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استاندار کرمان: 
ریالی از
 مازاد وصولی
 ۱۰۰۰ میلیاردی 
مالیات کرمان 
به استان برنگشت

مدیرعامل 
 شرکت ملی صنایع مس ایران: 
رکورد صادرات 
مس در کشور 
شکسته شد 

4

2

رئیس شورای شهر کرمان : 

باید تدابیری اندیشیده شود 
تا مشکل آبهای سطحی

به صورت بنیادی برطرف شود

امام جمعه کرمان: 
برای حضور موثر در فضای مجازی 

به طرح و برنامه نیاز داریم

یگانه ی خلقت

 حماسه سرا
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اعتراض کارگران 
شرکت زغال سنگ کرمان

به عدم اجرای قانون 
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طرح فاصله گذاری اجتماعی همچون دوماه 
گذشته در شرکت معدنی و صنعتی گل 

گهر در حال انجام است
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تجلیل از صنایع برتر همكار با 
شركت توزیع برق شمال استان كرمان

 پیش درآمدی بر مجلس یازدهم، درگردهمایی فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسامی 
و با انتخاب نمایندگان صورت گرفت 

دکتر پورابراهیمی )نماینده اول کرمان و راور( 
عضو اصلی هیئت رئیسه 

فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم شد 
2

آگهی مناقصه شماره 35/10-99 )یک مرحله ای (
شـرکت مخابـرات ایران )منطقـه کرمان ( در نظـر دارد اجـرای عملیات فیبر 
نوری USO روسـتاهای زیارت شـاه، ده کن، دهنو کسـورک، زینب کشـته، 
حلبـه ای و پنـج سـتاره از توابـع شهرسـتان عنبرآباد ، همراه بـا تامین کلیه 
ملزومـات شـبکه بـه اسـتثنای فیبرنـوری را از طریـق برگـزاری مناقصـه به 
بخـش خصوصـی واگـذار نمایـد، لـذا کلیـه اشـخاص حقوقی واجد شـرایط 
کـه دارای تاییـد صاحیـت ایمنـی و رتبـه بنـدی از اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
میباشـند میتواننـد حداکثـر تا مـورخ 99/02/25 با واریـز مبلغ پانصد هزار ریال بشـماره 
0106041717004 حسـاب سـیبا بانـک ملـی جهـت دریافت اسـناد مناقصه به نشـانی 
کرمـان : بلـوار جمهـوری اسـامی - خیابـان امام جمعه - خیابان شـهید نامـدار محمدی 
شـرقی ، طبقـه دوم ، اداره پشـتیبانی و تـدارکات مراجعـه یـا از طریـق نمابـر بـا ارسـال 
درخواسـت و تصویـر رسـید حوالـه وجـه پرداخـت شـده اقـدام به خریـد اسـناد مناقصه 

 . نمایند 

در ضمن هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
زمان تحویل پاکات : روز دوشنبه مورخه ۱399/3/۱2

زمان بازگشایی پاکات : روز سه شنبه مورخه ۱399/3/۱3 
شماره تماس : ۰343۱228225-۰343۱2288۱2 

شماره نمابر ۰343۱228236 -۰343۱228226
  WWW.Tci. ir  یا   WWW.Kermantel.ir : سایت اینترنتی

شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان ( - سهامی عام
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 آمد چو به نیمه ماه پرفیض صیام       شد طلعت مجتبی عیان چون مه تام     
  با روی حسن خوی حسن جلوه نمود    فرزند ابوالحسن امام بن امام 
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دبستان دخترانه غیرانتفاعی شهید مهدوی کرمان

تو این روزا 
هوا پیرزن و پیرمردا ِر دوشته باشیم
اونا آسیب بیشتری از  کرونامی بینن.
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 روابط عمومی شرکت بابک مس ایرانیان

 شهردار کرمان خبر داد:
درآمد شهرداری كرمان 

در سال گذشته؛ 800 میلیارد تومان
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میاد با سعادت امام حسن مجتبی ) ع ( بر مسلمانان مبارک
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شناسایی ۷۲ انشعاب غیرمجاز آب 
در کهنوج

در سـه ماه نخسـت سـال جاری ۷۲ انشـعاب غیرمجاز آب در 
کهنوج شناسـایی شـد

حامـد یوسـف زاده  بـا بیـان اینکـه در سـه مـاه گذشـته ۷۲ 
 انشـعاب غیرمجـاز در کهنـوج شناسـایی شـده اسـت، افـزود: 
سـاماندهی انشـعابات غیرمجـاز طبق یک برنامه ریزی منسـجم 
در حـال انجـام اسـت و از ۷۲ انشـعاب غیـر مجـاز شناسـایی 
شـده، پـس از طـی مراحـل قانونـی تعـداد ۵۶ فقـره آن بـه 

انشـعاب مجـاز تبدیل شـد. 
وی بـا اشـاره بـه این کـه بیشـترین انشـعابات غیرمجـاز  در 
مناطق حاشـیه  نشـین شـهر قـرار دارد و سـاکنان ایـن مناطق 
به صـورت ثبـت نشـده و غیرمجـاز از آب اسـتفاده می کننـد، 
افـزود: وجـود اشـتراک های غیرمجـاز در شهرسـتان کهنـوج 
هزینه هـای جـاری اداره آبفـا را افزایـش داده و ارائـه خدمـات 

مطلـوب بـه مـردم را بـا مشـکاتی مواجـه کرده اسـت. 
یوسـف زاده انشـعابات غیرمجـاز را بـه عنـوان مهم تریـن عامل 
هدررفـت آب دانسـت و تاکیدکـرد: ایجـاد عـدم تعـادل فشـار 
انشـعابات،  بـودن  غیربرنامـه ای  علـت  بـه  توزیـع  شـبکه  در 
احتمـال نشـت آاینده هـا بـه شـبکه در هنـگام کاهش فشـار 
شـبکه، احتمـال ایجـاد آلودگـی در شـبکه هنـگام اتصـال بـه 
شـبکه، اسـتفاده بیـش از حـد اسـتاندارد یـا حـد نیـاز از آب 
بـه علـت عـدم انـدازه گیـری، عـدم پرداخـت آب بها، تشـدید 
نشـت از ایـن انشـعابات )بـه علت این کـه معمـوا از اتصاات و 
لوله هـای غیراسـتاندارد اسـتفاده می شـود( و نصـب غیراصولی 
آن از جملـه مشـکاتی اسـت که انشـعابات غیرمجـاز به وجود 

می آورنـد. 
مدیـر امـور ابفـای کهنوج بـا بیان این کـه اسـتفاده غیرمجاز از 
شـبکه آب براسـاس مـاده ۶۶۰ قانـون مجـازات اسـامی جرم 
بوده و مشـمول جریمه اسـت، تصریح کرد: در واقع کسـانی که 
از طریـق انشـعابات غیرمجـاز به شـبکه وصل می شـوند، عاوه 
بـر نپرداختـن هزینـه خدمات خود و بـا تجاوز بـه حقوق دیگر 
مشـترکین، شـبکه را در معرض خطـر آلودگی قـرار می دهند؛ 
بـه همیـن خاطـر موضـوع شناسـایی انشـعابات غیرمجـاز بـا 

حساسـیت ویـژه دنبال می شـود.

..............................................

بازدید فرماندار رفسنجان از مخزن 
15000 مترمکعبی شهر رفسنجان

مـاه  شـهریور  رفسـنجان  شـهر  مترمکعبـی   1۵۰۰۰ مخـزن 
امسـال وارد مـدار مـی شـود.مجید فصیحـی هرنـدی فرماندار 
ویـژه شهرسـتان رفسـنجان از مخـزن 1۵۰۰۰ مترمکعبـی در 
حـال سـاخت و همچنیـن چاههـای جدیـد تامیـن آب شـهر 
رفسـنجان بازدیـد کـرد.در ایـن بازدید چـرخ انـداز مدیرعامل 
شـرکت آبفـا شهرسـتان رفسـنجان با بیـان توضیحاتـی گفت: 
مخـزن 1۵۰۰۰ مترمکعبـی شـهر رفسـنجان بـا پیشـرفت 8۰ 
درصدی در حال سـاخت می باشـد و پیش بینی می شـود در 
شـهریور مـاه سـال جاری بـه بهره بـرداری برسـد.وی گفت: به 
منظـور گـذر از بحـران کـم آبـی 4 حلقه چـاه به منابـع تامین 
آب شـهر رفسـنجان افـزوده می شـود کـه یک حلقـه از آنها تا 
اواخـر هفتـه وارد مـدار بهره بـرداری می شـود و عملیات حفر 

و تجهیـز سـه حلقـه دیگر ادامـه دارد.

شب قدر

بهر هر )تشنه دل( الطاف خدا می بارد )شب قدر( است وخدا )رحمت وافر( دارد 
همه دعوت، نه فقط بهر خواص آورده  که به ماه رمضان سفره ی خاص آورده 
که مناجات پر و بال بر این پرواز است  راه ها سوی خداوند مضاعف باز است 

بده توفیق اطاعت ز تو و، درک نماز بارالها شب قدر است و تویی )بنده نواز( 

غامحسین رضایی - نقاش

امـام جمعـه کرمان گفـت: بـرای مقابله بـا تهاجمات 
وسـیع دشـمن در فضـای مجـازی، نیازمنـد تربیـت 

هرچـه بیشـتر نیـرو و تهیـه امکانات هسـتیم .
در  سـلیمانی  علیـدادی  حسـن  حجت ااسـام 
بازدیـد از نمایشـگاه »میثـاق سـراج« ضمـن تقدیـر 
از دسـت اندرکاران ایـن مجموعـه در کرمـان، گفـت: 
بـه  دنبـال  بـه  مجـازی  فضـای  در  دشـمن  امـروزه 
چالـش کشـیدن دیـن، اعتقـادات و آرمان هـای مـا 

اسـت.
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کرمان، افزود: داشـتن 
آگاهـی و سـواد رسـانه ای به ما کمـک می کند که در 
بحـث فضای مجازی منتظر حمله ی دشـمن نباشـیم 
تـا پاسـخ بدهیـم، بلکـه باید بـا آگاهی، دشـمن را به 

چالـش کشـیده و جوابگو کنیم. 
امـام جمعـه کرمـان خاطر نشـان کـرد: هـدف نهایی 
دشـمن در جنـگ نـرم، اسـتحاله فکـری و فرهنگـی 
و بـه چالـش کشـیدن نظـام از درون اسـت، لـذا مـا 
وظیفـه داریـم بـا شناسـایی نقـاط ضعـف جامعـه، با 
تمـام تـوان در راسـتای رفع مشـکات و جلوگیری از 

اسـتحاله ی فرهنگـی گام برداریـم.
 حجت ااسـام علیـدادی سـلیمانی اظهـار داشـت: 
فعالیت هـای  و  نمایشـگاه  ایـن  نزدیـک  از  وقتـی 
جوانـان انقابـی و متعهد در فضای مجـازی را دیدم، 
فکـر نمی کـردم در کرمـان در فضـای مجـازی تا این 
حـد کار شـده باشـد و ایـن بـرای من خیلـی مبارک 

بود. مغتنـم  و 
امـام جمعـه کرمـان پیرامون محتـوای ارائه شـده در 
نمایشـگاه »میثاق سـراج«، افزود: بعد از سـطح خوِب 
 کار، عمق کار بود که بسـیار کیفی انجام شـده اسـت.

وی اظهـار داشـت: از آن جـا که فضای مجازی بسـیار 
هـر چـه جلوتـر  اسـت،  وسـیع  و  پیچیـده  عمیـق، 
برویـم، بـه ِعـده، ُعـده، طـرح و برنامـه بـرای حضـور 

موثـر و مفیـد در ایـن فضـا بیشـتر نیازمندیـم.
امـام جمعـه کرمـان تاکید کـرد: ایـن مجموعـه باید 

جـذب  و  ابـزار  توسـعه ی  بـا  و  کنـد  کار  دقیق تـر 
نیروهـای بـا کیفیـت، جریان سـازی قـوی فرهنگـی 

رسـانه ای را دنبـال کنـد.
بـرای  افـزود:  سـلیمانی  علیـدادی  حجت ااسـام 
مقابلـه با تهاجمات وسـیع دشـمن در فضای مجازی، 
نیازمنـد تربیـت هرچـه بیشـتر نیـرو و تهیـه امکانات 
هسـتیم تـا بتوانیـم از انقـاب، اسـام و آرمان هـای 
انقـاب محافظـت کـرده و حالت تهاجمی نسـبت به 

دشـمن داشـته باشیم.
وی تصریـح کـرد: فضـای مجـازی یک تهدید نیسـت 
بلکـه فرصتی اسـت که بـا مدیریت درسـت می توانیم 
از آن بـرای ترویـج فرهنـگ نـاب اسـام و مقابلـه بـا 
می گیـرد،  صـورت  فضـا  ایـن  در  کـه  تخریب هایـی 

ببریم. بهـره 
مسـئول  جالـی  رحمـان  بازدیـد  ایـن  ابتـدای  در 

ایـن  در  گفـت:  کرمـان،  اسـتان  سـراج  سـازمان 
نمایشـگاه عملکرد سـازمان در شـش محور سـاختار، 
رصـد، آمـوزش و سـازماندهی، تولید محتـوا، عملیات 
و سـواد فضـای مجـازی و رسـانه ارائه گردیده اسـت.

وی ضمـن تشـریح اهـداف و عملکرد این سـازمان در 
اسـتان کرمان، افزود: سـازمان سـراج در کرمان عاوه 
بـر ظرفیت هـای ملـی توانسـته اسـت مجموعـه ای از 
اقدامـات از قبیـل همایش هـا، رصـد فضـای مجازی، 
آموزشـی،  دوره هـای  طراحـی  محتوایـی،  تولیـدات 
مجتمـع  انـدازی  راه  مجـازی،  فضـای  در  عملیـات 
آموزشـی فرهیختگان سـراج و تشـکیل قرارگاه سواد 

فضـای مجـازی را دنبـال کند.
ازم بـه ذکر اسـت به جهـت رعایت فاصلـه اجتماعی 
در ایام شـیوع بیمـاری کرونا، نمایشـگاه توانمندی ها، 
ظرفیت هـا و عملکـرد سـازمان فضـای مجازی سـراج 

کرمـان در روزهـای مختلف و هر روز بـا حضور تعداد 
محـدودی از مسـئولین، فعالیـن فرهنگی و رسـانه ای 

ارائه خواهد شـد.

امام جمعه کرمان: 
برای حضور موثر در فضای مجازی به طرح و برنامه نیاز داریم

ویدئـو  افتتـاح  آییـن  در  فدایـی  محمدجـواد  دکتـر 
مـس  مجتمـع  توسـعه ای  طرح هـای  کنفرانـس 
شـهربابک کرمـان بـا حضـور رئیـس جمهـور اظهـار 
داشـت: افتتـاح چهـار پـروژه مس خاتـون آبـاد امروز 
بـا اعتبـار چهار هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری 

انجـام شـده اسـت.
وی بـا عنـوان اینکـه ایـن افتتاحـات بـرای ۲48 نفـر 
اشـتغال مسـتقیم ایجاد کرده اسـت یادآور شـد: سال 
گذشـته نیـز بـا تـاش بخش دولتـی و خصوصی سـه 
هـزار و ۲۰۰ پـروژه در اسـتان کرمـان افتتـاح شـد و  
3۰ هـزار میلیـارد تومـان پروژه هـای سـرمایه گذاری 
بـا ۵ هـزار نفـر اشـتغال مسـتقیم نیـز در اسـتان در 

دسـت اجراسـت کـه به مـرور افتتـاح می شـوند.
بـا  پروژه هـا  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
بهره بـرداری  بـه  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۲۶ سـرمایه 

رسـیدند و بـرای  9 هـزار نفـر در اسـتان اشـتغالزایی 
انجام شـد عنوان کرد: سـال گذشـته در مجموع 1۲3 
درصـد هـدف اشـتغالزایی مـا در اسـتان محقق شـد.

در  شـده  انجـام  اقدامـات  دیگـر  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اسـتان گفـت: در سـال گذشـته هفـت هـزار مسـکن 
بـرای افـراد تحـت پوشـش کمیتـه امـداد و محرومان 
اسـتان سـاخته و بـه ایـن افـراد تحویـل داده شـد که 
تـا شـهریور ماه امسـال سـه هـزار واحد دیگـر احداث 

می شـود.  واگـذار  و 
فدایـی با اشـاره به افزایـش ۶۰ درصدی گازکشـی در 

سـال گذشـته در اسـتان عنوان کـرد: ۲ هـزار و ۲۷۵ 
متـر لوله گـذاری گاز در اسـتان انجام شـد و در بخش 
کشـاورزی نیـز توانسـتیم رتبـه نخسـت تولید پسـته، 
خرمـا، گـردو، کنجـد و محصـوات جالیزی کشـور در 

سـال گذشـته را کسـب کنیم.
وی بـا اشـاره بـه مشـکل کـم آبـی در اسـتان کرمـان 
تصریـح کـرد: شـهر کرمـان در سـاعات اوج مصـرف 
هـزار لیتـر بـر ثانیـه کمبـود آب دارد و پـروژه خـط 
دوم انتقـال آب از خلیـج فـارس بایـد به سـرعت آغاز 
شـود و منتظـر تخصیـص اعتبـار وزارت نیرو هسـتیم. 

سـال  در  کرمـان  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
گذشـته هـزار میلیـارد تومـان مـازاد وصولـی مالیـات 
داشـت کـه ریالـی از آن بـه اسـتان برنگشـته اسـت 
گفـت: تولیـد اضافی محصـوات کشـاورزی در جنوب 

اسـتان کرمـان از دیگـر مشـکات اسـتان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه به بسـته شـدن مرزهای 
صادراتـی قیمـت محصـوات کشـاورزی مـا بـه ویـژه 
پیـاز و گوجـه کاهـش یافته افـزود: دولـت می تواند تا 
رفـع مشـکل صـادرات، بـا خریـد حمایتی مانـع ضرر 

شود. کشـاورزان 

استاندار کرمان: 

ریالی از مازاد وصولی ۱۰۰۰ میلیاردی مالیات کرمان به استان برنگشت

تومانـی  از تحقـق 8۰۰ میلیـارد  شـهردار کرمـان 
درآمـد شـهرداری کرمـان در سـال گذشـته خبـر 
شـورای  نشسـت  در  عالـم زاده  سـیدمهران  داد. 
مدیران شـهرداری کـه با حضور معاونـان و مدیران 
همـۀ دسـت اندرکاران  از  برگـزار شـد،  شـهرداری 
ایـن حـوزه تقدیـر کـرد و گفـت: معمـواً افزایـش 

کشـور،  کان شـهرهای  سـایر  سـاانۀ  درآمـد 
حـدود 3۰ در صـد اسـت، امـا خوشـبختانه درآمـد 
بـه  نسـبت  گذشـته  سـال  در  کرمـان  شـهرداری 
سـال های پیـش از آن، افزایـش دوبرابـری داشـته 
کـه این اتفـاق خوب، حاصـل تاش و عـزم و اراده 

جـدی مجموعـۀ مدیریـت شـهری اسـت.
وی بـا بیـان این کـه بیـش از ۷۰ میلیـارد تومان از 
ایـن درآمـد مربـوط بـه صـدور پروانـه سـاختمانی 
اسـت، گفـت: خوشـبختانه در حوزه هـای مختلـف، 
درآمدهـای پایـدار خوبـی ایجـاد شـده و امیدواریم 
میلیـارد   13۰۰ شـهرداری  بودجـۀ  کـه  امسـال 
تومـان بـرآورد شـده، در زمینـۀ تحقـق آن تـاش 

. کنیم
کرمـان  بخواهیـم  اگـر  افـزود:  کرمـان  شـهردار 
توسـعه پیـدا کنـد و به جایـگاه واقعی خود برسـد؛ 
ازم اسـت درآمـد شـهرداری افزایـش پیـدا کند تا 

سـطح خدمت رسـانی بـه شـهروندان بـا توجـه بـه 
افزایـش  آن هـا،  نیازهـای  و  خواسـته ها  توقعـات، 

پیـدا کنـد و بـه وضعیـت مطلـوب برسـیم.
افزایـش  گـرو  در  را  امـور  ایـن  تحقـق  عالـم زاده 
درآمدهـا، توجـه بـه اولویت هـا و ارتقـای بهره وری 
در  خوبـی  اتفاقـات  همچنیـن  گفـت:  و  دانسـت 
حـوزۀ  ازجملـه  شـهرداری  مختلـف  حوزه هـای 
به عنـوان  کرمـان  شـهرداری  و  افتـاده  فرهنگـی 
و  طرح هـا  کان شـهرها،  سـایر  بیـن  در  پیشـرو 
باعـث  کـه  گرفتـه  بـه کار  خوبـی  خاقیت هـای 
افزایـش نشـاط و شـادابی شـهروندان در شـرایط 
کرونـا  ویـروس  شـیوع  به دلیـل  کنونـی  بحرانـی 

شـده اسـت.
شـهردار کرمـان در ادامـه، از زحمـات مدیـران و 
به دلیـل  شـهرداری  شـهری  خدمـات  معاونـان 
خدمـات خـوب و ارزنـده در جهـت رفـع مشـکل 

تشـکر  اخیـر  بارندگی هـای  در  معابـر  آبگرفتگـی 
گرامیداشـت  ضمـن  همچنیـن  عالـم زاده  کـرد. 
تاش هـای  و  خدمـات  از  کارگـر،  جهانـی  روز 
خسـتگی ناپذیر کارگـران خـدوم شـهرداری تقدیـر 
کـرد و گفـت: گرامیداشـت روز کارگـر، بـه پـاس 
شـریف،  کارگـران  بي دریـغ  و  صادقانـه  خدمـات 
مغتنـم  فرصتـي  اسـامي،  ایـران  و صبـور  مؤمـن 
)ص(  پیامبـر  از  تأسـي  بـه  تـا  اسـت  بي نظیـر  و 
زحمـات بي بدیـل ایـن قشـر پُرتـاش را ارج نهیم.

تصویـر  عالي تریـن  کار،  فرهنـگ  افـزود:  وی 
سـازندگي و تحـول اسـت کـه رسـول اکـرم )ص(، 
بـر دسـتان توانمنـد کارگـر بوسـه زده و بـا ایـن 
 عمـل، منزلتـي عظیم به این قشـر بخشـیده اسـت.

بـا  نشسـت  ایـن  پایـان  در  اسـت؛  ذکـر  بـه  ازم 
اهـدای لـوح، 1۰ نفر از کارگـران نمونۀ شـهرداری 

کرمـان مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد.

 شهردار کرمان خبر داد:
درآمد شهرداری کرمان در سال گذشته؛ 800 میلیارد تومان

اسـکندری در نشسـت صمیمانـه با اصحاب رسـانه 
بـا گرامیداشـت یـاد و خاطره سـپهبد شـهید حاج 
قاسـم سلیمانی، شـهید مطهری وشهدای فرهنگی 

روز معلـم را بـه همـه فرهنگیـان تبریک گفت .
وی افـزود: هفتـه معلـم بهانـه ای بـرای قدردانی از 
ایـن قشـر مهـم و زحمتکـش مـی باشـد بـر خود 
همـکاران  همـه   زحمـات  از  دانـم  مـی  واجـب 
 عزیـزم در عرصـه تعلیـم و تربیـت دانـش آمـوزان 

آینده سازان این مملکت قدردانی نمایم .
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اظهـار داشـت: معلم 

بایـد بـدون دغدغه وظیفـه و کارش را انجام دهد و 
در بحـث معیشـت نیز بایـد مورد توجه قـرار گیرد. 
اسـکندری گفـت: مسـائل رفاهـی فرهنگیـان در 
الویـت برنامـه های اداره کل اسـت و تـاش داریم 
در مراکـز شهرسـتانها مرکـز رفاهـی خانـه معلـم 
احـداث شـود و همچنیـن راه انـدازی بیمارسـتان 

فرهنگیـان در دسـتور کار اسـت .
کلنـگ  قراردادهـا  انعقـاد  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 
مسـکن فرهنگیان درکل کشـور به زمین خورد در 
اسـتان با جدیت دنبال مسـکن همکاران هسـتیم .

اسـکندری بیـان داشـت بـرای کاهـش مشـکات 
مهرایـران  ازجملـه رسـالت،  بانکهـا  بـا  همـکاران 
اقداماتـی صـورت گرفتـه و وام ضـروری بـا ارتقـا 
3۰میلیـون تومانی برای رفاه فرهنگیان در دسـتور 
کار اسـت. وی تصریـح کرد قریـب 8۰ هزار همکار 
شـاغل و بـاز نشسـته داریـم و بـا کمبـود فضـای 
جهـت  دارد  ضـرورت  هسـتیم  مواجـه  آموزشـی 
کمـک به آمـوزش و پرورش همـه نهادها و خیرین 

پـای کار بیاینـد.
خبرنگار : پهلوانی نژاد

 مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان 

اعتقاد داریم معلم باید بدون دغدغه وظیفه وکارش را انجام دهد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
دفتـر  پور،مدیـر  کرامتـی  کرمـان، 
خصـوص  در  نظـارت  و  مهندسـی 
بـا  پیمانـکاران  ارتباطـی  هـای  راه 
ایـن شـرکت در ایـام شـیوع کرونـا، 
بیـان کـرد: بـا توجـه بـه شـیوع این 
بیمـاری و ایجـاد برخـی محدودیـت 
پیمانـکاران  مراجعـه  و  تـردد  هـای 
ضـرورت  همچنیـن  و  شـرکت  بـه 
بـه  پیمانـکاران  امـور  گیـری  پـی 
شـرکت  بـازوی  و  مجـری  عنـوان 
توزیـع در امـر خدمـات رسـانی بـه 

مشـترکین، ایـن شـرکت بسـترهای 
ازم بـرای انجـام خدمـات به صورت 
 الکترونیکـی را فراهـم نمـوده اسـت.

مکانیـزه  افـزار  نـرم  افـزود:  وی   
نظـارت، به پیمانـکاران امـکان انجام 
اجـرای  بـا  مرتبـط  خدمـات  کلیـه 
دسـتور  ابـاغ  ماننـد  هـا  پـروژه 
مسـیر،  تحویـل  درخواسـت  کار، 
شـده،  تائیـد  اجرایـی  نقشـه  اخـذ 
دهـد. مـی  را  و...  مسـیر   تحویـل 

در  کـرد:  پـور خاطرنشـان  کرامتـی 
خصـوص طـرح هـای نیـرو رسـانی، 
تمامـی فرایندهـا از قبیـل آگاهـی از 

اطاعـات پـروژه هـای بـه مناقصـه 
رفته هر امور، تحویل مسـیر و نقشـه 
اجرایـی و ... بـه صـورت الکترونیکی 
انجـام می شـود و لزومی بـه مراجعه 
 حضـوری پیمانـکاران وجـود نـدارد.

نظـارت  و  مهندسـی  دفتـر  مدیـر 
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان 
بـا  سـویه  دو  ارتبـاط  حفـظ  لـزوم 
پیمانـکاران و مشـاوران همـه روزه از 
سـاعت 1۲ الـی 14 از طریـق تماس 
مسـتقیم با شـماره 3۲11۵۶۲۰ و یا 
3۲11۰4۰4 داخلـی 1۰93 ارتبـاط 
برقـرار نماینـد و همچنین در صورت 

ارسـال پیامک و یـا ارائه درخواسـت 
keramati.meco@     بـه آدرس

بـرای  ازم  اقدامـات   gmail.com
ارتبـاط با پیمانـکاران و پاسـخگویی 
نظـرات  از  اسـتفاده  و  مناسـب  
خواهـد  صـورت  ایشـان  ارزشـمند 

گرفـت.

 مدیر دفتر مهندسـی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان :
توسعه خدمات الکترونیکی 

آئیـن تجلیـل از صنایـع برتـر همـکار بـا طرح هـاي و لزوم پاسـخگویی مناسب به پیمانکاران در دوران کرونا
کاهـش پیـك بـار سـال 98 شـرکت توزیـع نیـروي 
بـرق شـمال اسـتان در مدیریـت توزیـع بـرق کرمان 

برگزارشـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت توزیـع نیروي برق شـمال 
اسـتان کرمـان، آئیـن تجلیـل از صنایـع برتـر در همـکاري با 
طرح هـاي کاهـش پیـک بـار سـال 98 این شـرکت بـا حضور 
مدیرتوزیـع بـرق کرمـان، مدیـران دفتـر مدیریـت مصـرف و 
امورنواحـي بـرق کرمـان و مدیـران واحدهاي صنعتـي کرمان 

شـد. برگزار 
درابتـداي ایـن مراسـم داوود امانـدادي مدیـر امورنواحي برق 
کرمـان، بااشـاره بـه پویـش صنعت برق همیشـه بیـدار گفت:  
تاشـگران صنعـت بـرق در روزهـاي شـیوع بیمـاري کرونـا با 
راه انـدازي پویـش سراسـري و تـاش هاي شـبانه روزي خود 
در کنـار مدافعـان سـامت از هیـچ تاشـي جهـت تامین برق 

پایـدار مراکـز درمانـي و مـردم دریغ نکـرده اند. 

وي افـزود: مصـرف انـرژي و بهـره وري تولیـد را یـک رابطـه 
دوسـویه خوانـد و اظهـار داشـت: ارتقـاء آگاهـي در خصـوص 
مدیریـت مصـرف انـرژي و نهادینـه شـدن امـر بهبـود مصرف 
مـي توانـد عاوه بـر مدیریـت هزینه، میـزان بهـره وري تولید 

را ارتقـاء بخشـد. 
وي بـا تقدیـر از مدیـران صنایـع و کارخانه ها کـه در پیک بار 
سـال گذشـته بـا صنعـت بـرق همـکاري داشـتند بـر حفظ و 
 تـداوم ایـن همـکاري در پیک بار تابسـتان امسـال تاکید کرد.

مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع 
نیـروي برق شـمال اسـتان کرمان  نیـز در ادامه ضمـن تقدیر 
از همـکاري واحدهـاي صنعتـي در طرح هـاي کاهـش پیـک 
بـار سـال 98 توضیحاتـي در خصـوص ایـن طرح هـا ارائه کرد. 
حمیـد علیـزاده  افـزود: طرح هـاي کاهـش پیـک بـار شـامل 
انتقـال تعطیـات و تعمیرات سـالیانه، جابجایي شـیفت کاري 
و انتقـال مصـارف از سـاعات اوج به سـاعات کم بـاري، انتقال 
روز تعطیـل هفتـه از جمعـه بـه یکـي از روزهـاي کاري هفته، 
همـکاري بـا طرح ذخیـره عملیاتـي صنایع و بکارگیـري مولد 
اضطـراري اسـت. وي عنـوان کـرد: سـال گذشـته تعـداد۲93 
مشـترک صنعتـي در اجـراي طرح هـاي مختلـف ویـژه صنایع 
اضطـراري  مولـد  بکارگیـري  طـرح  در  هـم  مشـترک   1۶ و 

مشـارکت وهمـکاري نمـوده اند.
در پایـان ایـن مراسـم از چهـار واحـد صنعتي برتر شهرسـتان 
کرمـان کـه در طرح هـاي کاهش پیک بار سـال 98 مشـارکت 

داشـتند بـا اهـدا لوح تقدیـر و تندیس تجلیل شـد.

تجلیل از صنایع برتر همکار با شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

مهـدی حسـینی نژاد بـا اشـاره بـه اینکـه رهبـر معظـم انقـاب در 
سـنوات قبـل مباحـث اقتصـادی را در نام گـذاری سـال ها مدنظـر 
قـرار دادنـد اظهـار داشـت: ایـن نام گـذاری نشـان از اهمیـت ایـن 

دارد. مسـائل 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال نیـز از سـوی مقـام معظـم رهبـری 
بـه نـام جهـش تولیـد نام گـذاری شـده اسـت افـزود: در این راسـتا 
49 برنامـه در اسـتان بـا هدف گـذاری تحقـق شـعار سـال در برنامه 
اسـت.مدیرکل صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان بـا عنـوان 
اینکـه یکـی از ایـن حوزه هـا، حـوزه صـادرات و واردات اسـت گفت: 

در اسـتان کرمـان ظرفیت هـای خوبـی در ایـن حـوزه وجـود دارد.
وی بـا بیـان اینکه اسـتان کرمان یکی از اسـتان های برتر اسـتان در 
حـوزه صـادرات غیرنفتـی اسـت ادامـه داد: در سـال گذشـته چیزی 

در حـدود یـک میلیـارد و 8۰۰ میلیـون دار صـادرات غیرنفتـی از 
اسـتان کرمان داشـتیم.

حسـینی نژاد بـا عنـوان اینکه متوسـط صادرات اسـتان در سـال های 
گذشـته ۲ میلیـارد و 1۰۰ میلیـون دار بـوده اسـت گفـت: اسـتان 
کرمـان 4.8 درصـد صـادرات غیرنفتـی کشـور را به خـود اختصاص 
داده اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکه اقـام متنوعی را از اسـتان کرمان 
چـون  مختلفـی  حوزه هـای  اقـام  ایـن  افـزود:  می کنیـم  صـادر 

محصـوات کشـاورزی، معدنـی و دانش بنیـان را شـامل می شـود.
مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان عنوان کرد: سـال 
گذشـته تـراز مالی اسـتان در حوزه صـادرات و واردات بیش از 4۰۰ 
 میلیون دار مثبت بوده که صادرات ما بیش از واردات ما بوده است.    
وی بـا بیـان اینکـه از سـوی دیگـر مدیریـت وارات اسـتان را هـم 

کااهـای  مـا  واردات  عمـده  قسـمت  گفـت:  می کنیـم  دنبـال 
سـرمایه ای و تجهیـزات ماشـین آات خطـوط تولیـد، کارخانجـات و 
صنایـع فـرآوری اسـتان و خودروسـازی ها، بـه خود اختصـاص داده 

. ست ا

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:
استان کرمان ۴.۸ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است 

|||| اخبار شرکت آب و فاضاب استان کرمان ||||
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

* اختصـاص ۵۰۰ سـبد کاایـی و لـوازم منزل بـرای خانواده های 
سـیل زده شـهداد و گلباف

*  بررسی ظرفیت های هال احمر کرمان در سفر دکتر همتی
* وی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه شـرایطی کـه در اسـتان بـه دلیل 
حـوادث مختلـف از زلزله تا سـیل و سـایر حـوادث طبیعـی داریم 
لـزوم نـگاه ویـژه بـه مشـکات و مسـائل ایـن اسـتان دو چنـدان 
اسـت و از ایـن منظـر بایـد بـه صـورت ویـژه به مشـکات اسـتان 

کرد. نـگاه 

*  پورابراهیمـی در ادامـه گفـت: با توجه به سـیل اخیـر در منطقه 
شـهداد و گلبـاف در شهرسـتان کرمـان لـزوم رسـیدگی و حـل 

مشـکات سـیل زدگان امـری ضروری اسـت. 
*  نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس از رئیـس جمعیـت 
هـال احمـر طـی مکاتبه ای درخواسـت کـرد بـرای ۵۰۰ خانواده 
مشـمول شـرایط سـیل، سـبد کاایـی و تجهیـزات و لـوازم منزل 
اختصـاص یابـد کـه دکتـر همتـی بـا نامـه ایشـان موافقـت کرد و 

قـرار شـد تا حـد امـکان تامین شـود.

 درخواست دکتر پورابراهیمی از جمعیت هال احمر کشور 

پیش درآمدی بر مجلس یازدهم، درگردهمایی 
 فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسامی 

و با انتخاب نمایندگان صورت گرفت 
دکتر پورابراهیمی 

)نماینده اول کرمان و راور( 
عضو اصلی هیئت رئیسه فراکسیون 

اکثریت مجلس یازدهم شد 
هفتـواد: چنـد روز دیگـر مجلـس دهـم پایـان مـی یابـد و 
مجلـس شـورای اسـامی دوره یازدهـم بـا نمایندگانـی جدید 
و مجلسـی متفـاوت آغـاز بـه کار خواهـد کـرد مجلسـی کـه 
و  اصولگـرا  انقابـی،  هـای  از چهـره  آن  منتخبیـن  اکثریـت 
نماینـدگان،از حمایـت تشـکل  بیشـتر  و  مسـتقلین هسـتند 
سیاسـی شـورای ائتاف انقـاب اسـامی برخوردار هسـتند و 
ایـن شـورای ائتـاف همـان طـور کـه تعهد کـرده بـود، مبنی 
بـر اینکـه در صورت پیـروزی بعـد از انتخابات نیـز برنامه دارد 
و در کنـار منتخبیـن مـردم خواهـد بـود عمـل کـرده و بـرای 
وحـدت رویـه و دوری از اختـاف نظـر هـای بـی مـورد کـه 
وقـت و انـرژی نماینـدگان را بگیـرد و جهـت دهـی بـه سـوی 
اهـداف متعالـی انقـاب اسـامی و رفـع مشـکات مـردم بـه 
ویـژه اقتصـادی دسـت بـه کار شـده و از نماینـدگان منتخـب 
دوره یازدهـم خواسـت تـا یـک یـا دو نماینـده از اسـتان خود 
را معرفـی نماینـد تـا در گردهمایـی تشـکل بـزرگ کشـوری 
فراکسـیون اکثریـت مجلـس یازدهـم کـه در خصوص مسـائل 
مهـم و راهبـردی مجلـس جدیـد تصمیـم گیـری مـی کنـد، 
معرفـی کنند،کـه بـا اتفـاق نظـر نماینـدگان اسـتان کرمـان 
دکتـر پورابراهیمـی از اسـتان کرمـان بـرای مجمـع کشـوری 
فراکسـیون اکثریت انتخاب شـد و در جلسـه مشـترک استانها 
و تهـران کـه متشـکل از ۵9نفـر از نمایندگان منتخب اسـتانی 
و هفـت نماینـده از تهـران بود یـک هیئت رئیسـه موقت برای 
فراکسـیون اکثریـت مجلـس یازدهم کـه فراکسـیون «انقاب 
اسـامی» نـام گرفته اسـت تشـکیل شـود تا به جهـت وحدت 
رویـه و اتحـاد بیـن نیروهـای انقابی در خصوص مسـائل مهم 
مجلـس ماننـد : انتخاب رئیـس مجلس، اعضای هیئت رئیسـه 
مجلس، روسـای کمیسـیونهای تخصصـی مجلس،رئیس مرکز 
پژوهشـهای مجلس،تشـکیل فراکسـیونهای مهم و موثر و سایر 
امـور مهـم مجلـس تصمیـم گیـری شـود که بـا انتخـاب یک 
هیئـت رئیسـه موقـت یـازده نفـره و تشـکیل سـه کار گـروه 
)دکتـر  راور  و  کرمـان  مـردم  اول  نماینـده  هـم   بـاز  مهـم 
پورابراهیمـی( بـا اقبال خـوب همکاران جدیدش رو به رو شـد 
 و بعـد از آقـای دکتـر زاکانـی )نماینده سـه دوره مجلـس و از 
چهـره هـای مطرح انقابـی و وایـی ( رای دوم را از بین یازده 
نفـر منتخـب اصلی ایـن فراکسـیون اکثریت مجلس را کسـب 
کـرد، بایـد بـه مـردم نجیـب و شـریف کرمـان و راور تبریـک 
مجـدد گفـت کـه بـا درایـت و هوشـیاری خـود یک بـار دیگر 
دکتـر پورابراهیمـی را بـه عنـوان نماینـده اول کرمـان و راور 
انتخـاب کردند تا ایشـان نیز بـا تاش، پشـتکار، مطالبه گری، 
تخصـص و نظـارت هـای قانونـی خـود که کـم نظیر هـم بوده 
اسـت بتوانـد با تـوکل بر خـدای متعال نـام کرمـان را بیش از 
پیـش در کشـور مطـرح کنـد و کرمـان هـم بتوانـد در سـطح 
ملـی و در جایـگاه مهمـی ماننـد فراکسـیون اکثریـت مجلس 
شـورای اسـامی تاثیـر گـذار باشـد و بـرای رفـع مشـکات 
مـردم و قانونگـذاری و نظـارت هـای دقیـق و تخصصـی کار 
کنـد، باشـد کـه نماینـدگان دوره جدیـد مجلـس بـا نگاهـی 
انقابـی و تمکیـن بـه فرمایشـات و رهنمودهـای بسـیار مهـم 
و راهبـردی رهبـر معظـم انقاب همـان طور که در شـعارهای 
خـود و شـورای ائتـاف انقـاب بیـان داشـتند در عمـل نیـز 
 اینگونـه باشـند تـا ایـن انقـاب اسـامی کـه جانفشـانی ها و 

صـورت  آن  بـرای  زیـادی  هـای  زحمـت 
گرفتـه و ثمـره خـون جوانان پـاک و صالح 
زیـادی مـی باشـد،با شـتاب بیشـتری بـه 
سـوی رسـیدن بـه تمـدن بـزرگ اسـامی 

سـوق پیـدا کنـد . 
 محمد حسنی سعدی /هفتواد

میتوان طا فروش بود 
روزه گرفت 

و طای ناب اصلی را تاوت کرد .
 کاسب حبیب خداست  

 کرمان پانزدهم رمضان 1۴۴1

                                                              حماسه سرا
سامی چو تاریخ ایران، دراز  به )فردوسی( آن مرد )شهنامه ساز(   
که تصویر او زنده در قاب ما  کزو مانده فرهنگ و آداب ما   

که غیرت چو )رود( از دل خامه اش  حماسی ترین نامه، شهنامه اش   
خدایا عنایت کن او را بهشت شناسنامه ی این وطن را نوشت   

غامحسین رضایی - نقاش

یادداشت مدیر مسوول
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                                                       کریم اهل بیت
متولد شده امام حسن)ع(                                         آفتاب حریم اهل بیت

ز علی)ع( ارث برد و از زهرا)س(               ز سخاوت، کریم اهل بیت
هست حضرت )چهارمین معصوم(              جانشین امام اول ما

پاره ی پیکر پیمبر هست               پیشوای جهان و در دل ما
                                            غامحسین رضایی - نقاش
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یگانه ی خلقت
اول هر نوشـته نام خدا

درود بـر محمد)ص( مصطفی   
دل می زند در سـینه ام بال و پر

پرواز دل به کوفه سـوی حیدر  
ای چشـم دل ببین علی)ع( غرق خون

محـراب از خون علی)ع( اله گون
دسـت )شـب( آمد چو از آسـتین به در 

شـکافته شد ز مرتضی فرق سر
خیانت و شـقاوت و قساوت

عوامل دنائت و جنایت
فاجعه ای آمد ز )محفل شـب(

اجرا شـد آن فاجعه در دل شب  
)غروب خورشـید( آمد از شـِب کور 

دسـت بشر کوتاه ز دامن )نور(
روح علی)ع( جدا شـد از تن پاک

رها شـد از قفس به سوی افاک  
علـی)ع( یگانه بوده در عالمین

شهید شـده با )زهر و شمشیر کین(
دشـمن تحمل عدالت نداشت

که تیغ بر سـر عدالت گذاشت  
نهان شـد از نظر چو جسم علی)ع(

نمرده و نمیرد اسـم علی)ع(  
ز کوفـه ی بی مرتضی صفا رفت

عدالـت و فتوت و وفا رفت  
علی)ع( که بوده مسـت پروردگار

بوده )ولی( و )دست پروردگار(  
علی)ع( بَُود در دو جهان سـربلند

تولـدش در خانه ی خداوند  
در خانه ی خدا علی)ع( شـد شهید

)ُفـزُت و َرب الکعبه( بر لب دمید  
علی)ع( بَُود ُمَقسـم سعادت

مفتخر از علی)ع( شـده شهادت   
که ناجوانمردانه در خون نشسـت

پشـت یتیمان و عدالت شکست  
نمونه ای ز )قاسـم عدالت(

بـا قاتل خود می کند محبت  
همچـو علی)ع( نیافریده خدا

ذوب شـده در خالق خود مرتضی  
داغ علی)ع( تا به ابد تازه اسـت

مصیبتی که بیش از اندازه اسـت  
عـزای مرتضی گرفته دلم

تراود اشـک و خون ز فاق قلم  
ُمَرّکـب عـزا چکیـد از قلـم 

کـه به لب آورده عزای دلم  
از دل )نقاش( به همه تسـلیت

مـی طلبد تا به ابد تعزیت
غامحسین رضایی   

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

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

)835914(
آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل پیمانــکاران مــواد نفتــی اســتان کرمــان 
ــی 10860562240  ــه مل ــت 5454 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ش
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــاون  ــورخ 99/2/2 اداره تع ــه شــماره 99/192 م ــه نام 1398/12/08 منضــم ب
ــه  ــره ب ــت مدی ــاء هیئ ــف - اعض ــان ال ــتان کرم ــی شهرس ــاه اجتماع کار و رف

ــی  ــی قربان ــد: عل ــاب گردیدن ــال انتخ ــه س ــدت س ــرای م ــل ب ــرار ذی ق
ــماره  ــاهی بش ــی جهانش ــی 2993180584 -عل ــماره مل ــی بش ده باائ
ــی  ــماره مل ــی بش ــی ده خان ــدی کدخدای ــی 3070133282 - مه مل
ــی 2993020862  ــماره مل ــهریارپناه بش ــن ش 2992609617 - محس
ــی و  ــاء اصل ــوان اعض ــی 3091353346 بعن ــماره مل ــتیان بش ــد بهش -محم
ــاس زاده  ــاس عب ــی 2992435759 و عب ــماره مل ــدم بش ــری مق ــد خی مجی
ــدل .  ــی الب ــاء عل ــوان  اعض ــه عن ــی 2993375008 ب ــماره مل ــی بش هجدک

ــا و  ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس اداره کل ثب
موسســات غیرتجــاری کرمــان )835914(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )835926(

آگهــی تغییــرات شــرکت ســپیداران کویــر شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 7695 و 
شناســه ملــی 10630136654 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور 
ــورخ 99/1/16  ــه شــماره 99/44 م ــه نام ــورخ 1398/08/09 منضــم ب ــاده م ــوق الع ف

اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان کرمــان
ــد:  ــرای مــدت 3 ســال انتخــاب گردیدن ــرار ذیــل ب ــه ق ــره ب  الف-اعضــاء هیئــت مدی
ــد  ــکندری ک ــه اس ــم فاطم ــی2991484373 - خان ــد مل ــکری ک ــن عس ــم مهی خان

ملــی2980024856 -آقــای محمــد اســکندری کــد ملــی2980710059 
ــی2991175273 و  ــد مل ــان ک ــه فوادی ــم رباب ــی وخان ــاء اصل ــوان اعض بعن
آقــای منصــور اســکندری کــد ملــی2991455721 بعنــوان اعضــاء علــی البــدل 
ب-آقــای محمــد محمــدی کوهبنانــی کــد ملی5359879440بعنــوان بــازرس 
اصلــی و خانــم ســعید زعیــم کــد ملــی2992200158 بعنــوان بــازرس علــی البــدل 
ــی ســال 97 مــورد  ــد. ج-صورتهــای مال ــی انتخــاب گردیدن ــرای مــدت یکســال مال ب

ــرار گرفــت.  ــب ق تصوی
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات 

ــان )835926( ــاری کرم غیرتج

مهـران  سـید  مهنـدس  ابتـدا  نشسـت  ایـن  در 
از  گزارشـی  کرمـان  شـهردار  زاده  عالـم 
در  بارندگـی  میـزان  و  هواشناسـی   وضعیـت 
سـال هـای قبـل ارائـه کـرد و افـزود :  بارندگـی 
هفتـه گذشـته حـدود 35 میلی متر گزارش شـده 
اسـت کـه در 20 سـال گذشـته بـی نظیـر بـوده 
اسـت . وی گفـت : از وقتـی بارندگـی شـروع شـد 
شـهرداری هـای مناطـق به کمـک برخی سـازمان 

هـا اقـدام بـه جمـع آوری آب از معابـر شـهر کردند 
کـه ایـن امـر موجـب شـد تـا مـردم در ارتبـاط بـا 
آبگرفتگـی معابـر بـا کمتریـن مشـکل مواجه شـوند 
. شـهردار کرمـان از سـه ایده بـرای رفـع آبگرفتگی 
در آینـده خبـر داد کـه عبارتنـد از: حفـره چاههای 
جذبـی  ، حفـر کانـال در مسـیر هـای جریانـی و 

ایجـاد سـپیتک در مناطـق نقطـه ای . 
وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه کرمـان در مقابـل 
بارندگـی هایـی از 35 تـا 40 میلـی متـر بـا همیـن 

تـوان شـهرداری تـاب دارد.
شـهردار کرمـان همچنیـن  از تملـک و خریـداری 
زمینهـای واقـع شـده در مسـیر بلوار سـردار شـهید 

حـاج قاسـم سـلیمانی خبـر داد و گفـت : درصـدد 
انجـام توافـق بـا سـرمایه گـذار هسـتیم تـا بتوانیـم 

بلـوار را بـاز کنیـم .
مهنـدس عالـم زاده هـم چنین از حمایـت و هدایت 
میـراث فرهنگـی و صـدور مجـوز با شـرایط همسـاز 
بـا طبیعـت و کـوه بـرای پروژه هتـل بام خبـر داد . 
مهندس میرحسـینی رئیس کمیسـیون گردشـگری 
شـورا از نقـش اصنـاف و بازاریـان در اداره شـهر از 
گذشـته تـا کنون سـخن گفـت . همچنیـن وی بازار 
را مرکـز شـکل گیـری شـهر در گذشـته دانسـت و 
گفـت : از هـم اندیشـی بیشـتر از بازاریـان و اصناف 
در طـرح هـای شـهری بهـره ببریم و در زیبا سـازی 

شـهری، پیـاده رو سـازی ، بدنـه داخلـی مغـازه هـا 
و نگـه داشـتن فضـای سـبز درختـان مـی شـود از 
کمـک اصنـاف اسـتفاده کـرد. همچنیـن پیشـنهاد 
رشـد بـه علت گسـترش معامات در فضـای مجازی 
، شـهرداری جشـنواره مجـازی اصنـاف برگـزار کند 
یـا خیابانـی کـه  ، مـکان و  آنکـه میـدان  و دیگـر 
بـازار مشـخص مـی شـود بـه نـام شـهدای اصنـاف 

نامگـذاری شـود .
محمد فرشـاد رئیس شـورای شـهر هم سـازماندهی 
ورودی بلـوار شـهید صدوقـی )جـاده تهـران ( بـه 
علـت تلفن هـا و مراجعات مکرر کسـبه را پیشـنهاد 
داد و همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرد کـه تدابیـری 

اندیشـیده شـود تـا مشـکل رفـع آبهای سـطحی به 
صـورت بنیـادی حـل گردد.

دکتـر ارجمنـد هم از فـروش پارکینگ بـرای اماک 
پارکینـگ  تاسـیس  بـه  قـادر  کـه  مسـکونی  غیـر 
بـه  : پیشـنهاد مذکـور  نیسـتند خبـر داد و گفـت 
کمیسـیون مـاده 5 بـرای تصمصیـم گیـری نهایـی 

ارجـاع مـی شـود . 
دیگـر عضـو شـورای شـهر خانـم لـری از پیگیـری 
شـهردار محلـه بـرای نامگـذاری شـهرکی در محمد 
آبـاد به نـام اکباتـان خبـر داد و همچنین خواسـتار 
احیـای طـرح کارت تکریـم و کرامـت سـالمندان و 
ایجـاد تسـهیات ویـژه ای بـرای ایـن قشـر شـد و 
پیشـنهاد کـرد در برخی از بوسـتان هـا در 4 منطقه 
نظـر  در  سـالمندان  بـرای  هایـی  باشـگاه  شـهری 
گرفتـه شـود و همچنیـن در فضـای مجـازی برنامـه 
هایـی بـرای ایـن قشـر بـر پـا شـود تـا از تجربیـات 

ایـن عزیـزان اسـتفاده شـود .
وی خواسـتار بررسـی بیشـتر دربـاره محـل احـداث 
شـهربازی شـد زیـرا مـکان در نظـر گرفتـه شـده با 
توجـه بـه نزدیکـی بـه کارخانـه سـیمان و کرمانیت 

همچنیـن نزدیـک بـودن بـه حریـم بانـد فـرودگاه  
چنـدان مناسـب بـه نظـر نمی رسـد . 

آقـای حسـن زاده دیگـر عضـو شـورای شـهر هـم 
خواسـتار ارزش قائـل شـدن بـرای علـم و افزایـش 
و  شـد  جامعـه  در  معلمـان  منزلـت  و  جایـگاه 
همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرد شـورا بـا همدلی و 
همفکـری و بـا تقویـت امـور و تضـارب آرا آسـتانه 
تحمـل را بـاا ببـرد و پشـتیبانی خوبی بـرای برنامه 

هـای شـهرداری  باشـد .
مهنـدس مشـرفی هـم خواسـتار برپایـی مسـابقات 
قرآنـی ،جشـنواره هـا و همچنین برنامـه هایی برای 

شـبهای قـدر از طریـق فضـای مجازی  شـد .
شـایان ذکـر اسـت تعـداد 4000 هزار بسـته کاا از 
سـوی شـهرداری کرمان بـرای کمک بـه نیازمندان 
تهیـه شـده اسـت کـه انشـاا... بیـن جامعـه هـدف 

توزیـع خواهد شـد .

رئیس شورای شهر کرمان : 
باید تدابیری اندیشیده شود تا مشکل آبهای سطحی به صورت بنیادی برطرف شود

 علی حسینی، مدیر کل تامین اجتماعی کرمان
حفظ منزلت اجتماعی کارگران

کلید توسعه اقتصادی جامعه است
ــت  ــترین جمعی ــران بیش ــروزه کارگ ام
آمــاری کشــور و قشــر پویــای آن را 
تشــکیل مــی دهنــد و بــا ظرفیــت 
باایــی کــه در اختیــار دارنــد در همــه 
امــور مــی تواننــد تاثیــر گــذار باشــند.

ــق اقتصــادی و سیاســتهای  تحقــق رون
اقتصــاد مقاومتــی در ســالی کــه توســط 
مقــام معظــم رهبــری بنــام ســال 
جهــش تولیــد نامگــذاری گردیــده وابســته بــه حفــظ منزلــت 
کارگــران کشــور اســت، از جمعیــت 6/56 درصــدی کشــور کــه 
ــغ  ــی باشــند بال ــن اجتماعــی م تحــت پوشــش ســازمان تامی
ــران تشــکیل  ــش کارگ ــر 70 درصــد آن را قشــر زحمــت ک  ب
ــبت  ــای مناس ــا راهکاره ــت ب ــد اس ــه نیازمن ــد ک ــی دهن م
واصــاح برخــی قوانیــن نســبت بــه افزایــش اعتمــاد عمومــی 
ــاد  ــت ایج ــران در جه ــای کارگ ــترش توانمندیه ــان وگس آن
منزلــت اجتماعــی، ایــن تاشــگران و مبــارزان خــط تولیــد گام 
ــان از توانمندیهــا و جایــگاه  ــا افزایــش آگاهــی آن برداشــته و ب
ــش  ــع، باعــث افزای ــی خــود در پیشــرفت جوام و نقــش آفرین
ــادی  ــعه اقتص ــت توس ــم در جه ــر عظی ــن قش ــارکت ای مش
ــن  ــز بهتری ــرا در اندیشــه اســامی نی ــد زی ــره وری گردی و به
جایــگاه بــرای کارگــران ترســیم شــده اســت تــا جــای کــه آنان 
را مجاهدیــن فــی ســبیل ا... بیــان نمــوده انــد و همــه دولتهــا 
بایــد قــدردان ایــن عزیــزان باشــند زیــرا شــان جامعــه کارگری 
در کشــورمان عــاوه بــر اینکــه بــه عنــوان یــک کارگــر کــه بــه 
کار تولیــدی مشــغول اســت و چــرخ هــای پیشــرفت و توســعه 
کشــور را بــه حرکــت در آورد بــه عنــوان یــک ســرباز و مبــارز 

در حفــظ نظــام اســامی مــورد احتــرام مــی باشــد .

حمیدرضـا حبیبـی بـا اشـاره به پهنـاور بودن اسـتان کرمـان و نیاز 
بـه صنعـت بـرق به ویـژه در جنـوب اسـتان اظهـار داشـت: اسـتان 
کرمـان به عنـوان پهناورتریـن اسـتان کشـور در صنعـت بـرق بـا 

چالش هـای متعـددی روبـه رو اسـت.
و طوانـی  اسـتان  حـوزه جنـوب  پسـت های  در  ولتـاژ  افـت  وی 
بـودن شـبکه های توزیـع بـرق را از جملـه ایـن چالش هـا عنـوان 
از  پسـت ها  برخـی  ترانس هـای  بـار  بـودن  بـاا  افـزود:  و  کـرد 
جملـه پسـت های موجـود در شهرسـتان های عنبرآبـاد و کهنـوج 
و همچنیـن بـاا بـودن برخـی خطـوط انتقـال از دیگـر مشـکات 

صنعـت بـرق در جنـوب اسـتان کرمـان اسـت.
مدیر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکه 
را  جنوب شـرق  ناحیـه  در  کیلو ولـت   400 شـبکه  ارتبـاط  عـدم 
می تـوان از چالش هـای مهـم پیـش روی صنعـت بـرق اسـتان نـام 

بـرد گفـت: رشـد سـریع صنایـع به ویـژه مـس و فـواد و افزایـش 
مصـرف در بخش کشـاورزی نیـز مشـکاتی را در تامین برق مورد 

نیـاز در جنـوب اسـتان ایجـاد کرده اسـت.
وی خاطر نشـان کـرد: شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان در راسـتای 
بهبـود شـرایط شـبکه اسـتان طرح های متعـددی در حـوزه تولید 
و انتقـال طراحـی و انجـام داده و پروژه هایـی نیـز در دسـت اقدام 

دارد کـه برخـی از آنها تابسـتان امسـال برق دار می شـوند.
حبیبـی بـا اشـاره به اینکه خـط انتقـال 400 کیلو ولـت کهنوج به 
جیرفـت بـه طـول 89 کیلومتر تابسـتان وارد مدار می شـود گفت: 
ایـن طـرح بـا اعتبـار 500 هـزار میلیـون ریـال بـه بهره بـرداری 
می رسـد کـه با افتتـاح آن خط رینـگ 400 کیلوولتی جنوبشـرق 
 132/400 پسـت  بهره بـرداری  از  می شـود.وی  تکمیـل  نیـز 
کیلوولتـی شهرسـتان جیرفت بـا ظرفیت 320 مگاولـت آمپر خبر 

داد و افـزود: ایـن پسـت 90 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد کـه بـا 
اعتبـار 1.547 میلیـارد ریـال تابسـتان امسـال برق دار می شـود.

مدیر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکه 
بخـش 400 کیلوولتـی پسـت نیـروگاه شـوباد کهنـوج نیـز آمـاده 
افتتـاح اسـت تصریـح کـرد: ایـن بخـش نیز بـا ظرفیـت 230/400 
کیلوولـت و 630 مگاولـت آمپـر و اعتبـار 1.344 ریـال 96 درصـد 

پیشـرفت فیزیکـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه احـداث فیـدر 400 کیلوولـت در پسـت 
نیـروگاه کرمـان بـا اعتبـار 26 میلیـارد ریـال در حـال انجام اسـت 
گفـت: تمـام این طرح هـا در قالب پویـش هر هفتـه الف . ب . ایران در 
حـال پیگیـری بـرای تکمیل هسـتند تا در تابسـتان امسـال برقدار 
شـوند و بخش زیادی از مشـکات شـبکه اسـتان و جنوبشرق کشور 

می شـود. مرتفع 

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای کرمان گفت :
 خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولتی کهنوج به جیرفت تابستان امسال وارد مدار می شود 

رئیس سازمان نوسازی مدارس:
 3۰ درصد مدارس کشور غیرایمن است

*کاس های خشتی و گلی برچیده شد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــدارس ب ــازی م ــازمان نوس ــس س رئی
ــن  ــتاندارد و غیرایم ــور غیراس ــدارس کش ــد م 30 درص
اســت، گفــت: 14 هــزار کاس درس در ســال تحصیلــی 

ــود.  ــل داده می ش ــد تحوی جدی
مهــرا.... رخشــانی مهر در آئیــن بزرگداشــت مقــام معلــم 
در کرمــان کــه بــا حضــور محمدجــواد فدائــی اســتاندار 
بــا رئیــس  کرمــان و به صــورت ویدئــو کنفرانــس 
جمهــور و وزیــر آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد، اظهــار 
ــا اعتبــار  داشــت: مــدارس خشــتی و گلــی در کشــور ب

300 میلیــارد تومــان جمــع آوری شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در مهرمــاه ســال 97 بیــش از هــزار کاس درس خشــتی و گلــی در اســتان های 

سیســتان و کرمــان وجــود داشــت افــزود: امــروز تمــام ایــن کاس هــا برچیــده شــده اســت.
ــای  ــه پروژه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــدارس کش ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــس س رئی
نیمه تمــام در اولویــت قــرار گرفتــه اســت گفــت: امــروز هیــچ پــروژه نیمه تمــام باتکلیفــی کــه از 

ــود، نداریــم. ــع مالــی اجرایــی شــده ب مناب
وی بــا عنــوان اینکــه هنــوز 30 درصــد مــدارس کشــور غیراســتاندارد و غیرایمــن هســتند افــزود: 

ــل داده می شــود. ــد تحوی ــی جدی ــا بازگشــایی مــدارس در ســال تحصیل 14 هــزار کاس درس ب

ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
اشــاره بــه بــرون ســپاری اخــذ مالیــات 
ــکونی  ــاک مس ــال ام ــل و انتق ــک نق الکترونی
ــتعام  ــت: اس ــمی، گف ــناد رس ــر اس ــه دفات ب
امــاک  انتقــال  و  نقــل  مالیــات  گواهــی 
ــت و  ــان از 20 اردیبهش ــهر کرم ــکونی ش مس
ســایر شهرســتانهای اســتان از 27 اردیبهشــت 
ــر اســناد رســمی صــورت  فقــط از طریــق دفات

 . د می گیــر
ــی  ــور مالیات ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان کرمــان ، محمــد ســلمانی در جلســه مشــترک 
بــا سرپرســت اداره کل ثبــت اســناد و امــاک و رئیــس 
ــاره  ــا اش ــتان ، ب ــاران اس ــردفتران و دفتری ــون س کان
ــل  ــات نق ــذ مالی ــپاری اخ ــرون س ــرح ب ــه ط ــه اینک ب
ــر اســناد رســمی  ــه دفات ــال امــاک مســکونی ب و انتق
بــا همــکاری ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و ســازمان 
ثبــت اســناد و امــاک کشــور پیاده ســازی شــده اســت، 
ــای  ــش هزینه ه ــدف کاه ــا ه ــرح ب ــن ط ــت : ای گف
ــی  ــی در تمام ــان مالیات ــم مودی ــات، تکری وصــول مالی

ــی خواهــد شــد.  ــر اســناد رســمی اســتان عملیات دفات
وی بــا تاکیــد براینکــه انجــام فرآینــد یادشــده توســط 
دفاتــر اســناد رســمی در شــرایط حاضــر و باتوجــه بــه 
ــار  ــت، اظه ــت اس ــز اهمی ــا حائ ــروس کرون ــیوع وی ش
ــال  ــل و انتق ــه نق ــوط ب ــتعامات مرب ــام اس ــرد: انج ک
امــاک مســکونی بایــد از طریــق ســامانه مذکــور انجــام 
ــا شــاهد کمتریــن مراجعــه حضــوری مودیــان  شــود ت

در شــرایط موجــود باشــیم.
یــادآور  کرمــان  اســتان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 

ــاده  ــی 1526 آم ــاط مردم ــز ارتب ــامانه مرک ــد: س ش
ــناد  ــر اس ــام دفات ــئوال و ابه ــر س ــه ه ــخگویی ب پاس

رســمی اســتان خواهــد بــود.
ــت  ــی ، سرپرس ــاس ملک ــه، عب ــن جلس ــه ای در ادام
ــز  ــان نی ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس اداره کل ثب
بــه اهمیــت آمــوزش عمومــی و ازم بــرای ســردفتران 
ــکاری  ــا هم ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــان اش ــان آن و کارکن
امــور مالیاتــی اســتان و کانــون ســردفتران و دفتریــاران 
ــزاری دوره هــای آموزشــی  ــرای برگ ــزی ازم ب برنامه ری
و جلســات توجیهــی بــرای آمــوزش دفاتــر اســناد 
ــی  ــویق و راهنمای ــا تش ــا ب ــه ت ــورت گرفت ــمی ص رس
آنهــا بــرای بهره منــدی از ســامانه مشــکلی بــرای 

ــد ــته باش ــود نداش ــرح وج ــام ط انج
گفتنــی اســت; طــرح بــرون ســپاری اخــذ مالیــات نقــل 
و انتقــال امــاک مســکونی بــه دفاتــر اســناد رســمی در 
اجــرای تکلیــف قانونــی مقــرر در تبصــره 4 مــاده 187 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــتقیم و آیی ــای مس ــون مالیات ه قان
ــرا  ــه( اج ــوه قضائی ــرم ق ــس محت ــوب رئی مربوط)مص

مــی شــود.

 مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد :

استعام مالیات نقل و انتقال اماک از طریق دفاتر اسناد رسمی

 فرمانده انتظامی استان کرمان:

بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال قاچاق کاا 
در استان کرمان کشف شد 

سـردار عبدالرضـا ناظـری در جلسـه کمیسـیون قاچـاق کاا و ارز اسـتان کرمـان کـه بـا 
حضـور محمدصـادق بصیری معـاون سیاسـی امنیتی اسـتانداری کرمان برگزار شـد اظهار 
داشـت: امسـال بـه نـام جهـش تولیـد نام گـذاری شـده و وظیفـه مـا در حـوزه مبـارزه بـا 

قاچاق کاا تشـدید شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه فرماندهـی معظـم کل قوا بر مبـارزه و جلوگیـری از قاچـاق کاا تاکید 
دارنـد گفـت: چـرا کـه قاچـاق کاا مانع تولیـد داخلـی و اخال در نظـام اقتصادی کشـور 
اسـت.فرمانده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا عنـوان اینکه قـرارگاه مشـترک نیروهای مسـلح 
در ارتبـاط بـا قاچـاق کاا در کشـور راه اندازی شـده اسـت افزود: در اسـتان کرمـان نیز به 

تبـع آن این قـرارگاه راه اندازی شـد.
وی بـا عنـوان اینکـه در سـال گذشـته بیـش از هـزار و 666 میلیـارد ریـال ارزش کاای 

مکشـوفه قاچـاق در اسـتان کرمـان بـوده اسـت گفت: این میزان نسـبت به سـال گذشـته 
34 درصـد افزایـش پیـدا کرده اسـت.

سـردار ناظـری بـا بیـان اینکـه در نوروز امسـال نیز بـا توجه بـه ماموریت جدیـد پلیس در 
رابطـه بـا کرونـا امـا در حـوزه قاچـاق کاا 203 درصد افزایش کشـفیات داشـته ایم  عنوان 

کـرد: 14 میلیـارد تومان قاچاق کاا در نوروز امسـال کشـف شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نیـاز ضـروری اسـتان  بـه انبار بـرای نگهـداری کااهای مکشـوفه 
اسـت گفـت: سـه انبـار نگهـداری کاای مکشـوفه در شـرق، غـرب و جنـوب اسـتان نیـاز 
اسـت.فرمانده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه در سـال 97 ایجـاد انبار در اسـتان 
بـرای نگهـداری کااهـای قاچـاق مکشـوفه مصـوب شـده تصریـح کـرد: متاسـفانه ایـن 

مصوبـات هنـوز اجرایی نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حوزه قاچاق سـوخت مشـکات زیـادی در اسـتان داریم گفت: 

اتوبوس هایـی توقیـف شـده کـه زیـر اتوبوس کاما باک سـوخت جاسـازی شـده بود.
سـردار ناظـری بـا بیـان اینکـه در فصل برداشـت گنـدم و خریـد تضمینی هسـتیم افزود: 
متاسـفانه مشـاهده شـده کامیون هایـی که بـا بارنامـه ارزن و ذرت توقیف شـدند اما بار آن 

گنـدم اسـت بـه طوری کـه روی بـار ارزن اسـت اما زیر بـار را گنـدم جاسـازی کرده اند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اولویت کار ناجا در سـال جاری قاچاق کاا اسـت گفـت: قاچاق کاا 
و مفاسـد اقتصـادی در اسـتان را بـا جدیـت پیگیـری کـرده و با هیـچ قاچاقچی مماشـات 

. نمی کنیم

ــرکت  ــر ش ــد کارگ ــزار و پانص ــه ه س
بــرآورده  بــا  کرمــان  زغال ســنگ 
نشــدن وعده هــای مدیــران اســتان 
دربــاره رســیدگی بــه خواســته های 
صنفی شــان، دســت از کار کشــیدند و 
ــد.  ــع کردن ــود تجم ــل کار خ ــل مح مقاب
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، ســه هــزار و 
ــان  ــنگ کرم ــرکت زغال س ــر ش ــد کارگ پانص
مدیــران  وعده هــای  نشــدن  بــرآورده  بــا 
اســتان دربــاره رســیدگی بــه خواســته های 

کشــیدند. کار  از  دســت  صنفی شــان 
ــه  ــران در س ــم کارگ ــاه ه ــت م اول اردیبهش
شهرســتان راور، کوهبنــان و زرنــد در اعتــراض 
ــهام  ــذاری س ــرای واگ ــران ب ــم مدی ــه تصمی ب
ــت از کار  ــی، دس ــش خصوص ــه بخ ــرکت ب ش
ــن  ــه ای ــه جمع ــر ائم ــل دفات ــیدند و مقاب کش

ــد.  ــع کردن ــتان تجم ــه شهرس س
زغال ســنگ  شــرکت  معتــرض  کارگــران 
ــس  ــد: پ ــع خــود گفتن ــورد تجم ــان در م کرم
مــاه،  اردیبهشــت  اول  تجمــع  برگــزاری  از 

ــا 10  ــه ت ــد ک ــده دادن ــتان وع ــای اس مقام  ه
کارگــران  مشــکات  بــه  مــاه  اردیبهشــت 

می کننــد.  رســیدگی 
ــدن  ــی نش ــده و ملغ ــن وع ــدن ای ــق نش محق
تصمیــم واگــذاری ســهام شــرکت زغال ســنگ 

کرمــان بــه بخــش خصوصــی موجــب شــد، کــه 
دســت از کار بکشــیم.

ــرح  ــرای ط ــان اج ــن خواه ــران همچنی کارگ
طبقه بنــدی مشــاغل بــا اعمــال دقیــق ضرائــب 
ــا  ــب ب ــتمزد متناس ــش دس ــختی کار، افزای س

عنــوان شــغلی و ســابقه کار و پرداخــت دیگــر 
ــای شــغلی هســتند.  مزای

کرمــان،  زغال ســنگ  شــرکت  کارگــران 
ــال  ــتن 20 س ــا داش ــا ب ــی از م ــد: برخ افزودن
تنهــا 2 میلیــون  ســابقه کار در زیرزمیــن، 
دریافــت  دســتمزد  تومــان  هــزار   700 و 

 . می کنیــم
ــاغل و  ــختی مش ــا س ــتمزد ب ــزان دس ــن می ای
ــد  ــروی کار را تهدی ــان نی ــه ج ــی ک خطرهای
می کنــد، منطبــق نیســت و بایــد متوقــف 

ــود.  ش
پــس از تجمــع گذشــته کارگــران معتــرض بــا 
ــتان  ــه شهرس ــام جمع ــه ام ــه ای ب ــال نام ارس
ــته ها  ــن خواس ــق ای ــرای دقی ــان اج راور خواه
ــران از  ــرارداد کارگ ــت ق ــل وضعی شــدند: تبدی
ــه قــرارداد دائــم، پرداخــت  انجــام کار معیــن ب
فروردیــن  حقــوق  تامیــن  و  بیمــه  حــق 
1399کارگــران بــه علــت بیمــاری کرونــا، 
نقــص  بــدون  و  کامــل  صحیــح،  اجــرای 
ــغلی  ــب ش ــاغل، ضری ــدی مش ــرح طبقه بن ط

بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور 
در  فــواد  اســتخدامی  قانــون  اســاس  بــر 
ــابقه  ــرای س ــا اج ــه 60 و 70 ب ــال های ده س
ــرای  ــنگ، اج ــادن زغال س ــال کار در مع 15 س
مفــاد قانــون کار مخصوصــا اضافــه کار، اجــرای 
مــاده 92 و اجــرای مــاده 7 قانــون کار امنیــت 
می کنــد،  تضمیــن  را  کارگــران  شــغلی 
افزایــش دســتمزد نســبت بــه ســایر مشــاغل و 
ــادن  ــران مع ــرای کارگ ــالیانه ب ــای س افزایش ه

زغال ســنگ کل اســتان کرمــان .
ــد:  ــا، گفتن ــه ایلن ــران ب ــاس کارگ ــن اس ــر ای ب
انتظــار مــا از مســئوان اســتان ایــن اســت کــه 
ــنگ  ــال س ــرکت زغ ــانی ش ــای انس ظرفیت  ه
کرمــان را بــه همیــن راحتــی از دســت ندهنــد 
و بــا تضمیــن حقــوق صنفــی آنهــا از بــه 
خطــر افتــادن معیشــت و امنیــت شــغلی آنهــا 
جلوگیــری کننــد. اجــرای قانــون کمتریــن 

ــت. ــران اس ــام کارگ ــته ی تم خواس

اعتراض کارگران شرکت زغال سنگ کرمان به عدم اجرای قانون 

بعد از این دست خداوند دست دادن 
را در دنیا حرام کرد



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

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره  303 ـ شنبه 20 اردیبهشت 1399   ـ 15 رمضان  1441 ـ   9 مه  2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان

هفته نامه هفتواد : صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول

هفته نامه هفتواد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
محمد حسنی سعدی 
گستره توزیع: استان کرمان 

آدرس : کرمان ـ خیابان شهید رجائی )خورشید( ـ 
کوچه شهید رجائی9 ) انتهای کوچه(  ـ سمت راست ـ 
جنب خانه کارگر ـ پاک 25 ـ طبقه اول ـ دفتر مرکزی 
نشریه هفتواد ) ابتدای شهرک ارتش (
*تلفکس : 034-32758465
*کدپستی : 7614643877
همراه : 09131978997 
  Haftvadnews @ yahoo.com  :آدرس ایمیل 
www.Haftvadnews.ir  :آدرس سایت هفتواد کرمان
پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

امیر شکاری - آدرس میدان امام خمینی)ره( رو به رو بانک سپه - 09214950063

   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران گفــت: بــرای 
اولیــن بــار در تاریــخ میــزان صــادرات مــس، بیــش از 2.45 

برابــر نســبت بــه ســال قبــل افزایــش پیــدا کــرد.
اردشــیر ســعد محمــدی، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
تاش هــای انجــام شــده توســط فعــاان حــوزه مــس 
رکوردهــای مناســبی ثبــت شــد کــه از جملــه آن هــا 
ــد  ــس تولی ــد م ــن کات ــزار و 133 ت ــه 250 ه ــوان ب می ت

ــود.  ــی ب ــار بزرگ ــه افتخ ــرد ک ــاره ک ــده اش ش
ــون  ــوره خات ــه ک ــورد ک ــم خ ــرایطی رق ــورد در ش ــن رک ای

آبــاد بــرای بــه روزرســانی و افزایــش ظرفیــت تعطیــل شــده 
بــود یعنــی ایــن رکــورد تنهــا بــا یــک کــوره رقــم خــورد.

ــی مــس در ســال 98  ــروش شــرکت مل ــزان ف او گفــت: می
ــرد  ــد ک ــل رش ــال قب ــه س ــبت ب ــد نس ــش از 127 درص بی
ــه اول را  ــی کشــور رتب ــع معدن ــث شــد در صنای ــن باع و ای
ثبــت کنیــم، همچنیــن رکــورد دیگــری در میــزان صــادرات 
ــادرات  ــزان ص ــخ می ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــد؛ ب ــت ش ثب
مــس، بیــش از 2.45 برابــر نســبت بــه ســال قبــل افزایــش 
پیــدا کــرد. بــرای اولیــن بــاز میــزان صادراتــی مــا از میــزان 

فــروش داخلــی بیشــتر شــد.
ســعد محمــدی گفــت: اســتفاده از شــرایط مالــی کــه اتفــاق 
ــرای افزایــش  ــا هزینــه کــم، شــرایط را ب ــوان ب ــاده می ت افت
تولیــد ناخالــص کشــور و کســب درآمــد بهتــر فراهــم کنیــم. 
میــزان تولیــد امســال از 265 هــزار تــن مــس کاتــدی عبــور 
ــه 300  ــدوار هســتیم در ســال 1400 ب ــرد و امی خواهــد ک
ــوزش  ــه آم ــد ب ــا نیازمن ــک م ــدون ش ــد. ب ــن برس ــزار ت ه

پرســنل و تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز خواهیــم بــود.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران ادامــه داد: 
خوشــبختانه در ســال 98 میــزان ارزش بازار ســرمایه کشــور 
ــان  ــارد توم ــه 72 هــزار میلی ــان ب ــارد توم از 30 هــزار میلی
ــش از 100  ــه بی ــروز ب ــازار ام ــرد، ارزش ب ــدا ک ــاع پی ارتق
هــزار میلیــارد تومــان رســیده و امیــدوار هســتیم در ســال 

99 شــرایط بهتــری را در اقتصــاد کشــور داشــته باشــیم.
او بیــان کــرد: خوشــبختانه زنجیــره کامــل در حــوزه مــس 
فراهــم شــده اســت یعنــی از معــدن اســتخراج اولیــه آغــاز 
شــده و بعــد از تولیــد کنســانتره وارد مرحلــه ذوب و پاایــش 
شــده و بــه مــس کاتــدی تبدیــل می شــود و زنجیــره کاملــی 
از معــدن تــا محصــوات نهایــی وجــود دارد. مــس ایــران در 
دنیــا معــروف اســت یعنــی مــا تــوان تولیــد مــس بــا عیــار 
ــوان دلیــل مناســبی  99.999 را در کشــور داریــم کــه می ت

بــرای ورود بــه تامیــن مــس صنایــع های تــک باشــد .
ســعد محمــدی گفــت: در خاتــون آبــاد کرمــان 4 کارخانــه 
آمــاده افتتــاح داریــم کــه شــامل کارخانه اســید ســولفوریک 
ــا  ــاد ب ــون آب ــد خات ــه ذوب جدی ــن، کارخان ــزار ت 610 ه
ــرای  ــد اکســیژن ب ــه تولی ــن، کارخان ــزار ت ــت 120 ه ظرفی

ــاد اســت. ــون آب ــار کنســانتره خات کــوره و انب
ــح  ــران تصری ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
ــروژه   ــارس پ ــج ف ــای خلی ــال آب از دری ــرح انتق ــرد: ط ک
ــن  ــه را تامی ــای منطق ــاز کارخانه ه ــه نی ــت ک ــی اس بزرگ
خواهــد کــرد، شــرکت مــس در تمــام نقــاط کشــور آمــاده 
ــور  ــام کش ــاف در تم ــذاری و اکتش ــرمایه گ ــکاری، س هم
ــی  ــرکت مل ــت ش ــی ثب ــر قانون ــه از نظ ــی ک ــت. هرجای اس
ــی  ــم و آمادگ ــاز می کنی ــذاری را آغ مــس شــود ســرمایه گ

ــم. ــم داری ــی را ه ــش خصوص ــه بخ ــک ب کم

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران: 
رکورد صادرات مس در کشور شکسته شد 

ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــر اس ــت هال احم ــل جمعی مدیرعام
جمعیــت 408 هــزار نفــر امــداد رســانی ملــی و اســتانی طــی 

ســال 98 داشــته اســت. 
 رضــا فــاح در نشســت خبــری بــه مناســبت روز جهانــی 
ــر -  ــزار نف ــدود 6 ه ــزود: ح ــر اف ــال احم ــرخ و ه ــب س صلی
ــور  ــا حض ــات ه ــن عملی ــت در ای ــدادی جمعی ــروی ام روز نی
کرمــان  اســتان  هال احمــر  جمعیــت  داشــتند.مدیرعامل 
ــت:  ــی گف ــان و توانبخش ــت، درم ــوزه بهداش ــه ح ــاره ب ــا اش ب
ــز  ــه مراک ــته ب ــال گذش ــی س ــر ط ــزار نف ــوع 332 ه در مجم
واکسیناســیون، توانبخشــی و داروخانــه جمعیــت هــال احمــر 
مراجعــه کردنــد و از خدمــات آن بهــره منــد شــدند و رشــد 17 

ــل داشــته اســت. ــال قب ــه س درصــدی نســبت ب
۳۹۵ پروژه محرومیت زدایی

پــروژه   395 داوطلبــان  معاونــت  کــرد:  اضافــه   وی 
محرومیــت زدایــی در قالــب کاروان ســامت، معیشــتی و 
خدمــات مــددکاری، فرشــتگان رحمــت و کنتــرل فشــار خــون 
ــرا  ــته اج ــال گذش ــارج از آن را در س ــان و خ ــتان کرم در اس
کرد.فــاح ادامــه داد: خدمــات ارائــه شــده بــه 248 هــزار نفــر 

ــده اســت. ــه ش ــان ارائ ــارد توم ــه ارزش 32 میلی ب
وی افــزود: اجــرای طــرح ملــی نــذر آب طــی 2 ســال متوالــی 
در اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان و کرمــان اجــرا شــد و 
کاروان هــای ســامت در حــوزه درمــان، مــددکاری و معیشــتی 

ــرای مــردم جنــوب کرمــان، خراســان جنوبــی و هرمــزگان و  ب
سیســتان و بلوچســتان بــه ارزش یــک میلیــارد و 129 میلیــون 
ــتان  ــر اس ــال احم ــت ه ــد.مدیرعامل جمعی ــرا ش ــان اج توم
ــه از  ــا کمــک داوطلبان ــت ب ــن جمعی ــان داشــت: ای ــان بی کرم
ــتان  ــه اس ــان ب ــردم کرم ــا و م ــمن ه ــا س ــگاه ه ــت بن ظرفی
ــتان و  ــتان، سیس ــتان، لرس ــتان، گلس ــیل زده خوزس ــای س ه
ــته 21  ــاه گذش ــن م ــیل فروردی ــان در س ــتان و کرم بلوچس
میلیــارد تومــان و 683 تــن اقــام امــدادی بــه ایــن اســتان هــا 

کمــک کــرده اســت.
۷۶ هزار نفر از آموزش های هال احمر

 استفاده کردند
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش همگانــی امــروز در اســتان دنبــال 
ــا بنــگاه هــای اقتصــادی و دســتگاه هــای  مــی شــود گفــت: ب
دولتــی و غیردولتــی 609 تفاهــم نامــه آمــوزش ضمــن خدمــت، 
تخصصــی امــداد و نجــات و عمومــی انجــام شــد و 76 هــزار نفــر 

از ایــن آمــوزش هــا اســتفاده کردنــد.
ــدارس در 453  ــور م ــی مان ــرح ایمن ــرد: ط ــح ک ــاح تصری ف
مدرســه اجــرا شــده و 82 هــزار نفــر از دانــش آمــوزان مــدارس 

از ایــن آمــوزش هــا بهــره منــد شــدند.
وی افــزود: در ابتــدای هرســال طــرح ایمنــی مســافران نــوروزی 
داریــم کــه در ســال 99 بــه علــت کرونــا اجــرا نشــد و در ســال 
گذشــته 135 هــزار نفــر از خدمــات ایــن طــرح ملــی اســتفاده 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــر اس ــت هال احم ــل جمعی ــد. مدیرعام کردن
بیــان اینکــه تیــم ســحر بــرای کاهــش اثــرات روحــی و روانــی 

در ســال 98 تشــکیل شــد گفــت: خدمــات طــرح تیــم ســحر 
بیشــتر در مناطــق ســیل زده ارائــه شــد.

ــازمان  ــط س ــال توس ــر س ــرح دادرس ه ــرد: ط ــوان ک وی عن
ــوز در  ــش آم ــر دان ــزار نف ــه 20 ه ــی شــود ک ــان اجــرا م جوان
ــای  ــد و ورود در کاهــش آســیب ه ــره بردن ــال 98 از آن به س
ــوزش  ــوده و آم ــرد جــدی ب ــای خ ــی و کســب و کاره اجتماع
مــدارس در حاشــیه شــهرها و کســب و کارهــای پتــه دوزی و 

ــن خصــوص انجــام شــد. ــع دســتی در ای صنای
اقدامات هال احمر در مقابله با کرونا

ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــر اس ــت هال احم ــل جمعی مدیرعام
ــگاه  ــی، دانش ــروی انتظام ــث نی ــا مثل ــگیری کرون ــش پیش بخ
علــوم پزشــکی و جمعیــت هــال احمــر تشــکیل شــد و علــت 
اینکــه اســتان کرمــان جــزو اســتان هــا بــا شــیوع کمتــر اســت، 
ــوده  ــا ب ــتان ه ــا در ورودی اس ــت ه ــن محدودی ــدی گرفت ج
اســت. وی بیــان داشــت: جمعیــت هــال احمــر در 17 ورودی 
ــل  ــب ســنجی و غربالگــری و تحوی ــات ت ــان عملی اســتان کرم
ــوم پزشــکی را انجــام داد و از 9 اســفندماه در  ــه دانشــگاه عل ب
ــه  برخــی محورهــای ارتباطــی اســتان اجــرا و از ورود هــر گون

مهمــان از همــان زمــان جلوگیــری شــد.
ــات  ــداد و نج ــت و ام ــای ثاب ــگاه ه ــی پای ــزود: تمام ــاح اف ف
جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان کنتــرل مســافران را از 

ــد. ــی کردن ــال م ــاز دنب آغ
وی تاکیــد کــرد: ضدعفونــی و گندزدایــی معابــر و اماکــن 
و وســایل نقلیــه درون شــهرها نیــز توســط امدادگــران و 
ــت  ــن دوخ ــود و همچنی ــی ش ــام م ــت انج ــان جمعی داوطلب

ــد. ــی دهن ــام م ــدادی را انج ــام ام ــع اق ــتکش و توزی دس
ــر  ــزار و 500 نف ــه 6 ه ــتی ب ــام بهداش ــع اق ــزود: توزی وی اف
از افــراد خــاص توســط جمعیــت درحــال انجــام اســت و 
مــددکاران جمعیــت در بیمارســتان هــای کرونــا بــرای پرداخت 

ــتند. ــه هس ــام وظیف ــال انج ــتی در ح ــام بهداش ــن اق تامی
مبلغ ۴۶ میلیون تومان به ۱۵۵ خانوار نیازمند 

تاکنون انجام شده است
فــاح گفــت: از ســوم تــا ســی ام فروردیــن مــاه امســال درگیــر 
ســیل بودیــم و در ایــن زمینــه جمعیــت هــال احمــر پنــج و 
نیــم میلیــارد تومــان در 2 شهرســتان شــهداد و گلبــاف هزینــه 

کــرده اســت.

وی تصریــح کــرد: خــط مقــدم مقابلــه بــا کرونــا جامعه پزشــکی 
مــا هســتند و مــردم بــه ایــن موضــوع آگاهنــد کــه ایــن افــراد 
بــه عنــوان مدافعــان ســامت از ســامت خــود گذشــتند و بــا 

نــگاه نجــات جــان انســان هــا فعالیــت مــی کننــد.
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــر اس ــت هال احم ــل جمعی مدیرعام
فعالیــت پنــج محــور  در  احمــر   اینکــه جمعیــت هــال 

مــی کنــد گفــت: ایــن جمعیــت بــر محورهــای مــردم، جــوان 
محــور، داوطلــب محــور، فرهنــگ محــور و مــورد اعتمــاد بــودن 

مــردم حرکــت مــی کنــد.
هر سه ماه

تجهیزات هال احمر استان بروز رسانی می شود
در ادامــه ایــن نشســت  مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر 
پاســخ بــه ســوال   اســتان کرمــان توضیحاتــی در 
خبرنــگار هفتــواد  مبنــی بــر معیــن امــدادی اســتان کرمان 
و رتبــه هــال احمــر اســتان کرمــان درکشــور  و میــزان 
ــه ســه  ــر ب ــه را اگ ــدادی در اســتان گفــت: حادث ــزات ام تجهی
بخــش تقســیم کنیــم قبــل از حادثــه – حیــن حادثــه – بعــد 
ــد قبــل از  ــه مــی باشــد ؛  یکســری فعالیــت هــا را بای از حادث
حادثــه انجــام بدهیــم  در ایــن زمــان مــا بایــد آمادگــی داشــته 
باشــیم نیــروی انســانی را ســازماندهی کنیــم تجهیــزات را بــروز 
ــا هــر ســه مــاه  ــروز رســانی تقریب ــن ب رســانی کنیــم ، کــه ای
ــی  ــال م ــروی انســانی اعم ــرات و نی ــار در خصــوص تجهی یکب

شــود . 
ــخگویی  ــا پاس ــی م ــث اصل ــه بح ــان حادث ــن در زم و همچنی
ــددی  ــل متع ــه عوام ــخگویی  ب ــیوه پاس ــکل و ش ــت، ش اس

بســتگی دارد.
ــتان  ــر در اس ــه اگ حادث
هــال  خــود  باشــد 
احمــر کرمــان مدیریــت 
دهــد  مــی  انجــام  را 
بــه  ازم  هــا  تیــم  و 
ــده  ــیب دی ــق آس مناط
کنــد،   مــی  اعــزام 
ــتان  ــه در اس ــر حادث اگ
ــر  ــد منتظ ــری باش دیگ
ســازمان  دســتور 

ــود را  ــای خ ــد نیروه ــا بخواه ــد از م ــازمان بای ــویم س ــی ش م
ــم. ــزام کنی اع

ــتان  ــتان سیس ــط اس ــا فق ــتیبانی م ــث پش ــزود:در بح  وی اف
ــی معیــن  بلوچســتان و هرمــزگان را پشــتیبانی مــی کنیــم ول
اســتان هــای همجــوار ماننــد  خراســان جنوبــی ، یــزد و فــارس 
هســتیم و همانگونــه کــه  اســتان هــای همجــوار معیــن اســتان 

مــا در زمــان حادثــه هســتند . 
وی بیــان داشــت:به طــور مثــال  اســتان سیســتان بلوچســتان 
در زمــان درگیــری ســیل اخیــر ، ســازمان دســتور اعــزام تیــم 
ــد و  ــتقر ش ــار مس ــه چابه ــد و در منطق ــزام ش ــم اع ــرد تی ک
ــه کــه درســیل   امــداد رســانی هــای ازم انجــام شــد. همانگون
فروردیــن 98  ،شهرســتان حمیدیــه خورســتان بــا آنکــه خیلــی 
ــود کــه هــال  ــن ب ــه دارد درخواســت ســازمان ای ــا مــا فاصل ب
احمــر کرمــان در حمیدیــه مســتقر شــود و کار امــداد رســانی 

صــورت بپذیــرد کــه ایــن کار هــم صــورت گرفــت.
وی افزود:زمــان بعــد از حادثــه کار بازســازی انجــام مــی گیــرد 
کــه امیدواریــم مناطقــی کــه در حــوادث آســیب دیــده ســریعتر 
ــن خصــوص ســازمان اقامــی  ــر و بازســازی شــوند در ای تعمی
ــن  ــی جایگزی ــه نوع ــال ب ــه بهرح ــد ک ــی کن ــع م ــم توزی ه

هســتند .
مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر اســتان کرمــان گفت:جععیــت 
ــه یکــی از  ــه خــود ک ــر اســاس اصــول هفتگان ــر ب  هــال احم
ــرا  ــدت را اج ــن وح ــور ای ــت در کل کش ــدت هس ــا  وح آن ه
مــی کنــد و هــر جــای اســتان یــا کشــور مشــکلی پیــش بیــاد 

ــد اســتفاده کنــد . ــع مــی توان از مناب

 مدیر عامل هال احمر استان کرمان در پاسخ به سوال خبرنگار هفتواد گفت :

معین امدادی استان های همجوار هستیم و آنها نیز در مواقع بحران معین امدادی  کرمان می باشند 
طی سال گذشته ؛ هال احمر کرمان به ۴۰۸ هزارنفر در حوادث امدادرسانی کرد

طرح فاصله گذاری اجتماعی همچون دوماه گذشته 
در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حال انجام است

ــذاری  ــه گ ــرح فاصل ط
انجــام  و  اجتماعــی 
بــه  ازم  اقدامــات 
منظــور پیشــگیری و 
ویــروس  بــا  مقابلــه 
همچــون  کرونــا، 
گذشــته  مــاه  دو 
تمامــی  در  کمــاکان 
منطقــه  شــرکت های 
صنعتــی  و  معدنــی 
ــای  ــا کرون ــه ب ــگیری و مقابل ــه پیش ــارت کمیت ــا نظ ــر و ب گل گه
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در حــال انجــام اســت.

گــزارش برخــی از اقدامــات انجــام شــده در ایــن راســتا در منطقــه 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر در هفتــه گذشــته بــه شــرح ذیــل مــی 

باشــد؛
ــل  ــش کام ــا پوش ــر ب ــان گه ــرکت آرم ــی در ش ــام ضدعفون * انج
ــا  ــدن، کوش ــور مع ــر اداری، ام ــامل دفات ــت ش ــک لیس ــق چ طب
معــدن، دیســپاچینگ، ماشــین آات، ســرویس هــای ایــاب و 
ــش  ــای آت ــتگاه ه ــوخت، ایس ــای س ــگاه ه ــت، جای ــاب، حراس ذه
ــتوران،  ــری، رس ــای کارگ ــپ ه ــکاران، کم ــایت پیمان ــانی، س نش

ــباری و ... ــکن، آتش ــنگ ش ــام، س ــز پی مرک
ــتوران  ــت رس ــدی و نظاف ــته بن ــع و بس ــوه توزی ــر نح ــارت ب * نظ

ــرروش گه
ــا  ــکار ب ــر هم ــرکت گه ــای اداری ش ــه واحده ــی کلی * ضدعفون

ــیل ــول نانوس محل
ــکاران شــرکت  ــدگان و پیمان ــای رانن ــی کمپ ه ــی تمام * ضدعفون

گهــر همــکار بــا محلــول نانوســیل
* ضدعفونــی کلیــه واحدهــای تعمیــرگاه و ابــزارآات شــرکت گهــر 

همــکار در ســایت معــدن یــک و ســایت 5 و 6 و 7
ــر  ــام شــرکت گه ــا و اق ــی ماشــین آات، انباره ــی تمام * گندزدای
همــکار در ســایت معــدن یــک و ســایت پنــج و شــش و هفــت بــا 

ــول نانوســیل محل
کنتــرل،  ســاختمان  اداری،  اماکــن  کلیــه  عفونــی  ضــد   * 
کانکــس هــای پرســنل، کلیــه انبارهــا و واحدهــای کاری کارخانجات 

گندلــه ســازی شــرکت نظــم آوران صنعــت و معــدن گل گهر
* ضــد عفونــی اتوبوس هــا، ســواری هــا و ماشــین آات کارخانجــات 

گندلــه ســازی شــرکت نظــم آوران صنعــت و معــدن گل گهــر
* ضــد عفونــی بــا محلــول ضــد عفونــی کننــده و گنــد زدا بــر پایــه 
ــوس و کارگاه تغلیــظ توســط  پراســتیک اســیدT6 - 3 اپتیمــم اتوب

واحــد خدمــات شــرکت گهــر روش
دان  در طــول شــات  پیمانــکاران  عفونــی کمپ هــای   * ضــد 

گندله سازی 2 در سه شیفت کاری
دان شــات  زمــان  در  ابــزارآات  و  لــوازم  عفونــی  ضــد   * 

گندله سازی 2

آگهي فراخوان عمومي  شماره 99/02/ف
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عام( در نظـر دارد »به منظور پیاده سـازي 
پـروژه ي هـوش تجاري و در گام نخسـت طراحي و پیاده سـازي انباره ي داده«، نسـبت 
بـه شناسـایي شـرکت هـاي فعـال در ایـن زمینـه از طریـق فراخـوان عمومـي اقدام 
نمایـد لـذا کلیـه متقاضیان محتـرم مي تواننـد جهت اخـذ اسـناد فراخوان بـه آدرس 
الكترونیكـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را از قسـمت - مناقصـه و 

مزایـده   دانلـود نمایند . 
در   99/02/30 مـــورخ  شـنبه  روزسـه   14 الـي   9 سـاعت  پـاکات   تحویـل  مهلـت 
 محـــل دفترکمیسـیون معــامات مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهـران 

مي باشد. 
 ازم بـه ذکـر اسـت شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در رد یـا تاییـد صاحیـت 
شـرکت هـا مختـار مي باشـد و ارسـال مـدارك هیچ گونـه حقي بـراي ارسـال کننده 

ایجـواد نخواهـد کرد . 
مدیریت قراردادها و معامات

شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

اخبار شرکت مخابرات منطقه کرمان
دیدار مسئول سازمان بسیج ادارات 

با مهندس سید رهام حسینی
ــان  ــه کرم ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــیج ادارات ب ــازمان بس ــئول س ــی مس ــرهنگ جال س
ــی  ــرد گفتن ــدار ک ــینی دی ــام حس ــید ره ــدس س مهن
ــی ضمــن تبریــک   ــدار ســرهنگ جال ــن دی اســت در ای
از عملکــرد و  مــاه مبــارک رمضــان وتقدیــر ویــژه 
ــان  ــه کرم ــرات منطق ــر مخاب ــه مدی ــکاری صمیمان هم
ســازمان  هــای  برنامــه  تمامــی  در  داشــت:  اظهــار 
منطقــه  مخابــرات   98 ســال  ســپاه   ادارات  بســیچ 
 کرمــان بــا مدیریــت مهنــدس حســینی همــگام بــا ایــن 
انجــام  را  ازم  وهمــکاری  برداشــته  گام   ســازمان 

داده است .
گفتنــی اســت در ایــن دیــدار از ســوی اســتاندارکرمان بــا 
اهــداء لــوح ســپاس  از مدیــر مخابــرات ایــن منطقــه  در 
ــج فرهنــگ  ــرق وتروی ــی مصــرف ب ــه جوی راســتای صرف

بهینــه اســتفاده از انــرژی تقدیــر شــد.

بازدید مدیر مخابرات منطقه کرمان
از قسمت های فول سرویس وtth مخابرات شهرستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه کرمــان مدیــر مخابــرات 
منطقــه کرمــان وجمعــی از مدیــران وروســای ایــن منطقــه از مدیریــت 
ــد  ــرویس وtth بازدی ــول س ــای ف ــمت ه ــتان و قس ــرات  شهرس مخاب
ــد کاری  ــد مهنــدس حســینی رون ــن بازدی ــد گفتنــی اســت در ای کردن
ایــن حــوزه هــا را بررســی و در خصــوص مســائل کاری بــا همــکاران بــه 

گفتگــو پرداخــت .

اهداء لوح سپاس  
استاندار کرمان

به  مدیر مخابرات کرمان
ــتاندار  ــوی اس ــر از س ــوح تقدی ــداء ل اه
رهــام  ســید  مهنــدس  بــه  کرمــان 
حســینی مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان


