حمله به اتوبوس پرسنل
فــداکار ســپاه عمق
درماندگیدشمناناست

راهحل مشکالت ،اقتصاد
مقاومتی است نه تسلیم و
بوسه زدن بر پنجه گرگ

صفحه 2

ت اهللالعظمی سید علی حسینی خامنهای
حضرت آی 
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ایجادسهمیه1500نفری
برای بیمه هنرمندان
صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسالمی:

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر
داد:

ستاد کنترل مجرمان
حرفه ای و سابقه دار در
استان کرمان تشکیل شد

صفحه 4

مطبوعات آزاد
محور توسعه رکن بی
بدیل دموکراسی

صفحه 3

شهردار کرمان:

نصب سردیس در ابتدای
معابر و پارک های مزین
به نام شخصیت های ملی
صفحه 2

در پی حمله تروریستی سیستان و بلوچستان

پیام تسلیت اســتاندار کرمان در پی
وقوع حادثه تروریستی در سیستان و
بلوچستان

اســتاندار کرمــان
در پیامــی بــه اســتاندار
سیســتان و بلوچســتان،
حادثه حمله تروریســتی
بــه اتوبــوس نیروهــای
سپاه پاسداران و شهادت
جمعــی از مــرزداران و
حافظان نظام اسالمی را تسلیت گفت:
به گزارش روابط عمومی اســتانداری کرمان ،متن پیام
استاندار کرمان بدین شرح است:
استاندار محترم سیستان و بلوچستان
جناب آقای احمد علی موهبتی
حادثــه تروریســتی محور خاش -زاهــدان که منجر به
شهادت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران
شــد بیش از پیش ماهیت ضدانســانی و ددمنشــانه فریب
خوردگان و دشمنان این مرز و بوم را نشان داد.
اینجانب ضمن محکوم کردن حادثه تروریســتی محور
خــاش  -زاهدان ،این مصیبت بــزرگ را به خانواده های
شهیدان واالمقام و ملت عزادار تسلیت عرض می کنم و به
نمایندگی از مردم استان کرمان با خانواده شهیدان و اهالی
داغدار سیستان و بلوچستان ابراز همدردی می نمایم.
بدون شــک ایــن حــوادث اراده ملت را بــرای حفظ
انســجام و وحــدت ملی و حفاظــت از نظــام جمهوری
اسالمی مضاعف خواهد کرد.
ان شااهلل با درایت و همت دستگاه های امنیتی ،انتظامی
و نظامــی بزودی عوامل و مــزدوران مرتبط با این جنایت
دستگیر و به سزای عمل ننگین خود خواهند رسید.
محمد جواد فدائی
استاندارکرمان

ادامه در صفحه 2
4

بهره مندی 36
روستا و 1جایگاه
 CNGاز نعمت
گاز طبیعی

4

پروژه های افتتاح
شده توسط شرکت
توزیــع نیــروی
برق جنوب استان

4

شاخص هاي توزيع
بــرق كرمــان پس
از انقــاب رشــد
چشــمگيري داشته
است

2
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نصب سردیس در ابتدای معابر و پارک
های مزین به نام شخصیت های ملی
شــهردار کرمان از نصب ســردیس در ابتــدای معابر
و پــارک هــای مزین بــه نام شــخصیت هــای ملی خبر
داد.
شــهردار کرمــان در مراســم رونمایــی از ســردیس
شــهید مطهری ،ایــن اقدام را احترام به شــخصیت علمی
و نظرپردازی شــهید مطهری و همه شــهدا عنوان کرد و
افزود:پروژه های بزرگ و با هزینه های باالیی در ســطح
شــهر در حال اجرا است ولی اهمیت این موضع به حدی
اســت که اجرا و برگزاری مراســم رونمایــی از آنها در
لیست اصلی برنامه های شهرداری کرمان قرار دارد.
ســید مهران عالم زاده اضافه کرد:گر چه چندین سال
از احداث مجموعه تفریحی و رفاهی شــهید مطهری می
گذرد ولی هنوز المان مشــخصی از این شــهید بزرگوار
در مجموعــه ی فرهنگی تفریحی شــهید مطهری نصب
نشــده بود که این اقدام به همت شهرداری منطقه سه و به
مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی انجام
شد
وی با بیان اینکه تعــدادی از معابر ،خیابان ها و پارک
های ســطح شــهر به نام شــخصیت های بزرگ فرهنگی
،علمی و ملی نامگذاری شــده است ،از برنامه ای مدون
جهت نصب ســردیس یا تندیس این بــزرگان در نقاط
مناســبی از معابر و پارک های مزین به نام این شخصیت
ها خبر داد.
وی هــدف از ایــن اقدام را زنده نگه داشــتن یاد و نام
شــخصیت های بزرگ و معرفی آنها به نســل های آینده
عنوان کرد.
شهردار منطقه ســه نیز در این مراسم با اشاره به اینکه
شهید مطهری نقش بسزایی در بیداری فکری توده مردم
جهت مبارزه علیه رژیم پهلوی داشته است،افزود :در این
راستا همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
،ســردیس معلم شهید استاد مطهری در مجموعه فرهنگی
،رفاهی شهید مطهری نصب شد.
رامین امیرمداح ادامه داد:بازسازی و بهسازی کامل این
مجموعه نیز در حال انجام اســت و تا پایان سال جاری به
بهره برداری خواهد رسید
وی خاطر نشــان کرد  :این منطقه بر اساس یک برنامه
زمانبدی شــده آمادگی نصب ســردیس و المان نخبگان
،هنرمندان و شخصیت های بزرگ علمی ،ادبی ،هنری و
اجتماعی که معابر ،خیابان و پارک های منطقه سه به نام
آنها نام گذاری شده است را دارد.

صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسالمی:

ایجاد سهمیه  1500نفری برای بیمه هنرمندان
ادامه از صفحه اول

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت:
در حوزه زیرســاختی و توســعه فضاهای
فرهنگی اســتان اقدامات مهمی پیش بینی
شده است و تاالر مرکزی استان کرمان در
سال آینده به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایســنا منطقــه کویر ،عباس
صالحی در نشست خبری با اصحاب رسانه
درباره دستاوردهای سفر سه روزه خود به
استان کرمان گفت :یکی از دستاوردهای
مهم این ســفر امضای تفاهم نامه با استان
در حوزه فرهنگ اســت و این تفاهم نامه
تا پایان ســال  99در مجموع  136میلیارد
تومان تعهدات برای حوزه فرهنگ استان
کرمان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به سه محور مهم این تفاهم
نامه افزود :در حوزه زیرســاختی و توسعه
فضاهــای فرهنگی اســتان اقدامات مهمی
پیش بینی شده است و تاالر مرکزی استان
کرمان در ســال آینده به بهره برداری می
رسد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره
به اقدامــات حوزه زیرســاختی در تفاهم
نامه بیــان کرد :احــداث  10کتابخانه و 8
مجتمع فرهنگی در استان ،احداث فاز اول

رئیس دادگاه انقالب اســامی کرمان گفت :ســارقین
مسلح جایگاههای سوخت کرمان به جرم محاربه به اعدام
محکوم گردیدند.
احمــد قربانــی در تشــریح جزئیــات این خبــر اظهار
داشــت:در اوائل ســال جاری سرقت مســلحانه شبانه از
جایگاه های سوخت و نیز برخی از منازل در شهر کرمان
موجب ترس و وحشت مردم شده بود.
این مقــام قضائی تصریح کرد:بالفاصله رســیدگی به
موضوع و شناســایی و دســتگیری این افراد در دســتور
کار مرجــع قضائی و انتظامی قرار گرفت و نهایتاً با رصد
اطالعاتــی و پایــش تصویری،اعضای این باند ســرقت
مسلحانه به نام های (ه – ف) و (الف – م) دستگیر شدند.
وی افزود:اعضای این بانــد در تاریخ 17فروردین 97
شــبانه به جایگاه ســوخت آفتاب کرمــان حمله کرده و
ضمن تیراندازی و ایجاد رعب و وحشــت زیاد و تهدید
پرســنل مشــغول به کار در آن جایگاه ،وجوه موجود را
سرقت و متواری می گردند.
قربانی خاطرنشان ســاخت:متهمان در دومین عملیات
مسلحانه خود در تاریخ 12اردیبهشت سال جاری مجددا ً
به همــان روش قبلی به جایگاه ســوخت ولیعصر کرمان
حمله کرده و اقدام به ســرقت مســلحانه نمــوده اندو نیز
مجددا ً در تاریخ  19اردیبهشــت ماه شــبانه به منزل يكي
از شــهروندان در کرمان رفته و بعد از تیراندازی و تهدید
اهالی منزل ،اموال ایشان را سرقت کرده اند.
وی ادامــه داد:بعد از دســتگیری متهمیــن ،یک قبضه
اســلحه جنگی کالشــینکف که مورد اســتفاده قرار می
داده انــد و در محلــی زیرخــاک مخفی کــرده بودند،
کشــف گردید .قربانی عنوان کرد:نهایتاً پس از رسیدگی
در دادسرا و صدورکیفرخواســت ،متهمین در شعبه اول
دادگاه انقالب اسالمی کرمان مورد محاکمه قرار گرفتند
و تحت عنوان محاربه به مجازات اعدام محکوم گردیدند.
وی یادآور شــد:حکم صــادره به متهمیــن و وکالی
ایشان ابالغ گردیده است و بدیهی است که حکم صادره
ظرف بیســت روز بعد از تاریخ ابالغ قابل فرجام خواهی
در دیوان عالی کشور می باشد.

جلدی دربــاره مفاخر اســتان و همچنین
تقدیر از اصحاب اندیشه یکی از مهمترین
فرصت ها و دســتاوردهای این سفر بوده
است.
وی بیــان کــرد :ظرفیــت هــای حوزه
فرهنگ و هنر در استان زیاد است ولی در
حوزه زیرساختی و فضاها مشکالتی وجود
دارد و با شرایط مطلوب فاصله است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی فضای
فرهنگی اســتان را خوب توصیف کرد و
با درخواســت توجه بیشتر به حوزه اقتصاد
فرهنگ و هنر تاکید کرد :تبادالت عمیق
حوزه فرهنگ با بخش صنعت و همچنین
الهام گرفتــن جوانان از پیشکســوتان می
تواند بــه توســعه فرهنگ اســتان کرمان
کمک زیادی بکند.

ثبت نام ۷هزارو ۵۰۰کرمانی در آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم

با حکم دادگاه انقالب اسالمی کرمان:

سارقین مســلح جایگاههای سوخت
کرمــان به جــرم محاربه بــه اعدام
محکوم گردیدند

دانشگاه قرآنی ،احداث و تکمیل و تجهیز
خانه هنرمندان ،ایجــاد  10خانه دیجیتال،
ســاخت  14مجتمــع فرهنگــی در مناطق
کم برخوردار ،احداث هنرســتان دخترانه
و پســرانه هنرهای زیبا در جیرفت از مهم
تریــن بخش هــای تفاهم نامــه در حوزه
زیرساختی است.
صالحی بــا اشــاره به اهــم محورهای
تفاهم نامه در بحث های حمایتی از حوزه
فرهنگ استان کرمان تصریح کرد :ایجاد
ســهمیه  1500نفری بــرای بیمه هنرمندان
و اصحــاب رســانه ،کمک بــه صندوق
تئاتر اســتان ،اعطای تسهیالت کارآفرینی
بــه میزانی کــه وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی تأمیــن می کنــد به میــزان 300
درصد نیز استان به آن اضافه خواهد کرد و
همچنین حمایت از حضور اصحاب رسانه
و خبر در خارج از کشور و خارج از استان
از مهمترین مفاد این بخش است.
وی با اشــاره به مهمترین مفــاد تفاهم
نامه در حوزه هــای رویدادی و برنامه ای
افزود :بحــث مرمت ،حفاظت و برگزاری
رویدادهای نمایشــی در موزه هنر ،ایجاد
پنج ســینمای دیجیتال و سه سینمای سیار،
حمایت از تولید مستندهای کوتاه ،اجرای

اپرای عروســکی منظومه هــای خواجو،
برگزاری جشــنواره موســیقی نواحی در
اســتان کرمان ،حمایت های جدی از پاره
ای رویدادها مثل نمایشگاه کتاب و انجام
پژوهــش هــای فرهنگــی و اجتماعی در
فضای استان ،و همچنین توجه به مفاخر از
بخش های مهم تفاهم نامه در حوزه برنامه
ای است.
صالحی با تأکید بــر اهمیت تفاهم نامه
مذکور در فضای فرهنگی اســتان تصریح
کــرد :امیدواریم با انجام مفــاد این تفاهم
نامــه ،اتفاقات بهتــری در فضای فرهنگی
استان رقم بخورد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی یکی
دیگر از دستاوردهای سفر به استان کرمان
را گفتگو با اصحاب فرهنگ و هنر دانست
و گفــت :گفتگو بــا مدیــران و همچنین
اســاتید حوزه فرهنگ و هنر بــه افزایش
اطالعــات مجموعه وزارتخانــه در مورد
ظرفیت ها و توانایی های فرهنگی اســتان
کمک کرد و همچنیــن باعث آگاهی از
پاره ای از مشــکالت اصحاب هنر استان
شد.
وی بــا تمجیــد از برگزاری بیســتمین
جایزه کتاب سال استان اظهارکرد :حضور

در این مراسم و رونمایی از مجموعه 22

رییس امــور قرآنــی اداره کل اوقاف
کرمان از نام نویسی بیش از  ۷۵۰۰شرکت
کننده کرمانی در ســامانه آزمون حفظ و
مفاهیم قرآن کریم خبر داد و گفت :پیش
بینی می شود بیش از  ۸هزار نفر در دومین
آزمون بزرگ قرآن کریم اســتان شرکت
کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره

کل اوقــاف و امور خیریه اســتان کرمان
،حجــت االســام مختار یعقوبــی رییس
اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف اســتان
اظهارداشــت:دومین آزمــون سراســری
حفظ و مفاهیم قرآن کریم ،نهم اسفند ماه
امسال توسط اداره کل اوقاف با مشارکت
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی وآموزش
و پرورش در کرمان برگزارمیشود.
وی از نام نویسی بیش از  ۷هزارو ۵۰۰
نفر شرکت کننده در سامانه آزمون حفظ
و مفاهیــم قرآن کریم خبــر داد و گفت:
پیش بینی می شود امسال بیش از  ۸هزار
نفر در این آزمون شرکت کنند.
حجت االسالم یعقوبی شهرستان های
کرمان و رفسنجان را فعال ترین شهرستان
های اســتان درثبت نام این آزمون عنوان
کــرد و افــزود :در بحث اطالع رســانی
آزمون تعداد یک هزار پوستر ۳۰ ،عددبنر
و  ۴بیلبــورد در ســطح اســتان و ادارات

اوقاف شهرستان ها توزیع شده است.

رییــس اداره امور قرآنــی اداره کل
اوقاف کرمان ارسال پیامک  ،پخش تیزر
و زیرنویس از شــبکه استانی صدا و سیما
را از دیگر فعالیت های صورت گرفته در
زمینه تبلیغات اطالع رســانی این آزمون
ذکر کرد و ادامه داد :جلســات خوبی نیز
با ادارات آمــوزش و پرورش ،فرهنگ و
ارشاد اسالمی و کارشناسان قرآنی اوقاف،
ارشــاد و آمــوزش و پــرورش بــا هدف
هماهنگی برنامه هــای مورد نیاز به منظور
برگــزاری آزمون حفــظ و مفاهیم قرآن
کریم برگزار شده است.
وی همــکاری نهادهــای اســتان را
بســیار خوبی ارزیابی کرد و بیان داشــت:
امیدواریم بتوانیــم آزمون حفظ و مفاهیم
قرآن کریم را درخور شأن استان و کشور
برگزار کنیم.

حجت االســام یعقوبی درخصوص
جزئیات طرح ملی قرآنی بشــارت ۱۴۵۲
گفــت :این طرح شــامل حفــظ جزء ۳۰
قرآن کریم می باشــد و جهت شرکت د
ر این طــرح هیچ گونه محدودیت ســنی
وجود نــدارد و عالقهمندان مــی توانند با
مراجعه به سایت بشارت به آدرس اینترنتی
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ثبتنام و با نصب اپلیکشــن مربوطه روی
گوشیهای خود این برنامه را دنبال کنند.
حجت االسالم یعقوبی با بیان اینکه
آزمــون پایانی این طرح همزمان با آزمون
مفاهم قرآن کریم ســازمان اوقاف برگزار
می شــود،تصریح کرد :بیــش از  ۳۵هزار
جایزه نفیــس بــه ارزش  ۳۰میلیارد ریال
شــامل،کمک هزینه خرید  ۱۰خودروی
ملــی ،کمک هزینه ســفر زیارتی ،جوایز
نقدی و جوایز فرهنگی به برندگان در این
طرح قرآنی اهداء خواهد شد.

حملهبهاتوبوسپرسنلفداکارسپاهعمقدرماندگیدشمناناست
رییس جمهوری حمله سبعانه به اتوبوس
حامل پرسنل فداکار سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در جاده خاش  -زاهدان را نمایش
عمــق اســتیصال و درماندگی مــزدوران
جنایتــکار و ایادی دشــمنان ملــت ایران
دانســت و تاکید کرد :بی تردید آمران و
تمــام عوامل این اقدام وقیحانه و شــوم ،با
تــاش و همت نیروهای پرتــوان امنیتی و
انتظامی کشــور بزودی به ســزای جنایت
خود خواهند رسید.
به گزارش روز پنج شنبه از پایگاه اطالع
رســانی ریاست جمهوری ،در پیام حجت
االسالم والمسلمین حســن روحانی آمده
است :مزدوران جنایتکار و ایادی دشمنان
ملت ایران ،حضور باشــکوه و حماســی
هموطنــان در جشــن چهلمین ســالگرد
پیروزی انقالب اســامی ایران را برنتافتند
و عمــق اســتیصال و درماندگــی خود را
با حمله ســبعانه به اتوبوس حامل پرســنل
فداکار ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در
جاده خاش -زاهدان ،به نمایش گذاشتند.
این پیام می افزاید :این اقدام تروریستی

و مذبوحانه که منجر به شهادت و مجروح
شــدن تعداد زیادی از پاســداران غیور و
حافظــان جان برکف امنیت و اقتدار میهن
اســامی شــد ،قلوب همه مــردم ایران را
جریحه دار کرد.
رییــس جمهوری در پیــام خود آورده
اســت :اینجانب ضمــن ابــراز همدردی
صمیمانه بــا خانواده هــای داغدیده ،این
ضایعــه را به رهبــر معظم انقــاب ،ملت
شــهید پرور ایران ،نیروهــای نظامی و به
ویژه پرســنل خدوم و غیور سپاه پاسداران

انقالب اســامی تسلیت می گویم و برای
بازمانــدگان ایشــان صبر و اجــر و برای
مجروحان حادثه ،شــفای عاجل مســالت
دارم.
در ایــن پیــام آمده اســت :این جنایت
لکه ننگ دیگری بر کارنامه ســیاه حامیان
اصلی تروریسم در کاخ سفید ،تل آویو و
ایادی منطقه ای آنان است که هم اقدامات
مضحک و تصنعی برای ایران هراسی و هم
ادعای مبارزه با تروریسم و امنیت آفرینی

بــرای خاورمیانه را دارنــد؛ اما جان و مال
مردم سراسر این منطقه ،قربانی سوداگری
تســلیحاتی آنان و دالرهای آلوده به خون
مظلومان است.
در پیــام رییس جمهوری آمده اســت:
بی تردید آمران و تمــام عوامل این اقدام
وقیحانه و شوم ،با تالش و همت نیروهای
پرتوان امنیتی و انتظامی کشــور بزودی به
ســزای جنایت خود خواهند رســید و بار
دیگــر همدلی و یکپارچگــی ملت ایران
در دفاع از آرمان های بلند نظام اســامی
و کیان ملی ،امیدهای واهی آنها را به یاس
تبدیل خواهد کرد.
بــه گزارش ایرنا ،در حمله تروریســتی
چهارشنبه شب به اتوبوس حامل نیروهای
ســپاه پاســداران در اســتان سیســتان و
بلوچستان  27تن به شهادت رسیدند و 13
تن دیگر نیز زخمی شدند.
گروهک تروریســتی موسوم به «جیش
العدل» مســئولیت این حمله تروریستی را
برعهده گرفت.
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مطبوعات آزاد

محور توسعه رکن بی بدیل دموکراسی

«عوام نمی دانند که مصرف و حسن این
وقایع اتفاقیه در چیست؛ یا خیال می کنند
که دیوانیان عظام شروع به این کرده اند به
جهت منافع و مداخل ،لکن این طور نیست
و نباید باشد .این اخبار چیزی است .این ها
به جهت تربیت خلق اســت و اینکه این ها
از امور دیوانی و اخبار و مناســبات دول و
منافع خاص و عام و مقتضیات عصر عالم
باشند؛ و اینکه تا روزی که من هستم نمی
شــود که این اطالع به عامیانه نرســد .این
روزنامه منصبی نیست که به کسانی که از
دیوان اعلی اسامی ایشان تعیین شده ،به این
ها برسد و به دیگران نرسد».
چه خوب امیرکبیر در ســومین سال از
ســلطنت ناصرالدین شاه به سال  1267ق.
و پس از انتشار روزنامه «وقایع اتفاقیه» تمام
وظایف یک نشــریه را شــرحی تمام می
دهد و آنرا نه منصبی در دســت حکومت
هــا و دولت ها که اســبابی از برای اطالع
رسانی به خلق بر می شمارد.
متفکرین و دانشــمندان علوم اجتماعی
عقیده دارند که ارکان اصلی دموکراســی
در هر کشوری عبارتند از :
.1مشــارکت فعــال شــهروندان در
فرایندهای اجتماعی .2شفافیت کنش های
حکومت .3پاســخگو بــودن حاکمیت .4
مطبوعات
اهمیت رکن چهارم دموکراسی تا بدان
پایه اســت که مطبوعــات آزاد را محقق
کننده ی یک حکومت مردم ساالر بر می
شمارند.
برای مطبوعــات وظایــف گوناگونی
گفته شده است که مهم ترین آنها عبارتند
از :نقــش خبــری ،اطالع رســانی و آگاه
ســازی ،آموزش و فرهنگ سازی ،نقش
همگــن ســازی و ایجاد همبســتگی میان
اجزای جامعه ،نقش انتقال میراث فرهنگی
از نســلی به نســل دیگر و ایجاد احساس
تعلق اجتماعی ،حراست از محیط و انتقال
میراث فرهنگی از نســلی به نســل دیگر،
عرضه اندیشه ها نوین و بیان عقاید.
بی شــک مهم تریــن وظیفه مطبوعات
نقش خبری و اطالع رســانی اســت ولی

آ نچــه مطبوعات را بعنــوان رکن چهارم
دموکراســی در میان جوامع توســعه یافته
قــرار داده اســت وجود شــفافیت در امر
خبررسانی اســت .شفافیت در کنش های
حکومتی یکی از پارامترهای مهم و ارکان
مهم نظام های دموکراتیک محسوب می
شــود پس مطبوعات نیز باید چه در تولید
و چه در عرضه خبر به دور از سانســور و
فریب افکارعمومی با شفافیت کامل عمل
کنند تا اعتبار خــود را در بین مخاطبین و
اقشــار جامعــه حفظ کنــد .و در صورتی
که بتوانند وظیفه اطالع رســانی خود را به
نحوی شایسته انجام دهند می شود امیدوار
بود فساد در هر گوشه ای که مخفی باشد
عیان شده که این امر خود مانع رشد فساد
سیستماتیک در بدنه حکومت ها می شود
و از طرف دیگر با نشــان دادن زشــتی ها
و پلیــدی ها و نقص هــای موجود در زیر
پوســت جامعه ،زمامــداران را برای یافتن
درمان ها و راه حل ها هشیار می کند.
گاه چیزی در دل جامعه جاری اســت
که حاکمان از آن بی اطالعند و چه راهی
بهتر از مطبوعات بی طرف و غیروابسته که
با بیان آن مطالب چشــم مسئولین را باز و
آن ها را آگاه سازند.
از ایــن منظــر مطبوعات زبــان گویای
مردم و چشم بینای حاکمان هستند.
مردمی که می خواهند بر خود حکومت
کنند باید خود را به سالح آگاهی مسلح
کــرده و آگاهــی را از منابعــی کــه قابل
بازخواست در تایید صحت و سقم یک

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری طه
شهربابک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  22و شناسه
ملی  10630003174به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مــورخ  17/07/1397تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد  - :محل شرکت به آدرس استان کرمان  ،شهرستان
شــهربابک  ،بخش مرکزی  ،شهر شهربابک ،حسن آباد
 ،بلوار مدرس  ،کوچه شــهید نبی زاده  ،پالک  ، 3طبقه
همکــف کدپســتی  7751686713تغییــر یافــت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری شهربابک ()357571
آگهی تغییرات شــرکت مشــاهیر نیروی
لوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  8177و شناسه
ملی  10630141181به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  24/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :به موضوع فعالیت شــرکت اجراء پروژه های ساختمانی
اعم از مســکونی و تجاری یــا اداری  -اجراء پروژه های
مقاوم ســازی ،بازسازی نما و محوطه و ساختمانی ،تامین
نیرو های انســانی ماهر و غیر ماهر جهت ساخت قطعات
فلــزی و بتنی الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح
گردیــد .در صورت ضرورت قانونــی انجام موضوعات
فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ( ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد).
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان کرمان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان ()357572
آگهــی تغییرات شــرکت طیور آســیا
بابک شــرکت تعاونی به شماره ثبت  1028و شناسه ملی
 10861356144بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
فوق العــاده مــورخ  27/09/1397منضم به نامه شــماره

خبر هستند بگیرند .با رشد فضای مجازی
انچه که از دســت رفته اعتبار اخبار است.
میلیــون ها و گاه میلیاردهــا خبر و مطلب
در روز در فضای مجازی تولید و بازنشــر
می شــود بــدون اینکه منبع و سرچشــمه
آن و اهــداف پشــت پرده خبرســازان و
تولیدکنندگان آن مطلب مشــخص باشد
و به دلیل همین ناشــناس بودن منبع اخبار
اینترنتی نمی توان کسی را نیز بازخواست
یا مواخذه نمود ولی مطبوعات در جوامع
پیشــرفته بیشــترین تالش را بــرای تولید
اخبــار و محتوای دقیق مــی کنند .چون با
روشن شدن اینکه روزنامه و یا مجله ای با
مخاطبان خود صادق نبوده است می تواند
باعث ریزش مخاطب شــده و چون بقای
مطبوعات با حضور مخاطب معنا می یابد
،مطبوعات بــزرگ دنیا هرگز حاضر به از
دست دادن مخاطبین خود نیستند .و از همه
مهم تر اینکه رکن چهارم دموکراسی باید
بخاطر اخبار منتشر شده در برابر حکومت
هــا که حافــظ منافع شــهروندان هســتند
پاسخگو باشــند .جوامع توســعه یافته در
کنار بهبود شــاخص های اقتصادی تالش
خود را معطوف به آموزش شهروندان می
کنند و یکی از بازوهای موثر حکومت ها
در راه آموزش شهروندان مطبوعات است.
واقعیت این است که توســعه اقتصادی و
فرهنگی به آموزش و آگاه سازی و آماده
کردن افکار عمومی برای بهره برداری از
همــه ی امکانات مادی و معنوی نیاز دارد
و نقــش مطبوعــات در میــان پارامترهای

 3611مــورخ  29/9/97اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
شهرستان شــهربابک اساســنامه جدید در  52ماده و 29
تبصــره مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اســناد
و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری شهربابک ()357573
آگهــی تغییرات شــرکت طیور آســیا
بابک شــرکت تعاونی به شماره ثبت  1028و شناسه ملی
 10861356144بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
عــادی بطور فوق العــاده مــورخ  27/09/1397منضم به
نامه شــماره  3611مــورخ  29/9/97اداره تعــاون کار و
رفاه اجتماعی شهرستان شــهربابک الف  -اعضاء هیئت
مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند:
آقای غالمعباس عباســی کدملی  3149658233و آقای
محسن عباسی کدملی  3149632021و خانم زهراعباسی
رزگله کدملــی  3149751683بعنــوان اعضای اصلی و
آقای محمدحسین عباســی به شماره ملی 3140018690
و خانم سمیه عباسی به شماره ملی 0321762614به عنوان
اعضاء علی البدل ب-خانم خدیجه یدید به شــماره ملی
 1755206402بــه عنوان بازرس اصلــی و آقای روح اله
عباســی رزگله به شــماره ملــی  3149566444به عنوان
بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردید.
ج -با استعفای محمدرضا عباسی کد ملی 3149757983
و حمیدعباســی رزگلــه کــد ملــی  3149753139و
غالمرضاعباسی رزگله کد ملی  3149126010و عضویت
محمدحسین عباسی کد ملی  3140018690و زهراعباسی
رزگله کد ملی  3149751683موافقت گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری شهربابک ()357574

فرهنگی موثر در این راه بر کسی پوشیده
نیســت .مطبوعات نقش بســیار مهمی در
رشــد فرهنگی اقشار جامعه دارند و باعث
رشــد آگاهی های عمومی می شــوند .و
همیــن امر نیــز خود میتواند بــه عرضه ی
اندیشه ها نوین و بیان عقاید متفاوت منجر
شود.
بنا نیســت در یــک جامعه همــه مانند
یکدیگــر فکــر و عمل کننــد .مطبوعات
پایگاه مناســبی برای بیــان عقاید متفاوت
در درون یک جامعــه و به دور از تنش و
درگیری است .نظرات و عقاید متفاوت و
گاه نوین در آینه ی مطبوعات بازتاب داده
شده و شهروندان و حتی طبقه ی حاکم با
آنها اشنا می شوند و گاه در درون اجتماع
مطالبات جدیدی شکل میگیرد که به رشد
همه جانبه ی جامعه کمک میکند.
امــا همه ی نقــش هــای مطبوعات در
صورتی محقق میشــود کــه مطبوعات به
دور از هرگونه قید و بند واهی و ساختگی
و به دور از تــرس و واهمه و نیز به دور از
سانسور بتوانند به وظایف خود عمل کنند.
اهمیــت مطبوعــات آزاد در جهان مدرن
در نامگــذاری روز ســوم ماه مــی بعنوان
روز جهانی مطبوعات آزاد نشــان میدهد.
نشــریات در داخل کشــور ما با مشکالت
زیــادی از قبیل مشــکالت مــادی و تهیه
کاغذ و تحت فشار مردم و برخی مسئولین
بودن روبرو بــوده و هســتند .همه انهایی
کــه در کار خود ناخالصــی و غش دارند
از آزادی مطبوعــات بیمناکنــد و ترجیح
میدهند مطبوعات غیروابســته در تنگنای
مشــکالت اقتصادی گرفتار باشــند تا قلم
به مزدان مجال جوالن پیدا کنند .اما خود
میرزا صالح شیرزای نیز روزی که روزنامه
بی نام را در 1252ق .منتشــر کرد فکرش
را نمی کرد روزی در ایران هزاران نشریه
از روزنامه و هفتــه نامه و ماهنامه گرفته تا
فصل نامه و گاه نامه مجوز فعالیت داشــته
باشند و افرادی غالبا دلسوز و عالقمند در
آنها مشغول به فعالیت و تالش برای آگاه
ســازی عمومی در مسیر رشد و ارتقا همه
جانبه ی ایران سربلند باشند.
حامد حسینی پناه کرمانی

آیتاهلل جزایری:

خبر

در هیچ بیمارستانی در انگلیس بستری نشدم

در نمازجمعه اعالم کردم برای تبلیغ
به خارج می روم
نماینده ولی فقیه در اســتان خوزســتان گفت :بنده قبل
از ســفر ،در خطبــه های نماز جمعه رســما و علنا به مردم
اعالم کرده بودم که برای ســفر تبلیغی به خارج از کشور
خواهم رفت.
آیتاهلل ســید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی
فقیه در اســتان خوزســتان و امام جمعه اهواز با اشــاره به
انتشار شایعاتی درباره ســفر وی به کشور انگلیس گفت:
برنامه ســفر تبلیغی بنده در ایام فاطمیه به خارج از کشــور
از قبل برنامه ریزی شده بود و به هیچ وجه درمانی نبود.
وی ادامــه داد :وقتــی بــه انگلیس رفتم در چند شــهر
ســخنرانی کــردم ،در یکی از شــهرهای انگلیــس به من
پیشــنهاد شد به علت بیماری که داشتم در آنجا هم معاینه
شــوم ،فقط یک بار در مطب پزشک معاینه شدم و اص ً
ال
در هیچ بیمارستانی در انگلیس بستری نشدم.
نماینده ولی فقیه در اســتان خوزســتان گفت :بنده قبل
از ســفر ،در خطبــه های نماز جمعه رســما و علنا به مردم
اعالم کرده بودم که برای ســفر تبلیغی به خارج از کشور
خواهم رفت.
امــام جمعه اهواز در ادامه تصریــح کرد :این حرف ها
تهمت ضدانقالب است که وقتی دست خود را خالی می
بینند به دروغگویی و تخریب متوسل می شوند.

واردات اولین محموله دام زنده از رومانی
نخســتین محموله وارداتی دام زنده سبک ن از رومانی
وارد تهران شد.
در پی افزایش قیمت دام زنده و گوشــت قرمز در بازار
شــرکت پشــتیبانی امور دام در راســتای تنظیم بازار این
محصول پروتئینی به بازار وارد شــد و در نخستین مرحله
اقــدام بــه واردات حدود  ۲۰۰۰رأس دام زنده ســبک از
کشور رومانی کرد.
ایــن محموله از طریق فــرودگاه بینالمللی امام خمینی
وارد کشــور شده و تا پایان هفته جاری به حدود  ۵۰هزار
رأس خواهد رسید.
این شــرکت برنامه دارد که روزانه حدود  ۲۰۰۰رأس
گوســفند زنده وارد کشــور کند و واردات شب گذشته
پس گذراندن مراحل قرنطینهای بیست و یک روزه انجام
شده است.

آگهی تأسیس
موسســه غیر تجــاری آفرینــش مهر ســپید کریمان
درتاریــخ  17/09/1397به شــماره ثبت  1994به شناســه
ملــی  14007989377ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع :خدمت رســانی به جامعه هدف
سازمان بهزیستی است که بخشــی از فعالیت های حوزه
هــای روانشــناختی ،اجتماعــی و پیشــگیری ،آموزش،
پژوهش را شــامل می شود .اهداف موسســه عبارتند از:
روانشناختی :ارزیابی ،تشخیص و درمان اختالالت بالینی
مرتبط با کودکان ،بزرگساالن و سالمندان ،کمک به حل
تعارضــات زوجین ،مداخله در بحــران زوجین متقاضی
طــاق ،خانواده درمانــی .اجتماعی و پیشــگیری :انجام
مداخالت اجتماعی حســب ضرورت ها و الزامات ناشی
از تغییرات اجتماعی ،برگزاری نشســت های اجتماعی،
شبکه سازی های اجتماعی ،اجرای پروژه های اجتماعی
و اجتماع محور ،توانمندســازی های فردی ،اجتماعی و
گروهــی ،انواع فعالیت های مددکاری ،اجتماعی ،فردی
و گروهی و اجرای طرح ها و پروژه های پیشــگیرانه که
زمینه ســاز ایجاد اختالالت اجتماعــی و روانی همچون
اعتیاد ،جرم و  ...می گردند .آموزشی :آموزش تخصصی
ویژه روانشناســان ،مددکاران و سایرکارشناسان مرتبط با
آسیب های اجتماعی ،آموزش عمومی و همگانی جهت
ارتقای آگاهی عمومی و کیفیت ســطح زندگی فردی و
اجتماعی بمنظور آشــنایی با عوامل آســیب زا یا پرخطر
وانجام اقدامات درمانی .پژوهشــی :پژوهش های مرتبط
با آســیب های اجتماعی  ،جامعه شناختی ،روانشناختی و
پیشگیری .شــماره مجوز  16361/1/1/1/24تاریخ مجوز
 10/09/1397مرجع صادرکننده:اداره کل بهزیستی استان
کرمــان مــدت  :از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز

اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان کرمان  ،بخش مرکزی ،
شهر کرمان ،بلوار بوعلی  ،بلوار بوعلی  ،بلوار امیر کبیر ،
پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7618891976سرمایه
شخصیت حقوقی  100,000,000 :ریال می باشد .اسامی
و میزان ســهم الشــرکه شــرکا  :خانم مطهره گلستانی به
شماره ملی  3091571114دارنده  50,000,000ریال سهم
الشرکه آقای فرزاد دهقانی فر به شماره ملی 3130906088
دارنده  50,000,000ریال ســهم الشــرکه اولین مدیران :
خانم نســیم افضلی نژاد به شــماره ملی  2980293040و
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  3ســال خانم زهره
حسینی گوهری به شماره ملی  2990394672و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  3ســال آقای الهام الســادات
هاشمی نســب به شــماره ملی  2993705938و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  3سال خانم مطهره گلستانی به
شــماره ملی  3091571114و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  3سال آقای فرزاد دهقانی فر به شماره ملی
 3130906088و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت
مدیرعامل به مدت  3ســال دارنــدگان حق امضا  :تمامی
اســناد و اوراق بهادار تعهــدآور و اوارق عادی و اداری
با امضای مدیر عامــل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر
موسسه معتبر خواهد بود .بارزسین  :خانم سیمین ساالری
به شــماره ملی  2992692700به ســمت بازرس اصلی و
آقای علیرضــا وحید زاده رحمت آبادی به شــماره ملی
 3620305668به ســمت بازرس علــی البدل برای مدت
یکسال انتخاب شــدند ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد) اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کرمان ()355266

هفته نامه سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي (عضو تعاونی مطبوعات کشور) تلفن روابط عمومی09136186694 - 32226511 :
وب سایتwww.kermanresaneh.com :
بنیانگذار :زنده یاد جلیل مظهری
پست الكترونيك:
صاحب امتياز و مدیرمسئول :شهال مظهری
sobhekerman@yahoo.com - sobh.kerman@gmail.com
سردبیر :امیرحسین جبارپور
دفتر مرکزی :كرمان ،خیابان خواجو ،کوچه 17
مدیر نیازمندی ها :احسان ناصری تکلو
طراحی و صفحه آرایی :مهال باختری
چاپخانه :مهدوی (بلوار امیرکبیر )32134838
کارشناسان بخش نیازمندی ها :خانم حسینی  ،خانم مددی  ،خانم کریمی
خانم زنگی آبادی  ،خانم شهابی  ،خانم افشار  ،خانم روح بخش
توجه :مطالب ارسالی نویسندگان ،نظر و دیدگاه شخصی آنان بوده و قابل نقد و بررسی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار در استان کرمان تشکیل شد
مشــخصات کامل مجرمان حرفه ای و
سابقه دار در بانک اطالعاتی ثبت می شود
رئیس کل دادگســتری استان کرمان با
بیان اینکه طبق دســتور العمل ریاست قوه
قضائیه ســتاد کنترل مجرمان حرفه ای و
ســابقه دار در اســتان کرمان تشکیل شده
اســت،گفت:با راه اندازی ســامانه جامع
اطالعاتی،مشخصات کامل مجرمان حرفه
ای و سابقه دار در بانک اطالعاتی ثبت می
شود.
یداهلل موحد در اولین جلسه این ستاد که
با حضور دادســتان کرمان،معاون سیاسی
امنیتی استانداری،مدیرکل اداره اطالعات
اســتان،نماینده ســپاه ثــاراهلل و حفاظــت
اطالعات اداره کل زندان در محل ســالن

کنفرانس شهید نصیری الری دادگستری
کل برگــزار گردید،اظهار داشــت:هدف
از صدور دســتور العمــل اجرایی کنترل
مجرمان حرفــه ای وســابقه دار ،پایش و
رصد اقدامات مجرمین مطرح و خطرناک
و نیــز تدویــن برنامه به منظــور نظارت و
کنترل بر رفتار آنها می باشد
نماینده عالی دســتگاه قضائی در استان
کرمان تاکید کرد:خوشــبختانه طی چند
سال گذشــته مســئوالن امنیتی اســتان با
کمک سیستم قضائی با اقدامات پیشگیرانه
فرصت ارتکاب جرم را از اراذل و اوباش
گرفته اند و مجرمین خطرناک و سابقه دار
تحت کنترل و نظارت سیستم های امنیتی
قرار دارند.

وی با اشــاره به اینکــه در حال حاضر
تعداد مجرمین خطرناک در کرمان بسیار
اندک مــی باشــند و این اســتان یکی از
مناطق امن کشور می باشد،افزود:طبق این
دستورالعمل و با رعایت حقوق شهروندی
و بــدون دخالت در حریــم خصوصی،بر
اعمال و رفتــار مجرمان خطرناک نظارت
خواهد شد.
رئیس شــورای قضائی استان کرمان با
اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک
موضوع فرا دســتگاهی است،گفت:طبق
بنــد  5اصل 156قانون اساســی جمهوری
اســامی ایران ،پیشــگیری از وقوع جرم
یکی از وظایف قوه قضائیه می باشد.
وی خاطرنشان ســاخت:تنها بخشی از

اقدامات پیشگیری از وقوع جرم در حیطه
عملکردی قوه قضائیه است و بخش عمده
ای از آن در حــوزه کاری دولت و ســایر
دستگاه ها است.

شاخص هاي توزيع برق كرمان پس از انقالب رشد چشمگيري داشته است

معاون برنامه ريزي شــركت توزيع برق
شمال استان كرمان گفت :با همت و تالش
مديــران و كاركنــان اين شــركت تحول
بزرگي در حوزه توزيع برق شــمال استان
بوجود آمده و شــاخص هــاي توزيع برق
نســبت به قبل از پيروزي انقالب اسالمي
رشدچشمگيري داشته است.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع
نيروي برق شــمال اســتان كرمــان احمد
گنجعليخاني روز سه شنبه در گفت و گو
با خبرنگار ايرنا گفت :تعداد مشتركان برق
شــمال كرمان در سال  59 ،57هزار و 400
مشــترك بود ،اما تا پايان دي امســال اين
عدد به  622هزار و  266مشــترك رسيده
كه تقريبا  10برابر رشد دارد.
وي با بيان اينكه تمامي روستاهاي باالي
 10خانوار كرمان از نعمت برق برخوردار
شــده اند تصريح كرد :قبل از انقالب تنها
 95روســتا برقدار بودند كه با رشد تقريبا
 14برابــري به1391روســتا افزايــش پيدا
كرده است.
معاون برنامه ريزي شــركت توزيع برق
شمال استان كرمان اظهار داشت :خطوط
فشار متوسط نيز نسبت به سال  14 ،57برابر
شــده و از  795كيلومتر به  11هزار و 627

كيلومتر رسيده است.
وي ادامــه داد :در بحث خطوط فشــار
ضعيف از عــدد  741كيلومتر باحدود 11
برابر رشد نسبت به قبل از انقالب به هشت
هزار و  67كيلومتر رســيديم و پست هاي
ترانســفورماتور نيز از  556دستگاه به 15
هزار و  593دســتگاه رســيده كه رشد 28
برابري را تجربه كرده ايم.
گنجعليخانــي بيــان كرد :هــم اكنون
مصرف انرژي برق در شمال استان كرمان
ســاليانه به حدود چهــار ميليــارد و 500
ميليون كيلو وات ساعت رسيده كه نسبت
به سال 57رشد 70برابري را نشان ميدهد .
با اشاره به خدمات رساني شركت توزيع
برق شمال استان به كشاورزان افزود :سال
 ،57تنها  221حلقه چاه كشاورزي برقدار
بود ،اما در حال حاضر ســه هــزار و 320
حلقــه چاه كشــاورزي از نعمت برق بهره

مند شده اند.
وي تصريــح كــرد :با تحــوالت انجام
شده در زيرســاخت ها ،صنعت برق جزو
بهترين ها و صنايع پيشگام پس از انقالب
اســامي بشــمار مــي رود و صنعت برق
كرمان در بسياري از شاخص ها ،رتبه هاي
برتركشوري را كسب كرده است.
گنجعليخاني با اشــاره به ورود شركت
توزيع برق شــمال كرمان به حوزه انرژي
هــاي تجديد پذير اظهار داشــت :تا پايان
ســال جاري 328 ،نيروگاه خورشــيدي با
تــوان توليدي  6هزار و  167كيلو وات در
حوزه شمال اســتان در حال نصب و بهره
برداري است.
شــركت توزيــع بــرق شــمال اســتان
كرمان وظيفه تاميــن ،عرضه وتوزيع برق
پايدارومطمئــن را براي هفت شهرســتان
شمال استان را بر عهده دارد.

پروژه های افتتاح شده توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت
توزیــع نیروی برق جنوب اســتان کرمان،
رضوی علوی مدیر دفتــر روابط عمومی
ایــن شــرکت در خصوص پــروژه های
افتتاح شــده در شهرســتان بم بیــان نمود:
احداث  1100متر شــبکه روشنایی شهری
و رفع افــت ولتاژ برق در چهار روســتا و
همچنین شهرســتان بم ،ایجاد نقاط مانور
جهت باال بــردن قابلیت اطمینان شــبکه،
اصالح و تعویض سیستم فرسوده شهر بم
و بخش بروات ،توســعه شبکه برق جهت
متقاضیان فاقد شبکه شهری با اعتباری بالغ
بــر  2میلیارد و  660میلیــون تومان به بهره
برداری رسید.
وی افــزود :پروژه های تبدیل ســیم به
کابــل خودنگهدار و رفع افــت ولتاژ برق
و همچنین توســعه شــبکه برق شهرستان
نرماشــیر نیز با اعتباری بیش از  15میلیارد

ریــال با حضور مســئولین این شهرســتان
افتتاح گردید.
رضوی علوی خاطرنشان کرد :همچنین
همزمان بــا دهه مبارک فجر پــروژه رفع
افت ولتاژ برق در روســتای گزآباد بخش
جبالبــارز جنوبــی شهرســتان عنبرآباد با
اعتباری بالغ بر  100میلیون تومان از محل
اعتبارات عمرانی به بهره برداری رسید.
وی تصریح نمود :تجهیزات نصب شده
در این پروژه یک دستگاه ترانسفورماتور
100کاوا ،احداث  120متر شــبکه فشــار

متوســط و احداث  70متر شــبکه فشــار
ضعیف می باشد که با بهره برداری پروژه
های مذکور  40خانوار از مزایای این طرح
بهره مند می شوند.
وی همچنین از افتتــاح پروژه رفع افت
ولتــاژ بــرق روســتای عبدل آبــاد بخش
مرکزی عنبرآباد خبر داد و گفت :پروژه
رفع افت ولتاژ برق روســتای عبدل آباد با
اعتبــاری بیش از  100میلیون تومان انجام
شده است.
مدیــر دفتر روابط عمومــی همچنین از

افتتــاح پــروژه هــای برق رســانی در
شهرســتان ارزوئیه خبرداد و گفت :تامین
برق روســتاي احمد ملک پور ،رفع افت
ولتاژ برق سه روستا و توسعه شبکه شهری
و روســتایی با حضــور نماینــده مردم در
مجلس شــورای اســامی ،معاون امنیتی
و سیاســی اســتانداری ،فرمانده سپاه این
شهرستان با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و
پانصد میلیون ریال به بهره برداری رسید.
شــایان ذکــر اســت ســاختمان جدید
مدیریــت برق رودبار جنوب به مناســبت
چهلمیــن ســال از انقــاب اســامی بــا
حضــور فرماندار و امام جمعــه و مدیران
آن شهرســتان افتتاح گردیــد و همچنین
جشــن پیروزی انقالب اسالمی به میزبانی
مدیریت برق رودبار جنوب برگزار شد.

تقدیر و تشکر قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح
مســکن مهر طــی اهداء لــوح تقدیری از
زحمات مدیر عامل و پرسنل این شرکت
تقدیر و تشکر نمود.
در قسمتی از این لوح چنین آمده است:
این لوح سپاس به پاس قدردانی از درایت،
پشــتکار و بذل عنایت ویــژه جنابعالی در
افتتــاح و بهرهبــرداری از  1652واحــد

مسکن مهر استان کرمان تقدیم می گردد.
از پروردگار متعال توفیق روز افزون شما را
در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج)
و رهنمودهــای داهیانه رهبر معظم انقالب
در خدمتگذاری به نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران خواستارم.
مدیــر دفتر روابط عمومي در خصوص
تعداد منازل مســکونی مســکن مهره برق

دار شده تحت حوزه عملیاتی شرکت بیان
نمود :از ســال  89تاکنون بیش از دوازده
هزار مســکن مهر را با اعتبــاری بالغ بر ده
میلیارد و  220میلیورن ریال برق دار کرده
ایم.
وی افــزود :هم اکنون تمامی مســکن
مهر تحت حوزه عملیاتی شــرکت توزیع
برق جنوب اســتان کرمان که آماده بهره

برداری هستند برق دار شده اند.
رضوي علــوي همچنین خاطر نشــان
کرد :مقدار  67کیلومتر شبکه فشار متوسط
و بیش از  81کیلومتر شــبکه فشار ضعیف
و همچنین  201دســتگاه پست احداث در
خصوص مســکن های مهر احداث شده
است.

خبر

بهــره منــدی  36روســتا و 1جایگاه
 CNGاز نعمت گاز طبیعی

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان کرمان،
مهندس فالح مدیر عامل شــرکت گاز اســتان کرمان در
جلســه هماهنگی افتتاحیه پروژه های دهه فجر اعالم نمود
در ایام اهلل دهه فجر و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اســامی  5هــزار و  530خانوار روســتایی از 36
روســتا و  1جایگاه  CNGبا هزینــه ای بالغ بر 40میلیارد
تومان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
مهندس فالح ضمن اعالم این خبر آماری کلی از روند
گازرســانی به شهرها و روستاهای اســتان ارائه و افزود از
71شــهر اســتان کرمان ،هم اکنون  53شهر تحت پوشش
گاز هســتند ،از18هر فاقد گاز 15 ،شــهر در حال حاضر
پیمانــکار اجرایی بــرای آنها انتخــاب و عملیات اجرایی
در آن ها آغاز شــده است2،شــهرپیمانکار آنها به زودی
انتخــاب و  1شــهر نیــز در دســت طراحی برای شــروع
عملیات گازرسانی می باشد.
وی افــزود از  3011روســتایی کــه در اســتان کرمان
قابلیت گازرســانی به آن ها وجود دارد 1061روستای آن
تحت پوشش گاز هستند ضمن آنکه پیمانکار  221روستا
در حال فعالیت 108 ،روستا در مرحله انتخاب پیمانکار و
مابقی در حال طراحی می باشند.

فــاح به دســتاوردهای بســیار ارزنده و مهم شــرکت
گاز کرمان در ســال های بعد از انقالب اشــاره و تصریح
نمود :تاکنــون 1950کیلومتر خط انتقال 15700 ،کیلومتر
خطوط شــبکه ،تغذیه و توزیع در استان اجرا شده است و
در حال حال حاضر  615000مشــترک خانگی و تجاری
 762 ،مشــترک صنعتی و عمده به شــبکه سراسری گاز
متصل و از این نعمت خدادای بهره مند می باشند .این در
حالی است که این آمار قبل از پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی صفر بوده است .
ایشان در خاتمه از برخوردار بودن  73درصد جمعیت
اســتان از نعمت گاز طبیعی خبر دادنــد و ابراز امیدواری
نمودند در سالهای آتی با حمایتهای دولت و شرکت ملی
گاز ایران تمامی شــهرها و روســتاهای اســتان که قابلیت
گازرســانی به آن هــا وجود دارد از ایــن نعمت ارزنده و
خــدادادی بهره منــد و زمینه رونق اقتصادی و پیشــرفت
خصوصــاً در مناطق جنوبی و محروم اســتان بیش از پیش
فراهم گردد.

توجه به تربیت صحیح و توانمندسازی
فرزنــدان بهزیســتی از دغدغه های
مسئولین می باشد
نشست مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور با مدیران
خانــه های کودک و نوجوان با حضور مدیر کل و معاون
امــور اجتماعی بهزیســتی کرمان در محل ســالن ارشــاد
برگزار شد .
به گــزارش روابط عمومی ادره کل بهزیســتی اســتان
کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان
با اشــاره به وضعیت کنونی جامعه گفت:دغدغه ی اصلی
بهزیستی تربیت و توانمندسازی صحیح و هدفمند فرزندان
به منظورداشتن استقالل در جامعه می باشد.
صادق زاده با تاکید بر تالش و تفکر ایثارگرانه خیرین
از جملــه مرحــوم علی اکبر صنعتی اظهار داشــت :باید با
برنامــه ریــزی دقیق وموثر در مســیر رشــد وشــکوفایی
استعدادها و توانمندی های فرزندان گام برداریم.
وی با تاکید بر پرورش نخبگان و فرهیختگان در جامعه
عنــوان کرد  :ســرداران و شــهدای بهزیســتی و همچنین
فرزندان موفق در عرصه های مختلف علمی – فرهنگی و
ورزشی یکی از نتایج تربیت صحیح و ارزشمند این افراد
در مراکز می باشد .
رضا فروغی مشــاور رئیس سازمان با اشــاره به ارتقاء
مهارت های زندگــی و اجتماعی فرزندان بیان کرد  :باید
افراد بــا توانمندی های فردی  ،اجتماعی و مســتقل وارد
جامعه شوند .

