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ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

3

پیشرفت پروژه های شرکت 
قابل تقدیر است

ک آسمان والیت و امامت مبارک باد ک آسمان والیت و امامت مبارک بادمیالد با سعادت هفمتنی اخرت تابنا میالد با سعادت هفمتنی اخرت تابنا

دبیرستان دخرتانه فرزانگان دوره اول  کرمان 

دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

درج نام 
شرکت های ایرانی 

در بازار سرمایه سوریه

««2»»

ضمـن عرض تسـلیت در گذشـت »مادر گرامیتان« 
از  عزیـز  آن  بـرای  متعـال  خداونـد  درگاه  از 
دسـت رفتـه طلـب مغفـرت و بـرای شـما و سـایر 
بازمانـدگان صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیم.

خداوند شما را اجر صابرین دهد.

»محمد حسنی سعدی - نشریه هفتواد کرمان«

جناب آقای علیرضا ابوالحسنی
مدیرمحترم روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان

اوست باقی

مدیرعامل کارخانه سیمان ماهان؛
سود حاصل از فروش سیمان ماهان 

صرف طرحهای توسعه ای و اشتغالزایی 
میشود

««4»»

شورای تشکل ها و نیروهای والیی شورای تشکل ها و نیروهای والیی 
و انقالبی کرمان بر و انقالبی کرمان بر تحولتحول در در

مدیریت کالن استانمدیریت کالن استان تاکید کرد تاکید کرد
««2»»

بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان کرمـان در نظـر دارد از بین 
متقاضیـان واجـد شـرایط ، دو نفـر مشـمول وظیفـه متاهـل و بومی 
شـهر کرمان فارغ التحصیل مقطع کارشناسـی یا کارشناسـی ارشـد 
در رشـته حسـابداری )یـک نفـر( و رشـته مهندسـی کامپیوتر )یک 
نفـر( از دانشـگاههای معتبـر )تاریـخ اعـزام 1400/12/01( از طریـق 

مصاحبـه حضـوری دعوت بـه همـکاری نماید.
متقاضیـان می تواننـد از تاریـخ 1400/09/06 حداکثر تا تاریـخ 1400/09/25 با همراه 
داشـتن مـدارک ذیل ، بـه آدرس کرمـان انتهای خیابـان خواجو ، نبش ابـوذر ، امور 
اداری بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان مراجعـه نمایند . ضمنـا برای کسـب اطاعات 
بیشـتر می تواننـد با شـماره هـای 03432528022 و 03432517316 داخلی 270 و 

230 تمـاس گیرند .

مدارک مورد نیاز :
1 ـ اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی ، همسر و فرزندان

2 ـ اصل و تصویر پشت و رو از کارت ملی متقاضی
3 ـ اصل و کپی گواهی فراغت از تحصیل 

4 ـ اصل و کپی برگ اعزام به خدمت ) اعزام 1400/12/01(
5 ـ 8 قطعه عکس 3*4 تمام رخ جدید 

6 ـ یک عدد پوشه
کپی تمام مدارک فوق روی کاغذ A4  جداگانه گرفته شوند .

روابط عمویم بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان

آگهی جذب مشمول وظیفه

آگهی دعوت به همکاری
بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمـان در نظـر دارد به 
منظـور تامیـن نیـروی انسـانی متخصـص و کارآمد بـه عنوان 

راننـده ماشـین آالت سـنگین به صـورت شـرکتی از بین متقاضیـان واجد 
شـرایط )مـرد - بومـی( از طریـق مصاحبـه حضـوری دعـوت بـه همکاری 
نمایـد . متقاضیـان مـی تواننـد بـا شـماره 09133420258 آقـای مهندس 

حـاج غنـی تمـاس گیرند .
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دکرت هشریار زرشناس:

 کشورهای همسو اب 
آمریکا )مرص، ترکیه، 

مکزیک و ...(
چرا وضعیت شان 

3انگوار است

تخفیف  نجویم 
هشرداری کرمان 

خربساز شد

2

با تصویب هیات مدیره انجام شد 

افزایش سرمایه 
۶۲ درصدی 
جهان فوالد 

4

در بازدید مسئوالن شهری از شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر عنوان شد؛

شورای ائتالف
نیرواهی انقالب اسالمی 
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

شورای تشکل ها و نیروهای والیی 
و انقالبی کرمان بر تحول در 

مدیریت کالن استان تاکید کرد

ــورای  ــانه ش ــه رس ــزارش کمیت ــه گ ب
و  والیــی  نیروهــای  و  هــا  تشــکل 
شــورای  کرمــان،  اســتان  انقالبــی 

تشــکل هــا و نیروهــای والیــی و انقالبــی 
اســتان کرمــان بــا حضــور اعضــا 

تشــکیل شــد.
ــون تحــوالت و  ــن نشســت پیرام در ای

مســائل جــاری اســتان بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.
در ادامــه ایــن نشســت مقــرر شــد انتخــاب شــورای تشــکل 
هــا و نیروهــای والیــی و انقالبــی در شهرســتان هــای اســتان 
بــا ســرعت برگــزار شــود تــا شــورایی پویــا و فعــال در حیطــه 
ــرانجام  ــه س ــه را ب ــای محول ــت ه ــف و ماموری ــتان وظای اس
برســاند. در ایــن نشســت بــر تغییــر و تحــول هرچــه ســریع 
ــر  ــورا ب ــای ش ــد و اعض ــتان تاکی ــت کالن اس ــر در مدیری ت
انتخــاب هرچــه ســریع اســتانداری در طــراز انقــالب اســالمی 

تاکیــد کردنــد.
ســخنرانی معــاون محتــرم رئیــس جمهــور در جمــع اعضــای 
تشــکل هــای انقالبــی و والیــی در مســجد امــام حســین )ع( 

کرمــان 
در ایــن نشســت اعــالم شــد، دکتــر حســینی معــاون 
ــاری  ــاه ج ــب ۱۳ آذرم ــنبه ش ــور ش ــس جمه ــی رئی پارلمان
ســاعت ۱۸ در جمــع اعضــای تشــکل هــا و نیروهــای والیــی 
و انقالبــی اســتان در مســجد امــام حســین )ع( کرمــان 

ــد. ــی کن ــخنرانی م س
لیدر جریان انحرافی 

دنبال مطرح کردن خود است
در حاشــیه ایــن نشســت حجــه االســالم والمســلمین مهــدی 
عــرب پــور رئیــس شــورای تشــکل هــا و نیروهــای والیــی و 
ــا  ــانه ب ــه رس ــگار کمیت ــا خبرن ــو ب ــتان در گفتگ ــی اس انقالب
ــار  ــی اظه ــان انحراف ــدر جری ــای لی ــی ه ــه فرافکن ــه ب توج
داشــت: در شــرایط فعلــی کشــور هرگونــه فرافکنــی و 
تخریــب ارزش هــا و مبانــی انقــالب همســویی بــا دشــمنان 

ــالب اســت. اســالم و انق
ــری و  ــراف فک ــه انح ــه ب ــرد: باتوج ــد ک ــور تاکی ــرب پ ع
ــردن  ــرح ک ــال مط ــه دنب ــان ب ــژاد ایش ــدی ن ــی احم عقیدت

ــت. ــود اس خ
مطالــب  نشــر  بــا  نــژاد  احمــدی  کــرد:  تاکیــد  وی 
انقــالب  و رفتارهــای  خــالف واقــع و تخریــب مبانــی 
امنیتــی  بــه دنبــال برخــورد قضایــی و  خــالف شــرع 
ــورای  ــس ش ــود. رئی ــرح ش ــتر مط ــا بیش ــت ت ــود اس  باخ
تشــکل هــا و نیروهــای والیــی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: 
احمــدی نــژاد هرچــه از ایــن رفتارهــا داشــته باشــد بیشــتر 

در باتــالق انحــراف فــرو مــی رود.

*****************

پیام مدیرکل امور مالیاتی استان 
کرمان به مناسبت روز مجلس

ــا صــدور  مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان ب
پیامــی فرارســیدن دهــم آذر مــاه، روز مجلــس را بــه 

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان تبریــک گفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی 
ــلمانی  ــد س ــام محم ــن پی ــان ، در مت ــتان کرم اس

ــت: ــده اس آم
مجلــس شــورای اســالمی تجلــی 
ــی  ــی، اراده مردم ــر دموکراس گ
ــی اســت.  ــردم ســاالری دین و م
ــالمی)خانه  ــورای اس ــس ش مجل
قانــون  اصلــی  رکــن  ملــت( 
ــده از  ــه برآم ــت ک ــذاری اس گ
ــران  ــریف ای ــردم ش ــت م خواس
از  نشــان  و  اســت  اســالمی 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــه نظ تکی

اســالمی ایــران بــر مــردم و مبتنــی بــر اخــالق و دیــن اســت.
 اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره روحانــی اســوه 
ــیدن  ــدرس فرارس ــن م ــت ا... سیدحس ــهید آی ــد، ش و مجاه
دهــم آذرمــاه روز مجلــس شــورای اســالمی را صمیمانــه بــه 
جنابعالــی و نماینــدگان معــزز اســتان در مجلــس تبریــک و 

تهنیــت مــی گویــم.
امیــد اســت در ســایه عنایــت الهــی بــا هــم افزایــی و 
همــکاری روزافــزون بتوانیــم در مســیر توســعه پایــدار کشــور 
ــی و  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــاخص ه ــد ش ــان و رش عزیزم

ــم. ــری برداری ــای موث ــتان گام ه ــی اس فرهنگ

*****************

مدیر بهزیستی شهرستان کرمان:

ظاهر آزار دهنده از رنج 
همنوعان به هیچ وجه زیبنده ی 

شهر و دیار کریمان نیست
ــان  ــتان کرم ــر بهزیســتی شهرس ــاری، مدی ــر مخت ــی اکب عل
ــکالت  ــه مش ــاره ب ــا اش ــان، ب ــاماندهی متکدی ــه س در جلس
ــاب  ــود اجتن ــت: وج ــهر گف ــطح ش ــان در س ــور متکدی حض

ناپذیــر متکدیــان ظاهــر شــهر 
خــود  تاثیرمنفــی  تحــت  را 
قــرار داده کــه ایــن ظاهــر آزار 
دهنــده از رنــج همنوعــان بــه 
ــده ی شــهرو  ــچ وجــه زیبن هی

ــان نیســت. ــار کریم دی
او افــزود: حضــور متکدیــان 
اجتماعــی  آســیب  یــک 
بایــد  کــه  اســت  پیچیــده 
ــام  ــری تم ــت و پیگی ــا هم ب

ارگان هــا ســامان یابــد، امــا مهمتریــن راهــکار یــک مســئله 
اســت. فرهنگــی  کار  قطعــاً  اجتماعــی 

ــگ  ــوا و فرهن ــد محت ــا تولی ــد ب ــرد: بای ــح ک ــاری تصری مخت
ســازی، کمک هــای مــادی شــهروندان دلســوز و نیــت خیــر 
ــان درمســیری شــفاف، صحیــح و تاثیــر گــذار بــه ســمت  آن

نیازمنــدان واقعــی هدایــت شــود.
او بــا تاکیــد بــر نقــش نهادهــای حمایتــی، اورژانــس 
ســازمان های  و  خیریه هــا  امــداد،  کمیتــه  اجتماعــی، 
ــدت  ــن م ــا در ای ــتگاه قض ــای دس ــاد از حمایت ه ــردم نه م

سپاســگزاری کــرد.
آســیب های  از  گــری  تکــدی  داشــت:  بیــان  مختــاری 
ریشــه ای ومعلــول آســیب های دیگــر وعلــت معضــالت 

تقدیر جانشین سپاه ثارا... 
در بسیج اقشار از مهندس 

سلیمانی مدیرعامل شرکت 
توزیع برق شمال استان کرمان 

پــاداش  ا...  بــا حضــور ســرهنگ حجــت  مراســمی  در 
جانشــین ســپاه ثــارا... در بســیج اقشــار 
ــئول  ــری مس ــان ا... بام ــرهنگ ام ، س
ســازمان بســیج کارمنــدان و مهنــدس 
همچنیــن  و  مدیرعامــل  ســلیمانی 
ــره در  ــت مدی ــن و اعضــای هیئ معاونی
محــل ســالن کنفرانــس شــرکت برگزار 
ــر ارتقــاء فرهنــگ بســیج در  گردیــد، ب

تمــام ارکان ســازمان ها و ادارات تاکیــد شــد و از خدمــات و 
ــد.  ــل ش ــلیمانی تجلی ــدس س ــکاری مهن هم

ــرق  ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــمال اســتان کرمــان ، مهنــدس ســلیمانی درایــن مراســم 
از بســیج بــه عنــوان یــک مکتــب یــاد کــرد و گفــت : پایــگاه 
مقاومــت بســیج شــرکت توزیــع یکــی از پایــگاه هــای فعــال 

و کارآمــد در ســطح اســتان و کشــور میباشــد .
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت روحــی و روانــی ناشــی از شــرایط 
ــد  اقتصــادی در جامعــه گفــت : نقــش همــکاران بســیج بای
بیــش از گذشــته پررنــگ باشــد بــه گونــه ای کــه پاســخگوی 
ــر  ــکاران باشــند و از طــرف دیگ ــا و شــبهات هم ــه ه دغدغ
ــیر  ــی در مس ــت انقالب ــای دول ــت ه ــا سیاس ــتا ب ــم راس ه
حفــظ دســتاوردها و آرمــان هــای نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی اجــازه ندهنــد عــده کمــی بــا غــرض ورزی فضــای 

جامعــه را مســموم کننــد. 
ســرهنگ حجــت ا... پــاداش جانشــین ســپاه ثــارا... در بســیج 
ــلیمانی در  ــدس س ــات مهن ــر از خدم ــا تقدی ــز ب ــار نی اقش
ــرق  ــن ب ــع و تامی ــبکه توزی ــداث ش ــعه و اح ــتای توس راس
ــا  پایــدار گفــت : بســیج و ســپاه آمــاده هرگونــه همــکاری ب
صنعــت بــرق اســتان در راســتای خدمــت به مــردم میباشــد. 
شــایان ذکراســت کــه در پایــان از زحمــات مهنــدس 
ســلیمانی و محمدعلــی امیــری مســئول پایــگاه بســیج 

شــرکت تقدیــر شــد.

*****************

دیدار و گفتگو فرمانده
بسیج اقشار و فرمانده بسیج 
ادارات با مدیر عامل شرکت 

توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق جنــوب اســتان کرمــان، 
ایــن نشســت در راســتای 
تعامــل ســازنده میــان دو 
از  قدردانــی  و  دســتگاه 
توزیــع  مجموعــه شــرکت 
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب نی
ــده  ــور فرمان ــا حض ــان ب کرم

بســیج اقشــار، فرمانــده بســیج ادارات و کارمنــدان، 
مدیــر عامــل ، فرمانــده پایــگاه بســیج، مدیــر دفتــر 
ــارت  ــی ونظ ــر مهندس ــر دفت ــی و مدی ــط عموم رواب

ــد. ــزار گردی ــل برگ ــر عام ــر مدی در دفت
ــن  ــار ضم ــیج اقش ــده بس ــاداش، فرمان ــت پ ــن نشس در ای
گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدا بیــان نمــود: مجموعــه 
ــای کار  ــادی پ ــورت جه ــه ص ــتان ب ــیج در اس ــار بس اقش
ــده  ــر عه ــه ب ــه ای ک ــن وظیف ــم تری ــه مه ــرا ک هســتند چ
بســیج مــی باشــد خدمــت رســانی بــه مــردم شــریف جامعــه 

مــی باشــد. 

ــرکت  ــط ش ــی توس ــیار خوب ــای بس ــت ه ــزود: فعالی وی اف
ــتای  ــان در راس ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
ــن شــرکت  ــی ای توســعه و پیشــرفت مناطــق حــوزه عملیات

ــکر دارد. ــر و تش ــای تقدی ــه ج ــه ک ــورت گرفت ص
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــا مدی ــدوی نی مه
جنــوب اســتان کرمــان نیــز ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار 
بــه تشــریح برخــی از فعالیــت هــا پرداخــت و گفــت: شــرکت 
توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان، شــامل مناطــق کــم تــر 
ــن مســاله  ــان اســتان مــی باشــند کــه ای ــه می توســعه یافت

تــالش بیشــتر همــکاران را مــی طلبــد.
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــتا ت ــرد:  ۲۹ روس وی خاطرنشــان ک
ــات  ــر از اقدام ــن یکــی دیگ ــد شــد و همچنی ــدار خواهن برق
ــا پایــان ســال صــورت مــی گیــرد واگــذاری  دیگــری کــه ت
ــه عشــایر مناطــق  ــل حمــل ب ۷۱۰ ســامانه خورشــیدی قاب
ــون ۴۴۰  ــا کن ــه ت ــد ک ــی باش ــرکت م ــی ش ــوزه عملیات ح

ــت. ــده اس ــل داده ش ــامانه آن تحوی س
 

قدردانی فرمانده سپاه ثارا... استان 
کرمان از مدیر عامل و فرمانده 
پایگاه بسیج شرکت توزیع نیروی 

برق جنوب استان کرمان
ــع  ــرکت توزی ــمند ش ــای ارزش ــت ه ــاس فعالی ــه پ ب
نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان جهــت تعامــل بــا 
ســازمان بســیج  اســتان در راســتای حفــظ و صیانــت 
از منابــع انــرژی و مجموعــه اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــهید  ــرح ش ــرق »ط ــرف ب ــت مص ــش  مدیری در رزمای
ــین  ــدار حس ــرتیپ پاس ــردار س ــط س ــپور« توس عباس
معروفــی فرمانــده محتــرم ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان 
ــل  ــر عام ــا مدی ــدوی نی ــد مه ــدس عبدالوحی از مهن
ــرق جنــوب اســتان  ــع نیــروی ب محتــرم شــرکت توزی

ــر تجلیــل بعمــل آمــد. ــوح تقدی ــا اهــدا ل ــان ب کرم

دکتــر محمدرضــا پــور ابراهیمــی کــه بــه 
ــوریه  ــه س ــورمان ب ــت کش ــر صم ــاق وزی اتف
ســفر کــرده اســت، ایــن مطلــب را در دیــدار بــا 
ــورس ســوریه  ــد فضیلــه رئیــس ســازمان ب عاب

ــرد. ــان ک بی
وی پیشــنهاد کــرد تــا بــورس کاالی مشــترک 
ــط  ــا همــکاری مراجــع ذیرب ــران و ســوریه ب ای

ــدازی شــود. در دو کشــور تاســیس و راه ان
وی افــزود؛ هــم اکنــون ۳۰ شــرکت در بــورس 
اوراق بهــادار ســوریه فعالیــت دارنــد، و حضــور 
شــرکت های ایرانــی موجــب عمیــق شــدن 
بــازار ســرمایه ســوریه و همچنیــن کمــک 
و  کارخانه هــا  ایــن  تولیــدی  فعالیــت  بــه 

می شــود. اقتصــادی  بنگاه هــای 
ــات،  ــرد: امکان ــح م ــی تصری ــر پورابراهیم دکت

ــتفاده  ــورد اس ــای م ــرم افزار ه ــا و ن ظرفیت ه
بــازار  مدیریــت  مختلــف  بخش هــای  در 
ســرمایه ایــران، فرصــت بســیار خوبــی را 
ــن  ــادل ای ــه ضمــن تب ــرده اســت ک ــم ک فراه

تخصصــی،  فناوری هــای  و  فنــی  دانــش 
همــکاری عمیقــی بیــن ایــن دو بــازار ســرمایه 

ــرد.  ــکل گی ش
دکتــر پــور ابراهیمــی در ادامــه همــکاری 

تهــران و دمشــق، اســتمرار فعالیــت بورس هــای 
ــود را  ــی خ ــد و آمادگ ــتار ش ــی را خواس کاالی
ــواد  ــاز م ــه تامیــن نی ــرای همــکاری در زمین ب
اولیــه صنایــع ســوریه از راه بــورس کاالی 

ــرد. ــالم ک ــران اع ای
ــعه  ــزوم توس ــر ل ــدار ب ــن دی ــرف در ای دو ط
ــارکت  ــژه مش ــه وی ــادی ب ــای اقتص همکاری ه
ــد. ــد کردن ــور تاکی ــرمایه دو کش ــای س بازار ه
رئیــس ســازمان بــورس ســوریه تصریــح کــرد: 
ــه تهــران  در ســفر هیــات اقتصــادی ســوریه ب
ــای  ــود، از نهاد ه ــام می ش ــه زودی انج ــه ب ک
بــازار ســرمایه ایــران بازدیــد و در زمینــه 
ــورس و ســرمایه  انتقــال تجربیــات بازار هــای ب
ــی را  ــت تفاهم ــوریه یادداش ــه س ــورمان ب کش

ــانند. ــاء می رس ــه امض ب

دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

درج نام شرکت های ایرانی در بازار سرمایه سوریه

افتتــاح  آییــن  در  کرمــان  اســتاندار 
ــوژی و  ــتری آنکول ــش بس ــگاه و بخ درمان
ــت از  ــه حمای ــن خیری ــوژی انجم هماتول
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان یــاس کرمــان 
گفت:اســتان کرمــان از اســتان هــای موثــر 

ــت.  ــکی کشوراس ــوزه پزش درح
ــز  ــه در مرک ــن ک ــن آیی ــان در ای ــتاندار کرم اس
کرمــان  افضلی پــور  درمانــی  و  آموزشــی 
برگزارشــد،با خــدا قــوت بــه کادر پزشــکی و 

ــراز  ــد_۱۹ اب ــاری کووی ــرل بیم ــان در کنت درم
اســتان  در  بیمــاری  کرد:وضعیــت  امیــدواری 
ــود و  ــمت بهب ــه س ــی ب ــات کنون ــت باثب از حال

رود. پیــش  مطلوب  تــر 
ــه  ــی و خیری ــابقه فرهنگ ــد،از س ــی ون ــی زین عل
اســتان در ابعــاد مختلــف و مرکــز پزشــکی موثــر 
ــرد  ــام ب ــرای اســتان ها و کشــورهای همجــوار ن ب
حوزه هــای  در  مطلوبــی  گفت:پیشــرفت های  و 
بهداشــت و درمــان اســتان اتفــاق افتــاده اســت.

ــه مرکــز مهمــی  وی ادامــه داد:تبدیــل کرمــان ب
بیماری هــای  درمــان  و  خدمات رســانی  در 
ــران  ــارکت خی ــدون مش ــالج و خاص،ب صعب الع
ــت و  ــه حمای ــا وظیف ــه م ــت و هم ــن نیس ممک
ــم. ــش را داری ــن بخ ــرای ای ــا ب ــب کمک ه جل

وی همراهــی و ورود مســئولیت های اجتماعــی 
بــرای تکمیــل برنامه هــای انجمــن خیریــه یــاس 
ــی  ــز درمان ــرار داد و گفت:مراک ــورد اشــاره ق را م
ــه  ــگاه ب ــوژی روز و ن ــا تکنول ــب ب ــد متناس بای

ــده طراحــی شــوند. آین
اســتاندار کرمــان اظهــار داشــت:در شــرایط 
ــرطانی،  ــاران س ــان بیم ــاالی درم ــای ب هزینه ه
ــن آدم هــا  ــه داد گرفتارتری ــه ب انجمن هــای خیری
در شــرایط ســخت می رســند کــه جــای تکریــم 

ــم دارد . و تعظی

استاندار کرمان اعالم کرد:
کرمان از استان های موثر در حوزه پزشکی کشور 
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مقام معظم رهبری

حوادث )امروز( نشان داد که  
اگر جمهوری اسالمی درآن نقطه ای که مرکز فتنه هاست ایستادگی نمیکرد

تا حاال گرفتاری های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم

ــت:  ــان گف ــی کرم ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــد  ــتان نیازمن ــرف آب در اس ــام مص نظ
و  بازمهندســی  بازبینــی،  بازنگــری، 

ــت.  ــدی اس ــی ج بازطراح
ســیدمهدی طبیب زاده در شــصت و هشــتمین 
نشســت شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخش 
ــه دوم  ــزود: رتب ــان اف ــتان کرم ــی اس خصوص
اســتان از نظــر مصــرف آب در کشــور پــس از 
اســتان خوزســتان، نشــان دهنــده عمــق بحران 
مدیریــت منابــع و مصــارف در کرمــان اســت و 
چنــدان فاصلــه ای تــا رســیدن بــه مــرز بحرانی 
آب نداریــم. وی از نماینــدگان مجلــس شــورای 

ــود  ــوع کمب ــرد موض ــت ک ــالمی درخواس اس
ــد  ــری کنن ــتان پیگی ــت در اس ــا جدی آب را ب
و ادامــه داد: برطــرف کــردن مســائل ایــن 
ــتان  ــدی در اس ــت ج ــک نهض ــه ی ــوزه، ب ح
ــران  ــر آب ای ــکده تدبی ــده و اندیش ــل ش تبدی
نیــز ظرفیــت خوبــی بــرای کمــک بــه اصــالح 

ــش دارد. ــن بخ ــررات ای ــن و مق قوانی
در ادامــه ایــن نشســت رئیــس اندیشــکده 
تدبیــر آب ایــران گفــت: کشــاورزی ایــران 
ــا بیــش از ۹۰ درصــد مصــرف آب  نتوانســته ب
کشــور، نقــش تاثیرگــذاری در اقتصــاد داشــته 
 باشــد و در ایــن حــوزه توزیــع مصــرف و 

بهــره وری بســیار نامتــوازن اســت. ســیداحمد 
علــوی افــزود: دولــت بــه عنــوان نظــام تصمیم 
گیــری کشــور براحتــی نظــام دســتوری را در 
همــه ابعــاد اجــرا مــی کنــد و در حالــی کــه در 
واقعیــت کارآمــدی الزم را نــدارد امــا همــواره 

توهــم کارآمــدی داشــته اســت.
 وی اظهــار کــرد: متاســفانه دولــت بــرای 
ــر  ــطح زی ــعه س ــه توس ــی، ب ــاد خودکفای ایج
ــدام  ــن اق ــه ای ــی ک ــه در حال ــت پرداخت کش
بــرای کشــوری ماننــد هلنــد کــه آب بــه 
انــدازه ۱۰ برابــر مصــرف وجــود دارد، مناســب 

ــت. اس

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

نظام مصرف آب در استان نیازمند بازنگری است 

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان از ابــاغ 
تمــام  بــه  انــرژی  مصــرف  ضوابــط  بخشــنامه 
دولتــی،  شــرکت های  و  مؤسســه ها  ســازمان ها، 
نهاد هــای انقــاب اســامی، نیرو هــای مســلح و 
ــوری  ــس جمه ــاون اول رئی ــط مع ــتانداری ها توس اس

خبــر داد.
ــان،  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
منوچهــر فــالح در تشــریح ایــن خبــر افــزود: براســاس ابالغیــه 
معــاون اول رئیس جمهــور رعایــت مــوارد زیــر توســط تمامــی 
دســتگاه هــای نــام بــرده در اســتان کرمــان نیــز الزامــی اســت 
ــورد،  ــر م ــنامه در ه ــاد بخش ــت مف ــدم رعای ــورت ع و در ص
شــرکت گاز مــی توانــد پــس از یــک بــار اخطــار کتبــی، ضمــن 
ــا  ــررات مربوطــه ب ــق مق ــه اســتانداری، مطاب ــب ب ارســال مرات

دســتگاه اجرایــی ذی ربــط رفتــار کنــد.
مــوارد  گفــت:  کرمــان  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
اســت: زیــر  شــرح  بــه  فــوق  بخشــنامه  در   ابالغــی 
الــف- رعایــت دمــای ۱۸ تــا ۲۱ درجــه ســانتی گراد در 
ــانتی گراد  ــه س ــای ۱۸ درج ــته و دم ــی و بس ــای داخل فضا ه

در راهرو هــا و فضا هــای عمومــی ســر پوشــیده.
ب- روش نمــودن وســایل گرمایشــی یــک ســاعت قبــل از آغــار 
ــل از  ــاعت قب ــک س ــا ی ــودن آن ه ــوش نم ــت اداری و خام وق

پایان وقت اداری.
پ- خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روز های تعطیل.

ت - اســتفاده از دســتگاه های گازســوز اســتاندارد بــا برچســب 
)B و A( انــرژی بــاال

توســط  موتورخانه هــا  کلیــه  فنــی  معاینــه  انجــام  ث- 

شــرکت های تاییــد صالحیــت شــده 
اســتاندارد  ملــی  از ســوی ســازمان 
ــون  ــاده )۱۷( قان ــاس م ــر اس ــران )ب ای
تعمیــر  و  ســرویس  پــاک(،  هــوای 
دوره ای تجهیــزات گازســوز از طریــق 
متخصصــان مجــاز و نصــب ســامانه 

ــب  ــش ضری ــور افزای ــه منظ ــه ب ــمند موتورخان ــش هوش پای
ایمنــی و بازدهــی وســایل گاز ســوز.

ــل )۱۰( درصــدی مصــرف گاز طبیعــی هــر  ج- کاهــش حداق
مشــترک در )۴( ماهــه پایانــی ســال نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال گذشــته.
فــالح تاکیــد کــرد: گفتنــی اســت کــه شــرکت های گاز اســتان 
کرمــان در مــوارد یــاد شــده در ایــن بخشــنامه، آمادگــی ارایــه 
ــی اســتان را  ــه دســتگاه های اجرای ــی ب ــه مســاعدت فن هرگون

دارد.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
رعایــت بخشــنامه فــوق توســط همــه دســتگاه هــای اجرایــی 
اســتان بــرای حفــظ هــر چــه بیشــتر تعــادل در تولیــد، مصــرف 
ــزود:  ــت، اف ــروری اس ــی گاز ض ــال قطع ــگیری از احتم و پیش
ــی  ــی ب ــای اجرای ــتگاه ه ــه گاز در دس ــن و بهین ــتفاده ایم اس
شــک گامــی موثـّـر در حفــظ پایــداری جریــان گاز در اســتان و 

بــه تبــع آن در سراســر کشــور خواهــد بــود.

ابالغ بخشنامه ضوابط مرصف انرژی از سوی معاون اول رئیس جمهور

ــان گفــت:  ــرات منطقــه کرم ــر مخاب مدی
ــای  ــه ه ــد تعرف ــی خواه ــرات م مخاب
ــه صــورت  ــه ســال ۹۵ )ب ــت ب تلفــن ثاب
ــن  ــردد و ای ــال( بازگ ــس ۴۴ ری ــر پال ه
ــه هــم  ــه همیــن میــزان تعرف شــرکت ب

ــت دارد.  رضای
ســیدرهام پــس از نشســت خبــری مدیرعامــل 
مخابــرات ایــران، در جمــع خبرنــگاران بــا 
ــرات  ــد مخاب ــذاری جدی ــه گ ــه تعرف ــاره ب اش
کاهــش  درصــدد  امــروز  مخابــرات  افــزود: 

ــت. ــداری اس ــای نگه ــه ه هزین
ــح  ــاره و تصری ــا اش ــه ه ــش تعرف ــه افزای وی ب
کــرد: در دهــه ۹۰ یــک طــرح اجــرا شــد کــه 
براســاس آن بایــد تعرفــه هــای مخابراتــی 
ــه  ــت رای ب ــوان عدال ــا دی ــت ام ــر می یاف تغیی
ــال  ــرات در ح ــال آن داد و از آن روز مخاب ابط

ــی اســت. ضــرر ده
گفــت:  کرمــان  منطقــه  مخابــرات  مدیــر 

ــه  ــاس پروان ــا براس ــای دنی ــن اپراتوره بزرگتری
خــود موظفنــد بخشــی از ســرمایه و درآمــد را 
صــرف توســعه زیرســاخت هــا کننــد و زمانــی 
کــه مخابــرات ایــران در تلفــن ثابــت زیــان ده 
ــعه  ــرف توس ــه ص ــدارد ک ــدی ن ــت، درآم اس

ــود. ش
ــه   ــد - هزین ــت درآم ــرد: وضعی ــح ک وی تصری
مــا بــه توســعه شــبکه ارتباطاتــی نمــی خــورد 
و در ایــن خصــوص تلفــن ثابــت در کرمــان ســه 

میلیــارد تومــان درآمــد و بیــش از ۳۰ میلیــارد 
تومــان زیــان دهــی دارد.

ــه  ــت ب ــن ثاب ــط تلف ــذاری خ ــزود: واگ وی اف
نزدیکتریــن نقطــه ســه میلیــون تومــان هزینــه 
ــتاهای  ــم در روس ــن رق ــه ای ــی ک دارد، در حال
دور افتــاده بــه هفــت میلیــون تومــان می رســد 
ضمــن آنکــه بــرای هــر خــط فقــط ۲۰۰ هــزار 

ــم. ــذ می کنی ــترکین اخ ــان از مش توم
و  نگهــداری  در  کــرد:  عنــوان  حســینی 
ــر  ــه ازای ه ــت ب ــن ثاب پشــتیبانی خطــوط تلف
خــط میانگیــن ۱۵ تــا ۲۰ هــزار تومــان ماهانــه 
ــوط  ــن خط ــه ای ــی ک ــم درحال ــه می کنی هزین
ــاط  ــان در نق ــزار توم ــت ه ــا هف ــج ت ــن پن بی
ــتایی  ــاط روس ــان در نق ــزار توم شــهری و ۲ ه

درآمــد دارد.
وی یــادآور شــد: باوجــود اینکــه وظیفــه و 
ــرات  ــرای مخاب ــردم ب ــه م ــت ب ــالت خدم رس
ــعی  ــواره س ــرکت هم ــن ش ــده، ای ــف ش تعری

ــود  ــی خ ــات ده ــرده خدم ک
ــد  ــتا ۸۵ درص ــن راس ــد و در همی ــا ده را ارتق
کشــور  و  کرمــان  اســتان  در  رضایتمنــدی 

ــم. داری
مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان گفــت: طبــق 
بررســی هــا پرداخــت قبــض تلفــن ثابــت 
ــه  ــردم ب ــرار دارد و م ــوار ق ــبد خان ــای س انته
پرداخــت بدهــی خــود توجــه چندانــی ندارنــد 
ــب  ــان جل ــران همچن ــرات ای ــگاه مخاب ــا ن ام

ــت. ــتریان اس ــت مش رضای
وی اضافــه کــرد: شــبکه رایــگان کــه در دســتور 
کار مخابــرات قــرار گرفتــه میــل اســتفاده مردم 
ــن  ــم ای ــا ه ــایر اپراتوره ــرد و س ــاال می ب را ب
ــن  ــه تلف ــش تعرف ــد و افزای ــویقات را دارن تش
ــه  ــد ک ــی را بیشــتر می کن ــت فضــای رقابت ثاب
ایــن امــر عــالوه بــر وضعیــت امــروز مخابــرات 
و توســعه شــبکه، بــه حــق انتخــاب مــردم هــم 

ــد. ــک می کن کم

 مدیر مخابرات کرمان: 

85 درصد رضایتمندی از شرکت مخابرات در استان و کشور

اگر می خواهید به اگر می خواهید به کروناکرونا مبتال نشویم مبتال نشویم
تمامی شش اقدامتمامی شش اقدام زیر را  زیر را همزمانهمزمان انجام دهیم . انجام دهیم .
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نسخه ای برای رفع خستگی
هر زمان خسته شدی 

یا که دیدی یکی از طایفه اهل غرور
یا رفیقی به شما نارو زد 
من اگر جای شما باشم 

می زنم مهر سکوتی بر لبم 
می نوشم یک جرعه آب

دل آب زالل
بهترین مائده هستی آب

همه ناپاکی ها می کند یکسره پاک 
آب می بخشد به همه شور و نشاط 
گر تو همه خسته ای از رنگ و ریا 

یک جرعه از آب بنوش 
نفسی تازه بکن

دل تو صاف که شد 
یادی از حمزه بکن 

» حمزه فریفته «

شعرشعر  هفتوادهفتواد

رسدار هشید عبداملهدي مغفوری

نشسنت روی این قایل ها من را از یاد 
محرومان غافل یم کند

وقتــی ازدواج کردیــم جهیزیــه 
مــن تقریبــاً از وســایل قیمتــی 
بودنــد و شــهید مغفــوری کــه 
متوجــه شــد از مــن خواســت 
ظــروف، پــرده هــا و قالــی هــا 
را تعویــض کنیــم. بــا درآوردن 
ــت  ــه، موافق ــای خان ــرده ه پ

کــردم. 
شــهید روی قالــی هــای خانــه 
ــت:   ــی گف ــت. م ــی نشس نم
ــی هــا  ــن قال نشســتن روی ای
مــن را از یــاد محرومــان غافل 

مــی کنــد، او یــک فــرش ســاده ماننــد حصیــر تهیــه کــرده 
ــه در  ــی ک ــود و زمان ــته ب ــه گذاش ــه خان ــک گوش ــود و ی ب

ــت. ــی نشس ــرش م ــن ف ــود روی ای ــه ب خان

راوی : همسر سردار شهید عبدالمهدي مغفوری

یاد یارانیاد یاران

تخفیــف ۳۰۰ میلیــارد ریالــی شــهرداری 
کرمــان بــه یــک پیمانــکار انبوه ســاز از 
جملــه مســائلی بــود کــه یــک عضــو شــورای 
ــرد و  ــاره ک ــه آن اش ــهر ب ــن ش ــامی ای اس

ــد.  ــتار ش ــری آن را خواس پیگی
نشســت عمومــی شــورای اســامی درحالــی برگــزار 
شــد کــه برخــی موضوعــات مختلــف از جملــه 
اعتــراض هــا بــه نصــب دکل هــای مخابراتــی، 
ــهر،  ــطح ش ــوش س ــای خام ــن ه ــت دوربی وضعی
برخــی تخفیــف هــای نجومــی شــهرداری دوره 
قبــل، کارگاه هــای ضایعاتــی فاقــد مجــوز و وضعیــت 
فاضــاب کشــی در آن مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــت. گرف
ماجرای تخفیف نجومی

رئیــس کمیســیون حقوقــی، نظــارت و ارزیابــی 

ــت  ــن نشس ــان در ای ــهر کرم ــامی ش ــورای اس ش
گفــت: شــهرداری در دوره پیــش ۳۰ میلیــارد تومــان 
تخفیــف بــه یــک پیمانــکار در پــروژه انبــوه ســازی 
ــغ  ــن مبل ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــان داده ک کرم
غیرمنطقــی بــوده بایــد قانونــی یــا غیرقانونــی بــودن 

ــد. ــرار ده ــورد بررســی ق آن را شــورا م
محمــد امینــی زاده ادامــه داد: وضعیــت انبوه ســازی 
در کرمــان بایــد بســرعت بررســی و جمعبنــدی 
شــود. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه وضعیــت برخــی 
ــی  ــت برخ ــد: وضعی ــادآور ش ــهرداری ی ــاک ش ام
امــاک شــهرداری بایــد مشــخص شــود کــه طبــق 
آییــن نامــه کارمنــدان ایــن دســتگاه از آن اســتفاده 
 کننــد؛ برخــی از امــاک شــهرداری در اختیــار 
ــه کــه بایســتی در صــورت  ــرار گرفت ــا ق ســازمان ه

ــردد. ــردن بازگ اســتفاده نک
ــت:  ــان گف ــهر کرم ــورای اســامی ش ــن عضــو ش ای
برخــی خانــه هــای فرســوده هــم در صــورت مرمــت 

ــرداری و مابقــی از لیســت خــارج شــود. بهــره ب
بررسی ضرر دکل های مخابراتی 

موضــوع دیگــری کــه بخــش قابــل توجهــی از وقــت 
جلســه شــورا را گرفــت، احــداث دکل هــای مخابراتی 
و اعتــراض ســاکنان بــه آن بــود کــه رئیــس شــورای 

اســامی شــهر کرمــان  درخصــوص دکل هــای 
ــان و  ــهر کرم ــل در ش ــل و رایت ــراه اول، ایرانس هم
ــدا  ــد ابت ــا گفــت: بای ــن دکل ه معترضــان نصــب ای
 تیمــی تخصصــی میــزان ضــرر و آســیب ایــن
دکل هــا را در شــهر بررســی کنــد و بــرای مــا 
ــی  ــد در مکان ــه اثبــات برســد کــه اگــر ضــرر دارن ب
ــزود:  ــادری اف ــوند.علیرضا ن ــع ش ــرر تجمی ــی ض ب
ــتن  ــر نداش ــی ب ــم تخصص ــر تی ــه نظ ــی ک درصورت
ضــرر بــرای ســامت شــهروندان و نیــز آســیب هــای 
زیســت محیطــی باشــد نبایــد شــهروندان را از ایــن 

ــم. ــروم کنی ــات مح امکان
ــای  ــدن آب ه ــه باالآم ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
زیرســطحی در منطقــه بلــوار جمهــوری کرمــان 
اضافــه کــرد: مطالبــات پــروژه انتقــال آب کرمــان در 

ــرد. ــرار گی ــهرداری ق ــتور کار ش دس
همچنــان  نظارتــی  هــای  دوربیــن 

ش مــو خا
هوشمندســازی،  کمیســیون  رئیــس  همچنیــن 
شفاف ســازی و بهــره وری شــورای شــهر کرمــان 
ــتیبانی  ــای پش ــن ه ــر، دوربی ــکل دیگ ــت: مش گف
ــت خطــای  ــه عل ــه ب ــان اســت ک هوشــمند در کرم
ــردم  ــرای م ــتیبانی ب ــی و پش ــاک خوان ــاال در پ ب

ــه اجبــار آنهــا را  ــذا ب مشــکاتی ایجــاد مــی کــرد ل
غیرفعــال کردیــم و مقــرر شــده طــی مــدت ۱۰ روز 
پشــتیبانی توســط بخــش خصوصــی و بــا هماهنگــی 

ــود. ــام ش ــران انج ته
ســید محمــد موســوی بــا بیــان اینکــه ایجــاد 
ــتور  ــهرداری را در دس ــذاری ش ــرمایه گ ــازمان س س
ــرمایه  ــت س ــت: وضعی ــم اظهارداش ــرار داده ای کار ق
گــذاری پارکینــگ و مجتمــع تجــاری وکیــل و نیــز 
پارکینــگ بومرنــگ مربــوط بــه ســال هــای گذشــته 
ــه  ــا انجــام نشــده ک ــه ام ــرار گرفت در دســتور کار ق
ــد و  ــذار دارن ــرمایه گ ــه س ــاز ب ــا نی ــرح ه ــن ط ای
بایســتی بســرعت تعییــن تکلیــف شــدند زیــرا زمــان 
ــه  ــیاری ب ــای بس ــه ه ــا، هزین ــروژه ه ــدن پ ــر ش ب

ــد. ــی کن ــل م ــهر تحمی ش
ــای  ــل ه ــعه پ ــت توس ــه درخواس ــاره ب ــا اش وی ب
و  روگــذر  بــه صــورت  کرمــان  شــهر  در  عابــر 
زیرگــذر اظهارداشــت: ایــن درحالــی اســت کــه 
ــم  ــان ه ــاده موجــود شــهر کرم ــر پی ــای عاب ــل ه پ
بااســتفاده مانــده و درواقــع بهــره وری الزم را نــدارد 
ــان  ــوارد را شــهرداری کرم ــن م ــه ای ــا ۲ هفت ــذا ت ل
ــن خصــوص  ــد کــه در ای  رصــد و آنهــا را احصــا کن

تصمیم گیری شود.

ضرورت ساماندهی پیاده راه ها
ــراث  ــازی و می ــران، شهرس ــیون عم ــس کمیس رئی
ــم در  ــان ه ــهر کرم ــامی ش ــورای اس ــی ش فرهنگ
خصــوص رفــع نقــاط حادثــه خیــز کرمــان گزارشــی 
ارائــه کــرد و گفــت: رفــع مشــکات پیــاده راه هــای 
ــاماندهی  ــه س ــرورت دارد ک ــز ض ــان نی ــهر کرم ش

آنهــا انجــام مــی شــود.
منصــور ایرانمنــش افــزود: معمــوال روزهــای پایانــی 
ســال مجــوزی بــرای حفــاری لولــه گــذاری فاضــاب 
کرمــان داده نمــی شــود امــا بــا مصوبــه شــورا 
ــروژه  ــکاران پ ــا پیمان ــل ب ــت تعام ــد نهای ــرر ش مق
 صــورت گیــرد. وی ادامــه داد: در خصــوص مشــکل 
ــرر  ــت مق ــی شــهرک شــکوه و بعث ــای جذب چــاه ه
ــد و  ــری کن ــوع را پیگی ــن موض ــهرداری ای ــد ش ش

ــد. ــریع بخش ــرای کار را تس ــات اج عملی
ــان  ــان بی ــهر کرم ــامی ش ــورای اس ــو ش ــن عض ای
داشــت: همچنیــن شــهرداری راور طــی ســال هــای 
گذشــته بــه علــت نداشــتن مخــزن کافــی نگهــداری 
ــان منتقــل  ــه شــهرداری کرم ــر را ب ــن قی یکهــزار ت
کــرده کــه مقــرر شــد ایــن موضــوع بررســی و انجــام 

گیــرد تــا حقــی از کســی ضایــع نشــود.
منبع : خبرگزاری ایرنا کرمان 

تخفیف  نجومی شهرداری کرمان خبرساز شد

نکتــه مــن ایــن اســت اگــر ورود ســرمایه خارجــی، 
اگــر حضــور ســرمایه خارجــی، اگــر همســو بــودن 
ــکا موجــب  ــرش آمری ــر پذی ــی، اگ ــام جهان ــا نظ ب
رونــق مــی شــود بــه مــن بگوییــد چــرا در 

ــرده!؟ ــک نک مکزی
ــی  ــت فرهنگ ــر قراب ــم: مص ــر بزن ــال دیگ ــک مث ی
بــا مــا دارد ، قرابــت دینــی بــا مــا دارد مصــر یــک 
ملــت ُکهــن  تاریخــی اســت  در منطقــه مــا اســت 
بیاییــد مصــر را ببینیــد مصــر دوران ُحســنی 
مبــارک، مصــر همیــن دوران السیســی، مصــر 
همیــن االن اســت  از نظــر ســاختار شــهری، 
ــت  ــوری اس ــن کش ــر اولی ــهری  )مص ــات ش خدم
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــتی ب ــم صهیونیس ــه رژی ک
اســت ســفارت اســرائیلی در مصــر تاســیس شــده 
ــی  ــزده، پرچم ــی ن ــرده، حرف ــی نک ــت( جنگ اس
ــزده کامــا نظــام جهانــی را قبــول کــرده  آتــش ن

فرماندهــی  در  کامــا  هــم  مصــر  ارتــش  االن 
آمریکایــی اســت و السیســی بــا کودتــا تحــت 
ــزاران  ــده، ســرمایه گ ــکا ســرکار آم ــت آمری حمای
ــتند.  ــات هس ــه امکان ــتند، هم ــه هس ــی ک خارج

ــدارد ــکلی ن ــچ مش هی
آقایــون اصــاح طلــب ! آقایــون نئــو اصــاح 
طلــب ! کارشناســان اصــاح طلــب مــن و تــو 
! بــی بــی ســی ! اینترنشــنال ! و کارشناســان 
داخلــی کــه ایــن حرفــا را تکــرار مــی کننــد» تــا 
ــا  ــا ب ــم ت ــو نکنی ــت و گ ــان گف ــا جه ــا ب م
ــم  ــدا نبندی ــد خ ــا ک ــا ب ــم ت ــان نبندی جه
ــد :  ــن بگوین ــه م ــود « ب ــل نمیش ــکل ح مش
مشــکل  مصــر چــرا حــل نمیشــود ؟! مصــر در هــر 
ــکاری  ــا اســت ، بی ــر از م ــش  بدت شــاخصی وضع
اســت  مــا  از  بدتــر  فاصلــه طبقانــی  تــورم،   ،
اســکندریه آب شــرب نــدارد در  قاهــره شــبی 

ــا  ــد ب ــر در گورســتان میخوابن ــون نف دو ســه میلی
هــر معیــاری بســنجی مصــر وضعــش از مــا بدتــر 

ــت . اس
آقایون چرا دروغ می گویید 

پــس چــرا مصــر وضــع ش بدتــر اســت مصــر کــه 
همــه ســرمایه در آن اســت توریســم هــم در آنجــا 
اســت نــه محدودیــت حجــاب دارنــد نــه مشــکلی 
بــا اســرائیل دارنــد توریســت هــای اســرائیلی هــم 
ــا  ــم آنج ــی ه ــرمایه آمریکای ــتند س ــر هس در مص

اســت پــس مصــر چــرا وضعــش ایــن اســت؟! 
اگــر صــرف حضــور ســرمایه خارجــی، 
دیالــوگ  خارجــی،  ســرمایه  پذیــرش 
خارجــی،  گفــت وگــوی ســازنده خارجــی، 
حــل  را  مشــکل  کدخــدا  بــا   بســتن 
ــو مصــر حــل نکــرده چــرا در  ــد چــرا ت ــی کن م
ــرده  ــل نک ــرو ح ــرا در پ ــرده چ ــک حــل نک مکزی

چــرا در بنــگادش حــل نکــرده چــرا در هنــد حــل 
نکــرده، هنــد کــه االن کامــا همســو بــا اســرائیل 
ــا اش  اســت فقــر دارد بیــداد میکنــد تلفــات کرون
از مــا بیشــتر اســت بــی کفایتــی بیــداد مــی کنــد.

سیاســت  نئولیبــرال،  اقتصاددانــان 
ــردان  ــت م ــرال، دول ــداران  نئولیب م

نگوییــد دروغ  نئولیبــرال 
ــاخت  ــاخت اقتصــادی اســت س ــی س مســئله اصل
داخــل اســت ربطــی بــه محاســبات خارجــی 
ــر  ــون باشــد ، مدی ــدارد ســاخت اقتصــادی  داغ ن
فاســد باشــد، رانــت خــوار باشــه ، ژن خــوب 
باشــه، نــور چشــمی باشــد،  نجومــی بگیــر باشــد، 
ــاخت  ــد، س ــت باش ــی لیاق ــد، ب ــت باش ــی کفای ب
ــا  ــرمایه ه ــه س ــد، هم ــوازن باش ــادی نامت اقتص
هــم بیاینــد یــک ریــال تــو جیــب کســی نمیــرود 

ــد! ــاه نمیرس ــه رف ــی ب ــچ ملت .هی

دکرت هشریار زرشناس: کشورهای همسو اب آمریکا )مرص، ترکیه، مکزیک و ...(چرا وضعیت شان انگوار است

تغییر سامانه ارسال لیست 
حق بیمه تامین اجتماعی

 
ســامانه جدیــد ارســال لیســت 
تأمیــن  بیمــه  حــق  پراخــت  و 
 es.tamin.ir ــه نشــانی اجتماعــی ب
در اختیــار کارفرمایــان قــرار گرفته و 
 جایگزیــن ســامانه ســابق به نشــانی

 samt.tamin.ir گردیده است. 

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی، بــه نقــل از مدیــر 
کل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان  تغییــر ســامانه 

بــر  لیســت  ارســال 
تصمیمــات  اســاس 
و  راهبــری  کمیتــه 
فرآیندهــای  بهبــود 
مبنــی   ۳۰7۰ طــرح 
یکپارچه ســازی  بــر 
خدمــات  ســامانه های 
انجــام  غیرحضــوری، 
کلیــه  و  اســت.  شــده 
محتــرم  کارفرمایــان 

ــق  ــت ح ــان و پرداخ ــه کارکن ــت ماهان ــال لیس ــت ارس جه
بیمــه متعلقــه فقــط از طریــق ســامانه خدمــات غیرحضــوری 
بــه نشــانی   es.tamin.ir    میتواننــد اقــدام نماینــد.

ــی و  ــز س ــدای جوای ــه و اه ــن اختتامی آیی
ــان  ــتان کرم ــر اس ــنواره تئات ــومین جش س
کــه از هفتــه قبــل آغــاز بــه کار کــرده بــود، 
ــی  ــی و صنعت ــرکت معدن ــی ش ــه میزبان  ب

گل گهر در سیرجان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
ــر از  ــن جشــنواره هشــت اث شــرکت گل گهــر، در ای
شهرســتانهای کرمــان، زرنــد، ســیرجان، رفســنجان 
و شــهربابک بــه مــدت ســه روز و بــه صــورت غیــر 

ــد. ــت کرده ان ــز رقاب متمرک
ــان  ــتان کرم ــر اس ــنواره تئات ــومین جش ــی و س  س

ــه  ــر؛ داســتان همیشــه جــاری« و ب ــا شــعار »تئات ب
ــا  ــاری کرون ــری بیم ــری از همه گی ــور جلوگی منظ
امســال نیــز همچــون دو ســال گذشــته بــه صــورت 

غیــر حضــوری برگــزار شــد
ایــن مراســم بــا حضــور مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی، امــام جمعــه، فرمانــدار، معــاون پشــتیبانی 
مجتمــع گل گهــر، مســئولین شهرســتان ، جمعــی از 
هنرمنــدان و اهالــی نمایــش اســتان کرمــان جمعــه 
دوازدهــم آذرمــاه بــه میزبانــی شــرکت گل گهــر در 

ســیرجان برگــزار شــد.
ــیرجان  ــه س ــام جمع ــینی ام ــام حس ــت االس حج
در ایــن آییــن گفــت: امیدواریــم ایــن هنــر همــواره 
ــد  ــه مفی ــرای جامع ــه ب ــد ک ــی را برگزین هدف های
باشــد و در آمــوزش و فرهنگ ســازی جامعــه نقــش 

خــود را ایفــا کنــد.
ــاد  ــگ و ارش ــر کل فرهن ــزاده مدی ــا علی  محمدرض
اســامی اســتان کرمــان نیــز بــا بیــان اینکــه 
ســیرجان ظرفیــت ویــژه ای در حــوزه فرهنــگ 
و هنــر دارد، گفــت: از شــرکت گل گهــر و همــه 
ــر  ــگ و هن ــوزه فرهن ــی ح ــب پویای ــانیکه موج کس
ــم.  ــیرجان هســتند، تشــکر می کن ــتان س در شهرس
عرصــه  در  بســیاری  هــای  ظرفیــت  ســیرجان 
ــی گل  ــا همراه ــک ب ــه این ــر دارد ک ــگ و هن فرهن
ــا در حــال شــکوفا  ــن ظرفیت ه ــر بســیاری از ای گه

ــت. ــدن اس ش
ــا نظــر  ــی کــه ب ــن مراســم از هنرمندان ــان ای در پای
هیــات داوران جشــنواره در بخش هــای مختلــف 

ــد. ــل ش ــد، تجلی ــده بودن ــده ش برگزی

در آئینی باشکوه در سیرجان؛
گل گهر میزبان اختتامیه جشنواره تئاتر استان بود

کگهــر بــا ســال مالــی منتهــی بــه آذر، بــا ۳۰۸۴ میلیــارد تومــان فــروش 
رکــورد تــازه ای ثبــت کــرد.

ــن؛  ــن گهرزمی ــنگ آه ــرکت س ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
کگهــر بــا ســال مالــی منتهــی بــه آذر، بــا ۳۰۸۴ میلیــارد تومــان فــروش رکــورد تــازه 

ــاه خــود را ۱۶ درصــد ارتقــا داد. ای ثبــت کــرد و رکــورد مهــر م
ــد  ــد رش ــته ۸۶ درص ــاه گذش ــط ده م ــه متوس ــبت ب ــن نس ــرکت گهرزمی ــروش ش  ف
داشــته اســت. مقــدار فــروش ایــن شــرکت در آبــان مــاه، بالــغ بــر یــک و نیــم میلیــون 
ــن  ــد. ای ــی ده ــاه را نشــان م ــه مهرم ــش ۱۲ درصــدی نســبت ب ــه افزای ــوده ک ــن ب ت

ــاه گذشــته  ــر از متوســط ده م ــزان، ۳۸ درصــد باالت می
اســت.

ــانتره  ــه ۲ درصــد و کنس ــروش گندل ــرخ ف ــن ن  همچنی
ــد  ــاه رش ــر م ــه مه ــبت ب ــد نس ــن ۵ درص ــنگ آه س
داشــته انــد. تغییــر نــرخ ایــن دو محصــول نســبت بــه متوســط 
مــاه هــای گذشــته بــه ترتیــب ۲ و ۳۹ درصــد گــزارش شــده 
اســت.  شــایان ذکــر اســت مجمــوع فــروش شــرکت در یــازده 

ــه ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه ۱۲۴  مــاه طــی شــده از ســال مالــی قریــب ب
ــه دورۀ مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت. درصــد نســبت ب

ــاه  ــک م ــوده و در ی ــال ب ــا ۴۵۳۳7 ری ــر ب ــهم براب ــت س ــن قیم ــت آخری ــی اس گفتن
ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــته ۲ درص گذش

عزم راسخ تالشگران گهرزمین در پیمودن پله های ترقی؛

کگهر رکورِد فروش خود را شکست 

رضورت رصفه جویی در مرصف انرژی برای اپیداری شبکه برق رضورت رصفه جویی در مرصف انرژی برای اپیداری شبکه برق 
در فصل زمستان امروز رضوری است .در فصل زمستان امروز رضوری است .

 روابط عمویم رشکت توزیع نیروی برق مشال استان کرمان

فضای مجازی برای رساندن پیام کایف نیست
فضــای مجــازی چیــز خوبــی اســت، فرصتــی اســت. امــا کافــی نیســت. بعضــی هــا چســبیده انــد بــه فضــای مجــازی، 
توئیتــر و ماننــد اینهــا . بــرای اینکــه پیــام هایشــان را برســانند. ایــن فایــده نــدارد؛ تخاطــب  واقعــی، میزگرد،ســخنرانی، 

نشــریه ّ بحــث ها،جلســات تحلیلــی الزم اســت.
مقام معظم رهبری

و  شــهردار  امام جمعــه، 
ــاز  ــه نم ــتاد اقام ــای س اعض
بــا  ســیرجان  شهرســتان 
ــن  ــی از معاونی ــی جمع همراه
و مدیــران شــرکت توســعه 
آهــن و فــوالد گل کهــر از ایــن 

ــد. ــد کردن ــرکت بازدی ش
ایــن  روابط عمومــی  به گــزارش 
شــرکت؛ در ایــن بازدیــد کــه بــا هدف 

آشــنایی بــا فعالیت هــای مجموعــه 
ــای  ــوالد و پروژه ه ــن و ف ــعه آه توس
دردســت اقدام ایــن شــرکت انجــام 

شــد.
ــینی  ــلمین حس ــام والمس حجت االس
ــه  ــاره ب ــا اش ــیرجان ب ــه س امام جمع
تــوان بــاالی شــرکت های منطقــه گل 
گهــر در حــوزه تولیــد گفــت: حســب 
فرمایــش مقام معظــم رهبری)مدظلــه( 
و بــا توجــه بــه تــوان و پتانســیل 

بــاالی شــرکت هایی چــون توســعه 
ایــن  گل گهــر،   فــوالد  و  آهــن 
بــر  را  خــود  همــت  شــرکت ها 
رونــق تولیــد متمرکــز کــرده انــد 
تــا بــا تامیــن داخلــی؛ نیــاز بــه 
ــده  ــی ش ــی منتف ــای خارج حمایت ه
ــی برســیم و گزارشــی  ــه خودکفای و ب
ــای  ــروژه ه ــت پ ــروز از وضعی ــه ام ک
ــت  ــان از هم ــد نش ــه ش ــرکت ارائ ش
واالی کارکنــان ایــن شــرکت دارد.

در بازدید مسئوالن شهری از شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر عنوان شد؛

پیشرفت پروژه های شرکت قابل تقدیر است



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 :

اشتغال ۱۵۰ 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

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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اب تصویب هیات مدیره انجام شد 

افزایش رسمایه ۶۲ درصدی جهان فوالد 

ــیرجان  ــوالد س ــان ف ــرکت جه ش
ــرمایه ۵/ ۶۲  ــش س ــه افزای برنام
درصــدی خــود را بــه تصویــب 
ایــن  رســاند.  مدیــره  هیــات 
ســرمایه  دارد  قصــد  شــرکت 
ــارد  ــزار میلی ــغ ۴۰ه ــود را از مبل خ
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــه ۶۵ ه ــال ب ری
ــدی  ــات و آورده نق ــل مطالب از مح
ــزار  ــزان ۲۵ ه ــه می ــهامداران )ب س
ــد  ــادل ۶۳درص ــال مع ــارد ری میلی
ــد.  ــش ده ــی( افزای ــرمایه کنون س
بدیهــی اســت انجــام افزایــش 
بــه  منــوط  یادشــده  ســرمایه 
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــت س موافق
ــی  ــع عموم ــب مجم ــادار و تصوی به

اســت.   فوق العــاده 

 
ــه ســال گذشــته  ــوط ب ــی شــرکت مرب ــش ســرمایه قبل افزای
بــود کــه از مبلــغ 18 هــزار و 500 میلیــارد ریــال بــه رقــم 40 
ــه  ــن افزایــش ســرمایه ب ــدام شــد. ای ــال اق ــارد ری هــزار میلی
ســبب اصــالح ســاختار مالــی، جلوگیــری از خــروج وجــه نقــد 
ــد ی  ــوان تولی ــای ت ــردش و ارتق ــرمایه در گ ــن س ــرای تامی ب
ــع  ــزد مرج ــال 99 ن ــفندماه س ــد و در اس ــام ش ــرکت انج ش

ــت رســید. ــه ثب ــت شــرکت ها ب ثب
ــش  ــام افزای ــیرجان از انج ــوالد س ــان ف ــرکت جه ــدف ش ه

ســرمایه جدیــد، تامیــن مخــارج ســرمایه ای مــورد نیــاز بــرای 
ــت. ــعه ای اس ــای توس ــرای طرح ه اج

ایــن شــرکت بــرای تکمیــل فــاز 2 احیــای مســتقیم شــماره 
1 بــا ظرفیــت تولیــد یک میلیــون و 50هــزار تــن آهــن 
اســفنجی در ســال و طــرح احــداث مگامــدول احیــای 
ــا ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون و 760  مســتقیم شــماره 2 ب
هــزار تــن آهــن اســفنجی در ســال، ایــن افزایــش ســرمایه را 

انجــام می دهــد.
 تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی

ــای  ــوان یکــی از معیاره ــه عن ــوالد ب ــد ف ــه تولی ــی ک در حال
صنعتــی  بــودن کشــورها همــواره مــورد توجــه دولت هــا قــرار 
داشــته، انتظــار مــی رود تولیــد ایــن محصــول اســتراتژیک در 
ــای  ــد و برنامه ه ــود برس ــول خ ــل قب ــگاه قاب ــه جای ــران ب ای
ــی  ــر اجرای ــه زودت ــر چ ــه ه ــن زمین ــده در ای ــی ش پیش بین

شــود.
ــه یــک میلیــارد  ــا تولیــد نزدیــک ب در حــال حاضــر چیــن ب
تــن فــوالد رتبــه اول را در تولیــد ایــن فلــز اساســی در دنیــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
ــوز  ــاله، هن ــابقه 40 س ــود س ــا وج ــران ب ــوالد در ای ــد ف تولی
جایــگاه واقعــی خــود را بــا توجــه بــه ذخایــر ســنگ آهــن و 
ــود  ــای موج ــاخت ها و توانمندی ه ــه، زیرس ــواد اولی ــایر م س
در کشــور در ســطح جهانــی و حتــی تامیــن نیازهــای داخلــی 
پیــدا نکــرده اســت. بــا وجــود ایــن طــی یــک دهــه گذشــته 
ــه  ــر توجــه بیشــتر متولیــان بخــش صنعــت و معــدن ب در اث
ــرمایه گذاری در  ــور و س ــوالد کش ــد ف ــره تولی ــعه زنجی توس
ایــن بخــش رونــد تولیــد فــوالد در کشــور رشــد صعــودی بــه 

خــود گرفتــه اســت.
ــد  ــر رش ــبی ب ــر مناس ــور تاثی ــوالد در کش ــد ف ــد تولی رش
صنعتــی کشــور دارد. افزایــش خــوراک الزم بــرای واحدهــای 
ایــن زمینــه  از نقــش مهمــی  در  نیــز  تولیــدی فــوالد 
برخــوردار اســت. بــه ایــن ترتیــب افزایــش ســودآوری معــادن 
ــتر در  ــرمایه های بیش ــذب س ــث ج ــد باع ــنگ آهن می توان س
ایــن بخــش و در نتیجــه رونــق بیشــتر صنایــع معدنــی کشــور 

شــود.
بــا توجــه بــه زیرســاخت ها و ذخایــر موجــود در ایــران 
ــی،  ــزرگ گاز طبیع ــع ب ــژه برخــورداری کشــور از مناب ــه وی ب
ــا، در  ــر دنی ــای دیگ ــر ج ــش از ه ــفنجی بی ــن اس ــد آه تولی
ایــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــه نحــوی کــه ایــران 
ــای  ــه روش احی ــفنجی ب ــده آهن اس ــد کنن ــن تولی بزرگ تری
ــق  ــازی طب ــا اســت. آهن س ــی در دنی ــا گاز طبیع مســتقیم ب
تعریــف عبــارت اســت از جداســازی آهــن از ســنگ و در واقــع 
ــت. ــوالد اس ــد ف ــه تولی ــن مرحل ــن و هزینه برتری ابتدایی تری
یکــی از روش هــای مهــم آهن ســازی روش احیــای مســتقیم 
اســت. احیــای مســتقیم شــامل دســته ای از فرآیندهــا اســت 

کــه طــی آنهــا ســنگ آهن بــه شــکل درشــت دانــه، کلوخــه 
ــد در  ــا جام ــده گازی ی ــل احیاکنن ــط عوام ــه  توس ــا گندل ی
ــر  ــال غی ــا زغ ــی ی ــود. گاز طبیع ــا می ش ــد احی ــت جام حا ل
ــتفاده  ــرژی اس ــع ان ــای منب ــل احی ــوان عام ــه عن ــو ب کک ش
می شــود. محصــول جامــد ایــن فرآینــد آهن اســفنجی اســت. 
ــن  ــد آه ــی از تولی ــش کوچک ــفنجی بخ ــد آهن اس ــر چن ه
جهــان را تشــکیل می دهــد، امــا اهمیــت آن روز افــزون اســت 
و همــواره شــاهد ظهــور واحد هــای تولیــد آهــن اســفنجی بــا 
ــوان  ــه عن ــفنجی ب ــن اس ــر هســتیم. از آه ــای باالت ظرفیت ه

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــی نی ــای الکتریک ــه در کوره ه قراض
ــی و صنعتــی گل گهــر کــه یکــی  از آنجــا کــه شــرکت معدن
از بزرگ تریــن ذخایــر ســنگ آهن را داراســت و ســهامدار 
عمــده جهــان فــوالد ســیرجان بــه شــمار مــی رود، اقــدام بــه 
ــع پایین دســتی ســنگ آهــن  ــرداری از صنای احــداث و بهره ب
ــت 10  ــه ظرفی ــازی ب ــرآوری و گندله س ــه ف ــامل کارخان ش
ــوالد  ــان ف ــرده اســت، مجــاورت جه ــن ســاالنه ک ــون ت میلی
ــع مهمــی  ــا ایــن مجتمــع ســبب شــده کــه مناب ســیرجان ب
 در خصــوص مــواد اولیــه در اختیــار داشــته باشــد. در همیــن 
راســتا جهــان فــوالد ســیرجان یــک کارخانــه احیای مســتقیم 
راه انــدازی کــرد و دو طــرح احیــای مســتقیم شــماره یــک )بــا 
ــن( و مگامــدول  ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون و 50 هــزار ت
احیــای مســتقیم شــماره 2 )بــا ظرفیــت یــک میلیــون  و760 
هــزار تــن( آهــن اســفنجی در ســال بــرای اســتفاده از گندلــه 

تولیــدی از ســوی گل گهــر در دســت اقــدام دارد.

ــگیری   ــا پیش ــه دارد ب ــوالد برنام ــان ف ⬅  جه
از  یکــی  بــه  آینــده  در  یادشــده،  روال  از 
و  ایــران  فــوالد  تولیــد  اصلــی  قطب هــای 

خاورمیانــه تبدیــل شــود.
مزیت هــای  دارای  شــرکت  ایــن  توســعه ای  طرح هــای 
نســبی نظیــر مجــاورت بــا بزرگ تریــن مجتمــع تولیدکننــده 
ــورد  ــاخت های م ــودن زیرس ــم ب ــه، فراه ــه در خاورمیان گندل
ــاده  ــرق و گاز، ج ــل آب، ب ــروژه از قبی ــرای پ ــرای اج ــاز ب نی
ــه  ــا خــط آهــن سراســری ایــران و دسترســی ب و مجــاورت ب
ــه  ــرح در مجموع ــرای ط ــل اج ــه دلی ــص ب ــروی متخص نی
ــن  ــدی ای ــول تولی ــت. محص ــر اس ــی گل گه ــی و صنعت معدن
ــی  ــداران داخل ــه خری ــه ب ــل عرض ــدت قاب ــد در کوتاه م واح
ــه در  ــری ک ــد ذوب و ریخته گ ــدت در واح ــت و در دراز م اس

ــد. ــرف می رس ــه مص ــود، ب ــداث می ش ــک اح ــده نزدی آین
 زمان بهره برداری از طرح ها

ــی  ــرداری آزمایش ــرمایه، بهره ب ــش س ــام افزای ــرض انج ــا ف ب
ــدازی ســرد( از پــروژه فــاز 2 احیــای مســتقیم شــماره  )راه ان
ــن، ســال 1403  ــزار ت ــون و 50 ه ــک میلی ــا ظرفیــت ی 1  ب

ــود. خواهــد ب
ــدول  ــگا م ــرداری از طــرح احــداث م ــان بهره ب ــن زم همچنی
احیــای مســتقیم شــماره 2 بــا ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون 
و 760 هــزار تــن آهــن اســفنجی ، 1404 بــرآورد شــده اســت.

 نرخ شمش فوالد
ــت،  ــن، اردیبهش ــه فروردی ــای ماهان ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ب
ــوالد ســیرجان،  ــر، مــرداد و شــهریورماه جهــان ف خــرداد، تی

مقــدار و میانگیــن نــرخ فــروش شــمش فــوالدی شــرکت  در 
ــزار  ــا 282 ه ــر ب ــب براب ــه ترتی ــال 1400 ب ــاه اول  س 6 م
ــوده  ــال ب ــزار و 974 ری ــون و 858 ه ــن، 127 میلی و 699ت
ــال 1400  ــی س ــاه پایان ــوالد در 6 م ــمش ف ــرخ ش ــت. ن اس
برابــر بــا میانگیــن نــرخ هفتگــی شــمش فــوب بندرعبــاس در 
26 هفتــه ابتدایــی ســال 1400 در نظــر گرفتــه شــده اســت 
ــی  ــن پیش بین ــت. همچنی ــوده اس ــا 621 دالر ب ــر ب ــه براب ک
شــده اســت نــرخ شــمش فــوالد در فاصلــه زمانــی ســال های 
1401 تــا 1404 بــه صــورت خطــی کاهــش پیــدا کنــد بــه 
طــوری کــه از ســال 1404 نــرخ آن برابــر بــا میانگیــن نــرخ 
ــر  ــال اخی ــک س ــاس در ی ــوب بندرعب ــمش ف ــی ش هفتگ

ــوده اســت( باشــد. )حــدود 538 دالر ب
بــا فــرض اینکــه میانگیــن نــرخ دالر در 6 مــاه پایانــی ســال 
1400 برابــر بــا 246 هــزار و 874 ریــال باشــد، میانگیــن نــرخ  
فــروش شــمش فــوالد ایــن شــرکت در 6 مــاه پایانــی ســال 
ــال  ــزار و 395 ری ــون و 337 ه ــا 153 میلی ــر ب 1400 براب
ــت  ــه قیم ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی ــده اس ــی ش پیش بین
پایانــی معامــالت محصــوالت  فــوالدی در بــورس کاال و 
شــرایط حاکــم بــر میــزان عرضــه و تقاضــای ایــن محصــوالت 
در ســال های آتــی در کشــور و عملکــرد واقعــی شــرکت در 6 
مــاه نخســت ســال جاری، نــرخ خریــد هــر تــن گندلــه، آهــن 
ــد، 54  ــا 28 درص ــر ب ــب براب ــه ترتی ــرد ب ــفنجی و میلگ اس
درصــد و6/ 105درصــد شــمش فــوالد درنظــر گرفتــه شــده 
اســت. بــر ایــن اســاس، نــرخ خریــد هــر تــن گندلــه، آهــن 
ــه ترتیــب  اســفنجی و میلگــرد در 6 مــاه دوم ســال 1400 ب
برابــر بــا 42 میلیــون و 934 هــزار و 471  ر یــال، 82 میلیــون 
ــزار و  ــون و 882 ه ــال و 161 میلی ــزار و 193  ری و 802 ه
ــه قیمــت  ــی اســت ک ــن در حال ــود. ای ــد ب ــال خواه 116 ری
ــون و  ــا 119 میلی ــر ب ــال 1400 براب ــه در س ــن قراض ــر ت ه
603 هــزار و 168 ریــال  و قیمــت خریــد هــر تــن فروآلیــاژ 
ــه  ــز( ب ــیلیکو منگن ــز و فروس ــیلیس، فرومنگن ــامل فروس )ش
ــزار و 941   ــون و 37ه ــا 393 میلی ــر ب ــن براب ــور میانگی ط

ــت. ــده اس ــی ش ــال پیش بین ری
از ســایر  فــروش حاصــل  مطابــق پیش بینی هــا درآمــد 
محصــوالت در ســال 1400 بــر مبنــای عملکــرد واقعــی 
شــرکت در دوره 6 ماهــه و بــرآورد شــرکت بــر مبنــای 
ــال  ــت س ــه نخس ــرای نیم ــت ب ــیری مدیری ــزارش تفس گ
1400، بــرای ســال های بعــد بــا رشــد 15درصــدی محاســبه 

ــد. ــد ش خواه
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بــه گــزارش هفتــواد /  در ایــن بازدید مســئولین 
ــل  ــر عام ــاق مدی ــه اتف ــجان ب ــتان رفس شهرس
ــش و  ــن دروی ــدس حس ــای مهن ــرکت آق ش
ــپور از  ــر عباس ــدس اکب ــه مهن ــر کارخان مدی
قســمتهای مختلــف تولیــد ســیمان بازدیــد و از 
فراینــد تولیــد مطلــع شــدند . کارخانــه ســیمان 
ــد  ــا بَرن ــنجان  ب ــتان رفس ــان در شهرس ماه
ــرده  ــاز ک ــال 88 آغ ــود را از س ــان کار خ ماه
ــن از  ــا 1500 ت ــه 1200 ت ــر روزان ــال حاض و در ح
ایــن محصــول را بــا کیفیــت بــاال تولیــد و روانــه 

ــود. ــی ش ــی م ــی و خارج ــای داخل بازاره
ــه  ــل کارخان ــش مدیرعام ــن دروی ــدس حس  مهن
ســیمان ماهــان در جلســه ای کــه بــا مســئوالن 
شهرســتان در محــل ایــن کارخانــه برگــزار شــد افــزود: 
کارخانــه ســیمان کرمــان در ســال 88 در 50 کیلومتری 
جــاده کرمــان بــه تهــران ) محــور کرمــان به رفســنجان( 
ــور  ــه منظ ــال 96 ب ــرد و در س ــت ک ــه فعالی ــروع ب ش
ــا  ــتریان ب ــدی مش ــش رضایتمن ــازار و افزای ــعه ب توس
تغییــرات تخصصــی در خــط تولیــد، معــادن، تجهیــزات 
آزمایشــگاهی و ... تحــت نظــارت متخصصیــن  کشــوری 
گام هــای بزرگــی در راســتای افزایــش کیفیت برداشــت.

ایــن  داد:  ادامــه  درویــش  مهنــدس 
گواهینامــه  دریافــت  موجــب  تغییــرات 
ــی  ــه صــورت متوال اســتاندارد از ســال 96 ب
تولیــدات  از  مشــتریان  رضایتمنــدی  و 
کــرد:  تصریــح  شــد.وی  کارخانــه  ایــن 
ــان  ــان کرم ــیمان ماه ــه س ــادن  کارخان مع
شــامل معــدن ســنگ آهــک و آلوویــوم 
رســی، در مجــاورت کارخانــه و معــدن 
فاصلــه  در  آهکــی(  )آلوویــوم  مــارال 
کیفیــت  بــا  کارخانــه  کیلومتــری   20
ــرار  ــب ق ــت مناس ــت پخ ــوب و قابلی  مطل
گرفتــه انــد. وی بیــان کــرد: تولیــدات ایــن 
ــر اســاس نیــاز، ســیمان پرتلنــد  ــه ب کارخان
نــوع 2 و ســیمان پرتلنــد پوزوالنــی )مطابــق 
ــای  ــه شــماره ه ــران ( ب ــی ای اســتاندارد مل

ــد. ــی باش 389 و 3432 م
وی اظهــار کــرد: ســیمان پرتلنــد نــوع 2 دارای ویژگــی 
مقاومــت در برابر حمالت شــیمیایی اســت و بیشــترین 
مصــرف در ســاخت و ســاز  بناهــا و پــروژه هــای 
ســاختمانی دارد و همچنیــن مقاومــت این نوع ســیمان 
ــه  ــران عرض ــی ای ــتاندارد مل ــتر از اس ــد بیش  25 درص

می شود.
ــل  ــرد: ســهم قاب ــش خاطرنشــان ک ــدس دروی مهن
توجهــی از ایــن محصــول در بازارهــای خارجــی اعــم 
از پاکســتان، عــراق و کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس 

عرضــه مــی شــود.
با راه اندازی پروژه پودر میکرونیزه آهک 

جزو ۴ کارخانه اول کشور 
در این حوزه خواهیم شد

ــرد: در  ــان ک ــان بی ــیمان ماه ــه س ــل کارخان مدیرعام
 زمــان بحــران، کارخانــه ماهــان، نیــاز ســیمان در 
ــان  ــرآورده کــرده و همچن ــروژه هــای شهرســتان را ب پ
ــنجان  ــه در رفس ــوری ک ــه ط ــه دارد ب ــد ادام ــن رون ای
روزانــه 1200 تــن ســیمان مصــرف داریــم و 600 تــن 

ــه ماهــان تأمیــن مــی شــود. از ایــن میــزان از کارخان
ــنجان  ــهرداری رفس ــزود: ش ــش اف ــدس دروی مهن

ــا  ــرد، ب ــی ک ــن م ــان تامی ــیمان را از ماه ــترین س بیش
ــنجان  ــان رفس ــرای مهندس ــی ب ــام مهندس ــک نظ کم
برنامــه آموزشــی خواهیــم داشــت تــا باکیفیــت و 
ــاز  ــاخت و س ــرد س ــول در کارب ــن محص ــت ای مقاوم
ــا اشــاره بــه اینکــه بــازار اصلــی مــا  آشــنا شــوند. وی ب
ــا  ــه 500 ت ــروش روزان ــا شــود و ف ــد احی رفســنجان بای
ــه تأثیــرات  ــرای کارخان ــد ب 600 تــن ســیمان مــی توان
ــح کــرد: هــر چــه ســود از  مثبــت داشــته باشــد تصری
ــال آن در  ــک ری ــم ی ــت آوری ــه دس ــیمان ب ــروش س ف
جــای دیگــر بــه کار نمــی رود بلکــه ایــن ســودها جهــت 
ــان در  ــرای جوان اجــرای طــرح توســعه و اشــتغالزایی ب

ــود. ــی ش ــه م ــه هزین ــن کارخان همی
ــد  ــط تولی ــروژه خ ــه داد: پ ــش ادام ــدس دروی مهن
ــرون را در  ــایز 3 میک ــا س ــک ت ــزه آه ــودر میکرونی پ
ــار 1.5  ــا اعتب ــت ب ــرار اس ــه ق ــم ک ــرا داری ــت اج دس
ــک  ــا ی ــان ت ــارد توم ــادل  200 میلی ــون دالر مع میلی

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به ــده ب ــال آین س
وی افــزود: 45 میلیــارد تومــان از ایــن ســرمایه صــرف 
خریــد تجهیــزات در خــارج از کشــور شــده و مابقــی آن 
ــرح و  ــن ط ــی ای ــای فیزیک ــاز فض ــاخت و س ــرف س ص

خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز داخلــی خواهــد شــد.
ــزه  ــودر میکرونی ــرد: پ ــان ک ــش بی ــدس دروی مهن
آهــک بــا ســایز 3 میکــرون قابلیــت کاربــرد و اســتفاده 
در صنایــع تولیــد الســتیک، صنایــع رنــگ ســازی، تولید 

ــوازم آرایشــی دارد. ــه پلیــکان، ل لول
وی گفــت: بــا راه انــدازی ایــن  طــرح جــزو 4 
ــود  ــم ب ــوزه خواهی ــن ح ــور در ای ــه اول کش کارخان
کــه پــودر میکرونیــزه آهــک تــا ســایز 3 میکــرون را 

ــد. ــی کن ــد م تولی
با حمایت از تولیدات داخلی امنیت شغلی 

برای کارگران ایجاد کنید 
ــم  ــنجان ه ــهردار رفس ــی ش ــد کهنوج ــدس مجی مهن
در ایــن نشســت گفــت: حمایــت از تولیــد داخــل بایــد 
ــا قشــر کارگــر در  ــی باشــد، ت رســالت و وظیفــه همگان
ــته  ــغلی داش ــت ش ــاس امنی ــدی احس ــای تولی واحده
ــی  ــروژه هــای عمران ــرای اجــرای پ ــزود: ب باشــند.وی اف

و ســاخت و ســازهای شهرســازی بیــش از پیــش از 
ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــان اس ــیمان ماه س

شــهردار رفســنجان تصریــح کــرد: رونــد مصرف ســیمان 
ــش  ــش از پی ــازی بی ــای شهرس ــروژه ه ــان در پ ماه
خواهــد بــود.وی خاطرنشــان کــرد: تولیدکننــدگان 
خــط مقــدم عرصــه جنــگ اقتصــادی هســتند و ســود 
آنچنانــی بــه دســت نمــی آورنــد و عشــق و عالقــه بــه 
مــردم، اشــتغالزایی و دوام نظــام مقــدس جمهــوری 
ــالش  ــه ت ــدن کارخان ــه در پایدارمان ــت ک ــالمی اس اس

ــد. مــی کنن
به حمایت مسئولین برای یکسان سازی 

قیمت سیمان نیاز داریم 
دکتــر علــی حســینی نماینــده اداره صنعــت، معــدن و 
ــت  ــن نشس ــم در ای ــنجان ه ــتان رفس ــارت شهرس تج
اظهــار کــرد: در زمانــی کــه کمبــود ســیمان در داخــل 
شهرســتان و اســتان کرمــان احســاس مــی شــد کارخانه 
ســیمان ماهــان تنهــا کارخانــه ای در اســتان بــود کــه با 
ــرایط ســخت  ــیمان، در ش ــاز س ــورد نی ــد کاالی م تولی
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــرای پ ــد و در اج ــاری آم ــه ی  ب
شهرســازی،  درمانــی،  و  بهداشــتی  هــای  حــوزه 
ســاختمان ســازی، صنعتــی و مصــرف عمومــی مرتــب 
ــای  ــروژه ه ــت پ ــرد و نگذاش ــران ک ــا را جب کمبوده

شهرســتانی بخوابــد.
ــه  ــد در کارخان ــه تولی ــه حیط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســیمان ماهــان اشــتغال زیــادی دارد حمایــت الزم 
ــه شــّدت  جهــت جلوگیــری از ایجــاد مشــکل در آن، ب
ــران  ــای مدی ــه تقاض ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت؛ اف ــاز اس نی
کارخانــه بــه کمــک مســئولین نیــاز اســت و آن هــا ایــن 
صنعــت ســیمان را حمایــت کننــد تــا قیمــت ســیمان 

یکســان باشــد.
حســینی نســب خاطرنشــان کــرد: قیمــت هــر کیســه 
ــرخ  ــد و ن ــی رس ــان م ــزار توم ــر 35 ه ــه زی ــیمان ب س
نامــه رســانه ای خواهــد شــد و اگــر در شهرســتان عرضه 
شــود بــه دلیــل بُعــد مســافت کمــی تغییــر مــی کنــد 

نــه بــه خاطــر کیفیــت و کمیــت.
ــزء  ــان ج ــیمان ماه ــرد: س ــان ک ــینی بی ــر حس دکت

اســتانداردترین محصولــی اســت کــه در داخــل اســتان 
و کشــور بــا بهتریــن کیفیــت تولیــد مــی شــود و تفاوتی 
بــا ســیمان هــای شــرکت هــای دیگــر در اســتان نــدارد، 
کیفیــت و دوام ایــن محصــول حتــی بهتــر از تولیــدات 

شــرکت هــای دیگــر اســت.
کیفیت سیمان ماهان 

در رتبه برتر استان است
مهنــدس محمــد نظــری مدیــر نظــام مهندســی 
شهرســتان رفســنجان هــم گفــت: بحــث فنــی و 
آزمایــش هــا بــر روی ســیمان را کمــاکان ماننــد قبــل 
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب ــی دهی ــام م انج

کیفیــت ســیمان اســتاندارد اســت.
وی افــزود: بعــد از تأییــد اســتاندارد بــودن ایــن 
ــع آن  ــع موان ــول و رف ــن محص ــی ای ــول، معرف محص
ــزء  ــتان ج ــه شهرس ــف از جمل ــای مختل ــوزه ه در ح

ــم. ــی دهی ــام م ــه انج ــت ک ــف اس تکلی
مهنــدس نظــری بیــان کــرد: در حــوزه معرفــی و 
ــوع  ــر ن ــت ه ــایی کیفی ــان در شناس ــوزش مهندس آم
ســیمان هــم برنامــه ریــزی هــا در حــال انجــام اســت، 
کیفیــت ســیمان ماهــان در رتبــه برتــر اســتان اســت و 
بــرای بــه دســت اوردن رتبــه کشــوری هــم بایــد کمــی 

ــد.  ــته باش ــود را داش ــالش خ ــی  و ت ــش فن دان
۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم 
در صنعت سیمان ماهان

رئیــس شــورای اســالمی شــهر رفســنجان هــم در ایــن 
ــور مســتقیم در  ــه ط ــر ب ــرد: 300 نف ــان ک نشســت بی
ــن راه  ــتند و از ای ــه کار هس ــغول ب ــه مش ــن کارخان ای

ــد. ــی کنن ــاش م امرارمع
حســین رحیمــی ادامــه داد: بحــث کیفــی ســازی ایــن 
مجموعــه قابــل ســتایش اســت ایــن کارخانــه محصــول 

ــا  ــا ب ــد ت ــی کن ــازار م ــه ب ــد و روان ــت را تولی ــا کیفی ب
اســتحکامی کــه در ســاخت  ســازها ایجــاد مــی کنــد 

ــات امنیــت را فراهــم ســازد.  موجب
در  کــه  همانطــور  داریــم  آمادگــی  افــزود:   وی 
پــروژه هــای عمرانــی در بحــث تامیــن ســیمان، از ایــن 
ــد ادامــه  ــاز هــم ایــن رون ــه تهیــه مــی کنیــم ب کارخان
ــان  ــت از ســیمان ماه داشــته باشــد و بیشــترین حمای
ــگاه  ــا جای ــم ت ــی کنی ــم داشــت.  و کمــک م را خواهی

ــا پیشــتاز باشــد. ــان در عرصــه ه ســیمان ماه
با نصب اپلیکیشن در یک روز بین 1۰ تا 1۰۰ 

تن سیمان خریداری کنید
مهنــدس محمدرضــا خیرخــواه مدیــر فــروش مجموعــه 
ماهــان هــم اظهــار کــرد: از ابتــدای شــروع کار بــا نظــام 
مهندســی کــه متولــی شناســاندن کیفیــت ســیمان بــه 
انبوه ســازان و مصــرف کننــدگان اســت برنامــه داشــتیم 
ــگ  ــاط تنگاتن ــن ارتب ــم ای ــت داری ــم درخواس ــاز ه و ب
ــردم و  ــازان، م ــان، انبوه س ــا مهندس ــد ت ــتر باش و بیش
 غیــره بــا کیفیــت ســیمان ماهــان آشــنا شــوند و از آن 

بهره مند شوند.
ــیمان  ــپرده س ــی س ــن از اخــذ گواه ــواه همچنی خیرخ
ماهــان در بــورس و راه انــدازی اپلیکیشــن ایــن ســپرده 
خبــر داد و گفــت: متقاضیــان مــی تواننــد بــدون اینکــه 
مســیر بروکراســی اداری را در چندیــن روز طــی کننــد 
تــا بــه محصــول خریــداری شــده دسترســی پیــدا کننــد 
مــی تواننــد در عــرض یــک روز بیــن 10 تــا 100 تــن 
ــد  ــداری و روز بع ــن خری ــن اپلیکیش ــول را در ای محص
تحویــل بگیرنــد و  متقاضیــان می تواننــد این اپلیکیشــن 
را از کارگزاری هــای بــورس دریافــت و خریــد را شــخصا 
ــود  ــی خ ــر روی گوش ــب آن  ب ــا نص ــد و ب ــام دهن انج

راحــت تریــن خریــد را انجــام دهنــد.
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