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

عشق مرگبار
32

4

برگزاری آیین افتتاح 
ساختمان مدیریت 

برق شهرستان رابر 
توسط شرکت برق 

جنوب استان
2

افتتاح و بهره برداری از یک هکتار طرح احداث گلخانه 
مدرن هیدروپونیک و مجهز به تکنولوژیهای

پیشرفته )هایتک( در شهرستان عنبرآباد
تعمیرات اسایس گندله گهرزمین؛

 گایم موثر 
در راستای 

تولید مضاعف

انتقاد شدید دکترپورابراهیمی 
از رهـاشدگی صنعت زغـال سنـگ در کشور

آگهی مزایده عمومی تجدید شده شماره 1400/6/ز )نوبت دوم(

شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر در نظـر دارد »65 هزار تن گندله سـنگ آهن با 
عيـار 65 درصـد« را از اسـکله بارکو با شـرايط تحويل بـه صـورت FOB ، از طريق 
مزايـده به فـروش برسـاند. متقاضيان مـی توانند به منظـور دريافت اسـناد مزايده 
و همچنيـن اطـاع از شـرايط مزايـده بـه سـايت www.geg.ir بخـش مناقصه و 

نمايند. مراجعـه  مزايده 
پاکـت  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
حداکثـر  بايـد  مـی  پيشـنهادی 
تـا سـاعت 14:00 دوشـنبه مورخ 
دفتـر  آدرس:  بـه   1400/08/17
مجتمـع  معامـات  کميسـيون 
شـود.  داده  تحويـل  سـيرجان 

تاريخ بازگشايی پاکات 
شـنبه  سـه   10:00 سـاعت   رأس 
مـورخ 1400/08/18 در محل دفتر 
مجتمـع  معامـات  کميسـيون 

سـيرجان خواهـد بـود.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر   کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر   

Analysis % 
Min 65.0 Fe 
Max 2.0 FeO 
Max 0.05 P 
Max 0.01 S 
Max 3.5 SiO2 
Max 0.7 Al2O3 
Max 0.7 CaO 
Max 2.7 MgO 

Ave 250 CCS(kg/p) 
Min 90 8-16 mm% 
Max 4.0 A.I% 
Min 95 T.I%  
19-24 Prosity% 

Min 90 Reducibility%  
 

َایَن ُمِعز ُاالولِیاءَایَن ُمِعز ُاالولِیاء

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

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

باهمت و تالش 
شبانه روزی مهندس 

اخالقی )کارآفرین برتر(:   
با حضور استاندار 

کرمان مجتمع خدمات 
رفاهی گردشگری 

اخالقی در عنبرآباد  
افتتاح شد
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                                                                      پاکباز
بوده از بندگی غیر خداوند آزاد )حاج قاسم( که سالم همه تقدیمش باد   

بر سر سفره ی حق جا و مکانش عالی ست با شهادت ز جهان رفت که جایش خالی ست  
عاشقی که شده از دعوت معشوقه شهید او به مقصود نهایی که خدا بود رسید   

سوخت در راه خدا )پیکر( و )پود( خود را پاکبازی که فدا کرده وجود خود را   
در جهانی که خدا رفته ز یاد مردم! او خدایی بود و البته به یاد مردم   

بندگان را همه در دیده برابر می داشت وطنش بوده جهان و همه جا گل می کاشت  

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                  النه ی جاسوسی
بوده بالی کشور و جان ما النه ی جاسوس تو تهران ما   
بر ضد آرامش ما می دمید پایگه شیطان و کاخ سفید    

که داشتند زین وضعیت شکایت دانشجویان پیرو والیت    
بسته شد آن مکان اغواگری تصرفش کردند و افشاگری    
رانده شد از در ز گلستان ما اِمریکا شد )خار( و )گروگان( ما   

بر او و مزدوران او چه بد شد! توطئه هایش همه مستند شد   

غالمحسین رضایی - نقاش

فرمانده انتظامی استان کرمان : 

کسب ارزشمندترین رتبه تاریخ 
انتظامی کرمان همراه با ارتقاء 

سرمایه اجتماعی ناجا 

عبدالرضــا ناظــری بــا اشــاره بــه کســب رتبــه برتــر از ســوی 
پلیــس کرمــان در ارزیابــی هــای حــوزه اشــراف فرماندهــی 
کل قــوا گفــت: کســب ایــن رتبــه توســط مجموعــه انتظامی 
ــه خــود، ســرمایه اجتماعــی ناجــا را ارتقــاء  ــه نوب اســتان ب

داد.
ــه  ــق داد ب ــان توفی ــد من ــت: خداون ــری گف ــا ناظ عبدالرض
عنــوان یــک ســرباز و بــه نمایندگــی از مجموعــه انتظامــی 
ــان  ــتر«چهارم آب ــک اش ــنواره »مال ــان در جش ــار کریم دی
مــاه کــه در ســطح ســتاد کل نیروهــای مســلح و بــا حضــور 
فرماندهــان ارشــد ســپاه، ارتــش، ناجــا، وزارت دفــاع و 
فرماندهــان دیگــر نهادهــای امنیتــی برگــزار شــد، حضــور 
ــال  ــون س ــز همچ ــنواره نی ــن جش ــه در ای ــه البت ــم ک یاب
قبــل بــه ســبب محدودیــت هــای کرونایــی از زیــارت مقــام 

ــم. ــره بودی ــی به ــری ب معظــم رهب
وی افــزود: در ایــن جشــنواره کــه بــه ریاســت باقــری 
ــس  ــور رئی ــا حض ــلح و ب ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
ــات  ــن مقام ــری و عالیتری ــام معظــم رهب ــی مق ــر نظام دفت
نظامــی کشــور برگــزار شــد 44 نفــر از مقامــات و نمایندگان 
برخــی از ســازمان و نهادهــا در ارزیابــی هــای حــوزه 
ــده شــدند  اشــراف فرماندهــی مقــام معظــم رهبــری برگزی
و لــوح تقدیــر خــود را از دســت سرلشــکر باقــری بــه 
ــد  ــت کردن ــری دریاف ــم رهب ــام معظ ــده مق ــوان نماین عن
ــار  ــا افتخ ــز ب ــان نی ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــه فرمانده ک
ــر حــوزه اشــراف فرماندهــی ســال 99 در ســطح  ــه برت  رتب

رده های انتظامی کل کشور را به دست آورد.
ــد:  ــادآور ش ــان ی ــان در پای ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ــاد  ــه آح ــزرگ را ب ــار ب ــن افتخ ــا دارد ای ــان ج ــن می در ای
شــهروندان، مــردم و مســئوالن همیشــه همــراه دیــار 
ــهید  ــدس 602 ش ــگاه مق ــه پیش ــن ب ــان و همچنی کریم
عرصــه نظــم و امنیــت اســتان تبریــک بگوییــم چــه اینکــه 
اگــر امــروز مــردم کرمــان از کســب ایــن رتبــه تعجــب نمــی 
کننــد ناشــی از ارائــه عملکــرد و اخبــار و گزارشــات خوبــی 
ــی  ــت اجتماع ــت معاون ــه هم ــال ب ــول س ــه در ط ــوده ک ب
ــا تعامــل خــوب اصحــاب رســانه منعکــس شــده اســت  و ب
ــا زحمــات  ــرد ب ــم ک ــالش خواهی ــز ت ــه نی ــا در ادام و حتم
بــی وقفــه و شــبانه روزی مجموعــه انتظامــی و در کنــار آن 
بــا همراهــی و مشــارکت آحــاد مــردم و مســئوالن، جایــگاه 
ــاء روز  ــا ارتق ــت ب ــم و امنی ــوزه نظ ــان در ح ــتان کرم اس

ــزون همــراه باشــد. اف

طاهری دبیر ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر
در استان کرمان:

خروجی جشنواره رسانه ای ابوذر 
امیدآفرینی در جامعه است

دبیــر ششــمین جشــنواره رســانه ای ابــوذر در اســتان کرمــان 
جشــنواره  ایــن  گفــت: 
بــا  و  بیشــتر  آثــار   بــا 
شــرکت  تــر  کیفیــت 
توانــد  مــی  کننــدگان 
 بــه بزرگتریــن جشــنواره 
ســاز  جریــان  ای  رســانه 
تبدیــل شــود کــه خروجــی 
و برآینــد آن، امیدآفرینــی 

ــت. ــه اس در جامع
طاهــری  صــادق  محمــد 
امــروز مهمتریــن  افــزود: 
ــگ  ســالح دشــمنان در جن
ــا  ــی هســتند کــه ب ــه انقــالب اســالمی، رســانه های ــرم علی ن
دروغ و تحریــف از یــک ســو مــی خواهنــد چهــره نظــام را در 
چشــم و ذهــن ملــت هــا مخــدوش کننــد و از ســوی دیگــر 
ــران  ــه ای ــادی را در جامع ــی اعتم ــدی و ب ــد ناامی قصــد دارن

ــد. ــاعه دهن اش
اســت  الزم  وضعیتــی  چنیــن  در  کــرد:  تصریــح   وی 
منســجم  شــبکه  شکســتن  بــرای  مــا  هــای   رســانه 
ــد و  ــه بیاین ــه صحن ــود ب ــام وج ــا تم ــی، ب ــای غرب ــانه ه رس

ــد. ــام دهن ــود را انج ــی خ ــه تاریخ وظیف
ــان  ــتان کرم ــوذر اس ــانه ای اب ــنواره رس ــر ششــمین جش دبی
تاکیــد کــرد: بــدون شــک مــا مــی توانیــم بــا ایجــاد زنجیــره 
ای از کنــش هــا و تمرکــز روی ضعــف هــای اخالقی، سیاســی 
و فرهنگــی غــرب، در مقابــل ایــن مــوج، عــرض انــدام کنیــم 
و ملــل دنیــا را متوجــه واقعیــت هایــی کنیــم کــه هــر کــدام 
مــی توانــد پایــه هــای پوشــالی ایــن امپراتــوری را فــرو بریــزد.

وی ادامــه داد: جشــنواره ابــوذر امــروز بــا نــگاه بــه اهــداف و 
آرمــان هــای انقــالب و نشــان دادن تــوان رســانه ای و نمایــش 
ــل  ــن تقاب ــگاران در ای ــه ن ــی روزنام ــرت و آگاه ــدرت، بصی ق

نابرابــر، گام ششــم خــود بــر مــی دارد.
طاهــری اظهــار داشــت: جشــنواره رســانه ای ابــوذر توانســته 
در پنــج دوره قبلــی بــا موفقیــت تمــام، ضمــن تقویــت اخــالق 
ــت  ــی، ظرفی ــی و انقالب ــای دین ــه ای و توســعه ارزش ه حرف
رســانه هــای دیــداری، شــنیداری، نوشــتاری و ســایبری 

ــه رخ بکشــاند. جبهــه انقــالب را ب
وی بــا اشــاره بــه فراخــوان جشــنواره ششــم رســانه ای ابــوذر 
افــزود: در ایــن زمینــه امیدواریــم متولیــان و تولیدکننــدگان 
ــم  ــنواره شش ــود را در جش ــای خ ــانه ای، اوج کاره ــار رس آث

ارایــه دهنــد و کاری مانــدگار را بــه ثبــت برســانند.
محورهای جشنواره

دبیــر ششــمین جشــنواره رســانه ای ابــوذر در کرمــان گفــت: 
ــگاه  ــه در ن ــت فقی ــتیزی، والی ــی و استکبارس ــمن شناس دش
شــهید ســلیمانی، آســیب هــای اجتماعــی، زندگــی بــه 
ســبک رضــوی، مدیریــت در فضــای مجــازی، تــوان داخلــی و 
خوداتکایــی، روحیــه انقالبــی و جهــادی، امیدآفرینــی و نشــاط 
اجتماعــی، الگوســازی و مطالبــه کارآمــدی امنیــت پایــدار بــا 
ــگاه مــردم پایــه، مســائل صنفــی اصحــاب رســانه و بخــش  ن
ویــژه مکتــب شــهید ســلیمانی از محورهــای ایــن جشــنواره 

محســوب مــی شــود.  
منــدان  عالقــه  و  کننــدگان  شــرکت  کــرد:  تاکیــد  وی 
تصویــری  مکتــوب،  قالــب  در  بایــد  را  خــود  آثــار 
ایمیــل بــه  و  جشــنواره  دبیرخانــه  بــه  ســایبری   و 

SMS_TAHERI@yahoo.com  ارسال کنند.
ــاه  ــار ۱۵ دی م ــال آث ــت ارس ــرد: مهل ــح ک ــری تصری طاه
ــن  ــخ ۱0 بهم ــمی در تاری ــی مراس ــت و ط ــده اس ــالم ش اع

ــد. ــد ش ــالم خواه ــدگان اع ــامی برگزی ــاه، اس م

برگزاری آیین افتتاح ساختمان 
مدیریت برق شهرستان رابر 

توسط شرکت برق جنوب استان
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
جنــوب اســتان کرمــان، ایــن 
ــر  ــور مدی ــا حض ــم ب مراس
ــام  ــم مق ــرکت، قائ ــل ش عام
مدیــر عامــل در توزیــع بــرق 
شهرســتان هــا، امــام جمعــه، 

ــن  ــر و همچنی ــتان راب ــرق شهرس ــر ب ــدار، مدی فرمان
ــن  ــد ای ــاختمان جدی ــل س ــه در مح ــنل مربوط پرس

ــد. ــزار گردی ــاه ۱۴۰۰ برگ ــت، مهرم مدیری

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــا مدی ــدوی نی مه
جنــوب اســتان کرمــان در ایــن نشســت ضمــن اشــاره 
ــر  ــتان راب ــرق شهرس ــت ب ــبکه در مدیری ــتردگی ش ــه  گس ب
ــا وجــود  ــه ب ــری ک ــم نظی ــات ک ــه گزارشــی از خدم ــه ارائ ب
ــود،پرداخت  ــی ش ــه م ــترکین ارائ ــه مش ــتردگی ب ــن گس ای
ــار  ــای فش ــب کلیده ــبکه، نص ــازی ش ــمند س ــت: هوش و گف
 متوســط جهــت باالبــردن قابلیــت مانــور و همچنیــن کاهــش 
خاموشــی هــا، الکترونیکــی کــردن خدمــات در پرتــال 
ــت  ــی اس ــه اقدامات ــن از جمل ــرق م ــن ب ــرکت و اپلیکیش ش
ــرق مطمئــن و  ــاه حــال مشــترکین و تامیــن ب ــرای رف کــه ب
پایــدار در حــوزه توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان انجــام 

ــده اســت. ش
تومــان  میلیــارد   ۱۷0 جــاری  ســال  در  افــزود:   وی 
ــه از  ــه اســت ک ــذاری در شــرکت صــورت پذیرفت ســرمایه گ
ایــن میــزان ۵.۵ میلیــارد تومــان مربــوط بــه شهرســتان رابــر 

مــی باشــد.
ــن  ــز در ای ــر نی ــتان راب ــرق شهرس ــر ب ــیدی مدی ــدی رش مه
ــه  ــر  و ارائ ــرق راب ــده در ب ــام ش ــات انج ــه اقدام ــم ب مراس
ــت:  ــد ســاختمان ســازی آن پرداخــت و گف گزارشــی از  رون
مدیریــت بــرق شهرســتان رابــر دارای ۱42۳۳ مشــترک مــی 
باشــد کــه پراکندگــی آن بــه ازای هــر کیلومتــر مربــع، بیــش 

از هفــت مشــترک اســت.
وی افــزود: ایــن شهرســتان 4۳۷ کیلومتــر شــبکه فشــار 
ــی و  ــف هوای ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــط و 40۳ کیلومت متوس
همچنیــن 296 دســتگاه پســت توزیــع را داراســت کــه ۳۳ نفر 
ــه صــورت مســتمر در حــال خدمــت رســانی  ــز ب پرســنل نی

ــن حــوزه مــی باشــند. ــه مشــترکین ای ب
رشــیدی در ادامــه ســخنان خــود بیــان نمــود: مراحــل 
ــاه  ــر از مهــر م ــرق راب ــت ب ســاخت و ســاز ســاختمان مدیری
ســال 9۸ آغــاز و در مهرمــاه ســال جــاری بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر ۱۵میلیــارد و 900 میلیــون ریــال بــه متــراژ ۵00 متــر بــه 

ــرداری رســید. بهــره ب
ــر عامــل  ــا، مدی ــان ایــن مراســم مهنــدس مهــدوی نی در پای
شــرکت بــه اتفــاق امــام جمعــه، فرمانــدار و برخــی دیگــر از 
مســئولین شهرســتان از قســمت هــای مختلــف ایــن مدیریــت 

بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.

ــرکت  ــادی ش ــور اقتص ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
ــل،  ــراه مدیرعام ــه هم ــور ب ــا کش ــی آبف مهندس
معاونیــن و جمعــی از مســئوالن شــرکت آبفــا اســتان 
ــا  ــان ب ــهدای کرم ــزار ش ــور در گل ــا حض ــان ب کرم
ــردار  ــهدا و س ــامخ ش ــام ش ــه مق ــه ب ــت فاتح قرائ

ــد. ــرام نمودن ــا ادای احت دله

------------------------------------------------

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام شرکت آبفا استان 

کرمان برگزار شد

ــهام  ــان س ــالیانه صاحب ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم جلس
ــدس  ــای مهن ــت آق ــه ریاس ــان ب ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ش
ــرکت  ــادی ش ــور اقتص ــزی و ام ــه ری ــاون برنام ــایی مع خش
آقــای  حضــور  بــا  و  کشــور  فاضــالب  و  آب  مهندســی 
ــران  ــان، مدی ــن ایش ــل، معاونی ــری مدیرعام ــدس طاه مهن
عامــل شــرکتهای آبفــا شهرســتانهای ســیرجان و رفســنجان، 
صاحبــان ســهام شــهرداری هــا  و جمعــی از مســئوالن 
شــرکت آبفــا اســتان کرمــان  بــا موضــوع تصویــب صورتهــای 
مالــی ســال ۱۳99 در ســالن کنفرانــس ایــن شــرکت برگــزار 

شــد. 

شــهردار جدیــد کرمــان در آئیــن معارفــه، با بیــان اینکه 
ــاص  ــان خ ــاح و جری ــروه و جن ــک گ ــهردار ی ــده ش بن
ــت  ــل را در اولوی ــت اص ــه هش ــرد ک ــام ک ــتم، اع نیس
ــا  ــت ت ــرار داده و خواس ــود ق ــات خ ــا و اقدام برنامه ه

ــود. ــی ش ــول ارزیاب ــن اص ــاس ای ــه اش براس کارنام
ــه گفتــه  ی َشــعرباف تبریزی، ایــن اولویت هــا شــامل »شــفافیت  ب
ــای  ــمت احی ــه س ــت ب ــردم، حرک ــا م ــت ب ــت و صداق و صراح
هویــت جهانشــهری کرمــان، اولویت دهــی بــه محرومــان و 
مســتضعفان، تــالش بــرای مدیریــت عالمانــه و نخبگانــی، تســهیل 
ــری  ــل حداکث ــرمایه گذاران و تعام ــتقبال از س ــردم، اس ــور م ام
ــا تمــام مدیــران و افــراد موثــر در مدیریــت شــهری« هســتند. ب
ســعید َشــعرباف تبریزی، در مراســم تکریــم از عالــم زاده و معرفــی 
ــا  ــدی ب ــا دارم عه ــرد: »بن ــار ک ــد اظه ــهردار جدی ــوان ش به عن
ــه  ــدی ک ــل کلی ــت اص ــدم و هش ــهری ببن ــران ش ــودم و مدی خ

مدنظــر مدیریــت شــهری آینــده قــرار خواهــد گرفــت را عــرض 
ــا باشــد«. ــی م ــای ارزیاب کنــم و همیــن اصــول مبن

ــل اول  ــردم اص ــا م ــری ب ــفافیت حداکث ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
خواهــد بــود، ادامــه داد: »هیــچ چیــزی پنهــان از مــردم نداریــم 
ــان  ــر آن بنی ــوری اســالمی ب ــه جمه ــی اســت ک ــن، حقیقت و ای
نهــاده شــده اســت. هرجــا توانســتیم را می گوییــم و هرجــا 
ــچ  ــه هی ــدم ک ــده معتق ــم. بن ــرض می کنی ــم ع ــتیم ه نتوانس
چیــزی بــه انــدازه ی مــردم و شــفافیت بــه مــا کمــک نمی کنــد. 
اصــل و عهــد اولیــه ی مــا و مــردم، تعهــد بــه شــفافیت و صراحــت 

ــود«. ــد ب ــا خواه ــا آن ه ــت ب و صداق
وی افــزود: »اصــل دوم آن اســت کــه حرکــت بــه ســمت احیــای 
هویــت جهانشــهری کرمــان داشــته باشــیم. کرمــان مهــد تمــدن 
و پهلوانــی و مقاومــت اســت و در تمــام ژنــوم ایــن شــهر مفهــوم 
ــم و  ــا اس ــتانی ت ــخ باس ــت. از تاری ــده اس ــده ش ــت تنی مقاوم
ــی و بچه هــای لشــکر  ــا تاریخچــه ی پهلوان ــن شــهر و ت کالبــد ای
ــپهبد  ــهید س ــت ش ــی مقاوم ــره ی بین الملل ــا چه ــارا... ت 4۱ ث
ــته  ــت داش ــا دوس ــه م ــت ک ــمی نیس ــت اس ــلیمانی. مقاوم س
ــت و شــالوده شــهر  ــه ماهی ــم بلک ــن شــهر بگذاری ــر ای باشــیم ب

ــر آن اســت«. ب
ــه  ــی ب ــوم، اولویت ده ــل س ــرد: »اص ــار ک ــعرباف تبریزی اظه ش
ــراد  ــم اف ــت؛ نگفت ــام برنامه  هاس ــتضعفان در تم ــان و مس محروم
کم برخــوردار بلکــه کســانی کــه بــه دلیــل سیاســت های مــا بــه 

ــده اند«. ــیده ش ــتضعاف کش اس
شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه تــالش بــرای مدیریــت عالمانــه 
نیــروی  بی بدیــل  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و  نخبگانــی  و 

ــن شــهر  ــت: »ای ــدی اســت، گف انســانی اصــل بع
و  مالــی  ســرمایه های  عرصه هــای  همــه ی  در 
انســانی و ادبیــات و حــوزه ی خّیــران ظرفیت هــای 
گســترده ای دارد و مــا از آن بــرای پیشــرفت شــهر اســتفاده 

ــرد«. ــم ک خواهی
وی به عنــوان نمونــه، از زنده یــاد دکتــر منوچهــر ارجمندکرمانــی 
کــه هفتــه ی گذشــته درگذشــت یــاد کــرد و یــادآور شــد: 
ــه  ــار گذاشــته و ب ــکا را کن »ایشــان، زندگــی در ســوئیس و آمری
کرمــان آمدنــد و موقوفــه ای بســیار فاخــر را طراحــی کرده اســت. 
ــا  ــود و از آن ه ــدر دانســته ش ــد ق ــرمایه های انســانی بای ــن س ای
بــرای مدیریــت عالمانــه شــهر کمــک بگیریــم. چــه آن هــا کرمــان 
هســتند و چــه آن هــا کــه خــارج از کرمــان زندگــی می کننــد«.
ــژه در  ــه وی ــردم ب ــور م ــهیل ام ــرای تس ــالش ب ــت: »ت وی گف
حوزه هایــی کــه مرتبــط بــا زندگــی و رفــاه آنــان باشــد و 
ــودکان و ورزش   ــان و ک ــح و زن ــائل تفری ــه مس ــواردی از جمل م

ــد«. ــترش یاب ــهیل و گس ــد تس بای
شــهردار کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتقبال از حضــور 
ــا  ــرد: »ب ــح ک ــت، تصری ــم داش ــرمایه خواهی ــان س ــه صاحب هم
درآمدهــای موجــود نمی تــوان کار بــزرگ روی زمیــن انجــام داد.

شــعربا ف تبریزی اظهــار کــرد: »همچنیــن، تعامــل حداکثــری بــا 
تمــام موثــران در مدیریــت شــهری و هرکــس در هــر جایگاهــی 
ــد  ــاز باش ــت او نی ــه حمای ــهری ب ــور ش ــبرد ام ــرای پیش ــه ب ک

ــم داشــت«.  خواهی
ــه  ــق ب ــهردار، متعل ــهری و ش ــت ش ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
همــه ی مــردم کرمــان اســت، همچنــان کــه حاج قاســم متعلــق 
ــک  ــهردار ِی ــرد: »ش ــالم ک ــد، اع ــران بودن ــردم ای ــه ی م ــه هم ب
ــا  ــهر ب ــه ی ش ــهردار هم ــتم و ش ــان نیس ــاح و جری ــروه و جن گ

ــود« ــم ب ــر آن خواه ــوع و تکث تن

شعرباف تبریزی شهردار جدید کرمان: 

عملکردم با اولویت های هشت گانه ام ارزیابی شود 

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

ــاد از  ــا انتق ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
رهاشــدگی صنعــت زغــال در کشــور اظهــار کــرد: هیــچ 
ــاص  ــال اختص ــت زغ ــه صنع ــت ب ــزی در وزارت صم می
نیافتــه و متاســفانه چــون صنعــت مــس و ســنگ آهــن 

ــد. ــی چرخن ــان م ــه دورش ــتند، هم ــد هس پردرآم
ــادن  ــورای مع ــه ش ــی« در جلس ــا پورابراهیم ــر »محمدرض دکت
اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در زغالســنگ چالــش 
ــم، گفــت: کار در معــادن زغالســنگ ســخت تریــن  جــدی داری
ــران  ــن کارگ ــه ای ــی ک ــت در حال ــاترین کار اس ــت فرس و طاق
کمتریــن درآمــد را دارنــد. وی بــا انتقــاد از رهاشــدگی صنعــت 
زغــال در کشــور اظهــار کــرد: هیــچ میــزی در وزارتخانــه 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه صنعــت زغــال اختصــاص نیافتــه و 
متاســفانه چــون صنعــت مــس و ســنگ آهــن پردرآمــد هســتند، 

همــه دورشــان مــی چرخنــد.
ــرد: وزارت  ــد ک ــس تاکی ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین

ــد. ــال را مشــخص کن ــی صنعــت زغ ــد متول صمــت بای
وی تصریــح کــرد: حــق بیمــه کارگــران زغــال معــادل شــرکت 
ــق ۳00  ــان در عم ــر آن ــدام  کارگ ــا ک ــت ام ــوالد اس ــس و ف م

ــه هــای  ــد ســال ری ــد از چن ــد و بع ــن کار مــی کن ــری زمی مت
ــی رود؟  ــن م ــا از بی آنه

دکتــر پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه درخواســت مــا ایــن اســت 
ــال را  ــت زغ ــی از صنع ــت سیاســت حمایت ــه صم ــه وزارتخان ک
ــم  ــت داری ــرد: درخواس ــوان ک ــد، عن ــرار ده ــتور کار ق در دس

معافیــت حقــوق دولتــی را بــرای ســه ســال بــرای معــادن زغــال 
تصویــب کنیــم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همــه دنیــا بــه جــز ایــران از صنعــت 
ــر لــزوم تعییــن تکلیــف  زغــال حمایــت مــی شــود، در ادامــه ب
ــتان  ــرد: اس ــرح ک ــرد و مط ــد ک ــال تاکی ــت زغ ــوع صنع موض
کرمــان در شــش ماهــه امســال ۷۳00 میلیــارد تومــان از محــل 

حقــوق دولتــی معــادن بــه خزانــه کشــور واریــز کــرده اســت.
ــز در  ــان نی ــد و کوهبن ــردم زرن ــده م ــریعتی« نماین ــت ش »عف
ــادی در  ــای زی ــت ه ــان ظرفی ــت: اســتان کرم ــن جلســه گف ای
ــن موضــوع  ــه ای ــد ب ــه بای ــا آن طــور ک ــی دارد ام ــه معدن زمین

ــه نشــده اســت. پرداخت
وی از توجــه نکــردن بــه حقــوق کارگــری گالیــه کــرد و 
افــزود: بایــد یــک تصمیــم جــدی و کارســاز بــرای ایــن مســئله 
ــران زغالســنگ صــورت  ــه کارگ ــه ب ــه توج ــود چراک ــه ش  گرفت
نمــی گیــرد. شــریعتی ادامــه داد: موضــوع کارگــران زغالســنگ، 
تبعــات منفــی و مشــکالتی را بــرای اســتان کرمــان و کشــور بــه 
وجــود مــی آورد و بایــد آرامــش دائمــی در جامعــه کارگــری را 

تثبیــت کنیــم.

در شورای معادن استان کرمان عنوان شد:
انتقاد شدید دکترپورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

ــوازن  ــد مت ــتان بای ــعه اس ــت: توس ــان گف ــتاندار کرم اس
ــادی  ــای اقتص ــی بنگاه ه ــئولیت های اجتماع ــد و مس باش
ــزرگ در راســتای توســعه تمــام مناطــق اســتان مدنظــر  ب

ــد.  ــرار گیرن ق
ــوالد  ــال ف ــم والیب ــد در مراســم اســتقبال از تی ــی زینی ون ــر عل دکت
ــو  ــیا( از میدک ــگاه های آس ــام باش ــان ج ــان) قهرم ــیرجان ایرانی س
ــرد،  ــدواری ک ــراز امی ــر و اب ــم تقدی ــن تی ــت از ای ــطه حمای ــه واس ب
ــدای جهــان و در بازی هــای  ــر بلن ــان و ســیرجان ب ــران، کرم ــام ای ن

ــی بدرخشــد. جهان
حــوزه  در  میدکــو  مجموعــه  اقدامــات  از  کرمــان  اســتاندار 
مســئولیت های اجتماعــی نیــز ســخن گفــت و افــزود: ایــن مجموعــه 
بــرای اســتان پرخیــر و کــم دردســر اســت، مســائل کارگــری نــدارد 
ــکاری  ــا درخت ــای خــود ب و مباحــث زیســت محیطــی را در پروژه ه
رعایــت می کننــد و اســتفاده از پســآب را بــرای تامیــن آب موردنیــاز 

ــد. ــتور کار دارن ــا در دس طرح ه
ــوان  ــه عن ــس ب ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــده س ــد از نماین زینی ون
ــرد و در  ــام ب ــتان ن ــور اس ــری ام ــالش در پیگی ــر و پرت ــردی موث ف

ــم  ــا ه ــه ب ــان هم ــتان کرم ــت: اس ــتان گف ــک  اس ــوص تفکی خص
ــیم. ــته باش ــه را داش ــان یکپارچ ــی دارد و کرم زیبای

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه ظرفیت های شهرســتان ســیرجان بیان 
کــرد: در جنــوب شــرق کشــور شــهری بــه ظرفیــت و توســعه یافتگی 
ســیرجان ندیــدم، امــا ایــن توســعه بایــد متــوازن باشــد و مســئوالن 

در حــوزه شهرســازی و زیبایــی شــهر نیــز دقــت کننــد.
زینی ونــد ابــراز داشــت: ســیرجان نیــاز بــه توســعه دارد، خیلــی بــه 
ــوازن آن باشــید،  ــه فکــر توســعه مت فکــر اســتان شــدن نباشــید. ب
ــادی از  ــان جمــع زی ــات پیشــرفته کــه میزب ــا رفاهی ــا ب شــهری زیب

شــهروندان اســت.
ــت:  ــت و گف ــور دانس ــتان و کش ــار اس ــث افتخ ــیرجان را باع وی س
ســردار ناظــری فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان و یکــی از فرزنــدان 
ســیرجان اســت کــه رتبــه برتــر جشــنواره ارزیابــی نیروهــای انتظامی 

را کســب کردنــد.
ــرد و  ــر ک ــز تقدی ــتان نی ــه ورزش اس ــان از مجموع ــتاندار کرم اس
اظهــار داشــت: ســیرجان، رفســنجان، شــهربابک و کرمــان بــه برکــت 
معــادن خــدادادی و درآمدهــای سرشارشــان بــه لحــاظ زیرســاختی 

ــه  ــد ک ــازه دهی ــد، اج ــدا کرده ان ــعه پی ــا در ورزش توس و خصوص
مــِن اســتاندار و مســئوالن گاهــی اوقــات بخشــی از مســئولیت های 
ــه و دیگــر  ــوت و ارزوئی ــه بچه هــای زهکل ــا را ب اجتماعــی و درآمده
ــی توســعه  ــم برســانیم و ســیرجانی ها حام مناطــق کم برخــوردار ه

همــه جانبــه و متــوازن اســتان باشــند.

 استاندار کرمان:
مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی باید تمام مناطق استان کرمان را پوشش دهند

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــارت اس تج
ــتان  ــه در اس ــی ک ــاده معدن ــوع م ۴۲ ن
کرمــان وجــود دارد، اظهــار کــرد: در 
ــاده  ــن م ــون ت ــان ۹۲ میلی ــتان کرم اس
ــه ۲۱  ــود ک ــی ش ــتخراج م ــی اس معدن
ــور  ــی کش ــاده معدن ــتخراج م ــد اس درص
ــترین  ــاص داده و بیش ــود اختص ــه خ را ب
اســتخراج اســتان مربــوط بــه مــس، آهــن 

ــت. ــت اس و کرومی
»مهــدی حســینی نــژاد« در جلســه شــورای 
معــادن اســتان کرمــان بــا حضــور معــاون وزیــر 
صمــت گفــت: اتفاقــات خوبــی در بخــش صنعــت 
و معــدن اســتان رخ داده کــه یکــی از دالیــل آن 

شــورای معــادن اســت.
وی بیــان کــرد: ۳.۵ درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلــی )GDP( کشــور متعلــق بــه اســتان 
ــوزه  ــد آن در ح ــت درص ــه هف ــت ک ــان اس کرم

ــد. ــی باش ــتان م ــدن اس ــت و مع صنع
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــتان س ــای اس ــیل ه پتانس
ــتیم و  ــدن داش ــت و مع ــوزه صنع ــی در ح خوب
ــوالد رخ  ــره ف ــل زنجی ــذاری در تکمی ســرمایه گ
داده و بــه زودی اســتان بــه قطــب فــوالدی 
کشــور تبدیــل خواهــد شــد و تقریبــا ۳۳ درصــد 
 تولیــدات فــوالدی کشــور در اســتان انجــام 

می شود. 
وی افزایــش بهــره وری در حــوزه صنعــت را 
رویکــرد اصلــی ســازمان صمــت برشــمرد و 
عنــوان کــرد: 90 درصــد محــدوده هــای معدنــی 

ــت. ــده اس ــت ش ــان ثب ــتان کرم اس

حســینی نــژاد با اشــاره بــه 42 نــوع مــاده معدنی 
کــه در اســتان کرمــان وجــود دارد، اظهــار کــرد: 
در اســتان کرمــان 92 میلیــون تــن مــاده معدنــی 
اســتخراج مــی شــود کــه 2۱ درصــد اســتخراج 
مــاده معدنــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده 

و بیشــترین اســتخراج اســتان مربــوط بــه مــس، 
آهــن و کرومیــت اســت. وی بــا تاکیــد برآنکــه بــا 
کمــک شــرکتهای بــزرگ بــه دنبــال راه انــدازی 
ــتان هســتیم و در  ــن دســتی در اس ــع پایی صنای
ادامــه پیشــنهاد کــرد: ســهم اســتان هــا از محــل 
ردیــف درآمــدی ۱۳040۸ قانــون بودجــه ۱400 
ــی  ــوق دولت ــهم حق ــد س ــزان ۱۵ درص ــه می ب
ــوان ۱۵  ــا عن اســتان در الیحــه بودجــه ۱40۱ ب
ــد  ــف درآم ــی ردی ــوق دولت ــهم حق ــد س درص
ــوان ایجــاد  ــه عن ــن و ب اختصاصــی اســتان تدوی
زیرســاخت هــا و توســعه مناطــق معدنــی اســتان 
ــه  ــدن ب ــای محــل مع ــتان ه ــت شهرس ــا اولوی ب
میــزان ۱۵ درصــد حقــوق دولتــی اخــذ و واریــز 
ــق  ــتان از طری ــه اس ــاب خزان ــه حس ــتقیم ب مس
ــورای  ــب ش ــه و تصوی ــه و بودج ــازمان برنام س

معــادن اســتان هزینــه شــود.

رییس سازمان مصت استان کرمان:

۲۱ درصد مواد معدین استخراجی کشور متعلق به استان کرمان است

ــان  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــتاها در  ــه روس ــانی ب ــد گازرس ــت: رون گف
اســتان کرمــان از پیشــرفت بســیار خوبــی 

ــتا  ــون ۱۴33  روس ــت و تاکن ــوردار اس برخ
ــد. ــده ان ــتان گازدار گردی ــن اس در ای

ــط عمومــی شــرکت گاز اســتان  ــه گــزارش رواب ب
ــر  ــن خب ــریح ای ــالح در تش ــر ف ــان، منوچه کرم
ــه  ــن گــزارش عملکــرد ماهیان ــزود: طبــق آخری اف
شــرکت ملــی گاز ایــران شــرکت گاز اســتان 
ــی در  ــرد مطلوب ــا عملک ــان توانســته اســت ب کرم
ــه روســتاها جــزو اســتان هــای  امــر گازرســانی ب

ــر باشــد. برت
بــه گفتــه وی در حــوزه گازرســانی بــه روســتاهای 
اســتان ۳۳4۳ روســتا واجــد الشــرایط گازرســانی 
هســتند کــه از ایــن تعــداد ۱4۳۳ روســتا، تاکنــون 

گازدارشــده و  ۳۵0 روســتا، در دســت اجــرا مــی 
ــان  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش ــد. مدیرعام باش
ــال  ــتا از س ــت ۵۷0 روس ــی اس ــه داد: گفتن ادام
ــدت  ــا در م ــی تنه ــال 99 یعن ــان س ــا پای 9۷ ت
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــده ان ــال گازدار گردی 2 س
کل روســتاهای گازدار شــده فعلــی، عملکــرد 
گازرســانی بــه روســتاها در اســتان کرمــان از 
پیشــرفت 40 درصــدی برخــوردار مــی باشــد 
ــیس  ــان تاس ــه از زم ــت ک ــی اس ــن در صورت و ای
شــرکت در ســال ۱۳۷2 تــا ســال 9۷ تنهــا ۷ 

ــت. ــده اس ــل ش ــرفت حاص ــد پیش درص
فــالح بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان 

ــن  ــا ای ــت ب ــته اس توانس
امــر  در  ترقــی  میــزان 
گازرســانی بــه روســتاها از 
ــانی در  ــر گازرس ــه برت رتب
کشــور برخــوردار شــود، 
بیــان کــرد: شــرکت گاز 

ــا  ــش رو قطع ــای پی ــال ه ــان در س ــتان کرم اس
دســتاوردهای بیشــتری خواهــد داشــت و برنامــه 
ــا  ــاا... ت ــه انش ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــزی م ری
ــردم  ــد م ــش از ۸۷ درص ــاری بی ــال ج ــان س پای
شــریف اســتان کرمــان از نعمــت گاز طبیعــی 

برخــوردار شــوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

عملکرد بی نظیر شرکت گاز استان کرمان در خصوص گازرسانی به روستاها

|||| اخبار شرکت آب و فاضالب استان کرمان  ||||
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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                                               معمــای زمینـی
به خود آلوده کرده این هوا را کرونا تیره کرده این فضا را   

امید را برده از فردای مردم نهاده داغ بر دلهای مردم   
مسیر زندگی را کرده کوتاه گرفته یقه ی مستضعف و شاه   

چو چیستان و معمای زمینی ست ترُحم در کرونا دیدنی نیست   
بشر درمانده در رفع کرونا که بذر مرگ پاشیده به هرجا   

بسوزد علم و دانش تار و پودش؟    رها گردیم از شر وجودش؟

                                           حسین فهمیده
پیرها را به پشت سر داده نوجوانی که در مقام عمل  

بهر خلق هنر شد آماده سیزده ساله بوده )فهمیده(  
رفع شر کردن از سر میهن هنرش، جان به راه دین دادن  

سپر تیر دشمنانش تن کف دستش گرفته جانش را  
الیق جاودانگی گردید به مقامی رسیده آن محبوب  

منفجر کرد و شد شهید و سعید تن خود زد به تانک فوالدین  

غالمحسین رضایی – نقاش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1211914(

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل پیمانــکاران مواد نفتی اســتان کرمان شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت 5454 و 
شناســه ملــی 10860562240 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فــوق العاده مــورخ 1400/05/30 
 و منضــم بــه نامــه شــماره 1400/3542 مــورخ 1400/07/12 اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان کرمــان
ــی  ــه مل ــت 447914 و شناس ــماره ثب ــه ش ــام ب ــام پی ــن ارق ــت آذی ــات مدیری ــی و خدم ــه حسابرس 1 - موسس
ــازرس اصلــی بــرای مــدت یکســال مالــی )ســال 1400( انتخــاب شــد. 2 - صورتهــای  14003821788 بعنــوان ب
ــت و  ــان( قرائ ــه و صــورت عملکــرد، خالصــه ســود )زی ــی شــامل ترازنام ــازرس قانون ــی ســال 1399 توســط ب مال
ــا خــروج تعــدادی از اعضــاء تعــداد اعضــاء از 68 نفــر  ــرار گرفــت. 3 - ب ــه تصویــب حاضریــن ق مــورد بررســی و ب
ــرکت از  ــرمایه ش ــر و س ــه 6645 تغیی ــهم ب ــی از 7068 س ــرکت تعاون ــهام ش ــداد س ــن تع ــر و همچنی ــه 59 نف ب
2120400000ریــال بــه 1993500000 ریــال کاهــش یافــت. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان اداره 

ــان )1211914( ــا و موسســات غیرتجــاری کرم ــت شــرکت ه ثب

یاد یارانیاد یاران

مادر 9 شهید!!!

ــادر  ــهید )م ــادر 9 ش ــزاری م ــه گل ــم صفی ــر خان ــن تصوی ای
ــز میباشــد. شــهیدای  ــره هرم ــه ســاکن جزی ــران( اســت ک ای
ــر  ــن، والفج ــح المبی ــر، فت ــای خیب ــواده در عملیاته ــن خان ای
8، کربــالی 4، کربــالی 5 بــوده  و آخریــن شــهید نیــز دختــر 
اوســت کــه در جنایــات آل ســعود  در ســال 66 در حــج 
خونیــن مکــه بــه شــهادت رســید. آنوقــت مــا فکــر مــی کنیــم 

ــی زحمــت کشــیدیم. ــالب خیل ــرای انق ب

رشمنـــــده ایم !!!

ــا  ــی و ب ــرح کرمان ــته و مط ــاعران برجس ــور ش ــا حض ب
ــم  ــی دل عال ــان و انجمــن ادب ــه کرم همــت انجمــن تران
ــان  ــق« در کرم ــرق مطل ــعر »مش ــش ش ــن همای اولی

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن همایــش کــه مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، جمــع 
کثیــری از شــاعران اســتان و عالقمنــدان بــه شــعر و ادب حضــور 
ــه  ــص ب ــداللهی متخل ــون استاداحمداس ــاعرانی همچ ــتند ش داش
ــعود  ــتاد مس ــدی، اس ــین اس ــالم حس ــتاد غ ــی، اس ــعله کرمان ش
مهــدوی، عبد  الرحیــم عبدالکریمــی، ســیدعلی منصوریــان، ناصــر 
ــزاده ،اســتادمحمدصادق فردوســی،  فرحبخــش، ســید جعفــر نواب
محمدســلطانی، منوچهــر افضلــی،آرش کیانــی، ســپهرصادقی، 
ســیدمرتضی میرحســینی، مجتبــی امیــری، احمــد قنبــری 
)محــزون کرمانــی( مهتــاب عزیــزی ، عبــاس موالیــی، معصومــه 
ســعید، مهنــاز ســعید، ســعیده اســماعیلی، فهمیه مجیــدی، 
محمــد ســلطانی، فرشــته غنــی پــور، فائــزه پــاک طینــت، خانــم 
ــه شــعرخوانی در  ــژاد ب ــی عربن ــا اجــرای محمدعل ــی و... و ب توکل

ــد. ــت پرداختن ــت اهلبی ــدح و منقب م
در ابتــدای  ایــن مراســم عبدالرحیــم عبدالکریمــی دبیــر انجمــن 
ــاعران و  ــئولین ،ش ــه مس ــامدگویی ب ــن خوش ــان ضم ــه کرم تران
ــرم)ص(  ــر اک ــا ســعادت پیامب ــالد ب ــه می ــا اشــاره ب ــن ب مدعووی
و رییــس مذهــب شــیعه امــام جعفــر صــادق)ع( اظهــار داشــت: 
نکوداشــت اهــل بیــت و ائمــه اطهــار علیهــم الســالم افتخاریســت 

کــه خداونــد بــه بنــدگان خــوب خــود عطــا مینمایــد و شــرکت 
در اینگونــه همایــش هــا بــرکات و خــواص خــاص خــود را دارد.

ــم   ــن دل عال ــه و انجم ــن تران ــه انجم ــه اینک ــان ب ــا اذع وی ب
ــب آل ا... و هــم در شــادی هــای  ــا هــم در مصائ ســعی کــرده ت
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت برنامــه داشــته باشــد گفــت: ایــن 
 موضــوع بایــد در جامعــه نهادینــه شــود کــه بایــد در شــادی هــای 
آل محمــد شــاد و در مصائبشــان اندوهگیــن بــود وبرگــزاری 
جشــنها و همایــش هــای اینگونــه هیــچ منافاتــی بــا ســیره اهــل 

ــدارد بیــت ن
ــه گزارشــی در مــورد نحــوه  ــا ارائ ــه همچنیــن ب دبیرانجمــن تران
ــه کار آن از ســال 91 گفــت: در آن  تاســیس انجمــن و شــروع ب
ــن  ــاد انجم ــت اداره ارش ــی وق ــت فرهنگ ــه همــت معاون ــان ب زم
ــکل  ــی ش ــرایان کرمان ــه س ــر از تران ــد نف ــور چن ــا حض ــه ب تران
ــد و  ــف ش ــت آن متوق ــف فعالی ــل مختل ــه دالی ــا ب ــت ،ام گرف
ــود را  ــت خ ــن فعالی ــن انجم ــر ای ــار دیگ ــال 97 ب ــپس از س س

ــرده اســت. ــاز ک آغ
ــه هــای  ــه اینکــه در دوســال گذشــته اکثربرنام ــا اشــاره ب  وی ب
انجمــن بــه صــورت مجــازی برگزار شــده اســت اظهــار امیــدواری 
کــرد بــا پایــان یافتــن بیمــاری کوییــد 19 بتــوان بیــش از پیــش  

بــه اجــرای برنامــه هــای زنــده و بــا حضــور مــردم پرداخــت .
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تعمیرات اسایس گندله گهرزمین؛

 گایم موثر در راستای تولید مضاعف
ــور  ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
بیــن الملــل شــرکت ســنگ آهــن 
ــتانی  ــداد کردس ــدس مق ــن مهن گهرزمی
مدیــر کارخانــه گندلــه ســازی گهرزمین 
بــا اشــاره بــه انجــام عملیــات تعمیــرات 
اولیــن  کــرد:  عنــوان  کارخانــه  ایــن  اساســی 
ــازی  ــه س ــه گندل ــالیانه کارخان ــی س ــرات اساس تعمی
ــا پیــش بینــی ۵۴ هــزار نفــر ســاعت در  گهرزمیــن ب
ــال  ــاه س ــخ ۲۸ مهرم ــت در تاری ــب ۲۸۱۶ فعالی قال

ــد. ــاز ش ــاری آغ ج
و  متخصصــان  بدســت  کــه  تعمیــرات  ایــن  افــزود:  وی 
ــا هــدف افزایــش  مهندســین بومــی در حــال انجــام اســت، ب

کیفیــت و کمیــت گندلــه تولیــدی و در راســتای تحقــق شــعار 
ــت. ــورت پذیرف ــا ص ــی ه ــع زدای ــا، مان ــتیبانی ه ــد، پش ــر تولی ــی ب ــال مبن س

ــه در  ــش 16 درصــدی گندل ــن موجــب افزای ــازی گهرزمی ــه س ــه گندل ــر اســت کارخان ــایان ذک ش
ــی شــده اســت. ســطح مل

ــت  ــگیری و بهداش ــروه پیش ــس کارگ رئی
ــا گفــت: »در  ــا کرون ســتاد ملــی مقابلــه ب
ــد  ــا رون ــار کرون ــته آم ــه ی گذش دو هفت
ــک  ــی پی ــن یعن ــته و ای ــی داش افزایش

ــت«. ــده اس ــروع ش ــدی ش بع
ــد  ــل 80 درص ــد حداق ــه بای ــان این ک ــا بی وی ب
ایمــن  و  کــرده  دریافــت  را  واکســن  جامعــه 
ــا بتــوان مدعــی شــد ایمنــی نســبی در  شــوند ت
ــزود: »در خــوش  جامعــه ایجــاد شــده اســت، اف
ــه  ــد جامع ــون 55 درص ــت اکن ــن حال بینانه تری

ــت«. ــن اس ایم
ــرایط  ــور ش ــرد: »کش ــار ک ــوری اظه ــد س حمی
خوبــی نــدارد، در افزایش پوشــش واکسیناســیون 
ــبختانه در  ــه خوش ــته ایم، ک ــات داش ــران ماف جب
چنــد روز اخیــر جبــران شــده اســت، امــا هنــوز 
بــا  کامــل  واکسیناســیون  شــرایط  بــا  هــم 

ــم«. ــه داری ــی فاصل ــن جهان میانگی

پایــان  بــرای  »تاریــخ مشــخصی  افــزود:  وی 
ــا  ــیون تنه ــدارد و واکسیناس ــود ن ــی وج اپیدم
ــام  ــت و تم ــا کروناس ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه یک
ــه  ــد جامع ــل 80 درص ــد حداق ــت. بای کار نیس
ــوان  ــا بت ــوند ت ــن ش ــت و ایم ــن را دریاف واکس
ــاد  ــه ایج ــبی در جامع ــی نس ــد ایمن ــی ش مدع

ــت«. ــده اس ش
ــرای ادامــه ی حیــات  ســوری گفــت: »ویــروس ب
احتیــاج بــه بــدن انســان دارد، ویــروس بــه 
ــی  ــه آمادگ ــت ک ــان هایی اس ــدن انس ــال ب دنب
ــداد  ــی تع ــد، وقت ــی آن را دارن ــرای میزبان الزم ب
ــیون  ــا واکسیناس ــا ب ــر کرون ــن در براب ــراد ایم اف
ــروس در  ــش وی ــد، چرخ ــدا می کن ــش پی افزای

جامعــه نیــز کنــد می شــود«.
ــل رســاندن  ــه حداق وی ادامــه داد: »ســعی در ب
ایــن چرخــش داریــم و اگــر ایــن ویــروس تنهــا 
بتوانــد یــک نفــر را آلــوده کنــد و بــه یــک نفــر 

مصــون  بــه  گفــت  می تــوان  کنــد،  ســرایت 
ــا  ــوز ب ــا هن ــروس رســیده ایم. ام ــودن از آن وی ب

ــم«. ــادی داری ــه ی زی ــرایط فاصل ــن ش ای
ــت  ــن حال ــوش بینانه تری ــت: »در خ ــوری گف س

ــه ایمــن اســت«. ــون 55 درصــد جامع اکن
وی یــادآور شــد: »اکنــون وارد پیــک ششــم 
ــن  ــه ای ــی دو هفت ــه ط ــده ایم، چراک ــا ش کرون
ــک  ــی پی ــه یعن ــی در جامع ــد افزایش ــیب رون ش
ــث  ــر باع ــن ام ــت. ای ــده اس ــروع ش ــدی ش بع
تاســف اســت کــه بالفاصلــه پــس از پیــک پنجــم 

ــویم. ــم ش ــک شش وارد پی

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

وارد پیک ششم کرونا شده ایم 

 عوامل خطر را شناسایی کنید ولی تجربه نکنید
 من تا حاال توی کارم هیچ حادثه ای نداشتم )خطر در کمین اعتماد به نفس بی منطق است(

رشکت توزیع نیروی برق مشال استان کرمان

مجتمــع  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
نمایــش  رفســنجان،  سرچشــمه  مــس 
ــاق  ــری »ات ــروه هن ــر گ ــیون« اث »افلیاس
... و  تاریخ هــای ششــم  در  خاکســتری« 
مــس  مجتمــع  روابط عمومــی  گــزارش  بــه   
سرچشــمه رفســنجان، نمایــش »افلیاســیون« اثــر 
ــای  ــاق خاکســتری« در تاریخ ه ــری »ات ــروه هن گ
ششــم و هفتــم آبان مــاه در ســالن آمفی تئاتــر 

روی  بــه  رفســنجان  هجــری  افصــح  مجتمــع 
ــت. ــه اس ــه رفت صحن

بنــا بــر ایــن گــزارش، ایــن اثــر کــه بــه جشــنواره 
ــتان راه  ــور ارمنس ــروان کش ــپیر ای ــر شکس معتب
یافتــه اســت ، در شــب نخســت بــرای گــروه 
ــه  ــس ب ــرای م ــان فرهنگس ــدودی از هنرجوی مح
ــدان  ــرای هنرمن ــب دوم ب ــد و در ش ــرا درآم اج
ــد.  ــد ش ــرا خواه ــنجان اج ــتان رفس ــر شهرس تئات

نویســنده ایــن اثــر هنــری، محمدکاظــم دامغانــی 
و کارگردانــان ایــن نمایــش ملیــکا میرزایــی و 

ــتند. ــش هس ــه ایرانمن عارف
نمایش نامــه  از  آزاد  خوانشــی  افلیاســیون، 
ــی  ــام شکســپیر اســت. دامغان ــر ویلی ــت« اث »همل
در حاشــیه اجــرای ایــن تئاتــر، گفــت: گــروه 
ــاق خاکســتری کــه دوســال ونیم اســت  ــره ات ده نف
تمریــن می کنــد، بــا حمایــت روابــط عمومــی 
مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان دو شــب 

اجــرا دارد.
ــپیر  ــنواره شکس ــت در جش ــرار اس ــزود: ق وی اف
ــان در  ــیم و همچن ــته باش ــرا داش ــتان اج ارمنس

ــتیم. ــن هس ــال تمری ح
گفتنــی اســت؛ در حاشــیه ایــن برنامــه، بــا حضــور 
روح ا... ابوالهــادی مدیــر روابــط عمومــی و خدمــات 
اجتماعــی مجتمــع مــس رفســنجان، از 4 داور 
ــس، از داوران  ــرای م ــودک فرهنگس ــوی ک هنرج
ــدی  ــه چن ــوان ک ــودک و نوج ــم ک ــنواره فیل جش
شهرســتان  امیــن  گلســتان  محــل  در  پیــش 

ــد. ــر ش ــد، تقدی ــزار گردی ــنجان برگ رفس

به دعوت روابط  عمویم مجمتع مس رسچمشه رفسنجان؛

 منایش »افلیاسیون« در رفسنجان به روی صحنه رفت

برقراری  ارتباط فیبر نوری در روستای 
رحمت آباد از توابع شهرستان ریگان

ــوری در  ــر ن ــی فیب ــع خراب ــات رف ــان؛ عملی ــه کرم ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
روســتای رحمــت آبــاد از توابــع شهرســتان 
ریــگان  بــه علــت عملیــات حفــاری توســط 
پیمانــکار شــرکت گاز  اتفــاق افتــاده بــود، باعــث 
اختــالل وبــروز مشــکالت شــبکه ارتباطــی و 
قطــع 7 ســایت همــراه اول و قطــع ارتبــاط کلیــه  
مشــترکین دیتــا و ثابــت شــده اســت بــا پیگیــری 
مدیــران واحدهــای مربوطــه و اعــزام شــبانه تیــم 
ــه  ــه ب ــوری منطق ــر ن ــتیبانی فیب ــی اداره پش فن
ــی   ــل خراب ــدن مح ــخص ش ــس از مش ــل پ مح
در کمتریــن زمــان ارتباطــات مشــترکان مجــدداً 
برقــرار و مشــکل بــه وجــود آمــده رفــع گردیــد.

حضور مدیر مخابرات منطقه کرمان
در شهرستان راور

ــه  ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــان ب ــه کرم ــرات منطق ــر مخاب ــان مدی کرم
و  مهنــدس حــاج غالمعلــی  آقایــان  همــراه 
مهنــدس خدایــی بــه شهرســتان راور ســفر 
کردنــد و بــا حضــور در اداره مخابــرات شهرســتان 
ــن  ــرد ای ــی عملک ــد چگونگ ــک رون راور  از نزدی
اداره  را بررســی قــرار داد.همچنیــن  در ایــن 
بازدیــد مهنــدس حســینی در خصــوص مســائل 
ارتباطــی ایــن منطقــه بــا  همــکاران بــه تبــادل 

ــت. ــر پرداخ نظ

|||| اخبار شرکت مخابرات استان کرمان  ||||

ــان  ــواران کرم ــی از موتورس ــدر یک ــری پ رضــا کوی
اســت کــه یکســالی مــی شــود عشــق موتورســنگین 
او را در ســوگ فرزنــدش نشــانده اســت؛ خــودش از 
قدیمــی هــای موتورســوار بــوده و خبرنــگار ایرنــا را 
در ایــن گــزارش همراهــی مــی کنــد و مــی گویــد: 
ــان بــه  موتــور یــک عشــق و هیجــان اســت و جوان
ــه  ــان را تخلی ــرِژی ش ــا ان ــد ت ــن هیجانن ــال ای دنب

کننــد.
ــا  ــر پیســت ی ــه اگ ــد اســت ک ــن شــهروند معتق ای
محــل مناســبی بــرای موتورســواران باشــد، کرمــان 
ــور  ــر موت ــه خاط ــته ب ــداد کش ــن تع ــال ای ــر س ه

نمــی دهــد.
ــل 20 جــوان را  ــام حداق ــی و بغــض ن ــا ناراحت او ب
یــک بــه یــک بــه زبــان مــی آورد کــه در یــک ســال 
گذشــته بــه واســطه موتورســواری جــان باختــه انــد 

و خانــواده هایشــان را داغــدار کــرده انــد.
مــی گویــد: جوانــان ایــن عشــق را دارنــد و مــا هــم 
ــات را  ــان امکان ــای جوان ــا نیازه ــب ب ــد متناس بای

ایجــاد کنیــم، اگــر هرکــس بــه آنــان بگویــد موتــور 
ــه  ــا اینک ــد ب ــواری نکنی ــت و موتورس ــوب نیس خ
ــا گوششــان  ــد ام ــده ان ــم دی داغ دوستانشــان را ه
ــدر  ــد: پســرم آنق ــی ده ــه م ــکار نیســت؛ ادام بده
عشــق موتــور بــود کــه موتــور را بــه داخــل اتاقــش 
مــی آورد و گاهــی همانجــا کنــار موتــور مــی 
ــه  ــق و عالق ــم از عش ــن حج ــا ای ــال ب ــد؛ ح خوابی
مــا فقــط بــه جوانانمــان بگوییــم »موتورســواری را 

ــذارد؟ ــی گ ــر م ــار بگــذار« تاثی کن
کویــری یــک پســر دیگــر دارد کــه او نیــز در زمینــه 
موتورســواری دســتی بــر آتــش دارد و از قضــا تــک 
چــرخ هایــش معــروف اســت، پرســیدم اینکــه پســر 
بزرگتــان را از دســت دادیــد کافــی نبــود کــه 
ــد:  ــی ده ــته باشــید؟ پاســخ م ــور نداش ــر موت  دیگ
ــد و  ــی ده ــه م ــرادرش را ادام ــم راه ب ــن ه آرمی
ــزء  ــگار ج ــور ان ــت، موت ــور اس ــق موت ــم عش او ه

ــت. ــرای ماس ــدنی ب جدانش
 خبرنگار: زهرا پهلوانی نژاد

عشق مرگبار

با حضور شاعران برجسته و مطرح کرمانی:

اولین همایش شعر )مشرق مطلق( در کرمان برگزار شد
ترانه در کرمان به جایگاه واقعی خود نرسیده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان: 

حمایت از انجمن های ادبی را قاطعانه دنبال میکنیم

مسابقات قهرمانی جهان که
در لهستان برگزار شد؛

ــا   تیــم ملــی پاورلیفتینــگ ســه نماینــده ب
ــوت  ــه پیشکس ــر س ــه ه ــت ک ــود داش خ
ــای  ــه ه ــه رتب ــر س ــه ه ــد ک ــی بودن کرمان

ــد :  ــت آوردن ــر. را بدس برت
مجاهد محمودی مقام اول و مدال طال 

حسین زنگی آبادی مقام اول لیفت
ابوذر محمودی مقام دوم و مدال نقره

خانــم مهدیــه ایرانمنــش تنهــا داور کرمانــی 
ــور  ــر کش ــا ویلچ ــکتبال ب ــابقات بس در مس
کــه در مشــهد  برگــزار شــد ســوت زد و بــه 
ــن مســابقات  ــن داور ای ســبب اینکــه بهتری
ــده  ــر عه ــم ب ــال ه ــاوت فین ــد، قض بودن
ــی  ــال قهرمان ــت و فین ــرار گرف ــان ق ایش
ــا شایســتگی ســوت  کشــور ســال ۱۴۰۰ را ب

ــد. زدن

شماره : 1400/1102/6044/ص 
تاریخ : 1400/08/05 
پیوست : ندارد                       

طبــق درخواســت شــماره 16291-1400/8/3 آقــای مهــران مصدقــی وکیــل آقــای حمیــد / زنگــی آبــادی فرزنــد علــی شــماره 
ــالک  ــدانگ پ ــک شش ــی 2990565116 مال ــماره مل ــان دارای ش ــادره از کرم ــد 1353/07/06  ص ــخ تول ــنامه 15284 تاری شناس

18918 فرعــی از 1783 اصلــی بخــش 3 کرمــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 845993 ســری ج ســال 91 کــه در صفحــه 207 دفتــر امــالک 
جلــد 466 ذیــل شــماره 113370 ثبــت گردیــده اســت . یــک مــورد بازداشــت دائــم بموجــب دســتور شــماره 140021990010976054 مــورخ 1400/07/22 
صــادره از شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان کرمــان )تقســیط / نیابــت ( بــه نفــع قاضــی محتــرم اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری کرمــان 
بــرای مالکیــت حمیــد زنگــی ّآبــادی بازداشــت مــی باشــد. محدودیــت دفتــر امــالک : رهنــی شــماره 10760 مــورخ 1396/05/16 دفترخانــه اســناد رســمی 
شــماره 236 شــهر کرمــان اســتان کرمــان کــه بنفــع بانــک ســپه شــعبه خواجــو کرمــان بــه شــماره اقتصــادی 411111643519 بــه مبلــغ 2.500.010.000 
ریــال بــه مــدت 5 ســال صــادر و تســلیم گردیــده ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی تصدیــق امضــا شــده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک مزبــور 
بعلــت جابــه جایــی مفقــود و درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد اصــالح تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
در یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر بــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت شهرســتان کرمــان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه تســلیم نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس از مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد . شناســه آگهــی : 987

تاریخ انتشار :1400/8/8
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام                                                   محمود مهدی زاده  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  منطقه ۲ کرمان

                                                                                                   از طرف ، امید صاعد

آگهی فقدان سند مالکیت



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

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره  369 ـ شنبه 8 آبان ماه 1400   ـ  23 ربیع االول  1443 ـ  30 اکتبر 2021 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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اب همت و تالش شبانه روزی مهندس اخالیق )کارآفرین برتر(:   

اب حضور استاندار کرماناب حضور استاندار کرمان
مجمتع خدمات رفاهی گردشگری مجمتع خدمات رفاهی گردشگری اخالیق در عنربآابد  افتتاح شد در عنربآابد  افتتاح شد

مجتمــع خدمــات رفاهــی گردشــگری اخالقــی در عنبرآبــاد بــا زیربنــای 
بــه  تومــان  30میلیــارد  بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  مربــع  متــر   3هــزار 

بهره برداری رسید.
اعظمــی  دکتــر  کرمــان؛  اســتاندار  ونــد  زینــی  دکتــر  حضــور   بــا 
نماینــده مــردم شــریف جیرفــت وعنبرآبــاد در مجلــس شــورای اســالمی؛ ایــزدی 
سرپرســت فرمانــداری وجمعــی از مســئولین مجتمــع خدمــات رفاهــی گردشــگری 
ــج  ــاری در پن ــای تج ــی و واحده ــای اقامت ــوئیت ه ــتوران؛ س ــامل رس ــی ش اخالق
طبقــه بــا زیــر بنــای 3هــزار متــر مربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر 30میلیــارد تومــان 

بــه بهــره بــرداری رســید.

مدیرعامل توزیع برق شمال استان کرمان خبرداد:
افزایش سرعت پاسخگویي وتسهیل خدمت رسانی به مشترکین 

برق از طریق سامانه سامد
ــک  ــچ ی ــتان هی ــمال اس ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ش
ــته و در  ــخ نگذاش ــي پاس ــي را ب ــكایات مردم از ش
 اســرع وقــت شــكایات را بررســي مــي کنــد و پاســخ 
مــي دهــد بــه طــوري کــه در 6 ماهــه اول ســال جــاري 
ایــن شــرکت پاســخگوي 77شــكایت بــوده اســت کــه 
ــتانداری و 36  ــامد اس ــامانه س ــق س ــورد از طری 36 م
ــر  ــمات توانی ــامانه س ــق س ــز ازطری ــر نی ــورد دیگ م
ــق  ــم از طری ــورد ه ــت و 5 م ــده اس ــاع داده ش ارج
مراجعــه حضــوری اربــاب رجــوع یــا ســامانه 121 ثبــت 

شــده اســت.
ــمال  ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان کرمــان ، مهنــدس محمــد ســلیمانی گفــت: ایــن 
شــرکت  هیــچ یــک از شــكایات مردمــي را بــي پاســخ نگذاشــته 
و در اســرع وقــت شــكایات را بررســي مــي کنــد و پاســخ مــي 
دهــد بــه طــوري کــه در 6 ماهــه اول ســال جــاري ایــن شــرکت 
پاســخگوي 77 شــكایت بــوده اســت کــه 25مــورد مربــوط بــه 
ــانی 7  ــرق رس ــورد ب ــرق  ، 13 م ــی ب ــر و قطع ــنایی معاب روش
ــورد  ــض و 26 م ــه قب ــراض ب ــورد اعت ــاژ ، 6 م ــت ولت ــورد اف م
دیگــر هــم مربــوط بــه رفــع حریــم ، درخواســت کار و دریافــت 

ــوده اســت. خســارت ب
وی بــا اشــاره بــه اینكــه شــرکت توزیــع یــک دســتگاه 
تســهیل  راســتای   در  و  میباشــد  رســان   خدمــت 
ــاب رجــوع کلیــه   ــه مشــترکین و تكریــم ارب خدمــت رســانی ب
ــا در  ــت: قطع ــود اظهارداش ــام میش ــوری انج ــات غیرحض خدم
مســیر خدمــت به مشــترکین و توســعه و اصــالح زیرســاختهای 
شــبكه توزیــع کاســتی هایــی وجــود خواهــد داشــت کــه مــردم 
نجیــب و شــریف کرمــان میتواننــد از طریــق ســامانه رســیدگی 
بــه شــكایات مســائل مــورد نظــر را مطــرح نماینــد تــا در اســرع 
ــه و  ــول نتیج ــا حص ــكاران ت ــان و هم ــط کارشناس ــت توس وق

رضایــت اربــاب رجــوع پیگیــری شــود.
ــاره  ــكایات اش ــه ش ــیدگي ب ــف رس ــاي مختل ــه درگاهه وي ب
کــرد و گفــت: مشــترکین از طریــق مراجعــه بــه ســایت شــرکت 
بــه نشــاني nked.co.ir یــا تمــاس بــا مرکــز 121 و تلفــن 
32520333 و همچنیــن تلفــن گویــای 59229 در تمامــي 
ســاعات شــبانه روز  میتواننــد هــر گونــه گالیــه هــاي مردمــي 
ــد. ــري نماین ــت و پیگی ــات را ثب ــه خدم ــي در ارائ ــا کوتاه و ی
شــایان ذکــر اســت کــه مهنــدس محمــد ســلیمانی از ابتــدای 
ســال جــاری تاکنــون  نیــز بــا 2 مرتبــه حضــور در اســتانداري 

طریــق  از  مــردم  هــاي  درخواســت  پاســخگوي  کرمــان 
ــوري  ــورت حض ــه ص ــوده و ب ــتانداري ( ب ــامد )اس ــامانه س س
ــه  ــژه اي ب ــا هماهنگــي قبلــي توجــه وی  روزهــاي دوشــنبه و ب

درخواست هاي مردم مي نمایند .

ماسکماسک بزنیم بزنیم
 تا به دام تا به دام کرونا و آنفلوانزا کرونا و آنفلوانزا نیفتیم! نیفتیم!
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پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

بــا حضــور دکتــر علــی زینــی ونــد اســتاندار کرمــان ، دکتــر ذبیــح ا... اعظمــی 
نماینــده مــردم شــریف جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس شــورای اســالمی، جواد 
ــاد  ــازمان جه ــس س ــوری رئی ــاد، برخ ــداری عنبرآب ــت فرمان ــزدی سرپرس ای
ــاد و  ــر جهادکشــاورزی عنبرآب کشــاورزی جنــوب استان؛محســن طاهــری مدی
ــه  ــه مــدرن هیدروپونیــک و مجهــز ب جمعــی از مســئولین یــک هكتــار گلخان
تكنولوژیهــای پیشــرفته )هایتــک( در حــوزه شهرســتان عنبرابــاد بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر 20 میلیــارد تومــان کــه توســط بخــش خصوصــی تامیــن گردیــده بــه 

بهــره بــرداری رســید .
محســن طاهــری مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان عنبرابــاد در حاشــیه افتتــاح ایــن طــرح 
گفــت : یــک واحــد گلخانــه مــدرن هیدروپونیــک در ســطح یــک هكتــار بــه بهــره بــرداری 
رســید. وی افــزود: گلخانــه مذکــور  زیــر کشــت محصــول تــوت فرنگــی مــی باشــد کــه بــا 
بهــره بــرداری از ایــن طــرح بــرای 30 نفــر بصــورت مســتقیم اشــتغال ایجــاد شــده اســت.

ــرداری از طــرح هــای  ــا احــداث و بهــره ب ــان داشــت: ب ــاد بی ــر جهادکشــاورزی عنبراب مدی
مــدرن بــا توجــه بــه سیســتم هــای سرمایشــی و گرمایشــی پیشــرفته امــكان تولیــد محصول 

در تمــام فصــول ســال فراهــم خواهــد شــد .
ــرای  ــن طــرح در حــال توســعه مــی باشــد و ب ــادآور شــد: ای ــه ی مهنــدس طاهــری در ادام
اجــرای 17 هكتــار گلخانــه مــدرن برنامــه ریــزی صــورت گرفته کــه عملیــات اجرایــی در حال 
انجــام مــی باشــد . محســن طاهــری بیــان کــرد: در حــوزه شهرســتان عنبرابــاد 405 هكتــار 

ــار  ــه کشــت خی ــن ســطوح ب ــار از ای ــه جالیــزی وجــود دارد کــه حــدود یكصــد هكت گلخان
خــار دار اختصــاص مــی یابــد کــه کامــال جنبــه صادراتــی دارد و بــه کشــور روســیه صــادر و 
مابقــی ســطوح بــه ســایر محصــوالت گلخانــه ای شــامل تــوت فرنگــی، گوجــه فرنگــی، خیــار 

معمولــی، انــواع فلفــل و بادمجــان اختصــاص مــی یابــد. مدیــر جهادکشــاورزی عنبرآبــاد افزود 
: در مجمــوع بیــش از 2400 نفــر بــه مــدت 9 مــاه در گلخانــه هــای ایــن شهرســتان مشــغول 

بــه کار هســتند.

افتتاح و بهره برداری از یک هکتار طرح احداث گلخانه مدرن هیدروپونیک 
و مجهز به تکنولوژیهای پیشرفته )هایتک( در شهرستان عنبرآباد

حســینی مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان در نشســت 
ــوع  ــا موض ــتان ب ــری اس ــكالت کارگ ــا تش ــی ب صمیم
ــدگان  ــه نماین ــاب ب ــران خط ــكالت کارگ ــائل و مش مس
ــان  ــوان صاحب ــه عن ــران را ب ــا کارگ ــزود: م ــران اف کارگ
ــه  ــف ب ــود را موظ ــم و خ ــازمان میدانی ــن س ــی ای اصل
تبــادل اندیشــه و تبــادل نظــر در حــل مســائل مرتبــط 

ــم. ــزان میدانی ــن عزی ــا ای ب
و  عمومــی  ســازمانی  را  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  ایشــان 
غیــر دولتــی توصیــف نمــود کــه بــا دریافــت حــق بیمــه 
ــاند  ــی پوش ــل م ــه عم ــود جامع ــدات خ ــه تعه ــی ب ــای دریافت  ه
ایشــان بدهــی هــای دولــت بــه ایــن ســازمان را ناشــی از 
تعهــدات جــاری تحــت عنــوان کمــک هزینــه هــای کارگاه هــای 
ــن  ــازمان تامی ــت: س ــود و گف ــوان نم ــت عن ــک دول ــول کم مش
ــع  ــد مراج ــت و بای ــه ای اس ــی بیم ــازمان تخصص ــی س اجتماع
تصمیــم گیــر بــا نــگاه بیمــه ای و نــه نــگاه حمایتــی در اجــرای 
ــا در  ــند ت ــته باش ــای الزم را داش ــری ه ــم گی ــدات تصمی تعه
ــان و  ــران ،کارفرمای ــه کارگ ــق ب ــه متعل ــازمان ک ــن س ــده ای آین

ــردد. ــكالتی نگ ــار مش ــت دچ ــز اس ــران عزی ــتمری بگی مس
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان در ادامــه ایــن نشســت اشــاره 
ای بــه جمعیــت یــک میلیــون 530 هــزار نفــری تحــت پوشــش 
ایــن ســازمان در اســتان داشــت و افــزود : در اســتان   52 هــزار 

ــن  ــه ای ــان ب ــارد توم ــه حــدود 1200 میلی کارگاه وجــود دارد ک
ســازمان بدهــی دارنــد، ایشــان مســتمری بگیــران تحــت پوشــش 
ــود  ــوان نم ــوار عن ــزار خان ــتان را 135 ه ــازمان در اس ــن س ای
ــود  ــدات خ ــرای تعه ــتای اج ــه در راس ــرد: ماهان ــان ک و بی
ماهانــه حــدود 550 میلیــارد تومــان در ایــن اســتان بــه ایــن 

قشــر بزرگــوار بــدون تاخیــر پرداخــت مینمائیــم .

نشست صمیمی تشکالت کارگری استان با مدیر 
کل و مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان


