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آدرس سایت هفتواد
    https://haftvadkhabar.ir 

ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

 پهلوان قهرمان

   غریب خانه
۳

 وزیر بهداشت اعالم کرد:

تزریق ۵۳ میلیون دوز 
واکسن کرونا در کشور

2

2

 فرمانده سپاه ثارا.... استان کرمان :

تحویل پانصد 
واحد مسکونی به 
روستاییان کرمان

2

استاندار: 

کرمان در 
مدیریت کرونا جزو 
استان های موفق 

کشور است

دکتر پورابراهیمی در دیدار وزیر ورزش و جوانان با سمن های جوانان استان کرمان:

هزینه کرد و منابع مالی 
باشگاه های ورزشی استان کرمان

 باید شفاف سازی شود

دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان خرب داد ؛

پویش پویش 
»همه ایران خانه »همه ایران خانه 
حرضت رضاست« حرضت رضاست« 
در ملک سلیماین در ملک سلیماین 

۳اجرا میشوداجرا میشود

ویژه برنامه »چشمه سار« 
به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار  شد

مس سرچشمه؛ 
از دفاع مقدس دیروز تا جهاد 

اقتصادی امروز

بازدید رئیس بنیاد مسکن کشور 
از ساخت و سازهای
 حاشیه شهر کرمان 

2

 تجديد فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله ای با ارزيابي
کيفي )فشرده(- نوبت دوم

 شـرکت توزیـع نیـروي برق شـمال اسـتان کرمان )سـهامی خـاص( در نظر دارد فعالیـت مربوط به توسـعه ، نگهداری و بهسـازی 
شـبکه بـرق روسـتایی از محـل منابـع داخلی شـرکت توانیر حـوزه عملیاتـی زرنـد را  از طریق مناقصـه عمومي یـک مرحله اي با 
ارزیابـي کیفـي )فشـرده( و از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـي دولـت )سـتاد( به شـرح اطالعـات و جـدول زیر بـه پیمانکار 

واجـد صالحیت واگـذار نماید.

1 - ارائـه گواهـی رتبـه بنـدی نیـرو معتبـر از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی کشـور /سـازمان برنامـه و بودجه 
میباشـد. الزامی 

2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی میباشد.
آدرس بـه  )سـتاد(  دولـت  الکترونیکـي  تـدارکات  سـامانه  در  بایسـتی  الزامـا  مناقصـه  در  کننـدگان   ۳-شـرکت 

 )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ  1400/07/06 میباشد.

۵- آخریـن مهلـت واریـز وجـه و دریافـت اسـناد مناقصه از سـامانه حداکثر تـا سـاعت 17:00 روز دوشـنبه به تاریخ   
1400/07/12

6-  آخریـن مهلـت بارگـذاري اسـناد و پیشـنهاد قیمـت در سـامانه سـتاد و ارائه اصل ضمانـت نامه شـرکت در فرایند 
ارجـاع کار حداکثـر تـا سـاعت 9:00 صبح روز بازگشـایی پاکات روز شـنبه به تاریـخ 1400/07/24 

7- زمان و محل بازگشـایی پاکات مناقصه از طریق سـامانه سـتاد از سـاعت 11:00 صبح روز بازگشـایی پاکات روز 
شـنبه به تاریخ 1400/07/24 و در محل سـالن کنفرانس شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان .

8- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
9-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع میباشد .

10- مناقصـه بـه صـورت یـک مرحلـه ای با ارزیابـی کیفی مي باشـند و سـایر جزئیات ، شـرایط و الزامـات مربوطه 
در اسـناد مناقصه مندرج اسـت.  

  11- اطالعـات تمـاس مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص مناقصات : کرمـان- خیابان خواجوي 
کرمانـي - خیابـان توانیـر - شـرکت توزیع نیروي برق شـمال اسـتان کرمـان - سـاختمان شـماره ۳ - اداره تدارکات 

و قرادادهـا  -  تلفن -0۳4۳2۵2000۳               
 12 - کلیـه مراحـل برگـزاري مناقصـات از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـي دولـت )سـتاد( بـه آدرس
 )www.setadiran.ir( انجـام خواهـد شـد . اطالعـات تماس دفاتر ثبت نام در سـایت سـامانه مذکور بخـش ثبت نام/

پروفایـل /تامیـن کننده /مناقصه گر موجود میباشـد.

ضمنا اين آگهي عينا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس ميباشد.

 سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
 شبکه اطالع رساني معامالت توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد

پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 
                                                                                                                              

  روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

 زمان بازگشايي پاکات
مناقصه

 شماره فراخوان در سامانه
ستاد

 ضمانت نامه شرکت در
)فرايند ارجاع کار  )ريال موضوع مناقصه شماره مناقصه رديف

روز شنبه 1400/07/24 2000005630000073 441,000,000

 توسعه، نگهداری و بهسازی
 شبکه برق روستایی حوزه

 عملیاتی زرند از محل منابع
 داخلی شرکت توانیر به
صورت کلید در دست

63-1400 1

آگهی مناقصه شماره 1400-11-35/40
) یک مرحله ای (

شـرکت مخابـرات ايـران ) منطقـه کرمـان( 
در نظـر دارد اجـرای کابـل کشـی کابل مسـی و کانالی 
مرکـز  آوری  جمـع  جهـت  جیرفـت  شهرسـتان  در 
)زيرسـاخت( را از طريـق برگـزاری مناقصـه بـه بخش 

خصوصـی واگـذار نمايـد.
متقاضیـان شـرکت در مناقصه می توانند جهت کسـب 
اطالعـات بیشـتر بـه سـايت مخابـرات منطقـه کرمان 
الکترونیـک: پسـت  يـا  و   Kerman.tci.ir آدرس   بـه 

 Tadarokat.ker@tci.ir  مراجعه نمايند .

اداره پشتیبانی و تدارکات 
مخابرات منطقه کرمان 

اَینَ مُعِز ُاالولِیاءاَینَ مُعِز ُاالولِیاء

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
هيات رزمندگان اسالم استان کرمان هيات رزمندگان اسالم استان کرمان 

هر صبح جمعه ساعت هر صبح جمعه ساعت 66  
حسینیه ثارا... کرمان

««4»»

مدیر کل تامین اجتماعی استان :
 کارفرمایان بالغ بر یک 

هزار و 200 میلیارد 
تومان به سازمان 

تامین اجتماعی استان 
بدهی معوق دارند

««3»»

 آئين معارفه 
نيروهای جديد

شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر 

برگزار شد 
««4»»

««4»»

««3»»

««2»»
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                                              پهلوان قهرمان
با باطن و روح پهلوانی )حاج قاسم( ما که قهرمان بود  

فرمانده ی سنگر جهانی سردار و امیر جبهه ی حق  
که قامت ترس را شکسته سردار قلوب، حضرت عشق  
در چشم دِل ملل نشسته از غیر خدا نمی هراسید  
آماده و تشنه ی شهادت مردی که شهید زندگی کرد  

نوشید و رسیده به سعادت لب بر لب جام جاودان داد  

غالمحسین رضایی - نقاش

                                               نیروی انتظامی
میوه ی کارش بَُود امنیت و منزلت )نیروی انتظامی( محافظ مملکت  
پرده براندازد از هر ُمعضل و معما آسایش جامعه در سایه اش مهیا  
گر امنیت نباشد حالوت را نبینیم بیدار مانده تا که ما خواب خوش ببینیم  

راضی ز اعمالتان این ملت است و خدا نیروی انتظامی خسته نباشید شما  
شما ز مایید و ما در منظر شماییم ای )امنیت آفرین( پشت سر شماییم  
نعمت امنیت از جهادتان )بها( دید سنگرتان مملکت همیشه در جهادید  

 فرمانده سپاه ثارا.... استان کرمان :

تحویل پانصد واحد مسکونی
به روستاییان کرمان

فرمانــده ســپاه ثــارا.... 
ــت:  ــان گف ــتان کرم اس
بــر اســاس تفاهــم نامــه 
ــداد  ــه ام ــپاه و کمیت س
۵۰۰واحــد  امــام)ره( 
۵۵متــری  مســکونی، 
در  مددجویــان  بــرای 
اســتان  33۰روســتای 

ــد. ــذار ش واگ
ــز  ــی مرک ــوب قرارگاه ــار مص ــزود: اعتب ــی اف ــردار معروف س
یعنــی کمیتــه حضــرت امــام)ره( در تهــران و قــرارگاه مرکــزی 
ــارد  ــود و 13میلی ــارد ب ــترک 3۰میلی ــورت مش ــه ص ــپاه ب س
ــه همــت گــروه جهــادی، خیــران و  دیگــر در درون اســتان ب

نیروهــای محلــی تامیــن شــد. 
وی تاکیــد کــرد: بخــش عمــده هزینــه هــا بــا کمــک نیــروی 
ــارکتی  ــت و مش ــرعت، دق ــا س ــادی ب ــای جه ــروه ه کار و گ
کــه خــود مــردم در ایــن حــوزه داشــتند؛ کــم شــده اســت.

ــارا... اســتان افــزود: در شهرســتان بردســیر  ــده ســپاه ث فرمان
ــده و  ــل ش ــال تحوی ــد قب ــه ۴۹واح ــتیم ک ــد داش ــا ۵۴واح م
ــه  ــد ب ــک واح ــود و ی ــی ش ــل داده م ــروز تحوی ــد ام ۴واح
ــکل  ــر مش ــاا... اگ ــتند انش ــن داش ــکل زمی ــه مش ــل اینک دلی
زمیــن حــل شــود در دســتور کار جــدی قــرار خواهــد گرفــت.  
ــو  ــدی 62۰۰مددج ــه نیازمن ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار معروف س
ــه  ــار کمیت ــاس آم ــر اس ــکن ب ــه مس ــان ب ــتان کرم در اس
مســکن   2۰۰ و  هــزار  تعــداد  ایــن  از  افــزود:  امــداد 
۴۰۰واحــد  نزدیــک  آینــده  در  و  اســت  روســتایی 
ــرارگاه ــداد و ق ــه ام ــران، کمیت ــی ته ــا هماهنگ ــکونی ب  مس

ــی ســپاه و هماهنگــی درون اســتان کمیتــه  محرومیــت زدای
ــی  ــرارگاه های ــداد، ســپاه و بســیج ســازندگی و تشــکیل ق ام
مشــارکتهای  خّیــران،  از  اســتفاده  شهرســتانها،  درون  در 
مردمــی و گــروه هــای جهــادی حداکثــر  تــا یکســال آینــده 
ســاخته مــی شــود. یحیــي صادقــی مدیــرکل کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی اســتان کرمــان هــم گفــت: ۵۰۰واحــد مســکن 
محرومــان بــا مشــارکت ســپاه پاســداران تحویــل مددجویــان 
شــد و ۴۰۰واحــد مســکن بــرای مددجویــان شــهری ســاخته 

مــی شــود.

مدیرعامل همراه اول:

استفاده از »شاد« امسال هم 
برای همراه اولی ها رایگان است

 

مدیرعامــل همــراه اول گفــت: همــراه اول بــا نــگاه مســئولیت 
ــت  ــاد« پرداخ ــرم »ش ــرای پلتف ــعه و اج ــه توس ــی، ب اجتماع
ــان  ــز همچن ــد نی ــی جدی ــال تحصیل ــتفاده از آن در س و اس

ــود. ــگان خواهــد ب رای
ــام  ــدن ای ــپری ش ــا س ــان ب ــادی همزم ــوان بهاب ــدی اخ مه
تعطیــالت دانــش آمــوزان و نزدیــک شــدن بــه بهــار تحصیلــی 
ــور اول تلفــن همــراه مــژده داد و اظهــار  ــه مشــترکان اپرات ب
ــز  ــد نی ــی جدی ــال تحصیل ــاد در س ــتفاده از ش ــت: اس داش
ــدون  ــد ب ــش آمــوزان مــی توانن ــن دان ــگان اســت و والدی رای
هیچگونــه دغدغــه و نگرانــی نســبت بــه فعالیــت هــای 
ــزار ارتباطــی را  ــن پلتفــرم آموزشــی، اب ــدان خــود در ای فرزن

ــد. ــرار دهن ــان ق ــار آن در اختی
وی بــا اشــاره بــه توســعه و اجــرای صفــر تــا صــدی پلتفــرم 
»شــاد« در همــراه اول طبــق خواســته هــا و نیازهــای وزارت 
ــرد:  ــح ک ــا، تصری ــیوع کرون ــام ش ــرورش در ای ــوزش و پ آم
ــه  ــا ک ــواده ه ــر از خان ــرای آن قش ــم ب ــی ه ــیمکارت های س
ــگان شــاد  ــت رای ــدان شــان خواســتار اســتفاده از اینترن فرزن
ــه شــده کــه  ــد، در نظــر گرفت ــا همــراه اول ندارن هســتند ام
ــور اول  ــروش اپرات ــمی ف ــادی رس ــق مب ــد از طری ــی توانن م

ــد. ــه آن کنن ــه تهی ــدام ب اق
ــی  ــتر آموزش ــن بس ــوان ای ــاره ت ــراه اول درب ــل هم مدیرعام
عنــوان کــرد: تیــم فنــی ایــن بســتر همــواره از ابتــدای پــروژه 
ــاختی  ــای زیرس ــت ه ــای ظرفی ــانی و ارتق ــر بروزرس درگی
ــی  ــم ط ــاد ه ــد ش ــخه جدی ــوده و نس ــزاری آن ب ــرم اف و ن
ــوزان از  ــش آم ــا دان ــی شــود ت ــی م ــده رونمای ــد روز آین  چن
ــل  ــر تحصی ــتای ام ــد در راس ــتری بتوانن ــای بیش ــت ه قابلی

ــد. ــتفاده کنن اس

بازدید مدیر کل مخابرات 
استان از منطقه ویژه 

اقتصادی رفسنجان

بــه گــزارش ســرمه 
نقــل  بــه  بیــداری 
عمومــی  روابــط  از 
ویــژه  منطقــه 
اقتصــادی مهنــدس 
ســید رهــام حســینی 
مدیــر کل مخابــرات 
کرمــان  اســتان 
ویــژه  منطقــه  از 

ــع و مشــکالت  ــع موان ــت رف اقتصــادی رفســنجان جه
مخابراتــی و بررســی وضعیــت زیــر ســاخت هــا بازدیــد 

کــرد.

غالمحسین رضایی - نقاش

لزوم اصالح ساختار وزارت ورزش 
با رویکرد توجه به جوانان 

ــاختارها  ــالح س ــرای اص ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
بایــد تیمــی تخصصــی بــا رویکــرد علمــی و حرفــه 
ــاختار را در  ــالح س ــن اص ــد و ای ــکیل ده ای تش

ــاورد. ــعه بی ــم توس ــه هفت برنام
پیشــانی  اســالمی   انقــالب  دوم  گام  براســاس 
ــن  ــرا ای ــش باشــد زی ــم و دان ــد عل ــا بای ــان م جوان
مســیر بــه خلــق ثــروت و اقتــدار اقتصــادی منتهــی 

مــی شــود.

ــوزه  ــت ح ــتفاده از ظرفی ــا اس ــم ب ــی داری آمادگ
ــهیالت  ــالمی تس ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ازدواج و اشــتغال بــه جوانــان پرداخــت کنیــم 
ــون در  ــان تاکن ــا متاســفانه وزارت ورزش و جوان ام
تامیــن منابــع مالــی بــرای اشــتغال جوانــان اعــالم 

ــت. ــرده اس ــکل نک مش
ــا  ــان در حــوزه هــای مختلــف ب ســمن هــای جوان
کمتریــن امکانــات کار مــی کننــد امــا هزینــه کــرد 
ــی  ــای ورزش ــگاه ه ــوزه باش ــی در ح ــع مال و مناب
ــد  ــه بای ــت ک ــفاف اس ــا غیرش ــرای م ــان ب و جوان
شــفاف ســازی شــود. همــه باشــگاه هــای کــه در 

اســتان کرمــان پــول خــرج مــی کننــد بــه صــورت 
ــت  ــت هســتند و از بی ــر نظــر دول غیرمســتقیم زی
ــورات  ــد در ام ــذا بای ــد ل ــی کنن ــه م ــال هزین الم
 خــود پاســخگو باشــند امــا در شــفاف ســازی

هزینه ها، تاکنون حریف آنان نشدیم.
در  بازیکــن  یــک  خریــد  بــرای  هزینــه 
ــدازه بودجــه ۵۰  ــه ان برخی باشــگاه های ورزشــی ب
ــتان  ــوب اس ــال در مناطــق محــروم جن ســمن فع
کرمــان اســت بنابرایــن درخواســت داریــم شــفاف 
ســازی اطالعــات، منابــع و هزینــه مجموعــه هــای 

ــود. ــالم ش ــان اع ــتان کرم ــی در اس ورزش

دکتر پورابراهیمی در دیدار وزیر ورزش و جوانان با سمن های جوانان استان کرمان

هزینه کرد و منابع مالی باشگاه های ورزشی استان کرمان باید شفاف سازی شود
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
کرمــان،  اســتان  جنــوب 
مدیــر  علیرضــا خواجویــی 
کنتــرل  و  ایمنــی  دفتــر 
در  شــرکت  ایــن  ضایعــات 
ــمه  ــذاری تس ــش جایگ ــی و آزمای ــوص بررس خص
ــه  ــه ب ــا توج ــان نمود:ب ــر، بی ــای زنجی ــه ج ــل ب حم
ــادی  ــالیان متم ــول س ــه در ط ــی ک ــوع حوادث وق
ــب  ــل، نص ــگام حم ــر هن ــتفاده از زنجی ــگام اس هن
ــت و  ــی گرف ــورت م ــرق ص ــای ب ــه ه ــاری پای و برکن
خطــرات زیــادی نیــز بــه دنبــال داشــت ایــن شــرکت 
اقــدام بــه بررســی و آزمایــش جایگــذاری و جایگزین 
ــه جــای زنجیــر نمــوده اســت و در  نمــودن تســمه ب
ــان  ــدادی از کارشناس ــور تع ــا حض ــتا ب ــن راس همی
فنــی شــرکت در مدیریــت بــرق شهرســتان بردســیر 
بــار دیگــر تســمه مــورد آزمایــش هــای متعــدد قــرار 

ــت. گرف
ــازار  ــای موجــود در ب ــوع تســمه ه ــه ن ــا توجــه ب وی افزود:ب

ــار  ــاری، دچ ــک برکن ــرق و ی ــر ب ــه تی ــب دو اصل ــد از نص بع
ــدد از  ــتفاده مج ــه اس ــوری ک ــه ط ــد ب ــی گردن ــی م زدگ
ــا  ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــال دارد ع ــه دنب ــی را ب ــا ریســک باالی آنه
ــل  ــوق  و اختصــاص حداق ــه قیمــت تســمه هــای ف توجــه ب
ــرای  ــر در اج ــه تی ــه اصل ــور نصــب س ــه منظ ــک تســمه ب  ی

پــروژه هــا ایــن هزینــه  بــه ســایر هزینــه هــای اجــرای پــروژه 
افــزوده خواهــد شــد.

ــا نشــان مــی دهــد  ــی خاطرنشــان کــرد: بررســی ه خواجوی
اگــر اســتفاده از تســمه در بیــن تمامــی پیمانــکاران و گــروه 
هــای کاری عملیاتــی و اجرایــی گــردد مــی تــوان اظهــار نظــر 
ــوان  ــمه عن ــب تس ــا معای ــا و  ی ــوص مزای ــی را در خص نهای
ــه انجــام شــده، کاهــش ســطح  ــه هزین ــه ب ــا توج ــود و ب نم
ریســک تســمه را در عمــل نســبت بــه زنجیــر ارزیابــی نمــود.

وی در پایــان ســخنان خــود بــه ارائــه توضیحاتــی در خصــوص 
مزایــا و معایــب تســمه پرداخــت و گفــت:  تســمه حمــل بــار 
ــار  ــی ب ــه جای ــد و جهــت بســتن و جاب ــی باربن ــع نوع در واق
ــع  ــتر صنای ــار در بیش ــل ب ــمه حم ــروزه تس ــد، ام ــی باش م
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و عمــاًل جایگزینــی منعطــف 
تــر و کــم خطــر تــر از ســیم بکســل و یــا زنجیــر مــی باشــد.

ــاف  ــرم و انعط ــاختاری ن ــود: تســمه دارای س ــح نم وی تصری
ــا زنجیــر باعــث  ــر مــی باشــد و ماننــد ســیم بکســل و ی پذی
ــور  ــن منظ ــه همی ــود، ب ــی ش ــرش نم ــا ب ــی و ی ــاد پارگ ایج
ــه  ــز ب ــزرگ نی ــک و ب ــع کوچ ــا و صنای ــروزه در کارگاه ه ام
منظــور ایمنــی بیشــتر از ایــن تســمه هــا اســتفاده مــی شــود.

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت برق جنوب استان :

بررسی و آزمایش جایگذاری تسمه حمل بار 
هنگام جابه جایی و نصب پایه های بتونی تیر برق به جای زنجیر

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

بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان کرمان 
دکتــر عبــای صــادق زاده مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
ــنوایان،هفته  ــی ناش ــبت روز جهان ــه مناس ــان ب کرم
گرامیداشــت ســالمندان و روز جهانــی عصــای ســفید 
پیامــی را صــادر کرد،متــن ایــن پیــام بــه شــرح ذیــل 

اســت :
زیبایــی بــی انتهــای رنگهــای چشــم نــواز ، صــدای روح نــواز 
ــدم  ــذت ق ــک ، ل ــای خن ــص باده ــا در رق خــش خــش برگه
ــا  ــن فصــل زیب ــزان ای ــیده از برگری ــی پوش ــر راه گذاشــتن ب
ــی نظیــر طبیعــت در فصــل زیبــای  ــوه گــری ب و هــزاران جل
پاییــز کــه بســیاری از هــم نوعــان  بــه واســطه محدودیتهــای 
ــت  ــه زیباس ــد و چ ــا  محرومن ــری آنه ــمی از درک ظاه جس
ــزی  ــاز فصــل خاطــره انگی ــر ســال ســر آغ ــاه ه ــر م ــه مه ک
وشــور آفرینــی پاییــز بــا روزجهانــی ناشــنوایان ،  هفتــه تکریــم 
ومنزلــت ســالمندان و روز جهانــی عصــای ســفید  همراه اســت 
و هــم زمانــی ایــن مناســبتها بــا زیبایــی هــای زایــد الوصــف 

ــواه و  ــر خ ــای خی ــر دله ــری اســت ب ــا تلنگ ــل تنه ــن فص ای
ــدون  ــی و م ــزی  علم ــه ری ــا برنام ــا ب ــش ت ــای نواندی ذهنه
ــتی  ــه زیس ــا وب ــن معلولیته ــروز ای ــگیری از ب ــیر پیش در مس
ــر  ــی اث ــاره اندیش ــا چ ــن محدودیته ــار در ای ــان گرفت همنوع

ــدگاری داشــته باشــند  بخــش ومان
ــام و عــرض تبریــک  ــن ای ــب ضمــن گرامــی داشــت ای اینجان
بــه جامعــه بــزرگ افــراد دارای معلولیــت و محدودیــت 
خصوصــا  نابینایــان و ناشــنوایان عزیــز و ســالمندان بــا عــزت 
، برخــود الزم میدانــم از همــه نیــک اندیشــان وخیــر خواهــان 
ــه  ــودم در مجموع ــالش خ ــر ت ــکاران پ ــه هم ــژه هم ــه وی وب
بهزیســتی اســتان کرمــان کــه دل در گــرو خدمــت صادقانــه 
ــد تشــکر نمــوده و از  ــزان بســته ان ــن عزی ــه ای ــی منــت ب و ب
ــان را در  ــزون آن ــت روز اف ــال ســربلندی وموفقی ــد متع خداون

ــم  ــراز ونشــیب خواهان ــر ف ــن مســیر پ ای
امیــد کــه بتوانیــم درکنــار هــم و باهــم بسترســاز آینــده بهتــر 

بــرای جامعــه باشــیم.

دکترعباس صادق زاده
مدیرکل بهزیستی استان کرمان

پیام دکرت عباس صادق زاده مدیرکل هبزیسیت استان کرمان
به مناسبت روز جهاین انشنوایان، هفته گرامیداشت مقام و مزنلت 

ساملندان و روز جهاین عصای سفید

معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان خبر داد:

آسفالت 30 هزار مترمربع از معابر 
محله های کم برخوردار شهر کرمان
معــاون حمل ونقــل و امــور زیربنایــی شــهردار کرمــان، از 
ــوردار  ــای کم برخ ــر محله ه ــع از معاب ــزار مترمرب ــفالت 30 ه آس

ــر داد. ــهرداری خب ــط ش ــان توس ــهر کرم ش

از  را  معابــر  آســفالت  نیکویــی،  مهــدی  کرمان آنالیــن،  گــزارش  بــه 
ــت:  ــت و گف ــهروندان دانس ــهر و ش ــرای ش ــم ب ــیار مه ــای بس ضرورت ه
شــهرداری کرمــان در ایــن دوره، آســفالت برخــی از معابــر مناطــق 

پنج گانــۀ شــهر کرمــان را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
جــزو  کم برخــوردار  مناطــق  معابــر  آســفالت  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــر  ــع از معاب ــزار مترمرب ــون، 1۰ ه ــه تاکن ــای شــهرداری اســت ک اولویت ه
ــده  ــفالت ش ــان آس ــهرداری کرم ــه ای« توســط ش ــت ا... خامن ــراه »آی بزرگ

ــت. اس
نیکویــی همچنیــن از آســفالت معابــر شــهرک »شــهید همــت« بــه متــراژ 

2۰ هــزار مترمربــع خبــر داد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــان، ب ــهردار کرم ــی ش ــور زیربنای ــل و ام ــاون حمل ونق مع
تأمیــن رفــاه حــال شــهروندان از اهــداف شــهرداری کرمــان اســت، 
ــه  ــرای خدمت رســانی ب گفــت: شــهرداری کرمــان تمــام تــالش خــود را ب

ــرد. ــه کار می گی ــا ب ــاه آن ه ــهروندان و رف ش

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد:
تجدید میثاق کارکنان صنعت آب 

وبرق استان کرمان با سیدالشهدای 
جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی

ــاع  ــه دف ــبت هفت ــه مناس ــان ب ــتان کرم ــرق اس ــت آب و ب ــان صنع کارکن
مقــدس  بــا ســید الشــهدای جبهــه مقاومــت شــهید ســپهبد حــاج قاســم 
ــاق  ــد میث ــهادت تجدی ــار و ش ــه ایث ــن عرص ــه مجاهدی ــلیمانی و هم س

ــد. کردن
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان  ب
کرمــان، بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و بــه همــت شــورای فرهنگــی 
صنعــت آب وبــرق اســتان کرمــان تجدیــد میثــاق مدیــران و کارکنــان ایــن 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــت ش ــه مقاوم ــهدای جبه ــا سیدالش ــت ب صنع
ــزار شــهدای  ــار و شــهادت در گل ــن عرصــه ایث ســلیمانی و همــه مجاهدی

شــهر کرمــان برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه محمدســلیمانی مدیرعامــل ، معاونیــن ،مدیــران 
ومســئول پایــگاه مقاومــت بســیج  نیــز حضــور داشــتند، کارکنــان پــس از 
ادای احتــرام و قرائــت فاتحــه در جــوار مرقــد مطهــر شــهید حــاج قاســم 

ــد. ــت کردن ــدا... را قرائ ــورای حضــرت اباعب ــارت عاش ــلیمانی زی س

 

ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش  ــد در نشســت وزی دکتــر زینــی ون
پزشــکی بــا هیــات رئیســه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان افــزود: 

ــدای  ــتان از ابت ــن اس ــکی ای ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــای دانش روس
ــای  ــد و شــبانه روزی پ ــام ق ــا در کشــور تم ــروس کرون شــیوع وی
ــه شــمار  ــق کشــور ب ــای موف ــان جــزو حــوزه ه ــد و کرم کار بودن
مــی رود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون در شــرایط فروکــش 
ــم  ــرار داری ــور ق ــان و کش ــتان کرم ــا در اس ــاری کرون ــردن بیم ک
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر تقریبــا ۸۵۰ بیمــار قطعــی و 
ــان  ــتان کرم ــای اس ــتان ه ــا در بیمارس ــه کرون ــال ب مشــکوک مبت
بســتری هســتند هــر چنــد تعــداد مــرگ و میرهــا کاهــش یافتــه 

ــرل شــده اســت. و کنت
اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: کمــک هــای موثــر خیــران، 
شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و معدنــی، ارگان هــای نظامــی و دیگــر 
ســازمان هــا همــه از جملــه عوامــل موفقیــت در مبــارزه بــا کرونــا 

ــوده اســت. ــن اســتان ب در ای
وی بــا اشــاره بــه حضــور اتبــاع غیرمجــاز در کرمــان اظهــار 
اتبــاع  ایــن اســتان  از جمعیــت  داشــت: حــدود 13 درصــد 
آنهــا  تصادفــات  و  غیرمجــاز  تــردد  کــه  هســتند  خارجــی 

ــام  ــگان انج ــاع رای ــن اتب ــای ای ــان ه ــام درم ــت و تم ــاد اس  زی
می شود.

زینــی ونــد افــزود: تقاضــا داریــم در زمینــه ارایــه خدمــات درمانــی 
ــتان  ــه اس ــژه ای ب ــارات وی ــی اعتب ــاع خارج ــه اتب ــکی ب و پزش
کرمــان اختصــاص داده شــود و تکمیــل و تجهیــز بیمارســتان هــای 
ــه  ــب مصوب ــاد در قال ــرج و عنبرآب ــار، فه ــم، ان ــای ب ــتان ه شهرس

ــرد. ــرار گی ــت ق ــر بهداشــت در اولوی ســفر وزی
۶۰ درصد از جمعیت کرمان

یک نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند
ــدای  ــت: از ابت ــز گف ــان نی ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــزار  ــداد ۹۷ ه ــتان تع ــن اس ــون در ای ــا تاکن ــروس کرون ــیوع وی ش
و ۴۰3 نفــر بیمــار مشــکوک و قطعــی بــه بیمــاری کوویــد 1۹ در 
ــار  ــه چه ــد ک ــان بســتری شــده ان ــای اســتان کرم بیمارســتان ه
هــزار و 6۹۹ نفــر جــان خــود را از دســت داده اند.حمیدرضــا 
ــت  ــد از جمعی ــر 6۰ درص ــال حاض ــزود: در ح ــژاد اف ــیدی ن رش
ــال  ــد و در ح ــرده ان ــت ک ــا را دریاف ــن کرون ــان دز اول واکس کرم

ــتان  ــت زرد و 1۴ شهرس ــتان وضعی ــن اس ــتان ای حاضــر ۹ شهرس
ــزار و  ــج ه ــان اینکــه پن ــا بی ــرار دارد.وی ب در وضعیــت نارنجــی ق
۷۰۰ تخــت بســتری در اســتان کرمــان وجــود دارد اظهــار داشــت: 
بــا شــیوع کرونــا تعــداد 2 هــزار و ۴۰۰ تخــت بســتری بــرای ایــن  
ــزار تخــت اســتفاده شــده اســت. ــه و 2 ه بیمــاران در نظــر گرفت

استاندار: کرمان در مدیریت کرونا جزو استان های موفق کشور است

******

******

******

جلسه اضطراری رفع چالشهای 
تامین و توزیع آب برگزار شد

ــذر از  ــت گ ــع آب جه ــن و توزی ــای تامی ــش ه ــع چال ــراری رف جلســه اضط
بحــران تابســتان 1۴۰1 شهرســتان کرمــان بــا حضــور معــاون بهــره بــرداري 
ــتان  ــا شهرس ــور آبف ــر ام ــان ، مدی ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــعه آب ش و توس
کرمــان و مدیــران تولیــد، شــبکه و بهــره بــرداری در ســالن کنفرانــس امــور 
ــط عمومــی شــرکت  ــه گــزارش رواب آبفــا شهرســتان کرمــان برگــزار شــد. ب
آبفــا اســتان کرمــان، ایــن جلســه بــا هــدف بررســی موجــود وضعیــت منابــع 
تامیــن آب و نیــاز آبــی شــهر کرمــان برگــزار شــد.جهت گــذر از بحــران کــم 
آبــی تابســتان ســال آینــده، برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای ماههــای آتــی در 

دســتور کار مدیــران امــر تامیــن و توزیــع آب قــرار گرفــت.

معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان کرمان|||| |||| اخبار رشکت آب و فاضالب  استان کرمان |||| ||||

برای رفع دغدغه مردم تالش می کنیم
ــه  ــش از خطب ــخنانی پی ــان در س ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ــد ش ــترکین و درآم ــاون مش  مع
هــای نمــاز جمعــه بخــش ســاردوئیه شهرســتان جیرفــت گفــت: در خصــوص مبالــغ قبــوض آب بخــش 

ســاردوئیه دغدغــه مــردم بــه مــا منتقــل شــده و بــرای رفــع آن تــالش مــی کنیــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آبفــا اســتان کرمــان، مســعود مهــدوی فــرد در خصــوص بررســی 
ــا کنــون دو جلســه  ــن زمینــه ت قبــوض آب بهــا مشــترکین بخــش ســاردوئیه خاطرنشــان کــرد: در ای
تشــکیل شــده اســت و مــا کامــال نســبت بــه ایــن موضــوع آگاهــی پیــدا کردیــم و نســبت بــه آن نیــز 
تصمیماتــی گرفتــه شــده اســت و مشــترکانی کــه در زمینــه مبالــغ قبــوض آب خــود اعتراضــی دارنــد 
مــی تواننــد مراجعــه نماینــد تــا همــکاران مــا در امــور آبفــا جیرفــت و ســاردوئیه مشکلشــان را پیگیــری 

کننــد و قبــوض آن هــا را بررســی نماینــد تــا چنانچــه اشــتباهی صــورت گرفتــه رفــع شــود.
وی در خصــوص افزایــش نــرخ آب بهــا اظهــار داشــت: از ســوی دولــت دســتورالعملی بــه شــرکت آب 
ــد بداننــد کــه میــزان الگــوی  ــه اجــرای ان هســتیم و مــردم بای و فاضــالب داده شــده و مــا موظــف ب
مصــرف در ســطح اســتان کرمــان 1۵ متــر مکعــب اســت و تــا ایــن میــزان تعرفــه آب یارانــه ایســت و 
مصــرف باالتــر از ایــن مقــدار پلکانــی اســت و تصاعــدی محاســبه مــی شــود و انتظــار مــی رود همــه 

مــردم میــزان مصرفشــان را مدیریــت کننــد تــا در ایــن زمینــه دچــار مشــکل نگردنــد.
ــه  ــی ک ــرد: در جاهای ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ــد ش ــترکین و درآم ــاون مش مع
امــکان قرائــت در زمــان موعــد مقــرر وجــود نــدارد یــک قبــض بــه صــورت علــی الحســاب و بــر اســاس 
میانگیــن مصــرف آن منطقــه صــادر مــی شــود و چنانچــه افــراد شــماره مصرفــی کنتــور خــود را اعــالم 
کننــد قبــض قطعــی آنهــا صــادر مــی شــود کــه مبلــغ ایــن قبــض مــی توانــد کمتــر یــا بیشــتر از قبــض 

علــی الحســاب باشــد.
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چو مار با توطئه ی فراوان  منافقین در آستین حضرت   

برده امام دوم شیعیان  دست نفاق در آمد از آستین   
هجرت جان بوده که رفت از بدن  امام نمرده که، شهید نمیرد   

تسلیت این داغ امام حسن)ع( غالمحسین رضایی - نقاشمصیبتی عظیم و جانگداز است   

ــون هــای خدمــت رضــوی  مســئول کان
ــا  ــری ب ــت خب ــان در نشس ــتان کرم اس
ــوی  ــاران رض ــانه و خادمی ــاب رس اصح
و  رســانه  و  خبــر  تخصصــی  کانــون 
پویــش  اجــرای  از  مجــازی  فضــای 
»همــه ایــران خانــه حضــرت رضاســت« 
در سرتاســر ملــک ســلیمانی خبــر داد .
بــه گــزارش آســتان نیــوز از کرمان؛ســعید کاظمــی 
پــور ، دبیــر کانــون هــای خدمــت رضــوی اســتان 
ــانه  ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب ــان در نشس کرم
ــان ،  ــهر کرم ــوی ش ــگ رض ــه فرهن ــع در خان واق
ــرت  ــه حض ــران خان ــه ای ــش »هم ــرای پوی از اج
ــان  ــر همزم ــاه صف ــر م ــه آخ ــژه ده رضاســت« وی
بــا سراســر کشــور خبــر داد و افــزود : ایــن پویــش 
همگانــی بــا هــدف ترویــج و اشــاعه فرهنــگ 
ــادم  ــه خ ــوری »هم ــعار مح ــوی و باش ــای رض زیب
ــاران  الرضاییــم« در کشــور اجــرا میشــود و خادمی
ــا در  ــند ت ــز میکوش ــلیمانی نی ــک س ــوی مل رض
ــش را  ــن پوی ــان ای ــاور کرم ــتان پهن ــر اس سرتاس

ــد . ــی کنن اجرای
پویــش  ایــن  اجــرای  از جزئیــات و نحــوه  وی 
ــر  ــاه صف ــر م ــت : در دهــه آخ ــرد و گف یــاد ک
ــن  ــه شــهادت حضــرت ثام ــه منتهــی میشــود ب ک
ــه الســام ،  ــا علی ــن موســی الرض ــی ب الحجــج عل
خادمیــاران رضــوی در ســه بخــش و نــذر مختلــف 

ــد . ــی میپردازن ــام رضای ــات ام ــه خدم ــه ارائ ب

ــذر اول ،  ــرد : ن ــح ک ــور تصری ــی پ کاظم
ــاران  ــه در آن خادمی ــذر روضــه اســت ک ن
ــی و  ــات مذهب ــکاری هیئ ــا هم ــوی ب رض
ــات  ــه تجمع ــی ک ــل های ــن و مح در اماک
ــت  ــا در دس ــرد ب ــورت میگی ــزاداری ص ع
داشــتن پرچــم متبــرک علــی بــن موســی 
مقــدس  مشــهد  از  ارســالی  الرضــا)ع( 
ــای  ــته ه ــردم و دس ــده و از م ــر ش حاض
عــزاداری دعــوت میکننــد کــه روضــه 
حضــرت رضــا)ع( را برپــا و مجالــس عــزای 

ــد . ــش دهن ــتم را افزای ــام هش ام
وی بــه دومیــن نــذر در حــوزه خدمــت بــه 
ــوان  ــژه بان ــد وی ــم غیرعم ــان جرائ زندانی

ــذر  ــذر دوم ، ن ــت : ن ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
رضاســت کــه میکوشــد تــا بــا همدلــی خادمیــاران 
ــن اســتان  ــا همــکاری خیری ــاوران رضــوی و ب و ی
ــا  ــد ب ــم غیرعم ــان جرائ ــتای آزادی زندانی در راس

ــردارد . ــدم ب ــوان ق ــت بان اولوی
ســعید کاظمــی پــور ســومین نــذر را نــذر ســامت 
عنــوان کــرد و ادامــه داد : در بخــش ســوم از 
پویــش همــه ایــران خانــه حضــرت رضاســت 
ــوص  ــد بخص ــاران نیازمن ــه بیم ــاندن ب ــک رس کم
اولویــت قــرار گرفتــه و  بیمــاران کرونایــی در 
خادمیــاران و یــاوران رضــوی بــه یــاری کادر 
درمــان آمــده و در جهــاد ســامت ســهیم خواهنــد 

ــد . ش

وی همــه ایــن اقدامــات را ازجملــه برنامــه هایــی 
دانســت کــه در دهــه آخــر مــاه صفــر آغــاز 
ــاران  ــوی خادمی ــی از س ــورت دائم ــود و بص میش

ــرد . ــام میپذی ــا)ع( انج ــرت رض حض
ــن نشســت خبــری از پوســتر  گفتنــی اســت در ای
ــت«  ــرت رضاس ــه حض ــران خان ــه ای ــش »هم پوی
ــر  ــه تصوی ــن ب ــتر مزی ــن پوس ــد . ای ــی ش رونمای
ســردار شــهید جبهــه مقاومــت ، حــاج قاســم 
ــای  ــانی ه ــت رس ــادآور خدم ــت و ی ــلیمانی اس س
کریمانــه و از جنــس امــام رضایــی آن خــادم 
ــت  ــم اس ــر عال ــدان سرتاس ــرای نیازمن ــد ب مجاه
بــرای  سرمشــق  و  الگــو  بهتریــن  میتوانــد  و 
خادمیارانــی باشــد کــه ســودای دســتگیری از 
ــد . ــر می پرورانن ــن را در س ــدان و محرومی نیازمن

دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان خبر داد ؛

پویش »همه ایران خانه حضرت رضاست« 
در ملک سلیمانی اجرا میشود

ــای  ــاز ه ــاخت و س ــق و س ــامی از مناط ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی ــزاد، رئی نیک
ــت شــد.  ــی مناطــق ســیل زده باف ــرد و ســپس راه ــد ک ــان بازدی حاشــیه شــهر کرم
ــه اتفــاق علــی زینــی   اکبــر نیکــزاد رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی کشــور ب
ــده  ــی نماین ــتاندار،  پورابراهیم ــی اس ــاون عمران ــوی مع ــان، موس ــتاندار کرم ــد اس ون
مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی، محمــدی نماینــده بافــت، ارزوئیــه 
و رابــر در مجلــس و ســلطانی نــژاد مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان 

ــد. ــد کردن ــان بازدی ــی شــهر کرم ــه صنعت ــان از محل کرم
 در ایــن بازدیــد در زمینــه ســاماندهی مناطــق حاشــیه شــهر کرمــان تاکیــد و مقــرر 
شــد اقدامــات انجــام شــده و طرح هــای ســاماندهی در جلســه ای در اســتانداری کرمــان 

بررســی شــود.
ــدل  ــتین م ــه نخس ــد ک ــوب ش ــن مص ــش از ای ــه پی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــی  ــه صنعت ــده در محل ــام ش ــات انج ــا توافق ــینی ب ــیه نش ــاماندهی حاش ــی س اجرای

شــهر کرمــان اجــرا شــود و بنیــاد مســکن متولــی شــد تــا اولیــن منطقــه 
ــب یــک طــرح جامــع عملیاتــی  حاشــیه نشــینی شــهر کرمــان را در قال

کنــد.
ــان  ــهر کرم ــیه ش ــاماندهی حاش ــدن س ــم خوان ــا مه ــد ب ــی ون ــی زین عل
گفــت: موقعیــت خوبــی بــرای ســاماندهی حاشــیه شــهر کرمــان فراهــم 
ــر  ــه ای مؤث ــد تجرب ــده می توان ــام ش ــات انج ــه اقدام ــده اســت و نتیج ش
بــرای ســایر مناطــق حاشــیه شــهر کرمــان باشــد.او توســعه شــهر 
کرمــان را نامتــوازن توصیــف کــرد و بــر توجــه بــه مناطــق حاشــیه ای و 
ســاماندهی آن تاکیــد کــرد. رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی نیــز 
پــس از بازدیــد میدانــی از نقــاط مختلــف محلــه صنعتــی شــهر کرمــان 
راهــی شهرســتان های رابــر، بافــت و ارزوئیــه شــد تــا اقدامــات ایــن بنیــاد 

ــد. ــی کن ــک بررس ــتا ها از نزدی ــیل زده و روس ــق س را در مناط

بازدید رئیس بنیاد مسکن کشور 
از ساخت و سازهای حاشیه شهر کرمان 

بــه منظــور پیگیــری مصوبــات و وصــول 
وصــول  اســتان،)کمیته  مطالبــات 
ــن  ــر کل تامی ــور مدی ــا حض ــتان( ب اس

ــه  ــع بیم ــتان،معاون مناب ــی اس اجتماع
ــه،  ــق بیم ــول ح ــای ادارات وص ای، روس
ــناس  ــی و کارش ــر قانون ــی دفات بازرس
حــوزه اجرائیــات اســتان برگــزار گردیــد.
ــتان  ــی اس ــن اجتماع ــر کل تامی ــینی مدی حس
ــتار  ــتان خواس ــول اس ــه وص ــه کمیت در جلس
نظــارت بیشــتر بــر عملکــرد شــعب اســتان در 
ــان  ــط کارشناس ــات توس ــول مطالب ــوه وص نح
ــتان  ــزود: در اس ــد و اف ــتان ش ــط در اس مرتب
 ۲۰۰ هــزارو  یــک  بــر  بالــغ  کارفرمایــان 
میلیــارد تومــان بــه ایــن ســازمان بدهــی 
ــت  ــت و پش ــا هم ــد ب ــه بای ــد ک ــوق دارن مع
ــبت  ــان نس ــی کارفرمای ــان و همراه کار کارکن
بــه وصــول آن اقــدام شــود تــا در آینــده ایــن 
ــار  ــدات دچ ــرای تعه ــتای اج ــازمان در راس س
مشــکل نشود.ایشــان در ادامــه بــه جهــت حــل 
ــکاران  ــه هم ــاب ب ــان خط ــکات کارفرمای مش

ــچ  ــد هی ــان نبای ــد:دور کاری کارکن ــر ش متذک
ــن  ــه مراجعی ــت ب ــه خدم ــی در ارائ ــه خلل گون
ــن  ــر کل تامی ــد. مدی ــاد نمای ــعب ایج ــه ش ب
داشــت  تاکیــد  ایــن جلســه  در  اجتماعــی 
تکریــم و توجــه بــه خواســته، کارفرمایــان 
و  شــفاف ســازی ذهــن ایــن عزیــزان را از 
بایــد  ابهــام در وصــول مطالبــات  هرگونــه 
ــورت  ــن ص ــو احس ــه نح ــان ب ــط کارکن توس

ــرد. پذی
حســینی در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از 
ــات در  ــول مطالب ــت وص ــه در جه ــعبی ک ش
شــش مــاه نخســت ســال موفــق عمــل نمــوده 
ــی  ــر قانون ــح نمــود: حسابرســی دفات ــد تصری ان
ــق  ــه صــورت منظــم و طب ــد ب ــان بای کارفرمای
درســت  وصــول  راســتای  در  قانونــی  روال 

ــرد. ــام پذی ــات انج مطالب

مدیر کل اتمین اجمتاعی استان :

 کارفرمایان ابلغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
به سازمان اتمین اجمتاعی استان بدهی معوق دارند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــی و  ــت ثبت ــف  وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3  قان ــوع م ــی موض آگه
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــما 14۰۰6۰319۰78۰۰576۰ هیــات موضــوع 
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای  فاق ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی قان
ــای حمیدرضــا  ــه بامعــارض متقاضــی آق ــات مالکان  ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان تصرف

مومــن زاده فرزنــد مهــدی بشــماره شناســنامه 37 صــادره از شــهداد در ششــدانگ دو بــاب مغــازه  مشــتمل بــر فوقانــی )باکاربــری 
ــه آدرس  ــان ب ــع در بخــش 3 کرم ــی واق ــی از ۲۲۲5 اصل ــاک 141 فرع ــع پ ــه مســاحت 184/۲6 مترمرب عرصــه مســکونی ( ب
کرمــان خیابــان شــهاب بلــوار ســاوه نرســیده بــه نیایــش 1 ســمت راســت خریــداری از مالــک رســمی آقــای رضــا جــوادی محــرز 
گردیــده اســت.  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه فاصلــه  15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. شناســه آگهــی : 785
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 14۰۰/7/1۰                  

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 14۰۰/7/۲4
رئیس ثبت اسناد و امالک - محمود مهدی زاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان آگهــی موضــوع مــاده 3  قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــما 14۰۰6۰319۰78۰۰5753 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت  ــی اراضــی و ســاختمانهای  فاق تکلیــف وضعیــت ثبت

ملــک منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای اکبــر محمــدی قنــات غســتانی فرزنــد 
غامحســین بــه شــماره شناســنامه ۲515 صــادره از کرمــان درششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر مغــازه بــه مســاحت ۲14/5 
مترمربــع پــاک 14۰ فرعــی از ۲۲۲5 اصلــی واقــع در بخــش 3 کرمــان آدرس کرمــان بلــوار ســاوه خریــداری از مالــک رســمی آقــای 

مهــدی جــوادی محــرز گردیــده اســت . 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه فاصلــه  15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــد، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر  ــم نماین تقدی

خواهــد شــد. شناســه آگهــی : 784
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 14۰۰/7/1۰                                    

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 14۰۰/7/۲4
رئیس ثبت اسناد و امالک - محمود مهدی زاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3  قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی و اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــما 14۰۰6۰319۰78۰۰5778 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا شــریفی 

فرزنــد چراغعلــی بشــماره شناســنامه ۲۰4  صــادره از بوشــهر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲88/78 مترمربــع 
پــاک ۲4666 فرعــی از ۲787 اصلــی واقــع در بخــش 3 کرمــان آدرس کرمــان خیابــان میــرزا آقاخــان جنوبــی کوچــه 54 
فرعــی اول خریــداری از مالــک رســمی آقــای احمــد تجربــه کار محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه  15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب در دو  نوب
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــررات ســند مالکیــت صــادر  ــراض طبــق مق ــد ، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت نماین

خواهــد شــد . شناســه آگهــی : 781
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 14۰۰/7/1۰
رئیس ثبت اسناد و امالک - محمود مهدی زاده تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 14۰۰/7/۲4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3  قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی و اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــما 14۰۰6۰319۰78۰۰6196 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمدعلــی نیکــو 

طلــب فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه 4۰4 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲88/4 متــر مربــع 
پــاک 1 فرعــی از 4334 اصلــی واقــع در بخــش ۲ کرمــان خیابــان ســرباز کوچــه ۲8 ســمت چــپ درب دوم خریــداری از مالک 
رســمی آقــای جــواد نیکــو طلــب محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه فاصلــه  15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . شناســه آگهــی: 768
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 14۰۰/7/1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 14۰۰/7/۲4

رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمود مهدی زاده 

شماره : 14۰۰6۰319۰78۰۰6379
تاریخ : 14۰۰/۰7/۰6                

شماره : 14۰۰6۰319۰78۰۰6361
تاریخ : 14۰۰/۰7/۰6           

شماره : 14۰۰6۰319۰78۰۰6378
تاریخ : 14۰۰/۰7/۰6                                                                    

شماره : 14۰۰6۰319۰78۰۰6377
تاریخ : 14۰۰/۰7/۰6                

گله از انن
ــان  ــه ن ــم ک ــی کن ــه م ــان گل ــر آن از ن ــه خاط ب
گــران چیــری  هــر  و  داشــت  ثابتــی   قیمــت 

می شد قیمت نان ثابت می ماند . 
در ســال 137۲ کــه دیپلــم گرفتــم اگــر اشــتباه نکنــم 
قیمــت نــان ۲ ریــال بــود و بعدهــا بــا بــزرگ شــدن 
 مــن نــان ارزش پیــدا کــرد و گــران شــد مــن منتظــر

می مانم که نان ارزان شود آنگاه می میرم .
»حمزه فریفته «

روابــط  گــزارش  بــه 
امــور  و  عمومــی 
شــرکت  بین الملــل 
ســنگ آهــن گهرزمیــن، 
محمدرضــا  دکتــر 
خضــری پــور معــاون 
و  مدیریــت  توســعه 
ــانی شرکت  ــرمایه انس س
ایــن  در  گهرزمیــن 
ــزان  ــت: عزی ــم گف مراس
ــن  ــزو بهتری ــنوا ج ناش
ــتند  ــا هس ــکاران م هم
و بیــش از آنچــه کــه 
ــی رود  ــع م ــا توق  از آنه
را  هایشــان  توانایــی 

انــد. داده  نشــان 
ــه  ــور اضاف ــری پ ــر خض دکت

کــرد؛ اجــازه ندهیــد ناشــنوایی بــرای شــما ایجــاد محدودیــت کنــد و ناشــنوایان مــی تواننــد بــا  تقویــت توانایــی هــای 
خــود در زمینــه  هــای دیگــر بــه اهــداف خــود دســت یابنــد؛ چنانچــه برخــی از دانشــمندان و مهندســان توانمنــد کشــور 
مــا از ناشــنوایان هســتند. ایشــان در ادامــه بــر ارتقــاء معیشــت کارکنــان ناشــنوا تاکیــد کــرد و خاطــر نشــان ســاخت؛ 

هیــات مدیــره و مدیرعامــل گهرزمیــن بــه وجــود همــکاران ناشــنوا افتخــار مــی کنــد.
ــن شــرکت  ــا ای ــه ب ــن و ناشــنوایانی ک ــن مراســم از ناشــنوایان شــاغل در شــرکت ســنگ آهــن گهرزمی ــان ای در پای

ــل شــد. ــد، تجلی همــکاری دارن

برگزاری مرامس گرایم داشت 
هشدای دفاع مقدس توسط 

رشکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

بــه همــت واحــد روابــط عمومــی شــرکت صنایع 
فــوالد مشــیز بردســیر، مراســم  گرامیداشــت یاد 
ــه مناســبت  ــاع مقــدس ب و خاطــره شــهدای دف
هفتــه دفــاع مقــدس در گلــزار شــهدای کرمــان 
ــط  ــدا گل توس ــهدا و اه ــور ش ــی قب ــا غبارروب ب
ــع  ــرکت صنای ــنل ش ــران و پرس ــی از مدی جمع
ــن  ــد. در ای ــزار گردی ــوالد مشــیز بردســیر برگ ف
ــرم  ــس محت ــب رئی ــا نائ ــردار کارنم ــم س مراس
ــیز  ــوالد مش ــع ف ــرکت صنای ــره ش ــت مدی هیئ
ــر  ــاد نص ــره جه ــت مدی ــس هیئ ــیر و رئی بردس
کرمــان و حجــت االســام والمســلمین حــاج آقــا 
مهــری امــام جمعــه محتــرم شــهر نــگار نیــز بــه 

ــژه حضــور داشــتند. ــوان میهمــان وی عن

 روابط عمومی
 شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

مقام اول شرکت گاز استان 
کرمان در اجرای طرح ملی 

اصالح و بهینه سازی 
 موتورخانه ها

�� کسب مقام اول شرکت گاز استان کرمان اجرای 
طرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها

  

شــرکت  مدیرعامــل 
از  کرمــان  اســتان  گاز 
پیشــرفت ۲5 درصــدی 
ملــی  طــرح  اجــرای 
اصــاح و بهینــه ســازی موتورخانــه هــا در کمتــر از 
3 مــاه در ایــن اســتان خبــر داد. بــه گــزارش روابــط 
ــا  ــاح ب ــر ف ــان، منوچه ــتان کرم ــرکت گاز اس ــی ش عموم
اعــام ایــن خبــر افــزود: بــر اســاس پایــش دوره ای واحــد 
بهینــه ســازی مصــرف گاز ایــن شــرکت، در پایــان 5 ماهــه 
نخســت ســال جــاری، از 1۰ هــزار مشــترک مشــمول طــرح 
اصــاح و بهینــه ســازی موتورخانــه هــا، ۲ هــزار مشــترک 
در ســامانه مکانیــزه ایــن طــرح ثبــت نــام کــرده انــد. فــاح 
ــب  ــعل، نص ــم مش ــت: تنظی ــرح گف ــن ط ــوص ای در خص
سیســتم ضــد رســوب و اصــاح و ترمیــم عایــق کاری 
ــا 15 درصــدی مصــرف گاز،  ــا کاهــش 1۰ ت ــه، ب موتورخان
ــود. ــی ش ــز م ــترکین نی ــای مش ــش گاز به ــه کاه ــر ب منج
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه مزایای 
مهــم طــرح بهینــه ســازی موتورخانــه واحدهــای مســکونی 
ــفاف  ــانیهای ش ــاع رس ــا اط ــم ب ــت: امیدواری و اداری گف
ــرای  ــرح ب ــن ط ــای ای ــام مزای ــازی و اع ــه س ــد بهین واح
مشــترکین مشــمول، امســال 8 هــزار واحــد باقیمانــده نیــز 
ــره  ــای آن به ــرده و از مزای ــام ک ــت ن ــور ثب ــرح مذک در ط

منــد شــوند. 
ــه  ــه ب ــس از مراجع ــمول پ ــان مش ــزود: متقاضی ــاح اف ف
ــه  ــا ســایت شــرکت ملــی گاز ب ســامانه  goc.nigc.ir   ی
ــه ســازی  ــه بهین آدرس www.nigc.ir   و انتخــاب گزین
ــه  ــل و ب ــور کام ــد بط ــی توانن ــام، م ــت ن ــه و ثب موتورخان
ــه ســازی  ــای بهین ــران از مزای ــی گاز ای ــه شــرکت مل هزین
ــود در  ــه واحــد مســکونی و تجــاری خ و اصــاح موتورخان

ــوند. ــوردار ش ــرف گاز برخ ــش مص ــتای کاه راس



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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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
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 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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ــنجان، در  ــمه رفس ــس سرچش ــع م ــی مجتم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد،  ــزار ش ــتی برگ ــیوه نامه های بهداش ــت ش ــا رعای ــه ب ــم ک ــن مراس ای
ــر  ــنجان، دکت ــه رفس ــام جمع ــکری؛ ام ــلمین عس ــالم والمس حجت االس
مجیــد فصیحــی هرنــدی؛ فرمانــدار شهرســتان رفســنجان، مهنــدس 
حســین احمــدی؛ عضــو هیئت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ــر مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان، ســرهنگ پســاوند؛  ــران و مدی ای
فرمانــده ســپاه رفســنجان، دهقان رجبــی؛ رئیــس بنیــاد شــهید شهرســتان 
رفســنجان، رحیمــی رئیــس شــورای شــهر و کهنوجــی شــهردار رفســنجان 
و جمعــی دیگــر از مســئوالن شهرســتان و مدیــران ارشــد مجتمــع مــس 

ــتند. ــور داش ــمه حض سرچش
در ایــن ویژه برنامــه، ســه اثــر هنــری بــا محوریــت دفــاع مقــدس و اربعیــن 
ــی مجتمــع  ــط عموم ــت رواب ــا حمای ــام و ب ــه اهتم ــه ب ــه هم حســینی ک
ــای  ــاب »تاول ه ــد؛ کت ــی ش ــده اند، رونمای ــد ش ــمه تولی ــس سرچش م
مانــدگار«؛ خاطــرات محمــد طهماســبی جانبــاز شــیمیایی، فیلــم مســتند 
»بــرای قاتلــم«؛ روایتــی از زندگــی ســردار شــهید حاج علــی محمدی پــور، 
ــا مضمــون زیــارت اربعیــن حســینی.  و قطعــه موســیقیایی »راه حــرم«؛ ب
همچنیــن، در حاشــیه ایــن ویژه برنامــه، یــک نمایشــگاه عکــس بــا 
ــالن  ــز در محــل س ــه گذشــت« نی ــال این گون ــاب »هشت س ــت کت محوری

ــا شــد. انتظــار ســینما آزادی شــهر سرچشــمه برپ
�� مجتمع مس سرچشمه، حاضر در همه زمینه های ارزشی

امــام جمعــه رفســنجان گفــت: مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان تنهــا 
کار معدنــی و صنعتــی نکــرده، بلکــه ایــن مجموعــه در عرصه هــای دفــاع 
مقــدس هــم حضــور داشــته و امــروز نــام و یــاد و تصویــر شــهدای صنعــت 
مــس، زینت بخــش ایــن مجتمــع است.حجت االســالم اصغــر عســکری در 
ــا گرامیداشــت یــاد شــهدا و امــام)ره( اظهــار  ویژه برنامــه »چشمه ســار«، ب
ــاع از  ــه در دف ــته ک ــمندی داش ــان های ارزش ــس، انس ــه م ــرد: مجموع ک
انقــالب اســالمی و اســالم در صحنه هــا حضــور پیــدا کــرده و جــان خــود 

ــاد،  ــه اقتص ــه در عرص ــان هایی دارد ک ــم انس ــروز ه ــد و ام ــار کردن را نث
ــا  ــن تالش ه ــه ای ــه هم ــد ک ــالش می کنن ــد و اســتقالل اقتصــادی ت تولی

ــبیل ا... را دارد. ــاد فی س ارزش جه

ــاع  ــه دف ــهدا و هفت ــاد ش ــتن ی ــتای زنده نگه داش ــه داد: در راس وی ادام
مقــدس، بایــد ایــن معنــا را بــه نســل جــوان و کســانی کــه جبهــه را درک 
ــاع  ــه دف ــم بلک ــگ نبودی ــر جن ــا آغازگ ــه م ــویم ک ــر ش ــد متذک نکرده ان
ــه ای  ــم و حمل ــا تهاج ــه م ــر ب ــا اگ ــتیم ام ــب نیس ــا جنگ طل ــم؛ م کردی
شــود بــه حکــم عقــل، شــرع و وجــدان، دفــاع بــر همــگان واجــب اســت؛ 
چنان کــه زنــان زیــادی هــم در کنــار مــردان در زمــان جنــگ در صحنــه 

ــان و افــراد مســن هــم در جبهــه حضــور داشــتند. ــد و جوان بودن
امــام جمعــه رفســنجان بــا قدردانــی از مجتمــع مس سرچشــمه رفســنجان 
بــا مدیریــت انقالبــی و ارزشــی کــه ایــن مجموعــه را هدایــت و مدیریــت 
می کنــد و همچنیــن مدیــر روابــط عمومــی ایــن مجموعــه کــه در همــه 
ــه  ــی، نهج البالغ ــارف دین ــرآن، مع ــا ق ــه ب ــی در رابط ــای ارزش زمینه ه
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــه حضــور دارن ــالب اســالمی در صحن ــای انق و ارزش ه
نه تنهــا ایــن افــراد خــود در صحنــه هســتند؛ بلکــه یاری رســان و 
ــد. ــت می کنن ــا خدم ــن زمینه ه ــه در ای ــتند ک ــانی هس ــان کس مددرس

��  امروِز سرچشمه، 
ادامه حماسه سازی شهدای صنعت مس

فرمانــدار رفســنجان بــا قدردانــی از مدیــر مجتمــع مــس و همکاران شــان 
کــه براســاس اعتقــاد کار می کننــد، اظهــار کــرد: آنچــه در ایــن مجتمــع 
ــی  ــهید حاج عل ــد ش ــازانی مانن ــه حماسه س ــه حماس ــد ادام ــاق می افت اتف

محمدی پــور اســت کــه روزگارانــی در اینجــا نفــس کشــیدند.
ــدی در ویژه برنامــه »چشمه ســار« اظهــار کــرد:  دکتــر مجیــد فصیحی هرن

ــد  ــران را درک خواهن ــالش ایثارگ ــات و ت ــدر زحم ــده ق ــل های آین نس
کــرد و خواهنــد فهمیــد تنهــا جنگــی کــه ایرانیــان درگیــرش شــدند کــه 

ــود. یــک ذره از خــاک کشــور جــدا نشــد همیــن جنــگ هشت ســاله ب

وی خاطرنشــان کــرد: ملــت ایــران بــا حضــور فرزنــدان  خــود بــه پیــروی 
از رهبرشــان، در مقابــل لشــکری تــا بــن  دنــدان مســلح ایســتادگی کــرد و 

نگذاشــتند یــک وجــب از خــاک ایــران بــه دســت دشــمن بیفتــد.
فرمانــدار رفســنجان در ادامــه تاکیــد کــرد: خدمــات مجموعــه مــس، هــم 
ــع  ــح از مناب ــرداری صحی ــم بهره ب ــی، ه ــع مل به لحــاظ پشــتیبانی از مناف
ــده  ــیار ارزن ــی بس ــئولیت اجتماع ــه مس ــه ب ــت توج ــم از جه ــی، و ه مل
ــه  ــمه، ادام ــس سرچش ــع م ــروز مجتم ــادی ام ــای اقتص ــوده و رخداده ب

ــت. ــس اس ــت م ــهدای صنع ــازی ش حماسه س
�� مجتمع مس سرچشمه؛ 

همواره حامی برنامه های فرهنگی
فرمانــده ســپاه ناحیــه رفســنجان از مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان 
ــی  به دلیــل حمایت هــای همیشــگی خــود از برنامه هــای فرهنگــی قدردان
بــا  کــرد. ســرهنگ محمــد پســاوند در ویژه برنامــه »چشمه ســار«، 
گرامیداشــت یــاد شــهدای هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و مدافعــان حــرم، 
ــدس  ــای مهن ــع آق ــر مجتم ــمه و مدی ــس سرچش ــه م ــت: از مجموع گف
احمــدی و مدیــران ایــن مجموعــه کــه چنیــن مراســمی را برگــزار کردنــد 

ــم.  ــکر می کن تش
ســرهنگ پســاوند از گردهمایــی دو ســال قبــل فرماندهــان ســپاه بــا حضور 
ســردار حاج قاســم ســلیمانی یــاد کــرد و اظهــار داشــت: ســردار ســلیمانی 
ــان  ــژه فرمانده ــه مســئوالن، به وی ــد داشــتند ک در ســخنرانی خــود تأکی
ســپاه تمــام هــم و غــم خــود را بگذارنــد کــه شــهدا و رزمندگانــی کــه در 

ــروز  ــه ام ــی ک ــد و رزمندگان ــدس جان فشــانی کردن ــاع مق هشت ســال دف
ــه فراموشــی ســپرده نشــوند. در گم نامــی زندگــی می کننــد، ب

فرمانــده ســپاه شهرســتان رفســنجان از مجتمــع مــس سرچشــمه 
رفســنجان کــه همــواره حامــی برنامه هــای فرهنگــی بــوده قدردانــی کــرد 
و ابــراز امیــدواری کــرد تــا پایــان امســال بتوانیــم بــا هماهنگــی مســئوالن 

ــدار داشــته باشــیم. ــران دی ــدگان و ایثارگ ــا رزمن شهرســتان ب

�� خاطرات دفاع مقدس باید به نسل آینده منتقل شود
ــدگار«  ــاب »تاول هــای مان ــاز شــیمیایی کــه کت محمــد طهماســبی؛ جانب
دربرگیرنــده خاطــرات وی در ویژه برنامــه »چشمه ســار« در سرچشــمه 
ــر معظــم انقــالب  ــد رهب ــه تاکی ــا اشــاره ب ــی شــد، در ســخنانی ب رونمای
ــج ارزش هــای  ــاع مقــدس و تروی درخصــوص ثبــت و ضبــط خاطــرات دف
دوران دفــاع مقــدس، گفــت: اگــر خاطــرات آن دوران بیــان نشــود و 
ــرود، نســل آینــده چیــزی از دوران دفــاع مقــدس  زیــر خروارهــا خــاک ب

نمی فهمــد.
وی ادامــه داد: مــن هــم بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم خاطــرات خــود 
ــد، در  ــیمیایی ش ــت ش ــه جراح ــر ب ــه منج ــدس را ک ــاع مق از دوران دف
ــا نســل های بعــد بداننــد کــه  ــدگار« ثبــت کنــم ت کتــاب »تاول هــای مان

بــر رزمنــدگان کشــورمان در جنــگ چــه گذشــت.
گفتنــی اســت؛ کتــاب »تاول هــای مانــدگار« خاطــرات محمــد  طهماســبی، 
جانبــاز شــیمیایی، بــه نویســندگی افســر فاضلــی شــهربابکی، بــه اهتمــام 
روابــط عمومــی مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان در انتشــارات شــهید 
ــزار نســخه منتشــر  ــا 272صفحــه و شــمارگان ه حاج قاســم ســلیمانی، ب

شــده اســت.

ــدس،  ــاع مق ــه دف ــتین روز از هفت ــا نخس ــان ب هم زم
ویژه برنامــه  ۳۱شــهریورماه،  چهارشــنبه  عصــر 
ــدس در  ــاع مق ــه دف ــبت هفت ــار« به مناس »چشمه س

ــد. ــزار  ش ــمه برگ ــس سرچش ــهر م ش

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی گفــت: بــا کمــک نیروهــای 
مردمــی واکسیناســیون در کشــور 
شــتاب گرفــت کــه در حــال حاضــر 
ــق  ــن تزری ــون دوز واکس ۵3 میلی

شــده اســت. 

دکتر"بهــرام عیــن اللهــی" در نشســت 
بــا اعضــای هیئــت رییســه دانشــگاه 
ــئوالن  ــی از مس ــمی و جمع ــوم پزش عل
ــم  ــرد: آماده ای ــار ک ــان اظه ــتان کرم اس
مرقــد  در  ویــژه  ســرمایه گذاری  تــا 
ــم  ــام دهی ــلیمانی انج ــردار س ــر س مطه
ــرای دانشــجویان  ــگاه فرهنگــی ب کــه پای
فعالیــت  چراکــه  باشــد  کشــور  کل 
ــام  ــه تم ــور محرک ــی موت ــای فرهنگ ه

کارهاســت.
رونــد  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 

کشــور  در  کرونــا  واکسیناســیون 
افــزود: بــا کمــک نیروهــای مردمــی 
واکسیناســیون در کشــور شــتاب گرفــت 
ــون دوز  ــر 53 میلی ــال حاض ــه در ح ک

واکســن تزریــق شــده اســت.
اســتان  کــرد:  تصریــح  اللهــی  عیــن 
ــیون  ــام واکسیناس ــت انج ــان ظرفی کرم
ــه  ــدازه ک ــر ان ــه ه ــترده را دارد و ب گس
کنــد،  درخواســت  واکســن  اســتان 
ابتــکار  و  همــت  بــا  تــا  می فرســتیم 
خودشــان، واکسیناســیون جامعــه هــدف 

ــود. ــل ش تکمی
ــه  ــد ب ــرد: بای ــان ک ــت بی ــر بهداش وزی
و  باشــیم  گرایــی  ماموریــت  دنبــال 
در  خــاص  مأموریت هــای  آماده ایــم 
ــتان  ــه اس ــان ب ــت و درم ــوزه بهداش ح

کرمــان بدهیــم.
ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 

دوازدهمیــن  کرمــان  کــرد:  اظهــار 
ــرار  ــد ق ــورد بازدی ــه م ــتانی اســت ک اس
ــی در اســتان  مــی گیــرد، مدیریــت خوب
برقــرار اســت و آمارهــا ایــن ادعــا را 

ــد. ــی ده ــان م نش
ــا  ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــن الله  عی
حــدی کــه امکانــات کشــور مقــدور 
ــث  ــد، مباح ــازه ده ــن اج ــد و قوانی باش
ــان  ــتان کرم ــفر اس ــده در س ــرح ش مط
از  گفــت:   کنیــم،  مــی  پیگیــری  را 
محرومیت زدایــی  دولــت  اولویت هــای 
ــتان در  ــروم اس ــق مح ــا مناط ــت و ب اس
ســفر گروه هــای جهــادی آشــنا شــده ام.
وی تصریــح کــرد: بومــی گزینــی بهتریــن 
روش بــرای تامیــن نیــروی انســانی و 

محرومیت زدایــی اســت. 
��خبرنگار هفتواد : 
زهرا پهلوانی نژاد

 وزیر بهداشت اعالم کرد:

تزریق 53 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور
بــا حضــور مدیرعامــل 
و  معاونیــن  از  جمعــی  و 
ــعه  ــرکت توس ــران ش مدی
ــر،  ــوالد گل گه ــن و ف آه
ایــن  جدیــد  نیروهــای 
شــرکت کــه از طریــق 
اســتخدامی  آزمــون 
ــد کار  ــده بودن ــذب ش ج
خــود را آغــاز کردنــد.

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد 
گل گهــر؛ پــس از برگــزاری 
ایــن  اســتخدامی  آزمــون 
ــس از  ــاه و پ ــرکت در تیرم ش
انجــام مصاحبــه هــای عمومــی 
و تخصصــی، 26 نفــر از افــرادی 
کــه توانســته بودنــد در آزمــون 
را  نمــره  حدنصــاب  مذکــور 

ــد ایــن شــرکت جــذب  ــه عنــوان نیــروی جدی کســب نماینــد ب
ــد. ــزار ش ــا برگ ــن نیروه ــه ای ــم معارف ــدند و مراس ش

ــوالد  ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــل ش ــور مدیرعام ــدس محیاپ مهن
ــت:  ــرکت گف ــد ش ــای جدی ــه نیروه ــن معارف ــر در آیی گل گه
ــری  ــه کارگی ــا ب ــواره ب ــرکت هم ــای ش ــدی ه ــاء توانمن ارتق
نیروهــای توانمنــد و مجهــز بــه دانــش روز میســر خواهــد بــود. از 
همیــن رو شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر همــواره بــه 
دنبــال بهســازی نیروهــای پرســنلی خــود بــا اســتخدام نیروهــای 

ــد. ــی باش ــد م ــس و کارآم تازه نف

وی افــزود: در همیــن راســتا بــا برگــزاری آزمونهــای اســتخدامی 
متنــاوب افــرادی جــذب ایــن مجموعــه خواهنــد شــد کــه حــد 
نصــاب نمــره الزم را کســب نمــوده و از توانمنــدی هــای مهارتــی 
باالیــی برخــوردار باشــند تــا بتواننــد شــرکت را در مســیر 

ــاری نماینــد. ــه اهــداف بلنــد مــدت خــود ی دســتیابی ب
گفتنــی اســت 26 نفــر نیــروی جدیــد االســتخدام شــرکت 
 توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر بــا پشــت ســر گذاشــتن 
دوره هــای ایمنــی و آموزشــی بــدو اســتخدام و پــس از برگــزاری 
آییــن معارفــه کار خــود را بــه صــورت رســمی در ایــن شــرکت 

شــروع کردنــد.

 آئین معارفه نیروهای جدید
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر برگزار شد 

از شــرکت معدنــی و صنعتــی 
ــده  ــوان برگزی ــه عن ــر ب گل گه
ممیــزی  دوره  پنجمیــن 
بهداشــت  "ایمنــی،  عملکــرد 
شــرکت  محیط زیســت"  و 
ــعه  ــازمان توس ــه س ــای تابع ه
و صنایــع  معــادن  نوســازی  و 
ــه  ــدرو ک ــران، ایمی ــی ای معدن
ــن  ــور آنالی ــا حض ــته ب روز گذش
ــدرو  ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
ــه عمــل  ــل ب ــزار شــد، تجلی برگ

ــد. آم
بــه گــزارش روابط عمومــی و امــور 

در  گل گهــر،  شــرکت  بین الملــل 
 HSEE پنجمیــن دوره ممیــزی عملکرد
ایمیــدرو )در ســال 99(، 44 ارزیابــی و 
عملکــرد شــرکت هــای تابعــه ایمیــدرو 
در 5 ســطح )خیلــی ضعیــف، ضعیــف، 
متوســط، خــوب و عالــی( بررســی 
امتیــازات،  براســاس  کــه  شــدند 
ــر  ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ش
بــا بیشــترین امتیــاز در "ســطح عالــی" 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــن ارزیاب ای

در ایــن ممیــزی، شــاخص هایــی نظیر 
زیرســاخت هــای HSE، کنتــرل ایمنــی 
عملیــات، کمیتــه هــای HSE، مدیریــت 
ســبز، پســماند، آب و فاضــالب، فضــای 
ــوزش،  ــکاران، ریســک، آم ســبز، پیمان
ــب  ــات ط ــان، معاین ــارکت کارکن مش
کار، پایــش آالینــده هــای محیــط، کار 
ــش  ــتم واکن ــت، سیس ــط زیس و محی
 در شــرایط اضطــراری و ... ارزیابــی 

می شود.

 HSE کسب رتبه نخست عملکرد
شرکت گل گهر در ممیزی ایمیدرو

لکشم همه کاراهی ما این است هک ربای رضای همه کار می کنیم جز خدا . 
                                                                      

   دوست دارم
شهید ارباهیم اهدی            مثل تو باشم ...

ویژه برانمه »چمشه سار« به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار  شد

مس رسچمشه؛ از دفاع مقدس دیروز ات جهاد اقتصادی امروز


