سرپرست وزارت آموزش و پرورش؛

کاهش تنوع مدارس باعث ارتقا عملکرد
تحصیلی دانش آموزان می شود
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ضرورت کاهش مصرف
مواد قندی و شیرین

حذف  ۴صفر بدون اصالحات
اقتصادی موثر نیست
4

آمریکا منطقه خلیج فارس را به
جعبه انفجاری تبدیل کرده است
3

معاون اول رئیس جمهور :

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

مجوز ورود ساالنه  ۵۰۰خودرو برای معلوالن بهزیستی اخذ شد
2

امــروزه متاســفانه شــاهد افزایــش روز افــزون
مصــرف مــواد قنــدی و شــیرین از جملــه
شــیرینی ،شــکالت وانــواع دســرها و نوشــابه
هــای گازدار هســتیم .بــه تدریــج کــه ذائقــه
مــردم بــه غذاهــای شــیرین عــادت مــی
کنــد ،کارخانجــات مــواد غذایــی نیــز روز بــه
روز ،محصــوالت شــیرین تــری بــــه بــــازار
روانــه مــی کننــد و ایــن ســیکل معیــوب،
پیوســته در حــال چرخــش اســت .عــادت
کــردن بــه ذائقــه شــیرین کــه بــه طــور
معمــول از همــان کودکــی رخ مــی دهــد،
عــوارض متعــددی ماننــد اضافــه وزن و
چاقــی ،دیابــت ،بیمــاری هــای قلبــی عروقی
و برخــی انــواع ســرطان را در ســنین باالتــر
بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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رئیس اتاق بازرگانی تهران:

وزیر امور خارجه :

ایران آماده توسعه همکاریهای تجاری
و گردشگری با قزاقستان است
3

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان :

نایب رییس زنان فدراسیون فوتبال :

خط نوین بومی کنسانتره گل گهر سیرجان راه اندازی شد

حضور زنان در عرصههای مدیریتی در
2

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران :
سامانه توزیع کاالی اساسی
فعالیت سراسری ندارد
4

دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان :

خریدوفروش پسته خارج از

واحدهای صنفی معتبر ممنوع است
7

همشهری گرامی ،مشترک محترم کشاورزی
آیــا مــی دانیــد اســتفاده از الکتروپمــپ هــای شــناور بــه جــای الکتروپمــپ هــای شــافت و

غالفــی حــدود  30درصــد مصــرف آب و بــرق را کاهــش مــی دهــد.

با نصب دستگاه اینورتر به جای تابلوی ستاره مثلث حدود 20درصد هزینه برق کاهش

می یابد .تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به سیستم قطره ای حدود  90درصد راندمان را
افزایش می دهد و از مصرف برق می کاهد.

تبدیــل سیســتم هــای آبیــاری ســنتی بــه سیســتم هــای تحــت فشــار حــدود  60درصــد راندمــان

را افزایــش مــی دهــد و از مصــرف بــرق کاســته مــی شــود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

دولت تدبیر و امید بینظیر بود
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اطالعيه شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
بــه اطــاع كليــه صاحبــان مولدهــاي صنعتــي ،تجــاري ،كشــاورزي
مــي رســاند در صورتيكــه تمــام يــا بخشــي از نيــاز مصــرف خــود را از
طريــق راه انــدازي مولــد مقيــاس كوچــك تاميــن نماينــد نــرخ خريــد
انــرژي توليــدي مولدهــاي بــرق ،گازســوز و گازوئيــل ســوز در بــازه
زمانــي اول تيرمــاه لغايــت پانــزده شــهريور مــاه ســال  1398از ســاعت
 11الــي 15و  19الــي  23بــه ازاي هــر كيلــو وات ســاعت انــرژي توليــدي
مبلــغ 3000ريــال بــراي گازســوز و  4500ريــال بــراي گازوئيــل ســوز
اعــام مــي گــردد.
بــراي كســب اطالعــات بيشــتر بــا دفتــر مديريــت مصــرف شــركت
توزيــع نيــروي بــرق جنــوب اســتان كرمــان بــا شــماره تمــاس
 03432115622تمــاس حاصــل نمائيــد.
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