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ガ醇砿ょ章 ク砿Ｚ 迭 カ樗も ｆカもケぶ 弁
る巡もカ ガ少もヮ碕象 カヮ主ロ ゲ秒父 ｆも ラガ食ケクも ジ裳砿ろ昌

استاندار کرمان: 
مشارکت بانک ها 
در تامین مالی 
طرحهای اقتصادی 
زمینه ساز جهش 
تولید است
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:
ساخت ۲۳۰۰ واحد 
سیل  زده جنوب 
استان کرمان
 تا پایان تابستان به 
اتمام می رسد 
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2 عضو جنبش اسامی نیجریه: 

کاش 
می توانستم 
در بازسازی 

عتبات 
مشارکت کنم
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ریحانه های عفیف

سوی نور                 
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品芙捷 万昇 ｇ笥噺宍曽 ロ ｇ帥ガノ出 讃哨グ婿 
روابط عمومی و امور بین الملل

))  حمایت از کاای ایرانی  ((
فراخوان مناقصه  عمومي یک مرحله ای با ارزیابي کیفي

1- ارائـه گواهـی رتبه بنـدی نیرو معتبـر از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور /سـازمان برنامـه و بودجه الزامی 
میباشد.

۲- ارائه گواهینامه تائید صاحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی میباشد.
۳- زمـان واریـز وجـه بابت خرید اسـناد مناقصـه : از روز شـنبه بـه تاریـخ  1۳99/۰۳/۳1  لغایت چهارشـنبه  مورخ  

1۳99/۰4/۰4
4- محـل فـروش اسـناد : کرمـان- خیابـان خواجـوي کرماني - خیابـان توانیـر - شـرکت توزیع نیروي برق شـمال 

اسـتان کرمـان - سـاختمان شـماره ۳ - اداره تـدارکات و قرادادها  -  تلفـن -۰۳4۳۲5۲۰۰۰۳
5- مـدارك مـورد نیـاز جهت تحویل اسـناد : بـه ازاي هر یـک جلد شـماره مناقصه فیـش واریزي به مبلـغ 5۰۰.۰۰۰  

ریـال واریز به حسـاب سـپهر شـماره ۰1۰18۲4764۰۰5 بانک صادرات شـعبه صنعتـي کرمان ،کد شـعبه ۳۲8۰
6- زمان تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت 8:۰۰ صبح روز بازگشایي براساس تاریخ مندرج در جدول باا 

7- محـل تحویـل پاکات مناقصـه: کرمـان ، خیابان خواجـوي کرماني، خیابـان توانیـر ، دبیرخانه شـرکت توزیع برق 
کرمان. اسـتان  شمال 

8- زمـان ومحـل بازگشـایي پاکات مناقصه  براسـاس سـاعت و تاریـخ هاي منـدرج در جدول فوق- سـالن کنفرانس 
شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان

9- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
1۰- پیشـنهادهاي فاقـد امضـاء ،مشـروط ، مخدوش و پیشـنهاداتي که بعد از موعد مقرر واصل شـود ترتیـب اثر داده 

نخواهـد شـد و حضور پیشـنهاد دهندگان در جلسـه با ارائـه معرفی نامه بامانع میباشـد .                          
11-  مناقصات به صورت یک مرحله اي با ارزیابي کیفي مي باشند.

1۲- سایر اطاعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 
ضمنا اين آگهي عينا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس ميباشد.
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 شـركت توزيـع نیـروي برق شـمال اسـتان كرمـان در نظر دارد 
فعالیت های خريد كاا و تجهیزات،نوسـازي شـبکه و تاسیسـات 
توزيـع نیروی بـرق جهت رعايت حريـم حوزه عملیاتـي خود را  
از طريـق مناقصـه عمومـي يـک مرحلـه اي بـا ارزيابـي كیفي به 

شـرح زير بـه پیمانـکاران واجـد صاحیت واگـذار نمايد.

سایت اینترنتي شرکت توزیع  شمال به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
 شبکه اطاع رساني معامات توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
 پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR     مي باشد 

 روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

پیام تسلیت دکتر پورابراهیمی 
به مناسبت درگذشت مادر 

شهیدان سیف الدینی راد و برهانی 

2

 پس از استماع گزارش دکتر سعید صادقی گوغری
 ) عضو هیات مدیره شرکت گهرزمین سیرجان ( صورت گرفت:

تاکید سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 

بر افزایش استخراج 
و جهش تولید در شرکت 

سنگ آهن گهر زمین 

4
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد

کرمانی ها رعایت نکنند، 
در 1۰ روز آینده با مرگ و 
میر باا روبرو خواهیم شد

2

 در پی ماجرای فساد اکبر طبری ) معاون سابق قوه قضاییه ( :

آیت ا... آملی اریجانی 
3باید پاسخگو باشد

 شهردار کرمان:
اجرای پروژه های هدایت آب های 
سطحی در کرمان ضروری است

2
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                                                     سوی نور
)چرچیل انگلیس( را در قفس آهنین  )چشِم دِل جهان بین( عبرت نو را ببین 
به زیر پا فتاده )تندیس برده داران(  به دست جنبش خلق در سایه ی سیاهان 

ضد نژاد پرستی و بر علیه فساد  جمعیت میلیونی از همه رنگ و نژاد  
زمین و آینده اش بدست مستضعفان!1 دریا بیافریدند بر غرق فرعونیان  

1 آیه ی شریفه ی قرآن                                          غامحسین رضایی - نقاش

اسـتاندار کرمـان بر لزوم حمایـت از طرح های توسـعه ای این 
اسـتان در قالـب پرداخت تسـهیات بانکی تاکید کـرد و افزود: 
مشـارکت بیشـتر و جـدی بانک هـا در تامین مالـی طرح های 

اقتصـادی زمینـه سـاز تحقق جهش تولید اسـت . 
دکتـر فدائـی  در دیـدار مدیرعامـل بانـک توسـعه تعـاون بـا 
حضـور رئیـس مجمـع نمایندگان اسـتان کرمـان افـزود: ازم 
اسـت دربـاره زمینه هـای همـکاری ایـن بانـک بـرای حمایـت 
از طرح های اشـتغالزایی روسـتایی و شـهری بررسـی بیشـتری 

گیرد.  انجـام 

وی بـر لـزوم مشـارکت بیشـتر بانک هـا بـرای تامیـن مالـی 
طرح هـای اقتصـادی تاکیـد کرد و اظهار داشـت: انتظـار داریم 
بانـک توسـعه تعـاون عـاوه بـر حمایـت از طرح هـای بـزرگ، 
بـرای حمایـت از طرح هـای اشـتغالزایی مددجویـان کمیتـه 
امداد اسـتان کرمـان هم از تمـام ظرفیت های قانونی اسـتفاده 

 . کند
حجـت الـه مهدیـان  مدیرعامـل بانـک توسـعه تعاون بـا اعام 
حمایـت ایـن بانـک از طرح هـای توسـعه ای اسـتان کرمـان، 
گفـت: ظـرف دو هفتـه آینـده گروهـی از مدیـران ارشـد بانک 

بـرای بررسـی و نهایـی کـردن تفاهـم همکاری هـا بـه کرمـان 
سـفر خواهنـد کرد.

پرداخـت تسـهیات بانکـی بـرای توسـعه طـرح فواد مشـیز، 
احداث کارخانه کاغذسـازی زرند، طرح توسـعه کارخانه دوران 
الکترونیـک سـیرجان و دیگـر طرحهـا از جملـه توافق های این 
نشسـت بـود. همچنیـن مقرر شـد از ظرفیت هـای قانونی برای 
پرداخـت وام هـای اشـتغالزایی بـه مددجویـان کمیتـه امـداد 

اسـتان کرمامن اسـتفاده شود. 
مطالعه مشـترک اسـتانداری کرمان و بانک توسـعه تعاون برای 

بررسـی تهیـه طـرح ایجاد ۱۰هزار فرصت شـغلی در اسـتان از 
 دیگـر مـواردی بود که طرفین بـرای انجـام آن موافقت کردند.

استاندار کرمان: 
مشارکت بانک ها در تامین مالی طرحهای اقتصادی زمینه ساز جهش تولید است

بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر ارتباطـات مردمـی نماینـده 
مـردم کرمـان و راور، دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی نماینـده 
مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی بـه مناسـبت 
الدینـی راد و برهانـی پیـام  درگذشـت مـادر شـهیدان سـیف 

تسـلیتی صـادر نمـود.
متن این پیام به شرح ذیل می باشد:

بسم ا... الرحمن الرحیم
 درگذشـت جانـکاه مرحومـه مغفـوره بـی بـی جمیلـه 
قوامـی مادر شـهیدان واامقـام »محمد حسـین، محمد 

حسـن و محمـد عبـاس سـیف الدینـی راد« و همچنین 
مـادر بـزرگ شـهید گرانقدر »محسـن برهانـی« موجب 

تاثـر و تالـم گردید.
 مـادری متقـی و صبـور كـه عمر گرانقـدر خویـش را در 
مسـیر تربیـت فرزنـدان مومـن و انقابی سـپری نمود و 
بـی تردید مجاهـدت فاطمـی آن بانوی مومنـه و صالحه 
وایتمـدار  و  انقابـی  برومنـد،  فرزندانـی  تربیـت  در 
ذخیـره ای عظیم و ارزشـمند نـزد پـروردگار كریم برای 
سـربلندی آن مادر پاكدامن و عاشـق اهـل بیت عصمت 

و طهـارت )ع( در روز عقبـی خواهـد بود.
 اینجانـب ایـن مصیبـت جانسـوز را بـه خانـواده معـزز 
خداونـد  درگاه  از  و  نمـوده  عـرض  تسـلیت  شـهید 
متعـال بـرای آن فقیده سـعیده رحمـت واسـعه الهی و 
همنشـینی بـا حضـرت زهـرا )س( و فرزندان شـهیدش 
و بـرای مصیبـت دیـدگان ارجمنـد صبـر و شـکیبایی 

می نمایـم. مسـئلت 
 محمدرضا پورابراهیمی

نماینده مردم كرمان و راور در مجلس شورای اسامی

پیام تسلیت دکتر پورابراهیمی 
به مناسبت درگذشت مادر شهیدان سیف الدینی راد و برهانی

شـهردار کرمـان گفـت: اجـرای پروژه هـای هدایـت 
ازم  سـیاب ها،  مهـار  بـرای  سـطحی  آب هـای 
و ضـروری اسـت و بـا هـدف سـاماندهی و کنتـرل 
سـیاب ها انجـام می شـود. طـی نشسـتی وضعیت 
طـرح سـاماندهی سـیاب ها و راه های ایمن سـازی 

مسـیر سـیاب های شـهر بررسـی شـد.
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  شـهردار  نشسـت  ایـن  در 
این کـه سـیاب ها، بحـران بزرگی برای شـهر ایجاد 
می کنـد، گفـت: جمـع آوری و هدایـت سـیاب ها 
نیازمنـد ظرفیت سـازی بیشـتری اسـت و در ایـن 
زمینـه اقدامـات عمرانـی مؤثـری بایـد انجام شـود.

سـاماندهی  ضـرورت  بـر  عالـم زاده  مهـران  سـید 

خسـارت های  از  پیشـگیری  بـرای  سـیاب ها 
احتمالـی تأکیـد کـرد و افـزود: اجـرای پروژه هـای 
هدایـت آب هـای سـطحی بـرای مهـار سـیاب ها، 
و  بـا هـدف سـاماندهی  و  اسـت  و ضـروری  ازم 

می شـود.  انجـام  سـیاب ها  کنتـرل 
مدیریـت  بـرای  اسـت  ازم  کـرد:  بیـان  وی 
بحـران شـهر در زمینـۀ سـیاب های شـهری، بـه 
شناسـایی تأثیـر عوامـل طبیعـی و سـاختاری در 
راهبردهـای  و  بپردازیـم  برنامه ریزی هـای شـهری 
اجرایی مناسـب بـرای مدیریت بحران سـیاب های 
ارائـه شـود کـه نتیجـۀ آن، سـازماندهی  شـهری 
و  شـهری  برنامه ریـزی  در  بحـران  مدیریـت 

جلوگیـری از ایجاد سـیل و کاهش زیان های ناشـی 
از آن خواهـد بـود.در ادامۀ این نشسـت، بیت ا... پور، 
مشـاور طـرح »ایمن سـازی شـهر کرمـان در مقابل 
سـیاب« توضیحاتی پیرامـون این طـرح ارائه کرد.

پایـه ای و  انجـام مطالعـات  بـه  وی ضمـن اشـاره 
سـیاب های  کنتـرل  زمینـه،  ایـن  در  تخصصـی 
ورودی بـه شـهر کرمـان و شناسـایی نقـاط بحرانی 
در سـطح شـهر و همچنیـن هدایـت سـیاب ها بـه 
سـمت نقـاط ایمن را از اهـداف این طرح برشـمرد.

ازم بـه ذکـر اسـت؛ در ایـن نشسـت که بـا حضور 
سرپرسـت معاونت هـای حمل ونقل و امـور زیربنایی 
مشـاوران طـرح  و  و خدمـات شـهری شـهرداری 

برگـزار  کرمـان«  شـهر  سـیاب های  »سـاماندهی 
شـد، شـهرداران مناطق پنج گانه نیـز ضمن معرفی 
نقـاط بحرانـی در نقاط مختلف شـهر، پیشـنهاداتی 
جهـت رفـع مشـکل آب گرفتگـی در معابـر ارائـه 

کردند.
شـهر  سـیاب های  کنتـرل  مطالعـات  مناقصـۀ 
و  قیمـت  )حداقـل   QCBS روش  بـه  کرمـان، 
حداکثـر کیفیـت( اسـفندماه ۹۸ بین هفت مشـاور 
قـدر کشـور برگـزار شـد کـه شـرکت مهندسـین 

شـد.  مناقصـه  برنـده  ایده پـردازان،  مشـاور 
مطالعـات ایـن طـرح تاکنـون، ۶۰ درصد پیشـرفت 
دارد و قـرار اسـت تـا پایـان شـهریورماه بـه پایـان 

برون شـهری  دو حـوزۀ  در  مطالعـات  ایـن  برسـد. 
مقابـل  در  کرمـان  شـهر  ایمن سـازی  شـامل 
حـل  بـرای  درون شـهری  و  ورودی  سـیاب های 
مشـکات مربـوط بـه نقـاط بحرانـی داخـل شـهر 

می شـود. انجـام 

 شهردار کرمان:

اجرای پروژه های هدایت آب های سطحی در کرمان ضروری است

بـه گـزارش روابط عمومي سـازمان دکتر رودري رئیس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریزي اسـتان کرمان در گـرد همایي معاونین 
فرمانـداري ها و نیز دبیران کمیته هاي برنامه ریزي شهرسـتانها 
بـا تشـریح ارقـام بودجـه دولـت و همچنیـن بودجـه عمرانـي 
 اباغـي به اسـتان گفت: بیـش از ۴۷,۲ در صد اعتبـارات تملک 
دارایي هاي سـرمایه اي کشـور بصورت متمرکز توزیع مي شـود.

رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزي اسـتان با اشـاره به اینکه 
معاونیـن برنامـه ریـزي و عمرانـي فرمانـداري هـا بـازوي اصلي 
فکري و اجرایي شهرسـتان ها بوده و مي توانند نقش موثري در 

جـذب اعتبـارات ردیف هاي متفرقـه که ۳۰,۵ درصـد اعتبارات 
تملـک دارایـي هاي سـرمایه اي کشـور را شـامل مي شـود ایفا 
 کننـد گفـت: تمرکـز دسـتگاه هـاي اجرایي بـر جـذب اعتبارات 
ردیـف هـاي متفرقـه سـهم اسـتان از اعتبـارات ملـي را بیشـتر 

نمود. خواهـد 
دکتـر رودري همچنیـن بـا اشـاره بـه توزیـع اعتبـارات عمراني 
شهرسـتانها خاطـر نشـان کـرد تمـام تـاش مجموعه سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریزي اسـتان بـر توزیع شـاخصمند اعتبارات 
بـر اسـاس قوانین و مقـررات جـاري و همچنین توجه به اسـناد 
بـاا دسـتي اسـت و افـزود: الگویـي کـه توزیـع شهرسـتاني بـر 
 مبناي آن انجام میشـود طي سـالهاي گذشـته از سـوي سازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور مـورد تاییـد و قابـل تسـري بـه سـایر 

اسـتانها نیـز قـرار گرفـت.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان در بخشـي از 

سـخنان خـود بـا انتقـاد از عـدم نظـارت کافـي بـر پـروژ هـاي 
عمرانـي گفـت: بعضـاً بـه دلیـل عـدم اجـراي صحیح پـروژه ها 
عمـر مفیـد آنهـا به نصـف تقلیـل پیدا کـرده که اتـاف منابع و 

حیـف و میـل بیـت المـال را بـه دنبـال خواهد داشـت.
دکتـر رودري بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته ۱۰۰۰ پـروژه از 
۳۵۰۰ پـروژه عمرانـي اسـتان را نظـارت کـرده ایـم بـر نقـش 
موثـر تـر و پررنـگ تـر فرمانـداري ها در نظـارت بر پـروژه هاي 
 عمرانـي تاکیـد کرد و افزود: ازم اسـت در کمیتـه برنامه ریزي، 
از تصویـب و  از  بنـدي و پـس  اولویـت  پـروژه هـاي عمرانـي 
تخصیـص اعتبـار مـورد نظـارت و پایـش مسـتمر قـرار گیرنـد.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان بـا اشـاره بـه 
بـرش شهرسـتاني پـروژه هـاي اقتصـاد مقاومتـي اسـتان گفت: 
در راسـتاي توسـعه شهرسـتان هـا و بـا توجـه بـه اسـناد بـاا 
دسـتي از جملـه سـند برنامه ششـم توسـعه نیـاز به شناسـایي 

و همچنیـن تعریـف پـروژه هـاي محـرک و پیشـران اقتصـادي 
داریـم تـا زمینه رشـد اقتصـادي و اشـتغالزاري را فراهم سـازند 
کـه ازم اسـت فرمانـداري هـا نسـبت به پیشـنهاد پـروژه هاي 
مـورد نظـر بـه سـتاد فرماندهـي اقتصـاد مقاومتي اسـتان اقدام 
نماینـد. دکتـر رودري همچنیـن با اشـاره بـه برنامه هاي سـتاد 
فرماندهـي اقتصـاد مقاومتـي اسـتان خاطـر نشـان کـرد بعضي 
اقدامـات مـورد نیـاز جهـت توسـعه شهرسـتان ها مـي تواند در 

قالـب ۹ محـور تعریـف شـده انجام شـوند.
وي بـا توجـه بـه پایـش عملکـرد معیـن هـاي توسـعه توسـط 
رصـد  لـزوم  بـر  اسـتان  مقاومتـي  اقتصـاد  فرماندهـي   سـتاد 
پـروژه هـاي اقتصاد مقاومتـي و همچنین عملکرد معین توسـعه 
شهرسـتان تاکیـد کرد و افزود: ازم اسـت فرمانداري ها نسـبت 
بـه ارسـال مسـائل و مشـکات پـروژه هـا بـه سـتاد فرماندهـي 

اقتصـاد مقاومتي اسـتان اقـدام نمایند.

دكتر رودري: 
عدم نظارت كافي بعضاً عمر مفيد پروژه ها را به نصف كاهش مي دهد

مدیر عامل شركت توزیع برق شمال در جلسه شوراي اداري استان :
دستگاه هاي دولتي پرداخت بدهي 
برق مصرفي خود را در دستور كار 

قرار بدهند   
بـه گـزارش روابـط عمومـي، محمـود 
اسـتان  اداري  شـوراي  در  شـهبا 
کرمـان کـه بـا حضـور حجت ااسـام 
والمسـلیمن حسـن علیدادي سـلیماني 
امـام  و  اسـتان  در  ولي فقیـه  نماینـده 
فدائـي  محمدجـواد  و  کرمـان  جمعـه 
اسـتاندار کرمـان برگـزار شـد بـا بیـان 
اینکـه در اسـتان کرمان یـک میلیون و 
۲۰۰ هـزار مشـترک بـرق داریـم اظهار 
داشـت: صنعت بـرق بودجـه آن چناني 
از محـل درآمدهـاي عمومـي نمي گیرد 

مي شـود. تامیـن  مشـترکان  از  آن  هزینه هـاي  و 
وي بـا عنـوان اینکـه در جنـوب اسـتان کرمان ۶۰ میلیـارد تومـان مطالبات صنعت 
بـرق اسـت کـه از ایـن مبلـغ ۱۵ میلیـارد تومـان آن مطالبـات شـرکت بـرق از 
دسـتگاه هاي دولتـي اسـت ادامه داد: در شـمال اسـتان کرمـان ۷۰ میلیـارد تومان 
مطالبـات شـرکت توزیـع برق اسـت کـه ۳۰ میلیارد تومـان از این مقـدار مربوط به 

دسـتگاه هاي اجرایي اسـتان اسـت.
بدهـي  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  توزیـع  شـرکت  مدیر عامـل 
دسـتگاه هاي دولتـي بـه شـرکت توزیـع نیـروي بـرق گفـت: دسـتگاه هاي دولتـي 

پرداخـت بدهـي بـرق مصرفـي خـود را در دسـتور کار قـرار بدهنـد.
وي افـزود: توسـعه شـبکه توزیـع و اصـاح زیـر سـاخت هـا در صنعت برق اسـتان 
نیازمنـد بودجـه و اعتبار ازم مي باشـد که مسـئولین سـایر ارگان هـا و نهادها مي 
تواننـد بـا پرداخـت بـه موقـع بدهـي بـرق مصرفي خـود به توسـعه ایـن صنعت  و 

خدمـات رسـاني بیشـتر به مشـترکین کمـک نمایند. 
وي درادامـه بـه لـزوم همـکاري همـه اداره هـا و دسـتگاه هـا بـراي گـذر از پیـک 
بـار گفـت : پیـک بـار مصـرف بـرق اسـتان مربـوط بـه سـاعت ۱۳ تـا ۱۶ و ۲۰ تـا 
 ۲۳ اسـت کـه بـا اجـراي طرح پیک سـایي بـا همـکاري خانه هـا، سـازمانها، موتور 

پمپ هاي کشاورزي و صنایع استان قابل مدیریت است.
وي بـا تاکیـد برآمادگـي کامـل صنعـت بـرق بـراي تامیـن و حفـظ بـرق پایـدار و 
روشـنایي مشـترکین  از مسـئولین اداره هـا و ارگان هـاي دولیتـي خواسـت تـا 
در مـدت زمـان پیـک بـار ضمـن خامـوش نمـودن نورپـردازي سـردرب ادارات و 
سـاختمان ها ي مربوطه ، دسـتگاه هاي برقي غیرضرور و سیسـتم هاي سرمایشـي 

را سـاعت ۱۲ ظهـر هـر روز خامـوش نماینـد.
وي ،  شـبکه بـرق شـمال اسـتان را یکـي از پایدارتریـن شـبکه هـاي بـرق کشـور 
دانسـت و براهمیـت صرفـه جویـي مصـرف بـرق در پیـک بار تابسـتان تاکیـد کرد.

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد

رشد 152 درصدی سود شرکت مس 
 نسبت به سال 97

دکتـر اردشـیر سـعدمحمدی مدیرعامـل شـرکت ملی صنایـع مس ایران گفت: شـرکت 
ملـی صنایـع مـس ایـران در ۱۲ماهـه منتهـی بـه اسـفند ۱۳۹۸ مبلـغ ۱۲۰۱ ریـال به 
ازای هـر سـهم سـود محقـق کرده اسـت کـه با احتسـاب افزایـش سـرمایه،۱۵۲ درصد 

نسـبت به سـال ۹۷ رشـد داشـته است.
رشد 152 درصدی سود شرکت مس نسبت به سال 97

بـه گـزارش مس پـرس، سـعدمحمدی با اعام ایـن خبر افـزود: همچنیـن در این دوره 
درآمـد هـای عملیاتـی شـرکت مـس بـا رشـد خـوب ۱۲۲ درصدی همـراه بود و سـود 

عملیاتـی نیز ۱۳۹درصد رشـد داشـته اسـت.
ثبت رکورد تولید روزانه خاک سولفوری 

سـعدمحمدی در ادامـه بـا اشـاره بـه ثبـت رشـد ۱۴ درصـدی آنـد در فروردیـن مـاه و 
رشـد ۱۲ درصـدی کاتـد در پاایشـگاه خاتـون آبـاد در اردیبهشـت ماه گفـت: با همت 
تمامـی پرسـنل در تاریـخ ۲۶ خردادمـاه امسـال شـاهد ثبت رکـورد تولیـد روزانه خاک 
سـولفوری بـه میـزان ۱۳۲۵۰۰ تـن در روز بودیـم که نسـبت به رکورد قبلـی در خرداد 

سـال ۱۳۹۸، ۲ هزار و ۵۰۰ تن رشـد داشـته اسـت.

اقدامات انجام شده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در سال ۹۸
شركت توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع 
دفتـر  مدیـر  مـردادی  حمیـد  کرمـان، 
بحـران و پدافنـد غیر عامـل، در خصوص 
اقدامـات انجـام شـده در سـال ۹۸ بیـان 
نمـود: طراحـی و سـاخت کابیـن سـیار 
بـرای دیـزل ژنراتـور به ظرفیـت ۵۰ کاوا 
بـه همـراه یـو پـی اس ۳ فـاز ۱۰ کاوابـا 
قابلیـت کارکرد بـه عنوان دیسـپاچینگ 
ایـن  برجسـته  اقدامـات  از  یکـی  سـیار 

مدیریـت بـوده اسـت. 
وی افـزود: طراحـی و سـاخت ماشـین حفـار فـوری با قابلیـت حفر چالـه در زمین 
هـای سـنگاخ و همچنیـن، ۷۰ پایـه روشـنایی سـه تیکـه خـود ایسـتا بـا قابلیت 
نصـب کابـل خودنگهـدار جهـت اسـتفاده در شـرایط بحرانـی طراحـی و سـاخته 

شـده اسـت. مـرادی در ادامـه سـخنان خـود خاطرنشـان 
کـرد: خریـد دیـزل ژنراتـور ۱۷۲ کاوا برای سـتاد شـرکت، 
خریـد ۱۰ دسـتگاه موتـور بـرق ۷/۵ کاوا جهـت اسـتفاده 
در مراکـز اتفاقـات مدیریـت هـای بـرق و همچنیـن تعـداد 
۳۸۰۷ پایه در راسـتای پایداری بیشـتر شـبکه مقاوم سازی 

است. شـده 
مدیـر دفتـر بحـران و پدافنـد غیـر عامـل تصریـح کرد: در سـال ۹۸ سـه دسـتگاه 
جهـت هیتـر گازوئیلـی در مدیریـت هـای بـرق مناطق سردسـیر به منظـور تامین 
گرمایـش محیطـی در فضـای آزاد بـرای برقـکاران در شـرایط بـرف و سـرما و ۲۰ 
دسـتگاه برج روشـنای کمپـی  به منظور تامین روشـنایی محیطـی در زمان بحران 
خریـداری شـده اسـت. وی در پایـان سـخنان خـود بـه مبلـغ اعتبـار هزینه شـده 
بـرای مـوارد مذکـور اشـاره کـرد و گفـت: مبلـغ کل هزینـه شـده در سـال ۹۸ بـه 
میـزان ۲۹ هـزار میلیـون ریـال مـی باشـد و ایـن دفتـر تمـام تـاش خـود را برای 

ارائـه خدمـات بهتـر انجام مـی دهد.

******

******

|||| اخبار شرکت آب و فاضاب استان کرمان ||||

مدیر امور آبفا شهرستان کرمان 
منصوب شد

حمیـد صمدانـی بـه سـمت مدیریـت آب و فاضـاب شهرسـتان 
کرمـان منصـوب شـد. طـی حکمـی از سـوی محمـد طاهـری 

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان،حمیـد 
صمدانـی از تاریـخ ۹۹,۳,۲۱ بـه مدت دو سـال   به سـمت مدیریـت آب و فاضاب 

شهرسـتان کرمـان منصوب شـد.

جلسه بررسی مشکات آب آشامیدنی روستاهای 
بخش چترود برگزار شد

بـه منظور بررسـی مشـکات آب آشـامیدنی روسـتاهای بخـش چترود ،جلسـه هم 
اندیشـی بـا حضـور امام جمعـه و بخشـدار چتـرود، دهیـار روسـتاهای توابع بخش 
چتـرود، اعضـای شـورای اسـامی بخـش چتـرود، مدیـر آبفـا و مدیـر نظـارت بـر 

خدمـات مشـترکین آبفـا شهرسـتان کرمـان برگزار شـد. 
در ایـن جلسـه حجت ااسـام علـی زمانـی امـام جمعـه چتـرود با اشـاره بـه اینکه 
آب مایـه حیـات اسـت و در قـرآن کریـم خداوند به این نعمت اشـاره داشـته اسـت 
اظهار داشـت: شـبکه آبرسـانی در روسـتاها بسیار فرسوده اسـت و همین فرسودگی 

باعـث هدررفت آب می شـود.
وی افـزود: در شـرایطی کـه بـا کمبـود آب مواجـه هسـتیم هدررفـت آب بـه دلیل 
فرسـودگی هیـچ توجیهـی نـدارد. محمدرضا حاج غنی بخشـدار چترود نیز با اشـاره 
بـه اینکـه بسـیاری از روسـتاهای بخـش چترود مشـکات کمبود شـدید آبرسـانی 
از جملـه نبـود آب شـرب، کمبود آب شـرب و شـبکه فرسـوده دارنـد ، تصریح کرد: 
قطعـا ایـن مشـکات در روزهـای آینـده و بـا گرم تـر شـدن هوا بیشـتر می شـود و 
بایـد از اآن چاره اندیشـی کرد.حمیـد صمدانـی مدیـر آب و فاضـاب شهرسـتان 
کرمـان در ایـن جلسـه بـا اشـاره به اینکه ۱۷۶ روسـتا در سـطح شهرسـتان کرمان 
بـا اجـرای طـرح ادغـام ادارات آب روسـتایی و شـهری بـه مـا پیوسـتند ،تصریـح 
کـرد: بایـد بـا درایـت و گذاشـتن وقـت در شـرایطی که اعتبـار نداریم مشـکات را 
برطـرف کنیـم .وی افـزود: ۲۶ هـزار اشـتراک آب در روسـتاهای شهرسـتان کرمان 
 وجـود دارد کـه بـا همیـن منابـع محـدود و کمبـود اعتبـارات بایـد مدیریت شـود.

وی بـا بیـان اینکـه امـروز آب ارزان تریـن کاایـی اسـت کـه در اختیـار مـا قـرار 
می گیـرد و مـردم بـه ارزش آن توجـه نمی کننـد و صرفه جویـی انجـام نمی شـود 
گفـت: متاسـفانه در روسـتاها ایـن فرهنگ از گذشـته وجـود دارد کـه از همین آب 
شـرب بـرای باغچـه و کشـاورزی و بـرای دام و دامداری اسـتفاده می کننـد که باید 

اصـاح شـود. در ایـن جلسـه تمهیداتـی در خصـوص رفـع مشـکل آب آشـامیدنی 
روسـتاهای توابـع چترود اندیشـیده شـد.

مشکل آبرسانی روستاهای بجگان و اریان 
منوجان برطرف شد

بـا توجـه به مشـکل آبرسـانی در روسـتاهای بجـگان و اریـان از توابـع منوجان ،با 
اقداماتـی کـه توسـط امـور آبفـا ایـن شهرسـتان صـورت گرفت ،مشـکل آبرسـانی 
بـه ایـن دو روسـتا برطـرف شـد. در روسـتای بجـگان بـه علت قـرار گرفتـن منازل 
مسـکونی در بـاا دسـت و ارتفاع ، با نصـب الکتروموتور، تابلو برق و افزایش بیسـت 
متـری چـاه آب شـرب موجـود توسـط امـور آبفـا مشـکات آب ایـن منطقـه حـل 
شـد.همچنین  منطقـه اریان بـا وجود تولید خـوب آب مشـکاتی در زمینه توزیع 
آب وجـود داشـت کـه این مسـئله باعـث نارضایتی مردم شـده بود بـا کارهای فنی 
و عملیـات مهندسـی مشـکات آب شـرب در ایـن روسـتا هـم حل شـد و مـردم از 

ایـن نعمـت حیاتـی بهره مند شـدند.
گفتنی اسـت پس از انجام این اقدامات و رفع مشـکل آبرسـانی، محمودی فرماندار 
منوجـان به اتفاق شـیخ سـامانی مدیـر امور آبفا این شهرسـتان از اقدامـات و پروژه 

هـای انجام شـده در این زمینـه بازدید کردند.

******

******

  مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شـمال اسـتان کرمـان 
گفـت :امسـال شـعار روز جهانـی مقابلـه با بیابـان زایـی؛ مقابله 
بـا بیابان زایـی، تولیـد پایـدار و مصـرف بهینـه نام گـذاری شـده 
اسـت ، او گفـت :دلیـل اینکـه مقولـه بیابان زایی یکـی از عوامل 
اصلـی توسـعه یافتـه در جهـان امـروز حساب میشـود، سـازمان 
ملـل متحـد روز هفدهـم ژوئـن مصـادف بـا بیسـت و هشـتم 
بیابانزایـی  بـا  مقابلـه  جهانـی  روز  عنـوان  بـه  را  مـاه  خـرداد 

نامگـذاری کـرده اسـت.
رجبـی زاده افزود، در کشـور مـا ایران حـدود ۳۲ میلیون هکتار 
عرصـه هـای بیابانـی داریم کـه از این میـزان ۲۰ درصـد حدود 
۶ و سـه دهـم هکتـار عرصـه هـای بیابانـی در اسـتان کرمـان 

دارد. قرار 
مجمـوع  از  گفـت:  کرمـان  شـمال  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
هکتـار،  میلیـون  نیـم  و  چهـار  تقریبـا  اسـتان  بیابان هـای 

عرصه های حسـاس به فرسـایش بادی هسـتند که فقر پوشـش 
گیاهـی در ایـن مناطـق بـه حدی اسـت که بـا انـدک وزش باد 
ذرات خـاک در قالـب گـرد و خـاک و یـا طوفان هـای شـن بـه 

حرکـت در می آینـد و آنهـا را مشـاهده می کنیـم.  
رجبـی زاده گفـت :بـا مطالعاتـی کـه انجام شـده در سـطح ۱۳ 
شهرسـتان اسـتان ۲۸ کانون بحرانی حسـاس به فرسایش بادی 
داریـم کـه مسـاحتی حـدود یـک و دو دهـم میلیون هکتـار به 
خودشـون را اختصـاص می دهند .وی گفت تمرکـز فعالیت های 
منابـع طبیعـی شـمال اسـتان کرمـان، مهـار کانونهـای بحرانی 
فرسـایش بـادی اسـت. رجبـی زاده افـزود در سـال ۹۸ از منابع 
مختلـف ،اعتباری شـامل صندوق توسـعه ملی بنـد ه تبصره یک 
قانـون بودجه،منابـع ملی و اسـتانی حـدود ۱۰۰ میلیـارد تومان 

اعتبـار بـرای بخـش مقابله بـا  بیابان زایـی و اجـرای پروژه های 
مختلـف در ایـن بخـش در اختیـار ایـن اداره کل قـرار گرفتـه 
اسـت کـه بـا ایـن اعتبـار موفق شـده ایـم حـدود  ۳۰۰۰هکتار 
کیلومتـر   ۲۴۰۰ روانـاب،  کنتـرل  هکتـار   ۲۲۶۰۰  نهالـکاری، 
تلـه هـای رسـوبگیر ،۱۵۲ کیلومتر انـواع مختلف بادشـکن زنده 
و غیرزنـده و ۱۴۵ هکتـار هـم عملیـات مالـچ پاشـی در سـطح 

اسـتان انجام شـده اسـت.
 رجبـی زاده اضافـه کـرد ایـن عملیـات هـا نقش خیلـی مهمی 
در امنیـت زیسـتی سـاکنین مناطـق بیابانی ایفا مـی کند و این 
یـک عامـل خیلی مهـم در اسـتمرار تولیـد وعـدم مهاجرت هم 
اسـتانی هـا از مناطـق بیابانـی به سـایر مناطـق اسـتان قلمداد 

می شـود.

 مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان كرمان:

۴.۵میلیون هکتار از بیابان های استان عرصه های حساس به فرسایش بادی هستند 

مدیــركل نوســازی مــدارس اســتان كرمــان از امضای 
ــی  ــی ورزش ــع آموزش ــاخت مجتم ــه س ــم نام تفاه
ــادی در  ــاج آب ــره ت ــم طاه ــه خان ــاد حاجی ــده ی زن
رفســنجان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــارد ریــال 

ــر داد. خب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل نوســازی مــدارس 
ــرکل  ــژاد« مدی ــی ن ــد واعظ ــید محم ــان » س ــتان کرم اس
نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان کرمــان در رابطــه 
ــا امضــا ایــن تفاهــم نامــه گفــت : ایــن مجتمــع آموزشــی  ب
ــه  ــای ســعید ابراهیمــی ب ورزشــی توســط خیــر نیکــوکار آق
ــادی ســاخته  ــاج آب ــره ت ــم طاه ــه خان ــاد حاجی ــده ی ــام زن ن

خواهــد شــد.
مهنــدس واعظــی نــژاد در خصــوص ایــن پــروژه بــزرگ اظهار 

داشــت: ایــن مجتمــع آموزشــی ورزشــی در شــهر رفســنجان 
ســاخته خواهــد شــد و کل اعتبــار فضــای آموزشــی ورزشــی 
ــر  ــط خی ــال توس ــارد ری ــر ۲۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
نیکــوکار ســاخته خواهــد شــد و پذیــرای ۱۰۰۰ دانــش آمکــز 

رفســنجانی مــی باشــد.
ــت:  ــان داش ــه بی ــرورش در ادام ــوزش و پ ــورای آم ــو ش عض
ایــن مجتمــع آموزشــی شــامل مقاطــع آموزشــی ابتدایــی و 
متوســطه مــی باشــد و دانــش آمــوز از ابتــدای ورود بــه ایــن 
مجتمــع آموزشــی تحــت آمــوزش  کلیــه مقاطــع تحصیلــی 
ــم  ــی دیپل ــا زمان ــتان ت ــرد و از دبس ــی گی ــرار م ــه ق  اولی

می گیرد در این مجتمع تحصیلمی نمایند.
ــی   ــع آموزش ــن مجتم ــرد : در ای ــح ک ــژاد تصری ــی ن واعظ
دوبــاب ســاختمان ۹ کاســه ویــژه مقطــع تحصیلی متوســطه 

ســاخته مــی شــود کــه هــر ســاختمان آموزشــی ۱۲۸۵ متــر 
مربــع زیــر بنــای آموزشــی دارد کــه جمعــا ۲۵۷۰ متــر زیــر 

بنــای آموزشــی ایــن دو ســاختمان اســت.
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان از ســاخت 
دبســتان ۱۲ کاســه بــرای ایــن مجتمــع آموزشــی خبــر داد 
ــن دبســتان ۱۳۲۵  ــای آموزشــی ای ــر بن ــان داشــت: زی و بی
ــن ســاختمان هــای  ــار ای ــع مــی باشــد کــه در کن ــر مرب مت
آموزشــی یــک بــاب ســالن ورزشــی بــا زیربنــای ۱۱۲۰ متــر 

ــع ســاخته خواهــد شــد.  مرب
 ۲۳۰ مشــارکت  از  این تفاهم نامــه  امضــا  جلســه  در  وی 
میلیــارد ریالــی خیریــن مدرســه ســاز از ابتــدای ســال ۹۹ تــا 
کنــون در اســتان کرمــان خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد: 
بــا مشــارکت خوبــی کــه  خیریــن مدرســه ســاز در ســال ۹۹ 

ــش  ــر پی ــه آج ــر ب ــرح آج ــرای ط ــد واج ــته ان ــون داش تاکن
بینــی مــی شــود مبلــغ کمــک خیریــن تــا پایــان ســال ۹۹ 

ــارد تومــان برســد. ــه ۲۰۰ میلی ب

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان خبر داد 

ساخت مجتمع آموزشی ورزشی خیرساز ۲۰۰ میلیاردی در رفسنجان 
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آینه ی فطرتش زال و مانده اصیل
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بر حفظ آئین خود اراده اش استوار  
نخواسته از اجانب آرایش و ُمدش را 

دست هوس نداده آینده ی خودش را
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این شماره از هفتواد تقدیم می شود به 
شهید » رضا اسماعیلی«

 او را میشناسید؟

ــون،  ــر  فاطمی ــی س ــهید ب ــن ش ــماعیلی اولی ــا اس ــهید رض ش
داعشــی هــا در حالیکــه او را اســیر کردنــد بیســیم اش را 
روبــروی دهانــش گرفتــه همزمــان ســر از بدنــش جــدا میکردند 
ــف  ــش را تضعی ــه همرزمان ــای او روحی ــه ه ــدای نال ــا ص ــا ب ت
ــی  ــیم  یاعل ــت بیس ــر پش ــه آخ ــا لحظ ــه او ت ــد؛ در حالیک کنن

ــت. میگف

یاد یاران

پیام امام )ره ( خطاب به بسیجیان 
امـام پیامی خطاب 
بسـیجیان  بـه 
و  اسـت  نوشـته 
در  اسـت  قـرار 
سراسـری  اخبـار 
تلویزیـون  و  رادیـو 

شـود.  خوانـده 
دفتـر  از  امـا 
داده  اطـاع   امـام 
می شـود کـه متن 
برگردانـده  پیـام 
شـود؛ ظاهـرا امـام 
مـی خواهنـد روی 
آن اصاحـی انجـام دهنـد. امـام پـس از دریافـت متـن پیـام 
خـود یـک کلمـه را تغییـر مـی دهنـد و مجـددا آن را بـرای 
پخـش از اخبـار سراسـری ، به صدا و سـیما ارسـال مـی کنند. 
در توضیـح ایـن تغییـر عبارت بـه نزدیکان خود مـی گویند: در 
پیـام خـود بـه بسـیجیان نوشـته بـودم »من بـا تمـام َهّمم به 
شـما دعـا مـی کنـم« ، امـا آن را به »بیشـترین َهّمـم » تغییر 

دادم ؛ ایـن جملـه دقیقتـر اسـت .

تهیه و تنظیم : محمود جعفری از کوهبنان

همیشــه گفتیــم اگــر ائمــه و انبیــاء امــکان حکومــت مــی داشــتند  
 و جامعــه آرمانــی خــود را شــکل مــی دادنــد وضــع مــا ایــن نبــود 
 300 هــزار نفــر شــهید شــدن تــا ایــن جمهــوری اســامی شــکل 

گرفتــه و رســیده بــه اینجــا .
ــرود زیرگــوِش  حــاا اگــر کســی از ایــن اعتمــاد اســتفاده کنــد و ب
عمامــه ، عبــای فــردی بــه اصطــاح یــک رئیــس قــوه و فســاد را از 
آنجــا شــروع کنــد آن فــرد میلیاردهــا بــار بایــد اعــدام بشــود جــرم  
آن اگــر بــا قوانیــن کــه نوشــته شــده اجــرا شــود طبیعــی نیســت .

ــالها  ــن س ــه ای ــه هم ــوه ای ک ــات آن ق ــت اطاع ــس حفاظ رئی
میدیــده یــک فــرد دارد فســاد مــی کنــد و  ســاکت بــوده اان بایــد 

ــود . ــه ش ــم محاکم ــت ه ــس حفاظ آن رئی
ولی چه چیزی دارد ما را نابود می کند ؟؟

ــوری  ــات جمه ــود مقام ــوش خ ــر گ ــه زی ــترده ای ک ــاد گس فس
اســامی در دســتگاه هــای مختلــف دارد انجــام مــی شــود ، 
ــود و  ــته ش ــای دار برافراش ــوب ه ــدان آزادی چ ــر روزی در می اگ
مفســدینی کــه در درون حکومــت بــه اســم اســام بــه اســم 
حکومــت زیــر پوشــش قوانیــن اســامی و بــا اســتفاده از اعتمــادی 
ــر  ــد اگ ــا داشــتند فســاد کردن ــه بعضــی از آنه ــه ســران نظــام ب ک
30-40 نفــر از آنهــا را دار بزننــد مشــکل حــل مــی شــود. درد مــن، 
ــه ســر  ــن اســت ک ــا هســت  ای ــال م ــه درون وجــود امث آتشــی ک
ــوند  ــی ش ــت م ــگر» تربی ــاس دانش ــال »عب ــانی امث ــا کس کاس م
بلنــد مــی شــوند مــی رود در  ســوریه شــهید مــی شــوند بعــد زیــر 
ــت،  ــران دول ــل س ــت مث ــاس روحانی ــا لب ــا ب ــوش بعضــی از علم گ
ــدین  ــن مفس ــه ای ــم ک ــدینی میبینی ــه  مفس ــوه قضائی ــس، ق مجل
فســق و فجــور مــی کردنــد نــه دســتگاهای اطاعاتــی بــا آن 
ــت!! ــب اس ــی عجی ــی خیل ــتگاه نظارت ــه دس ــرده ن ــورد ک ــا برخ  ه

ــامی  ــوری اس ــن جمه ــر دام ــه ب ــه ننگ ــری لک ــر طب ــده اکب پدی
اســت اینکــه امــروز دســتگاه قضاییــه آقــای رئیســی دارد بــا 
ــام اســت  ــای نظ ــته ه ــف خواس ــن ک ــد ای ــی کن ــورد م ــا برخ  اینه
رئیــس  زیرگــوش  اینکــه  از  باشــد  زده  بایــد خجالــت   نظــام 
ــته  ــادی داش ــای فس ــده ه ــوده پرون ــی ب ــک زالوی ــه ی ــوه قضایی ق

ــراک دارن  ــون و لیفت ــا فرغ ــده ب ــر ش ــی ازآن منتش ــه در عکس  ک
پرونده هایش را حمل می کنند! 

اصاح اجتماعی یعنی این!
یعنــی وقتــی شــهید مطهــری مــی گویــد » مــا عالـِـم زیــاد داشــتیم 
ُمصلــح اجتماعــی نداشــتیم » مصداقــش مــی شــود آقــای آیــت ا... 
آملــی اریجانــی ، آقــای آملــی اریجانــی فقیــه بــوده و هســت عالـِـم 
ــرادرش علــی اریجانــی دامــاد  ــوده و هســت امــا ُمصلــح نبــوده ب ب
همــان شــهید مطهــری دوازده ســال کرســی مجلــس دســتش بــوده  

امــا ُمصلــح اجتماعــی نبودنــد . 
ایــن دو بــرادر کــه از روســای قــوه بودنــد زیــر گوششــان کســی بــه 
ــح اجتماعــی  ــن هــا ُمصل ــام« طبــری« فســاد مــی کــرده اگــر ای ن
بودنــد نبایــد ایــن اتفــاق ُرخ میــداده ، ایــن هــا خیانــت اســت خیلی 
زشــت اســت حــاا کســی رفتــه فرانســه برگردانیــد در میــدان آزادی 
 اعدامــش کنیــد بداننــد وقتــی میگویــم عدالت در اســام یعنــی چه !

لــذا وقتــی شــهید مطهــری میگویــد دانشــمند زیــاد داشــتیم ُمصلــح 
اجتماعــی کــم داشــتیم نمونــه اش میشــه دامــادش . دّوازده ســال 
ــب  ــن دّوازده ســال ضری ــوده در ای ــه و مجلــس ب ــوه مقنن رئیــس ق

فســاد در کشــور کــم نشــده . چــرا ؟؟ چــون دکتــر علــی اریجانــی 
ــح اجتماعــی  ــا ُمصل ــود ام ــاد شــهید مطهــری ب ــود دام دانشــمند ب
ــه  ــی ب ــد خاتم ــام محم ــه ن ــی ب ــا کس ــه م ــی در جامع ــود یعن نب
ــام مهــدی  ــه ن ــام علــی اریجانــی ب ــه ن ــام هاشــمی رفســنجانی ب ن
کروبــی بــه نــام ناطــق نــوری بــه نــام  آملــی اریجانــی اینهــا ســران 
ــی  ــا آن میزان ــد امــا ب ِــم بودن ــد مجتهــد و دانشــمند و عال ــوا بودن ق

کــه شــهید مطهــری گفتــه انــد ُمصلــح اجتماعــی نبــوده انــد .
ــه  ــری را ب ــر طب ــخص  اکب ــا ش ــری م ــر طب ــروژه اکب ــذا در پ ل
عنــوان یــک پدیــده مخــرب و بــه عنــوان یــک مفســد کــه عــادی 
ــای  ــا آق ــری حتم ــر طب ــه اکب ــم در محاکم ــه نمیکنی ــد مطالع باش
ــه  ــد ب ــد ایشــان بای ــد و پاســخگو باش ــد بیایی ــی بای ــی اریجان آمل
ــی متهــم  ــوده از ماجــرا بایــد در صندل عنــوان کســی کــه شــاهد ب
بنشــیند، رئیــس حفاظــت اطاعــات دوره آقــای اریجانــی محاکمــه 
ــینم در  ــم بش ــه نمیتوانی ــا ک ــت، م ــا درد اس ــن ه ــرا؟!! ای ــد چ نش
یــادواره شــهدا وشــهیدانی مثــل عبــاس دانشــگر کــه در ایــن فضــای 
ــای  ــت آق ــی شــود ، آنوق ــده م ــت دری ــروز روح معنوی ســلبریتی ام
ــی  ــش کس ــر گوش ــرش زی ــاق آن طرفت ــا ات ــی دو ت ــی اریجان آمل

فســق و فجــور مــی کــرده آن هــم ایــن شــکل ! حــاا بیاینــد بگویند 
دســتگاه اطاعاتــی خبــر داده بــوده وقتــی دســتگاه اطاعاتــی خبــر 
ــه مقامــات کشــوری زمانــی گــوش  داشــته بایــد هشــدار میــداده ب

ــرای مــردم.  ــد ب ــد گــزارش منتشــر مــی کردن ــد بای ندادن
تــا مــردم تکلیفشــان را بــا ایــن هــا بداننــد ایــن مــوارد اصــا زیبنــده 
جمهــوری اســامی نیســت مــردم هــر ســاعت تلویزیــون را روشــن 
مــی کننــد دارد دادگاه فســاد اقتصــادی بعضــی از افــراد مطــرح مــی 
 شــود پــس دســتگاه قضایــی تــا اان داشــتند چــکار مــی کردنــد !؟

مــردم بایــد بداننــد کــه ُمصلــح اجتماعــی را بایــد ســرکار بیاورنــد 
ایــن حــرف من نیســت حــرف شــهید مطهــری اســت  درد جمهوری 
اســامی ایــن اســت کــه در 30، 40 ســال گذشــته عمده کســانی که 
 در قــوه مقننــه، قــوه مجریــه ، قــوه قضاییه دانشــمند بودند نــه ُمصلح 
ــهید  ــوت ش ــر تاب ــد زی ــردم میرون ــون از م  اگــر بیــش از 20 میلی
ــلیمانی محصــول  ــم س ــهید قاس ــلیمانی چــون ش ــم س قاس
دانشــگاه نبــود شــهید قاســم ســلیمانی مثــل ایــن ســران قــوه 
ــلیمانی  ــم س ــهید قاس ــرا و دانشــگاهی نداشــته، ش درجــه دکت
حــوزه علمیــه ای هــم نبــود )عبــاس دانشــگر هــم محصــول حــوزه 
 نبــود ( شــهید قاســم ســلیمانی ُمصلــح اجتماعــی بــود!!! 
اگــر اکبــر طبــری امــروز بــه عنــوان لکــه ننگــه در نظــام جمهــوری 
محاکمــه مــی شــود آن هــم زمانــی کــه زیــر گــوش قاضــی القضــات 
ــودن، فقیــه  ــام دانشــمند ب ــه ن ــوده نشــان مــی دهــد شــاخصی ب ب
بــودن، عالِــم بــودن، در حــد آقــای آملــی اریجانــی بــه درد 
حکومــت داری نمیخــورد بایــد طــرف در کارنامــه اش ُمصلــح 
 اجتماعــی بــودن ثبــت شــود مثــل شــهید قاســم ســلیمانی !!!

مــردم چشــمتان را بــر ایــن ببندیــد کــه در رزومــه هــا مــی نویســند 
درجــه مــدرک فــان، صــادره از فــان دانشــگاه ، از فــان حــوزه، 
ــه نتیجــه برســد  زیرنظــر فــان مجتهــد ... هــر کســی میخواهــد ب
بایــد در رزومــه اش بنویســد فانــی ُمصلــح اجتماعــی بخاطــر 
ــه  ــرده، چ ــاح ک ــا را اص ــته، کجاه ــای برداش ــدم ه ــه ق ــام چ  نظ
طــرح هــای بنیــادی داشــته، کجاهــا تیــرو ترکــش خــورده، کجاهــا 

مثــل محســن حججــی بــوده کــه ســرش را بریدنــد.

 استاد حسن عباسی در ماجرای فساد اکبر طبری ) معاون سابق قوه قضاییه ( :
آیت ا... آملی اریجانی باید پاسخگو باشد

عضــو جنبــش اســامی نیجریــه در بازدیــد از کارگاه ســاخت گنبــد 
ــم  ــاج قاس ــت: ح ــان گف ــین)ع( در کرم ــام حس ــر  ام ــرم مطه ح
ــان  ــه کرم ــن ب ــد و م ــن آمدن ــادت م ــه عی ــران ب ــلیمانی در ته س

ــدار ایشــان را جــواب دهــم. ــا دی آمــدم ت
خانــم »جومــای احمــد کاروفــی« از پیــروان نزدیــک شــیخ زکزاکی 
ــل کارگاه  ــان در مح ــه کرم ــفر ب ــه در س ــیعیان نیجری ــر ش رهب
ــن  ســاخت گنبــد حــرم مطهــر امــام حســین علیــه الســام در ای
شــهر حضــور یافــت. وی بــا توضیحــات جانشــین ســتاد بازســازی 
عتبــات اســتان کرمــان در جریــان چگونگــی راه انــدازی ایــن ســتاد 

توســط ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی قــرار گرفــت. 
عبدالحســین رحیمــی در ایــن بازدیــد بــه پروژه هــای ترفیــع 
ــازی و  ــام و اغرس ــه الس ــین علی ــام حس ــر ام ــرم مطه ــد ح گنب
بــه همــت  مطهــر  اطــراف ضریــح  مقاوم ســازی ســتون های 
ســتاد عتبــات کرمــان اشــاره کــرد و توضیحــات ازم در خصــوص 
ــا جــذب  ــا ب ــن پروژه ه ــای روز در ای ــن فناوری ه اســتفاده از آخری

ــود. ــه نم ــی ارائ ــای مردم کمک ه
خانــم کاروفــی که با شــنیدن توضیحــات و دیدن فیلم هــای مربوطه 
 تحــت تاثیــر اقدامــات انجــام شــده قــرار گرفتــه بــود، اظهار داشــت: 
این کــه در خطــه کرمــان شــخصیتی ماننــد حــاج قاســم ســلیمانی 
بــا تربیــت نیــرو بــه اســام خدمــت کــرده، تنهــا لطــف و مرحمــت 
خداونــد اســت و مــردم کرمــان بایــد بســیار شــکرگزار باشــند کــه 

ــد. ــان قــرار گرفته ان در ایــن جری
ــت:  ــات گف ــازی عتب ــتاد بازس ــت اندرکاران س ــه دس ــاب ب وی خط
شــما همــه بــرای خدمــت در ایــن فضــا و مــکان انتخــاب شــده اید 

و کاش مــن هــم می توانســتم در کنــار 
شــما باشــم. 

کــه  جانبــاز  و  مبــارز  بانــوی  ایــن 
و  اســام  راه  در  را  خــود  فرزنــد   5
تشــّیع تقدیــم کــرده، افــزود: مــن هــم 
توفیــق داشــتم از نزدیــک حــاج قاســم 
ــه  ــم، ایشــان ب ــارت کن ســلیمانی را زی
مــن گفتنــد هــر درخواســتی داری 
بگــو اگــر در تــوان مــن باشــد، اجابــت 
ــان  ــه کرم ــفر ب ــن در س ــم و م می کن
و حضــور در کنــار مــزار مطهــر شــهید 
ســلیمانی از ایشــان خواســتم بــرای 
ــیعیان  ــر ش ــی رهب ــیخ زکزاک آزادی ش
نیجریــه دعــا کننــد. وی بــا حضــور در 

ــاق تربــت، جایــی کــه بخش هایــی از تربــت حــرم مطهــر امــام  ات
ــا شــنیدن ماجــرای  ــداری می شــود، ب ــه الســام نگه حســین علی
انتقــال ایــن تربت هــا بــرای انجــام آزمایش هــای مربوطــه و دیگــر 
ــه  ــکان ب ــن م ــت: در ای ــن رابطــه رخ داده، گف ــه در ای ــی ک اتفاقات
ــاد  ــد فری ــم می خواه ــته ام و دل ــه داش ــود را آرام نگ ــختی خ س

ــم .  ــدا بزن ــرا)س( را ص ــرت زه ــود حض ــام وج ــا تم ــم و ب بکش
خانــم کاروفــی هــدف از ســفر بــه کرمــان را حضــور در کنــار مــزار 
مطهــر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ذکــر کــرد و گفــت: ایشــان در 
تهــران بــه عیــادت مــن آمدنــد و مــن بــه کرمــان آمــدم تــا دیــدار 

ایشــان را جــواب دهــم. 
ــای  ــم جوم ــر اســت خان ــه ذک ازم ب
احمــد کاروفــی، فعــال نیجریــه ای 
ــامی  ــت اس ــش مقاوم ــو جنب و عض
ــردان  ــنده، کارگ ــور، نویس ــن کش ای
و معلــم، از نخســتین زنانــی بــوده 
ــه  ــامی نیجری ــش اس ــه جنب ــه ب ک
زکزاکــی  شــیخ  رهبــری  بــه 
پســر   5 وی  اســت.  پیوســته 
و  اســام  از  دفــاع  راه  در  را   خــود 
خــودش  و  کــرده  تقدیــم  تشــّیع 
ــان تیرهــا و  ــی کــه میزب ــا بدن هــم ب
ــازی در  ــار جانب ــت، افتخ ترکش هاس

راه اســام را دارد.

عضو جنبش اسامی نیجریه: کاش می توانستم در بازسازی عتبات مشارکت کنم

کرونا پاس 
تو زمان ُبحران اگه ما مهربون باشــیم، خدا َرحمش ِمیایه.

تو این ُبحران کرونا هوا َهمو بیشــتر ُدوشــته باشیم.

+ در این داروخانه ماسک و ژل ضدعفونی کننده به قیمت خرید عرضه می گردد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان ایــن 
ــده،  ــای آین ــا در روزه ــاری کرون ــیوع بیم ــزان ش ــه می ــب ک مطل
ــه شــدت هشــدار  ــه رفتــار مــردم بســتگی دارد، اظهــار کــرد: ب  ب
مــی دهیــم اگــر مــردم مســائل بهداشــتی، فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی و فیزیکــی و پرهیــز از حضــور در اجتماعات و مراســمات 
را رعایــت نکننــد، در حــدود ۱0 تــا ۱4 روز آینــده وضعیت اســتان 
کرمــان هماننــد وضعیــت کنونــی اســتان هرمــزگان خواهــد شــد 
به گونــه ای کــه میــزان مــرگ و میــر و تعداد بســتری های ناشــی از 
 ابتــا بــه کوویــد ۱۹ بــاا رفتــه به طــوری کــه بیمارســتان ها نیــز 

نمی توانند پاسخگوی بیماران باشند. 
ــت  ــل وضعی ــه تحلی ــی« ب ــیدوحید احمدی طباطبای ــر »س دکت
ــاس  ــت: براس ــت و گف ــان پرداخ ــتان کرم ــا در اس ــی کرون اپیدم
ــا 2 مــاه  ارزیابی هــای صــورت گرفتــه توســط وزارت بهداشــت، ت
گذشــته حــدود ۸0 درصــد مــردم توصیه هــا و دســتورالعمل های 
ــدود  ــفانه ح ــون متاس ــی اکن ــد ول ــت می کردن ــتی را رعای بهداش
ــد. ــت می کنن ــتی را رعای ــای بهداش ــردم پروتکل ه ــد م 20 درص

ــه  ــت ک ــای اس ــد ۱۹ از بیماری ه ــه کووی ــد برآنک ــا تاکی وی ب
هنــوز واکســن و درمــان خاصــی بــرای آن نداریــم، تصریــح کــرد: 
رفتــار اجتماعــی مــردم مهمتریــن عامــل در کنتــرل و پیشــگیری 

ــد. ــروس می باش ــن وی ــه ای ــای ب از ابت
ــل  ــه عل ــان ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
افزایــش مبتایــان کروناویــروس در اســتان کرمــان اشــاره و 

ــیوع  ــه ش ــتان های ک ــا اس ــان ب ــتان کرم ــرزی اس ــم م ــزود: ه اف
و  و سیســتان  اســت)هرمزگان  بــاا  آنهــا  در  ویــروس  ایــن 
ــه کوویــد ۱۹ در  ــان ب بلوچســتان( یکــی از علــل افزایــش مبتای
اســتان کرمــان بــوده زیــرا برخــی از ســاکنین ایــن اســتان ها در 
مناطــق ییاقــی اســتان کرمــان ماننــد بخــش هــای ســاردوئیه، 
دهبکــری، بافــت و ... بــاغ یــا خانــه داشــته و بــا ســفر خــود بــه 
ایــن مناطــق باعــث انتقــال ویــروس بــه اســتان شــده و در نتیجــه 
ــه  آلودگــی در اســتان کرمــان پیشــرفت قابــل توجهــی داشــته ب
ــا  ــمت های آن ت ــر قس ــه اکث ــان ک ــتان کرم ــه در اس ــوری ک ط
ــزء  ــون ج ــود، اکن ــر زرد ب ــا حداکث ــفید ی ــل س ــه قب ــد هفت چن
ــی  ــفید کرونای ــه س ــر منطق ــه دیگ ــت ک ــور اس ــی از کش مناطق
ــده  ــوارد زرد ش ــی م ــز و در برخ ــرا قرم ــق آن اکث ــدارد و مناط ن

اســت.
ــد  ــرد: کووی ــوان ک ــا عن ــاری کرون ــم بیم ــه عائ ــاره ب ــا اش وی ب
ــب،  ــم آن ت ــایع ترین عائ ــت و ش ــی اس ــاری تنفس ــک بیم ۱۹ ی
ــم گوارشــی  ــا عائ ــه ممکــن اســت ب ــوده ک ــو درد و ســرفه ب گل

ــی  ــاری خیل ــن بیم ــه در ای ــی ک ــا عامت ــود  ام ــراه ش ــز هم نی
مهــم اســت، ســرفه هایی بــوده کــه باعــث تنگــی نفــس در بیمــار 

می شــود.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در پاســخ بــه 
ــد؟  ــد از ماســک اســتفاده کنن ــه چــه کســانی بای ــن ســوال ک ای
ــی  ــازمان جهان ــر س ــای اخی ــه ه ــاس توصی ــرد: براس ــار ک اظه
ــاس  ــاران در تم ــا بیم ــه ب ــرادی ک ــار، اف ــراد بیم ــت اف بهداش
ــراد  ــر خطــر شــامل اف ــراد گــروه هــای پ هســتند و همچنیــن اف
ــاری  ــک بیم ــل ی ــراد دارای حداق ــال و اف ــاای ۶0 س ــن ب ــا س ب
زمینــه ای؛ گــروه هایــی هســتند کــه بایــد از ماســک جراحــی یــا 

ــد. ــتفاده کنن ــکی اس پزش
ــی نیــز  ــی ادامــه داد: ســازمان بهداشــتی جهان احمــدی طباطبای
اخیــرا توصیــه کــرده اســت کــه مناطقــی کــه گســترش ویــروس 
در آنهــا بــاا بــوده و دارای وضعیــت قرمــز هســتند، افــراد ســاکن 
ــه  ــت فاصل ــدم رعای ــورت ع ــت در ص ــر اس ــق بهت ــن مناط در ای

ــد. ــتفاده کنن ــه ای اس ــک های پارچ ــردم از ماس ــی م اجتماع

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد

کرمانی ها رعایت نکنند، در ۱۰ روز آینده با مرگ و میر باا روبرو خواهیم شد

اجرای فاز اول استتار ادارات 
جهت جلوگیری از ویروس کرونا

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه کرمــان و بــه همــت همــکاران اداره رفــاه ایــن 
منطقــه حســب دســتور مدیریــت منطقــه کرمــان مهنــدس ســید رهــام حســینی جهــت رفــاه 
ــتتارادارات  ــاز اول اس ــرای ف ــا  اج ــروس کرون ــگیری از وی ــور پش ــه منظ ــکاران و ب ــال هم ح
فــروش تجــاری، اداره امــور رفاهــی، دبیرخانــه، اداره کارگزینــی، اداره پرداختهــا واداره تمرکــز 

حســابها صــورت گرفــت .

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

)878240(
ــا  ــاج باب ــینی ح ــورزاده حس ــه پ ــاری خیری ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
ملــی  بــه شناســه  ثبــت 2222  بــه شــماره  درتاریــخ ۱3۹۹/03/۱۹ 
ــه خاصــه  ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــت و امضــا ذی ۱400۹۱۹22۶3 ثب
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع: - انجــام 
ــج فرهنــگ غنــی  خدمــات عــام المنفــه در جهــت تربیــت ، تعلیــم و تروی
اســامی - کمــک بــه فعالیــت هــای فرهنگــی، ســامت معنــوی و اخاقــی 
ــی و  ــن مذهب ــداری اماک ــر و نگه ــا و تعمی ــه بن ــک ب ــی - کم و خانوادگ
ــز  ــا دانشــگاه و مراک ــودک ت ــد ک ــز آموزشــی از مه ایجــاد و تاســیس مراک
فرهنگــی، حــوزوی، ورزشــی و تربیتــی، بهداشــتی و درمانــی - راه انــدازی 
انــواع کارخانجــات و کارگاه هــای تولیــدی در راســتای تامیــن منابــع 
مالــی و اهــدف موسســه -انجــام هرگونــه فعالیــت مشــروع و قانونــی 
ــا  ــره ی ــی و غی ــی، تجــاری، صنعت ــای اقتصــادی، بازرگان ــت ه ــد فعالی مانن
هرگونــه فعالیتــی کــه در بردارنــده ایجــاد ارزش افــزوده در راســتای تامیــن 
اهــداف موسســه باشــد. شــماره مجــوز 2۹۱4/2/5۱۶/0۱/۶23 تاریــخ مجــوز 

ــدت : از  ــان م ــی ف.ا.ا کرم ــت عموم ــات و امنی ــس اطاع ۹۹/03/۱0 پلی
تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی: اســتان کرمــان ، شهرســتان 
کرمــان، بخــش مرکــزی، شــهر کرمــان، محلــه مصطفــی خمینــی، خیابــان 
مصطفــی خمینــی، خیابــان شــهید میرکمالــی، پــاک ۹ ، طبقــه اول، واحــد 
ــوان زاده  ــد پهل ــای محم ــران: آق ــن مدی ــتی 7۶۱7۶۶۶۹۸7 اولی 2 کدپس
ایرانــی بــه شــماره ملــی 2۹۹۱20۶2۹2 و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
ــماره  ــه ش ــورزاده حســینی ب ــم عصمــت پ ــال خان ــدت 2 س ــه م ــره ب مدی
ــی  ــو عل ــره - عض ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ــی 2۹۹۱3۱3773 و ب مل
البــدل بــه مــدت 2 ســال آقــای علیرضــا پــورزاده حســینی بــه شــماره ملــی 
2۹۹۱42۸54۶ و بــه ســمت مدیرعامــل و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 
ــادار و  ــناد و اوراق به ــه اس ــا: کلی ــق امض ــدگان ح ــال دارن ــدت 2 س ــه م ب
تعهــدآور بــا امضــا دو نفــر از اشــخاص زیــر و مهــر موسســه معتبــر خواهــد 
بــود. خزانــه دار و مدیــر عامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره یــا نایــب رئیــس 
ــر عامــل : طبــق اساســنامه )ثبــت موضــوع  ــره اختیــارات مدی هیئــت مدی
ــت نمــی باشــد.(  ــه فعالی ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ــور ب ــت مذک فعالی
ــا و  ــان اداره ثبــت شــرکت ه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرم

ــان )۸7۸240( ــاری کرم ــات غیرتج موسس

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )880742(

ــت 70۱  ــه شــماره ثب ــر تجــاری ب ــن ســامت موسســه غی ــه منادی ــرات خیری ــی تغیی آگه
ــور  ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی ۱0۶300۶24۸7 ب ــه مل و شناس
فــوق العــاده مــورخ ۱3۹۸/۱۱/0۸ و بــر طبــق مجــوز شــماره 2۹۱4/2/5۱۶/0۱/27۸ 
ــی و  ــاء اصل ــان ۱ - اعض ــی ف.ا.ا کرم ــت عموم ــات و امنی ــس اطاع ــورخ ۹۹/03/0۸ پلی  م
علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: -خانــم 
ــا  ــی ب ــیدعباس روح اامین ــای س ــی 3۱7۹4۸773۹ -آق ــماره مل ــا ش ــش ب ــاز فرحبخ مهن
شــماره ملــی447۹۸۸3۶22 - خانــم محبوبــه روح اامینــی بــا شــماره ملــی 535۹۹5222۹ 
ــادات روح  ــه س ــم فاطم ــی 2۹۹4047۸37 - خان ــماره مل ــا ش ــرد ب ــا جهانگ ــای کی - آق
ــا  ــش ب ــد فرحبخ ــم ناهی ــی و خان ــای اصل ــی 2۹۸044۹22۹ اعض ــماره مل ــا ش ــی ب اامین
شــماره ملــی2۹۹23۱033۱ - خانــم ســحر پانــک بــا شــماره ملــی 223000۶4۱۱ اعضــای 
علــی البــدل 2 - خانــم فهیمــه صمدانــی بــا شــماره ملــی 2۹۹0۶55۶3۸ بــه عنــوان بــازرس 
اصلــی - آقــای محســن علــی پــور باشــماره ملــی 305۱355۱35 بــه عنــوان بــازرس علــی 
البــدل بــه مــدت یکســال انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان 

اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )۸۸0742(

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )881984(

ــه  ــا مســئولیت محــدود ب ــان شــرکت ب ــوب کرم ــاری جن ــرات شــرکت ابی ــی تغیی آگه
ــع  ــه اســتناد صورتجلســه مجم ــی ۱0۶30024۹53 ب ــت 232 و شناســه مل شــماره ثب
ــاذ  ــل اتخ ــات ذی ــورخ ۱3۹۹/03/۱2 تصمیم ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع عموم
شــد: الــف - تعییــن اعضــاء هیئــت مدیــره : آقــای محمــود حائــری کرمانــی باکدملــی 
2۹۹۱7۶373۶ بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل - آقــای محمــد حائــری 
کرمانــی باکدملــی2۹۹۱۹۸۶۸32 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره - خانــم مهــا 
ــای  ــره - آق ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ــی 2۹۸03240۸۶ ب ــی باکدمل ــری کرمان حائ
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ــی 2۹۹3۸3344۸ ب ــی باکدمل ــری کرمان ــدی حائ مه
شــرکت بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد . ب- کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق 
ــای  ــا امضــاء آق بهــاء دار بانکــی و تعهــدآور و اوراق عــادی و اداری و کلیــه قراردادهــا ب
ــب  ــی ) نای ــری کرمان ــد حائ ــای محم ــل ( و آق ــی ) مدیرعام ــری کرمان ــود حائ محم
ــت  ــد. اداره کل ثب ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــره ( هم ــت مدی ــس هیئ رئی
اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان 
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بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آاینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

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

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

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

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

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

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

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

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

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

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

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

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

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

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

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

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

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

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

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

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

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

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

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

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

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

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

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

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

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

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

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

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
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

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 308 ـ شنبه 31 خرداد  1399   ـ  28 شوال   1441 ـ   20 ژوئن 2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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   هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

دکتـر مـدرس خیابانی  پس از اسـتماع گـزارش دکتر 
سـعید صادقـی گوغـری عضـو هیـات مدیـره شـرکت 
گهرزمیـن اقدامـات صـورت  گرفتـه در ایـن مجتمـع 
معدنـی را ارزشـمند و قابل  تقدیر دانسـت و از زحمات 
تاشـگران سـخت کـوش این شـرکت قدردانـی کرد.

سرپرسـت وزارت صمـت بـا اشـاره بـه سـال جهـش 
تولیـد و الـزام رفـع موانـع تولیـد در کشـور، بـر تامین 
سـنگ آهـن مـورد نیـاز مجتمع هـای عظیـم صنعتی 

کشـور تاکیـد نمود. 
وی افـزود: در شـرایطی کـه دشـمن بـا تحریـم هـای 
ظالمانه،اقتصـاد کشـور را هـدف قرار داده اسـت تولید 
محصـوات دارای ارزش افـزوده بـاا و ارز آوری بـرای 

کشـور بـه واقـع جهاد اسـت.
از جملـه تصمیمـات مهم این نشسـت تشـکیل هیاتی 
از معاونیـن وزیـر صمت برای حضور در اسـتان کرمان 
ظـرف دو هفتـه آینـده بـا هـدف رفـع موانـع تولیـد و 
رسـیدن ایـن مجتمـع عظیـم معدنی بـه ظرفیت های 
قابـل انجـام بـود کـه قطعـاً آثـار مثبـت آن در چشـم 

انـداز آینـده فـواد کشـور ارزنده خواهـد بود. 
همچنیـن بـا کلیـات افرایـش اسـتخراج تا سـقف ۳۰ 
میلیـون تـن مـورد موافقت قـرار گرفـت و در خصوص 
نحـوه تعیین قیمت سـنگ آهن مقرر گردید پیشـنهاد 

فنـی و اقتصـادی شـرکت گهرزمین از طریق اسـتاندار 
محتـرم بـه وزیـر صمت ارایـه گردد . 

گوغـری  صادقـی  دکتـر  نشسـت  ایـن  ابتـدای  در 
عضـو هیـات مدیـره شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن 
کـه  صمـت  وزارت  سرپرسـت  از  قدردانـی  ضمـن 
بـه همـراه معاونیـن خـود در روز تعطیـل، رسـیدگی 
جملـه  از  را  معـادن  و  صنایـع  مشـکات  بـه 
گـزارش  انـد،  داده  قـرار  خـود  کاری  هـای  برنامـه 
ادامـه  در  و  داد  ارائـه  شـرکت  عملکـرد  از   کاملـی 
چالـش هـای ایـن شـرکت در راسـتای تحقـق جهش 
تولید را شـرح و یادآور شد چنانچه موضوعات مطروحه 
 بـه نحـو شایسـته پیگیـری و اجرایـی شـود شـرکت 
سـنگ آهـن گهرزمیـن امـکان ایجاد اشـتغال بـه نحو 
محسـوس را داشـته و با همـکاری وزارت دفـاع زمینه 

تولیـد ماشـین آات معدنـی فراهم اسـت .
دکتـر محسـن مصطفی پـور معـاون بازرگانی شـرکت 
گفـت:  دیـدار  ایـن  در  نیـز  گهرزمیـن  آهـن  سـنگ 
ایـن شـرکت آمادگـی دارد بـا ایجـاد امـکان افزایـش 
اسـتخراج و تولیـد سـنگ آهن نیـاز شـرکتهای معظم 
فـوادی از جملـه ذوب آهـن اصفهان که مـورد تاکید 
سرپرسـت وزارت صمت اسـت را در قالـب تهاتر تامین 
نمایـد و همچنیـن نیاز ارزی کشـور از مسـیر صادرات 
محصـوات دارای ارزش افـزوده بـاا نیـز امـکان پذیر 

می شـود. 
شـایان ذکـر اسـت در این نشسـت که با حضـور دکتر 
فدایـی اسـتاندار کرمـان ، شـهباز حسـن پـور رییـس 
مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان در مجلس شـورای 
اسـامی، حسـینی نـژاد رییس سـازمان صمت اسـتان 
کرمـان، صادقـی نیارکـی معـاون امـور صنایـع وزیـر، 
صـدرا... دولـت معـاون پارلمانی وزیـر، اصفهانی معاون 
توسـعه مدیریت و منابع انسـانی وزیـر در تهران برگزار 
شـد ، چالـش هـای پیـش روی شـرکت گهرزمیـن در 
محورهـای مختلـف مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت 

و تصمیمـات خوبـی در ایـن راسـتا اتخـاذ گردید.

 پس از استماع گزارش دکتر سعید صادقی گوغری ) عضو هیات مدیره شرکت گهرزمین سیرجان ( صورت گرفت:

تاکید سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بر افزایش استخراج و جهش تولید در شرکت سنگ آهن گهر زمین 

مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان گفـت: 
سـاخت ۲ هـزار و ۳۰۰ واحـد خسـارت دیده در 
سـیل جنـوب اسـتان کرمـان تـا پایان تابسـتان 

بـه اتمـام می رسـد. 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  سـلطانی نژاد  علی اکبـر   
راه  نقشـه  واقـع  در  روسـتایی  هـادی  طـرح 
و سـایر  معیشـتی  تولیـدی  تحـرک،  نـوع  هـر 
داشـت:  اظهـار  روستاهاسـت  در  خدمـات 
ایـن  گذشـته  سـال  چنـد  در  مـا  هـدف 
روسـتاهای  تمـام  در  هـادی  طـرح  کـه  بـوده 
 اسـتان کرمـان تهیـه و آن را کیفیـت دهیـم.

وی بـا بیـان اینکـه هـر چنـد رسـالت اصلـی ما 
ارتقـای کیفیـت مسـکن در روستاهاسـت ادامه 
داد: مسـکن نکته بسـیار مهمی در زندگی اسـت 
و هـم از نظـر امنیـت و مقاوم سـازی بایـد به آن 
توجـه کـرد و هـم از نظر نگهـداری و ممانعت از 
مهاجرت هایـی کـه در سـال های گذشـته اتفاق 

افتـاده اهمیت دارد.
مدیـرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمان بـا ابراز 
اینکـه طـرح هـادی صرفـا در حـوزه مسـکن نیسـت هـر چند 
مسـکن هـم می تواند وسـیله ای بـرای اقدامات بعدی ما باشـد 

افـزود: بایـد فراتـر از این فکـر کنیم.
وی بـا بیـان اینکه امسـال از سـوی مقـام معظم رهبری سـال 
جهـش تولیـد نام گـذاری شـده اسـت عنـوان کـرد: در ایـن 

راسـتا روسـتاهای مـا بایـد مولد باشـند؛ هـر چنـد اقداماتی با 
شـیب کـم نیـز در حـال انجام اسـت.

سـلطانی نژاد بـا اشـاره بـه اینکـه هدف گـذاری طرح هـای بـا 
رویکـرد توانمنـد و مولـد کـردن مـردم روسـتاها بازنگـری و 
اجـرا می شـود افـزود: در فازهـای اولیه طـرح هادی بـه کالبد، 

زیرسـاخت و مسـکن پرداختـه می شـد.
وی بـا بیـان اینکه امروز طرح های هادی روسـتایی زیرسـاخت 

توسـعه شـده و هر کاری که در حـوزه تولید در 
روسـتاها در بسـتر ایـن طرح هـا انجام می شـود 
و  حـوزه  در  می توانـد  فعالیت هـا  ایـن  گفـت: 
مقیـاس تولیـدات روسـتایی و مهارهـای بومی، 
چنـد  هـر  اقتصـادی  و  تولیـدی  فعالیت هـای 

کوچـک در روسـتاها انجام شـود.
مدیـرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان در 
بـه  ایـن حـوزه وضعیـت مطلوب تـری نسـبت 
بـا  فعالیت هـا  افـزود:  دارد  اسـتان ها  دیگـر 
شـتاب خوبـی در حال انجام بوده و مشـکات و 
نواقصـی هم کـه وجود دارد به واسـطه وسـعت 
اسـتان اسـت کـه امیدواریـم گره های مـردم را 

بـه زودی حـل کنیـم.
مـاه  فروردیـن  از چهـارم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـال جـاری در اسـتان کرمـان در گیـر سـیل 
بودیم گفت: سـاخت و سـاز واحدهای مسـکونی 
خسـارت دیده سـیل در حـوزه جنوب اسـتان کرمـان در حال 
انجام اسـت و بخشـی در مرحله سـقف قرار دارند. سـلطانی نژاد 
بـا اشـاره بـه اینکـه تامیـن منابـع بـه سـختی انجـام شـد و با 
محدودیت هـای بسـیار جـدی در مسـایل اداری روبـه رو بودیم 
افـزود: بـا این وجـود تـاش کردیم تـا مراجعات مردمـی را به 
صفر برسـانیم و تا پایان تابسـتان سـاخت ۲ هزار و ۳۰۰ واحد 

سـیل  زده جنـوب اسـتان کرمـان بـه اتمام می رسـد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:

ساخت ۲۳۰۰ واحد سیل  زده جنوب استان کرمان
 تا پایان تابستان به اتمام می رسد 

جلسـه هیئت مدیره شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر، 
صبـح امـروز بـا حضـور اعضـا هیئـت مدیـره در محل 

برگزار شـد. گل گهر  مجتمـع 
شـرکت  بین الملـل  امـور  و  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
و  مدیـره  هیئـت  اعضـا  گل گهـر،  صنعتـی  و  معدنـی 
سـاعته  دو  جلسـه  پایـان  از  پـس  شـرکت  ایـن  مدیرعامـل 
و  طرح هـا  برخـی  از  بازدیـد  بـه  مجتمـع  محـل  در 
پرداختنـد. گل گهـر  منطقـه  در  اجـرا  دسـت  در   پروژه هـای 

اعضـا هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی 
گل گهـر در بازدید از پـروژه کارخانه بازیابـی هماتیت در جریان 
آخریـن وضعیـت ایـن پروژه جهـت عملیـات تسـت و راه اندازی 

در سـال جهـش تولیـد قـرار گرفتند.
پـروژه کارخانـه بازیابـی هماتیت، به عنـوان بزرگتریـن کارخانه 
هماتیتـی کشـور شـامل دو خـط بازیابـی خـوراک خشـک بـا 
ظرفیـت ۶۰۰ هـزار تـن در سـال و دو خـط بازیابی خـوراک تر 

بـا ظرفیـت ۴۰۰ هـزار تـن در سـال می باشـد.

مشـخصات  مهم تریـن  از 
فنـی ایـن کارخانـه می توان 
بـه مـواردی همچـون، عـدم 
تامیـن  سـاله   ۸ وابسـتگی 
خـوراک بـه معـدن، تکمیل 
محصـوات  ارزش  زنجیـره 
بـه واسـطه رمقگیـری مـواد 
میانـی کـم عیـار هماتیتـی، 
و  دانـش  از  بهره گیـری 
منطقـه  بومـی  سـرمایه 
گل گهـر در طراحـی، اجـرا و 

نصـب، ظرفیت خـوراک دهی 
۴ میلیـون تن در سـال، ظرفیـت تولید ۱ میلیون تن کنسـانتره 
در سـال، کنسـانتره محصول بـا عیار آهن ۶۵ درصـد، دانه بندی 
محصـول زیـر ۱۰۰ میکـرون، تولیـد پلـت فید هماتیتـی و عمر 

خـوراک کارخانـه ۸ سـال اشـاره کـرد.
میـزان سـرمایه گـذاری صـورت گرفتـه در ایـن پـروژه بالـغ بر 

۳۶۰۰ میلیـارد ریـال مـی باشـد و میـزان اشـتغال پـروژه نیـز 
پـس از بهره بـرداری۲۵۰ نفـر به صـورت مسـتقیم و ۶۰۰ نفر به 

صـورت غیرمسـتقیم خواهـد بود.
ازم بـه ذکر اسـت، برنامه حضـور اعضا هیئت مدیـره در منطقه 
گل گهـر و بازدیـد از طرح هـا و پروژه هـای در دسـت اجرا در این 

منطقـه بـه مدت دو روز ادامه خواهد داشـت.

بازدید مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره شرکت 
 معدنی و صنعتی گل گهر از کارخانه بازیابی هماتیت


