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صنایع فوالد مشیز بردسیر 
نگیین درخشان در عرصه کار و تولید
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره1400/30/ع

شـرکت معدنـي و صنعتي گل گهر )سـهامي عـام( در نظر دارد » طراحی، سـاخت  
و اجـرای  سرسـره خشـک در مجموعـه دهکـده گردشـگری« خـود را واقع در 
کیلومتر 20 جاده سـیرجان- شـیراز از طریـق برگزاري مناقصه عمومـي به پیمانكار 
واجـد شـرایط واگـذار نماید. لـذا متقاضیان مـی توانند جهـت اخذ اسـناد مناقصه 
بـه آدرس الكترونیكـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همراه 
فـرم پرسشـنامه ارزیابي تأمیـن کنندگان از بخـش مناقصه و مزایده دانلـود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یكشنبه مـــورخ 1400/07/04 در محـــل 

دفترکمیسـیون معــامالت مجتمع و یـا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشـد. 
ضمنـًا بازدید از محـل اجراي موضـوع مناقصه روز شـنبه مـورخ 1400/06/27 مقرر 

شـده است. 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون 
نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

 كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

سالروز درگذشت خادم اهل بیت )ع( 
» حاج حسین صفری «

 ایـن بزرگمـرد نیکـو کار  کـه عمر با برکت خـود را صرف امـور خیر  ، 
گسـترش دانـش و منش بندگی به شـاگردانش کرده اسـت را تسـلیت 

عـرض نمـوده خداوند اجـری بی پایان به ایشـان عطـا فرمایند.

» هوالباقی «
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                                                             نشسته در چشم دل
کیست نشسته در دو چشم دلم؟  چشم دلم غرق تماشای کیست؟   

بوسه به پایش زده لوح و قلم  عبد خداوند )سلیمانی( است   
خاصه گل ذوب شده در والیت  شد متبرک قلم از شهیدان   

همچو حسین)ع( سفینه ی سعادت  این شهدا مشعل راه حیات   
فدا شد و حیات جاودان دید  سلیمانی در دل مردم مقیم   

داده تن فانی و )جان( را خرید چگونه زیستن را به صحنه آورد   

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                      عفیفه ی جوانمرد
که حجاب تو کار موشک کرد  خواهرم )ساره ی جوانمردی(   
شادی بر قلب دوستان آورد  همچو )خون شهید( )دشمن ُکش(   
چون دماوند سربلند و پاک  غیرتت را بنازم ای دختر   
دیدمت قد کشیده تا افالک  قامتت را نه بر زمین دیدم   

از بال و گزند باشی دور  گوهر باحجاب ایرانی    
هر زمان و به هر مکان منصور لحظه هایت همیشه در شادی   

حجت االسالم و المسلمین عرب پور:    

استاندار کرمان باید جهادی، انقالبی؛ 
با استان آشنا و مردمی باشد

حجــت االســام عــرب پــور  رئیس 
ــتان  ــی اس ــای والی ــورای نیروه ش
کرمــان در نشســت بــا مدیــران 
ــاب  ــی؛ از انتخ ــای انقاب ــانه ه رس
اســتاندار و رونــد آن ســخن بــه 
ــای  ــه ه ــت: گزین ــان آورد و گف می
زیــادی مطــرح شــده امــا تاکنــون 
بــه نتیجــه نهایــی نرســیده اســت.
ــتاندار  ــه اس ــد براینک ــا تاکی وی ب
ــی  ــادی و انقاب ــد جه ــان بای کرم
ــا اســتان آشــنا ومردمــی باشــد  وب
ــح  ــد؛ تصری ــی کار کن ــدون الب و ب

کــرد: سیاســت دولــت و وزارت کشــور ایــن اســت کــه بــا نماینــدگان مجلــس؛ 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و تشــکل هــای همســو مشــورت شــود و ســه 

ــی شــود. ــر معرف ــک نف ــا ی ــان آنه ــا از می ــد. ت ــی کنن ــر را معرف نف
ــای  ــر ابق ــی ب ــی مبن ــه خبرهای ــش ب ــور در واکن ــرب پ ــام ع ــت االس حج

ــه. ــورت نگرفت ــی ص ــه توافق ــن رابط ــت: درای ــی؛ گف ــتاندار فعل اس

 فرمانده انتظامی استان کرمان:

۲ باند قاچاق دارو و زمین خواری 
در استان کرمان منهدم شد

* دستگیری ۶۹ سارق و ۳۵ مال خر 
ــوال مســروقه از  ــد از کشــفیات ام ســردار عبدالرضــا ناظــری در حاشــیه بازدی
کارگاه هــای ضایعاتــی و کشــفیات طــرح 3 روزه پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان 
کرمــان در جمــع خبرنــگاران بــا 
اشــاره بــه جزئیــات اجــرای ایــن 
طــرح اظهــار داشــت: در طــرح 
پاکســازی کارگاه هــای ضایعاتــی 
مقادیــر زیــادی امــوال مســروقه 
ــرق  ــل ب ــیم و کاب ــژه س ــه وی ب
ــف  ــی کش ــزات مخابرات و تجهی

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن 
ــال  ــارق و 35 م ــاط 69 س ارتب
خــر کــه بــا آنهــا مشــارکت 
شــدند  دســتگیر  داشــتند 
افــزود: ارزش ریالــی تجهیــزات کشــف شــده از کارگاه هــای ضایعاتــی کرمــان در 

ایــن طــرح در مجمــوع 2 میلیــارد تومــان اســت.
ــدای ســال جــاری  ــه از ابت ــوان اینک ــا عن ــان ب ــی اســتان کرم ــده انتظام فرمان
ــتان  ــرقت در شهرس ــوع س ــف وق ــد کش ــته 19 درص ــال گذش ــه س ــبت ب نس
کرمــان افزایــش داشــته اســت گفــت: در صــد کشــف وقــوع ســرقت در 
شهرســتان کرمــان در 5 ماهــه نخســت ســال جــاری بــه 77 درصــد رســیده و 
بیــش از هــزار و 700 ســارق دســتگیر و تحویــل مراجــع قضائــی شــده اســت.

وی بــا تأکیــد بــر لــزوم ســاماندهی کارگاه هــای ضایعاتــی و نظــارت بــر خریــد 
ــن محل هــا بیــان کــرد: پلیــس در برخــورد  ــروش اقــام ضایعاتی هــا در ای و ف
بــا ســارقین و مجرمیــن هیــچ مماشــاتی نداشــته و بــا آنهــا برخــورد قاطــع دارد.
ســردار ناظــری بــا بیــان اینکــه یکــی از اولویت هــای مأموریتــی ناجــا برخــورد 
بــا قاچــاق کاال و ارز اســت افــزود: بــا توجــه بــه فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم 
ــا قاچــاق دارو و توزیــع خــارج از شــبکه دارو  رهبــری در حــوزه دارو، مقابلــه ب

در دســتور کار پلیــس امنیــت اقتصــادی قــرار گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن حــوزه بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان، 
ــع داروهــای قاچــاق دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه و  ــد و توزی ــد خری بان
محــل نگهــداری ایــن داروهــا 25 قلــم و شــامل 25 هــزار عــدد دارو کشــف شــد 
افــزود: در میــان ایــن داروهــای کشــف شــده، داروهــای بیمــاران کرونایــی نیــز 

وجــود داشــت کــه در ایــن ارتبــاط دو نفــر متهــم دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه کشــفیات طــرح 3 روزه پلیــس 
امنیــت اقتصــادی بیــان کــرد: در ایــن ارتبــاط 85 متهــم در ایــن بــا هماهنگــی 
دســتگاه قضائــی توســط پلیــس امنیــت اقتصــادی دســتگیر شــدند کــه ارزش 

ریالــی کاالی قاچــاق مکشــوفه 80 میلیــارد ریــال بــوده اســت.
ــد هفــت  ــک بان وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از متاشــی شــدن ی
نفــره زمیــن خــواری و تصــرف زمین هــای زمین هــای دولتــی در شــهر کرمــان 
خبــر داد و گفــت: بــا هماهنگــی قضائــی ایــن بانــد متاشــی شــده و 11 قطعــه 
ــان ارزش از  ــارد توم ــش از 11 میلی ــه ارزش بی ــکونی ب ــاری و مس ــن تج زمی

تصــرف زمیــن خــواران خــارج و بــه بیــت المــال بازگشــته اســت.

تاکید مدیرعامل توزیع برق شمال استان 
بر حفظ حقوق شهروندان 

و استفاده از همه ظرفیت های امور 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمان، 
مهنــدس محمــد ســلیمانی 
مدیرعامــل ایــن شــرکت در 
ــا  ــای خــود ب ــد ه ــه بازدی ادام
ــرق  ــور ب ــان ام ــر و کارکن مدی
ــدار و از  ــتان راور دی ــهر س ش
ــتفاده از  ــهروندان و اس ــوق ش ــظ حق ــر حف ــد و ب ــف بازدی ــای مختل ــش ه بخ

ــرد. ــد ک ــانی تاکی ــت رس ــرای خدم ــور ب ــای ام ــت ه ــه ظرفی هم
مهنــدس ســلیمانی در بازدیــد از اموربــرق شهرســتان راور از نزدیــک بــا پرســنل 

ــان  ــت و در جری ــو نشس ــه گفتگ ب
ــرار  ــور ق ــنل و ام ــکات پرس مش

ــت. گرف
در جلســه شــورای  وی ســپس 
حــل مشــکات شهرســتان راور 
کــه بــا حضــور دکتــر محمدمهدی 
زاهــدی نماینــده مــردم کرمــان و 
راور در مجلــس شــورای اســامی،  
ــران کل ادارات اســتان،اعضای  مدی
شــورای اداری شهرســتان، دهیاران 
و شــوراهای شــهر و روســتا برگــزار 
شــد شــرکت نمــود و از همراهــی و 
همــکاری برخــی نهادهــا بخصوص 
ائمــه جمعــه ، ادارات اطاعاتــی 

ــتان  ــک تابس ــکات پی ــذر از مش ــتان در گ ــپاه شهرس ــیج و س ــی، بس و امنیت
ــود  ــه ب ــرق مواج ــد ب ــت تولی ــا محدودی ــور ب ــه کش ــی ک ــوص در روزهای بخص
ــده در جلســه  ــرح ش ــل برخــی مشــکات مط ــه راه ح ــه ارائ ــرد و ب تشــکر ک

ــت. پرداخ

غالمحسین رضایی - نقاش

�� نــرخ ارز ترجیحــی نــه تنهــا مصــرف را دچــار مشــکل کــرده 
بلکــه تولیــد را هــم نابــود کــرده اســت

�� توافــق بــرای توزیــع کارت اعتبــاری ســرانه مصــرف کاالهــای 
سی  سا ا

�� ایران در رتبه اول ضایعات کشاورزی دنیا قرار دارد
�� نــرخ ارز چهــار هــزار و 200 تومانــی چیــزی بــه جــز رانــت 
و فســاد بــه همــراه نــدارد امــا نزدیــک بــه هشــت میلیــارد دالر 
ــان  ــارد توم ــه و 160 هــزار میلی ــه آن اختصــاص یافت در ســال ب
تفــاوت آن بــا نــرخ نیمایــی اســت و ســئوال اینجاســت کــه چنــد 

درصــد آن بــه دســت مــردم رســیده اســت؟
�� بیشــترین میــزان تغییــر، تفحــص و اســتیضاح در دولــت قبل 

رخ داد و اگــر اراده ای بــر انجــام کار نباشــد خروجــی نــدارد
�� بیشــترین پرونــده تخلفــات دولــت هــا کــه بــه دســتگاه قضــا 
معرفــی شــده انــد، در چنــد ســال اخیــر در کمیســیون اقتصــادی 
داشــتیم و در حــوزه تخلفــات وزارتخانــه هــای اقتصــاد، صمــت، 

جهــاد کشــاورزی مــواردی وجــود داشــت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در مقــام قضــاوت نیســتیم امــا اگــر اراده 
ــر انجــام کار نباشــد، اقدامــی انجــام نمــی گیــرد و اکنــون  ای ب

موقعیــت اســتثنایی اســت
کارت اعتبــاری را طراحــی کردیــم کــه ســرانه مصــرف کاالهــای 
ــردم  ــه م ــج را ب ــکر و برن ــن، ش ــت، روغ ــه گوش ــی از جمل اساس
بدهیــم کــه از ســرانه خــود اســتفاده کنــد و در ایــن زمینــه توافق 
شــده و قــرار اســت دولــت ســیزدهم بــه ســرعت تصمیــم گیــری 

کنــد و توزیــع ایــن کارت بــزودی اجرایــی شــود.
ــص ارز  ــه تخصی ــکل از جمل ــتیک 2 مش ــوزه لجس در واردات ح
و تولیــد داخــل کشــور داریــم و در شــرایطی کــه تولیــد داخــل 
ــدارد. ــرای واردات وجــود ن کشــور پاســخگو باشــد،  توجیهــی ب

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در گردهمایی روسای کمیسیون های کشاورزی اتاق بازرگانی سراسر کشور در کرمان 

حتی یک روز هم ادامه روند نرخ ارز ترجیحی به صالح کشور نیست
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ــان در  ــتان کرم ــت: اس ــد« گف ــی ون ــی زین »عل
حــوزه محرومیــت زدایــی و اشــتغال زایــی بســیار 

ــرده اســت.  ــف عمــل ک ضعی

ــان در جلســه  ــد« اســتاندار کرم ــی ون ــی زین »عل
اســتان  مقاومتــی  اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
امــام خمینــی )ره( دارای پتانســیل باالیــی اســت 
کــه اســتان های دیگــر از ایــن ظرفیــت بــه خوبــی 
اســتان  داشــت:  اظهــار  می کننــد،  اســتفاده 
ــتغال  ــی و اش ــت زدای ــوزه محرومی ــان در ح کرم

ــت. ــرده اس ــل ک ــف عم ــیار ضعی ــی بس زای

اســتاندار کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکــه شــبکه های 
بســیار خوبــی در دل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
ــتاد  ــرد: س ــوان ک ــود دارد، عن ــی )ره( وج خمین
ــری  ــی نظی ــه ب ــام، مجموع ــان ام ــی فرم اجرای
ــت و  ــال نیس ــان فع ــتان کرم ــا در اس ــت ام اس
دلیــل ایــن امــر در ابتــدا از اســتانداری اســت کــه 

ــد. ــال کنن ــن مســئله را دنب ــد ای ــن بای معاونی
ــم  ــده می گوی ــران آین ــه مدی ــرد: ب ــد ک وی تأکی

اگــر انــرژی مدیریــت نــدارد، پُســت نگیرنــد؛ ایــن 
ــه  ــار ب ــج ب ــد پن ــرا بای ــت اســت؛ چ ــم و خیان ظل
یــک فرمانــدار بگوییــم طرح هــای اقتصــادی 
ــن کار را  ــاز ای ــد و ب ــه ده ــود را ارائ ــی خ مقاومت
انجــام ندهنــد، ایــن فرمانــدار قابــل توبیــخ اســت و 

اصــا خــوب نیســت.
ــی  ــه امکانات ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــرعی  ــق ش ــردم و ح ــق م ــت، ح ــار ماس در اختی

مدتــی  در  کــرد:  ابــراز  ماســت،  گــردن  بــه 
کــه در اســتان کرمــان حضــور دارم، فــردی 
کــن! پیگیــری  را  مــا  خــا  ایــن   نگفــت 

ــام  ــان ام ــی فرم ــان اینکــه ســتاد اجرای ــا بی وی ب
خمینــی)ره( مــی توانــد طوفانــی از اشــتغال را در 
اســتان ایجــاد کنــد، خاطــر نشــان کــرد: بــا تغییــر 
و تحــوالت جــان تــازه ای در اســتان تزریــق 

ــد. ــد ش خواه

 استاندار کرمان اتکید کرد؛

عملکرد اســتان کرمان در حوزه محرومیت زدایی و اشــتغال زایی بســیار ضعیف 

ــت: ۲۱  ــان گف ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت  مدی
ــر  ــزار نف ــدود ۵۰ ه ــی ح ــا جمعیت ــواده ب ــزار خان ه
ــداد و  ــه ام ــوی کمیت ــان مددج ــتان کرم ــرق اس در ش

مســتمری بگیر هســتند.
ــاء زکات  ــزی احی ــی در مراســم شــورای برنامه ری یحیــی صادق
ــی  ــئول نمایندگ ــور مس ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم ــرق اس ش
ولی فقیــه در ســازمان جهــاد کشــاورزی شــمال اســتان و ائمــه 
جمعــه و فرمانــداران شــرق اســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
21 هــزار خانــواده بــا جمعیتــی حــدود 50 هــزار نفــر در شــرق 
ــتمری بگیر  ــداد و مس ــه ام ــوی کمیت ــان مددج ــتان کرم اس

هســتند.
ــال  ــان در س ــتمری مددجوی ــری مس ــش دو براب ــه افزای وی ب
جــاری اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه مشــکات اقتصــادی 
ــوی  ــز جوابگ ــان نی ــتمری مددجوی ــری مس ــش دو براب افزای
ــای  ــر کمک ه ــت و اگ ــا نیس ــی آن ه ــاالی زندگ ــای ب هزینه ه

خیــران نباشــد رونــد خدمت رســانی بــه ایــن خانواده هــا 
مشــکل می شــود.

صادقــی توانمندســازی مددجویــان را یکــی از اولویت هــای 
ــان کــرد: در ســال 99 یکــی از  ــاد دانســت و بی ــن نه مهــم ای
دســتگاه هایی کــه بیشــترین شــغل را در ســطح اســتان ایجــاد 

کــرده کمیتــه امــداد بــوده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بیــان کــرد: وجــه تمایز 
کمیتــه امــداد بــا ســایر ادارات در ایجــاد اشــتغال ایــن اســت که 
ایــن نهــاد پــس از اجــرای طــرح مددجــو را تنهــا نمی گــذارد 
ــاری  ــتغال را ی ــای اش ــان طرح ه ــتمر مجری ــارت مس ــا نظ و ب

ــا از مســیر منحــرف نشــوند. می کنــد ت
ــت: زکات  ــرد و گف ــاره ک ــوع زکات اش ــه موض ــه ب وی در ادام
یــک تکلیــف شــرعی اســت کــه متأســفانه تاکنــون در زمینــه 

ایــن واجــب الهــی کوتاهــی شــده اســت.
انجام شــده  تبیینــی  فضــای  بــا  کــرد:  تصریــح  صادقــی 

ــتان  ــرق اس ــان زکات در ش ــارد توم ــته 13 میلی ــال گذش س
ــات  ــت باغ ــطح زیرکش ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک جمع آوری ش
ــد  ــع آوری زکات بای ــی جم ــار واقع ــتان آم ــا در شــرق اس خرم
ــد. ــته باش ــال گذش ــده س ــار جمع آوری ش ــر آم ــن براب چندی

وی در ادامــه بابیــان اینکــه 5000 دانشــجو و طلبــه و حــدود 
ــتان  ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــوز تح ــزار دانش آم 30 ه
ــل و  ــه تحصی ــی از هزین ــزود: بخش ــد، اف ــرار دارن ــان ق کرم
ــد  ــوزان از محــل درآم ــش آم ــن دانشــجویان و دان ــوزش ای آم

زکات تأمیــن می شــود.
ــای  ــد کمک ه ــان از رش ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
مردمــی بــه ایــن نهــاد بــا توجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی 
خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: مــردم مــا مردمــی معتقد هســتند 
ــد را  ــای نیازمن ــن شــرایط ســخت اقتصــادی خانواده ه و در ای
تنهــا نگذاشــتند و کمک هــای مردمــی بــه ایــن نهــاد در ســال 

99 نســبت بــه ســال 98 دو برابــر رشــد داشــته اســت.

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:
21 هزار خانواده در شرق استان کرمان تحت پوشش کمیته امداد هستند

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
ــی از  ــه گزارش ــا ارائ ــان ب ــتان کرم اس

ــت:  ــتان گف ــای اس ــی ه ــت تعاون وضعی
ــا در  ــی ه ــدی تعاون ــا ۵ درص ــهم ۳ ت س
ــی  ــه ظرفیت ــه ب ــا توج ــتان ب ــاد اس اقتص

ــت. ــوب نیس ــد، مطل ــه دارن ک
ــیمای  ــژه س ــوی وی ــماعیلی، در گفتگ ــا اس رض
مرکــز اســتان بــه مناســبت هفتــه تعــاون گفــت: 
پنــج هــزار و 222 تعاونــی ثبــت شــده در اســتان 
کرمــان وجــود دارد کــه بیــش از 50 هــزار نفــر 
ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــا مش ــی ه ــن تعاون  در ای
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــای  ــی ه ــان از تعاون ــتان کرم ــهم اس ــان س کرم
کل کشــور را 5 درصــد اعــام و بیــان کــرد: 
ــر  ــزار نف ــون و 700  ه ــک میلی ــوع ی در مجم

ــت. ــور اس ــای کش ــی ه ــتغال تعاون اش
ــتان را  ــای اس ــی ه ــی تعاون وی بیشــترین فراوان

ــات،  ــای کشــاورزی، خدم ــه بخــش ه ــوط ب مرب
صنعــت دانســت و بــا اشــاره بــه وجــود 18 
اتحادیــه در حــوزه تعــاون اســتان تصریــح کــرد: 
بــر اســاس اصــل ۴۴ قانــون اساســی 25 درصــد 
ســهم اقتصــاد کشــور را بایــد تعاونــی هــا داشــته 

باشــند.
اســماعیلی بــا افــزودن ایــن مطلــب کــه عــاوه بر 
ایــن، تعاونــی هــا بایــد کارکــرد اجتماعــی را هــم 
مــد نظــر داشــته باشــند، بــه اتفاقاتــی اشــاره کرد 
ــش  ــد بخ ــث ش ــر باع ــای اخی ــت ه ــه در دول ک
ــگاه  ــه جای ــی هــا دیــده نشــود و نتواننــد ب تعاون

واقعــی خــود در کشــور برســند.
ــی  ــا 5 درصــدی تعاون ــه داد: ســهم 3 ت وی ادام
ــی  ــه ظرفیت ــه ب ــا توج ــتان ب ــاد اس ــا در اقتص ه
حالیکــه  در  نیســت  مطلــوب  دارنــد،  کــه 

کشــورهای پیشــرفته بــا تعاونــی هــا کار خــود را 
پیــش بردنــد و در همیــن مشــکات اخیــر اگــر 
تعاونــی هــا نقــش فعالــی داشــتند، خیلــی مــی 

ــد. ــک بدهن ــتند کم توانس
ایــن مســئول از احصــاء  ۴1 مســئله اجتماعــی، 
ــکل  ــه در ش ــی ک ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
نگرفتــن جایــگاه واقعــی تعاونــی هــا دخیــل بوده 
خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه خــاء نداشــتن 
پایــه علمــی در خصــوص سیاســت هــای اباغــی، 
ــی طراحــی شــد کــه عــاوه  مــدل جامــع ارزیاب
بــر رتبــه بنــدی تعاونــی هــا نقــاط ضعــف،  قــوت 
ــن  ــد و ای ــی گوی ــا را هــم م ــای آنه ــش ه و چال

فرهنــگ تعــاون را توســعه مــی دهــد.
ــت  ــا در مثب ــی ه ــش تعاون ــوص نق وی در خص
شــدن تــراز تجــاری اســتان و صــادرات؛ بــا اشــاره 

بــه دو محصــول مهــم اســتان کــه خرمــا و پســته 
ــون  ــک 61 میلی ــال 98  نزدی ــت: س ــت؛ گف اس
ــه در  ــوده ک ــول ب ــن دو محص ــادرات ای دالر ص
ــه 88 میلیــون دالر رســید کــه  ســال گذشــته ب

یــک دهــم صــادرات اســتان اســت.
اســماعیلی ادامــه داد: امســال پیــش بینــی مــی 
کنیــم میــزان صــادرات ایــن دو محصــول کمتــر 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــته نس ــرا  پس ــد زی باش
کمتــر و صــادرات خرمــا هــم ســخت اســت امــا 

ــا ایــن حــال دنبــال راهکارهایــی هســتیم. ب
وی در پایــان از انتخــاب یــک تعاونــی برتــر 
اســتان در ســطح ملــی، 6 تعاونــی برتــر اســتانی 
و هفــت تعاونــی قابــل تقدیــر خبــر داد و گفــت: 
ــام گرفتــه  شهرســتان رفســنجان تعــاون شــهر ن

اســت.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان:
وضعیت تعاونی های استان کرمان/ سهم ۳ تا ۵ درصدی در اقتصاد مطلوب نیست

ســازمان  رییــس  و  شــهردار  معــاون 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
کرمــان اعــالم کــرد: نمایشــگاه نخســتین 
کــودک  نقاشــی  جهانــی  »جشــنوارۀ 
کرمــان« در نگارخانــۀ مجــازی کمیســیون 

ــد.  ــاح ش ــران، افتت ــکو- ای ــی یونس مل
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاهی ب ــد جهانش محم
ســاالنه  به صــورت  اســت  قــرار  جشــنواره 
توســط شــهرداری کرمــان برگــزار شــود، افــزود: 
»جشــنوارۀ جهانــی نقاشــی کــودک کرمــان« بــا 
رویکــرد حرکــت در مســیر توســعۀ رویدادمحــور 
شــهر کرمــان به عنــوان شــهر دوســتدار کــودک 
ــخ  ــا شــرکت 38 کشــور برگــزار شــد و در تاری ب

ــر  ــا معرفــی نفــرات برت 22 تیرمــاه ســال جاری ب
ــان داد. ــه کار خــود پای ب

وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن رویــداد مجــازی، 
ــی  ــنوارۀ جهان ــتین جش ــدۀ نخس ــر برگزی 65 اث
ــازی  ــۀ مج ــان در نگارخان ــودک کرم ــی ک نقاش
ــش  ــه نمای ــران ب ــکو- ای ــی یونس ــیون مل کمیس

گذاشــته می شــود.
ــی،  ــازمان فرهنگ ــس س ــهردار و ریی ــاون ش مع
ــان  ــان بی ــهرداری کرم ــی ش ــی و ورزش اجتماع
کــرد: پیــش از ایــن نیــز هفــت نمایشــگاه 
ــی در بخش هــای عکــس، خوشنویســی  بین الملل
و تذهیــب اســامی در ایــن نگارخانــه بــه نمایــش 

ــت. ــده اس ــته ش گذاش

ــه برگــزاری »جشــنوارۀ  ــا اشــاره ب جهانشــاهی ب
ــت  ــا حمای ــان« ب ــودک کرم ــی ک ــی نقاش جهان
کمیســیون ملــی یونســکو- ایــران، یونیســف 
ــادآور  ــران، ی ــکو در ته ــه ای یونس ــر منطق و دفت
ــای ســطح  ــدف ارتق ــا ه ــن جشــنواره ب ــد: ای ش
کان شــهر  شــهرداری  بین المللــی  تعامــات 
ــی  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــه ب ــان و توج کرم
ایــن نهــاد شــهری، آشــنایی بــا تولیــدات فکری و 
آثــار هنــری کــودکان ســایر ســرزمین ها، ایجــاد 
مهارت هــای  توســعۀ  بــرای  مناســب  بســتر 
خاقانــه و تقویــت تحلیــل بصــری و تجســم 
ــت  ــره و تقوی ــای روزم ــودکان از فضاه ــی ک عین
و ارزیابــی مبتنــی بــر میــزان تمرکــز بــر محیــط 

ــد. ــزار ش ــون برگ پیرام
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از اهــداف مــا در 
ــودک  ــی ک ــی نقاش ــنوارۀ جهان ــزاری »جش برگ
و  تاریخــی  جاذبه هــای  معرفــی  کرمــان«، 
ــن  ــت ای ــتفاده از ظرفی ــان و اس ــی کرم فرهنگ
افزایــش  و  آگاهی بخشــی  جهــت  رویــداد 
ســطح دانــش شــهروندان به ویــژه کــودکان 
دغدغه هــای  بــه  نســبت  پایــه  گروه هــای  و 

مشــترک جهانــی بــوده اســت.
ــدان می تواننــد  ــه ذکــر اســت، عاقه من الزم ب
بــرای بازدیــد از ایــن آثــار بــه نگارخانــۀ مجــازی 
ــانی  ــه نش ــران ب ــکو- ای ــی یونس ــیون مل کمیس

www.fa.irunesco.org مراجعــه کننــد.

 معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان خبر داد:
افتتاح نمایشگاه »جشنوارۀ جهانی نقاشی کودک کرمان« در نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو 

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه در  ــم نام ــن تفاه ــان، ای ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــازی و ب ــگ س ــتای فرهن راس
مصــرف بــرق بــا عنــوان »همیــاران انــرژی« در ســال 
تحصیلــی )۱۴۰۱-۱۴۰۰(  بیــن  شــرکت توزیــع نیــروی 
ــوزش و  ــان و اداره کل آم ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ب

ــد. ــه گردی ــرورش مبادل پ
ــرکت در  ــی ش ــط عموم ــر رواب ــر دفت ــنی، مدی ــرداد محس مه
ــوزش،  ــود:  آم ــان نم ــه بی ــم نام ــن تفاه ــاد ای ــوص انعق خص
آگاهــی بخشــی و فرهنــگ ســازی، ایجــاد نگــرش و تغییــرات 
رفتــاری مثبــت پایــدار در جامعــه مخاطــب آمــوزش و پــرورش 
)مربیــان، دانــش آمــوزان و اولیــا( بــرای ترویــج فرهنــگ بهینــه 
ــی  ــای مل ــروت ه ــت از ث ــرق و صیان ــرژی ب ــازی مصــرف ان س
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــش ش ــت پوش ــدارس تح ــطح م در س
بــرق جنــوب اســتان کرمــان، ارتقــای ســطح آگاهــی و تغییــر 
نگــرش دانــش آمــوزان در زمینــه بهینــه ســازی مصــرف انــرژی 

الکتریکــی و اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی بــرق در 
ــا نحــوه تولیــد، انتقــال و  ــواده هــا، آشــنایی ب ســطح خان
توزیــع بــرق و بــر چســب انــرژی )فوایــد و نحــوه صحیــح 
اســتفاده(، تشــریح مفاهیــم مرتبــط بــا مدیریــت مصــرف 
ــه  ــی، ارائ ــداف مل ــا و اه ــا راهبرده ــه آن ب ــن رابط و تبیی
راه کارهــای مدیریــت مصــرف بــا هــدف کاهــش تلفــات، 
ــه  ــرژی ب کاهــش اوج مصــرف و بهینــه ســازی مصــرف ان
دانــش آمــوزان، نهادینــه کــردن فرهنــگ صحیــح مصــرف 
ــه و  ــج روحی ــازان مملکــت و تروی ــده س ــن آین ــرژی بی ان
ــه  فرهنــگ پژوهــش بیــن دانــش آمــوزان را مــی تــوان ب

ــه برشــمرد. ــن تفاهــم نام ــوان اهــداف ای عن
وی خاطرنشــان کــرد: طــی ایــن تفاهــم نامــه مقــرر شــد، 

ــان دوره دوم  ــه معلم ــرف ب ــت مص ــم مدیری ــوزش مفاهی آم
ــی در فضــای مجــازی )شــبکه شــاد(، آمــوزش مفاهیــم  ابتدای
مدیریــت مصــرف بــه دانــش آمــوزان دور دوم ابتدایــی در 
ــب  فضــای مجــازی )شــبکه شــاد( و برگــزاری آزمــون از مطال

ــوزان در دوره  ــش آم ــژه دان ــج وی ــه شــده و ارزشــیابی نتای ارائ
ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــی دوم در دس ابتدای

ــود:  ــح نم ــه ســخنان خــود تصری ــام مســئول در ادام ــن مق ای
ــرف  ــت مص ــوزش مدیری ــوای آم ــه محت ــاس تهی ــن اس ــر ای ب
ــی در  ــوزگاران دور دوم ابتدای ــرق جهــت اســتفاده آم ــرژی ب ان

بســتر فضــای مجــازی، تهیــه جــزوه، کتــاب آموزشــی، پوســتر 
و بروشــور بــرای دانــش آمــوزان و آمــوزگاران دور دوم ابتدایــی 
)مجــازی / فیزیکــی( و تهیــه جوایــز بــه همــراه لــوح تقدیــر و 
ــر از تعهــدات شــرکت  ــوزان برت ــش آم ــران و دان ــه دبی ــدا ب اه
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب و ابــاغ تفاهــم نامــه بــه تمامــی 
ــع  ــرکت توزی ــت ش ــوزه فعالی ــدارس ح ــی و م ــز آموزش مراک
ــی الزم  ــام هماهنگ ــان، انج ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب نی
ــه منظــور بارگــذاری  ــزار شــاد ب ــرم اف ــه ن جهــت دسترســی ب
مطالــب آموزشــی مدیریــت مصــرف بــرق، نظــارت بــر اجــرای 
طــرح و ایجــاد رویــه تشــویقی بــه منظــور اســتفاده حداکثــری 
از نــرم افــزار شــاد )مربیــان / دبیــران / دانــش آمــوزان(، ارائــه 
تبلیغــات و اطــاع رســانی از طریــق ســایت آمــوزش و پــرورش، 
الــزام بــه اســتفاده از المــپ هــای ال ای دی در همــه مــدارس و 
آموزشــگاه هــای جنــوب اســتان کرمــان و برگــزاری دوره هــای 
آمــوزش ضمــن خدمــت ویــژه مدیــران، معاونــان و مربیــان در 
ــه تعهــدات  ــرق، از جمل ــت مصــرف ب ــوزش مدیری راســتای آم
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در ایــن تفاهــم نامــه اســت.
ــاران  ــه »همی ــم نام ــمی تفاه ــزارش، در مراس ــن گ ــه ای برپای
انــرژی« بــه امضــای احمــد اســکندری نســب مدیــرکل آمــوزش 
و پــرورش اســتان کرمــان و عبدالوحیــد مهــدوی راد مدیرعامــل 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان رســید.

مبادله تفاهم انمه همکاری مشرتک »همیاران انرژی« میان رشکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و اداره کل آموزش و پرورش

******

******
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                                                      نعمتی افتخار ایران است
)نعمتی( گوهری ست تابنده  مردمان نجیب کرمانی  

تیر از بهر عزت افکنده  همچو )آرش( که جان نهاده به تیر 
نام ایران بلند از کارش  غیرتش را به صحنه آورده  

گرم بادا همیشه بازارش  پرچم مملکت بر اوج و بلند  
افتخار تمام ایران است  گرچه کرمانی است این دختر  

گل بوستان و خاک کرمان است دل مردم ز همتش شد شاد  

                                                         مشعل رهایی
به جنبش آورد نهاد و ضمیر  نام حسین)ع( محرک است و اکسیر  
دهد طهارت به مسیر و جانت  اصول و جاِن دین دهد نشانت   

آشنا سازد به ره بندگی  رها کند بشر را از بردگی   
نه برده ی )ریا( و هر چه )یزید(  بنده ی آنکه بنده را آفرید   

که مشعل هدایت است این حسین)ع(  سفینه ی سعادت است این حسین)ع(  
راه حسین)ع( بر عزت و برکت است غالمحسین رضایی - نقاشتا ابد این سفینه در حرکت است   

* شهید یوسف الهی و رسیدگی به رزمنده ها

ــا  ــه ه ــی بچ ــب وقت سرش
شناســایی  میخواســتند 
برونــد او نیــز همراهیشــان 

ــرد. ــی ک م
بــه  برگشــت  زمــان 
ــت  ــدار مینشس ــنگر بی س
و مشــغول دعــا و ذکــر 
آمــدن  از  قبــل  میشــد 
ــد و  ــد میش ــا بلن ــه ه بچ
غــذا  و  چــای  برایشــان 

آمــاده مــی کــرد. 
بــرای  زودتــر  خــودش 

اســتقبال آنهــا بــه اول محــور میرفــت و منتظرشــان مینشســت 
ــد. ــی آمدن ــنگر م ــل س ــه داخ ــم ب ــا ه ــی ب ــد همگ و بع

نیروهــا خســته بودنــد زود میخوابیدنــد امــا محمدحســین 
ــید و  ــی کش ــو م ــا پت ــه ه ــود و روی بچ ــدار ب ــان بی همچن

ــد. ــرما نخورن ــا س ــود ت ــب ب مواظ

برگرفته از کتاب حسین پسر غالمحسین 

یاد یارانیاد یاران

هفته دولت گرامی باد 

مطبوعــات،  سراســری  جشــنواره  اختتامیــه  آئیــن 
ــمانی«  ــردار آس ــری »س ــای خب ــا و پایگاه ه خبرگزاری ه
ــا  ــلیمانی، ب ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــوع س ــا موض ب
معرفــی برگزیــدگان و بــا حضــور معــاون اســتاندار کرمــان، 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان، رئیــس خانــه 
ــیرجان و  ــتان س ــئولین شهرس ــتان و مس ــات اس مطبوع
ــی  ــر و اهال ــرکت گل گه ــران ش ــن و  مدی ــی از معاونی جمع

ــد. ــزار ش ــیرجان برگ ــانه در س رس
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت گل گهــر، 
محمدرضــا نژادحیــدری مدیرعامــل خانــه مطبوعــات اســتان کرمان 
ــه صــورت  ــن جشــنواره ب ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــن مراســم ب در ای
ــزار  ــر برگ ــرکت گل گه ــت ش ــا حمای ــری و ب ــی و سراس تخصص
ــنواره  ــه جش ــه دبیرخان ــیده ب ــر رس ــن ۵۱۰ اث ــت: از بی ــد، گف ش
۳۱۶ اثــر بــه مرحلــه داوری نهایــی رســیدند. ۲۵ اســتان کشــور در 
جشــنواره شــرکت کردنــد و کرمــان بــا ۱۸۶ اثــر بیشــترین تعــداد 
ــه حجــت االســام و المســلمین حســینی  ــار را داشــت. در ادام آث
ــب حــاج  ــان مکت ــان اینکــه هــدف، بی ــا بی ــه ســیرجان ب امام جمع
قاســم اســت، گفــت: مکتــب او یعنــی مکتــب اســام نــاب محمــدی 
اســت و وظیفــه مــا تبییــن اســام نــاب و مکتــب حاج قاســم اســت.

مدیــر حراســت شــرکت گل گهــر نیــز در ایــن آئیــن گفــت: حــاج 
ــه  ــود بلک ــام نب ــای اس ــه دنی ــق ب ــط متعل ــلیمانی فق ــم س قاس
متعلــق بــه تمــام عدالــت خواهــان جهــان و کســانیکه داعیــه دفــاع 

ــود. ــد، ب ــان را دارن از مظلوم
ــه منظــور  ــن جشــنواره ب ــزود: ای ــدس حســین شــاهمرادی اف مهن
ــج دســتاوردهای ســردار ســلیمانی برگــزار شــد و از  تبییــن و تروی
ــی  ــائل فرهنگ ــال مس ــود را در قب ــر خ ــرکت گل گه ــه ش ــا ک آنج
مســئول مــی دانــد، برنامــه هــا و جشــنواره هــای دیگــری را 

ــرد. ــد ک ــزار خواه ــته برگ ــون گذش همچ

ــخنران  ــان س ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
بعــدی بــود و گفــت: ظرفیــت ســیرجان در حــوزه فرهنــگ و رســانه 
ــه  ــژه ای ب ــگاه وی ــی ن ــی و دولت ــران اجرای ــون مدی ــت و چ باالس
 فرهنــگ دارنــد، شــاهد رویدادهای مســتمری در ســیرجان هســتیم.

محمدرضــا علیــزاده افــزود: جشــنواره حاضــر هــم از جنبه رســانه ای 
و هــم موضــوع آن کــه درباره ســردار ســلیمانی اســت، حائــز اهمیت 
اســت. مــا در وزارت ارشــاد تــاش کردیــم از قالبهــای مختلــف برای 
ترویــج مکتــب ســردار اســتفاده کنیــم. رســانه بایســتی از ابزارهــای 
رســانه ای  در جهــت معرفــی شــخصیت و منــش ســردار ســلیمانی 
اســتفاده کننــد. در ایــن آئیــن فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج ســپاه 
ــه شــهید  ــد ب ــری فرمودن ــام معظــم رهب ــز گفــت: مق ســیرجان نی
 ســلیمانی بــه شــکل یــک مکتــب و مدرســه درس آمــوز نــگاه کنید.

ســرهنگ علــی دســتوری افــزود: عــاوه بــر انبیــا در طــول تاریــخ 
ــا رســالت داده و  ــه آنه ــد ب ــه خداون ــد ک ــرادی وجــود داشــته ان اف

ــن  ــی از ای ــم یک ــاج قاس ــه ح ــرار داده ک ــو ق ــوه و الگ ــا را اس آنه
ــراد اســت. اف

معــاون اســتاندار کرمــان نیــز ضمــن ابــاغ پیــام اســتاندار کرمــان 
ــاج  ــرباز ح ــگ س ــان جن ــون در زم ــت: چ ــنواره، گف ــن جش ــه ای ب
ــند و  ــی شناس ــه او را م ــردم کســانی ک ــی ک ــر م ــودم فک ــم ب قاس
دیــده انــد، دوســتش دارنــد، ولــی بعــد از شــهادتش متوجــه شــدم 
ــی شــناخت و مهــر  ــد ول ــده ان ــد کــه او را ندی کســانی وجــود دارن

ــد. ــه او  دارن بیشــتری نســبت ب
دکتــر حســین محرابــی تاکیــد کــرد: خیلــی خــوب اســت 
ــد  ــام بدهن ــق انج ــی عمی ــای فرهنگ ــادی کاره ــرکت های اقتص ش
ــنواره ای  ــن جش ــده چنی ــری ای ــرای پیگی ــر ب ــرکت گل گه و از ش

ــم. ــکر میکن تش
ــن آئیــن، برگزیــدگان جشــنواره معرفــی و از  ــان ای در پای

ایشــان بــه شــرح ذیــل تجلیــل شــد:

�� در رشــته تیتــر هیــات داوران اثــری را شایســته 
رتبــه ی اول؛ رتبــه دوم بــه صــورت مشــترک بــه نســیم ســلیمانی 
از هفتــه نامــه تجــارت معــدن و فــوالد و هــدی رضوانــی از فصلنامــه 
معــراج تعلــق گرفــت و رتبــه ســوم بــه صــورت مشــترک بــه عبــدا... 
الماســی از خبرگــزاری ایرنــا اســتان کرمانشــاه و نجمــه حســنی از 

ایرنــا اســتان کرمــان تعلــق گرفــت.
�� در رشــته مصاحبــه محســن فاطمــی نــژاد از روزنامــه قــدس 
ــتان  ــارس اس ــزاری ف ــی از خبرگ ــادات آجودان ــم س ــهد، مری مش
تهــران و هــادی کاربخــش از هفتــه نامــه یــزدان کرمــان بــه ترتیــب 

اول تــا ســوم شــدند.
ــنیم  ــزاری تس ــی از خبرگ ــری فروغ ــزارش مه ــته گ �� در رش
ــه  ــترک ب ــورت مش ــه ص ــه دوم ب ــر اول و رتب ــان نف ــتان اصفه اس
ــدی  ــهد و ه ــا مش ــزاری ایرن ــوقانی از خبرگ ــی جش ــی قطب مصطف
رضوانــی از فصلنامــه معــراج تعلــق گرفــت و مینــا موالیــی از 

ــرد. ــب ک ــوم را کس ــه س ــران رتب ــم ته ــام ج ــه ج روزنام
ــید از  ــا تخش ــرمقاله احمدرض ــت و س ــته یادداش �� در رش
ــه  ــه دوم ب ــد و رتب ــر اول ش ــیرجان نف ــارگاد س ــه پاس ــه نام هفت
ــل  ــدس و خلی ــه ق ــلی از روزنام ــه توس ــه رقی ــترک ب ــورت مش ص
ــق گرفــت و کبــری ســعادتی  ــی راد از خبرگــزاری میــزان تعل همای

ــد. ــوم ش ــل س ــتان اردبی ــا از اس ــه آزن ــه نام از دوهفت
ــری از  ــس بام ــی نرگ ــه آرای ــی و صفح ــته طراح �� در رش
روزنامــه کرمــان امــروز، فریــدون حســینی از هفتــه نامــه آذریــورد 
اردبیــل و محمــد کرمــی از روزنامــه صبــح ســاحل اســتان هرمــزگان 

بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند.
�� در رشــته عکــس محمدحســن صلواتــی از شــهرآرانیوز 
مشــهد، مهدیــه غفوریــان از خبرگــزاری فــارس شــهر مشــهد 
 و ابــوذر احمــدی زاده. از »ایرنــا اســتان کرمــان بــه ترتیــب 

رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

 در آییین باشکوه و به همت رشکت گل گهر؛ 

 جشنواره رسانه ای »رسدار آسماین« با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد

ــگاه  ــس دانش ــد رئی ــاور ارش مش
ــان  ــا بی ــان ب ــوم پزشــکی کرم عل
ــبیدن  ــودن و چس ــت ب ــه فی اینک
ماســک بــه طــور کامــل بــه 
صــورت و نداشــتن درز مهمتــر 
از نــوع ماســک اســت گفــت: 
اســتفاده از یــک ماســک پزشــکی و یــک ماســک 
ــت.  ــک اس ــتفاده از ماس ــت اس ــن حال ــه ای بهتری پارچ
ــه روی  ــه جــای ماســک پزشــکی ســه الی ــزود: ب ــی اف ــوذر نخع ن
هــم، از یــک ماســک پزشــکی و یــک ماســک پارچــه ای اســتفاده 
ــی،  ــه اجتماع ــت فاصل ــن رعای ــت و ضم ــر اس ــیار بهت ــود بس ش
بهتریــن اقــدام بــرای پیشــگیری از ویــروس کرونــا بــه شــمار مــی 

رود.
ــه  ــکا( ک ــکی آمری ــن پزش ــه انجم ــا )مجل ــح داد: جام وی توضی
ــال ۲۰۲۱  ــت و در س ــکی دنیاس ــات پزش ــن مج ــزو معتبرتری ج

ــودن ماســک  ــد آنقــدر کــه فیــت ب ــد مــی کن چــاپ شــده، تاکی
ــه دوم  ــم در درج ــن مه ــت و ای ــم نیس ــوع آن مه ــت ن ــم اس مه

ــرد. ــی گی ــرار م ق
ــه ای باشــد کــه هــوا  ــه گون ــد ب ــد کــرد: ماســک بای نخعــی تاکی
از اطــراف آن و قســمت هایــی کــه بــا پوســت صــورت در تمــاس 

اســت، عبــور نکنــد. 
ــه  ــان ادام ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــد رئی ــاور ارش مش
ــر  ــد اســتفاده از ۲ ماســک اث ــی کن ــه م ــه توصی ــن مقال داد: همی
ــر ۲  ــه ه ــرط آنک ــه ش ــا دارد ب ــگیری از کرون ــتری در پیش بیش
ــدان دردی را دوا  ــدام چن ــن اق ــرا ای ــند زی ــکی نباش ــک پزش ماس
نمــی کنــد. وی تاکیــد کــرد: زمانــی از ۲ ماســک ۲ الیــه پزشــکی 
اســتفاده مــی کنیــم ۶ الیــه تکــراری داریــم کــه مشــکلی را حــل 

نمــی کنــد. 
نخعــی گفــت: نقطــه ضعــف و پاشــنه آشــیل ماســک پزشــکی مــی 
ــوا از ۲ طــرف صــورت و  ــدن و داخــل شــدن ه ــرون آم ــد بی توان

پــل بینــی باشــد.
ماسک پزشکی و ماسک ان ۹۵  هم خیر

دکتــرای تخصصــی پزشــکی اجتماعــی افــزود: اســتفاده از ماســک 
ــکی و  ــک پزش ــد ماس ــز مانن ــکی نی ــک پزش ــر روی ماس ان ۹۵ ب
ــن اســت  ــرا مهــم ای ــود زی ماســک پارچــه ای جوابگــو نخواهــد ب

کــه ماســک فیــت باشــد.

کنیــد  آزمایــش  را  ماســک  جامعــه  در  حضــور  از   قبــل 
نخعــی تصریــح کــرد: تســت و آزمایــش کــردن ماســک در ابتــدای 

اســتفاده و قبــل از حضــور در جامعــه مهــم اســت. 
ــود را ۲  ــت خ ــک ۲ دس ــردن ماس ــان ک ــرای امتح ــت: ب وی گف
ــارج  ــار خ ــا فش ــان ب ــوا را از ده ــد و ه ــرار دهی ــورت ق ــرف ص ط
ــت. ــذب نیس ــت و ج ــک فی ــد ماس ــرون بیای ــوا بی ــر ه ــد اگ کنی

ایــن کارشــناس افــزود: بعــد آن ۲ دســت خــود را روی پــل بینــی 
ــن ماســک  ــد ای ــرون آم ــد، اگــر هــوا بی ــوت کنی ــد و ف ــرار دهی ق
ــط  ــما را در محی ــد ش ــی توان ــت و م ــما نیس ــورت ش ــذب ص ج

ــوده مبتــا کنــد. آل
آشنایی با ساختار ماسک سه الیه 

وی افــزود: ماســک شــامل ســه الیــه اســت، فیبرهــای داخــل الیــه 
ــازک و بــه هــم چســبیده هســتند و اجــازه نمــی  وســط بســیار ن
ــه  ــن الی ــم از ای ــد، آب ه ــور کنن ــز از ماســک عب ــد ذرات ری دهن

رد نمــی شــود.
ــح  ــان تصری ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــد رئی ــاور ارش مش
کــرد: الیــه بیرونــی ماســک اجــازه رد شــدن ذرات درشــت را نمــی 

دهــد و الیــه داخلــی نیــز رطوبــت دهــان را مــی گیــرد.
ــرای  ــی ب ــه ماســک خوب ــذا ماســک ســه الی وی اظهــار داشــت: ل
ــه کروناســت امــا نکتــه مهــم ماســک فیــت  پیشــگیری از ابتــا ب

ــودن آن اســت. ب

 نوذر نخعی , مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشیک کرمان :

فیت بودن ماسک مهمرت از نوع آن است

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

کرمان )1185791(

شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
لطیــف  ریحــان  تجــارت 
مســئولیت  بــا  شــرکت 
بــه شــماره ثبــت  محــدود 

۱4۹۲۲ و شناســه ملــی ۱4۰۰۶7۸7۰۰۳ بــه اســتناد 
 ۱4۰۰/۰۶/۰4 مــورخ  مدیــره  هیئــت  صورتجلســه 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : الــف - ســمت اعضــای 
ــد  ــه ک ــدی ب ــی اس ــن بن ــای امی ــره : آق ــت مدی هیئ
هیئــت  رئیــس  ســمت  بــه   ۲۹۸۰۲4۱۲۶۱ ملــی 
ــی  ــد مل ــه ک ــدی ب ــی اس ــام بن ــم اله ــره - خان مدی
هیئــت  رئیــس  نائــب  ســمت  بــه   ۲۹۹4۰۲۵۶۸۱
ــی  ــد مل ــه ک ــدی ب ــی اس ــام بن ــم اله ــره - خان مدی
ــه مــدت ۲  ــر عامــل ب ــه ســمت مدی ۲۹۹4۰۲۵۶۸۱ ب
ــناد و اوراق  ــه اس ــد . ب - کلی ــاب گردیدن ــال انتخ س
ــفته  ــک و س ــل چ ــد آور از قبی ــی و تعه ــادار بانک به
ــا امضــای منفــرد مدیرعامــل ومهــر شــرکت  ــروات ب وب
معتبــر و ســایر مکاتبــات و اوراق اداری و عــادی وقــرار 
ــا امضــای  دادهــا وعقــود اســامی و اوراق شــهرداری ب
منفــرد مدیــر عامــل و مهــر شــرکت معتبــر میباشــد . 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان  
ــا کارگــران  ــا حضــور در معــدن همــکار ب ــع ب ــر نیــک طب دکت
ــزان  ــن عزی ــه مشــکات ای ــدار و ب ــدن دی ــن مع زحمتکــش ای

ــد . رســیدگی گردی
مدیــر عامــل شــرکت در ایــن دیــدار صمیمانــه زحمــات 
شــبانه روزی کارگــران ســختکوش و حمایــت هــای ویــژه 
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی را اساســی 
تریــن عامــل موفقیــت شــرکت دانســت . ایشــان خدمــت 
ــمرد و  ــی برش ــات اله ــه توفیق ــران را از جمل ــه کارگ ــانی ب رس
افــزود همچــون گذشــته بــا تمــام تــوان پیگیــر احقــاق حقــوق 
ــم  ــزان خواهی ــما عزی ــت معیشــت ش ــود وضعی ــران و بهب کارگ

ــود . ب
مدیــر عامــل شــرکت شــروع بــکار دولــت عدالــت محــور  

ــوان  ــت و عن ــکات دانس ــل مش ــی در ح ــه عطف ــد را نقط جدی
ــر در  ــاش و متفک ــی ، پرت ــوان ، انقاب ــر ج ــود وزی ــت وج داش
وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی یقینــا باعــث رونــق و رفــع 
مشــکات تمامــی کارگــران  علــی الخصــوص کارگــران معــادن 

ــود . خواهــد ب
ــدن  ــری مع ــورای کارگ ــای ش ــه اعض ــن جلس در ای
همــکار بــه بیــان مشــکالت ایــن قشــر عزیــز بــه شــرح 
ذیــل پرداختــه و مســتقیما از مدیریــت عامــل شــرکت 
 جــواب دریافــت نمودنــد کــه مــوارد عبارتنــد از 

۱ : ضرایب شغلی کارگران 
۲ : جــذب نیروی جدید در قالب پیمان مدیریتی 

۳ ؛ لحــاظ نمودن مدارک تحصیلی جدید 
4 :برگزاری دوره های آموزشــی مبانی معدنکاری 

۵ : نوع  قرارشــغلی کارگران 
۶ : بیمه تکمیلی 

ــاهد  ــدان ش 7 : بررســی موضــوع فرزن
ــر شــرکت  و ایثارگ

۸ : تجهیز و نوســازی امکانات معادن 
۹ : توزیع لباس کار 

۱۰ : کمک به تامین جهیزیه فرزندان پرســنل 
۱۱ : بررســی مشکل خأل بیمه 

۱۲ : رفع نقص ســرویس های ایاب و ذهاب
ــه  ــکار ب ــدن هم ــز مع ــران عزی ــه کارگ ــن جلس ــان ای در پای
ــا مدیریــت  صــورت صمیمانــه و انفــرادی  در محوطــه معــدن ب
عامــل شــرکت درد و دل نمــوده و بــه بیــان مشــکات شــخصی 

ــد. ــود پرداختن خ

حضور دکرت نیک طبع مدیر عامل رشکت در معدن همکار 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 
 ۲ کرمان خبر داد:

افتخار آفرینی توسط دانش آموزان 
دبیرستان فرزانگان دوره اول 

ناحیه ۲ با کسب۲ رتبه آسیایی 
و ۵ رتبه کشوری

ــه ۲ از  ــرورش ناحی ــوزش و پ ــطه آم ــوزش متوس ــاون آم مع
ــتان  ــوزان دبیرس ــش آم ــط دان ــر توس ــی دیگ ــار آفرین افتخ
فرزانــگان دوره اول ناحیــه ۲ بــا کســب ۲ رتبــه آســیایی و ۵ 

ــر داد. ــوری خب ــه کش رتب
ــوزش و  ــی آم ــط عموم ــانی و رواب ــاع رس ــزارش اط ــه گ ب
ــام  ــا اع ــاهی ب ــین جهانش ــان ، حس ــه ۲ کرم ــرورش ناحی پ
ایــن خبــر گفــت: آتــرا انجــم شــعاع دانــش آمــوز پایــه نهــم 
ــه  ــق ب ــان موف ــه ۲ کرم ــگان دوره اول ناحی ــتان فرزان دبیرس
ــوم  ــاد آســیایی ریاضــی و عل کســب دو مــدال نقــره در المپی
کشــور   ۲4 بیــن  کــه   )samso2021 و   vanda2021(

ــد. ــود ، ش ــی ش ــزار م برگ
وی ادامــه داد: دانــش آمــوزان نازنیــن زهــرا شــمس ارا، زینــب 
ــه الســادات روح االمینــی از دبیرســتان  اثنــی عشــری و حنان
ــک  ــوق ژنتی ــان در کارس ــه ۲ کرم ــگان دوره اول ناحی فرزان
ــوری(  ــد)گام دوم کش ــه بع ــه مرحل ــدند ب ــق ش ــمپاد موف س
راه پیــدا کننــد و همچنیــن دانــش آمــوز کتایــون کامیــاب در 
ــور  ــی در مح ــن عارف ــی و آیلی ــتارتاپ و کارآفرین ــور اس مح
تالیــف و ترجمــه در جشــنواره ملــی دانــش آمــوزی ســینرژی 
بــا کســب عنــوان برگزیــدگان طایــی افتخــار آفرینــی کردند.

مجمع محترم نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی استان کرمان 

علیکم  سام 
چنــد صباحــی اســت کــه بــا انتخــاب هوشــمندانه 
مــردم و  روی کار آمــدن دولــت جــوان انقابــی نور 
امیــد بــه آینــده درخشــان در دلهــای مــردم ایــران 

اســامی عزیز روشــن شــده اســت.
مردمــی کــه هشــت ســال ســخت و طاقــت فرســا 
مقــدس  نظــام  از  قــد  تمــام  پشــتیبانی  بــا  را 
جمهــوری اســامی پشــت سرگذاشــتند و هــم 
ــت و  ــه معیش ــف ب ــه مضاع ــه توج ــاز ب ــون نی اکن

ــود. ــی ش ــاس م ــان احس اقتصادش
هیئــت محتــرم دولــت بــا نــگاه و الگــو قــرار دادن  
بیانیــه گام دوم انقــاب بــا حمایــت قاطــع مجلــس 
ــود  ــرای بهب ــدد ب ــای متع ــه ه ــا برنام ــی و ب انقاب
ــی  ــای بس ــه ج ــت ک ــکل گرف ــردم ش ــت م معیش

تشــکر و امیــدواری اســت.
حــال نوبــت بــه انتخــاب نماینــدگان عالــی دولــت 

در اســتان هــا و اســتانداران رســیده اســت.
ــا دارد  ــان تقاض ــتان کرم ــجویی اس ــش دانش جنب
ــاب  ــه گام دوم انق ــم بیانی ــوی مه ــه الگ ــه ب توج
ــان  ــور جوان ــادی و حض ــوزه اتقص ــژه ح ــه وی و ب
مومــن انقابــی در مناســت مهــم اجرایــی بــا تمــام 
ــوان مدنظــر تصمیــم گیــران اســتانی و کشــوری  ت

ــرد. ــرار گی ق
اقتصــادی  شــرایط  نظــر  از  کشــور  متاســفانه 
در جایــگاه مناســبی قــرار نــدارد و بــه مــردم 
فشــارهای اقتصــادی متعــددی وارد شــده اســت و 
قطعــا اگــر مشــکات شناســایی و راه کارهــا پیــش 
ــم  ــری ه ــخت ت ــرایط س ــاهر ش ــود ش ــی نش  بین

باشیم. توانیم  می 
توجــه  بــا  ســویی  از  هــم  کریمــان  دیــار  در 
و  صنعتــی  اقتصــادی،  خــاص  شــرایط  بــه 
شــاهد  دیگــر  ســوی  از  و  اســتان   کشــاورزی 
و  کســب  حــوزه  در  هایــی  ماندگــی  عقــب 
تکمیــل  و  جوانــان  اشــتغال  ویــژه  بــه  و   کار 

صنعتــی،  اقتصــادی،  مختلــف  هــای  زنجیــره 
ــاز  کشــاورزی و کســب کار در اســتان هســتیم، نی
ــا  ــن و شــاید تنه ــن بهتری ــروز اســتان و همچنی ام
راه بــرون رفــت از ایــن شــرایط را حضــور نماینــده 
ــوان،  ــاال، پرت ــی ب ــوان اجرای ــا ت ــت ب ــی دول عال
ــادی  ــت اقتص ــابقه فعالی ــاد دادن و دارای س اقتص
بیــن مســئولین  بــاال در  توانایــی هماهنگــی  و 
ــه  ــا توجــه ب مــی باشــد کــه شــرایط ذکــر شــده ب
وســعت اســتان کرمــان و کار کان اجرائــی مــورد 
ــد  ــیر نخواه ــودن مس ــوان ب ــرط ج ــدون ش ــاز ب نی

ــود. ب
اســتانداری کــه بتوانــد برنامــه مــدون دولــت را در 
ــق  ــه ح ــارات ب ــه انتظ ــرده و ب ــی ک ــتان اجرای اس
ــب  ــخ مناس ــان پاس ــتان کرم ــی اس ــردم انقاب م

دهد. 
لــذا مــا جوانــان و فعالیــن تشــکیل هــای سیاســی، 
ــی دانشــجویی اســتان از شــما  ــی و اجتماع فرهنگ
خواهشــمندیم ماننــد همیشــه دلســوزانه بــرای 

ــرده و  ــت ورود ک ــای موفقی ــه ه ــه قل ــیدن ب رس
ــد. ــق فرمائی ــه طری ارائ

✍ تشــکل جامعــه اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد کرمــان 

دانشــجویان  اســامی  جمعیــت  ✍ تشــکل 
کرمــان  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه 

✍ تشــکل جامعــه اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد زرنــد

ــگاه آزاد  ــم دانش ــش ضدصهیونیس ــکل جنب ✍ تش
اســامی واحــد کرمــان 

✍ تشــکل انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد ســیرجان

آزاد  دانشــگاه  )ص(  اعظــم  پیامبــر  ✍ تشــکل 
ــم ــد ب ــامی واح اس

✍ تشــکل جریــان اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد جیرفــت

✍ تشــکل اندیشــه اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد جیرفــت

بیانیه تشکلهای دانشجویی استان کرمان به مجمع منایندگان

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

کرمان )1185790(

آگهــی تغییــرات شــرکت تجــارت 
بــا  شــرکت  لطیــف  ریحــان 
مســئولیت محــدود بــه شــماره 

ــه  ــی ۱4۰۰۶7۸7۰۰۳ ب ــه مل ــت ۱4۹۲۲ و شناس ثب
ــورخ  ــادی م ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس
ــاء  ــد : اعض ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ۱4۰۰/۰۶/۰4 تصمیم
ــد  ــه ک ــدی ب ــی اس ــن بن ــای امی ــره : آق ــت مدی هیئ
بنــی اســدی  الهــام  ملــی ۲۹۸۰۲4۱۲۶۱ -خانــم 
ــال  ــدت دو س ــرای م ــی ۲۹۹4۰۲۵۶۸۱ ب ــد مل ــه ک ب
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــد . اداره کل ثب ــاب گردیدن انتخ
ــات  ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم اس

)۱۱۸۵7۹۰( کرمــان  غیرتجــاری 

خدمــات  و  روابط عمومــی  مدیــر 
مــس  مجتمــع  اجتماعــی 
سرچشــمه رفســنجان گفــت: انجــام 
ایــن  اجتماعــی  مســئولیت های 
ــی  ــگ غن ــه در فرهن ــع ریش مجتم

دارد. مــا  ملــی  و  دینــی 
روح ا... ابوالهــادی در مراســم افتتاحیــه 
آکادمــی کارآفرینــی اظهــار کــرد: مجتمــع مــس سرچشــمه 
ــران، از  ــع مــس ای ــی شــرکت ملــی صنای رفســنجان و به طــور کل
اوایــل راه انــدازی، توجــه ویــژه ای بــه مســئولیت اجتماعــی داشــته 
کــه از قدیمی تریــن آنهــا می تــوان بــه ایجــاد بــاغ کنتوئیــه اشــاره 
ــا  کــرد کــه در چنــد کیلومتــری مجتمــع قــرار دارد و هم زمــان ب

ــدازی ایجــاد شــده اســت. راه ان
وی ادامــه داد: اتفاقاتــی کــه در ســال های اخیــر به تدریــج شــکل 

گرفــت بــا توجــه بــه ضرورت هایــی کــه احســاس می شــد، 
حمایــت از فعالیت هــای فرهنگــی هنــری و اجتماعــی بــود و ایــن 
کار شــکل گرفــت و به تدریــج گســترش یافــت تــا اینکــه در دهــه 
۹۰ شــعار »مــس، حامــی فرهنــگ و هنــر« مطــرح شــد و به طــور 
ــه  ــرد را ادام ــن رویک ــد ای ــران ارش ــه مدی ــت هم ــا حمای ــد و ب ج

دادیــم.
ــون  ــم در آزم ــر ه ــال اخی ــی دو س ــرد: در یک ــان ک ــادی بی ابواله
ــراه شــماییم«  ــا هم ــا، شــعار »در بحران ه ــر بحران ه ــا و دیگ کرون
ــم و فکــر می کنــم به طــور نســبی در ایــن زمینــه  را مطــرح کردی
ــا  ــم ام ــد داوری کنی ــا نبای ــود م ــه خ ــر چ ــم اگ ــق بودی ــم موف ه
براســاس اطاعاتــی کــه داریــم توانســتیم اتفاقــات خوبــی را رقــم 

بزنیــم.
انجــام مســئولیت های اجتماعــی مجتمــع مــس سرچشــمه ریشــه 

در فرهنــگ دینــی دارد

مــس  مجتمــع  اجتماعــی  خدمــات  و  روابط عمومــی  مدیــر 
سرچشــمه رفســنجان اضافــه کــرد: همــه ایــن شــعارها و رویکردهــا 

ــه دارد. ــا ریش ــی م ــگ غن در فرهن
ــمه  ــس سرچش ــد م ــران ارش ــه مدی ــه داد: همیش ــادی ادام ابواله

رفســنجان بــا مفهــوم شــکرگزاری یــک کار خیــر را انجــام 
ــِت  ــن موقعی ــه ای ــبت ب ــش نس ــته ترین واکن ــا شایس ــد ت می دهن

ــد. ــب باش مناس
ــاد  ــه افت ــی ک ــی خوب ــات خیل ــی از اتفاق ــرد: یک ــوان ک وی عن
حضــور در کنــار انجمــن کارآفرینــی بــود کــه تصمیــم گرفتــه شــد 
ــن  ــدوارم ای ــم و امی ــت کنی ــراد را حمای ــن اف ــوب ای ــای خ ایده ه
اتفاقــات ارزنــده ســال ها تــداوم داشــته باشــد تــا باقیات الصالحاتــی 

ــا باشــد. ــرای مجموعــه شــرکت مــس و همــه م ب
گفتنــی اســت؛ آکادمــی انجمــن توســعه کارآفرینــی رفســنجان بــا 
ــداف  ــتای اه ــتعد در راس ــان مس ــرورش جوان ــوزش و پ ــدف آم ه
عالیــه انجمــن کارآفرینــان و به منظــور توســعه و ترویــج کارآفرینی، 
ــاه  ــاون کار و رف ــارکت اداره کل تع ــن و مش ــن انجم ــت ای ــه هم ب
اجتماعــی اســتان کرمــان و بــا حمایــت مجتمــع مــس سرچشــمه 

رفســنجان فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت.

مدیر روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان:

انجام مسئولیت های اجتماعی مجتمع مس سرچشمه ریشه در فرهنگ دینی دارد



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 آالینـده 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   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK 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 بیالن 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 
سـاالنه 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  از سـال 88 
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 محصوالت 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 
والیـت 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. اصـاٌل 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 سـالح 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 ایـالم، 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 دالوری 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 سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
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 اعـالم 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 اعـالم کـرد.

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

هفتواد یعنی هچ؟

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاالیـش  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.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک 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 تـالش 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 واال مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاالیـش 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 اطالعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم 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 الزمـه 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 اسـالمی و اخالقـی 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 اطالعـات 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  بالفاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـالم 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  الزم  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 سـاالنه  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 انقـالب 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 تسـیهالت 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  بالعـوض 
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 محصـوالت زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوالت 

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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بازدید اصحاب رســانه به همت سازمان بسیج رسانه 
کرمان از کارخانه تولید فوالد مشــیز در شهرستان 

بردسیر استان کرمان انجام شد .

ــیر در  ــیز بردس ــوالد مش ــع ف ــرداری صنای ــره ب ــی و به ــاون فن مع
ــا  ــم ه ــت: تحری ــانه گف ــع اصحــاب رس ــد در جم ــن بازدی ــان ای جری
تامیــن مــواد اولیــه مثــل آهــن اســفنجی و الکتــرود را دشــوار کــرده، 
ــف  ــن مشــکالت متوق ــا وجــود ای ــه دارد و ب ــد ادام ــا چرخــه تولی ام

نمی شــود.
مهنــدس صفــرزاده افــزود: در حــال حاضــر 710 نفــر بطــور مســتقیم 
در ایــن مجموعــه مشــغول بــه کار هســتند کــه اکثــرا بومــی هســتد و 
هرچنــد تحریــم هــا تامیــن مــواد اولیــه را دشــوار کــرده امــا چرخــه 

تولیــد ادامــه دارد و بــا وجــود ایــن مشــکالت متوقــف نمــی شــود.
نیــز  آن  مشــکالت  و  بــرق  قطعــی  و  کمبــود  دربــاره  وی 
بــرق،  کمبــود  دلیــل  بــه  صنایــع  روز  نیــم  خاموشــی  گفــت: 
عــالوه  اســت.  شــده  تولیــد  درصــدی   60 کاهــش  باعــث 
افزایــش  باعــث  کــوره  دائــم  شــدن  گــرم  و  ســرد  آن،   بــر 

هزینه ها نیز شــده است.
مهنــدس صفــرزاده  در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر چگونگــی 
ــه  ــه و هزین ــواد اولی ــاس م ــر اس ــت: ب ــا اظهارداش ــرل قیمت ه کنت
ــوس  ــای ق ــوره ه ــتفاده در ک ــورد اس ــوژی م ــی و تکنول ــای جانب ه

ــود. ــی ش ــرآورد م ــا ب ــت ه ــی قیم الکتریک
ــرژی گفــت: هزینــه هــای  ــاره افزایــش قیمــت حامل هــای ان وی درب
ــه  ــن مشــکل ب ــرای حــل ای ــا ب ــه و م ــاال رفت ــا بشــدت ب ســوخت م

ــه هســتیم. ــرای کارخان ــروگاه ب ــال احــداث نی دنب

*در دســتور کار قرار گرفتن استفاده از آب خلیج فارس 
مهنــدس صفــرزاده در خصــوص آب بــر بــودن صنایــع فــوالد و 
ــی  ــتانداردهای جهان ــق اس ــز اظهارداشــت: مطاب ــده نی ــدات آین تمهی
ــرف  ــب آب مص ــر مکع ــم مت ــوالد 9 ده ــد ف ــن تولی ــر ت ــه ازای ه ب
مــی شــود و مــا هــم بــه انــدازه اســتاندارد جهانــی آب مصــرف مــی 

ــم. کنی
ــز در دســتور کار  ــارس نی ــج ف ــرد: اســتفاده از آب خلی ــد ک  وی تاکی

برنامه های آینده است. 
مهنــدس صفــرزاده در مــورد گالیــه اصنــاف بابــت نحــوه تهیــه اقــالم 
مــورد نیــاز خــود از بردســیر توضیــح داد: بــرای تهیــه اقــالم از بــازار 
ــدام  ــت و قیمــت مناســب اق ــر اســاس کیفی ــم و ب اســتعالم می گیری
بــه تهیــه اقــالم مــورد نیــاز مــی کنیــم و اگــر ایــن نیازهــا در شــهر 
بردســیر مرتفــع شــود از لحــاظ بعــد مســافت بــرای مــا راحــت تــر و 

بــه صرفــه تــر اســت و ترجیــح می دهیــم از بردســیر تهیــه کنیــم.
* کارخانه فوالد مشیز بردسیر جزء 

اولین کارخانه های نورد جنوب شــرق کشور 
ــز گفــت:  ــورد نی ــد ن ــه تولی مهنــدس روح ا... شــهابی رئیــس کارخان
ایــن کارخانــه جــزء اولیــن کارخانه هــای نــورد جنــوب شــرق کشــور 

اســت کــه در ســال 80 بــه بهــره بــرداری رســید.
بــه گفتــه وی تکنولــوژی اســتفاده شــده در آن دانیلــی ایتالیــا 
ــاده ســازی  ــداری و در ســال 80 پی ــوژی خری ــن تکنول اســت کــه ای
شــد. ایــن کارخانــه جــزو ســه چهــار کارخانــه اولیــه ایــران بــا ایــن 

ــت. ــوده اس ــوژی ب تکنول
مهنــدس شــهابی توضیــح داد: کــوره تــا ســال 84 بــا ســوخت مــازوت 
ــه گازســوز  ــا طــرح توســعه در ســال 84 تبدیــل ب کار مــی کــرد و ب

شــده و ظرفیــت ذوب آن ســی و پنــج تــن بــر ســاعت اســت.

ــاره )ســرباره هــای تولیــد( گفــت: مــا  ــه ســوالی درب وی در پاســخ ب
ــم  ــم مجبوری ــرل کنی ــوره را کنت ــل ک ــی داخ ــه خوردگ ــرای اینک ب

ــم.  ــازی کنی ــرباره س س
ــس  ــوند و از جن ــع می ش ــه دف ــاز کارخان ــه ب ــا در محوط ــرباره ه س
ــفالت،  ــا، آس ــاده ه ــازی ج ــر س ــع زی ــتند و در صنای ــیدان هس اکس
ســیمان و شیشــه قابلیــت اســتفاده دارنــد و البتــه بــه نــدرت از آنهــا 

اســتفاده مــی شــود.
ــنفاده از  ــی و اس ــت محیط ــاله زیس ــاره مس ــرزاده درب ــدس صف مهن
ــوس و  ــوره ق ــای ک ــام غباره ــت: تم ــز گف ــه نی ــای کارخان غبارگیره
ــی توســط غبارگیــر مکــش و ســپس خنــک مــی شــوند  کــوره پاتیل
ــازی  ــد، جداس ــر دارن ــزار فیلت ــه 3 ه ــی ک و در غلظــت در اتاقک های

مــی شــوند. 
ــر  ــع دیگ ــوده و در صنای ــن ب ــید آه ــتر اکس ــده بیش ــد ش ــار تولی غب
کاربــرد دارد ولــی در صنعــت فــوالد کاربــردی نــدارد. وی در ادامــه 
ــوالد  ــن ف ــه ای ــم ک ــد کردی ــن را تولی ــم کرب ــوالد ک ــا ف ــت: م گف

ــاص دارد. ــارف خ مص
*با اســتفاده از مهندسان بومی و مهندسی معکوس 

کارخانه فوالد سازی راه اندازی شد 
ــیز  ــوالد مش ــرداری ف ــره ب ــی و به ــاون فن ــرزاده مع ــدس صف مهن
ــده  ــدازی ش ــال 1380 راه ان ــه در س ــن کارخان ــت: ای ــن گف همچنی
و مــا ابتــدا شــمش مــورد نیــاز آن را از خوزســتان پاســارگاد و 
ــازی  ــه فوالدس ــاخت کارخان ــس از آن س ــم. پ ــه می کردی ــزد تهی ی
در دســتور کار قــرار گرفــت کــه در ســال 90 شــروع و درنیمــه 94 
ــی  ــی و مهندس ــان بوم ــتفاده از مهندس ــه اس ــید و ب ــام رس ــه اتم ب
ــدازی  ــه راه ان ــات توســط پرســنل مجموع معکــوس در ســاخت قطع

شــد.

بــه گفتــه وی، ظرفیــت اســمی کارخانــه فوالدســازی 420 هــزار تــن 
در ســال و پروانــه بهــره بــرداری آن 600 هــزار تــن اســت و در حــال 

حاضــر ســاالنه 150 هــزار تــن تولیــد دارد.
مهنــدس صفــرزاده بیــان کــرد: بــرای رســیدن بــه ظرفیــت اســمی، 
ــه از جملــه کنســانتره ســازی، آهــن اســفنجی  احــداث چنــد کارخان
ــذ  ــازی اخ ــه س ــوز گندل ــت. مج ــاز اس ــورد نی ــازی م ــه س و گندل
شــده و بــه دنبــال مجــوز کنســانتره ســازی و تولیــد آهــن اســفنجی 

ــتیم. هس
ــرکت  ــک ش ــا ی ــدا ب ــورد در ابت ــروژه ن ــداث پ ــه وی، در اح ــه گفت ب
ــه  ــد و ب ــی نیامدن ــه دالیل ــا ب ــی بن ــتیم ول ــرارداد داش ــی ق خارج
ــم  ــات را داری ــه قطع ــا هم ــذا م ــد. ل ــل نکردن ــود عم ــدات خ تعه
ــی ســازیم.ظرفیت اســمی  ــی م ــن مهندســان ایران ــا همی ــان ب خودم
ــال حاضــر  ــه در ح ــال اســت ک ــن در س ــزار ت ــورد 300 ه ــروژه ن پ

ــد دارد.  ــن تولی ــزار ت ــاالنه 150 ه س
الزم بــه ذکــر اســت خبرنــگاران ابتــدا از رونــد تولیــد در ایــن 
ــک  ــه در ی ــئوالن کارخان ــه مس ــد و در ادام ــد کردن ــه بازدی کارخان
ــه  ــد، از جمل ــخ دادن ــگاران پاس ــواالت خبرن ــه س ــری ب ــت خب نشس
ــودن  ــر ب ــر آب ب ــی ب ــان مبن ــواد کرم ــگار هفت ــه خبرن ــخ ب در پاس
صنایــع فــوالد در مناطــق کویــری گفــت : جایگزینــی بــرای اســتفاده 
ــی آب  ــتانداردهای جهان ــاس اس ــدارد و براس ــود ن ــردن از آب وج نک

ــم . ــی کنی ــرف م مص
ایــن مجتمــع در کیلومتــر 20 جــاده بردســیر بــه کرمــان و در 
ــری  ــه 60 کیلومت ــیر در فاصل ــرار دارد. بردس ــگار ق ــاده ن ــدای ج ابت

ــرار دارد. ــان ق ــتان کرم ــز اس مرک

هفتواد: حسنی سعدی  خبرنگار 

صنایع فوالد مشیز بردسیر نگیین درخشان در عرصه کار و تولیدصنایع فوالد مشیز بردسیر نگیین درخشان در عرصه کار و تولید

ــیرجان  ــوالد س ــان ف ــرکت جه ش
ــه  ــر مجموع ــای زی ــرکت ه از ش
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل 
گهــر بــا نمــاد فجهــان طــی 
آئینــی رســمًا معارفــه و بــه مرحله 
پذیــرش و عرضــه اولیــه ســهام در 

ــید. ــورس رس فراب
مدیــر عامــل شــرکت 
جهــان فــوالد ســیرجان 
گفــت: گل گهــر بعنــوان 
عمــده  ســهامدار 

شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان 
همــواره در خصــوص تامیــن زیــر 
و  گاز  و  آب   ، بــرق  هــا  ســاخت 
ــه  همچنیــن تامیــن خــوراک کارخان
ــان  ــرکت جه ــی ش ــی اصل ــا حام ه
فــوالد ســیرجان بــوده و ایــن امــر از 
ــان  ــرکت جه ــم ش ــای مه ــت ه مزی

فــوالد ســیرجان اســت 
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــر اس ــوی دیگ از س
و  منطقــه  صنایــع  در  جدیــد  هــای 
از  ســیرجان  فــوالد  جهــان  شــرکت 
بعنــوان  گهــر  گل  شــرکت  ســوی 
ســهامدار اصلــی دنبــال مــی شــود.

شــرکت  افــزود:  عباســلو  مهنــدس 
جهــان فــوالد ســیرجان در دی مــاه 
ــا آغــاز تولیــد بــه دلیــل  93 همزمــان ب
ــتین  ــتاندارد ، نخس ــاال و اس ــت ب کیفی
ــته و  ــفنجی را داش ــن اس ــادرات آه ص
طــی ســه ســال اخیــر توانســته شــمش 
ــر  ــالوه ب ــود را ع ــدی خ ــرد تولی و میلگ
عرضــه در بــورس مــازاد آنــرا بــه کشــور 
ــت  ــد و کیفی ــدار صــادر نمای ــای خری ه
ــد  ــوالت تولی ــزات و محص ــاالی تجهی ب
ایــن  بــرای  را  آینــده خوبــی  شــده 
ــن  ــد زد و همچنی ــم خواه ــرکت رق ش
ــن  ــون ت ــه میلی ــد س ــداز تولی ــم ان چش

ــه دارد. ــوالد را در برنام ــواع ف ان

 مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان خبر داد:
 عرضه اولیه سهام شرکت 

جهان فوالد سیرجان در فرابورس

اضطراب، تأثیرات طوالنی مدت برجسم و روان 
کودکان مان می گذارد

آن ها را در جریان اخبار آن ها را در جریان اخبار کروناییکرونایی قرار ندهیم قرار ندهیم

کرونــا رحم نداردکرونــا رحم ندارد


