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 رئیس کمیسون اقتصادی مجلس:
ریسک باا 

در نگاه کوتاه مدت به بورس
* با خرید خوب نگاه بلندمدت داشته باشیم
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️گام های مهم و موثر
مجمع نمایندگان 

استان کرمان 

منطقی بود ریاست شورای 
شهر کرمان در سال آخر به 
غیر اصاح طلبان می رسید

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان:
کرمان دارای بیشترین نیروگاه  

خورشیدی کوچک در کشور است
*1700 مددجو به دولت برق می فروشند

 شهردار کرمان:
آسفالت معابر شهر 

در قالب پویش 
آسفالت سرعت 

می گیرد
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آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابي پيمانكاران به شماره 
98/19/ف )نوبت سوم(

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عام( در نظـر دارد پـروژه » خرید،  حمل 
تجهیزات، نصب، تسـت و راه  اندازی دو دسـتگاه ترانسـفورماتور 230/20 کیلوولت به 
صـورت مهندسـی، تأمین تجهیـزات و نصب و اجـرا )EPC(« را مطابق با مشـخصات 
فنـي موجود در اسـناد فراخـوان پـس از ارزیابي کیفـي و از طریق برگـزاري مناقصه 
بـه شـرکت پیمانکار واجد شـرایط کـه داراي گواهینامـه تعیین صاحیـت پیمانکاري 
بـا رتبـه حداقـل 3 در رشـته نیـرو با حـوزه فعالیت پسـت و خطـوط انتقـال نیرو از 
سـوي سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور مي باشـد، واگـذار نماید. لـذا کلیه 
متقاضیـان مي تواننـد جهـت اخذ اسـناد فراخـوان شناسـایي و ارزیابـي پیمانکاران 
بـه آدرس الکترونیکـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را از قسـمت 
تأمیـن کننـدگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نماینـد و پاکت خـود را که حاوي 
مدارك خواسـته شـده جهت شناسـایي و ارزیابـي پیمانـکاران مي باشـد، حداکثر تا 
تاریـخ چهارشـنبه مـورخ 99/7/2 بـه نشـاني دفتر کمیسـیون معامـات مجتمع و یا  

دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران تحویـل نمایند. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامات 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ) نوبت اول (
تهیه مصالح و اجرای پروژه  واحدهای 

مسکونی ویایی
️،️دیوار️ ️اسـکلت ️پایان️عملیات️سـفتکاری️) ️تـا ️پـروژه15️️واحد️مسـکونی️ویایی ️اجرای ️تهیـه️مصالح️و ،️ ️نظـر️دارد ️اسـتان️کرمـان️در ️اسـامی ️انقـاب بنیـاد️مسـکن
️اسـناد️مناقصه️ ️به ️فنـی️منضم ️براسـاس️مشـخصات ️اول ️ای️روش ️یک️مرحله ️برگـزاری️مناقصـه️عمومـی ️از️طریـق ️(️منـدرج️در️جـدول️ذیـل️را ️نمـا ،️ ️،️حصـار چینـی
️باا️ ️به ️پایـه5️ ️ابنیـه ️پیمانـکاری️در️رشـته️سـاختمان️و ️اشـخاص️حقـوی️دارای️گواهینامـه️صاحیـت ️بـه ️الکترونیکـی️دولـت️)سـتاد️( ️تـدارکات ️بسـتر️سـامانه و️در

واگـذار️نماید️

 فراخوان مناقصه 
1 ـ نوع فراخوان :️عمومی️یک️مرحله️ای️️)روش️اول️(

2 ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : بنیاد️مسکن️انقاب️اسامی️استان️کرمان️واقع️در️کرمان️،️انتهای️خیابان️خواجو️نبش️خیابان️ابوذر️.
️فنی️ ️نقشـه️هـا️و️مشـخصات ️بهاء ️فهرسـت ️براسـاس ️فوق ️بـه️شـرح️جـدول ️بـه️شـرح️ویایـی ️بتنـی️واحدهـای️ویایـی ️اسـکلت 3ـ  موضـوع مناقصـه : اجـرای

️اسـناد️مناقصه ️بـه منضـم
4 ـ مهلت دریافت اسناد :️از️ساعت10️️صبح️روز️پنچشنبه99/06/06️️️تا️ساعت14️️روز️یکشنبه99/06/16️
www.setadiran.ir️️5ـ محل دریافت اسناد :️سامانه️تدارکات️الکترونیکی️دولت️به️آدرس

6ـ آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران :️تا️ساعت13️️روز1399/06/27️️)پنجشنبه️(
️اسـتان️کرمان️ ️اسـامی ️انقاب ️بنیاد️مسـکن ️قراردادهای ️امـور 7ـ  تاریـخ و محـل بازگشـایی پـاکات  : سـاعت10️️صبـح️روز️شـنبه1399/6/29️️محل️دفتـر

بـه️آدرس️فوق️.
️از️سـازمان️ ️ابنیه ️بااتر️در️رشـته️سـاختمان️و ️پایه5️️و ️پیمانکاری ️(️دارای️گواهینامه️صاحیـت ️)اشـخاص️حقوقـی 8ـ  شـرایط مناقصـه گـران  : کلیـه️شـرکتها

️.️ ️اند ️الکترونیکی️دریافت️کـرده ️امضـای ️نمـوده️و ️نام ️برنامـه️ریـزی️که️در️سـامانه️ثبـت مدیریـت️و
️به️حسـاب0105841897001️️ ️تعیین️شـده️در️سـامانه️سـتاد ️از️طریق️درگاه ️)️ ️یک️میلیون️ریال (️ ️پرداخت️مبلغ1/000/000️ ️بـا 9ـ  خریـد اسـناد مناقصـه :

️.️ ️باشـد ️پذیر️می ️امکان ️بـرای️مناقصه️گـران ️اسـتان️کرمان ️اسـامی ️انقاب ️بنیاد️مسـکن ️نـام بـه
10️️-️رعایت️ ️نمائیـد ️تماس️حاصـل ️ارزیابی️مسـکن️شـهری ️نظـارت️و ️امـور ️تلفـن32524896️️دفتر ️بـا️شـماره ️توانیـد ️بیشـتر️مـی ️اطاعـات ضمنـاً️جهـت️کسـب
️الزامی️ ️پیمانـکاران ️از️سـوی ️پیمانـکاران️جهت️شـرکت️در️مناقصـه ️نهایـی ️بودجـه️کشـور️در️خصـوص️ظرفیـت ️برنامـه️و ️از️سـوی️سـازمان بخشـنامه️هـای️صـادره

اسـت️/1️/الف

روابط عمومی بنياد مسكن انقاب اسامی استان کرمان  

محل اجرای پروژهمشخصات پروژهشهراستانردیف
برآورد اولیه براساس 
فهرست بهای ابنیه 

سال 1399
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه
مدت 
اجرای 
پروژه

کرمانکرمان1
15 واحد مسکونی ویایی به 
صورت پراکنده طبق نقشه 

تفکیکی پیوست اسناد

شهر اختیار آباد
) اراضی بنیاد 

مسکن (
12 ماه 42/550/916/7252/150/000/000

2

معاون بهره برداری 
 و مدیر مجتمع فواد بافت :

کمک مؤمنانه؛ 
توزیع 800 

بسته حمایتی 
توسط مجتمع 

فواد بافت

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری
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غامحسین رضایی - نقاش

 اکسیژن دین
معبدی در جهان چو کرب و با نیست  تو حسینی که در جهان چو شما نیست 
سرمه ی چشم ما ز خاک پای شماست  قطعه ای از بهشت صحن و سرای شماست 

دامنت دستگیر دست نیاز من است  تربتت مهر سجده ی نماز من است  
جان دین بوده در دل همه ای تو  گل باغ علی)ع( و فاطمه)س( ای تو  
چارده قرن بر قلوب ما تو امیری  تو شهیدی نمرده ای و نمیری  
به کف آورده ای قرون و زمان را  پرچم نام تو گرفته جهان را  
این جهانگیری از پیام تو دیده دین که اکسیژن از قیام تو دیده  

غامحسین رضایی - نقاش

 از تخریب کنندگان
 دکتر قالیباف  تا به ظاهر 

مطالبه گران فرهنگی کرمانی  

روابــط  و  امــور فرهنگــی   علیرضــا شــریفی  مدیــر کل 
ــه  ــم از ارائ ــامی دوره یازده ــورای اس ــس ش ــی مجل عموم
ــس و  ــده مجل ــک نماین ــکایت از ی ــرح ش ــت و ط دادخواس
ــاره  ــن ب ــر داد در ای ــانه ای خب ــال رس ــگار و فع ــه خبرن س
ــس  ــگاه مجل ــب جای ــر تخری ــکوت در براب ــت: س ــه اس گفت
ــه  ــش روزنام ــد در پوش ــت و نبای ــردم اس ــه رای م ــا ب جف
نگاری،عدالــت خواهــی و نمایندگــی خــود را از پیگیــری 
ــته  ــه خواس ــوه قضایی ــد و از ق ــون بدانی ــت مص ــی تهم قضای
تــا بــدون تعلــل بــه ایــن تهمتهــا و تخریبهــا رســیدگی شــود 
ــود  ــه دار نش ــامی خدش ــورای اس ــس ش ــگاه مجل ــا جای  ت
ــای  ــاب آق ــای جن ــه ه ــت و گفت ــن دادخواس ــاس ای ــر اس ب
شــریفی نبایــد بــه رای مــردم جفــا شــود و بــا تهمــت و نیــت 
تخریــب، ذهــن رای دهنــدگان بــه نماینــدگان مجلــس مــورد 

تشــویش قــرار گیــرد .
ــرح  ــس و ط ــی مجل ــط عموم ــر کل رواب ــای مدی ــه ه گفت
شــکایتی کــه مرتبــط بــا اتهــام بــه رئیــس مجلــس شــورای 
اســامی یعنــی دکتــر قالیبــاف میباشــد و قطعــا بــا هماهنگی 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ایــن دادخواســت تنظیــم و 
ــدگان  ــی نماین ــرای تمام ــن حــق ب ــده اســت ،ای ــه گردی ارائ
مجلــس شــورای اســامی وجــود دارد کــه در برابــر تخریــب 
کننــدگان و تهمــت زننــدگان و دروغگویــان بایســتند  و 
ــه هــم  ــا نشــود  و جامع ــردم جف ــه رای م براســاس اینکــه ب

ــد  . ــاع کنن مشــوش نشــود از خــود و مــوکان خــود دف
ــده و  ــدا ش ــده ای  پی ــم ع ــان میبینی ــتان کرم ــال در اس ح
ــق  ــم در ح ــاز ه ــفند 98 ب ــی اس ــای انتخابات ــس از رقابته پ
نماینــده اول مــردم کرمــان  )دکتــر پورابراهیمــی ( دســت بــه 
ــب و تهمــت میزننــد و میخواهنــد ذهــن مردمــی کــه  تخری
بــا آگاهــی و دیــدن عمــل کــرد هشــت ســاله ایــن بســیجی 
 دیــروز و مــرد جهادگــر عرصــه اقتصــادی  امــروز رای

داده انــد را مخــدوش کننــد ! و  اگــر امــروز رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس نبــود و انتقــادات و مطالبــات مــردم را در 
برابــر دولــت فریــاد نمــی زد و یــک شــخص نامطالبــه گــر و 
غیــر منتقــد و همســو بــا دولــت رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
ــر  ــر س ــه ب ــا چ ــی ه ــه دولت ــد ک ــدا میدان ــود خ ــس ب مجل
ایــن اقتصــاد بیمــار کشــور میآوردنــد و کشــور را دچــار چــه 

آســیب هــای بیشــتری کــه نمــی کردنــد .
ــن  ــکایت از فعالی ــه ش ــده ای ک ــت ع ــووال اینجاس ــال س ح
رســانه و فرهنگــی را مــورد انتقــاد قــرار داده و نــوک پیــکان  
ــی  ــر پورابراهیم ــه دکت ــر علی ــود را ب ــاره ی خ ــب دوب تخری
ــی  ــکار عموم ــه در اف ــتند اینگون ــی خواس ــه و م ــانه رفت نش
ــدارد و  ــد ن ــر پورابراهیمــی تحمــل نق ــه دکت ــد ک ــاء کنن الق
از مطالبــه گــری رســانه هــا شــکایت میکنــد)در حالــی کــه 
ــدگان  ــن نماین ــانه ای تری ــی از رس ــی یک ــر پورابراهیم دکت
ــد  ــوده و همیشــه خــود را در معــرض نق ــر ب دوره هــای اخی
ــد و نظرشــان در  ــد بدهن ــی میخواهن ــرار داده (، چــه جواب ق
ــه  ــس از س ــاف ریاســت مجل ــر قالیب ــکایت دکت خصــوص ش

ــت ؟  ــس  چیس ــده مجل ــک نماین ــانه ای و ی ــال رس فع
ــر  ــه س ــان نام ــاف  از کرم ــای قالیب ــه آق ــد ب ــا میخواهن آی
ــد  ــر بودن ــه گ ــا مطالب ــه ای وای اینه ــند ک ــاده بنویس گش
ــاد  ــا نم ــی ب ــا هرکس ــد ! آی ــان کنی ــد رهایش ــت نزدن و تهم
مطالبــه گــری کــه تعریــف خــود را دارد میتوانــد هــر جایــگاه 
و هــر شــخصیت  حقوقــی را مــورد تهمــت و افتــرا و تخریــب 
ــی  ــط عموم ــر کل رواب ــواب را مدی ــه ج ــد؟  البت ــرار ده ق
ــا  ــب جف ــل تخری ــکوت در مقاب ــه س ــد: ک ــس  داده ان مجل
ــگار،  ــش خبرن ــوان در پوش ــی ت ــت و نم ــردم اس ــه رای م ب
عدالتخــواه و مطالبــه گــر دســت بــه تخریــب و تهمــت زد و 

ــرد . ــد ک ــه را ناامی جامع

 گام های مهم و موثر مجمع 
نمایندگان استان کرمان 

 مجمــع نمایندگان 
کرمــان  اســتان 
جدیــد  دور  در 
ــود در  ــت خ فعالی
ــم  ــس یازده مجل
بارقــه هــای امیــد 

را در دل مــردم زنــده نگــه داشــته و بــا ســبک و روش جدیــد 
و منحصــر بــه فــرد و البتــه بــا وحــدت و همدلــی نماینــدگان 
اســتان مصمــم بــه کار و تــاش شــبانه روزی و رفــع ده 
شــاخص  عقــب ماندگــی هــای اســتان نســبت بــه میانگیــن 
ــری  ــور بیگل ــن پ ــای حس ــه آق ــه گفت ــوری را  دارد، ب کش
)ریاســت مجمــع نماینــدگان اســتان( بــرای ایــن مهــم نیــاز 
بــه پنــج ســال کار جهــادی اســت،که امیــد واریــم ایــن مهــم 

ــود. ــق ش محق
ــی  ــه برخ ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ ــه ای ک ــا نکت ام
ــاق  ــن وف ــه ای ــعی در تخطئ ــوخته  س ــرخورده و س ــراد س اف
بــرای  میخواهنــد  ابتــدا  از همیــن  و  دارنــد  و همدلــی 
ــا وحــدت  ــا ب ــد ت ــرده ان ــا همــت ک ــه انصاف ــع ک ــن مجم  ای
مثــال زدنــی بــرای پیشــرفت تمــام اســتان کرمــان کار کننــد 
ــن  ــده بی ــود آم ــه وج ــدت ب ــد و از وح ــیه ببرن ــه حاش را ب
نماینــدگان بــا محوریــت دکتــر پورابراهیمــی نماینــده کرمــان 
ــور کــه به ترتیــب دو و ســه  و راور و شــخص آقــای حســن پ
ــوده و  ــنود ب ــد  ناخش ــردم را دارن ــی م ــه نمایندگ دوره تجرب
ــا بــی انصافــی کامــل راه دیگــری را در پیــش گرفتــه انــد.  ب
ــده  ــا  نماین ــی تنه ــته حت ــه توانس ــدگان  ک ــع نماین مجم
اصــاح طلــب اســتان یعنــی دکتــر اعظمــی نماینــده مــردم 
ــد و در  ــراه کن ــود هم ــا خ ــز ب ــاد را نی ــر آب ــت و عنب جیرف
ــیر  ــد از مس ــی خواهن ــد م ــتان کار کن ــه اس ــعه هم راه توس
 اصلــی خــود دور کننــد کــه البتــه بــا درایــت و هوشــیاری و 
تجربــه ای کــه از حــاج شــهباز حســن پــور  و  دکتــر 
پورابراهیمــی و خانــم شــریعتی  نماینــدگان  باتجربــه ســراغ 
داریــم ایــن تحــرکات خنثــی شــده و مجمــع بــه کار اصلــی 
خــود کــه توســعه همــه جانبه اســتان اســت خواهــد پرداخت. 
وقتــی میبینیــم کــه نماینــدگان اســتان بــا وزرا و مســووان 
ــز  ــرای مســائل ری ــه کشــوری جلســه گذاشــته و ب ــد پای بلن
ــری  ــه گ ــدا مطالب ــک دل و همص ــتان  ی ــت کل اس و درش
میکننــد لــذت میبریــم و ایــن تاشــهای دســته جمعــی بــه 
ــیند و  ــتر می نش ــان بیش ــرافراز کرم ــب و س ــردم نجی دل م

ــد . ــم  دی انشــاءا... ثمــره آن را هــم خواهی

  

ــا  ــاری کرون ــت بیم ــتانی مدیری ــتاد اس ــی در س ــواد فدائ محمدج
اســتان کرمــان بــا تســلیت ایــام ســوگواری امــام حســین)ع( اظهــار 

ــتیم. ــگاه ها هس ــدارس و دانش ــایی م ــام بازگش ــت: در ای داش
ــادی  ــای زی ــته اظهارنظره ــد روز گذش ــه در چن ــان اینک ــا بی وی ب

ــدارس کار  ــای بازگشــایی م ــاط داشــته ایم گفــت: مبن ــن ارتب در ای
اصولــی بــوده اســت کــه نخســتین مســئله ایــن اســت کــه آمــوزش 
و پــرورش دانــش آمــوزان در هیــچ شــرایطی نبایــد تعطیــل شــود.

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه اصــل دوم مــا ســامت مــردم 
و دانــش آمــوزان اســت افــزود: هــر اقــدام آموزشــی بایــد بــا رعایــت 

ســامت و بهداشــت دانش آمــوزان همــراه باشــد.
ــدارس  ــوزش حضــوری در م ــودن آم ــح ب ــه ارج ــان اینک ــا بی وی ب
ــه داد: در  ــت ادام ــوده اس ــا ب ــا در تصمیم گیری ه ــوم م ــل س اص
آمــوزش حضــوری معلــم و دانــش آمــوزان بــا یکدیگــر بهتــر ارتبــاط 
ــوزان  ــش آم ــری دان ــد یادگی ــر رون ــد ب ــم می توان ــد و معل می گیرن

نظــارت بهتــری داشــته باشــد.فدائی بــا اشــاره بــه اینکــه در آمــوزش 
ــر پرورشــی  ــر دارد و اث ــوز اث ــش آم ــر دان ــم ب ــار معل حضــوری رفت
ــرورش  ــت و آمــوزش و پ ــر دانــش آمــوزان می گــذارد گفــت: دول ب
ــر  ــوزان در ه ــش آم ــوزش دان ــرای آم ــات ازم ب ــه دارد امکان وظیف

شــرایطی را فراهــم کننــد و ایــن مهــم یــک اصــل اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اولیــا و والدیــن دانــش آمــوزان مجــاز بــه تصمیم 
گیــری نهایــی بــرای آمــوزش فرزنــدان خــود هســتند افــزود: ایــن 

ــم. ــا می دانی ــم در تصمیم گیری ه ــل پنج ــوع را اص موض
ــر حضــور  ــاری ب ــچ اجب ــه اینکــه هی ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار کرم
ــن  ــرد: والدی ــح ک ــدارد تصری ــود ن ــدارس وج ــوزان در م ــش آم دان

ــش  ــب دان ــی جوان ــن تمام ــه در نظــر گرفت ــا توجــه ب ــد ب می توانن
ــه مدرســه بفرســتند. ــوز خــود را ب آم

ــت:  ــود گف ــن ش ــد روش ــوزش بای ــف آم ــه تکلی ــان اینک ــا بی وی ب
اگــر والدیــن فرزنــد خــود را بــه مدرســه نفرســتادند بایــد از روش 
ــوز از  ــش آم ــا دان ــد ت ــتفاده کنن ــن اس ــوری و کاس آنای غیرحض

ــد. ــاز نمان ــل ب تحصی
فدائــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــدارس و مســئوان آنهــا وظیفــه دارنــد 
ــت  ــا رعای ــا را ب ــه و کاس ه ــای بهداشــتی را جــدی گرفت توصیه ه
ــزار  ــا برگ ــروس کرون ــا وی ــه ب ــتی مقابل ــای بهداش ــق پروتکل ه دقی
کننــد ادامــه داد: در بســیاری از نقــاط از جملــه روســتاها آمــوزش 
حضــوری مشــکل نــدارد چــرا کــه تعــداد دانــش آمــوزان کــم اســت 
و مشــکلی وجــود نــدارد. وی بــا بیــان اینکــه در بازگشــایی مــدارس 
ــر آمــوزش حضــوری دانــش آمــوزان اســت گفــت: رعایــت  اصــل ب
ــه ای  ــاعت 35 دقیق ــک و س ــتفاده از ماس ــر، اس ــک مت ــه ی فاصل

کاس هــا حتمــا در مــدارس رعایــت شــود.

استاندار کرمان: 
 اجباری بر حضور دانش آموزان در مدارس نیست 

                                                            کرونا پیک اجل
)ماسک( بزن، صورت خود را بپوش  بکن سفارش طبیبان به گوش   

جان ز تن ما ببرد ناگهان  کرونا )پیک اجل( است و نهان   
اگر تو غافل شوی از کرونا  کرونا غافل نشود از شما    

با زدن ماسک تویی در امان  می بََردت به وادِی خفتگان   
راه ورودش به دهان را ببند  بر سر راهش بده دام و کمند   
تا که حفاظت بکند ز جانت  ماسک نگهبان جلوی دهانت   
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ــال  ــاز س ــر و آغ ــگ مه ــن زن ــن نواخت ــی در آیی ــردار حســین معروف س
تحصیلــی کــه بــا حضــور حجت  ااســام والمســلمین علیدادی ســلیمانی 
ــواد  ــد ج ــان، محم ــه کرم ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــده ولی فقی نماین
ــازمان  ــس س ــان، ســردار غامرضــا ســلیمانی رئی ــی اســتاندار کرم فدائ
بســیج مســتضعفین، رضــوان حکیــم زاده معــاون آمــوزش ابتدایــی 
وزیــر آمــوزش و پــرورش و محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس و نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســامی از گلــزار شــهدای کرمــان و در جــوار مــزار حــاج قاســم 
ــاد و خاطــره شــهید ســپهبد  ــا گرامیداشــت ی ــزار شــد ب ســلیمانی برگ

ــام  ــوده ام ــه فرم ــلیمانی ب ــم س ــهید قاس ــت: ش ــار داش ــلیمانی اظه س
خامنــه ای صاحــب مکتــب و مدرس هــای درس آمــوز اســت.وی بــا بیــان 
ــد و  ــی جدی ــاز ســال تحصیل ــگ آغ اینکــه جــای افتخــار اســت کــه زن
مــدارس کشــور از گلــزار شــهدای کرمــان و از مــزار حــاج قاســم نواختــه 
ــه  ــک گون می شــود گفــت: شــهید ســلیمانی در وایــت ذوب شــد و مال
ــی داد. ــام م ــاب اســامی انج ــه حــق انق ــرای جبه ــای خــود را ب  کاره

فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه صداقــت ابــوذر 
در وجــود شــهید ســلیمانی نهادینــه شــده بــود افــزود: شــهید ســلیمانی 

خضــوع و وایتمــداری مالــک را داشــت.

ــت  ــق داش ــیر ح ــتادگی در مس ــم ایس ــاج قاس ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــهید  ــای ش ــاس )ع( از ویژگی ه ــرت عب ــرت حض ــر و بصی ــا، صب و وف
ســلیمانی بــود گفــت: شــهید ســلیمانی بــاور داشــت اگــر خــدا را یــاری 

ــرد. ــد ک ــاری خواه ــد خــدا شــما را ی کنی
ــه اینکــه نتیجــه 41 ســال مجاهدت هــای  ــا اشــاره ب ــی ب ســردار معروف
حــاج قاســم را دیدیــم افــزود: شــهید ســلیمانی همیشــه در مســیر حــق 
بــه خداونــد تــوکل داشــت، بــا مــردم بــه نیکــی ســخن گفــت و خــودش 
ــاج  ــب ح ــه مکت ــان اینک ــا بی ــرد.وی ب ــردم ک ــدای م ــش را ف و آبروی
ــم  ــاج قاس ــت: ح ــت گف ــاب اس ــن انق ــورا و امامی ــب عاش ــم، مکت قاس
ــر کــس  ــه ه ــرد و نشــان داد ک ــی ک ــن انقــاب را عملیات ــب امامی مکت
ــود. ــردم می ش ــد و م ــوب خداون ــد محب ــی کن ــب را عملیات ــن مکت  ای

فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه حــاج قاســم 
ســختی های زیــادی کشــید و امــروز مــا بــه عــزت و اقتــدار رســیده ایم 

گفــت: تاســی از مکتــب شــهدا و وایــت راه موفقیــت اســت.

 فرمانده سپاه ثارا... کرمان:

مکتب شهید سلیمانی، دست یافتنی است

ــدی  ــه ج ــرورت توج ــه ض ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــهردار کرم ش
بــه ارتقــای کیفــی پروژه هــای عمرانــی ازم اســت در همــۀ 
شــود. اســتفاده  ذی صــاح  مشــاور  از  عمرانــی   طرح هــای 

ــای  ــی از پروژه ه ــری برخ ــۀ پیگی ــم زاده در جلس ــیدمهران عال س
ــم مســایل  ــی به رغ ــای عمران ــام پروژه ه ــزود: تم ــان اف شــهر کرم
ــتیم،  ــه رو هس ــا آن روب ــا ب ــبرد طرح ه ــه در پیش ــکاتی ک و مش
بایــد بــا کیفیــت بــاا اجــرا شــوند تــا رضایــت مــردم فراهــم آیــد.

وي ادامــه داد: بــا مدیریــت صحیــح و اصولــي، عــاوه بــر پیشــبرد 
ــا  ــز ارتق ــت کار را نی ــوان کیفی ــای شــهری، می ت ســریع تر پروژه ه
داد.شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه در پــروژۀ آرامســتان بــه میزان 
ــش  ــه اجــرای طــرح پوی ــرداری شــده ب ــب خاک ب 3500 مترمکع
ــر شــهر کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: تاکنــون، 66  آســفالت معاب
هــزار مترمربــع از معابــر محــدوده منطقــه چهــار آســفالت شــده و 

ــال می شــود. ــت دنب ــا جدی ــان ب ــن طــرح هم چن ای
ــی خاطرنشــان  ــل عموم ــای حمل ونق وی در خصــوص طــرح ارتق
کــرد: بــرای راه انــدازی ترامــوا در کرمــان، شــرح خدمــات مصــوب 
ــوان  ــت فراخ ــه وضعی ــده ک ــه ش ــاور ارائ ــه مش ــور ب وزارت کش
ــان  ــهردار کرم ــود. ش ــخص می ش ــده مش ــۀ آین ــا هفت ــاور ت مش
ــی شــهر  ــل عموم ــاوگان حمل ونق ــۀ بازســازی ن ــن از ادام همچنی
ــرای  ــن ب ــل دو قطعه زمی ــه تحوی ــم زاده ب ــر داد.عال ــان خب کرم
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــز اش ــارکتی نی ــای مش ــدازی بازارچه ه راه ان
ــوان  ــی و فراخ ــات کارشناس ــده مقدم ــرر ش ــه مق ــن زمین در ای

ــود. ــام ش ــری و انج ــوط، پیگی ــن مرب ــوص دو قطعه زمی درخص
ــای  ــرد: دره ــان ک ــود بی ــازار قلعه محم ــروژۀ ب ــوص پ وی در خص
شــش دهنۀ ورودی بــازار در حــال آماده ســازی اســت؛ جهــاد 
دانشــگاهی بایــد طــرح اولیــۀ مرمــت را ظــرف مــدت یــک مــاه و 

طــرح اتصــال بیــن بــازار شــمالی و جنوبــی را ظــرف مــدت چهــار 
مــاه تحویــل دهــد.

بــازار  مرمــت  طــرح  اجــرای  در  افــزود:  کرمــان  شــهردار 
قلعه محمــود، امــاک خطرســاز شناســایی می شــود و اخــذ حکــم 

ــد. ــد ش ــری خواه ــده پیگی ــۀ آین ــی هفت ط
عالــم زاده بــا تأکیــد بــر ضــرورت تقویــت جایــگاه مشــاور 
ــا  ــق از آن ه ــزارش دقی ــه گ ــد و ارائ ــا، بازدی ــد پروژه ه ــراي رص ب
از  یکــي  افــزود:  شــهری  پروژه هــای  پیگیــری  جلســات  در 
ــت  ــوۀ مدیری ــي، نح ــاي عمران ــرای پروژه ه ــم در اج ــایل مه مس
هزینه هاســت کــه ازم اســت در ایــن خصــوص برنامه ریــزی 
دقیــق شــود تــا شــاهد افزایــش غیرمتعــادل و غیراصولــي هزینــۀ 

نباشــیم. پروژه هــا 
وی یکــی از مســایل بســیار مهــم در مدیریــت پروژه هــای عمرانــی 

ــا در  را مدیریــت هزینــه و زمــان پــروژه دانســت و یــادآور شــد: ب
نظــر داشــتن ایــن مــوارد می توانیــم گام هــای مؤثــری در جهــت 
ــهروندان  ــه ش ــر ب ــانی بهت ــهر و خدمت رس ــی ش ــعه و آبادان توس
ــهر  ــۀ ش ــق پنج گان ــهرداران مناط ــت ش ــن نشس ــم. در ای برداری
کرمــان نیــز گزارشــی از رونــد پروژه هــای در حــال اجــرا در 

 شهردار کرمان:
آسفالت معابر شهر در قالب پویش آسفالت سرعت می گیرد

ــگاه  ــتی دانش ــاون بهداش ــان مع کرم
خطــاب  کرمــان  پزشــکی  علــوم 
ــت:  ــوزان گف ــش آم ــن دان ــه والدی ب
آمــوزش  بــرای  والدیــن  نقــش 
مســائل بهداشــتی بــه دانــش آمــوزان 
ــارم و  ــوم، چه ــای اول، دوم، س پایه ه
ــه  ــم اســت و توصی پنجــم بســیار مه
ــدد  ــن ۲ ع ــه والدی ــم ک ــد داری اکی
ماســک، کیســه فریزر، ژل شستشــوی 
دســت و بطــری آب معدنــی را همــراه 
مســئولین  و  کننــد  فرزندانشــان 
مــدارس نیــز حتمــا مباحــث رعایــت 
تهویــه  و  فیزیکــی  فاصله گــذاری 
ــه   ــای درس را ب ــب در کاس ه مناس
صــورت جــدی انجــام دهنــد.  دکتــر 
»ســید وحیــد احمدی طباطبایــی«، 
دربــاره بازگشــایی مــدارس گفــت: در 
ابتــدا آمــوزش و پــرورش ابــاغ کــرده 
ــود کــه کاس هــا در مناطــق قرمــز  ب
غیرحضــوری برگــزار خواهــد شــد امــا 
ــی  ــه تمام ــد ک ــام کردن ــه اع یکدفع
ــه  ــه ب ــدون توج ــای درس ب کاس ه
وضعیــت کرونایــی مناطــق، حضــوری 

ــد! ــد ش ــزار خواه برگ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش 
کــه  کــرده  مطــرح  پــرورش  و 
ــن  ــت ای ــا وزارت بهداش ــی ب هماهنگ
تصمیــم را گرفتــه اســت، خطــاب 
کــرد:  بیــان  آمــوزان  دانــش  بــه 
 انتظــار مــی رود در ایــن شــرایط 

پروتکل هــای  آمــوزان  دانــش 
بهداشــتی را دقیقــا رعایــت کــرده 
جــدی  درخواســت  همچنیــن 
ــز  ــدارس نی ــئولین م ــه مس ــم ک داری
بــه  را  بهداشــتی  شــیوه نامه های 

کننــد. اجــرا  کامــل  صــورت 
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان در مــورد تبعــات 
پروتکل هــای  رعایــت  عــدم 
ــرد:  ــار ک ــدارس اظه ــتی در م بهداش
بهداشــتی  دســتوالعمل های  اگــر 
ســامت  قطعــا  نشــود،   رعایــت 
ــه خطــر  ــوزان و ســایرین ب ــش آم دان
ــادی  ــی اکنــون تاکیــد زی می افتــد ول
بــر  نظارت هــا  و  بازرســی ها  روی 
ــی  ــار م ــت و انتظ ــده اس ــدارس ش م
آمــوزش  بهداشــت  مربی هــای  رود 
و پــرورش و کارشناســان بهداشــت 
ــوه  ــر نح ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
رفتــار مــدارس نظــارت جــدی داشــته 

ــند. باش
کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  وی 
امــروز 15 شــهریورماه بــه صــورت 
ــا وزارت بهداشــت و  ــس ب ویدئوکنفران
درمــان در زمینــه بازگشــایی مــدارس 
جلســه خواهیــم داشــت، در ادامــه در 
ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــا س ــه آی ــورد اینک م
ــدارس  ــد م ــتان می توان ــای اس کرون
تصریــح  کنــد؟  غیرحضــوری  را 
امــروز  کــه  دارد  احتمــال  کــرد: 

اســتانی  در ســتاد  15 شــهریورماه 
ــی  ــی مبن ــا تصمیم ــا کرون ــه ب مقابل
ــر اینکــه مــدارس در مناطــق قرمــز  ب
ــه  ــوند، گرفت ــزار ش ــوری برگ غیرحض

ــود.  ش
والدیــن  بــه  خطــاب   طباطبایــی 
دانــش آمــوزان گفــت: نقــش والدیــن 
 بــرای آمــوزش مســائل بهداشــتی بــه 
دانــش آمــوزان پایه هــای اول، دوم، 
ــارم و پنجــم بســیار مهــم  ســوم، چه
ــه  ــم ک ــد داری ــه اکی ــت و توصی اس
پدرهــا و مادرهــا ۲ عــدد ماســک، 
کیســه فریــزر، ژل شستشــوی دســت 
همــراه  را  معدنــی  آب  بطــری  و 
مســئولین  و  کننــد  فرزندانشــان 
مباحــث  حتمــا  نیــز  مــدارس 
فیزیکــی  فاصله گــذاری  رعایــت 
و تهویــه مناســب در کاس هــای 
انجــام  جــدی  به صــورت  را   درس 
ــا  ــه حتم ــد برآنک ــا تاکی ــد. وی ب  دهن
درس  کاس هــای  هــای  پنجــره 
ــرد: در  ــوان ک ــند، عن ــاز باش ــد ب بای
ــوان  ــتان می ت ــق اس ــی از مناط برخ
فضــای  در  را  درس  هــای  کاس 
توصیــه  کــه  کــرد  برگــزار   بــاز 
مــی شــود تــا جــای ممکــن کاســها 
را در فضــای بــاز برگــزار و در صــورت 
اســپیلت  یــا  و  کولــر  از  اســتفاده 
در کاس درس، پنجــره هــا را بــاز 

ــد. بگذارن

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
توصیه های مهم 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
برای بازگشایی مدارس

رئیــس کمیســون اقتصــادی مجلــس گفــت: معامــات در بــورس 
برگرفتــه از عملیــات واقعــی بنگاه هاســت و کســی کــه وارد 
ــال  ــه دنب ــردا ب ــروز ســهمی را می خــرد و ف ــورس می شــود و ام ب
آن اســت کــه قیمــت آن چه قــدر شــده اســت ایــن اقــدام منطقــی 

نیســت و مــا بــه مــردم می گوییــم کــه ســهام خــوب را بخریــد و 
نــگاه بلندمــدت 5 ســاله یــا 10 ســاله داشــته باشــید.

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی اظهــار کــرد: بــازار بــورس 
ــه  ــت ک ــاد اس ــی در اقتص ــات واقع ــری اتفاق ــک س ــر ی ــی ب مبتن
و  می شــود  معاملــه  بنگاه هــا  و  شــرکت ها  مالکیــت  آن  در 
ــن  ــر ای ــت و اگ ــهام اس ــای س ــب برگه ه ــا در قال ــن مالکیت ه ای
ــه  ــد ب ــب کنن ــی کس ــد خوب ــوده و درآم ــودآور ب ــرکت ها س ش
مراتــب قیمــت آن ســهام هــم بــرای افــراد خــوب خواهــد شــد؛ در 
واقــع بــورس از خــودش چیــزی نــدارد و فقــط خبرهــا و اطاعــات 
ــا بنــگاه ضــرر  ــازار ســرمایه اســت و اگــر آن شــرکت ی ــی ب میدان

ــد. ــن می آی ــم پایی ــراد ه ــهام اف ــت س ــد قیم کن
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
افــزود: در واقــع بــورس جایــی اســت کــه در آن معامــات انجــام 
می شــود و مردمــی کــه در بــورس وارد شــدند بایــد دقــت کننــد 
ــد و  ــداری می کنن ــا بنگاهــی را خری ــه ســهام چــه شــرکت ها ی ک
اگــر در آن صنعــت تخصــص دارنــد کــه خیلــی خــوب اســت، پــس 
ــی  ــناخت اجمال ــه ش ــن اســت ک ــورس ای ــا در ب ــور م ــای حض بن

ــیم و دوم  ــته باش ــف داش ــع مختل ــرکت ها و صنای ــت ش از وضعی
ــورس نداشــته  ــازار ب ــه ب ــاه مــدت ب ــگاه آنــی و کوت اینکــه بایــد ن
ــازار  ــی روی ب ــرایط بیرون ــاع ش ــار و اوض ــع اخب ــیم و در واق باش

ــذارد. ــر می گ ــورس تاثی ب
وی گفــت: افــرادی کــه وارد بــازار بــورس می شــوند بایــد دو چیــز 
ــرار دهنــد، یکــی قیمــت ســهام خــود کــه انتفــاع  را مــد نظــر ق
ــرکت  ــان ش ــود و زی ــد و دوم س ــا می ده ــه آنه ــاع ب ــدم انتف و ع
ــورس  ــازار ب ــه وارد ب ــراد ک ــگاه مربوطــه اســت و برخــی اف ــا بن ی
ــاا و پاییــن  ــه اینکــه قیمــت ســهام آنهــا ب ــا توجــه ب می شــوند ب
ــد و  ــروش می کنن ــد و ف ــه خری ــدام ب ــریع اق ــی س ــود خیل می ش

ــورس اســت. ــه ب ــاه مــدت ب ــگاه کوت ــن ن ای
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
ــاا و  ــه ب امــا برخــی به دنبــال ســود ســاانه هســتند و توجهــی ب
پاییــن رفتــن قیمــت ســهام نمی کننــد کــه ایــن نــگاه بلندمــدت 
اســت و توصیــه مــا بــه مــردم ایــن اســت کــه معامــات در بــورس 
ــگاه  برگرفتــه از عملیــات واقعــی بنگاه هاســت و دوم اینکــه اگــر ن
ــن  ــت، بنابرای ــاا اس ــک آن ب ــند ریس ــته باش ــدت داش ــاه م کوت

ــرد  ــهمی را می خ ــروز س ــود و ام ــورس می ش ــه وارد ب ــی ک کس
و فــردا بــه دنبــال آن اســت کــه قیمــت آن چه قــدر شــده اســت 
ایــن اقــدام منطقــی نیســت و مــا بــه مــردم می گوییــم کــه ســهام 
خــوب را بخریــد و نــگاه بلندمــدت 5 ســاله یــا 10 ســاله داشــته 

باشــید.
دکتــر پورابراهیمــی بــا توصیــه بــه اینکــه بایــد بــه ســراغ 
ســهام هایی برونــد کــه شــاخص قیمــت بــه درآمــد آنهــا پایین تــر 
اســت یعنــی ســود آنهــا بیشــتر اســت، ادامــه داد: تاکیــد مــا بــه 
ــگاه بلندمــدت داشــته باشــید  ــورس ایــن اســت کــه ن ــراد در ب اف
و دوم اینکــه ســراغ صنایعــی برویــد کــه بیشــترین ارزش بــازار را 
ــه درآمــد را داشــته باشــند. ــد و کمتریــن شــاخص قیمــت ب دارن

ــی و  ــاع و هماهنگ ــدون اط ــردم ب ــر م ــرد: اگ ــان ک وی خاطرنش
برنامه ریــزی وارد بــورس شــوند دچــار ضــرر و زیــان زیــادی 
می شــوند و مــا بــه مــردم تاکیــد می کنیــم بــا آمــوزش و 
برنامه ریــزی دقیــق وارد بــازار بــورس شــوند و  مراقــب رفتارهــای 
برخــی شــرکت ها و ســهام ها باشــند ضمــن اینکــه قیمــت برخــی 

ســهام ها در بــورس دارای حبــاب و غیرواقعی ســت.

 رئیس کمیسون اقتصادی مجلس:

ریسک باا در نگاه کوتاه مدت به بورس/با خرید خوب نگاه بلندمدت داشته باشیم

ســالمندی  شــورای  در  صــادق زاده  عبــاس 
اســتان کرمــان کــه بــا حضــور فدائــی اســتاندار 
ــات  ــان اینکــه اقدام ــا بی ــزار شــد ب ــان برگ کرم
انجــام شــده در ارتبــاط بــا ســالمندان در اســتان 
ــت:  ــار داش ــت اظه ــین اس ــل تحس ــان قاب کرم
همــکاری  گذشــته  بــه  نســبت  دســتگاه ها 
خوبــی در ایــن حــوزه دارنــد امــا کافــی نیســت.

وی بــا بیــان اینکــه رشــد ســالمندی در اســتان 
کرمــان شــتاب گرفتــه اســت گفــت: ســالمندی 
در اســتان بیــش از 3 درصــد رشــد داشــته 
بــه  نســبت  ویژه تــری  برنامه هــای  و  اســت 
پدیــده ســالمندی در اســتان کرمــان ازم اســت 

ــش داد. ــده را کاه ــرات آین ــا مخاط ت
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــرکل بهزیســتی اس مدی
ــزی  ــالمندی برنامه ری ــرای س ــد ب ــه بای ــه اینک ب

آینــده  آســیب های  از  تــا  باشــیم  داشــته 
ــاخت های ازم  ــزود: زیرس ــود اف ــری ش جلوگی
بــرای ســالمندی در اســتان کرمــان وجــود 

ــود. ــدی ش ــه ج ــد توج ــدارد و بای ن
ــم  ــازی و تنظی ــه فرهنگ س ــان اینک ــا بی وی ب
ضــرورت  یــک  ســالمندان  بــرای  خدمــات 
بــا معضــل عــدم  اســت گفــت: همچنــان 
بــرای  شــهرها  در  محیــط  مناسب ســازی 
حضــور معلولیــن و ســالمندان روبــه رو هســتیم 

کــه شایســته نیســت.
صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکه ســند ســالمندی 
ــم و  ــردی تنظی ــورت کارب ــان به ص ــتان کرم اس
ــه  ــفانه ب ــرد: متاس ــان ک ــت بی ــده اس ــه ش تهی
واســطه شــرایط ایجــاد شــده و شــیوع ویــروس 
کرونــا باعــث شــد کــه ایــن ســند کمتــر دیــده 

ــا  ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس ــود. مدی ش
بیــان اینکــه ســاختمان پزشــکان شــهر کرمــان 
ــدارد گفــت: در  شــرایط حضــور ســالمندان را ن
عمومــی  وســایل  و  اتوبوس هــا  از  بســیاری 
شــهرها شــرایط بهره منــدی ســالمندان از آنهــا 

ــدارد. وجــود ن

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان :

رشد سالمندی در استان کرمان شتاب گرفته است

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــان، محم ــتان کرم ــاب اس آب و فاض
ــدار طــی گزارشــی  طاهــری در ایــن دی
را  بافــت  شهرســتان  آب  وضعیــت 
ــت از  ــرد: شــهر باف ــد ک تشــریح و تاکی
جملــه شــهرهایی اســت کــه بــه دلیــل 
ــکل  ــا مش ــد ب ــه و س ــود تصفیه خان وج
ــرو  ــود آب روب ــه کمب ــدی در زمین ج

ــت.  نیس
از  تعــدادی  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
ــت  ــتان باف ــتاهای شهرس ــا در روس ــروژه ه پ
ــن  ــرد: ای ــان ک ــت خاطرنش ــام اس ــه تم  نیم
ــرو ــار روب ــن اعتب ــا مشــکل تأمی ــا ب ــروژه ه  پ

 هستند. 
طاهــری افــزود: تکمیــل ســایت بزنجــان، 
ســاختمان  ســایت،  حصارکشــی  تکمیــل 
اداری نیمــه بزنجــان، تکمیــل پــروژه آبرســانی 
آبرســانی  تکمیــل  شــادیان،  مجتمــع  بــه 
ــع  ــه مجتم ــانی ب ــل آبرس ــر و تکمی ــه گوغ ب
ــه  ــای نیم ــروژه ه ــه پ ــفیدابراهیمی از جمل س

تمــام اســت کــه بایــد تعییــن تکلیــف شــوند. 
وی ادامــه داد: عــاوه بــر آن فاضــاب بافــت و 
آبرســانی بــه ۲5 روســتای فاقــد آب شــرب از 

دیگــر مســائل شهرســتان بافــت اســت.
طاهــری بــا تاکیــد بــر اینکــه حــل مشــکات 
آبرســانی بــه مناطــق مختلــف بویــژه روســتاها 
ــرار دارد اظهارداشــت:  در  ــت ق ــت دول در اولوی
شــرایط کنونــی و محدودیــت هــای اعتبــاری، 
نیازمنــد عــزم و هماهنگــی هســتیم و آمادگــی 
داریــم از ظرفیــت و پیگیــری هــای نماینــدگان 
ــیر  ــن مس ــز در ای ــت نی ــه مل ــردم در خان م

بهــره بگیریــم.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان:

مسائل حوزه آب و فاضاب بافت با 
 حضور نماینده مجلس بررسی شد 
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مشت و هندونه
زنبور که نه، بر بدن )خائن و مزدور(  آتش بزنید با قلم اندر ُکت زنبور   

گوینده ی قینوس بیفتد وسط تور  بسیار )کجی( دیده و )قینوس( شنیدیم  
که کرده چپو سهم و خوراک ضعفا را  باید بزنید تیر به هر اشکم و خیکی  

که رنگ کند ننگ و فساد رفقا را  باید بخورد مشت به هندونه ی آنکس  
که گفته دروغ و زده بر باور مردم  تیپا بزنید زیر فان جای فانکس   

برچیده شود سایه ی کذب از سر مردم  www.Haftvadnews. ir  طی می شود این دوره ی بی حاصل کذاب  

 قاسمنامه
خداوند خورشید و ماه و زمین  بنام )خدای شهید آفرین(  

رفیق بوده با سجده، پیشانی اش  سامم سپس بر )سلیمانی( اش  
 سپاهی و، از پیروان علی)ع(          که غیرت ز کردار وی منجلی
 نزد بر سر ناتوان دست زور        تن )قلدران( را فکنده به گور

 شیاطین ز )قاسم( به رنج و عذاب               که داده به )داعش( ز )سرب مذاب(
 بر همنوع خود شمع و پروانه بود          که صادقترین مرد این خانه بود

که پاک آمد این ُمسلم و پاک رفت غامحسین رضایی - نقاش)شهادت( رسید و بر افاک رفت 

گهر ایزال

بر	همگان	)قبله	نما(	شد	حسین)ع(	
)حماسه	ساز(	و	)مقتدا(	شد	حسین)ع(

دست	به	کاری	زده	خیرالعمل
مشعل	معبر	شد	و،	ضرب	المثل 	 	

معلم	عزت	و	آزادگی
کرده	علم	قامت	مردانگی 	 	

قیامش	آمد	که	قیامت	کند
درس	شجاعت	و	شهامت	دهد 	 	

غیر	خدا،	ز	هستی	اَش	هرچه	داشت
بهر	خدا	در	دل	میدان	گذاشت 	 	

)کودک	شش	ماهه(	و	)پیر	کبیر(
که	همه	فرزانه	و	روشن	ضمیر 	 	

لحظه	به	لحظه	شوق	پروازشان
می	شُکفید	در	گل	رخسارشان 	 	

حسین)ع(	که،	غیر	از	خدا	نمی	دید	
دعوت	حق	را	ز	مائک	شنید 	

فراتر	از	عاشق	دلسوخته	
دیده	به	دیدار	خدا	دوخته 	 	

چهره	برافروخته	و	منتظر	
ز	بیوفایان	جهان	منزجر 	 	

تمام	همتش	بر	حفظ	دین	بود
منتظر	لحظه	ی	آخرین	بود 	 	

داده	هر	آنچه	داشته،	غیر	از	خدا
فاتح	دلها	شده	تا	انتها 	 	

کرده	وفا	بر	عهد	و	پیمان	خود
داده	بر	این	عهد	و	وفا	جان	خود 	 	

حسین)ع(،	کریم	بوده	و	بخشنده	بود	
عابدی	کامل	و	درخشنده	بود

جاذب	ادیان	و	مذاهب	شده
چشمه	ی	خیرات	و	مواهب	شده 	 	

برده	قلوب	همه	را	پیش	خود
بشر	را	کرده	تشنه	ی	کیش	خود 	 	

کیش	حسین)ع(	ابن	علی)ع(	برترین	
که	زیر	پر	داده	زمان	و	زمین 	

سفره	ی	معنویتش	جهانگیر	
گرسنه	و	تشنه	به	سفره	اش	سیر 	 	

شه	که	لِب	تشنه	برفت	از	جهان
تا	ابد	آب	داده	به	لب	تشنگان 	 	

)شاه	و	گدا(	خادم	این	درگهند
لقمه	ز	خوانش	به	)تبرک(	برند 	 	

کس	نشناخت	این	)گهر	ایزال(
)دّر	ثمین(	از	صدف	ذوالجال 	 	

مادر	گیتی	شده	زار	و	عقیم
عاجز	از	آوردن	)دّر	یتیم( 	 	 	

دّر	یتیمی	که	جهان	را	گرفت
تا	آخرالزمان	زمان	را	گرفت 	 	

باور	)نقاش(	بر	این	بود	و	هست
که	عزت	آور	)پسر	فاطمه)س((	ست 	 	

برآید	از	هر	نفسم	یا	حسین)ع(
سعادت	دو	عالم	است	با	حسین)ع( 	 	

غامحسین رضایی - نقاش
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غامحسین رضایی - نقاش

ــی	 ــدس	عل ــا	مهن ــواد ب ــگار هفت ــوی خبرن ــت و گ ــی گف ط
ــان	در	خصــوص	 ــر	مشــرفی	عضــو	شــورای	اســامی	شــهر	کرم اکب
ــن	 ــان	ضم ــورا	ایش ــس	ش ــب	رئی ــه	و	نائ ــت	رئیس ــات	هیئ انتخاب
تســلیت	فرارســیدن	مــاه	محــرم	و	عاشــورای	حســینی	اظهار	داشــت️	
طبــق	قانــون	مقــرر	اســت	کــه	در	هــر	ســال	انتخابــات	هیئت	رئیســه	
انجــام	شــود	و	هیئــت	رئیســه	جدیــد	انتخــاب	شــود،	در	جلســه	هفته	
گذشــته		ســال	ســوم	دوره	شــورا	بــه	پایــان	رســید	و	یکســاله	چهــارم	
و	پایانــی	شــورا	شــروع	شــد،	امســال	هــم	طبــق	قانــون	بــا	حضــور	
ــات	 آقــای	خیــر	اندیــش	معــاون	محتــرم	فرمانــداری	کرمــان	انتخاب
ــام	 ــب		اع ــت	دو	داوطل ــات	ریاس ــرای	انتخاب ــد	ب ــام	ش ــورا	انج ش
آمادگــی	کردنــد	یکــی	خــود	بنــده)	علــی	اکبــر	مشــرفی(	و	دیگــری	
جنــاب	آقــای	مهنــدس	فرشــاد	رئیــس		وقــت	و	ســال	گذشــته	شــورا	
،		کــه	در	ایــن	انتخابــات	جنــاب	آقــای	فرشــاد	6	رآی	و	بنــده	5	رأی	

ــال	 ــرای	س ــدد	و	ب ــاد		مج ــای	فرش ــاب	آق ــه	جن ــم	ک کســب	کردی
آخــر	بــه	ســمت	رئیــس	شــورا	انتخــاب	شــدند.

بــرای	نایــب	رئیســی	هــم	دو	داوطلــب		داشــتیم	ســرکار	خانــم	دکتــر	
زهــرا		لــری	و	جنــاب	آقــای	دکتــر	ارجمنــد	کــه	ســرکار	خانــم	دکتــر	
لــری	5	رای	و	آقــای	دکتــر	ارجمنــد	6	رای	کســب	کردنــد	و	جنــاب	
آقــای	دکتــر	ارجمنــد	کمافــی	ســابق	همچنــان	در	ادامــه	ســال	ســوم	

بــرای	ســال	آخــر	)	چهــارم	(	نایــب	رئیــس	شــدند.	
ــب		 ــدس	خــدادادی	داوطل ــای	مهن ــاب	آق ــرای	منشــی	شــورا		جن ب
بودنــد	کــه	از	11	رأی	مواخــذه	6	رأی	بنــام	ایشــان	بودنــد	و	تعــداد	
5	رأی	ســفید	هــم	بــه	صنــدوق	ریختــه	شــده	بــود	کــه	جنــاب	آقــای	
مهنــدس	خــدادادی	هــم	بــا	6	رأی	بــه	عنــوان	منشــی	بــرای	ســال	

آخــر	انتخــاب	شــدند	.
انتخابــات	بــه	نحــوه	صحیحــی	و	قانونــی	انجــام	شــد	6	بــر	5	اعضــای	

قدیمــی	انتخــاب	شــدند	،	خوشــبختانه	اعضــای	هیئــت	رئیســه	
بــرای	ســال	چهــارم	و	ســال	آخــر	انتخــاب	شــدند.

ــر	 ــال	آخ ــوده	در	س ــن	ب ــر	ای ــرار	ب ــه	ق ــوص	اینک 	وی	در	خص
ــر	 ــورا	را	ب ــت	ش ــان	ریاس ــاح	طلب ــر	از	اص ــهر	غی ــورای	ش ش
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــرد		ب ــم	میک ــق	حک ــت️	منط ــد	گف ــده	بگیرن عه
کمیــت	رای	اعضــا	کــه	ماننــد	ســال	قبــل	شــش	بــه	پنــج	بــوده	
ــل	 ــورا	قای ــب	ش ــاح	طل ــر	اص ــو	غی ــج	عض ــرای	پن ــی	را	ب حق
شــوند	تــا	آنهــا	هــم	بــا	توجــه	بــه	پنــج	رای	همیشــگی	در	برابــر	
ــته	 ــورا	را	داش ــت	ش ــال	ریاس ــک	س ــورا،	ی ــان	ش ــاح	طلب اص
ــا	ســایر	نماینــدگان	مــردم	در	شــورای	محلــی	نیــز	 باشــند	و	ت
ــد	و		 ــر	کنن ــال	نظ ــورا	اعم ــتری	در	ش ــدرت	بیش ــا	ق ــد	ب بتوانن
نظــارت	متفــاوت	تــری	بــر	شــهرداری	داشــته	باشــند		کــه	البتــه	

ــن	موضــوع	محقــق	نشــد. ای

منطقی بود ریاست شورای شهر کرمان در سال آخر به غیر اصاح طلبان می رسید

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان، 
مهــرداد محســنی، مدیــر دفتــر روابــط 
عمومــی ایــن شــرکت، پــروژه هــای افتتــاح 
ــوزه  ــت ح ــای تح ــتان ه ــده در شهرس ش
عملیاتــی شــرکت را برشــمرد و گفــت: 
ــور  ــنایی مح ــروژه روش ــرداری از پ ــره ب به
ــرودگاه، محــور جــاده شــیراز و  هماشــهر  ف
ســیرجان بــه طــول ۱۱ کیلومتــر بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر .۱.۴۸۵۰۰۰.۰۰۰ تومــان بــا مشــارکت 
و همــکاری  شــرکت معدنــی و صنعتــی 

نماینــده ســاعی  بــا حضــور  گل گهــر، 
شهرســتانهای ســیرجان و بردســیر و برخــی 
از مدیــران شهرســتان ایــن شهرســتان 

ــد. ــاح ش افتت
ــنایی	 ــن	روش ــروژه	تامی ــرد️	پ ــد	ک ــنی	تاکی محس
بلــوار	خواجــو	شــهر	ســیرجان	نیــز	بــه	طــول	
دو	کیلومتــر	و	اعتبــار	صــد	میلیــون	تومــان	بــا	
ــه	 ــر	ب ــی	گلگه ــی،	صنعت ــرکت	معدن ــارکت	ش مش

ــید. ــرداری	رس ــره	ب به
ــی	از	بخــش	 ــرق	مناطق ــن	ب ــرد️	تامی ــه	ک وی	اضاف
زیدآبــاد	بــا	احــداث	1۰۰۰متــر	شــبکه	فشــار	

متوســط،۲۰۰۰		متــر	فشــار	ضعیــف	و	دو	دســتگاه	
ترانســفور	ماتــور	بــا	اعتبــار	5۰۰۰	میلیــون	ریــال	و	
ــاد	 ــود	آب ــهر	محم ــاژ		ش ــت	ولت ــع	اف ــن	رف همچنی
بــا	احــداث	۲۰۰	متــر	شــبکه	فشــار	متوســط	
ــر	شــبکه	فشــار	ضعیــف	و	یــک	دســتگاه	 ،5۰۰	مت
ــال	 ــون	ری ــار	1.5۰۰میلی ــا	اعتب ــور	ب ترانســفور	مات
بــه	بهــره	بــرداری	رســید	ازم	بذکــر	اســت	اصــاح	
و	بهینــه	ســازی	)تعویــض	ســیم	بــه	کابــل(	در	ایــن	
ــار	 ــا	اعتب ــبکه	ب ــر	ش ــول	۳5۰۰	مت ــه	ط ــتا	ب روس

ــده	اســت. ــام	ش ــز	انج ــال	نی ــون	ری ۳5۰۰میلی
ــخنان	 ــه	س ــی	در	ادام ــط	عموم ــر	رواب ــر	دفت مدی

ــنایی	 ــای	روش ــروژه	ه ــرد️	پ ــان	ک ــود	خاطرنش خ
ــا	 ــه	ب ــر	شــهری	و	روســتایی	شهرســتان	ارزوئی معاب
ــن	 ــی	ای ــئولین	اجرای ــه	و	مس ــام	جمع ــور	ام حض
شهرســتان	و	اعتبــاری	حــدود	ســه	میلیــارد	و	پانصد	
ــر	آن	 ــرداری	شــد	و	عــاوه	ب میلیــون	ریــال	بهــره	ب
تامیــن	بــرق	روســتاهای	فاقــد	بــرق،	احــداث	پســت	
رفــع	افــت	ولتــاژ	شــهری	و	روســتایی	،	تامیــن	بــرق	
متقاضیــان	فاقــد	بــرق	شــهری	و	روســتایی،	تعویــض	
ــدار	 ــل	خودنگه ــه	کاب ــیمی	ب ــوده	س ــبکه	فرس ش
ــه ــال	ب ــارد	ری ــت	میلی ــر		هف ــغ	ب ــاری	بال ــا	اعتب 	ب

بهره	برداری	رسید.

پروژه های افتتاح شده 
در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به مناسبت هفته دولت 

در	 کرمــان	 آهــن	 راه	 	 مدیــرکل	 مجیدارجونــی	
هفتــه	 مناســبت	 بــه	 خــود	 خبــری	 نشســت	
داشــت️	 بیــان	 رســانه	 اصحــاب	 بــا	 	دولــت	
ــال	در	 ــارد	ری ــون	5۲۰۸	میلی ــته	تاکن ــال	گذش از	س
ــی	در	 ــای	عمران ــارات	طرح	ه ــذاری	و	اعتب ــرمایه	گ س
کرمــان	هزینــه	کردیــم.وی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	ماموریت	
و	هــدف	راه	آهــن	در	ســه	شــاخص	ایمنــی،	حمــل	بــار،	
ــی	1۴	 ــث	ایمن ــزود️	در	بح ــت	اف ــافر	اس ــل	مس حم
ــات	 ــه	بیشــترین	اقدام ــن	ک ــن	ای ــم	ضم ــه	داری کمیت
ــد. ــردم	می	باش ــایش	م ــت	و	آس ــتای	امنی ــا	در	راس 	م

ــن	 ــت️	راه	آه ــان	گف ــتان	کرم ــن	اس ــر	کل	راه	آه مدی
ــه	 ــوده	ک ــای	ب ــن	راه	آهن	ه ــی	از	نادرتری ــان	یک کرم
طــی	۴	دوره	تکمیــل	شــد	و	هنــوز	هــم	ایــن	راه	ادامــه	
دارد.	ارجونــی	خاطرنشــان	ســاخت️	از	11	هــزار	و	5۰۰	
ــر	راه	هــای	 ــی	کشــور	۷۷۲	کیلومت ــر	خــط	ریل کیلومت
ریلــی	اســتان	کرمــان	اســت	کــه	6	درصــد	کل	راه	هــای	
ــار	 ــن	آم ــه	از	ای ــود	ک ــامل	می	ش ــور	را	ش ــی	کش ریل
55۰	کیلومتــر	خطــوط	اصلــی	مــا	را	تشــکیل	می	دهــد	
ــه	خــود	اختصــاص	داده	ایــم	 و	رتبــه	ســوم	کشــور	را	ب
ــتان	 ــی	در	اس ــوط	فرع ــر	خط ــن	۲۲۲	کیلومت همچنی
ــوری	را	 ــم	کش ــه	شش ــاظ	رتب ــن	لح ــه	از	ای ــم	ک داری
کســب	کردیم.ارجونــی	یــادآور	شــد️	مــا	ســه	ایســتگاه	
ــم	 ــکیاتی	داری ــه	تش ــتگاه	نیم ــریفاتی	و	11	ایس تش
ــه	 ــه	و	6	تخت ــا	۴	تخت ــای	م ــه	قطاره ــن	ک ــن	ای ضم
هســتند	کــه	ســعی	کردیــم	ســاعت	رفــت	و	برگشــت	
ــح	 ــد	صب ــرد	بتوان ــه	ف ــد	ک ــی	باش ــه	صورت ــا	ب قطاره
ــه	مبــدا	برگــردد. ــد	ب ــه	مقصــد	برســد	و	شــب	بتوان ب
ارجونــی	یــادآور	شــد️	قبــل	ازســال	1۳۸۷مــا	اداره	کل	

ــال	 ــا	در	س ــتیم	ام ــان	نداش ــتقل	در	کرم ــن	مس راه	آه
1۳۸۷	راه	آهــن	کرمــان	مســتقل	شــد	کــه	در	آن	زمــان	
6۷	هــزار	تــن	بــار	بارگیــری	شــد	کــه	در	حــال	حاضــر	
بیــش	از	یــک	میلیــون	و	۴6۸	هــزار	و	۹۸۳	اســت	کــه	
ــن	ســال	اســتقال	6۷	درصــد	رشــد	 ــه	اولی نســبت	ب
ــت️	 ــان	گف ــه	کرم ــن	منطق ــتیم.مدیر	کل	راه	آه داش
در	بحــث	بارگیــری	۲۷۸۷	درصــد	رشــد	داشــتیم	
	و	در	تخلیــه	۲۰۴	درصــد	رشــد	را	شــاهد	بودیــم.
ــتم	 ــه	هش ــری	رتب ــاژ	بارگی ــث	تن ــزود️	در	بح وی	اف
ــن	 ــم	و	از	بی ــاص	داده	ای ــود	اختص ــه	خ ــوری	را	ب کش
۲1	منطقــه	۳	درصــد	ســهم	بــار	ریلــی	کشــور	را	
ــه	و	 ــری	گندل ــترین	بارگی ــه	بیش ــم	ک ــا	می	کنی جابج

ــت. ــوده	اس ــتانتره	ب کنس
ــث	 ــال	1۳۸۷	در	بح ــت️	در	س ــان	داش ــی	اذع ارجون
ــتیم	 ــر	داش ــزار	نف ــدود	۴۲۸	ه ــافر	ح ــی	مس جابجای
ــون	1۳	 ــش	از	1	میلی ــال	۹۷	بی ــار	در	س ــن	آم ــه	ای ک
هــزار	و	۸۴۸	نفــر	رســیده	اســت.مدیر	راه	آهــن	منطقــه	
کرمــان	ادامــه	داد️	در	بحــث	جابجایــی	مســافردر	ســال	

ــهم	کشــور	 ــان	۳.6	درصــد	کل	س ــتان	کرم 1۳۹۷	اس
ــن	کــه	نســبت	 ــه	خــود	اختصــاص	داده	ضمــن	ای را	ب
ــال	۸۷	حــدود	1۳۹	درصــد	 ــه	س ــی	مســافر	ب جابجای
ــا	 ــیوع	کرون ــان	ش ــت️	در	زم ــت.ارجونی	گف ــوده	اس ب
ــای	ایجــاد	شــده	در	خصــوص	 ــل	محدودیت	ه ــه	دلی ب
ــا	کنســل	 ــرل	بیمــاری	حــدود	5۰	درصــد	قطاره کنت
شــدند.وی	افــزود️	اولیــن	بــاری	کــه	خــط	ریلــی	
ــی	کشــور	پیوســت	در	ســال	 ــه	خطــوط	ریل ــان	ب کرم
ــود	ضمــن	 ــد	ب ــود	کــه	اولیــن	شهرســتان	زرن 1۳5۰	ب
ایــن	کــه	در	ســال	۸۹	آخریــن	بــار	فهــرج	و	شــوره	گز	
ــا	دو	 ــات	شــدند	و	در	نباشــیم	ت ــن	امکان ــه	ای ــق	ب موف
ســال	آینــده	خــط	ریلــی	ســیرجان	و	کرمــان	هــم	بــه	

ایــن	شــبکه	متصــل	شــوند.
وی	خاطرنشــان	ســاخت️	حــدوده	۴6	کیلومتــر	مــا	در	
محــدوده	بافــت	بــه	زرنــد	بــه	عنــوان	منطقــه	بحرانــی	
ــا	اصــاح	شــود	ضمــن	 وجــود	دارد	کــه	در	نباشــیم	ت
ــا	 ــن	خطــوط	ســرعت	م ــن	ای ــا	اصــاح	ای ــه	ب ــن	ک ای
از	۸۰	کیلومتــر	بــه	1۲۰	کیلومتــر	در	ســاعت	خواهــد	

رســید.ارجونی	ابــراز	داشــت️	در	ســامانه	بی	آی	ســاعت	
حرکــت	قطارهــا	ثبــت	سیســتم	خواهــد	شــد	ضمــن	
اینکــه	زمــان	حرکــت	قطارهــا	در	ســامانه	کشــوری	هم	
قابــل	مشــاهده	اســت	کــه	قابــل	تغییــر	نیســت	تمــام	
ــت	 ــن	حرک ــود	همچنی ــت	سیســتم	می	ش ــا	ثب قطاره

ــود. ــر	انجــام	می	ش ــدون	تاخی ــا	ب قطاره
بحــث	 بســیاری	در	 پروژه	هــای	 یــادآور	شــد️	 وی	
ــروژه	 ــه	پ ــت	از	جمل ــده	اس ــرا	ش ــتان	اج ــن	اس راه	آه
ضبــط	مکالمــات	و	صــوت	کــه	نزدیــک	بــه	۷۰۰	
میلیــون	تومــان	در	بحــث	بــروز	رســانی	ایــن	سیســتم	
از	ســال	گذشــته	هزینــه	کرده	ایم.مدیــر	راه	آهــن	
ــال	در	بحــث	 ــارد	ری ــزود️	1۴	میلی ــان	اف ــه	کرم منطق
ــم	 ــه	کردی ــی	هزین ــن	راه ــای	بی ــازی	نمازخانه	ه بهس
ــتگاه	 ــان	در	ایس ــارد	توم ــک	میلی ــب	ی ــن	قری همچنی
فهــرج	هزینــه	شــده	ضمــن	ایــن	کــه	در	راســتای	رفــاه	
ــم	در	 ــم	ه ــامیدنی	ب ــال	مســافرین	مشــکل	آب	آش ح
ــه	 ــا	هفت ــاا	ت ــه	احتم ــع	شــدن	اســت		ک ــال	مرتف ح

ــد. ــد	ش ــن	مشــکل	حــل	خواه ــده	ای آین

 مدیرکل  راه آهن کرمان:

کرمان از لحاظ خطوط اصلی راه های ریلی در کشور رتبه سوم را دارد

اداره کل ثبت اسناد و 
 اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )957967(

آگهــی	تغییــرات	شــرکت	خــوارزم	نیــرو	شــرکت	
ســهامی	خــاص	بــه	شــماره	ثبــت	۸۳۷۷	و	
شناســه	ملــی	1۰6۳۰1۴۳۲۷6	بــه	اســتناد	
العــاده	 صورتجلســه	مجمــع	عمومــی	فــوق	
ــاذ	 ــل	اتخ ــات	ذی ــورخ	1۳۹۹/۰۴/1۲	تصمیم م
شــد	️	ســرمایه	شــرکت	از	مبلــغ	۲6۰۰۰۰۰۰۰۰	
ریــال	بــه	مبلــغ	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ریــال	منقســم	
بــه	1۰۰	ســهم	بانــام	عــادی	بــه	ارزش	هــر	
ســهم	۳۰۰۰۰۰۰۰	ریالــی	و	از	محــل	پرداخــت	
ــه	 ــت	ب ــک	مل ــی	بان ــب	گواه ــه	موج ــدی	ب نق
ــش	 ــورخ	۹۹/۰۴/1۲	افزای ــماره	۴5۲۲۹/1	م ش
ــاح	 ــنامه	اص ــه	در	اساس ــاده	مربوط ــت	و	م یاف
گردیــد.	اداره	کل	ثبــت	اســناد	و	امــاک	اســتان	
ــات	 ــا	و	موسس ــرکت	ه ــت	ش ــان	اداره	ثب کرم

غیرتجــاری	کرمــان	)۹5۷۹6۷(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهربابک )961810(

ــت	 ــماره	ثب ــه	ش ــی	ب ــرکت	تعاون ــگ	ش ــار	اولن ــرکت	همی ــرات	ش ــی	تغیی آگه
1۰۹6	و	شناســه	ملــی	1۰۸6۲۰56۹15	بــه	اســتناد	صورتجلســه	مجمــع	
ــه	 ــه	نام ــم	ب ــورخ	1۳۹۸/1۰/1۷	منض ــاده	م ــوق	الع ــور	ف ــادی	بط ــی	ع عموم
ــهربابک	.	 ــی	ش ــاه	اجتماع ــاون	کار	و	رف ــماره	11۴۴	-	1۳۹۹/5/۲6	اداره	تع ش
الــف	-	تعییــن	اعضــاء	هیئــت	مدیــره	️	آقــای	صــادق	ابراهیمــی	میمندکدملــی	
۳1۴۹۷6۲۳۷5	-	آقــای	علیرضــا	محمــدی	کمســرخ	کدملــی	۳1۴۹۰۸۴۰۰۸	-	
آقــای	محمدجوادعبدانــی	بابکــی	کدملــی	۳1۴۹6۲1۴۷1	-	آقــای	ابوذرشــاهی	
پیرجــل	کدملــی	۳1۴۹61۲۰۲۰	-آقــای	غامرضــا	بــدری	بهنــو	کدملــی	
ــای	 ــال	-	آق ــدت	۳	س ــه	م ــره	ب ــت	مدی ــی	هیئ ــای	اصل ۳1۴۹5۴۷۹۳۸	اعض
ــه	 ــای	روح	ال ــی	۳1۴۹5۸۲۰۲۴	-	آق ــماره	مل ــه	ش ــادی	ب ــن	آب ــین	حس حس
رضایــی	پورقنــات	النوجــی	بــه	شــماره	ملــی	۳1۴۹5۹۲6۳1	بــه	ســمت	اعضــاء	
علــی	البــدل	هیئــت	مدیــره	بــه	مدت	۳	ســال	انتخــاب	گردیدنــد.	ب-	آقــای	روح	
ــازرس	 ــوان	ب ــه	عن ــی	۳1۴۹۰۸55۷۸	ب ــماره	مل ــه	ش ــی	کمســرخی	ب ــه	بیگ ال
ــه	 ــه	ســااری	کنــگ	بــه	شــماره	ملــی	۳1۴۹۸611۹5	ب اصلــی	و	آقــای	روح	ال
ــد.	اداره	 ــی	انتخــاب	گردیدن ــرای	یــک	ســال	مال ــازرس	علــی	البــدل	ب عنــوان	ب
کل	ثبــت	اســناد	و	امــاک	اســتان	کرمــان	مرجــع	ثبــت	شــرکت	هــا	و	موسســات	

ــهربابک	)۹61۸1۰( ــاری	ش غیرتج

اداره کل ثبت 
اسناد و اماک 
 استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان )957968(

آگهــی	تغییــرات	شــرکت	فضــا	ســاخت	
ســهامی	 شــرکت	 شــرق	 جنــوب	
ــت	1۰۴۸۸	و	 ــماره	ثب ــه	ش ــاص	ب خ
شناســه	ملــی	1۰6۳۰16۳۷6۷	بــه	
اســتناد	صورتجلســه	مجمــع	عمومــی	
	1۳۹۹/۰۴/۰1 مــورخ	 العــاده	 فــوق	
ــف- ــل	اتخــاذ	شــد	️	ال تصمیمــات	ذی
تعــداد	اعضــاء	هیــأت	مدیــره	بــه5	
نفرافزایــش	یافــت	و	مــاده	مربوطــه	

اساســنامه	اصــاح	گردیــد.	
و	 اســناد	 ثبــت	 کل	 اداره	
اداره	 کرمــان	 اســتان	 امــاک	
موسســات	 و	 هــا	 شــرکت	 ثبــت	
)۹5۷۹6۸( کرمــان	 	غیرتجــاری	

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری راور )967244(

آگهــی	تغییــرات	اتحادیــه	صنــف	تعمیــرکاران	خــودرو	شهرســتان	راور	موسســه	غیــر	تجــاری	
ــع	 ــه	مجم ــتناد	صورتجلس ــه	اس ــی	1۴۰۰565۷۹1۸	ب ــه	مل ــت	15	و	شناس ــماره	ثب ــه	ش ب
ــه	شــماره	6۲۰1	مــورخ	 ــه	فعالیــت	ب ــر	طبــق	پروان عمومــی	عــادی	مــورخ	1۳۹۸/1۰/۰5	و	ب
۹۸/1۰/1۰	کمیســیون	نظــارت	شهرســتان	راور	1	-اعضــای	اتحادیــه	بــه	شــرح	ذیــل	بــه	مــدت	
ــه	 ــی	۳۲1۹۹۴۰۷1۴	ب ــماره	مل ــه	ش ــادی	ب ــی	خیرآب ــی	نخع ــد️	عل ــال	انتخــاب	گردیدن ۴	س
ــمت	 ــه	س ــی	۳۲1۹۸۳۸15۴	ب ــماره	مل ــه	ش ــو	ب ــدم	ج ــه	-	ناصرهم ــس	اتحادی ــمت	رئی س
ــه	ســمت	 ــی	۳۲1۹۸1۴۲۳۹	ب ــه	شــماره	مل ــی	راوری	ب ــب	رئیــس	اول	-جوادمحــی	الدین نای
ــه	ســمت	 ــه	شــماره	ملــی	۳۲1۹۹۸۲۰۲6	ب نایــب	رئیــس	دوم	-	مهــدی	منوچهــری	راوری	ب
دبیــر	-	محمدرضــا	پورنخعــی	خیرآبــادی	بــه	شــماره	ملــی	۳۲1۹۸۹۲۴۰1	بــه	ســمت	خزانــه	
ــه	ســمت	عضــو	علــی	البــدل	۲	 ــه	شــماره	ملــی	۳۲1۰۰۴۰۸۳۴	ب دار	-مصطفــی	عســکری	ب
-محســن	خواجوئــی	راوری	بــه	شــماره	ملــی	۳۲1۹۹۴۲۷6۸	بــازرس	اصلــی	و	امیــر	هدایتــی	
آبکوهــی	راوری	بــه	شــماره	ملــی	۳۲1۹۹56۹۲۰	بــازرس	علــی	البــدل	۳	-	کلیــه	چــک	هــا،	
اســناد	تعهــد	آور،	اوراق	بهــادار	بانکــی،	تعهــدات	مالــی	و	حقوقــی	بــا	امضــای	رئیــس	و	امضــای	
خزانــه	دار	و	در	غیــاب	هــر	یــک	بــا	امضــای	نائــب	رئیــس	بــه	همــراه	مهــر	امــور	مالــی	اتحادیــه	
معتبــر	خواهــد	بــود.	نامــه	هــای	اداری	و	اســتخدامی	و	اســناد	غیــر	مالــی	اتحادیــه	بــا	امضــای	
رئیــس	و	در	غیــاب	وی	بــا	امضــای	نائــب	رئیــس	و	مهــر	اتحادیــه	انجــام	مــی	گــردد.	اداره	کل	
ثبــت	اســناد	و	امــاک	اســتان	کرمــان	مرجــع	ثبــت	شــرکت	هــا	و	موسســات	غیرتجــاری	راور	

)۹6۷۲۴۴(

ــان	 ــتان	کرم ــی	)ره(	اس ــام	خمین ــداد	ام ــه	ام ــرکل	کمیت مدی
ــک	 ــای	کوچ ــار	نیروگاه	ه ــترین	آم ــان	بیش ــتان	کرم ــت️	اس گف

ــور	را	دارد. ــطح	کش ــاس	در	س مقی
یحیــی	صادقــی	در	نشســت	خبــری	اظهــار	داشــت️	1۲۰	هــزار	
ــه	 ــش	کمیت ــر	پوش ــردم	زی ــد	از	م ــادل	1۰	درص ــواده	مع خان
امــداد	قــرار	دارنــد	و	در	ســال	۹۸	بیــش	از	۴۰	درصــد	اشــتغال	

ــه	ایجــاد	شــده	اســت. ــن	کمیت کشــور	توســط	ای
مدیــرکل	کمیتــه	امــداد	اســتان	کرمــان	بیــان	داشــت️	در	بحــث	
ــق	 ــی	و	...	موف ــد	کشــاورزی،	خدمات ــرد	مانن ــاد	مشــاغل	خ ایج
عمــل	کردیــم	کــه	از	مزایــای	آن	عــدم	آســیب	جــدی	بــه	آنهــا	با	

توجــه	بــه	وضعیــت	اقتصــادی	بــازار	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	خیــران	کاســتی	های	اعتبــاری	مــا	را	
جبــران	کردنــد،	تصریــح	کــرد️	حجــم	مشــارکت	مــردم	به	ویــژه	

ــت. ــته	اس ــد	داش ــد	رش ــش	از	15۰	درص ــام	بی ــه	ایت ب
صادقــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بیــش	از	۲۰	هــزار	دانش	آمــوز	و	۴	

هــزار	و	5۰۰	دانشــجو	و	طلبــه	زیــر	پوشــش	کمیتــه	امــداد	قــرار	
ــه	جــد	 ــا	ب ــرات	آموزشــی	م ــه	تغیی ــا	توجــه	ب ــزود️	ب ــد،	اف دارن
دنبــال	ایــن	هســتیم	کــه	تمــام	دانش	آمــوزان	مناطــق	محــروم	
بتواننــد	از	تجهیــزات	الکترونیکــی	مــورد	نیــاز	اســتفاده	کننــد.

وی	ادامــه	داد️	مــا	آمــار	دانش	آمــوزان	و	دانشــجویان	را	در	بحــث	
ــون	در	 ــرده	و	اکن ــت	ک ــی	دریاف ــزات	الکترونیک ــه	تجهی ــاز	ب نی

حــال	تامیــن	اعتبــار	بــرای	خریــد	هســتیم.
صادقــی	تصریــح	کــرد️	در	ســال	گذشــته	رتبــه	ســوم	کشــور	را	
ــرای	 ــر	وجــه	نقــد	ب در	جشــن	نیکــوکاری	داشــتیم	و	امســال	ب

ــم. ــد	داری ــردم	تاکی ــای	م کمک	ه
وی	در	ادامــه	ابــراز	داشــت️	در	بحــث	نیروگاه	هــای	خورشــیدی	
بعضــی	منابــع	خــدادادی	در	ســطح	اســتان	داریــم	کــه	مغفــول	
مانــده	اســت	کــه	تاکنــون	بیــش	از	یــک	هــزار	و	۷۰۰	مددجــوی	
کمیتــه	امــداد	فروشــنده	بــرق	بــه	دولــت	هســتند	کــه	میانگیــن	
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــان	اس ــون	توم ــک	میلی ــا	ی ــزار	ت ــن	۹۰۰	ه ــاص	دارد.آن	بی ــوان	اختص ــان	کم	ت مددجوی

ــن	 ــرد️		بهتری ــان	ک ــان	خاطرنش ــداد	کرم ــه	ام ــرکل	کمیت مدی
منطقــه	بــرای	ایــن	پــروژه	بردســیر	اســت	و	امســال	برنامه	ریــزی	
کردیــم	یــک	هــزار	واحــد	بــه	آن	اضافــه	کنیــم	و	اکنــون	اســتان	
کرمــان	بیشــترین	آمــار	نیروگاه	هــای	کوچــک	مقیــاس	در	

ســطح	کشــور	را	دارد.
ــزار	و	 ــداد	۴	ه ــه	ام ــزود️	در	بحــث	ایجــاد	اشــتغال	کمیت وی	اف
ــال	 ــه	در	س ــتان	دارد	ک ــاف	در	ســطح	اس 5۰۰	مددجــوی	قالیب
ــود	و	 ــا	ب ــن	خانواره ــد	ای ــان	درآم ــارد	توم ــدود	5۰	میلی ۹۸	ح
ــده	 ــد	ش ــان	تولی ــط	مددجوی ــل	توس ــن	عس ــن	5۰	ت همچنی

اســت.
ــا	 ــداد	مبت ــه	ام ــواده	کمیت ــه	در	خان ــان	اینک ــا	بی ــی	ب صادق
ــای	 ــرای	خانواده	ه ــه	ای	ب ــک	هزین ــه	کم ــتیم	ک ــا	داش ــه	کرون ب
فوت	شــدگان	و	مبتایــان	اختصــاص	یافتــه	اســت،	گفــت️	حــدود	
ــت	 ــداد	دریاف ــه	ام ــتقیم	از	کمیت ــک	مس ــر	کم ــزار	نف ۳۰۰	ه

ــوند. ــوردی	می	ش ــای	م ــامل	کمکه ــی	ش ــد	و	مابق می	کنن
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دکتــر	»اردشــیر	ســعدمحمدی«،	مدیرعامــل	شــرکت	ملــی	صنایــع	
ــز	مــس	پتانســیل	و	ارزش	بســیار	 ــان	این	کــه	فل ــا	بی ــران	ب مــس	ای
باایــی	بــرای	ســرمایه	گذاری	دارد،	گفــت️	شــرکت	مــس	بــه	
ــای	 ــود	و	حمایت	ه ــدوم	خ ــنل	خ ــاش	پرس ــت	و	ت ــتوانه	هم پش

شــرکت	 بدنــه	 و	 دارد	 را	 خوبــی	 شــرایط	 امســال	 مســئوان،	
ــی	 ــیار	خوب ــطح	بس ــان	دادن	س ــا	نش ــنل	آن	ب ــی	پرس ــس	یعن م
ــدی	در	 ــای	تولی ــت	رکورده ــر	ثب ــاوه	ب ــود	ع ــای	خ از	توانایی	ه
ــی	 ــه	لحــاظ	شــاخص	های	عملیات ــه	اول	ســال	توانســتند	ب پنج	ماه
ــا	دارد	از	 ــه	ج ــد	ک ــرار	بگیرن ــی	در	کشــور	ق ــراز	باای ــی	در	ت و	مال
تک	تــک	همکارانــم	در	خانــواده	عظیــم	مــس	تقدیــر	و	تشــکر	کنــم.	
ــا	اشــاره	بــه	اســتقبال	ایــن	شــرکت	از	 مدیرعامــل	شــرکت	مــس	ب
ــز	 ــک	نی ــو	و	هایت ــع	نان ــه	صنای ــو	در	زمین ــای	ن ــا	و	ایده	ه طرح	ه
افــزود️	بایــد	تــاش	شــود	بــا	ورود	بــه	ایــن	حوزه	هــا	شــاهد	ایجــاد	
ارزش	افــزوده	بیشــتر	بــرای	شــرکت	مــس	و	کشــور	عزیزمان	باشــیم.
ــرکت	 ــعه	ش ــای	توس ــه	طرح	ه ــن	ب ــعدمحمدی	همچنی ــر	س دکت
ــای	 ــی	پروژه	ه ــام	تمام ــرعت	انج ــزود️	س ــرد	و	اف ــاره	ک ــس	اش م

ــر	 ــا	مهــم	باشــد	چــرا	کــه	عــاوه	ب ــک	م ــرای	تک	ت ــد	ب توســعه	بای
مباحــث	مربــوط	بــه	توجیــه	اقتصــادی	طرح	هــا،	آنچــه	در	ایــن	بیــن	
ــن	 ــن	پروژه	هــا	در	ای ــرار	گیــرد	امــر	اشــتغال	زایی	ای ــد	مدنظــر	ق بای
شــرایط	حســاس	اســت.	یقیــن	بدانیــد	بحــث	ایجــاد	اشــتغال	بــرای	
جوانــان	ایــن	مرزوبــوم	وظیفــه	شــرعی،	اخاقــی	و	انســانی	تک	تــک	
مــا	در	تمامــی	ســطوح	اســت؛	به	نحوی	کــه	ایــن	امــر	دغدغــه	اصلــی	
بنــده	در	پیشــرفت	و	تکمیــل	پروژه	هــا	محســوب	می	شــود	و	انشــاا...	
ــنل	و	 ــب	پرس ــرت	و	تعص ــس	و	غی ــرکت	م ــرمایه	گذاری	ش ــا	س ب
شــرکت	های	پیمانــکاری	شــاهد	موفقیت	هــای	خوبــی	در	ایــن	

زمینــه	باشــیم.
ــادی	 ــع	ع ــرمایه	در	مجم ــش	س ــب	افزای ــه	تصوی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــی	 ــاق	خوب ــن	اتف ــت️	ای ــز	گف ــس	نی ــرکت	م ــالیانه	ش ــی	س عموم

اســت	و	ســعی	می	کنیــم	انشــاا...	
بــه	زودی	از	محــل	ســود	انباشــته	

ــود. ــام	ش ــرمایه	انج ــش	س ــن	افزای ای
دکتــر	ســعدمحمدی	بــه	ســرمایه	گذاری	شــرکت	مــس	بــرای	ایجــاد	
ــزود️	 ــرد	و	اف ــم	اشــاره	ک ــان	ه کمــپ	ورزشــی	در	شهرســتان	ورزق
طرح	هــای	توســعه	مجتمــع	مــس	ســونگون	می	توانــد	تحــول	
ــا	1۰۰	 ــد	تنه ــه	تولی ــد.	چنان	چ ــاد	کن ــه	ایج ــی	را	در	منطق عظیم
هــزار	تــن	کاتــد	در	ایــن	منطقــه،	براســاس	قیمــت	امــروز	1۳۰.۰۰۰	
میلیــارد	ریــال	گــردش	مالــی	را	بــرای	منطقــه	بــه	ارمغــان	خواهــد	
آورد	کــه	بــا	یــک	حســاب	سرانگشــتی	می	تــوان	فهمیــد	ایــن	
گــردش	مالــی	چــه	نقشــی	در	توســعه	و	پیشــرفت	منطقــه	می	توانــد	

داشــته	باشــد.

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح کرد :
 استقبال شرکت مس از طرح های نو در صنایع نانو و هایتک 

اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کرمان )965096(

آگهــی	تغییــرات	شــرکت	فضــا	ســاخت	جنــوب	
شــرق	شــرکت	ســهامی	خــاص	بــه	شــماره	ثبــت	
ــه	 ــی	1۰6۳۰16۳۷6۷	ب ــه	مل 1۰۴۸۸	و	شناس
اســتناد	صورتجلســه	مجمــع	عمومــی	فــوق	
ــل	 ــات	ذی ــورخ	1۳۹۹/۰5/۲5	تصمیم ــاده	م الع
اتخــاذ	شــد	️	1	-	محــل	شــرکت	در	واحــد	ثبتــی	
ــه	آدرس	اســتان	کرمــان	،	شهرســتان	 کرمــان	ب
کرمــان	،	بخــش	مرکــزی	،	شــهر	کرمــان،	محلــه	
چهــار	راه	ســمیه	،	جهــاراه	اقبــال	،	بلــوار	جهــاد	
ــاختمان	 ــاک	15۸	،	س ــاد	11	،	پ ــه	جه ،	کوچ
کــوروش	،	طبقــه	دوم	کدپســتی	۷61۹۸1۸۳1۹	
ــنامه	 ــه	در	اساس ــاده	مربوط ــت	و	م ــر	یاف تغیی
ــت	 ــد.	اداره	کل	ثب ــاح	گردی ــوق	اص ــرح	ف بش
اســناد	و	امــاک	اســتان	کرمــان	اداره	ثبــت	
ــان	 ــاری	کرم ــات	غیرتج ــا	و	موسس ــرکت	ه ش

)۹65۰۹6(

اداره کل ثبت اسناد و 
 اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )966868(

آگهــی	انحــال	شــرکت	پردیــس	ســاتراپ	ترابــران	
هفتــواد	شــرکت	بــا	مســئولیت	محــدود	بــه	شــماره	
ــی	1۴۰۰۷۰۸۷۸۳6	 ــه	مل ــت	1511۴	و	شناس ثب
عمومــی	 مجمــع	 صورتجلســه	 اســتناد	 	بــه	
فــوق	العــاده	مــورخ	1۳۹۹/۰5/۰6	تصمیمــات	
ذیــل	اتخــاذ	شــد	️	1	-	شــرکت	بعلــت	عــدم	
فعالیــت	در	تاریــخ	فــوق	منحــل	گردیــد.	۲	-	
ــی	 ــد	مل ــه	ک ــدی	ب ــر	همقاون ــزه	رنجب ــم	فائ خان
۲۹۸۰۸6۷۸61	بــه	ســمت	مدیــر	تصفیــه	انتخــاب	
گردیــد	.	۳	-نشــانی	محــل	تصفیــه	️	کرمــان	
ــرقی	11- ــه	ش ــهر	کرمان-مفتح-کوچ ــان	ش کرم
ــه	 ــف	ب ــه	همک ــاک	۰-طبق ــرقی	۸-پ ــه	ش کوچ
کــد	پســتی	۷61۴66515۰	مــی	باشــد.	اداره	
ــان	اداره	 ــتان	کرم ــاک	اس ــناد	و	ام ــت	اس کل	ثب
ثبــت	شــرکت	هــا	و	موسســات	غیرتجــاری	کرمــان	

)۹66۸6۸(

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 
شهید » حامدجوانی «

*شهادتی به مانند حضرت عباس )ع (

شــهیدی	کــه	ماننــد	حضــرت	عبــاس)ع(	دو	دســت	و	چشــمش	
را	فــدای	اســام	کــرد.	در	وصیتنامــه	اش	نوشــته	اســت،	
ــم. ــهادت	برس ــه	ش ــرت	عباس)س(ب ــد	حض ــتدارم	مانن دوس

یادی از یک شهید



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آاینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیان آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاانه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا   88 از سـال 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوات اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
وایـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـٌا از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـاح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـام، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون داوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـام ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـامت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

اسـام و ایـران را کـور کرد.
»والفجرهـا«، دشـت مهـران و »کربای یک« تو را به یـاد دارند. ارتفاعات 

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـام کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.
دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـاش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی ازمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.
و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـامی و اخاقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطاعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  ازم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاانه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـامت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکات  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره 317 ـ شنبه 15شهریور ماه 1399   ـ 16 محرم 1442ـ   5 سپتامبر  2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

دعای ندبه جمعه  از ساعت 6:30  
در محل حسینیه ثارا...

با رعایت فاصله اجتماعی و شیوه های بهداشتی

 معاون بهره برداری و مدیر مجتمع فواد بافت :

کمک مؤمنانه؛ 
توزیع ۸00 بسته حمایتی توسط مجتمع فواد بافت

ــع  ــر مجتم ــرداری و مدی ــاون بهره ب مع
فــواد بافــت گفــت: بــا توجــه بــه 
اقشــار  از  بعضــی  کــه  آســیب هایی 
دیده انــد  کرونــا  ویــروس  از  مــردم 
اقــدام بــه تأمیــن 500 بســته حمایتــی 
بســته   300 و  بافــت  شهرســتان  در 

حمایتــی در رابــر کــرده اســت. 
یعقــوب حاتمــی اظهــار داشــت: انفــاق و 
احســان بــه دیگــران از خصایــص جامعه 
مــا اســت کــه هــم در دیــن اســام بــر 
ــم  ــر معظ ــم رهب ــده و ه ــد ش آن تأکی
توصیه هــای  آن  بــه  نســبت  انقــاب 
فــراوان داشــته اند و در قــرآن و روایــات 
از  و دســتگیری  بــه همنــوع  کمــک 
نیازمنــدان ســفارش بســیار شــده اســت.

ــع  ــر مجتم ــرداری و مدی ــاون بهره ب مع

فــواد بافــت بــا اشــاره بــه ســخنان مقام 
معظــم رهبــری در مــورد کمــک مؤمنانه 
ــه آســیب هایی  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک بی
ــروس  کــه بعضــی از اقشــار مــردم از وی

ــتیل  ــا اس ــرکت احی ــد ش ــا دیده ان کرون
فــواد بافــت به فرمــان مقــام معظــم 
بــه  اقــدام  و  لبیــک گفــت  رهبــری 
در  حمایتــی  بســته   500 تأمیــن 
شهرســتان بافــت و 300 بســته حمایتــی 
ــردار  ــک زادگاه س ــتای قنات مل در روس
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهید ش س

ــت.  ــرده اس ک
حاتمــی عنــوان کــرد: ارزش تقریبــی 
ایــن تعــداد کمــک معیشــتی ۲ میلیــارد 

ریــال اســت کــه هــر بســته شــامل 18 
ــم کاا اســت. قل

وی گفــت: فــواد بافــت در مرحلــه اول 
رزمایــش کمــک مؤمنانــه بــا توزیــع 
ــامل  ــته ش ــزار و 550 بس ــداد یک ه تع
ــتان  ــه شهرس ــن س ــم کاا در بی 1۲ قل
ــر  ــان رهب ــه   فرم ــر و ارزویی ــت، راب باف

ــرد. ــت ک ــاب را اجاب ــم انق معظ

ناخدا یکم سـتاد عبدالکریم بهادری، سرپرسـت 
فرماندهـی مرکـز آموزش شـهدای وظیفه نداجا 
شـرکت  در  حضـور  بـا  سـیرجان  در  مسـتقر 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـا مهنـدس عتیقی 
گل گهـر  مجتمـع  مدیـر  و  مدیرعامـل  معـاون 
دیـدار و گفتگـو کرد. بـه گـزارش روابط عمومی 
و امـور بین الملـل شـرکت معدنـی و صنعتـی 
گل گهـر، در ایـن دیـدار کـه در محـل سـالن 
شـد،  برگـزار  گل گهـر  مجتمـع  کنفرانـس 
و  تعامـل  بـه  اشـاره  بـا  عتیقـی  مهنـدس 
مرکـز  و  گل گهـر  شـرکت  بیـن  همـکاری 
آمـوزش شـهدای وظیفـه نداجـا، ایـن تعامـل 
و همـکاری را در راسـتای توسـعه و پیشـرفت 
شهرسـتان دانسـت.مدیر مجتمـع گل گهـر بـا 
بیـان اینکـه مرکـز آمـوزش شـهدای وظیفـه 
و ظرفیـت  پتانسـیل  یـک  عنـوان  بـه  نداجـا 
خـاص در سـیرجان شـناخته می شـود، گفـت: 

وجـود ایـن مرکـز باعث امنیت سـیرجان شـده 
اسـت و بـه سـرمایه گذاران برای سـرمایه گذاری 
در سـیرجان اطمینـان خاطـر می دهد.مهندس 
عتیقـی افـزود: آمادگـی ایـن را داریـم کـه در 
حوزه هـای مهندسـی و بومی سـازی قطعـات بـا 
یکدیگـر تعامـل و همـکاری داشـته باشـیم و از 
تـوان مهندسـی مرکز آمـوزش شـهدای وظیفه 

نداجـا اسـتفاده کنیـم.
سرپرسـت فرماندهـی مرکـز آمـوزش شـهدای 
وظیفـه نداجـا نیـز ضمـن تشـکر از تعامـل و 
همـکاری شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر با 

ایـن مرکـز، خواسـتار گسـترش همکاری ها بین 
ایـن دو مجموعـه در حوزه هـای مختلـف شـد و 
بـرای هرگونـه همـکاری در حوزه هـای مختلف 

اعـام آمادگـی کرد.
و  معدنـی  شـرکت  تولیـد  خطـوط  از  بازدیـد 
صنعتـی گل گهـر و حضور بر سـر قبور شـهدای 
بـا  گمنـام مجتمـع گل گهـر و تجدیـد بیعـت 
آرمان هـای شـهدا، پایـان بخـش برنامـه حضور 
سرپرسـت فرماندهـی مرکـز آمـوزش شـهدای 

وظیفـه نداجـا در ایـن شـرکت بـود.

بازدید سرپرست فرماندهی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا از 
مجتمع گل گهر

انتصـاب شایسـته جنابعالی را به سـمت مدیر روابـط عمومی و خدمـات اجتماعی مجتمع 
مس شـهربابک را خدمت شـما تبریـک و تهنیت عرض مـی نماییم.

از خداوند متعال موفقیت روز افزون شما را در نیل به اهداف مورد نظر آرزومندم .
مدیر مسئول نشریه هفتواد کرمان  

جناب آقای مهندس احمد محمدی

همکار گرامی سرکارخانم مهین نامجو 
بـا نهایـت تاسـف و تاثـر درگذشـت پـدر همسـر بزرگوارتـان )حـاج اکبـر میرزایـی پـدر بزرگوار شـهید 
غامرضـا میرزایـی( را بـه شـما و خانواده محترم شـهید میرزایی تسـلیت عرض نمـوده از خداوند متعال 

بـرای ایشـان طلـب مغفرت کـرده و بـرای خانـواده بزرگوارشـان صبر جمیـل مسـئلت می نماییم.

نشریه هفتواد کرمان

تسلیت

مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان گفـت: 
طبـق برنامـه پنجـم توسـعه بایـد برای ۲ هـزار و 
800 روسـتا در اسـتان کرمـان طرح هـادی تهیه 

. شود
بـه  خبـری  نشسـت  در  سـلطانی  علی اکبـر 
مناسـبت هفتـه دولـت بـا تشـریح عملکـرد بنیاد 
مسـکن بیان داشـت: کرمـان پهناورترین اسـتان 
کشـور اسـت و قریـب بـه 1۲ درصـد مسـاحت 
کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت.وی افزود: 
11 هـزار و ۷00 آبـادی در اسـتان کرمـان وجود 
دارد کـه از ایـن تعـداد پنـج هـزار و ۶38 روسـتا 

دارای سـکنه هسـتند.
سـلطانی نژاد یـادآور شـد: ضریـب نفـوذ خدمـات 
در ایـران بهتـر از کشـورهای منطقه اسـت ضمن 
اینکه در حوزه روسـتا هنوز بحث مسـکن مسـأله 
مهمـی اسـت اسـتان مـا در حـوزه روسـتایی از 
لحـاظ مسـکن برتر اسـت امـا هنـوز معضاتی در 

ایـن خصـوص داریم.
مسـکن  بنیـاد  مجموعـه  در  داشـت:  ابـراز  وی 
مجموعـه خدمـات و نهادهای مسـکن وجود دارد 

کـه کارش تسـهیل در سـاخت مسـکن اسـت.
تهیه طرح هادی 

برای ۱۶۰۰ روستای کرمان
وی بـا اشـاره بـه طـرح هـادی روسـتایی افـزود: 
برنامـه پنجم توسـعه بـه ما تکلیف کـرده در تمام 
طرح هـای  خانـوار  هـزار   ۲0 بـاای  روسـتاهای 
هـادی اجرا شـود شـود ضمـن اینکه در اسـتان ۲ 
هـزار و 800 روسـتای باای ۲0 خانـوار داریم که 
طـرح هادی آنها در دسـت تهیه و بررسـی اسـت.

مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان گفت: در 
دولـت تدبیـر و امیـد بـرای هـزار و ۶00 روسـتا 
طـرح هـادی تهیه شـده و دنبـال آن هسـتیم که 
ایـن طرح هـا بـرای هـر ۲ هـزار و 800 روسـتا 
تدویـن شـود کـه ایـن مسـاله بسـیار مهم اسـت 
زیـرا روسـتاییان جهـت دریافـت خدمات بـه این 

طـرح احتیـاج دارند.
برنامه هـای مـا در  و  ادامـه داد: در طرح هـا  وی 
هـر بـازه زمانی 15 سـاله یکبـار بازنگـری صورت 
می گیـرد ضمـن اینکـه تابه حـال 5۶ هـزار قطعه 
اسـت کـه  واگـذار شـده  بـه روسـتاییان  زمیـن 
1۷ هـزار قطعـه در دولـت تدبیـر و امیـد واگـذار 
شـده اسـت همچنیـن 15۶ هـزار سـند مالکیـت 

کاداسـتر در روسـتاها صـادر شـده اسـت.
سـلطانی نژاد گفـت: بنیـاد مسـکنی موفـق اسـت 

تولیـد  بتوانـد  کـه 
مسـکن را انجـام دهـد 
کارهایـی  از  یکـی  لـذا 
کـه در روسـتاها انجـام 

کاربـری  بـا  روسـتایی  زمیـن  تهیـه  می دهیـم 
مسـکونی، خدماتـی و صنعتـی اسـت همچنیـن 
یکـی از کارهـای جـدی دیگر که در روسـتاها در 
حـال اجرا اسـت بحث بهسـازی محیط روسـتاها 

اسـت کـه نیـاز و مطالبـه جـدی اسـت.
در  پـروژه   300 و  هـزار   3 داشـت:  بیـان  وی 
روسـتاهای اسـتان بـه موضوعات آسـفالت و … 
پرداختـه کـه از ایـن آمـار ۲ هـزار و 300 پـروژه 
در دولـت تدبیـر و امید محقق شـده اسـت ضمن 
اینکـه اسـتان کرمـان از سـال ۹۴ کـه طـرح قیر 
رایـگان اجـرا شـده تاکنـون در زمینه جـذب قیر 

رایـگان رتبـه برتـر را کسـب کرده اسـت.
سـلطانی نژاد اظهـار داشـت: هـزار و 500 روسـتا 
اسـت  داشـته  بهسـازی  و  آسـفالت  خدمـات 
همچنیـن به روسـتاهای خاصی کـه ظرفیت های 
کشـاورزی، گردشـگری و… داشـته اند خدمـات 

بیشـتری ارائـه خواهـد شـد. 
حـوادث  و  بحران هـا  بحـث  بـه  سـلطانی نژاد 
غیرمترقبـه در اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: در 
عمـده  بخـش  اسـتان  جنـوب  در  اخیـر  سـیل 
خانه هـا حادثـه دیـده بودنـد کـه اکنـون بیشـتر 
آنهـا احیـا شـده همچنین تـا پایان مهرمـاه همه 

شـد. خواهـد  زده  واحدهـا سقف شـان  ایـن 

 مدیرکل بنیاد مسکن کرمان:
 طرح های هادی در ۲۸۰۰ روستای کرمان اجرا می شود

شـركت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروي  توزیـع 
كرمـان ؛ اختتامیه طرح كـودكان حافظ 
شـهید  اجتماعـات  سـالن  در  انـرژي 

بافنـده برگـزار شـد. 
در ایـن مراسـم مدیردفتـر مدیریـت مصـرف 
بـا تقدیـر از مشـارکت کـودکان در این طرح  
بـر نهادینـه کـردن و فرهنـگ سـازي الگوي 
صحیـح مصـرف انرژي برق در مـدارس تاکید 
کـرد و گفـت: ایـن طرح با شـعار)یک کشـور 
پـراز مدیـران مصـرف( و با هدف آگاه سـازي 
و جهـت دهـي افـکار و ایـده هـاي کـودکان 
خـاق در رابطـه بـا مدیریـت مصـرف انرژي  
و اسـتفاده از انـرژي هاي تجدیدپذیـر برنامه 

ریـزي و اجرا شـده اسـت. 
حمیـد علیـزاده مدیـر دفتر مدیریـت مصرف 
ایـن شـرکت بـا اشـاره بـه برگـزاري موفـق 
و  متوالـي  در ۴ سـال  پویـان  انـرژي  طـرح 
متوسـطه  دوره  آمـوزان  دانـش  اسـتقبال 
شـمال اسـتان گفـت: طـرح کـودکان حافظ 
انـرژي در رده سـني مهدکـودك هـا؛  پیـش 
دبسـتاني و دبسـتان در قالـب عکـس، تئاتر، 

محوریـت  بـا  نیـز  کوتـاه  داسـتان  نقاشـي، 
فرهنـگ سـازي مدیریـت مصـرف و حفاظت 
از منابـع ملـي و محیـط زیسـت برگزارشـده 

. ست ا
وي افـزود: در ایـن طـرح کـه بـراي عمـوم 
افـراد زیـر 13 سـال  آزاد بوده، بیـش از۷00 
نفـر شـرکت کـرده اند.کـه پـس از ارزیابـي 
توسـط کارشناسـان و داوران بـه آثـار برتـر 

جوائـزي اهـداء گردیـد. گفتنـي اسـت کـه 
ایـن طـرح همزمـان بـا سـفر وزیـر نیـرو و 
بـا حضـور مهنـدس متولـي زاده مدیرعامـل 
توانیـر در دبسـتان پسـرانه شـهید  شـرکت 
ابوطالبي روسـتاي عبـدا... آباد رفسـنجان در 
آبـان ماه سـال گذشـته  با محوریـت آموزش 
و فرهنـگ سـازي مدیریت مصرف در شـمال 

اسـتان کرمـان آغاز شـد.

 به همت دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شمال استان کرمان :
اختتامیه طرح کودکان حافظ انرژي با تقدیراز 

نفرات برتر برگزارشد

مهنــدس فــاح بــه مناســبت هفتــه دولــت در جمــع خبرنــگاران بیــان 
داشــت: بســیار خوشــحالم کــه بیشــترین برنامه هــای شــرکت گاز 
ــه اجــرا مــی  ــر توســعه یافت ــان در مناطــق محــروم و کمت اســتان کرم

شــود.
ــه  شــهرهای  ــاح گازرســانی ب ــت امســال افتت ــه دول ــزود: در هفت وی اف
هنــزا، شــهداد، نظام شــهر، بلــوك و اندوهجــرد را در دســتور کار داریــم 
کــه اعتبــار هزینــه شــده بــرای ایــن شــهرها هــزار و ۷50 میلیــارد ریــال 

بــوده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان گفــت: در حــال حاضــر 1۴۹ 
هــزار کیلومتــر مربــع ) معــادل 83 درصــد ( مســاحت اســتان گاز رســانی 
ــد  ــی 1۷ درص ــر یعن ــزار کیلومت ــه 31 ه ــن ک ــن ای ــت ضم ــده اس ش

مســاحت اســتان فاقــد گاز و در دســت اجــرا اســت.
ــر  ــزار و ۲۷5 کیلومت ــال ۹8 دو ه ــرد: در س ــح ک ــاح تصری ــدس ف مهن
خطــوط انتقــال و تغذیــه شــبکه بــا 3۲ هــزار و ۲۷3 انشــعاب داشــتیم.

وی یــادآور شــد: در حــال حاضــر ۷5 درصــد خانوارهــای اســتان تحــت 
پوشــش شــبکه گازرســانی قــرار گرفته انــد کــه از ایــن آمــار ۹۴ درصــد 
ــش  ــت پوش ــوار تح ــد خان ــهری و ۴۷ درص ــش ش ــت پوش ــوار تح خان

روســتایی هســتند.
ــا اشــاره بــه رونــد عملکــرد  مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان ب
اجــرای خطــوط لولــه گاز ابــراز داشــت: در ســال گذشــته ۲ هــزار و ۲۷5 
کیلومتــر اجــرای خطــوط لوله گــذاری در اســتان انجــام گرفــت ایــن در 
ــر  ــزار و 5۲۷ کیلومت ــا می بایســت ه ــد م ــق تعه ــر طب ــه ب حالیســت ک
ــر  ــغ ب ــی بال ــم یعن ــام دهی ــذاری انج ــات لوله گ ــال عملی ــرای کل س ب

150 درصــد بیشــتر از تعهــد بــوده اســت.
وی ادامــه داد: در رابطــه بــا عملیــات لوله گــذاری شــرکت گاز اســتان در 
ســال های ۹۶ و ۹۷ رتبــه پنجــم را کســب کــرده کــه در ســال گذشــته 

رتبــه دوم کشــوری را بــه خــود اختصــاص دادیــم.
ــتان  ــرکت گاز اس ــدام ش ــت اق ــای در دس ــه برنامه ه ــاح ب ــدس ف مهن
ــه 1۴  ــانی ب ــت: گاز رس ــراز داش ــرد و اب ــاره ک ــوب اش ــوزه جن در ح
ــه  ــانی ب ــتا و گازرس ــه 131۲ روس ــانی ب ــتان، گازرس ــوب اس ــهر جن ش
ــع از  ــا 3۲ میلیــون لیتــر صرفه جویــی در ســوخت مای 111۲ صنعــت ب

ــت. ــدام اس ــت اق ــای در دس برنامه ه
ــتان  ــوب اس ــدام در جن ــت اق ــای در دس ــر برنامه ه ــزود: از دیگ وی اف
ــود  ــای موج ــطح گلخانه ه ــن س ــه بزرگتری ــانی ب ــه گازرس ــوان ب می ت
کشــور بــا 1۲00 هکتــار وســعت در بیــش از ۶00 گلخانــه بــا 1۴ 

ــرد. ــاره ک ــع اش ــوخت مای ــی در س ــر صرفه جوی ــون لیت میلی
ــهر  ــداد 1۴ ش ــت: از تع ــان گف ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
جنوبــی اســتان تــا پایــان ســال گذشــته ۴ شــهر از نعمــت گاز بهره منــد 
شــدند ضمــن ایــن کــه 5 شــهر جنوبــی دیگــر نیــز تــا پایــان ســال ۹۹ 

از نعمــت گاز برخــوردار خواهنــد شــد.
ــه ۷۲ صنعــت واقــع  وی افــزود: در حــال حاضــر عملیــات گازرســانی ب
در جنــوب اســتان بــا اعتبــاری بیــش از ۴5 میلیــارد تومــان در دســت 

اجــرا اســت.
ــا گازدار شــدن ۴ شــهر و 1۴3 روســتا در  ــه داد: ب ــاح ادام مهنــدس ف
ــر  ــغ ب ــا اعتبــاری بال جنــوب اســتان هــزار ۶۲۷ کیلومتــر لوله گــذاری ب

51۷ میلیــارد تومــان انجــام  گرفتــه اســت.
ــادآور شــد: ســال ۹۹ مشــعل 1۲ شــهر از جملــه ارزوئیــه، هنــزا،  وی ی
ــاب و  ــاد، فاری ــاری، عنبرآب ــک، دوس ــگان، مرده ــی، ری ــوت، گنبک زهکل
ــا گاز دار  ــه ب ــد ک ــد ش ــن خواه ــاد روش ــرد و نظام آب ــهداد، اندهج ش
شــدن ایــن شــهرها خانوارهــای تحــت پوشــش شــهری از ۹۴ درصــد بــه 

۹۷ درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
ــال جاری  ــان س ــا پای ــتا ت ــد:  1۴8 روس ــادآور ش ــاح ی ــدس ف  مهن
ــن 1۴8 روســتا در ســال  ــا گازدار شــدن ای ــه ب ــد شــد ک گازدار خواهن
۹۹ خانــوار تحــت پوشــش روســتایی از ۴۶ درصــد بــه 5۲ درصــد ارتقــا 
خواهــد یافــت و در مجمــوع درصــد خانوارهــای برخــوردار از گاز از ۷5 

ــه ۷۹ درصــد خواهــد رســید. درصــد ب

 مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان :

83 درصد مساحت استان گاز رسانی 
 شده است 


