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استاندار کرمان :      
خواسته ما از رسانه ها 
این است که به 
مطالبی که منتشر 
می کنند، توجه ازم را 
داشته باشند

مدیرکل کمیته امداد استان 
 کرمان خبر داد:
راه اندازی کارگاه 
تولید ماسک 
توسط کمیته امداد 
استان کرمان 2
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صدا وسیمای مرکز کرمان با ویژه برنامه 
سال تحویل از مزار سیدالشهدای مقاومت 

به استقبال سال 99 می رود

استمداد شهردار 
کرمان برای

 کمک در ضدعفونی 
 معابر شهری 

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی خواستار شد:

 تصمیمات اقتصادی دولت 
متناسب با محدودیت های 

شیوع کرونا اتخاذ شود 

2

 مدیر طرح پروژه میدان آزادی کرمان:

دانش ساخت پل ها و 
زیرگذرهای شهری در 

انحصار قرارگاه خاتم
* شهرداری پاسخگوی اجرای نیمه تمام 

پروژه آزادی کرمان باشد

هشدار معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پی 
 افزایش تعداد موارد بستری مشکوک به کرونا ویروس؛

مردم تماس های اجتماعی 
 خود را کاهش دهند
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پیغام جوانه ها

ارائه خدمات الکترونیکی شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان به منظور 

پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
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مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
 نیروی برق شمال استان مطرح کرد؛

پیشگیری از کرونا 
با ارائه خدمات 
غیرحضوری برق

*بهره مندی بیش از 
۶۳0 هزار نفر از خدمات 
شرکت توزیع برق در 

شمال استان
2

 یک اتفاق خوب صنعتی در روزهایی از جنس تحریم و ویروس؛

مطابق وعده هلدینگ میدکو، فواد 
 زرند ایرانیان آماده بهره برداری شد
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افتتاح کارگاه های تولید ماسک سپاه کرمان 
با حضور سـردار معروفی فرمانده سـپاه ثارا...اسـتان کرمان، کارگاه های تولید ماسـک بسـیجیان 

در راسـتای مقابلـه بـا ویروس کرونـا در کرمان افتتاح شـد. 

کارگاه هـای خیاطـی تولیـد ماسـک بسـیجیان کرمان با حضور سـردار حسـین معروفـی فرمانده 
سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان افتتـاح شـد.  ازم به ذکر اسـت ایـن کارگاه ها بـه همت سـپاه ثارا... 
اسـتان کرمـان، بسـیجیان و مـردم خیـر کرمانـی آمـاده و تجهیـز شـده تـا بـا تولید ماسـک در 
ایـن کارگاه هـا کمبود ماسـک در اسـتان تـا اندازه ای جبران شـود. ایـن کارگاه ها در چهار سـالن 
ورزشـی سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان در چهار نقطه از شـهر و بـا 190 چرخ خیاطی تجهیز شـده 

و پیش بینـی می شـود کـه در ایـن کارگاه هـا روزانـه 30 هزار ماسـک تولید شـود.

صدا وسیمای مرکز کرمان 
با ویژه برنامه سال تحویل از مزار سیدالشهدای 

مقاومت به استقبال سال 99 می رود
دکتـر علیرمضانـی مدیـر کل صـدا وسـیمای مرکـز کرمان  در تشـریح ویـژه برنامه های سـال نو 
گفت:بـا توجـه بـه اینکه امسـال سـپهبد شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی در بیـن ما نیسـت، بـا ویـژه برنامه سـال تحویل از 
گلـزار شـهدای کرمـان و از جوار مرقد مطهر سـید الشـهدای 
مقاومت حاج قاسـم سـلیمانی به اسـتقبال سـال نـو خواهیم 

رفت.
جملـه   از  مختلـف  بخشـهای  بـا  برنامـه  ایـن  افـزود:  وی 
رهبـر  نـوروزی  پیـام  ولـه،  کارشـناس،  میهمـان،  پاتـو، 
معظـم انقاب،کلیپهـای حماسـی و گـزارش به مـدت  180 
دقیقـه تقدیـم مخاطبـان سـیمای مرکـز کرمـان مـی شـود. 
دکترعلیرمضانـی گفت:بـه تماشـای بهـار، برنامـه دیگـری اسـت کـه بـا رویکـرد معرفـی جاذبـه 
هـای گردشـگری و تفریحـی اسـتان کرمان همـراه با توصیه هـای مراقبتی و بهداشـتی  و اطاع 
رسـانی بـرای مسـافرین نـوروزی و مـردم اسـتان در 15 قسـمت 60 دقیقـه ای از 27 اسـفند تا 
15 فروردیـن پخـش خواهد شـد. برنامـه ترنم بهارنیز در 15 قسـمت 60 دقیقه ای  با بخشـهای 
مختلفـی همچـون لطیفـه ،گـزارش مردمـی ،پخش سـرود زنـده ،پیامهـای بهداشـتی ،ارتباط با 
پلیـس و ارائـه اطاعـات مورد نیاز مردم درسـطح شـهر و راهها از 27 اسـفندماه تـا 15 فروردین 
مـاه روی آنتـن مـی رود.  مدیـر کل مرکـز کرمـان همچنیـن بـه برنامه تازه شـو بـرای نوجوانان  
،برنامه در شـهر و برنامه روسـتا به روسـتا که مسـتندی گزارشـی از روسـتاهای  اسـتان کرمان 
اسـت اشـاره کـرد و گفـت ایـن برنامـه هـا نیـز در بـازه زمانی 27 اسـفند مـاه الـی 15 فروردین 

مـاه از شـبکه اسـتانی سـیمای مرکـز کرمـان تقدیـم مخاطبین میشـود.
دکتـر علیرمضانـی در ادامـه گفـت : سـیمای مرکـز کرمـان بـا برنامـه هـای صبـح بخیـر کرمان 
،زندگـی زیباسـت و شـبهای کرمـان در روزهـای 27 و 28 اسـفند مـاه بـا رویکـرد اجتماعـی بـا 
بخشـهای مختلـف از جملـه کارشناسـی هـای مربوط به پیشـگیری ازابتـا به  ویـروس کرونا  به 
اسـتقبال سـال نـو میـرود.  مدیـر کل مرکـز کرمـان دربـاره برنامـه هـای رادیویی نـوروز 99 نیز 
گفـت: برنامـه« بهـار تورایـه«  با رویکرد محلی ویژه سـال تحویل از سـاعت 5 بامـداد  تا 8 صبح 
از صـدای مرکـز کرمان به اسـتقبال سـال نـو می رود.بخـش های گـزارش، کارشناس،موسـیقی 
هـای بـا کام وبـی کام، نمایـش، مطالـب متنـوع، پیـام نـوروزی رهبرمعظـم انقـاب ،تلفـن 

وپیامـک هـای مردمـی تقدیـم مخاطبان می شـود .
وی از برنامـه » ای پسـینی«)این بعـد از ظهـر( نیـز خبـر داد و گفـت: ای پسـینی عنـوان برنامه 
زنـده عصرگاهـی رادیـو کرمـان اسـت کـه در ایـام نـوروز 99 هر عصـر بـه مـدت 120 دقیقه از 
سـاعت 17 تـا 19 پخـش مـی شـود و در فضایـی شـاد و مفـرح با مخاطبـان و مهمانـان نوروزی 
همـراه اسـت، در ایـن برنامـه عـاوه برپخـش نمایـش هـای کوتاه،گزارش،ترانه و موسـیقی های 
بهـاری، گـزارش وضـع هوا،اعـام  وضعیـت جـاده ها ،هشـدارهای پلیسـی و بهداشـتی و معرفی 

مراکـز خدمـات رسـانی ، بـا شهرسـتانهای اسـتان و مراکز اسـتانها ارتبـاط بر قـرار میکند.

طرح بسیجیان وایت ،مدافعان سامت
بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه کرمـان بـا حضـور 
مهنـدس سـید رهـام حسـینی مدیـر مخابرات منطقـه کرمان، سـرهنگ 
همـکاران  از  جمعـی  و  ثـارا...  سـپاه  ادارات   بسـیج  مسـئول  جالـی 
بسـیجی مخابـرات منطقـه کرمان بـه صورت جهادی با شـعار بسـیجیان 
وایـت، مدافعـان سـامت در اکیپهـای سـه نفـره مراکـز،  ادارات، دفاتـر 
مخابراتی،کیوسـکهای تلفـن همگانـی، دسـتگاههای عابربانک، مسـاجد، 

داروخانـه هـا، وسـایل نقلیـه عمومـی را ضـد عفونـی کردنـد. 
گفتنـی اسـت هـدف از ایـن طـرح رامهنـدس سـید رهـام حسـینی سـامت همـکاران وجامعه 
وهمشـهریان شـهر کرمـان دانسـت. وی در ادامه اجـرای این طرح خواسـتارهمکاری همشـریان 

کرمانـی در خصـوص قرنطینـه خانگـی بهتریـن پیشـگیری از شـیوع ایـن ویروس شـد.

نیکوکار ناشناس کرمانی 
برای راه اندازی مرکز تولید علوم 

پیشگیرانه و سامت محور پیشقدم شد
 خیـر ناشـناس کرمانـی در هماهنگـی بـا بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـرای ایجـاد 
 و راه انـدازی مرکـز تولید علوم پیشـگیرانه و سـامت محور در موضوعـات اجتماعی

پیشقدم شد.
 ، کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
واحـد  بـا  گـو  و  گفـت  در  مدیـرکل  زاده  صـادق  عبـاس 
علـوم تولیـد  مرکـز  انـدازی  راه  از  عمومـی  روابـط   خبـر 

اجتماعـی  موضوعـات  در  محـور  سـامت  و  پیشـگیرانه 
داشـت  اظهـار  و  داد  خبـر  کرمانـی  نیکـوکار  توسـط 
مـی  نـام  بـه  کرمانیـان  از  کـه  نیکـوکار  فـرد  ایـن   :
بتوانـد  کـه  مرکـزی  هرگونـه  انـدازی  راه  بـرای   ، باشـد 
در را  اجتماعـی  هـای  آسـیب  وکنتـرل   کاهـش 

پی داشته باشد ؛ اعام آمادگی کرده است .
را  اجتماعـی  هـای  آسـیب  افـزود:  بهزیسـتی،  در  سـازمانی  تجربـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کاهـش  و  کـرد  کنتـرل  آموزشـی  و  مراقبتـی  مراکـز  انـدازی  راه  بـا  تـوان  نمـی  فقـط 
از کـه  افـرادی  بـا  رفتـار  چگونگـی  بـه  نسـبت  جامعـه  و  خانـواده  کـه  اسـت  نیـاز   داد. 

انـواع آسـیب هـا تاثیر پذیرفته و دچار نوعی از آسـیب شـده انـد، برخورد اصولی و علمی داشـته 
 باشـند . مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه تنظیـم و تهیـه طـرح مرکـز تولیـد

علـوم پیشـگیرانه و سـامت محور در دسـت اقدام اسـت؛ یـادآور شـد: اقدامات اولیه توسـط این 
خیـر کرمانـی از جملـه تامیـن فضای مناسـب انجام شـده اسـت و امیدواریم با نهایی شـدن این 

طـرح ، عملیـات اجرایی آغاز شـود
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محمدجـواد فدائی در نشسـت سـتاد مدیریت بیمـاری کرونا 
اسـتان کرمـان با گرامیداشـت روز بزرگداشـت »شـهدا« و با 
آرزوی توفیـق و سـامت بـرای خانـواده آنهـا اظهار داشـت: 

خواسـته مـا از رسـانه ها ایـن اسـت کـه بـه مطالبـی کـه 
منتشـر می کننـد، توجـه ازم را داشـته باشـند.

از برخـی مطالـب منتشـر شـده در فضـای  بـا گایـه  وی 
مجـازی عنـوان کـرد: انتشـار برخـی از مطالـب در ایـن فضا 
نادرسـت، اشـتباه و غیرواقعی اسـت که به شـکل جاهانه و 
یـا عامدانـه، موجب می شـود کـه از کارهـای اصلی خـود باز 
بمانیـم و بعضـا در فضای مجـازی مطالبی غیرواقعی منتشـر 

می شـود کـه بـه آفتـی تبدیل  شـده اسـت.
اسـتاندار کرمان با اشـاره به مصوبات سـتاد اسـتانی مدیریت 
ورودهـای  و  مرزهـا  کنتـرل  کـرد:  عنـوان  کرونـا  بیمـاری 
از ورود و خـروج کاروان هـای زیارتـی،  اسـتان، جلوگیـری 
تعطیلـی مراکـز اقامتـی و بوم گردی هـا و اسـکان نـوروزی 
در مـدارس، عـدم آمادگـی اسـتان بـرای پذیـرش مسـافران 
نـوروزی در جلسـات ابتدایی سـتاد اسـتانی مدیریت بیماری 

کرونـا تصمیم گیـری و مصـوب شـده و بایـد ایـن مصوبـات 
بـه اطـاع عمـوم مـردم رسـانده شـود. وی ادامـه داد: بـا 
تصمیم سـتاد مدیریـت کرونا و ابـاغ وزارت میراث فرهنگی 
کلیـه اقامتگاه هـا اسـتان تعطیـل بـوده و تنهـا هتل هایی که 
ضوابـط بهداشـتی را بـه صـورت کامـل رعایت کننـد در حد 

مسـافران معمـول و اداری دایـر هسـتند.
ارائـه آموزش هـا  فدائـی بـا اشـاره بـه تعطیلـی مـدارس و 
بـه شـکل مجـازی و از طریـق صـدا و سـیما عنـوان کـرد: 
جلوگیـری از اتـاف وقـت دانش آمـوزان بـرای ما مهم اسـت 
و همـه دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط و صـدا و سـیما بایـد 
همـکاری کامـل را بـرای تـداوم امـر آمـوزش بـا آمـوزش و 

پـرورش داشـته باشـند.
وی بـا بیـان اینکـه دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان یکسـری 
فعالیت هـای پژوهشـی و تحقیقاتـی در راسـتای مقابلـه بـا 

بیمـاری  کرونـا دارنـد که ازم اسـت همـکاری دسـتگاه های 
اجرایـی بـا آنهـا همـکاری و همراهـی داشـته باشـند افـزود: 
کادر درمانـی کشـور ایـن روزهـا خـود را سـپر بـای مـردم 

قـرار داده انـد و همـه مـا قـدردان آنهـا هسـتیم.
اسـتاندار کرمـان از رسـانه ها نیـز بـه واسـطه انتشـار صحیح 
اخبـار و اطاع رسـانی و آگاهی بخشـی بـه مـردم قدردانـی 
کـرد و گفـت: رسـانه ها بـه اخبـار منتشـره توجـه داشـته 
باشـند و اجـازه ندهنـد افـرادی مغـرض و یا جاهـل حاکم بر 

سیسـتم اداری، اجرایـی و نظـام شـوند.
وی اجـرای طـرح ویـژه تحویـل کااهـا بـه صـورت پسـتی 
جهـت کاهـش تـردد شـهروندان در شـرایط فعلـی را مـورد 
تاکیـد قـرار داد و گفـت: در سـتاد اسـتانی مدیریـت بیماری 
کرونـا مصـوب کردیـم کـه اصنـاف تـا جـای ممکـن، فروش 

اینترنتـی را راه انـدازی کنند.

استاندار کرمان :      
خواسته ما از رسانه ها این است که به مطالبی که منتشر می کنند، توجه ازم را داشته باشند

جمـع  در  پورابراهیمـی  محمدرضـا  دکتـر 
خبرنگاران اظهار داشـت: موضوعـی که امروز در 
کشـور و بسـیاری از کشـورها اتفاق افتاده اسـت 
بحـث کرونـا بـوده کـه تبعـات اقتصـادی زیادی 
هـم داشـته اسـت.وی بـا بیـان اینکه نرخ رشـد 
اقتصـادی کشـورها تحت تاثیر ایـن ویروس قرار 
خواهـد گرفت گفـت: نیازمنـد تحلیلی هسـتیم 
تـا تصمیمـات مناسـب اقتصـادی اتخـاذ شـود 
چـرا کـه تبعـات اقتصاد جهـان بر کشـور ما نیز 
اثـر خواهـد گذاشـت.عضو کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره بـه اینکـه 

اقتصـاد  فعالیت هـای  حـوزه  در  امـروز 
مقاومتـی نتایج بهتـری می بینیـم افزود: 
تحریم هـا باعث شـده کـه کشـور اقتصاد 

باشد. داشـته   شـکوفاتری 
وی بـا بیـان اینکـه وضعیـت کشـور مـا 
بـا توجـه بـه اینکـه در اقتصـاد مقاومتی 
بودیـم باعث شـده تبعات ویروس نسـبت 
بـه سـایر کشـورها کمتـر اثـر گذاشـته 
واحدهایـی  کـرد:  خاطرنشـان  شـود 
قـرار  کرونـا  ویـروس  تاثیـر  تحـت  کـه 
گرفتـه بایـد توسـط دولـت احصـا شـود.

دکتـر پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
در بحـث گردشـگری واحدهـای زیـادی 
تحـت تاثیـر قـرار گرفتنـد و دولـت باید 
کمـک آنهـا در برنامـه قـرار دهـد گفـت: 
بـر اسـاس گزارشـات تیـم اقتصـادی دولـت در 
حـال برنامه ریـزی بـرای ایـن کمـک بـه فعاان 

اسـت. اقتصـادی 
نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
اسـامی بیـان کـرد: بر اسـاس اعام سـتاد ملی 
کرونـا امـکان برگزاری جلسـات کمیسـیون های 
مجلـس نیسـت امـا از طریق مختلف مشـکات 

کشـور توسـط مجلـس در حال پیگیری اسـت.
وی بـا عنـوان اینکـه روش هـای تامیـن مالـی 
بـرای واحدهـای اقتصـادی و تولیـدی پیگیـری 

نظـام  توسـط  آن  از  زیـادی  بخـش  کـه  شـده 
بانکـی کشـور باید اجرایی شـود افـزود: در حوزه 
کسـب و کارهـای اقتصـادی تصمیمـات مالیاتی 

نیـز موثر اسـت.
دکتـر پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه امـکان 
پرداخـت مالیـات کسـبه و فعاان اقتصـادی نیز 
در این شـرایط سـخت شـده اسـت تصریح کرد: 
بحـث بیمه تامیـن اجتماعی واحدهـای تولیدی 
و کارگاه هـا را هـم داریـم کـه ایـن واحدهـا را 

دچـار مشـکات کـرده اسـت.
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو 
اسـامی بـا بیـان اینکـه دولـت باید در این سـه 
زمینـه بانکـی، مالیات و بیمـه واحدهای تولیدی 
و اقتصـادی کشـور را کمـک کنـد و تصمیمـات 
متناسـب بـا شـرایط روز اتخـاذ کنـد گفـت: در 
پرداخـت  در  تاخیـر  حـوزه  در  مالیاتـی  بحـث 
مودیـان  بـه  بایـد  مالیاتـی  اظهارنامـه  ارائـه  و 

مالیاتـی کمـک ویژه شـود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر فعالیـت اقتصـادی 
کـه تحـت تاثیـر کرونـا دچـار چالش شـده باید 
توسـط دولت احصا و شناسـایی شـود افـزود: در 
بخـش کشـاورزی نیـز امـکان صـادرات برخـی 
محصـوات کشـاورزی بـا مشـکل روبـه رو شـده 
ایـن کشـاورزان  بـرای  بایـد  اسـت کـه دولـت 

برنامـه داشـته باشـد.

دکتـر پورابراهیمـی بـا بیـان اینکه خوشـبختانه 
در کشـورهایی کـه شـیوع کرونا در آنهـا از ابتدا 
شـاهد بودیـم ایـن روزهـا رونـد خوبـی دارنـد و 
بـا تشـکر از کادر درمانـی و پزشـکی کشـور و 
اسـتان کرمـان ابراز امیـدواری کرد: بـا همکاری 
مـردم کشـور مـا نیز بعـد از ایـن پیـک بیماری 
وارد شـرایط عـادی شـود و از ایـن بحـران نیـز 
فرصت هایـی  داشـت:  اظهـار  وی  کنیـم.  عبـور 
و  گرفتـه  شـکل  کشـور  در  کرونـا  به واسـطه 
به عنـوان مثـال خریـد اینترنتی امروز در کشـور 
فعـال شـده در حالـی  کـه قبـل از آن کسـب و 
کارهـای اینترنتـی مشـکاتی داشـتند و حتی با 

آنهـا مخالفـت می شـد.
مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه بـا هماهنگـی 
اتـاق اصنـاف و فعـاان اقتصـادی اسـتان ایـن 
عزیـزان نیـز بـه کمـک بخـش درمـان اسـتان 
آمدنـد و توافـق شـده کـه اصنـاف کرمـان یـک 
روز در میـان خدمـات خود را ارائـه بدهند که از 
هرگونـه تجمع در شـهر خـودداری شـود گفت: 
امـروز دغدغه اصلـی اصناف و بازاریـان و فعاان 
اقتصـادی چک هایـی اسـت کـه در بـازار دادنـد 
و امیدواریـم هـم سیسـتم بانکـی و هم دسـتگاه 
قضایـی همـکاری کنـد تـا چـک ایـن عزیـزان 
برگـه نشـود و بعـد از عبـور از ایـن بحـران در 

شـود.وی  انجـام  پرداخت هـا  آینـده  ماه هـای 
بـا اشـاره بـه آخریـن وضعیـت بودجـه 99 بـا 
کاهـش  آینـده  سـال  بودجـه  در  اینکـه  بیـان 
درآمدهـای نفتـی پیش بینی شـده اسـت افزود: 
در ایـن بودجـه عـدم اتـکا بـه درآمـد نفتـی بـه 

حداقل هـای ممکـن رسـیده اسـت.
دکتـر پورابراهیمـی بـا اشـاره اینکه ایـن کاهش 
باعـث شـده کـه کشـور مسـیر جدیـدی را طی 
اصـاح  کـرد:  خاطرنشـان  امیدواریـم  و  کنـد 
سـاختار بودجـه نیـاز اسـت امـا بـا توجـه بـه 
شـرایط کشـور در ارتبـاط کرونـا صحـن علنـی 
مجلـس تعطیل شـد و برای نخسـتین بار اسـت 
کـه کمیسـیون تلفیق مجلس گـزارش بودجه را 

بـه شـورای نگهبـان ارائـه کـرده اسـت.  
اولویـت  بـا  ماسـک  هـزار   200 توزیـع  از  وی 
واحدهـای  و  خیریـن  توسـط  درمانـی  مراکـز 
تولیـدی در کرمـان خبـر داد و گفـت: بیـش از 
30 هـزار لیتر مـواد ضدعفونی کننـده با اولویت 
مناطـق محـروم نیز در حـال توزیع اسـت. عضو 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی 
بـه  اقدامـات  ایـن  امیدواریـم  داشـت:  اظهـار 
مشـکات در زمینـه کرونـا ویـروس در جامعـه 
کمـک کنـد و با کمـک مردم و مسـئوان از این 

بحـران نیـز عبـور کنیم.

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی خواستار شد:
 تصمیمات اقتصادی دولت متناسب با محدودیت های شیوع کرونا اتخاذ شود 

مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان 
ماسـک  تولیـد  کارگاه  راه انـدازی  از 
توسـط کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 

داد. خبـر 
یحیـی صادقـی بـه فعالیت هـای ایـن 
نهـاد بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا 
اشـاره کـرد و گفت: این نهـاد عاوه بر 
ارائـه آموزش هـای بهداشـتی مجـازی 
بـه مددجویـان تحـت حمایـت بـرای 
مقابلـه بـا ویـروس کرونـا و پرداخـت 
بـه  بهداشـتی  سـبد  کمک هزینـه 
خانوارهـای تحـت حمایـت اقـدام بـه 

تولیـد ماسـک های  راه انـدازی کارگاه 
آن  توزیـع  و  ایـه  سـه  بهداشـتی 
حمایـت  تحـت  مددجویـان  بیـن  در 
پرخطـر و دارای بیمـاری زمینـه ای و 

می کنـد. اسـتان  امدادگـران 
وی بابیـان اینکه بـا هماهنگی معاونت 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی و با 
رعایـت کامل اصـول بهداشـتی نمونه 
کار تولیـدی توسـط مددجویـان ایـن 
نهـاد مـورد تأییـد ایـن معاونـت قـرار 
گرفـت، افزود: مـواد اولیه بـرای تولید 
این ماسـک ها توسـط کمیتـه امداد و 

مطابـق بـا اسـتانداردهای موردنظـر و 
از پارچه هـای مطلـوب تهیـه و تحویل 

کارگاه شـده است.
ایـن  هم چنیـن  داد:  ادامـه  وی 
ماسـک ها بـا نظـارت معاونـت درمـان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان تهیه 

ند. می شـو
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان 
تولیـد  بـرای  نهـاد  ایـن  ظرفیـت  از 
روزانـه 10 هزار عدد ماسـک سـه ایه 
هم اکنـون  کـرد:  اظهـار  و  داد  خبـر 
ادارات کمیتـه امـداد شهرسـتان های 

سـیرجان، رفسـنجان و بم برای تولید 
ایـن نمونـه ماسـک ها اعـام آمادگـی 
اطمینـان  صـورت  در  کـه  کرده انـد 
اسـتریل  زمینـه  شـدن  فراهـم  از 
ماسـک  تولیـد  بـا  ماسـک ها   ایـن 
موافقـت  نیـز  ادارات  ایـن  توسـط 

شـد. خواهـد 
عـدد  هـزار  دو  روزانـه  گفـت:  وی 
زنـان  از  نفـر   ۴0 توسـط  ماسـک 
تحـت  و دختـران  سرپرسـت خانـوار 
کارگاه  ایـن  در  نهـاد  ایـن  حمایـت 

می شـود. تولیـد 

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد:
راه اندازی کارگاه تولید ماسک توسط کمیته امداد استان کرمان

مکاتبـه ای  در  عالـم زاده  سـیدمهران 
بـا فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمان، 
قـرارگاه عملیاتـی منطقـه جنوب شـرق 
و ارشـد نظامـی آجـا، رئیـس سـازمان 
و  کرمـان  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد 

مدیـرکل منابـع طبیعی اسـتان کرمان، 
و  بـه وسـعت شـهر کرمـان  اشـاره  بـا 
ضـرورت ضدعفونـی و سم پاشـی معابـر 
و اماکـن عمومی شـهر بـرای جلوگیری 
راسـتای  در  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از 

کـرد  درخواسـت  شـهروندان،  سـامت 
نظامـی  ارگان هـای  و  دسـتگاه ها 
یادشـده، ماشـین آات سـبک و سنگین 
بـرای سم پاشـی و ضدعفونـی  را  خـود 
کرمـان  شـهرداری  اختیـار  در  شـهر، 

قـرار دهنـد.
وی در ایـن نامـه آورده اسـت: بی شـک 
ایـن اقـدام تأثیر بسـزایی در پیشـگیری 
سـامت  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از 

شـهروندان خواهـد داشـت.

 استمداد شهردار کرمان برای کمک در ضدعفونی معابر شهری 

 محصول آمریکایی
 )کرونا( کز )چین( رسید محصول آمریکا بود            )جنگ بیولوژیکی( با اقتدار ما بود

زد )کرونا( به تیم سازندگان خود گل  ویروس، ز )ابراتوار( خارج شد از کنترل  
 آمریکا کنده چاهی برای خلق جهان              کز آه مبتایان با سر بیفتد در آن

فواره ی ستمگر آخر شود سرنگون  دیکتاتور آیینه اش دریاچه ای پر از خون  

غامحسین رضایی - نقاش

 به یاد نعمات
 )کرونا( دست و پای ما را بست          تا بدانیم قدر )آزادی(
 معنویت مراکزش تعطیل           قفل درب مراکز مادی

 نعمات را خدا نمی گیرد     رو به )کفران نعمت( آوردیم
به خطا رفته و خطا کردیم  رد شدیم از )حال و شرعیات(  

غامحسین رضایی - نقاش

اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  صمـت  مدیـرکل 
انبارهـای اسـتان از وجـود کااهـای اساسـی 
پـر اسـت گفت: هیـچ کمبـودی در اسـتان در 
زمینـه مایحتـاج عمومـی مردم نداریـم. مهدی 
ویـروس  بـه شـیوع  اشـاره  بـا   ، حسـینی نژاد 
کرونـا در کشـور اظهـار داشـت: ایـن ویروس و 

شـیوع آن در کشـور تهدیدات و فرصت هایی را 
بـرای واحدهـای تولیدی ایجاد کرده اسـت.وی 
بـا بیـان اینکـه سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی 
از سـال های پیـش باعـث شـده کـه کشـور در 
برابـر بسـیاری از آسـیب ها مقـاوم شـود گفت: 
در جهـت کمـک به کنتـرل کرونـا و جلوگیری 
از شـیوع آن تولیـدات برخـی واحدهـا افزایـش 
پیـدا کـرده کـه یـک فرصـت اسـت.مدیرکل 
صنعـت، معدن و تجارت شـمال اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه البته ایـن ویـروس در بازار 
و بـرای واحدهـای صنفـی که معمـوا در پایان 
سـال بیشـترین درآمـد را داشـتند مشـکات 
زیـادی ایجـاد کرده اسـت افـزود: ایـن واحدها 
بـرای  برنامه ریـزی  کـه  دارنـد  چک هایـی 
پرداخـت آنهـا در پایـان سـال شـده بـود کـه 
در حـال حاضـر بـا ایـن چالـش روبه رو شـدند.

وی بـا بیـان اینکـه نیـاز اسـت سیسـتم بانکی 
از برگـه کـردن ایـن چک هـا خـودداری کنـد 
و بـه ایـن افـراد فرصـت بدهـد عنـوان کـرد: 
البتـه تدابیـری توسـط سـتاد اسـتانی کرونـا 
اندیشـیده شـده کـه شـرکت های زیرسـاختی 
آب، بـرق و گاز در ایـن ایـام کمـک کننـد و تا 
مبلـغ پرداختـی ایـن واحدهـا در ایـن روزها با 
تاخیـر انجام شـود.  حسـینی نژاد با بیـان اینکه 
کرونـا تبعاتی را برای واحدهای تولیدی اسـتان 
هـم داشـته کـه برخی کوتـاه مـدت و برخی از 
ایـن تبعات در بلند مدت اسـت گفت: کسـب و 
کارهـای خـرد و کوچک اسـتان به شـدت تحت 
تاثیـر کرونـا قـرار گرفتنـد و تقریبـا فعالیـت 
اقتصـادی آنهـا به شـدت کاهـش پیـدا کـرده 

ست. ا
وی از فعالیـت 68 اتحادیـه صنفـی در شـهر 

کرمـان خبـر داد و افـزود: از ایـن تعـداد 12 
مـردم  بـه  بایـد  مسـتقیم  به صـورت  اتحادیـه 

خدمـات بدهنـد و هـر روز بـاز هسـتند.
شـمال  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  مدیـرکل 
اتحادیـه   56 داشـت:  اظهـار  کرمـان  اسـتان 
صنفـی به صـورت یـک روز در میـان فعالیـت 
ایـن  کسـبه  و  می دهنـد  انجـام  را  خـود 
داشـتند.  خوبـی  بسـیار  همـکاری  اتحادیه هـا 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن رونـد تـا پایـان سـال 
ادامـه دارد و تمـام ایـن تصمیمات در راسـتای 
جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا در اسـتان 
اسـت گفت: انبارهای اسـتان از وجـود کااهای 
اساسـی پـر اسـت و هیـچ کمبـودی در اسـتان 

در زمینـه مایحتـاج عمومـی مـردم نداریـم. 
شـده  برنامه ریـزی  شـد:  یـادآور  حسـینی نژاد 
بـرای  کرمـان  در  بهـاره  نمایشـگاه  کـه  بـود 

عرضـه ایـن کااهـا برگـزار شـود امـا به دلیـل 
در  کااهـا  ایـن  و  شـد  لغـو  کرونـا  شـیوع 

اسـت. عرضـه  قابـل  بـزرگ  فروشـگاه های 
وی بـا اشـاره به وجـود واحدهـای تولیدی مواد 
کـرد:  عنـوان  اسـتان  در  کننـده  ضدعفونـی 
ظرفیـت تولیـد مـواد ضدعفونی کننـده و الکل 
در اسـتان از هـزار و 100 لیتـر در روز بـه 3 
هـزار لیتـر در روز افزایـش پیـدا کـرده اسـت. 
شـمال  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  مدیـرکل 
تولیـد  خـط  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتان 
ماسـک در اسـتان بـا کمک بسـیج و واحدهای 
تولیـدی راه اندازی و تولید آزمایشـی آغاز شـده 
اسـت گفـت: اصناف و اتحادیـه صنف تجهیزات 
پزشـکی و اتـاق بازرگانـی اسـتان نیز پـای کار 
اسـت و امیدواریـم در روزهای آینده مشـکات 

شـود. کمتر 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان :

کمبودی در تامین کااهای اساسی در کرمان نداریم 

معاون دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان اعام کرد: 
تعـداد موارد بسـتری مشـکوک به کرونـا ویروس 
کرمـان  اسـتان  سـطح  هـای  بیمارسـتان  در 
مـردم حتی اامـکان  لـذا  اسـت  افزایـش  بـه  رو 

تماس هـای اجتماعـی خـود را کاهـش دهنـد.
دکتـر وحیـد احمدی طباطبایـی بـر لـزوم رعایت 
در  و  کـرد  تاکیـد  عمومـی  و  فـردی  بهداشـت 
خصـوص اخبـاری مبنـی بـر اینکـه مـوج سـوم 
کرونـا در راه اسـت، گفـت: هنـوز مـوج اول ایـن 
اپیدمـی در اسـتان کرمـان تمام نشـده اسـت که 
بخواهـد مـوج دوم و سـوم آن در راه باشـد. وی 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال اگـر هنـوز مـوج دوم و 
سـوم ایـن اپیدمـی آغـاز نشـده، پـس در آینـده 

بـا بحـران شـدیدتری مواجـه خواهیـم بـود؟ اظهـار کرد: 
تـا چنـد روز قبـل در اسـتان کرمـان روزانه 2 یـا ۴ مورد 
جدیـد ابتـای به ویروس کرونا داشـتیم، از ابتدای شـیوع 
ایـن ویـروس در اسـتان تاکنـون 58 مـورد آزمایشـگاهی 

مثبـت از بیمـاران بسـتری شـده گزارش شـده اسـت.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بیـان 
کـرد: ایـن 58 مـورد اعـام شـده براسـاس مـواردی بوده 
آزمایـش  و  بودنـد  بسـتری شـده  بیمارسـتان ها  در  کـه 
تشـخیصی کرونـا از آنهـا گرفتـه شـده اسـت لـذا درصـد 
زیـادی از مبتایـان به صـورت سـرپایی درمـان می شـوند 
پروتـکل سـازمان  براسـاس  آزمایشـی  نمونـه  کـه اصـا 
گرفتـه  آنهـا  از  بهداشـت  وزارت  و  جهانـی  بهداشـت 
نمی شـود، بنابرایـن تعـداد مبتایـان بیش از ایـن 58 نفر 

هسـتند. وی اعـام کـرد: تعـداد موارد بسـتری مشـکوک 
بـه کرونـا ویـروس در بیمارسـتان هـای سـطح اسـتان 
مـردم حتی اامـکان  لـذا  اسـت  افزایـش  بـه  رو  کرمـان 

تماس هـای اجتماعـی خـود را کاهـش دهنـد.
وی همچنیـن بـا تاکیـد برآنکـه مـردم در اماکـن عمومی 
کـرد:  تصریـح  نکننـد،  پیـدا  حضـور  عنـوان  به هیـچ 
شستشـوی مکـرر دسـت بـا آب و صابون یکـی از راههای 
مهـم در امـر پیشـگیری اسـت، به طوری کـه توصیـه مـی 
شـود سـاعتی چندبـار دسـتان خـود را شسـته و افـرادی 
کـه دچـار عایـم عفونـت تنفسـی مثل سـرفه، گلـو درد 
و عطسـه هسـتند نیـز حتمـا از ماسـک اسـتفاده کـرده و 
در منـزل اسـتراحت کننـد ضمـن آنکـه تماس خـود را با 

دیگـر افـراد خانـواده محـدود کنند.

 هشدار معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پی افزایش تعداد موارد بستری مشکوک به کرونا ویروس؛

 مردم تماس های اجتماعی خود را کاهش دهند
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بخشی از وصیت نامه 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!

امــروز  اســامی،  جمهــوری 
ــی  ــود را ط ــربلندترین دوره خ س
ــت  ــم نیس ــد مه ــد. بدانی می کن
کــه دشــمن چــه نگاهــی بــه 
ــر  ــه پیامب ــمن ب ــما دارد، دش ش
و  داشــت  نگاهــی  چــه  شــما 
ــر  ــا پیامب ــه ب ــمنان [ چگون ]دش
خــدا و اوادش عمــل کردنــد، 
زدنــد،  او  بــه  اتهاماتــی  چــه 
چگونــه بــا فرزنــدان مطهــر او 
عمــل کردنــد؟ مذمــت دشــمنان 
و شــماتت آنهــا و فشــار آنهــا، 

ــد. ــه نکن ــار تفرق ــما را دچ ش
ــود کــه اول اســام  ــز ایــن ب بدانیــد کــه می دانیــد مهمتریــن هنــر خمینــی عزی
ــرار داد. اگــر  ــران را در خدمــت اســام ق ــران آورد و ســپس ای ــه پشــتوانه ای را ب
اســام نبــود و اگــر روح اســامی بــر ایــن ملــت حاکــم نبــود، صــدام چــون گــرگ 
ــده ای ایــن کشــور را می دریــد؛ آمریــکا چــون ســگ هــاری همیــن عمــل را  درن
می کــرد، امــا هنــر امــام ایــن بــود کــه اســام را پشــتوانه آورد؛ عاشــورا و محــّرم، 
صفــر و فاطمیــه را بــه پشــتوانه ایــن ملــت آورد، انقاب هایــی در انقــاب  ایجــاد 
ــداکار جــان خــود را ســپر شــما و  ــن دلیــل در هــر دوره هــزاران ف ــه ای کــرد، ب
ــادی  ــن قدرت هــای م ــد و بزرگتری ــران و اســام نموده ان ــران و خــاک ای ــت ای مل

ــد. ــاف نکنی ــم، در اصــول اخت ــد. عزیزان ــل خــود نموده ان را ذلی
شــهدا، محــور عــّزت و کرامــت همــه مــا هســتند؛ نــه بــرای امــروز، بلکــه همیشــه 
ــد. آنهــا را در چشــم،  ــد ســبحان اتصــال یافته ان ــای واســعه خداون ــه دری اینهــا ب
دل و زبــان خــود بــزرگ ببینیــد، همان گونــه کــه هســتند. فرزندانتــان را بــا نــام 
ــدان شــهدا کــه یتیمــان همــه شــما  ــه فرزن آنهــا و تصاویــر آنهــا آشــنا کنیــد. ب
هســتند، به چشــم ادب و احتــرام بنگریــد. بــه همســران و پــدران و مــادران آنــان 
ــا  ــد، آنه ــا اغمــاض می گذری ــدان خــود ب ــه از فرزن ــه ک ــد، همان گون ــرام کنی احت

را در نبــود پــدران، مــادران، همســران و فرزنــدان خــود توجــه خــاص کنیــد.
ــرای  ــت، ب ــان اس ــده آن ــه فرمان ــی فقی ــروز ول ــه ام ــود را ک ــلّح خ ــای مس نیروه
دفــاع از خودتــان، مذهبتــان، اســام و کشــور احتــرام کنیــد و نیروهــای 
ــت و نوامیــس و ارِض آن  ــه خــود، از مل ــاع از خان ــد دف مســلح می بایســت همانن
ــه کــه  ــه ملــت همان گون حفاظــت و حمایــت و ادب و احتــرام کننــد و نســبت ب
امیرالمؤمنیــن مــوای متقیــان فرمــود، نیروهــای مســلح می بایســت منشــأ عــزت 
ــت کشــورش  ــردم باشــد و زین ــگاه مســتضعفین و م ــه و پناه ــت باشــد و قلع مل

باشــد.

پیغام جوانه ها
قلم وضو گرفته با جوهرش

تا که مطهر بشود گوهرش
نام خدا را بنویسد نخست

یاد خدا می برد آن را درست   
ای دل غافل ز حضور خدا

ببین شکوفایی و، نور خدا   
رفته زمستان به کنار خزان  

فصل )بهار( آمد و گلهای آن   
ببین که عالم متحِول شده

دست به تغییر و تحول زده   
)کرونا( سد نکرده راه بهار

بهار وارد شده با اقتدار   
یعنی که باید ماند و، زندگی کرد

)امید به فردا( را به خانه آورد   
ببین تو در جوانه ها خدا را  

بشنو تو پیغام جوانه ها را   
که هر دو عالم محضر خدا هست

خدا به هر نقطه و لحظه ها هست
هر لحظه ی بی معصیت بَُود عید

حال تو با فعل تو می شود عید  
عید و عزا به دست آدمیزاد

خدا به آدم )حق انتخاب( داد   
گرچه )کرونا(ست خطرناک و بد

هرچه خدا خواسته همان می شود
از دری مرحوم رود گر برون

از دری نوزاد بیاید درون   
)بهداشت فردی( را بکن رعایت

پیش )با( بکن تو استقامت
طلب کن از خدا )شفای مردم(  

می شوی شامل دعای مردم  
با هم و بر ضد )کرونا( قیام  

تا بشود عمر )کرونا( تمام  
همچو زمستان که گریخت از بهار  

)کرونا( هم می کند آخر فرار
بخند تا غم نشود سوارت

خنده بَُود پیغمبر سامت
نیاز به بوسیدن همدگر نیست  

زندگی در )صداقت و همدلی( ست
ُسنت دیدار نگردد غریب  

)کرونا( برچیده شود عنقریب  
اما رعایت بکنید حال هم  

باید بپرسید ز احوال هم
چرخ زند )چرخ فلک( با شتاب  

نمی رود )زماِن گردون( به خواب
وجود موجود غنیمت بدان

نیست ضمانت به دمی بعد از آن
غصه ی بیهوده زیان می زند

خدا هر آنچه خواهد آن می شود
بهار فصل زایش و رویش است   

نـو شـدن و تحـرک و کوشـش اسـت    
اشرف مخلوق چو هستی بشر   

باید شـوی باهنر و با ثمر     
بر همگان خواسته ی )نقاش( پیر   

دلپذیـر و  اسـترس  بـی  ایامـی     

غامحسین رضایی 

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

مدیــر طراحــی شــرکت گارنــو گفــت: تقاطــع هــا و پــروژه هــای 
متعــددی در کرمــان ســاخته شــده کــه دانــش ســاخت آن هــا 
ــرکت  ــچ ش ــرار دارد و هی ــم ق ــرارگاه خات ــار ق ــا در انحص تنه

ــدارد. ــا را ن ــاخت آن ه ــی س ــران توانای ــری در ای دیگ
بــه گــزارش راه آرمــان، عملیــات اجرایــی تقاطــع غیــر هم ســطح 
ــرارگاه  ــد، ق ــاز ش ــال ۹۴ آغ ــاه س ــان مهرم ــدان آزادی کرم می
خاتــم اانبیــا )ص( بــه عنــوان پیمانــکار، عملیــات اجرایــی ایــن 
ــرانجام در  ــروژه س ــن پ ــت. ای ــت گرف ــم را در دس ــروژه عظی پ
ســوم اســفندماه ســال گذشــته بــا وجــود وقفــه ای چنــد ماهــه 
بــه علــت عــدم پرداخــت بدهــی ایــن قــرارگاه توســط شــهرداری، 
ــکااتی در  ــواات و اش ــروژه س ــن پ ــاح ای ــد.با افتت ــاح ش افتت
ــه وجــود آمــد کــه در  ــا طراحــی و نحــوه اجــرای آن ب رابطــه ب
ایــن گفتگــو مدیــر طــرح پــروژه میــدان آزادی کرمــان، یکــی از 
ــه شــبهات مطــرح شــده در  شــرکت هــای طــراح ایــن پــروژه ب

ــخ داد. ــا آن پاس ــاط ب ارتب
شهرداری پاسخگوی اجرای نیمه تمام پروژه آزادی 

باشد
امیــر طاهــری زاده در ارتبــاط بــا عــدم تملیــک اراضــی اطــراف 
خیابــان بهمنیــار و ناتوانــی پیمانــکار در اجــرای یکــی از قســمت 
هــای ایــن پــروژه بــه خبرنــگار مــا گفــت: متاســفانه شــهرداری 
نتواســنت اراضــی مذکــور را بــه دلیــل مشــکات مالــی خریــداری 
کنــد همیــن امــر ســبب حــذف یکــی از بخــش هــای ایــن پــروژه 
ــن رو ازم اســت مســئوان مربوطــه در شــهرداری در  شــد از ای

ایــن خصــوص پاســخگو باشــند.
مدیــر طــرح پــروژه میــدان آزادی کرمــان افــزود: پــروژه میــدان 
ــی  ــن معن ــود بدی ــروژه طــرح و ســاخت ب ــک پ ــان ی آزادی کرم
کــه قــرارگاه خاتــم بــه عنــوان یــک پیمانــکار عملیــات اجرایــی و 

طرحــی پــروژه را بــر عهــده داشــت.
ــرکت  ــن ش ــروژه چندی ــن پ ــی ای ــرد: در طراح ــرح ک وی مط
ــتند،  ــکاری داش ــا )ص( هم ــم اانبی ــرارگاه خات ــا ق ــی ب خصوص
ــرا مشــاور بررســی  ــت طــرح، شــرکت مت ــو مدیری شــرکت گارن
ــارس مشــاور  ــه پ ــروژه، شــرکت کران ــن پ ــی ای ــت ترافیک وضعی
طراحــی ســازه، شــرکت پارســی جــو کنتــرل کیفــی و شــرکت 
ــات تکنیــک  ــه آزمایشــات و عملی ماهــان زمیــن ســاخت، وظیف

ــت. ــده داش ــروژه را برعه ــن پ ای
ــر  ــدان آزادی ب ــروژه می ــات پ ــرد: عملی ــان ک ــری زاده بی طاه
اســاس طراحــی کــه انجــام شــده بــود ســاخته نشــد و در واقــع 
ســه قســمت از ایــن پــروژه بــه مرحلــه اجــرا نرســید،یک بخــش 
ــرا  ــار اج ــان بهمنی ــر در خیاب ــطح صف ــع س ــه تقاط ــوط ب مرب
ــک  ــات شــورای ترافی ــر اســاس مصوب ــر ب نشــد، در بخــش دیگ
ــه  ــد ک ــی ش ــراغ دار م ــدان آزادی چ ــع می ــطح تقاط ــد س بای
ناقــص مانــد و در حــال حاضــر گــردش آزاد اســت، بخــش 
آخــر هــم مربــوط بــه تقاطعــی بــود کــه از خیابــان بهمنیــار وارد 

ــد. ــی نش ــه اجرای ــد ک ــی ش ــذر آزادی م ــدوده زیرگ مح
تعبیه ماهیت پدافند غیر عامل 
در اجرای زیرگذر آزادی کرمان

ــت  ــت وضعی ــا رعای ــاط ب ــو در ارتب ــر طراحــی شــرکت گارن مدی
پدافنــد غیرعامــل در اجــرای ایــن پــروژه یــادآور شــد: بــا توجــه 
بــه اینکــه ماهیــت ایــن پــروژه زیرگــذر بــوده همچنیــن قابلیــت 
بنابرایــن  اســت،  دارا  نیــز  را  ســطح صفــر  در  پاســخگویی 

ــل را دارد. ــر عام ــد غی ــردش پدافن ــن گ ــت تامی قابلی
وی اذعــان کــرد: پارکینگــی کــه در ایــن زیرگــذر تعبیــه شــده 
مربــوط بــه ماهیــت پدافنــد غیــر عامــل اســت چــرا کــه مجهــز 
بــه یــک پلــه فــرار در گوشــه ای از آن اســت و در صــورت 

بــروز هرگونــه رخــدادی قــادر اســت بــه حفــظ جــان شــهروندان 
ــزار  ــراژ ه ــا مت ــی ب ــه داد: فضای ــری زاده ادام ــک کند.طاه کم
ــان بهمنیــار قــرار دارد کــه  ــع در قســمت زیریــن خیاب متــر مرب
ــورد  ــی م ــع بحران ــک پناهــگاه در مواق ــوان ی ــه عن ــد ب مــی توان

ــرد. ــرار گی اســتفاده ق
مدیــر طــرح پــروژه میــدان آزادی کرمــان تصریــح کــرد: تعبیــه 
ــن  ــای ای ــی ه ــن ویژگ ــم تری ــی از مه ــه طبیع ــاه و تهوی جانپن
ــروژه  ــن پ ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ــروژه محســوب مــی شــوند، ب پ
ــاوه  ــی ع ــه طبیع ــی تهوی ــرار دارد ویژگ ــهری ق ــه ش در منطق
ــاد  ــال دارد، از ایج ــه دنب ــرق را ب ــرف ب ــش مص ــه کاه ــر اینک ب

ــد. ــی هــم جلوگیــری مــی کن آلودگــی صوت
ایراد اصلی بار ترافیکی میدان آزادی متوجه عدم 

وجود زیرساخت های حمل و نقل شهری است
ــن زیرگــذر گفــت:  ــودن ماهیــت ای ــا درســت ب وی در ارتبــاط ب
ایــن طــرح همچــون ســایر طــرح هــای دیگــر از جملــه مصوبــات 
شــورای ترافیــک اســت، قطعــا بــا نــگاه مدیریتــی اســتان حتمــا 

بایــد اجــرا مــی شــد.
ــوری  ــوار جمه ــی بول ــار ترافیک ــا ب ــاط ب ــری زاده در ارتب طاه
ــوان  ــه عن ــدان آزادی ب ــرد: می ــوان ک ــریعتی عن ــه ش اســامی ب
مهــم تریــن تقاطــع شــهر کرمــان جاذبــه ترافیکــی دارد و 

ــک  ــی از ترافی ــرار دارد، بخش ــردم ق ــتقبال م ــورد اس ــواره م هم
ایــن قســمت مربــوط بــه ترافیــک گــذری اســت و بخــش دیگــر 
ترافیــک موجــود در خــود میــدان اســت.مدیر طراحــی شــرکت 
ــدان ســبب  ــراف می ــری اط ــت شــهری و کارب ــزود: باف ــو اف گارن
ــدان آزادی شــده  ــروژه می ــن قســمت از پ جــذب ترافیــک در ای
ــه  ــت بلک ــروژه نیس ــراد پ ــه ای ــن منطق ــی ای ــار ترافیک ــت، ب اس
عیــب اصلــی مربــوط بــه عــدم وجــود زیــر ســاخت هــای اصلــی 

ــت. ــهر اس ــی در ش ــل عموم ــل و نق حم
دانش ساخت پل ها و زیرگذرهای شهری 

در انحصار قرارگاه خاتم
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا شــرکت دیگــری توانایــی 
ســاخت بهتــر ایــن پــروژه نســبت بــه قــرارگاه خاتــم را دارد یــا 
خیــر، تاکیــد کــرد: اساســا ایــن ســوال بــدون پاســخ اســت چــرا 
کــه پیــش از ایــن تقاطــع هــا و پــروژه هایــی در شــهر ســاخته 
ــرارگاه  ــار ق ــا در انحص ــا تنه ــاخت آن ه ــش س ــه دان ــده ک ش
ــی  ــران توانای ــری در ای ــرکت دیگ ــچ ش ــرار دارد و هی ــم ق خات

ســاخت آن هــا را نــدارد.
ــاخت  ــرای س ــاز ب ــورد نی ــش م ــرد: دان ــان ک ــری زاده بی طاه
تقاطــع میــدان آزادی شــاید در اختیــار شــرکت هــای متعــددی 
ــاختن و  ــر س ــرای بهت ــی ب ــچ تضمین ــا هی ــد ام ــور باش در کش

ــدارد. ــا کیفــی آن وجــود ن ارتق
هیچ فردی نمی تواند توانمندی قرارگاه خاتم را 

انکار کند
ــروژه  ــادآور شــد: پ ــان ی ــدان آزادی کرم ــروژه می ــر طــرح پ مدی
میــدان آزادی کرمــان از کیفیــت قابــل قبولــی از نظــر عملیــات 
اجرایــی برخــوردار اســت، از دیــدگاه کیفــی ایــن پــروژه قابلیــت 
ــف  ــبب توق ــه س ــددی ک ــائل متع ــم مس ــی رغ ــاع دارد عل دف
عملیــات اجرایــی شــد، قــرارگاه خاتــم توانســت در کوتــاه تریــن 

ــا کیفیــت مناســب ارائــه دهــد. زمــان ممکــن ســازه ای ب
ــازه  ــروژه ب ــن پ ــاح ای ــه افتت ــی اولی ــش بین ــرد: پی ــراز ک وی اب
زمانــی ۲ ســاله ای بــود، بخشــی از تاخیــر زمــان افتتــاح پــروژه  
ــی تاسیســات ســنگین و بخــش دیگــر  ــه جای ــه جــا ب ــوط ب مرب
ــدم  ــروژه و ع ــن پ ــی ای ــکات مال ــائل و مش ــه مس ــوط ب مرب
ــود. ــرارگاه ب ــن ق ــه ای ــهرداری ب ــی ش ــع بده ــه موق ــت ب پرداخ

شــما  اگــر  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  زاده   طاهــری 
ــا  ــر را ب ــای دیگ ــای ســاخته شــده توســط شــرکت ه ــروژه ه پ
ــم مقایســه  ــرارگاه خات ــروژه ســاخت دســت مهندســان ق ــن پ ای
ــان  ــدت زم ــر م ــم از نظ ــرارگاه ه ــن ق ــد ای ــد دی ــد خواهی کنی
ــری  ــازه برت ــت س ــر کیفی ــم از نظ ــی و ه ــات اجرای ــام عملی انج

ــد. ــکار کن ــد آن را ان ــی توان ــی نم دارد و کس
گفتگو از : زهرا سلیمانی

 مدیر طرح پروژه میدان آزادی کرمان:

دانش ساخت پل ها و زیرگذرهای شهری در انحصار قرارگاه خاتم
* شهرداری پاسخگوی اجرای نیمه تمام پروژه آزادی کرمان باشد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان )803836(

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی وفــر آوری مینــا صنعــت آهــک 
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 11138 و شناســه ملــی 
1063017075۴ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق 

العــاده مــورخ 13۹۲/1۲/۲5 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 1-بــه موضــوع فعالیــت شــرکت تهیــه طرحهــای اکتشــاف، 
بهــره بــرداری و عملیــات حفــاری، آتشــباری و حمــل و نقــل مواد 
ــاده مربوطــه در  ــد و م ــه الحــاق گردی ــزات مربوط ــه و تجهی ناری
اساســنامه اصــاح گردیــد. هوشــنگ رضــا زاده رییــس اداره 
ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان کرمــان اداره کل ثبــت اســناد 
ــات  ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم ــاک اس و ام

غیرتجــاری کرمــان )803836(

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

غیرتجاری کرمان )797505(
آگهــی تغییــرات شــرکت کهــن دیــار کرمــان شــرکت تعاونــی بــه 
شــماره ثبــت 5571 و شناســه ملــی 108605633۹0 بــه اســتناد 
ــورخ 13۹8/0۲/1۹  ــاده م ــوق الع ــی ف صورتجلســه مجمــع عموم
-اداره   13۹8/11/۲8  -  ۹8/6۴۹5 شــماره  نامــه  بــه  منضــم 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان کرمــان اساســنامه 
ــید  ــب رس ــه تصوی ــره ب ــاده و ۲۹تبص ــرکت در 5۲م ــد ش جدی
ــاق  ــت الح ــوع فعالی ــنامه موض ــاده 3اساس ــه م ــل ب ــوارد ذی م
ــتی  ــع دس ــنتی صنای ــای س ــهای هنره ــزاری کاس ــد: 1-برگ ش
و گردشــگری در جهــت اشــنایی بــا اثــار و ابنیــه تاریخــی 
ــش  ــج و ارتقاســطح دان ــه هــای طبیعــی و تروی فرهنگــی و جاذب
ــدار در  ــه توســعه گردشــگری پای فرهنگــی و همچنیــن کمــک ب
اســتان و ایجــاد بازارچــه هــای فصلــی و دائمــی صنایــع دســتی و 
هنرهــا و فعالیــت هــای مرتبــط بــا حــوزه هــای مختلــف ســازمان 
و احیــاء و ترویــج مهــارت هــا و هنرهــای ســنتی فرامــوش شــده 
و برگــزاری همایــش هــای فرهنگــی، تاریخــی و علمــی مرتبــط 
ــتی و  ــع دس ــای صنای ــگاه ه ــا و نمایش ــنواره ه ــن جش و همچنی
ــس از  ــی پ ــن الملل ــوری و بی ــتانی ،کش ــی، اس ــگری محل گردش
ــاع  ــی و اط ــات، بازاریاب ــام تبلیغ ــای ازم ۲-انج ــوز ه ــذ مج اخ

رســانی بــه روش هــای دیجیتالــی، چاپــی و رســانه ای در جهــت 
معرفــی اثــار و ابنیــه تاریخــی - فرهنگــی و جاذبــه هــای طبیعــی 
ــنتی در  ــای س ــت احیاءهنره ــف در جه ــای مختل ــوزه ه در ح
ــس  ــتی پ ــع دس ــت و صنای ــنتی، مرم ــاری س ــای معم ــه ه زمین
از اخــذ مجــوز هــای ازم 3-نقاشــی، عکاســی ،مجســمه ســازی، 
بازیهــای مرتبــط و اجــرای مســابقات و جشــنواره هــای فصلــی در 
ارتبــاط بــا موضوعــات در زمینــه هــای فــوق بــر اســاس اهــداف 
ســازمان، برگــزاری دوره هــای اموزشــی راهنمــای تورهــای 
گردشــگری و دوره هــای مهارتــی در حــوزه هــای مختلــف 
مرتبــط بــا اهــداف ســازمان و اجــرای فعالیــت هــای هدفمنــد در 
جهــت کســب مهــر اصالــت یونســکو، نشــان ملــی، ثبــت ملــی و 
ــن و  ــل میادی ــی از قبی ــی و ترویج ــای تبلیغات ــی و فعالیته جهان
ــس از اخــذ مجوزهــای ازم ۴-ســاماندهی  ــود پ ــاد ب نشــانهای ی
امــوال و اســناد تاریخــی و فرهنگــی شــامل امــوال دولتــی داخــل 
ــارج از  ــدان در خ ــخصی عاقمن ــوال ش ــن ام ــازمان و همچنی س
ــوال و  ــت ام ــت جــذب و دریاف ــام فراخــوان جه ــا اع ــازمان ب س
ــوارد  ــد م ــا خری ــردن و ی ــنامه دار ک ــور شناس ــه منظ ــناد ب اس
ــات و  ــه ملزوم ــع کلی ــه و توزی ــی 5-تهی ــا ارزش تاریخیفرهنگ ب
کااهــای مــورد نیــاز هتــل هــا، مهمانســراها و اقامتگاههــای بــوم 
ــتان  ــوغات اس ــتی و س ــع دس ــه صنای ــی و عرض ــردی و معرف گ
ــی  ــای تاریخ ــت ه ــی در باف ــی و پذیرای ــات اقامت ــه خدم و ارائ
ــگری و  ــی و گردش ــای طبیع ــه ه ــق دارای جاذب ــایر مناط و س

ــر انهــا و انجــام فرایندهــای اســتاندارد ســازی پــس از  نظــارت ب
ــی و  ــای اطاعات ــگاه ه ــدازی پای ــای ازم 6-راه ان ــذ مجوزه اخ
ــوس  ــوی و ناملم ــراث معن ــوزه می ــی در ح ــای فرهنگ ــایت ه س
ــش و  ــد ،گوی ــگ ،عقای ــج فرهن ــانی و تروی ــاع رس ــت اط در جه
ــدازی  اداب رســوم اســتان پــس از اخــذ مجوزهــای ازم 7-راه ان
پایــگاه پژوهــش اســتانی بــه عنــوان مرکــزی بــه منظــور همفکری 
و تبــادل نظــر بــا دانشــگاهها و ســایر نهادهــا و ســازمانهای 
دولتــی و شــرکت هــای مطالعاتــی خصوصــی و همچنیــن انجــام 
کلیــه طــرح هــا و برنامــه هــای مطالعاتــی وپژوهشــی مرتبــط بــا 
ــذ  ــس از خ ــگاه پ ــن پای ــازمان در ای ــف س ــای مختل ــوزه ه ح
مجــوز هــای ازم ب - اصــاح مــاده 1۲اساســنامه )شــرایط 
اختصاصــی( اعضــای شــرکت تعاونــی بایســتی از کارکنــان شــاغل 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــته س ــا بازنشس و ی
گردشــگری اســتان کرمــان اعــم از رســمی، پیمانــی، قــرار دادی، 
شــرکتی و یــگاه حفاظــت اســتان کرمــان باشــند ج-اصــاح مــاده 
ــو  ــب از 3عض ــره مرک ــت مدی ــره ( هیئ ــنامه)هیئت مدی ۲۲اساس
اصلــی و۲عضــو علــی البــدل تعییــن میگــردد . در صــورت 
ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز 
ــذ و  ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک ــوع فعالی ــت موض ــای ازم ) ثب ه
ــناد و  ــت اس ــد )اداره کل ثب ــی باش ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ص
ــات  ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم ــاک اس ام

ــان )7۹7505( ــاری کرم غیرتج

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )797503(

آگهــی تغییــرات شــرکت کهــن دیــار کرمــان 
و   5571 ثبــت  شــماره  بــه  تعاونــی  شــرکت 
اســتناد  بــه   108605633۹0 ملــی  شناســه 
ــوق  ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم صورتجلس

 - نامــه شــماره ۹8/6۴۹5  بــه  منضــم  مــورخ 13۹8/0۲/1۹  العــاده 
13۹8/11/۲8 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان کرمــان 
ــد  ــی ک ــری ماهان ــعید عام ــای س ــره : آق ــت مدی ــای هیئ ــاب اعض - انتخ
ملــی۲۹۹13۲۹807 عضــو اصلــی هیئــت مدیــره آقــای علــی بنــی اســدی 
ــی  ــای عل ــره آق ــت مدی ــی هی ــو اصل ــی۲۹۹13۴73۹۲ عض ــد مل ــژاد ک ن
ــی  ــو اصل ــی317۹۴781۹5 عض ــد مل ــن ک ــد حس ــار فرزن ــد بردب محم
ــای مهــدی درخشــانی کــد ملــی3051036۹1۹ عضــو  ــره آق هیئــت مدی
ــی کــد  ــد محمدعل ــه فرزن ــای جــواد نظری ــره آق ــی البــدل هیئــت مدی عل
ملــی۲۹۹31۲76۴0 عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه 
ــد  ــادی ک ــت محمــدی شــاهرخ اب ــای هدای ــد. -آق ســال انتخــاب گردیدن
ملــی۲۹۹3635۹۹۹ بــه ســمت بــازرس اصلــی آقــای غامحســین باغینــی 
ــرای  ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ــی۲۹۹۲37۲536 ب ــد مل ــور ک پ
مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.  اداره کل ثبــت اســناد و امــاک 
ــان  ــاری کرم ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم اس

)7۹7503(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )803834(

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد روســتایی ســیمین دشــت قطــار بنــه شــرکت تعاونی بــه شــماره ثبــت 1۲85 و شناســه ملــی 108605360۴5 
ــاون  ــماره ۲05/3۴۲/1۴53۴ - 13۹8/1۲/11 اداره تع ــه ش ــه نام ــم ب ــورخ 13۹8/11/۲7 منض ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــی 317۹056۹۴0 بســمت رئی ــد مل ــه ک ــد اساســه ب ــای احم ــران : آق ــن ســمت مدی ــف -تعیی روســتائی ســیرجان . ال
-آقــای علــی عباســی قرایــی بــه کــد ملــی 3070۴87386 بســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره -آقــای غامرضــا خواســتار بــه کــد ملــی 
ــه کــد ملــی 3178878۹55 بســمت عضــو هیئــت مدیــره  ــژاد ب 317۹7۴81۹۲ بســمت منشــی هیئــت مدیــره -آقــای محمــد محمــدی ن
-آقــای رضــا کورکــی پــور بــه کــد ملــی 3178۹۲۹118 عضــو هیئــت مدیــره - خانــم فاطمــه محتشــمی بــه کــد ملــی 307018۴3۲۴ را بــه 
ســمت مدیــر عامــل شــرکت بــه مــدت ســه ســال انتخــاب نمودنــد ب - کلیــه قــرار داد هــا, اوراق و اســناد مالــی , بانکــی و غیــره )اعــم از 
چــک – ســفته و بــرات ( و ســایر اوراق بهــادار پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای ثابــت خانــم فاطمــه محتشــمی مدیــر عامــل بــه 
انضمــام امضــای آقــای احمــد اساســه فرزنــد اکبــر بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره یــا علــی عباســی قرایــی و مهــر شــرکت معتبــر میباشــد 
ولــی نامــه هــا و مــدارک عــادی و معمولــی شــرکت بــا امضــای مدیــر عامــل و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک 

اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســیرجان )80383۴(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )803835(

ــی  ــه مل ــت 1۲85 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــه ش ــار بن ــت قط ــیمین دش ــتایی س ــد روس ــرکت تولی ــرات ش ــی تغیی آگه
108605360۴5 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 13۹8/11/۲7 منضــم به نامــه شــماره ۲05/3۴۲/1۴53۴ 
ــی  ــد مل ــه ک ــه ب ــد اساس ــای احم ــره : 1-آق ــت مدی ــای هیئ ــف( اعض ــیرجان . ال ــتان س ــتائی شهرس ــاون روس - 13۹8/1۲/11 اداره تع
ــه کــد ملــی 317۹7۴81۹۲  ــای غامرضــا خواســتار ب ــه کــد ملــی 3070۴87386 -آق ــی ب ــی عباســی قرای ــای عل 317۹056۹۴0 -آق
-آقــای محمــد محمــدی نــژاد بــه کــد ملــی 3178878۹55 -آقــای رضــا کورکــی پــور بــه کــد ملــی 3178۹۲۹118 بــه ســمت اعضــای 
اصلــی هیئــت مدیــره - آقــای حســینجان تابنــده بــه کــد ملــی 317۹۲6۹1۹7 عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره - اقــای روح ا... عابــدی 
نســب بــه کــد ملــی 3071۴۲086۲ بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد . ب( آقــای 
بــال ســاردویی نســب بــه کــد ملــی 317۹3۹10۴۹ بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای مهــدی محتشــمی بــه کــد ملــی 3071۴1۲۹08 
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد . - صورتهــای مالــی شــامل ترازنامــه و ســود و زیــان 
ــا و  ــرکت ه ــت ش ــع ثب ــان مرج ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس ــت . اداره کل ثب ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــال 13۹7 م ــه س ــی ب منته

موسســات غیرتجــاری ســیرجان )803835(

آگهي مزایده  عمومي 
ــن  ــی دف ــس ازمحــل صــدور گواه ــی بوســیله آمبوان ــان در نظــر دارد جهــت حمــل متوف ــت آرامســتانهای شــهرداری کرم ســازمان مدیری
)پزشــکی قانونــی- بیمارســتان- منــزل( بــه ســایر نقــاط کشــوربه مــدت یــک ســال  از طریــق برگــزاري مزایــده عمومــي اقــدام نمایــد. لــذا از 
کلیــه شــرکت هــای خدماتــی دارای مجوزهــای ازم و مناســب بــا موضــوع مزایــده دعــوت بعمــل مــي آیــد جهــت خریــد اســناد مزایــده از 
تاریــخ 98/12/15 لغایــت 98/12/28 وجهــت تســلیم پیشــنهادات تــا تاریــخ 99/1/19 بــه مدیریــت امــور قراردادهــاي شــهرداري بــه آدرس 
کرمــان ، میــدان شــورا  مراجعــه نماینــد و شــرکت کننــدگان بایــد مبلغ130/000/000ریــال را بــه عنــوان ضمانــت شــرکت درمزایــده طبــق 
ــد  ــام خواه ــخ 99/1/20  انج ــا در تاری ــد . بازگشــایي پاکته ــل نماین ــدارک تحوی ــایر م ــراه س ــه هم ــنادمزایده  ب ــر شــده  در اس ــرایط ذک ش
شــد ودر صورتیکــه برنــدگان  مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند تضمیــن شــرکت درمزایــده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط 
خواهــد شــد. بدیهــي اســت کــه هزینــه چــاپ آگهــي در روزنامــه هــا بعهــده برنــده مزایــده  میباشــد و ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد 

مزایــده منــدرج اســت. 

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

                شهرداری کرمان

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بـه منظـور جلوگیری از شـیوع 
بیمـاری کرونـا اقدامـات پیشـگیرانه را در دسـتور کار خـود قـرار داد. 
در همیـن راسـتا پایـش سـامت کارکنان به صـورت روزانـه انجام می 
شـود، ضمـن اینکـه چای کیسـه ای، لیـوان یکبـار مصرف، قند بسـته 
بنـدی شـده، ماسـک و دسـتکش یکبـار مصـرف نیـز بیـن کارمنـدان 

توزیع شـده اسـت. 
همچنیـن به تمامـی واحدهای این شـرکت الکل به منظـور ضدعفونی 
کـردن اجسـام و وسـایل داده شـد؛ ضمـن اینکـه در طـول روز نیـز 

سـطوح مختلف توسـط نیروهـای خدماتـی ضدعفونی می شـود. 
میـز،  هـا،  صندلـی  جملـه  از  اداری  وسـایل  تمامـی  آن  بـر  عـاوه 
کامپیوتـر و کلیـه سـطوح وسـایل شـرکت قبـل از آغـاز سـاعت کاری 

و در پایـان هـر روز ضدعفونـی مـی شـود. 
ارائـه خدمـات به صـورت الکترونیکی و اطاع رسـانی در این خصوص، 
نصـب گـزاره هـای تصویـری در رابطـه با نحوه صحیح شسـتن دسـت 
هـا در سـرویس هـای بهداشـتی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان و امور 
مشـترکین، نصـب بنـر در سـطح شـهر درخصـوص رعایـت بهداشـت 

در عیـن مدیریـت مصرف و صرفـه جویی آب 
را مـی تـوان از دیگـر اقدامـات شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان کرمـان در زمینه پیشـگیری 

از ابتـا به کرونا برشـمرد. 
ازم بـه ذکـر اسـت براسـاس مصوبـه وزارت 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی و اباغیه 

سـتاد اقامـه نمـاز کشـور، نمـاز جماعـت نیز تـا اطـاع ثانـوی در این 
شـرکت برگـزار نمی شـود.

اقدامات پیشگیرانه 
شرکت آبفا استان 
کرمان برای جلوگیری 
از ابتا به کرونا



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
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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 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  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
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ــروس  ــیوع وی ــه ش ــه ب ــاهی گفت:باتوج جهانش
ــامت  ــظ س ــتای حف ــور و در راس ــا در کش کرون
شــهروندان، مشــترکان ایــن شــرکت قــادر 
ــم از  ــود را اع ــاز خ ــورد نی ــات م ــتند خدم هس
دریافــت جزئیــات اطاعــات قبــض بــرق مصرفی، 

ــاح  ــا اص ــی ی ــتراک، جابجای ــام اش ــر ن تغیی
لــوازم انــدازه گیری)کنتــور بــرق(، تغییــر قــدرت 
ــش  ــد و آزمای ــعاب جدی ــداری انش ــعاب، خری انش
ــت  ــوری دریاف ــکل غیرحض ــه ش ــور و …∩ ب کنت

ــد. کنن
ــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع  امیــر جهانشــاهی مدی
ــرق شــمال اســتان کرمــان اظهــار کــرد: کلیــه  نیــروی ب
ــتان  ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــات ش خدم
ــه  ــا ب ــروس کرون ــان جهــت پیشــگیری از شــیوع وی کرم

ــود. ــام می ش ــوری انج ــورت غیرحض ص
ــا در کشــور  ــه شــیوع ویــروس کرون وی گفــت: باتوجــه ب
و در راســتای حفــظ ســامت شــهروندان، مشــترکان ایــن 

شــرکت قــادر هســتند خدمــات مــورد نیــاز خــود را اعــم 
ــی،  ــرق مصرف ــض ب ــات قب ــات اطاع ــت جزئی از دریاف
 تغییــر نــام اشــتراک، جابجایــی یــا اصــاح لــوازم

انــدازه گیری)کنتــور بــرق(، تغییــر قــدرت انشــعاب، 
خریــداری انشــعاب جدیــد و آزمایــش کنتــور و …∩ بــه 

ــد. ــت کنن ــوری دریاف ــکل غیرحض ش
مدیرروابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
ــاه  ــه منظــور رف ــدام ب ــن اق ــه داد: ای ــان ادام اســتان کرم
ــا  ــروس کرون ــری از شــیوع وی حــال شــهروندان و جلوگی
در نظــر گرفتــه شــده  و خدمــات مــورد نیــاز مشــترکان 
بــه صــورت غیرحضــوری و از طریــق ســامانه تلفنــی ۱۲۱ 
ــرق شــمال  ــع نیــروی ب و ســایت اینترنتــی شــرکت توزی

اســتان کرمــان بــه آدرس www.nked.co.ir ارائــه 
می شــود.

جهانشــاهی توصیــه کــرد: کلیــه شــهروندان بــرای حفــظ 
ایمنــی و ســامت خــود، حتــی المقــدور از مراجعــه 
ــای  ــماره تلفن ه ــق ش ــرده و ازطری ــاب ک ــوری اجتن حض
بــرق شــمال  شهرســتان ها کــه در ســایت شــرکت 
ــت و  ــه دریاف ــبت ب ــت، نس ــود اس ــان موج ــتان کرم اس

ــد. ــدام کنن ــات اق ــی خدم ــری تمام پیگی
وی بیــان کــرد:  تلفــن گویــا ۵۹۲۲۹ و ســامانه پیامکــی 
انتقــادات،  اعــام شــکایات،  ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱ جهــت 
ــر  ــنایی معاب ــرق، روش ــبکه ب ــکات ش ــنهادات، مش پیش
ــه  ــر گرفت ــهروندان در نظ ــال ش ــاه ح ــرای رف ــره ب و غی

شــده اســت.
مدیرروابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
ــاکن  ــای  س ــتانی ه ــم اس ــد کرد:ه ــان تاکی ــتان کرم اس
شــهرهای شــمالی کرمــان مــی تواننــد مشــکات خــود را 
از طریــق تمــاس بــا تلفــن روابــط عمومــی ایــن شــرکت 

بــه شــماره ۳۲۵۲۰۳۳۳ مطــرح کننــد.
هــزار  از ۶۳۰  بیــش  کــرد:  خاطرنشــان  جهانشــاهی 
نفــر در شــمال اســتان از خدمــات شــرکت توزیــع 
ــان،  ــای کرم ــتان ه ــان شهرس ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ب
ــکوئیه،  ــوق، کش ــهربابک، انــار، ن ــد، ش ــنجان، زرن رفس
کوهبنــان، راور، گلبــاف، چتــرود، باغیــن، شــهداد، ماهــان، 

ــد. ــی برن ــره م ــن به رای

 مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان مطرح کرد؛
پیشگیری از کرونا با ارائه خدمات غیرحضوری برق

*بهره مندی بیش از ۶۳۰ هزار نفر از خدمات شرکت توزیع برق در شمال استان

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جنــوب اســتان کرمــان، مهــرداد محســنی مدیــر دفتــر روابــط 
عمومــی ایــن شــرکت در خصــوص ارائــه خدمــات الکترونیکی 
بیــان کــرد: بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا 
خدمــات ایــن شــرکت بــه صــورت غیــر حضــوری انجــام مــی 
پذیــرد و مشــترکین مــی تواننــد بــه جــای مراجعــه حضــوری 

از خدمــات الکترونیکــی بهــره منــد شــوند.
وی بــا اشــاره بــه فراهــم ســاختن زیرســاخت هــای مناســب، 
ــی  ــت الکترونیک ــون ۵۷خدم ــم اکن ــرد: ه ــان ک ــر نش خاط
توســط پورتــال شــرکت در حــال انجــام مــی باشــد و 
ــه  ــه پورتــال شــرکت ب ــا مراجعــه ب مشــترکین مــی تواننــد ب
ــود را  ــای خ ــد و کاره ــه نماین آدرس www.sked.co.ir مراجع

ــد. انجــام دهن
ــت  ــد جه ــی توانن ــترکین م ــزود: مش ــه اف ــنی در ادام محس
دریافــت خدمــات غیــر حضــوری از روش هایــی ماننــد 
ــه آدرس  ــرکت ب ــک ش ــت الکترونی ــز خدم ــه می ــه ب مراجع
ــر حضــوری  ــات غی www.sked.co.ir ، نصــب اپلیکیشــن خدم
ــی  ــماره پیامک ــه ش ــه APP   ب ــال کلم ــا ارس ــترکین ب مش
۲۰۰۰۰۸۰۰۰ و همچنیــن بــرای دریافــت قبــض بــرق خــود، 
کــد #شناســه قبــض b را بــه شــماره ۲۰۰۰۰۸۰۰۰ ارســال و 

ــوند. ــد ش ــره من ــرکت به ــن ش ــی ای ــات الکترونیک از خدم

ارائه خدمات الکترونیکی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به 
منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

رکــورد  ایــن  کســب 
بــر  عــاوه  بی نظیــر 
شــبانه روزی  تاش هــای 
پرســنل ذیربــط، حاصــل 
مدیــر  هــای  حمایــت 
هیئــت  اعضــای  عامــل، 
مدیــره، قائــم مقــام و مدیــر ســایت و ســایر 
باشــد. مــی  واحدهــا  کلیــه  در  همــکاران 

محمد حسین اسفندیار پور مدیر فرآوری شرکت سنگ آهن گهرزمین:

تولید سالیانه کنسانتره در اسفندماه امسال 
از مرز 4،433،549 تن عبورکرد
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 یک اتفاق خوب صنعتی در روزهایی از جنس تحریم و ویروس؛

 مطابق وعده هلدینگ میدکو، فواد زرند ایرانیان آماده بهره برداری شد
ــش  ــن بخ ــی تری ــوان اصل ــه عن ــیون ب ــد اگلومراس ــرداری از واح ــره ب به
ــا حضــور علــی اصغــر  ــد ایرانیــان ب ــه شــرکت فــواد زرن فراینــدی کارخان
ــان  ــد ایرانی ــواد زرن ــران ف ــو، مدی ــگ میدک ــل هلدین ــد مدیرعام پورمن
ــکات  ــایل و مش ــه مس ــی و در بحبوح ــتانی و محل ــد اس ــران ارش و مدی

ــد. ــاح ش ــما افتت ــا، رس ــاری کرون ــی بیم ــل از اپیدم ــی حاص اجتماع
ــع  ــه جم ــود ب ــی خ ــاس تلفن ــارگاد در تم ــک پاس ــل بان ــمی مدیرعام قاس
ــزرگ  ــن کار ب ــیدن ای ــرانجام رس ــه س ــرد: ب ــد ک ــم تاکی ــر در مراس حاض
ــای  ــامیمان، ج ــز اس ــن عزی ــادی وط ــربازان اقتص ــرداران و س ــط س توس

ــان دارد. ــزد من ــپاس از ای ــکر و س ش
ــه  ــد در تعبیــری شــنیدنی خطــاب ب ــدار شهرســتان زرن صــادق زاده فرمان
مدیــران دســت انــدرکار راه انــدازی ایــن پــروژه صنعتــی بیــان کــرد: شــما 
ــارزه  ــادی مب ــه اقتص ــه در جبه ــتید ک ــی هس ــا و مخلص ــی ادع ــردان ب م
ــاش  ــا ت ــن کشــورید و ب ــای اقتصــادی ای ــد، شــما ســلیمانی ه ــی کنی م

ــد. ــم مان ــروز خواهی ــربلند و پی ــان س ــم در جه ــاد ه ــما در اقتص ش

ــز  ــد نی ــتان زرن ــتری شهرس ــس دادگس ــدی رئی ــام محم ــت ااس حج
ــده در  ــت: بن ــی گف ــد صنعت ــن واح ــاای ای ــتغالزایی ب ــه اش ــاره ب ــا اش ب
 جریــان نیــروی اســتخدامی و بومــی شــرکت فــواد زرنــد ایرانیــان هســتم و 
ــه  ــوده و ب ــتغالزایی نم ــر اش ــزار نف ــش از ۷ ه ــرکت بی ــن ش ــم ای ــی دان م
ــعه  ــن توس ــا ای ــه ب ــم ک ــام کن ــم اع ــی توان ــی م ــام قضای ــوان یک مق عن
صنعتــی، قطعــا شــاهد کاهــش پرونــده هــای جزایــی در منطقــه خواهیــم 
ــو  ــای ســهامداران میدک ــت ه ــن مراســم از حمای ــز در ای ــد نی ــود. پورمن ب
بــه عنــوان یــک شــرکت ســهامی عــام و تــاش همــه جانبــه همــکاران و 

ــی نمــود. ــروژه قدردان ــن پ ــدرکاران ای دســت ان
وی تاکیــد کــرد: شــکوفایی تفکــر صنعتــی و تولیدی و شــکوه دســتاوردهای 
هلدینــگ میدکــو متاثــر از نــگاه بلنــد و حمایــت هــای بــی دریــغ مــادی 
ــک  ــان وی در بان ــکاران و همراه ــمی و هم ــد قاس ــر مجی ــوی دکت و معن

پاســارگاد و همراهــی و حمایــت ســهامداران ایــن مجموعــه بــوده اســت.
ــرکت  ــای ش ــروژه ه ــن پ ــی از بزرگتری ــان یک ــد ایرانی ــواد زرن ــع ف مجتم

ــه  ــواد ب ــن ف ــون ت ــاانه ۱.۷ میلی ــد س ــا تولی ــه ب ــد ک ــو می باش میدک
عنــوان دومیــن واحــد تولیــد فــواد بــه روش کــوره بلنــد وارد مــدار تولیــد 
ــه کار کارخانجــات انتقــال مــواد  ــا شــروع ب ــدازی ب ــن راه ان مــی شــود. ای
ــیژن و  ــد، اکس ــوره بلن ــات ک ــه کارخانج ــاز و در ادام ــیون آغ و آگلومراس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــدار ق ــر در م ــواد نی ف
ــره  ــی مراحــل زنجی ــت تمام ــن و فعالی ــواد ســازی تامی ــن واحــد ف در ای
ــن و  ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــده و ب ــی ش ــش بین ــی و پی ــواد طراح ف
ــاب  ــس از انق ــور پ ــی کش ــتاوردهای صنعت ــا و دس ــد ه ــن واح کاملتری

ــد. ــی کن ــی م اســامی رخ نمای
ــی و  ــزرگ صنعت ــع ب ــن مجتم ــازی ای ــاده س ــت، آم ــز اهمی ــه حائ نکت
ــق  ــد طب ــدار تولی ــه م ــرداری و ورود ب ــره ب ــتانه به ــن در آس ــرار گرفت ق
ــروژه در  ــام پ ــر اتم ــی ب ــو مبن ــگ میدک ــده هلدین ــی و وع ــه قبل برنام
ــه  ــدید و ظالمان ــای ش ــم ه ــل تحری ــود تحمی ــا وج ــفندماه ۱۳۹۸ ب  اس
بیــن المللــی بــر اقتصــاد و صنعــت کشــور طــی دو ســال اخیــر و رویارویــی 

بــا مســایل و بحرانهــای اجتماعــی همچــون بیمــاری کرونــا در چنــد مــاه 
اخیــر بــوده اســت.

ازم بــه ذکــر اســت بــه زودی و پــس از عبــور از شــرایط فعلــی و گــذار از 
بحــران حاصــل از اپیدمــی ایــن بیمــاری، شــاهد جشــن آغــاز تولیــد فــواد 

در دومیــن واحــد کــوره بلنــد ایــران خواهیــم بــود.

ــای گذشــته  ــه کشــور در روزه ــا ب ــروس کرون ــس از ورود وی "  پ
ــور و  ــهرهای کش ــتان ها و ش ــیاری از اس ــروز بس ــه ام ــا ب ــه ت ک
همچنیــن مناطــق حســاس معدنــی و صنعتــی را بــه عنــوان یکــی 
از مراکــز در خطــر ابتــا درگیــر کــرده اســت، شــاهد آن بودیــم 
ــا مدیریــت بســیار  ــی و صنعتــی گل گهــر ب کــه در شــرکت معدن
ــی،  ــوزه ایمن ــان در ح ــکاران عزیزم ــر هم ــل تقدی ــوب و قاب خ
ــای  ــا و مدیریت ه ــایر معاونت ه ــت و س ــط زیس ــت و محی بهداش
مربوطــه بــا تشــکیل کمیتــه ویــژه مقابلــه با ویــروس کرونــا تمامی 
تدابیــر ازم در ایــن راســتا اتخــاذ گردیــد و بــا بکارگیــری تمــام 
ظرفیت هــا و امکانــات، خوشــبختانه تاکنــون هیــچ مورد مشــکوکی 
مربــوط بــه ایــن ویــروس در منطقــه معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
ــر  ــم تقدی ــر خــود ازم می دان ــده اســت،  بنــده ب مشــاهده نگردی
ــرم شــرکت  ــکاران محت ــی هم ــه خــود را از تمام و تشــکر مجدان
ــی  ــی و صنعت ــرکت های معدن ــر و ش ــی گل گه ــی و صنعت معدن
ــروس  ــن وی ــا ای ــه ب ــدم مقابل ــط مق ــه در خ ــر ک ــه گل گه منطق
 تاکنــون از هیــچ تاشــی دریــغ ننموده انــد، را ابــراز نمایــم.

آنچــه  بیــن  ایــن  در  امــا 
شــد  غافــل  آن  از  نبایــد  کــه 
قــرار  بی توجهــی  مــورد  و 
روزی  شــبانه  فعالیــت  گیــرد، 
همــکاران عزیــز حــوزه تولیــد 
در شــرکت معدنــی و صنعتــی 

ــور  ــاد کش ــد و اقتص ــدم تولی ــط مق ــه در خ ــت ک ــر هس گل گه
و  ایمنــی  مخاطــرات  برخــی  وجــود  بــا  و  دارنــد  فعالیــت 
ــادی  ــت جه ــه فعالی ــاکان ب ــته، کم ــای گذش ــتی در روزه بهداش
ندانــد  اجــازه  و  می دهنــد  ادامــه  تولیــد  حــوزه  در  خــود 
لحظــه ای حرکــت چــرخ تولیــد و اقتصــاد کشــور متوقــف 
 شــود  و از همــه ایــن عزیــزان تقدیــر و تشــکر مــی کنــم.

ــروس  ــا وی ــه ب ــه مقابل ــزم در کمیت ــکاران عزی ــه از هم در ادام
کرونــا درخواســت دارم کــه تمامــی امکانــات و ظرفیت هــا را 
ــای  ــه تاش ه ــادی شــدن اوضــاع ب ــان ع ــا زم ــد و ت ــکار بگیرن ب

ــد." ــه دهن ــود ادام ــه خ مجاهدان

پیام مهندس مارحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به منظور تقدیر و تشکر از 
زحمات عوامل مربوطه در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر 

و لزوم بکارگیری تمامی امکانات و ظرفیت ها تا زمان عادی شدن اوضاع

 بازدید مدیر مجتمع مس سرچشمه از روند گندزدایی
انجام تب سنجی در بخش های 

مختلف مجتمع مس سرچشمه
ــر و  ــی کــردن دفات ــد گندزدایــی و ضــد عفون ــر مجتمــع مــس سرچشــمه از رون مدی

خــط تولیــد مجتمــع مــس سرچشــمه بازدیــد کــرد.
حســین احمــدی در ایــن بازدیــد بــا مثبــت ارزیابــی کــردن اقدامــات پیشــگیرانه در جلوگیــری از 
ــا  ــا در مجتمــع مــس سرچشــمه، از تــاش هــای کمیتــه پیشــگیری از کرون شــیوع بیمــاری کرون

ویــروس مجتمــع بــرای انجــام ایــن اقدامــات تقدیــر کــرد.
انجام تب سنجی در 
بخش های مختلف 

مجتمع مس سرچشمه
شــیوع  از  پیشــگیری  جهــت 
ــای  ــی روزه ــروس، ط ــا وی کرون
گذشــته، تــب ســنجی در بخــش 
هــای مختلــف مجتمــع مــس 
ــرد .  ــی گی ــام م ــمه انج سرچش
 ۱۰ راســتا  ایــن  در  همچنیــن 
ترمومتــر دیگــر نیــز توســط امــور 
ــاده  ــده و آم ــه ش ــات تهی سفارش

ــد. ــی باش ــع م توزی


