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فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان:

مشکل آب شرب 
روستاهای استان کرمان 

تا پایان سال ۱۴۰۱ 
حل می شود   2

مدیر کل تامین اجتماعی استان در جلسه وبیناری هفته بسیج  :

با تاسی از تفکر بسیجی 
حاج قاسم تمام تالش خود 
را در جهت خدمت رسانی 

به بیمه شدگان و مستمری 
بگیران بکار می بریم 

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

دبیرستان دخرتانه فرزانگان دوره اول  کرمان 

نگاه آینده نگرانه گل گهر در 
رسمایه گذاری های بلندمدت

قطعه »لود سل« توسط 
امور تغلیظ مجتمع مس 
شهربابک بومی سازی شد

2

3

««4»»

آگهي مناقصه عمومي شماره1400/57/ع
شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( در نظـر دارد »عملیـات احداث و سـاماندهی 
معابـر و محوطـه اطـراف كارخانـه خـط چهـارم كنسـانتره« مجتمـع خـود را از طريـق برگزاري 
مناقصـه عمومـي بـه پیمانـکار واجـد شـرايط و دارای گواهینامـه صالحیـت پیمانکاری بـا رتبه 
حداقـل 3 در رشـته راه و رتبـه 5 در رشـته تاسیسـات توامًا از سـازمان مديريـت و برنامه ريزی 
 كشـور واگـذار نمايد. لذا متقاضیـان مي توانند جهـت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الکترونیکي
 WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذكـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزيابـي تأمیـن 
كننـدگان از بخـش مناقصـه و مزايـده دانلود نماينـد. مهلت تحويل پاكات سـاعت 9 الـي 14 روز 
شـنبه مـــورخ 1400/09/20 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و يـا دبیرخانه دفتر 

باشـد.  تهـران مي  مركزی 
ضمنـًا بازديـد از محل اجـراي موضـوع مناقصه روز شـنبه مورخ 1400/09/13 مقرر شـده اسـت. 
شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در رد يـا قبـول هـر يك از پیشـنهادات بـدون نیـاز به ذكر 

دلیـل و بدون جبـران خسـارت مختار مي باشـد.

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

شـركت عمـران علوی ماهـان كرمان )مجموعـه محور گردشـگری هفت 
بـاغ علـوی( در نظـر دارد 2500  سـت گاردريـل متعلـق بـه خـود را با 
قیمـت پايه هـر دسـت سـت 9/000/000 ريـال )نه میلیـون ريـال( را به 

صـورت يکجـا از طريـق مزايـده عمومـی نقداً  بـه فروش برسـاند.
لـذا از متقاضیـان خريـد درخواسـت می گردد جهـت بازديـد و دريافت 
فـرم هـای مربوطه به شـرح ذيل بـه محل دفتر شـركت مراجعـه نمايند.

تاریخ بازدید : 1400/09/03 الی 1400/09/10
زمان بازگشایی پاکات : 1400/9/11

��  آدرس دفتـر شـرکت مهـراب ماهـان کرمـان : كرمـان -  ابتـدای محـور 
گردشـگری ملـی هفـت بـاغ علـوی طبقـه فوقانـی كرمـان موتور 

0343257376-9 📞

رشکت عرمان علوی ماهان کرمان

آگهی مـــزایده

مصیبـت درگذشـت والـده مکرمه تـان را 
بـه شـما تسـلیت مـی گويیـم و بـرای آن 
بانـوی فرهیخته، غفـران الهی و برای شـما 
و خانـواده بزرگوارتـان صبر بر فـراق و اجر 

بر رضـای الهـی، مسـالت داريم. 

اندوه فقدان مادر، غمی ست المی    اما در برابر مشیت الیه جز تسلمی نشاید اندوه فقدان مادر، غمی ست المی    اما در برابر مشیت الیه جز تسلمی نشاید 

سركار خانم شاكری
 مدیركل محترم اداره كل حفاظت محیط زیست استان كرمان 

اوست باقی

روابط عمومی فوالد زرند ایرانیان

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور از تصفیه خانه فاضالب 

شهر کرمان بازدید کرد

««4»»

با ارسال نامه ای صورت گرفت:

تقدیر اعضای 
شورای کارگری 

معادن زغال 
سنگ استان 

کرمان از دکتر 
پورابراهیمی 

شهردار کرمان خبر داد:
تدوین طرحی 

ویژه برای محدودۀ 
پردیسان قائم )عج( و 

گلزار شهدای کرمان

««2»»

««2»»

كارگران كارگران صنعت زغالسنگصنعت زغالسنگ  
««2»»هوشمندانه عمل كردندهوشمندانه عمل كردند
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                                                     اَبَر قدرت
همگان را گرفته در آغوش )کرونا( قاتل و )اَبَر قدرت(   

هدیه اش، مرگ بی صدا و خموش دست و پایش رو سینه ی مردم   
بازدارنده ای نمی بیند همه جا می رود چو عزرائیل   

می فشارد ز ریشه می چیند لحظه لحظه گلوی گلها را   
اندک آرامشی دهد به روان زدن ماسک بر جلوگیری   

ماسک پیشگیری بر جلوی دهان حفظ تن واجب است و بزن   

غالمحسین رضایی - نقاش

                                                    دریا دالن ایران
دریا دالن ایران دست خدا پشتتان                        خلیج فارس کلیدش پیوسته در مشتتان

نهنگان خلیِج همیشه فارس مایید                        مجاهدان خط امام و، با خدایید
شما شهید داده اید اما نداده ایمان                         سینه سپر کرده در مقابل دشمنان
دشمن توان ندارد تا با شما در افتد                         گر متجاوز شود از بیخ و بن برافتد

ملت بَُود چو دریا در دل آن شمایید                          نیروی انقالبی مومن و باوفایید
باعث اقتدار و امنیت پایدار                         عافیت و عزت و رفاهتان برقرار

غالمحسین رضایی - نقاش

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

ــادن  ــری مع ــورای کارگ ــای ش اعض
زغــال ســنگ اســتان کرمــان در 
ــی تــالش هــای رئیــس کمیســیون  پ
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ــوزه  ــکالت ح ــع مش ــتای رف در راس
کارگــران زغــال ســنگ طــی ارســال 
محمدرضــا  دکتــر  از  ای  نامــه 

پورابراهیمــی تقدیــر کردنــد.
در ایــن نامــه کــه بــه امضــای اعضــای 
شــورای کارگــری معــادن زغــال ســنگ 
کرمــان رســیده، آمــده اســت، دیــده بیــدار 
ــوالن  ــه مس ــادن ب ــران مع ــدوار کارگ و امی
ــور و  ــا ش ــه ب ــده ک ــه ش ــدی دوخت متعه
ــن  ــولیت ضم ــد و مس ــس تعه ــعف و ح ش
انجــام وظیفــه، درصــدد تحقــق پاســخگویی 
 بــه انتقــادات مردمــی، مجدانــه تــاش 

می ورزند.

ایــن افــراد در ادامــه نامــه خطــاب بــه دکتــر 
پورابراهیمــی مــی افزاینــد، اعضــای شــورای 
اســامی مناطــق زغــال ســنگ کرمــان 
ــرور  ــما س ــای ش ــف ه ــاهد لط ــه ش همیش
ــه  ــان ب ــی دریغت ــای ب ــک ه ــی و کم گرام

ــوده اســت.  ــف ب ــن قشــر ضعی ای
اهتمــام  انــد،  آورده  ادامــه  در  کارگــران 
مســتمر و گام هــای اســتوار و مطمئــن 
ــرفت  ــبرد، پیش ــیر پیش ــی در مس حضرتعال

و ارتقــای اهــداف و افزایــش قیمــت زغــال 
مطابــق بــا شــمش فــوالد ۲۶.۵ درصــد 
باعــث شــد کــه قیمــت نهایــی زغــال ســنگ 
در کشــور افزایــش خوبــی داشــته باشــد کــه 

بســی شایســته تقدیــر و تشــکر اســت. 
ــال  ــادن  زغ ــری مع ــورای کارگ ــای ش اعض
نامــه  ایــن  پایــان  در  کرمــان  ســنگ 
تشــکرآمیز و قدردانــی افــزوده انــد، از درگاه 
احدیــت بــرای شــما ســرور گرامــی، تــداوم 

ــعادت  ــامت و س ــت و س ــق و موفقی توفی
ــم. ــالت داری مس

همچنیــن ایــن افــراد در پایــان نامــه از 
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی درخواســت کــرده انــد، در 
ــامی  ــورای اس ــای ش ــدار اعض ــتای دی راس
ــر  ــا وزی ــان ب ــنگ کرم ــال س ــق زغ مناط
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در تهــران 

ــد. ــاری کن ــا را ی آنه

با ارسال نامه ای صورت گرفت:

تقدیر اعضای شورای کارگری معادن زغال سنگ 
استان کرمان از دکتر پورابراهیمی 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــدن  ــل ش ــت تبدی ــن ظرفی ــت باغی موقعی
بــه بخــش را دارد گفــت: بــا ایــن موضــوع 
موافــق هســتیم امــا بایــد مطالعــات 
ــررات  ــاس مق ــام و براس ــوری آن انج کش

ــه  ــه ب ــن منطق ــوری ای ــیمات کش تقس
ــود.  ــل ش ــش تبدی بخ

شــهر  اداری  شــورای  در  زینی ونــد  علــی 
ــدی  ــی و زاه ــور پورابراهیم ــا حض ــه ب ــن ک باغی
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم کرم ــدگان م نماین
ــای  ــت: در ج ــار داش ــد اظه ــزار ش ــامی برگ اس
جــای اســتان کرمــان ظرفیت هــای نهفتــه ای 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب ــه می ت ــود دارد ک وج
ــتان گام  ــوازن اس ــعه مت ــرای توس ــا ب ظرفیت ه
ــهر  ــای ش ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش برداشــت. وی ب
ــه  ــک ب ــوان یکــی از شــهرهای نزدی ــن به عن باغی
مرکــز اســتان کرمــان گفــت: بخشــی از ســر ریــز 
ــه شــهر  ــوان ب جمعیــت در شــهر کرمــان را می ت
موجــود  از ظرفیت هــای  و  داد  باغیــن ســوق 

ــود.  ــتفاده ش اس
ــام  ــد انج ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
شــده از کشــتارگاه صنعتــی تینــا پروتئیــن و 
مرکــز پــرورش اســب در باغین افــزود: کشــتارگاه 
ــت و  ــتارگاه ها اس ــن کش ــزو مدرن تری ــن ج باغی
ــن  ــفالت آن تعیی ــرب و آس ــکل آب ش ــد مش بای

ــف شــود. تکلی
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از مشــکات بــا 
تصمیمــات کارشناســی قابــل حــل اســت گفــت: 
بازســازی و ســاماندهی گلــزار شــهدای شــهر 
ــود. ــام ش ــر انج ــه فج ــل از ده ــد قب ــن بای باغی

ــی در  ــر طرح ــرای ه ــل از اج ــر قب ــد ب زینی ون
ــب آن در  ــه تصوی ــن ب ــهر باغی ــای ش ورودی ه
شــورای ترافیــک تاکیــد کــرد و افــزود: در تامیــن 

زیرســاخت ها بایــد بــه مشــکات دو پــادگان 
ــود. ــه ش ــن توج ــتقر در باغی ــی مس نظام

وی بــا اشــاره بــه اینکــه موقعیــت باغیــن ظرفیــت 
تبدیــل شــدن بــه بخــش را دارد تصریــح کــرد: بــا 
ایــن موضــوع موافــق هســتیم امــا بایــد مطالعــات 
کشــوری آن انجــام و براســاس مقررات تقســیمات 
کشــوری ایــن منطقــه بــه بخــش تبدیــل شــود. 
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بایــد بــا مــردم 
ــه ایجــاد شــک  شــفاف ســخن گفــت و از هرگون
و ابهــام در جامعــه جلوگیــری شــود گفــت: 
ــد و  ــف بگذارن ــردم را باتکلی ــد م مســئوالن نبای
بایــد بــا مــردم صــادق باشــند چــرا کــه صداقــت 
اگــر هــم تلخــی داشــته باشــد بهتــر از باتکلیفــی 

افــراد اســت.

استاندار کرمان: با تبدیل باغین به بخش موافق هستیم 

شــهردار کرمــان از تدویــن طرحــی ویــژه 
بــرای محــدودۀ پردیســان قائــم عجــل ا... 

 فرجــه خبــر داد.
ســعید َشــعرباف تبریــزی، در بازدیــد از مجموعۀ 
ــا  ــه ب ــان ک ــج( کرم ــان )ع ــه صاحب الزم مهدی
ــردم  ــده م ــدی، نماین ــدی زاه ــور محمدمه حض
ــامی، و  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل کرم
ــان  ــجد صاحب الزم ــای مس ــأت امن ــای هی اعض
ــن  ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــت، ب ــام گرف ــج( انج )ع
طرحــی ویــژه بــرای محــدودۀ پردیســان قائــم و 
گلــزار شــهدا توســط قــرارگاه خاتــم گفــت: مقرر 
ــش ماهه  ــی ش ــازه زمان ــرح در ب ــن ط ــده ای ش
توســط قــرارگاه خاتــم آمــاده شــود. وی افــزود: 
در طراحــی و اجــرای ایــن طــرح، ســپاه قــدس، 

ــا  ــا و ســایر ارگان ه ــب ســردار دل ه ــاد مکت بنی
نقــش دارنــد؛ ضمــن اینکــه شــهرداری کرمــان 
هــم در راســتای بخشــی از اجــرای ایــن طــرح، 

ــه وظیفــۀ خــود عمــل خواهــد کــرد. ب

ــن  ــی ای ــه داد: در طراح ــان ادام ــهردار کرم ش
محــدوده، قطعــاً از زیرگــذر »گنبــد جبلیــه« تــا 
ــن،  ــود؛ بنابرای ــد ب ــاده راه خواه ــزار شــهدا پی گل
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در آســتانۀ ســالگرد 
شــهادت ســردار دل هــا، حاشــیۀ ایــن مســیر در 

ــت. ــازی اس ــاح و آماده س ــال اص ح
ــا  ــن ب ــرد: همچنی ــان ک ــزی بی ــعرباف تبری َش
آســتان قــدس رضــوی در حــال مذاکره هســتیم 
تــا در ایــام هفتــۀ مقاومــت و ســالگرد شــهادت 
ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، چنــد 
خــودروی »ون برقــی« را بــرای جابه جایــی 
ــزار شــهدا، در  ــا گل ســالمندان در ایــن مســیر ت

ــرار دهــد. ــا ق ــار م اختی
وی افــزود: عــاوه بــر اختصــاص اتوبــوس بــرای 

ــرای  ــزار شــهدا، ب ــا گل حمل و نقــل شــهروندان ت
تنظیــف محــدودۀ گلــزار شــهدا و ســرویس های 
بهداشــتی نیــز نیــرو در اختیــار مجموعــه قــرار 

خواهیــم داد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ ســعید شــعرباف تبریــزی، 
محمدمهــدی  به همــراه  کرمــان،  شــهردار 
در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده  زاهــدی، 
ــأت  ــای هی ــامی، و اعض ــورای اس ــس ش مجل
امنــای مهدیــه صاحب الزمــان عجل ا... فرجــه، 

از مجموعــۀ مهدیــه بازدیــد کردنــد.
در ایــن بازدیــد همچنیــن ازســوی اعضــای 
ــج(،  ــان )ع ــه صاحب الزم ــای مهدی ــأت امن هی
ایــن  فعالیت هــای  و  اقدامــات  از  گزارشــی 

ــد. ــه ش ــه ارای مجموع

شهردار کرمان خبر داد:

تدوین طرحی ویژه برای محدودۀ پردیسان قائم )عج( و گلزار شهدای کرمان

معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: تاکنــون، ۵۱ 
ــم اســتان  ــاع خارجــی مقی ــت اتب درصــد جمعی
ــت  ــا را دریاف ــن کرون ــت اول واکس ــان، نوب کرم

ــد.  کــرده ان
حســین صافــی زاده، معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــان ب ــکی کرم ــوم پزش عل
طــرح واکسیناســیون علیــه بیمــاری کرونــا 
ــد  ــت: ۵۱ درص ــاع خارجــی گف ــت اتب در جمعی

جمعیــت اتبــاع خارجــی مقیــم اســتان کرمــان، 
نوبــت اول واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد.
او  افــزود: تاکنــون از ۱۹۸ هــزار و ۳۶۰ نفــر 
جمعیــت بــاالی ۱۲ ســال از اتبــاع خارجــی 
دارای مجــوز مقیــم اســتان کرمــان، بیــش 
ــد،  ــی ۵۱ درص ــر؛ یعن ــزار و ۴۰۰ نف از ۱۰۰ ه
ــی ۲۸  ــر؛ یعن ــزار و ۴۲۰ نف ــت اول و ۵۶ ه نوب
درصــد نیــز نوبــت دوم واکســن کرونــای خــود را 

ــد. ــرده ان ــت ک دریاف

صافــی زاده بیــان کــرد:  بــا هــدف حفظ ســامت 
و ارتقــای ایمنــی جامعــه، واکسیناســیون اتبــاع 
غیــر ایرانــی ســاکن در اســتان کرمــان در حــال 
انجــام اســت و هیــچ محدودیتــی بــرای تامیــن و 

تزریــق واکســن مــورد نیــاز آنــان وجــود نــدارد.
او تصریــح کــرد: اتبــاع خارجــی بــاالی ۱۲ 
ــا مراجعــه  ســال در اســتان کرمــان می تواننــد ب
ــق  ــه تزری ــبت ب ــتی، نس ــای بهداش ــه پایگاه ه ب

ــد. ــدام کنن ــود اق ــد ۱۹ خ ــن کووی واکس

معاون هبداشیت دانشگاه علوم پزشیک کرمان:

 ۵۱ درصد جمعیت اتباع خارجی مقیم کرمان، واکسن کروان را دریافت کردند 

فرمانده سپاه استان کرمان: 

مشکل آب شرب 
روستاهای استان کرمان 

تا پایان سال ۱۴۰۱ حل می شود  
ــم  ــاش می کنی ــت: ت ــان گف ــتان کرم ــپاه اس ــده س  فرمان
ــادی،  ــای جه ــک گروه ه ــا کم ــال ۱۴۰۱ ب ــان س ــا پای ت
ــتان  ــتایی در اس ــرب روس ــکل آب ش ــت مش ــردم و دول م

ــم.  ــل کنی را ح

افتتــاح  آییــن  حاشــیه  در  معروفــی  حســین  ســردار 
ــان  ــارا... اســتان کرم ــی ســپاه ث ــای محرومیت زدای پروژه ه
بــه مناســبت هفتــه بســیج و بــا محوریــت بخــش شــهداد 
ــام  ــاد و خاطــره شــهدا، ام ــا گرامیداشــت ی برگــزار شــد ب
شــهدا و سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت شــهید ســلیمانی 
و تبریــک هفتــه بســیج اظهــار داشــت: در منطقــه شــهداد 
در ۲۳ روســتا در قالــب قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه 
ــی،  ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــی در حوزه ه ــات مختلف موضوع
ــتورکار  ــان و ... در دس ــان و محروم ــکن مددجوی آب، مس

قــرار گرفــت.
ــه از  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــک  ــده بان ــام ش ــی انج ــا هماهنگ ــل ب ــال قب ــهریور س ش
ــه ایــن منطقــه ورود کــرد افــزود: امــروز  رفــاه کارگــران ب
شــاهد افتتــاح ۹۴ پــروژه ای هســتیم کــه بــا کمــک بانــک 

ــه ثمــر رســیده اســت.   ــاه و بســیج ســازندگی ب رف
وی بــا عنــوان اینکــه ایــن ۹۴ پــروژه بــه ارزش ۲۰ میلیــارد 
ریــال افتتــاح می شــود گفــت: ایــن پروژه هــا شــامل 
افتتــاح و الیروبــی 7 رشــته قنــات، دو اســتخر ذخیــره آب 
کشــاورزی، ۳۵ پــروژه احــداث و تعمیــر منــازل مســکونی 
ــان، احــداث ۵۰ ســرویس بهداشــتی  محرومــان و مددجوی

و حمــام و یــک پــروژه اشــتغالزایی اســت.
ــای  ــی از اولویت ه ــه یک ــان اینک ــا بی ــی ب ــردار معروف س
ــژه آب  ــه وی ــث آب ب ــان، بح ــتان کرم ــا در اس ــی م اصل
شــرب روســتائیان اســت ادامــه داد: کارهــا و حرکت هــای 
جهــادی مــا بــر پایــه همــت بــوده و بــا کمــک گروه هــای 
ــی  ــن حرکت هــای خوب ــردم و خیری ــادی، مشــارکت م جه

انجــام شــده اســت.
ــا  ــی ت ــرفت و آبادان ــرارگاه پیش ــه ق ــوان اینک ــا عن وی ب
ــرده  ــه ک ــان هزین ــارد توم ــه ۳ میلی ــن منطق ــون در ای کن
ــرای حــل  ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــت: اصــرار م اســت گف
مشــکات مــردم پیمانــکاری را کنــار گذاشــته و بــا کمــک 
حرکت هــای جهــادی، مشــارکت مــردم و بــه وســیله خــود 
ــگاه خــود مــردم ایــن اقدامــات انجــام شــود. ــا ن مــردم و ب

ــراز امیــدواری  ــا اب ــارا... اســتان کرمــان ب ــده ســپاه ث فرمان
از اینکــه بتوانیــم تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ بــا کمــک 
گروه هــای جهــادی، خیریــن، کمــک مــردم و بخــش 
دولتــی مشــکل آب شــرب روســتایی اســتان کرمــان حــل 
شــود افــزود: در کنــار آن حــل آب کشــاورزی هــم دنبــال 

می شــود.

* * * * * * * *

 فرمانده انتظامی استان خبر داد :

انهدام باند قاچاق مسلحانه 
مواد مخدر در غرب کرمان 

ــال  ــه در ح ــدر ک ــواد مخ ــاق م ــد قاچ ــک بان ی
و  حشــیش  کیلوگــرم   520 از  بیــش  انتقــال 
شیشــه بــه اســتان های مرکــزی بودنــد، در 
ــگ  ــت »ری ــس در دش ــای پلی ــات نیروه عملی
زمین گیــر  شــهربابک،  شهرســتان  ســفید« 

ــدند. ش

بــه گفتــه ی فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان، در ایــن 
عملیــات، دو نفــر از قاچاقچیــان دســتگیر شــدند و ۲۹7 
ــه  ــرم شیش ــیش و ۲۲۴ کیلوگ ــرم حش ــو و ۶۰۰ گ کیل

کشــف شــد.
ــک  ــدام ی ــه انه ــاره ب ــا اش ــری ب ــا ناظ ــردار عبدالرض س
بانــد قاچــاق مســلحانه ی مــواد افیونــی در غــرب اســتان 
کرمــان، اظهــار کــرد: »مامــوران پلیــس شــهربابک 
بــا انجــام اقدامــات اطاعاتــی از انتقــال مقادیــری 
ــه اســتان های مرکــزی  موادمخــدر از مرزهــای شــرقی ب
ــتور  ــدند و بررســی موضــوع را در دس ــع ش کشــور مطل

ــد«. ــرار دادن ــود ق کار خ
وی بــا اشــاره بــه رصــد مســتمر فعالیت هــای ایــن بانــد 
پلیــس شهرســتان های  عملیاتــی  »تیم هــای  افــزود: 
ــا  ــا پشــتیبانی پلیــس مبــارزه ب شــهربابک و ســیرجان ب
ــرارگاه  ــگان ۱۲۴ ق ــکاوران ی ــتان و ت ــدر اس ــواد مخ م
ابــوذر بــا مشــاهده ی دو دســتگاه خــودروی پــژو پــارس 
متعلــق بــه قاچاقچیــان در هفــت کیلومتــری شــهربابک 
در دشــت ریــگ ســفید، بــه آن هــا دســتور ایســت 

ــد«. دادن
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــده انتظامــی اســتان کرمــان ب فرمان
ــمت  ــه س ــوران ب ــت مام ــض روی ــه مح ــان ب قاچاقچی
ــری  ــن درگی ــه داد: »در ای ــد، ادام ــلیک کردن ــا ش آن ه
مســلحانه بــا آتــش پرحجــم مامــوران، سرنشــینان 
ــودروی دوم  ــینان خ ــر و سرنش ــودروی اول زمین گی خ
ــمت  ــه س ــدازی ب ــودرو و تیران ــردن خ ــا ک ــا ره ــز ب نی

ــدند«. ــواری ش ــل مت ــوران از مح مام
وی خاطرنشــان کــرد: »در ایــن عملیــات ضمــن توقیــف 
خودروهــا، دو نفــر از قاچاقچیــان دســتگیر و ۲۹7 کیلــو 
ــرم شیشــه کشــف  ــرم حشــیش و ۲۲۴ کیلوگ و ۶۰۰ گ

شــد«.
ــرای دســتگیری  ــاش ب ــه اینکــه ت ــا اشــاره ب ناظــری ب
ــه دارد، گفــت: »تیم هــای  ــواری ادام ســایر متهمــان مت
عملیاتــی پلیــس همچنــان بــه صــورت زمینــی و هوایــی 

در حــال پاکســازی منطقــه هســتند «.

معــاون بهره بــرداری شــرکت توزیــع 
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ب
ــرف  ــار مص ــک ب ــت پی ــه منظورمدیری ب
ــت  ــل اردیبهش ــتان از اوای ــرق در زمس ب
ــزار و  ــون 61 ه ــاری تاکن ــال ج ــاه س م
ــر  ــنایی معاب ــراغ روش ــتگاه چ 672 دس
ــی  ــوان مصرف ــا ت ــتان ب ــمال اس در ش
11.55مــگاوات تعدیــل و بهینه ســازی 

ــد. ش
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان ، محمــد  ــرق شــمال اســتان کرم ــروی ب نی
ــک  ــت پی ــور مدیری ــه منظ ــت: ب ــنی گف محس
ــه  ــک ب ــتان و کم ــرق در زمس ــرف ب ــار مص ب
ــل  ــور از اوای ــای کش ــوخت نیروگاه ه ــن س تامی
ــون ۶۱  ــاری  تاکن ــال ج ــاه  س ــت م اردیبهش
ــر  ــنایی معاب ــراغ روش ــتگاه چ ــزار و ۶7۲ دس ه
ــی  ــوان مصرف ــا ت ــان ب ــتان کرم ــمال اس در ش
بهینه ســازی و  تعدیــل  مــگاوات   ۱۱.۵۵ 

شد.
دیســپاچینگ  و  بــرداری  بهــره  معــاون 
ــان  ــا بی ــرق شــمال اســتان ب ــع ب شــرکت توزی
 اینکــه تعدیــل روشــنایی داخــل شــهرها و 

جــاده هــای بیــن شــهری بــه فرهنــگ ســازی 
ــد  ــک میکن ــرق کم ــرژی ب ــه ان ــرف بهین مص
ــل  ــا در فص ــت ت ــی خواس ــترکین خانگ از مش
ــایل  ــه ای وس ــک درج ــش ی ــا کاه ــتان ب زمس
ــتان در  ــرق اس ــت ب ــه صنع ــود ب ــی خ گرمایش
ــک  ــرما کم ــل س ــدار در فص ــرق پای ــن ب تامی

ــد.   نماین
ــل و بهینه ســازی  ــور تعدی ــزود: طــی مان وی اف
ــزار شــد  ــاه برگ ــه در آبان م ــر ک روشــنایی معاب
یــک هــزار و  ۴۰۰دســتگاه چــراغ روشــنایی بــا 
تــوان مصرفــی ۳۲ کیلــووات اصــاح و تعدیــل 

شــد. 
ــش  ــتای کاه ــرد: در راس ــه ک ــنی  اضاف محس
ــر،  ــار ضمــن بهینه ســازی روشــنایی معاب پیک ب
بیلبورد هــای  و  تابلوهــا  تعدیــل  و  اصــاح 
میادیــن،  و  پارک هــا  روشــنایی  تبلیغاتــی، 
جمــع آوری  و  ســاختمان ها  نورپــردازی 
المپ هــای پرمصــرف  نیــز بــا اســتفاده از 
ــای  ــیج و اکیپ ه ــف بس ــار مختل ــت اقش ظرفی
مدیریــت مصــرف در دســتور کار قــرار گرفتــه و 

ــت. ــرا اس ــال اج در ح
ــای  ــه کاهــش دم ــا توجــه ب وی توضیــح داد: ب

مصــرف  افزایــش  آن  تنــاوب  بــه  و  هــوا 
انــرژی)گاز( و از جهتــی محدودیت هــای ایجــاد 
نیروگاه هــای  ســوخت  خصــوص  در  شــده 
تولیــد بــرق، مدیریــت پیــک بــار زمســتانی در 
ــه اســت. ــرار گرفت ــرق ق دســتور کار صنعــت ب
محمــد محســنی  معــاون بهــره بــرداری و 
ــتان  از  ــمال اس ــرق ش ــع ب ــپاچینگ توزی دیس
ــداری تمامــی شــبکه هــای شــمال اســتان  پای
ــرف و وزش بــاد شــدید  ــارش ب ــگام ب در هن

ــر داد. خب
ــه  ــا برنام ــالجاری ب ــدای س ــت : از ابت وی  گف

ریــزی و انجــام مانورهــای متعــدد الزم پایــداری 
ــه  ــتان ب ــرق شــمال اس ــع ب ــای توزی شــبکه ه
ــان  ــا در زم ــید  ت ــن رس ــد ممک ــن ح باالتری
وقــوع بحــران هــا بــر خــاف ســالیان گذشــته 
کمتریــن نــا پایــداری بــرای مشــترکین محتــرم 

حــادث شــود.
محســنی خاطــر نشــان کــرد:  کارکنــان توزیــع 
بــرق شــمال اســتان کرمــان بــه عنــوان خــادم 
ملــت  تمــام تــاش خــود را در راســتای تامیــن 
بــرق پایــدار و مطمئــن در زمســتان انجــام 

ــد داد. خواهن

تدابیری برای مدیریت مصرف برق در زمستان ۱۴۰۰
 ۶۱۰۰۰  هزار چراغ روشنایی معابر در شمال استان کرمان تعدیل شد

کرونا هنوز تمام نشدهکرونا هنوز تمام نشده مراقب باشیم تا پشیمان نشویم مراقب باشیم تا پشیمان نشویم

کارگران صنعت زغالسنگ 
هوشمندانه عمل کردند

»معــادن زغالســنگ متولــی درســتی ندارنــد«  ایــن 
جملــه  اخیــرا در رســانه هــای اســتان زیــاد شــنیده میشــود 
ــِش  ــران زحمتک ــات کارگ ــم اعتراض ــم حج ــل آن ه و دلی
ــایل  ــا مس ــه ب ــت ک ــان اس ــتان کرم ــنگ اس ــادِن زغالس مع
ریــز و درشــتی دســت بــه گریبــان هســتند  و باعــث شــده 
ــه حــل  ــا دقــت بیشــتری ب ــدرکاران ب مســووالن و دســت ان

ــد. ــت  زغالســنگ بپردازن مشــکات صنع
ــواب  ــد ؟ ج ــراض میزن ــه اعت ــت ب ــت دس ــه وق ــر چ کارگ
ــرای از  ــی ب ــه منافع ــی ک ــد وقت ــد باش ــن میتوان ــی ای اجمال
ــِش  ــر زحمتک ــران قش ــد ، کارگ ــته باش ــت دادن نداش دس
جامعــه هســتند و بایــد  معیشــت و آتیــه آنهــا تامیــن شــود 
ــه ســختی  ــا توجــه ب ــا کارگــران معــادن ب ــن بیــن  ام در ای
کار شــرایط بدتــری دارنــد واگــر در معــادن زیرزمینــی 
زغالســنگ راور و کوهبنــان هــم مشــغول باشــی اوضــاع بدتــر 

ــم میشــود. ه
خاصــه اینکــه فریــاد کارگــران از آنجــا بلنــد اســت کــه بــا 
ــه کار طاقــت فرســا و ســخت معــدن کاری حقــوق  توجــه ب
و مزایــای آنهــا بســیار پاییــن اســت و ســوءمدیریت و عــدم 
ــاِن  ــوی  متولی ــادن از س ــد کاِر مع ــر رون ــی ب ــارت کاف نظ
ــذاری در  ــرمایه گ ــودِن س ــذاب نب ــن ج ــط  و همچنی مرتب
ــث  ــن محصــول  باع ــن ای ــت زغالســنگ و قیمــت پایی صنع
ــا  ــه ب ــز شــده اســت وگرن ــران عزی انباشــت مشــکات کارگ
ــع و  ــب و قان ــردم نجی ــوی م ــق و خ ــه از خل ــناختی ک ش
ــان   ــد و کرم ــان، زرن ــتانهای راور ،کوهبن ــدار شهرس والیتم
ــوع  ــن ن ــل ای ــه اســتخوان نرســد اه ــا کارد ب ــا ت ــم آنه داری

ــتند ــوده و نیس ــات نب ــات و اعتراض تجمع
ــر عامــل ســابق  ــا وقتــی کــه مدی البتــه در کنــار ایــن قضای
ــتفاده  ــوء اس ــاس و س ــرم اخت ــه ج ــنگ ب ــرکت زغالس ش
ــا  ــر ب ــه کارگ ــت ک ــت اس ــر عل ــد ب ــود،   مزی ــتگیر میش دس
ــت  ــر اس ــه خب ــنگ چ ــرکت زغالس ــد در ش ــر کن ــود فک خ
ــدوزی  ــروت ان ــال ث ــران درح ــی و مدی ــا خال ــفره م ــه س ک
ــه  ــاع ناب ــن اوض ــا ای ــر ب ــت اگ ــتفاده! در حقیق ــوء اس و س
ــران زحمتکــش صنعــت زغالســنگ  ســامان اقتصــادی کارگ
ــدان  ــه جهــت ســوء اســتفاده معان  قناعــت پیشــه کــرده و ب
ــتن داری  ــران خویش ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ

ــا دارد .  ــم از آنه ــکر ه ــای تش ــد ج ــوده ان نم
ــا  ــت  باشــد ت ــا درای ــد باهــوش و ب ــا کارگــر جماعــت بای ام
خــدای ناکــرده مــورد ســوء اســتفاده جریانــات و افــراد معانــد 

هــم قــرار نگیــرد.  
ــووالن  ــی مس ــاش برخ ــت و ت ــا درای ــف و ب ــن وص ــا ای  ب
ــی  ــیار خوب ــات  بس ــاهِد اقدام ــته ش ــه گذش دلســوز در هفت
در مجلــس شــورای اســامی و وزارت خانــه هــای کار و 
تعــاون و رفــاه اجتماعــی و صنعــت و معــدن تجــارت بودیــم 
و خوشــبختانه قیمــت بســیار پاییــن زغالســنگ هــم بــا رشــد 
در راســتای قیمــت شــمش فــوالد صادراتــی  اصــاح شــده و 
قیمــت آن بــاال رفتــه کــه ایــن امــر موجــب درآمــد بیشــتر 
شــرکت و بــه تبــع آن افزایــش حقــوق و مزایــای کارکنــان و 

کارگــران خواهــد شــد .
ــا  ــد و ب ــل کردن ــمندانه عم ــران هوش ــر  کارگ ــوی دیگ از س
دیــدن زحمــات و تاشــهای نماینــده مــردم کرمــان و راور و 
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس )دکتــر پورابراهیمــی( 
ــدار  ــم آوردن دی ــده و فراه ــن نماین ــت ای ــت و همی و جدی
تعــاون  و  کار  وزیــر  بــا  زغالســنگ  کارگــری  شــورای  
ــت  ــر صنع ــن وزی ــن معاونی ــی ( و همچنی ــر عبدالملک )دکت
و معــدن و مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی فــوالد، معاونــت 
ایمیــدرو، معــاون وزیــر اقتصــاد و معــاون وزیــر کار و تعــاون 
ــری  ــه گ ــد بســیار و مطالب ــی و امی ــث دلگرم ــران باع در ته
ــود  ــز بینظــر ب ــوع خــود نی ــه در ن ــران شــد ک ــی کارگ واقع
و  باعــث شــد اعضــای شــورای کارگــری صنعــت زغالســنگ 
اســتان کرمــان طــی نامــه ای  تقدیــر و تشــکر را از نماینــده 
ــت  ــا اصال ــران ب ــان داد کارگ ــه نش ــند ک ــته باش ــود داش خ
 قــدردان مســووالن دلســوز هســتند و افــراد مغــرض و معانــد 
ــن تجمعــات  نمــی تواننــد از آنهــا سوءاســتفاده نماینــد و ای
صنفــی را بــه بیــراه ببرنــد زیــرا کارگــران هــم بــه ایــن درک 
صحیــح رســیده انــد کــه دشــمنان قســم خــورده ایــن کشــور 
بــه هیــچ وجــه در فکــر آنهــا نبــوده و قصــِد بهــره بــرداری از 

مطالبــه  گــری خواســته هــای آنهــا را دارنــد. 
امیــد اســت بــا درایــت و پشــتکار و همیــت  دولــت و مجلــس 
بقیــه مشــکات ایــن کارگــران نیــز بــه ســرعت حــل شــود 
ــا یکبــار دیگــر شــاهد رشــد و شــکوفایی ایــن صنعــت در  ت

ــالهای  ــد س ــه مانن ــان ب ــتان کرم اس
درخشــان آن باشــیم.  

✍ محمد حسنی سعدی
مدیر مسوول هفتواد کرمان

یادداشت مدیر مسوول

برگزاری سیزدهمین دوره 
مسابقات شطرنج 

در شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان، 
ازمســابقات شــطرنج،  ســیزدهمین دوره 
مطابــق بــا تقویــم ورزشــی ســال ۱۴۰۰ بــه 
ــات شــطرنج  ــی ســتاد در محــل هی میزبان

اســتان کرمــان، اواخرآبــان مــاه ســال جــاری برگــزار گردیــد.

مجــد زاده، دبیــر و مســئول کمیتــه ورزش ایــن شــرکت در 
حاشــیه برگــزاری ایــن مســابقات بیــان نمــود: ایــن مســابقات 
ــورت دوره ای  ــه ص ــر ب ــور ۹ نف ــا حض ــان ب ــش آقای در بخ

برگــزار گردیــد. 
وی افــزود: در ایــن دور از مســابقات، آقایــان رحمــان کافــی 
زاده بــا کســب 7.۵ امتیــاز مقــام اول، حمیــد صالحــی بــا 7 
ــا کســب امتیــاز  ــوذری ب امتیــاز مقــام دوم و محمدمهــدی ن

ــد. ۵.۵ مقــام ســوم را از آن خــود نمودن
مجــد زاده همچنیــن خاطــر نشــان کــرد:  مســابقات  بخــش 
بانــوان نیــز بــا حضــور دو نفــر از بانــوان ایــن شــرکت صــورت 
ــم حدیثــه ســنجری مقــام اول  پذیرفــت کــه در نهایــت خان

را کســب نمــود.
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                                                        سید حسن مدرس
وکیل انقالبی کوبنده ی خائنان سالم به روح پاک )مدرس( مسلمان  

فقط به محراب حق برده رکوع و نماز سیاستش بوده با دیانتش همطراز   
مجاهدی که شده سمبل استقامت سر خم نکرده پیش )زور( و )زر( و خیانت  

که از اصول دین و سیاستش بوده پر ضد )یزید زمان( آزاده بوده چون ُحّر  
مبارزی شجاع و زاهد و متقی بود سید با درایت بصیرتش قوی بود   
مانده و هم بماند وکیل ناب ایران وکیلی که داده جان اما نداده ایمان  

                                                      غیرت و عزت
عزت طلبی؟ به حاج قاسم بنگر غیرت طلبی؟ به )حاج قاسم( بنگر  
بنگر به )شهید( که بَُود تاج سر اسطوره ی صبر و استقامت خواهی؟  

که )آب حیات( را ز ساقی بگرفت رندی که فنا بداد و باقی بگرفت  
معراج را با چه اشتیاقی بگرفت در )آتش اشتیاق پرواز( بسوخت  

آینده و احتیاج فردا را دید چشم شهدا، ورای دنیا را دید  
کز هر دو جهان رضای حق را طلبید احسنت به هرکه همچو حاج قاسم بود 

غالمحسین رضایی - نقاش

رسدار هشید محمد حسین یوسف الهی

من بسیجی ام 

ــفر  ــم س ــم ه ــا ه ــه روز ب س
بودیــم. در تمــام ایــن مــدت 
ــاز  ــراي نم ــه ب ــا ک ــر ج ه
محمــد  کردیــم،  توقــف 
ــار  حســین مــي ایســتاد کن
یکــي  و  نمــاز  مهرهــاي 
ــر مــي  یکــي مهــره هــا را ب
ــگاه  ــت ن ــا دق ــت و ب داش
ــتم  ــي خواس ــرد. م ــي ک م
بفهــم بــراي چــه ایــن کار را 

انجــام مــي دهــد، تــا اینکــه یــك بــار ایســتاد بــه 
نمــاز، مهــرش را برداشــتم. ســبز رنــگ بــود و بــوي 

ــود. ــال ب ــت کرب ــت. ترب ــي داش عجیب
ــپاه  ــت س ــه عضوی ــم ب ــي کردی ــرار م ــه اص ــر چ ه
ــي  ــد. م ــي ش ــمي نم ــدار رس ــد و پاس ــي آم در نم
گفت:»اگــر مــن شــهید شــوم و روي ســنگ قبــرم 
ــي  ــان را م ــت جلویت ــدار« روز قیام ــند »پاس بنویس

ــیجي ام« . ــن بس ــرم. م گی

یاد یارانیاد یاران

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

)1227594(

ــایپا  ــودرو س ــد خ ــرکت تولی ــرات ش ــی تغیی آگه
کرمــان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 
11023 و شناســه ملــی 10630169549 )در حال 
تصفیــه( بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
ــورخ 1400/02/26  ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ع
ــرداد  ــان مه ــد : آقای ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
رضایــی زاده بــا کــد ملــی3051148075 و روزبــه 
نشــانی  کدملی0071702083بــا  بــا  زاده  زارع 
کرمــان - بلــوار جمهــوری - نبــش بلــوار هوانیــروز 
موسســه صنــدوق بازنشســتگی شــرکت ملــی 
ــه  ــران تصفی ــوان مدی ــه عن ــران ب ــع مــس ای صنای
بــرای مــدت2 ســال انتخــاب شــدند. - کلیــه 
ــران  ــل مدی ــدارک تحوی ــناد وم ــا ، اس ــی ه دارای
تصفیــه گردیــد. - کلیــه مکاتبــات و اوراق واســناد 
ــه  ــه ب ــران تصفی ــا مدی ــا امض ــی ب ــد آور مال تعه
همــراه مهرشــرکت معتبــر خواهــد بــود. اداره 
ــان اداره  ــتان کرم ــاک اس ــناد و ام ــت اس کل ثب
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان 

)1227594(

شرح بعضی از دوستان
دوشمن دانا بلندت می کند                  

  بر زمینت میزند نادان دوست
چون زمین خوردی از نادان است    

کن تحمل این زمان افکار  دوست
هفت من چشم کرمان کور شد         

 کار دشمن نیست هموطن کند دوست 
ظلم کردند انگلیس و روس از بهر ما   

ظالمان رفتند ماندگار است کار دوست 
با خبر باش اگر تمجید کرد از شما   

 نیست دشمن چاپلوس شده این زمان افکار دوست 
نرخ تمجید گر ارزن شود میدان ارگ     

با خبر باش کم زمین خورده افکار دوست 
گر که دوستی وام خواست نگشتی ضامنش   

دوست قدیمی شود دشمن برای شخص دوست 
این یاران بدانید دوستان با وفا         

  فصل آن ها همره است از کار دوست 

» حمزه فریفته «

شعرشعر  هفتوادهفتواد

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

هیات رزمندگان اسالم استان کرمان هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 
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حسینیه ثارا... کرمان

َایَن ُمِعز ُاالولِیاءَایَن ُمِعز ُاالولِیاء

افزایــش نقدینگــی بــرای ســرمایه گــذاری در طــرح هــای 
بلنــد مــدت از ســوی گل گهــر، یعنــی ایــن مجموعــه برای 
ســال هــای پیــش روی خــود خــواب خوبــی دیــده اســت 
ــره ارزش  ــتر در زنجی ــهم بیش ــب س ــر آن کس ــه تعبی ک

صنعــت فــوالد خواهــد بــود.

ــذار در  ــر گ ــای اث ــی فاکتوره ــا بررســی تمام ــدت ب ــد م ــگاه بلن ن
ــک شــرکت و  ــد ی ــه حضــور قدرتمن ــد ب ــی توان ــدار م توســعه پای

ــد. ــک کن ــرمایه کم ــازار س ــهام آن در ب ــتقبال از س اس
شــرکت هــای معدنــی نیــز در ســال هــای اخیــر بــه ویــژه شــرکت 
ــره ارزش  ــل زنجی ــا تکمی ــن، ب ــنگ آه ــوزه س ــال در ح ــای فع ه
ــد  ــا بتوانن ــتند ت ــد و ســود حاصــل داش ــش درآم ــر افزای ســعی ب
نقدینگــی باالیــی بــرای طــرح بلنــد مــدت خــود کــه عمومــا طــرح 

هــای توســعه ای محســوب مــی شــوند را فراهــم کننــد. 
ــی  ــا نگاه ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــن ش ــن  بی در ای
ــا  ــا ب ــت ت ــته اس ــدم برداش ــت ق ــیری درس ــعه ای در مس توس
اســتفاده از نقشــه راه تدویــن شــده، نقــش خــود در زنجیــره ارزش 

ــد. ــش ده ــوالد را افزای ف
ــا  چنیــن نگاهــی از ســوی مدیــران  ایــن مجموعــه باعــث شــده ت

پــروژه هــای بلنــد مــدت تعریــف و در جهــت افزایــش بهــره وری 
و  ســود بیشــتر گام بــردارد.

امــا در بعــد دیگــر گل گهــر در 6 ماهــه ســال جــاری موفــق بــه 
افزایــش 210 درصــدی ســرمایه گــذاری هــای بلنــد مــدت خــود 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  گذشــته شــد. وصــول مطالبــات 
ــروش  ــار رشــد 130 درصــدی ف ــت ســود در کن ــش کیفی و افزای
ــای  ــروژه ه ــذاری در پ ــرای ســرمایه گ توانســت نقدینگــی الزم ب

بلند مدت را فراهم کند. 
اتفاقــی کــه نشــان مــی  دهــد، گل گهــر بــا آینــده نگــری درســت 
ــی  ــش آفرین ــر نق ــاوه ب ــا ع ــته ت ــدم برداش ــعه ق ــیر توس در مس
ــود  ــای خ ــزان درآمده ــر می ــد ب ــره ارزش بتوان ــتر در زنجی بیش

ــد. بیفزای
اما این نگاه دستاوردهای بسیاری به همراه دارد:

افزایــش نقدینگــی بــرای اجــرای پــروژه هــای بلنــد مــدت، یعنــی 
گل گهــر در افزایــش فــروش توانمنــد بــوده و توانســته بــا تولیــد 

محصــوالت کیفــی ســهم خــود در بــازار را افزایــش دهــد.
از ســویی دیگــر تعریــف پــروژه هــای بلنــد مــدت نشــان از افزایــش 
ایــن ســهم در ســال هــای پیــش رو دارد، موضوعــی که ســهامداران 
 را در ایــن آشــفته بــازار بــورس بــه داشــتن »کگل« امیــدوار 
مــی کنــد.  گل گهــر پــس از حضــور در ابــر پــروژه انتقــال آب از 
خلیــج فــارس بــه فــات مرکــزی و همچنیــن یکــه تــازی در تولیــد 
کنســانتره ســنگ آهــن، نشــان داد بــی گــدار بــه مســیر توســعه 

ــن  ــره تامی ــری در زنجی ــور حداکث ــرای حض ــود را ب ــده و خ نیام
ــت.  ــرده اس ــاده ک آم

ــه دنبــال توســعه بخــش هــای دیگــر  افزایــش ســهم فــروش  و ب
ــی اســت کــه نبــود آن  ــگاه بلنــد مدت ــن مجموعــه  همــان ن از ای
در بســیاری از مجموعــه هــا مشــکات بســیاری بــه همــراه داشــته 

اســت. 
گل گهــر بــا تامیــن نقدینگــی الزم در مســیری توســعه نشــان داد 
مــی تــوان در شــرایط ســخت تحریمــی و اقتصــادی مســیر توســعه 

پایــدار را تدویــن و نقدینگــی الزم بــرای آن را تامیــن کنــد.
ــا  ــی بخــش ه ــد در تمام ــی بای ــن نقدینگ ــن تامی ــگاه و ای ــن ن ای
ــد هــم در  ــر جدی ــرداری از ذخای ــژه در باالدســت و بهــره ب ــه وی ب
ــر  ــی گل گه ــن اقدامات ــا چنی ــع ب ــرد. درواق ــرار گی ــتور کار ق دس
بــه هــدف خــود یعنــی ایجــاد منطقــه اقتصــادی و ســهم خواهــی 
بیشــتر از بــازار در میــان تولیدکننــدگان زنجیــره تامیــن، نزدیــک 

تــر خواهــد شــد.

نگاه آینده نگرانه گل گهر در رسمایه گذاری های بلندمدت

شــرکت گهرزمیــن در راســتای مســوولیتهای 
ــیرجان، ــتان س ــود در شهرس ــی خ  اجتماع

بــا  کالســه    ۱۲ دبســتان  مدرســه   ۲ 
ــال احــداث  ــارد ری ســرمایه گــذاری ۴۰ میلی

خواهــد کــرد.

ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن، عملیــات احــداث 
ــا مســاحت  ــت ب ــوار والی مدرســه 12 کاســه در بل
1310 مترمربــع و ســرمایه گــذاری 20 میلیــارد  

ــاز شــد. ــن شــرکت آغ توســط ای
⭕ مســوولیت پذیــری گهرزمیــن در 

ــیرجان ــردم س ــال م قب
عضــو  پــور؛  خضــری  محمدرضــا  دکتــر   
و  مدیریــت  توســعه  معــاون  و  مدیــره   هیــات 
ــام  ــر انج ــد ب ــا تاکی ــن ب ــانی گهرزمی ــرمایه انس س
ــن شــرکت  مســوولیت هــای اجتماعــی از ســوی ای
گفــت: هیــات مدیــره و مدیرعامل شــرکت گهرزمین 
بــه ایــن اصــل اعتقــاد دارنــد کــه بایــد نســبت بــه 
ایفــای مســوولیت هــای اجتماعــی خــود در ســطح 
شهرســتان ســیرجان پیگیــر باشــیم و در ایــن رابطــه 
ــی  ــز اقدامات ــی و فرهنگــی نی در بحــث هــای درمان
صــورت گرفتــه اســت. در موضوعــات آموزشــی نیــز 
برنامــه هایــی در دســتور کار اســت تــا ایــن شــرکت 
بتوانــد مســوولیت هــای اجتماعــی خــود را بــه 
بهتریــن نحــو اجــرا کنــد و در ایــن راســتا ســاخت 

ــرار داده  ــتور کار ق ــه را در دس ــه 12 کاس 2 مدرس
اســت. 

امــروز عملیــات اجرایــی یکــی از ایــن مــدارس آغــاز 
ــره  ــات مدی ــاعدت هی ــا مس ــت ب ــد اس ــده و امی ش
ــوزه  ــری در ح ــات دیگ ــرم اقدام ــل محت و مدیرعام

آموزشــی داشــته باشــیم. 
وی خاطــر نشــان کــرد: شــرکت گهرزمیــن وظیفــه 
ــر  ــود را در براب ــه مســوولیت خ ــد ک ــی دان ــود م خ

ــد. ــا نمای ــم و ارزشــمند ســیرجان ایف مــردم فهی
ــی از  ــیار خوب ــات بس ــاهد اقدام ⭕ ش

ــتیم ــن هس ــوی گهرزمی س
ــدار شهرســتان ســیرجان  ســهراب بهاالدینــی، فرمان
ــه اقدامــات شــرکت گهرزمیــن در ایــن  ــا اشــاره ب ب
شهرســتان گفــت: بــا رویکــرد فعلــی مجموعــه 
گهرزمیــن، شــاهد اقدامــات بســیار خوبــی از ســوی 
ــن  ــتیم. ای ــتان هس ــطح شهرس ــرکت در س ــن ش ای
شــرکت در حــوزه احــداث جــاده هــای روســتایی و 
فعالیــت هــای فرهنگــی همچــون تجلیــل از مولفیــن 
و کتابــداران شهرســتان نیــز ورود پیــدا کــرده اســت. 
شهرســتان  مشــکات  از  یکــی  افــزود:  وی 

ــود فضــای  آموزشــی اســت و طــی   ســیرجان کمب
ــه  ــن مجموع ــران ای ــا مدی ــه ب ــی ک ــت های صحب
ــه در  ــن مدرس ــد چندی ــرر ش ــت، مق ــورت گرف ص
ــداث  ــن اح ــط گهرزمی ــیرجان توس ــتان س شهرس
شــود. امــروز شــاهد آغــاز عملیــات احــداث یکــی از 
ایــن مــدارس در بلــوار والیــت هســتیم. امیدواریــم 
ــا  ــه منش ــه ک ــن مجموع ــدگاه ای ــه دی ــه ب ــا توج ب
خدمــات بســیاری در ســطح کشــور،  اســتان و 
بخصــوص جنــوب اســتان بــوده، بتوانیــم در حــوزه 
ــن  ــای ای ــت ه ــی از ظرفی ــای اجتماع مســوولیت ه
شــرکت در راســتای رفــع مشــکات در شهرســتان 
ــای  ــی و فض ــث آموزش ــژه در بح ــه وی ــیرجان ب س

ــم. ــتفاده کنی ــی اس آموزش
⭕ باهمراهــی گهرزمیــن، مشــکل فضای 

آموزشــی ســیرجان رفــع می شــود
اکبــر محیاپــور؛ رئیس آمــوزش و پرورش شهرســتان 
ســیرجان بــا قدردانــی از اقدامــات آموزشــی شــرکت 
ــه در  ــک مدرس ــون ی ــرد:  تاکن ــان ک ــن بی گهرزمی
منطقــه آبــاده ســیرجان توســط ایــن شــرکت 
ســاخته شــده اســت کــه دانــش آمــوزان ایــن 

منطقــه از ایــن مدرســه اســتفاده مــی کننــد. 
همچنیــن تاکنــون بازســازی یکســری مــدارس 
توســط ایــن شــرکت را داشــتیم و در حــال حاضــر 
ــن  ــط گهرزمی ــه توس ــه 12 کاس ــاخت 2 مدرس س

ــت  ــا هم ــبختانه ب ــرار دارد. خوش ــتور کار ق در دس
و همراهــی شــرکت گهرزمیــن مشــکل فضــای 
آموزشــی در ســیرجان از جملــه بلــوار والیــت رفــع 

ــد. ــد ش خواه

در راستای مسوولیت های اجتماعی؛

 گهرزمین در توسعه آموزشی سیرجان عزم جدی دارد

ــع  ــی مجتم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مــس سرچشــمه رفســنجان، ایــن آییــن 
ــنجان  ــردم رفس ــده م ــور نماین ــا حض ب
ــگ  ــرکل فرهن ــس، مدی ــار در مجل و ان
کرمــان،  اســتان  اســالمی  ارشــاد  و 
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
فرمانــدار  اســتان،  مقــدس  دفــاع 
ــع  ــر مجتم ــنجان، مدی ــتان رفس شهرس
ــی  ــنجان و جمع ــمه رفس ــس سرچش م
ــگان  ــاعران و فرهیخت ــندگان، ش از نویس
ــینما آزادی  ــل س ــان، در مح ــتان کرم اس

ــد. ــزار ش ــمه برگ ــهر سرچش ش
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان 

در ایــن مراســم گفــت: 700 اثــر بــه دبیرخانــه 
رویــداد انتخــاب کتــاب ســال اســتان کرمــان 
رســیده اســت کــه بعــد از بررســی ها و داوری هایــی 
ــر  ــنده تقدی ــدود 30 نویس ــت از ح ــام گرف ــه انج ک
خواهــد شــد. اســتان کرمــان جــزء ده اســتان 
ــر کشــور در حــوزه کتــاب اســت کــه در حــوزه  برت
ــوده و  ــی کتاب هــا پیــش گام ب مجــوز چــاپ و ارزیاب

ــت. ــته اس ــی برداش ــای خوب گام ه
محمدرضــا علیــزاده بیــان کــرد: بیســت ویکمین 
ــان به خاطــر  ــاب ســال اســتان کرم ــزه کت دوره جای
ــا دوســال تأخیــر برگــزار می شــود  ــا ب شــرایط کرون
و خوشــحالیم کــه مجــددا شــاهد برگــزاری چنیــن 
رویــداد بزرگــی در حــوزه فرهنــگ و کتــاب هســتیم. 
ــداد  ــا برگــزاری روی امســال هم زمــان ب
ــت و دومین  ــوان بیس ــت و یکم، فراخ بیس
ــر  ــال را منتش ــاب س ــاب کت دوره انتخ

خواهیــم کــرد.
مهنــدس  از  گفــت:  همچنیــن  وی 
مــس  مجتمــع  مدیــر  احمــدی 
سرچشــمه رفســنجان، روح ا...ابوالهــادی 
خدمــات  و  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــمه  ــس سرچش ــع م ــی مجتم اجتماع
احمــدی  مجتبــی  و  رفســنجان 
روابــط  رئیــس  و  فرهیختــه  شــاعر 
عمومــی مجتمــع مــس سرچشــمه 
ــال  ــاب س ــزه کت ــزاری جای ــه از برگ ک

حمایــت کردنــد و از دیگــر رویدادهــای کتاب محــور 
حمایــت  ویــژه  نــگاه  بــا  نیــز  فرهنگ محــور  و 

می کنــم. قدردانــی  بســیار  می کننــد، 
مدیــر روابــط عمومــی و خدمــات اجتماعــی مجتمــع 
ــن  ــن آیی ــز در ای ــنجان نی ــمه رفس ــس سرچش م
اظهــار کــرد: نســل مــن کتــاب را بــا »یــار مهربــان« 
شــناخت؛ در دوره ای کــه انشــاهای دانش آمــوزی 
ــا  ــا ب ــل م ــت، نس ــروت می دانس ــر از ث ــم را بهت عل

ــزرگ شــد. ــاب ب کت
روح ا... ابوالهــادی بــا اشــاره بــه انتخــاب شــعار 
ــی  ــط عموم ــی« در رواب ــمه دانای ــاب؛ سرچش »کت
ــادآور شــد:  مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان، ی
طبیعتــاً همین گونــه اســت امــا دو موضــوع بــه نظــر 

ــد. ــد می کن ــاب را تهدی ــوزه کت ــن ح م
وی دو تهدیــد و دغدغــه جــدی در حــوزه کتــاب را 
مطــرح کــرد و گفــت: تشــخیص کتــاب خوب دشــوار 
ــان  ــا از مولف ــادی از کتاب ه ــن زی ــرا عناوی اســت زی
ــود و  ــر می ش ــیده و منتش ــاپ رس ــه چ ــیاری ب بس
ــاب  ــخیص کت ــاب، تش ــه کت ــدان ب ــرای عاقه من ب

خــوب دشــوار شــده اســت.
ابوالهــادی بــا اشــاره بــه تاخیــر دوســاله در برگــزاری 
رویــداد کتــاب ســال به خاطــر شــیوع بیمــاری کرونا، 
ادامــه داد: البتــه برگــزاری چنیــن برنامه هایــی کــه 
ــی  ــای فاخــر و ارزشــمند را معرف یک ســری کتاب ه
برگــزار  کــه  مختلفــی  نشســت های  و  می کنــد 
می شــود می توانــد کمک کننــده باشــد امــا بــه 

ــار  ــی دچ ــاب و کتابخوان ــوزه کت ــد ح ــر می رس نظ
ــاری در تشــخیص  ــن مشــکل شــده اســت و معی ای
ــرای عاقه منــدان  کتــاب خــوب از ســایر کتاب هــا ب

بــه مطالعــه وجــود نــدارد.
ــن  ــا ای ــر از دغدغه ه ــی دیگ ــرد: یک ــوان ک وی عن
اســت کــه انــگار کتــاب دارد بــه ســمتی مــی رود کــه 
ــت و ســناریو و از ایــن  ــه، پادکس مقدمــه فیلم نام
قبیــل شــود؛ امــا اگــر کتــاب هویــت مســتقل خــود 

ــی نیســت. را از دســت بدهــد اتفــاق خوب
مدیــر روابــط عمومــی و خدمــات اجتماعــی مجتمــع 

مــس سرچشــمه رفســنجان تصریــح کــرد: نمی دانــم 
ــا  ــرای کتــاب تهدیــد اســت ی ایــن فضــای جدیــد ب
ــا  ــد م ــاب می توان ــروش کت ــار ف ــا آم ــت، ام فرص
را درســت راهنمایــی کنــد و می طلبــد کــه کار 

ــرد. ــورت بگی ــه ص ــن زمین ــی در ای کارشناس
ــمه  ــس سرچش ــع م ــی مجتم ــط عموم ــر رواب مدی
رفســنجان، در پایــان از مهــدی محبــی کرمانــی دبیر 
اجرایــی انتخــاب کتــاب ســال بــرای برقــراری ارتباط 
بیــن اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مجتمــع 

مــس سرچشــمه رفســنجان تشــکر کــرد.

با میزبانی و حمایت مجتمع مس سرچشمه رفسنجان؛

برگزیدگان »جایزه کتاب سال استان کرمان« تجلیل شدند

ــان  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
هفت ماهــه  در  شــیر  تــن   ۶۵۰۰ گفــت: 

ــداد  ــه ام ــان کمیت ــط مددجوی ــال توس امس
ــت . ــده اس ــان تولیدش ــتان کرم اس

ــداد،  ــه ام ــانی کمیت ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــن،  ــی معاونی ــی فصل ــی در گردهمای ــی صادق یحی
مدیــران و روســای کمیته هــای امــداد اســتان 
کرمــان بابیــان اینکــه شــرایط فعلــی باعــث شــده 
ــی  ــختی زندگ ــه به س ــی از جامع ــش قابل توجه بخ
ــه  ــراد جامع ــن اف ــی از ای ــزود: گروه ــد اف بگذرانن

ــاد هســتند. ــن نه مددجــوی ای
ــرای  ــخت ب ــرایط س ــفانه ش ــه داد: متأس وی ادام
ایــن خانواده هــا در اســتان کرمــان کــه جــزء 
ــده  ــت زیبن ــور اس ــتان های کش ــن اس ثروتمندتری

ــت. ــتان نیس ــن اس ای
ــرایط  ــه ش ــرایط جامع ــرد: ش ــد ک ــی تأکی صادق
ســختی اســت و مــردم تنهــا امیدشــان بــه کمیتــه 

امــداد اســت بــا توجــه بــه تکلیفــی کــه بــر عهــده 
مــا گذاشته شــده بایــد شــبانه روزی تــاش کنیــم.

وی بــه اجــرای طــرح کان پــروژه امــداد هوشــمند 
اشــاره کــرد و افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح 
می تــوان بــه همــه کارهــا به خوبــی رســیدگی 
کــرد و هم چنیــن کارهــا بــا شــفافیت انجــام 

ــد. ــد ش خواه
ــر  ــد ب ــا تأکی ــتان ب ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
اینکــه اثربخشــی مشــاغل خــرد در اقتصــاد اســتان 
ــروری  ــث دام پ ــزود: در بح ــت اف ــم اس ــی مه خیل
حــدود 17 هــزار طــرح ســبک و ســنگین در 
ســطح اســتان داریــم و تولیــد گوشــت قرمــز 
ــال 1480  ــه امس ــان در هفت ماه ــط مددجوی توس

ــت. ــوده اس ــن ب ت
ــم،  ــن پش ــیر، 100 ت ــن ش ــد 6500 ت وی از تولی

ــرغ  ــن گوشــت م ــی، 199 ت ــن گوشــت ماه 58 ت
حــدود 40 تــن عســل توســط مددجویــان اســتان 

ــر داد. ــال خب ــه امس در هفت ماه
ــز  ــتی نی ــهٔ صنایع دس ــه داد: در زمین ــی ادام صادق
طــی هفت ماهــه امســال 2812 تختــه فــرش 
بــه متــراژ  حــدود 17 هــزار مترمربــع فــرش 
ــان  ــارد توم ــه ارزش 90 میلی ــتباف ب ــس دس  نفی

ــتان  ــان اس ــط مددجوی توس
مددجویــان  نقــش  بــه  اســت. وی  تولیدشــده 
در تولیــد بــرق اســتان  اشــاره کــرد و گفــت: 
ــر از  ــیدی 750 نف ــای خورش ــل ه ــاد پن ــا ایج ب
بــرق  تولیدکننــده  امــداد  مددجویــان کمیتــه 
ــارد  ــم میلی ــک و نی ــدود ی ــه ح ــتند و ماهان هس

تومــان بــرق بــه دولــت می فروشــند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛ 

تولید ۶۵۰۰ تن شــیر توسط مددجویان کرمانی در هفت ماهه امسال 

ــی اداره  ــم اندیش ــی و ه ــت تعامل ــزاری نشس برگ
ــای  ــتگاه ه ــا دس ــتان ب ــی اس ــن اجتماع کل تامی
اجرایــی بــا موضــوع ایجــاد تفاهــم اســتعالم 
شــونده و اســتعالم گیرنــده  بیــن ادارات بــه 
ــت  ــت خدم ــیر دریاف ــدن مس ــاه ش ــت کوت جه
توســط مراجعیــن و کســب رضایــت منــدی مــردم

ــه   ــتان در جلس ــی اس ــن اجتماع ــر کل تامی ــینی مدی ــی حس عل
ــده حــوزه مقاومــت شــهدای ســازمان  ــا حضــور فرمان ــه بســیج کــه ب ــاری هفت وبین
ــت  ــت بســیج ادارات کل و مدیری ــای مقاوم ــان پایگاهه ــی و فرمانده ــن اجتماع تامی
درمــان تامیــن اجتماعــی سراســر کشــور برگــزار شــد، ضمــن تبریــک هفتــه بســیج،  

از همــکاران ســازمان بعنــوان ســربازان آرامــش و خدمــت بــه شــرکای اجتماعــی یــاد 
کــرد و افــزود: اگــر چــه دیــروز در ســنگر جبهــه هــای جنــگ حاضــر بودیــم، امــروزه 
ــا تاســی از تفکــر بســیجی و الهــام گرفتــن از مکتــب حــاج قاســم  ــرم ب در جنــگ ن
تمــام تــاش خــود را جهــت خدمــت رســانی بــه بیمــه شــدگان و مســتمری بگیــران 
صــرف مــی کنیــم. ایشــان خاطــر نشــان کــرد: تجهیــز منابــع ســازمان جهــت انجــام 
ــگاه  ــده پای ــت. فرمان ــده اس ــام ش ــتا انج ــن راس ــازمان در همی ــنگین س ــدات س تعه
مقاومــت شــهدای تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان در ادامــه ســخنان خــود بــا تشــکر 
از تــاش همــه همــکاران بســیجی اســتان گزارشــی از  اقدامــات پایــگاه مقاومــت ایــن 

داره کل بمناســبت هفتــه بســیج در ســالجاری را تشــریح کــرد.
ــور فرهنگــی اســتان  ــی و ام ــط عموم ــاش اداره رواب ــا ت ــاری ب ــن جلســه وبین در ای

فنــاوری  اداره  همــکاری  و 
اســتان  آمــار  و  اطاعــات 
ــزار  ــا گل ــتقیم ب ــاط مس ارتب
شــهدای شــهر کرمــان برقــرار 
ــن در  ــه حاضری ــد و کلی گردی
جلســه وبینــاری در ســطح 
ــر  ــن قب کشــور بصــورت آنای
ــاج  ــهید ح ــپهبد ش ــر س مطه

ــهدای  ــای ش ــا آرمانه ــه ب ــت فاتح ــن قرائ ــد و ضم ــارت کردن ــلیمانی را زی ــم س قاس
گرانقــدر و مکتــب شــهید حــاج قاســم ســلیمانی تجدیــد بیعــت نمودنــد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان در جلسه وبیناری هفته بسیج  :

با تاسی از تفکر بسیجی حاج قاسم تمام تالش خود را 
در جهت خدمت رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران بکار می بریم 
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بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن 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 373 ـ شنبه 6 آذر ماه  1400   ـ  21  ربیع الثانی   1443 ـ  27 نوامبر 2021 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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پیش چاپ و چاپخانه  : مهدوی کرمان

                        شهید سلیمانیشهید سلیمانی را در عراق  را در عراق 
شهید صدرزادهشهید صدرزاده را در سوریه را در سوریه

شایدشاید احمد روشن  احمد روشن را در تهرانرا در تهران
و و شهید فخری زادهشهید فخری زاده را در آبسرد زدند را در آبسرد زدند

فرقی نمیکند کجا  در میدان تکلیف که باشی فرقی نمیکند کجا  در میدان تکلیف که باشی 
سراغت می آید...سراغت می آید...باالخره شهادت به باالخره شهادت به 

قطعه "لود سل" توسط امور تغلیظ 
مجمتع مس هشراببک بویم سازی شد

بازهم افتخار آفرینی
در آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان 

 

ــای دوم و  ــه ه ــمپاد و رتب ــک س ــابقه ژنتی ــوری مس ــه سوم کش ــب رتب کس
ســوم جشــنواره بیــن المللــی ابــن ســینا توســط دانــش آمــوزان دبیرســتان 

ــان ــه ۲ کرم ــگان دوره اول ناحی فرزان

دبیرســتان  آمــوزان  دانــش 
 2 ناحیــه  اول  دوره  فرزانــگان 
ــه  ــب رتب ــه کس ــق ب ــان موف کرم
ژنتیــک  مســابقه  سوم کشــوری 
ــوم  ــای دوم و س ــه ه ــمپاد و رتب س
جشــنواره بیــن المللــی ابــن ســینا 

شــدند.
بــه گــزارش اطــاع رســانی و روابط 
عمومــی آمــوزش و پــرورش ناحیــه 
ــب  ــوزان زین ــش آم ــان دان 2 کرم
ــادات  ــه الس ــری، حنان ــی عش اثن
زهــرا  نازنیــن  و  االمینــی  روح 
ــگان  شــمس آرا از دبیرســتان فرزان
ــق  ــان موف ــه 2 کرم دوره اول ناحی
ــوری  ــوم کش ــه س ــب رتب ــه کس ب
در  پــردازی  ایــده  مســابقه  در 
مهندســی ژنتیــک ســمپاد شــدند.

ــا  ــوزان آیس ــش آم ــن دان همچنی
بــا  مســلمی  یســنا  و  صابــری 
کســب رتبــه دوم و دانــش آمــوزان 

صبــا شــجاعی و النــاز شــاه محمــدی بــا کســب رتبــه ســوم جشــنواره بیــن المللــی ابــن ســینا، بــرای 
ــد. ــی کردن ــار آفرین ــتان افتخ ــه و اس ــگان دوره اول ، ناحی ــتان فرزان دبیرس

بــا توجــه بــه تحریــم و آمریکایــی بــودن قطعــه ی لــود ســل فیلتــر پــرس 
ــس  ــع م ــظ مجتم ــور تغلی ــن کاال،ام ــن ای ــکان تامی ــدم ام ــظ و ع ــور تغلی ام
شــهربابک بــا همــکاری واحــد ابــزار دقیــق تصمیــم بــه ســاخت ایــن کاال در 

شــرکتهای ایرانــی فعــال در ایــن زمینــه گرفــت.

ــس  ــهربابک پ ــس ش ــع م ــی مجتم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــه ب ــا توج ــرس و ب ــر پ ــل فیلت ــود س ــه ی ل ــص قطع از نق
وجــود مشــکات تحریمــی و عــدم امــکان خریــد ایــن قطعــه، 
ــرکت  ــهربابک ،ش ــس ش ــع م ــری مجتم ــت وپیگی ــا درخواس ب
کاوشــگران فــن آور زنــده رود با اســتفاده از مهندســی معکوس 
موفــق بــه ســاخت لودســل بــا کیفیــِت نمونــه خارجــی گردیــد 
ــرادی  ــه ای ــدون هیچگون ــه ب ــد هفت ــت چن ــد از گذش ــه بع ک
ــد  ــرای خری ــه را ب ــاز مجموع ــد ونی ــی باش ــال کار م  در ح

خارجی لودسل فیلترپرس برطرف کرد.
عــدم خــروج ارز از کشــور، قیمــت پاییــن در مقایســه بــا نمونــه 
خارجــی، کــم شــدن زمــان تامیــن کاال،امــکان تعمیــر ورفــع مشــکات احتمالــی بــا توجه به 
در دســترس بــودن شــرکت ســازنده وعــدم نگرانــی از تامیــن کاال بــا توجــه بــه بومی ســازی 
 کاال از مزایــای بومــی ســازی ایــن قطعــه مــی باشــد کــه در آینــده ای نزدیــک لودســل نــوار 

نقاله های امور تغلیظ نیز بومی سازی خواهد شد.

مجتمع مس شهربابک

ــری و  ــای کامپیوت ــتم ه ــد سیس ــر دارد خری ــان در نظ ــتان کرم ــامی  اس ــاب اس ــکن انق ــاد مس بنی
 تجهیــزات شــبکه ای )ســرور( و قطعــات و لــوازم ســخت افــزاری مــورد نیــاز جهــت مرکــز اســتان و 
شهرســتان هــای ســطح اســتان را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای از اشــخاص حقوقــی 
شــرکت هــای دارای گواهینامــه رتبــه بنــدی و فروشــگاه هــای دارای شــرایط منــدرج در ردیــف 9 آگهــی بــه 

انجــام رســاند. 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران  و بازگشــایی پاکــت هــا 
در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد 
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .

فراخوان مناقصه :
1 ـ نوع فراخوان : مناقصه عمومی یک مرحله ای )روش اول (

ــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــذار : بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان واقــع در کرمــان، انتهــای  2 ـ ن
ــوذر  ــان اب ــان خواجــو، نبــش خیاب خیاب

3 ـ موضــوع مناقصه:خریــد سیســتم هــای کامپیوتــری و تجهیــزات شــبکه ای )ســرور( و قطعــات و لــوازم ســخت افــزاری 
مــورد نیــاز جهــت مرکــز اســتان و شهرســتان هــای ســطح اســتان )اســناد و مــدارک بــه پیوســت(

آگهی تجدید مناقصه عمویم یک آگهی تجدید مناقصه عمویم یک 
مرحله ای ) نوبت اول (مرحله ای ) نوبت اول (

روابط عمویم بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان 

4 ـ زمــان دریافــت اســناد مناقصــه: از ســاعت 13روز دوشــنبه مــورخ 1400/9/1 لغایــت ســه شــنبه ســاعت 
ــورخ 1400/9/9 13 م

www.setadiran.ir : 5 ـ محل دریافت اسناد: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
6ـ  آخریــن مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهادات توســط مناقصــه گــران: ســاعت 13 روز شــنبه مــورخ 1400/9/20 

در بســتر ســامانه ســتاد  ) و بــا رعایــت مــوارد مشــخص شــده در اســناد مناقصــه (
7 ـ تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاکات : پــاکات مناقصــه ســاعت 10 صبــح روز یکشــنبه 1400/9/21 در بســتر 
ــوق  ــه آدرس ف ــان ب ــتان کرم ــامی اس ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــای بنی ــر قرارداده ــتاد در دفت ــامانه س س

ــد . ــد ش ــایی خواه بازگش
8 ـ مبلغ برآورد اولیه 14/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین مناقصه 700/000/000ریال می باشد .

9 ـ شــرایط مناقصــه گــران : اشــخاص حقوقــی : شــرکت هــای دارای گواهینامــه رتبه بنــدی و احــراز صاحیت 
شــرکتهای انفورماتیکــی از ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی کشــور در زمینــه 1 ـ ارائــه و پشــتیبانی ســخت 
افــزاری main frame  2 ـ تولیــد و ارائــه رایانــه هــای غیــر main frame  3 ـ تولیــد و ارائــه دســتگاه هــای جانبــی 
)ارائــه، فــروش ، پشــتیبانی ( سیســتم هــای کامپیوتــری و لــوازم ســخت افــزاری )شــبکه و ســرور ( و دارای 
مجــوز از ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور و اشــخاص حقیقــی )فروشــگاه هــای دارای پروانــه کســب 
از صنــف رایانــه و ماشــین هــای اداری و دارای مجــوز فعالیــت از ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای ( و ظرفیــت 

خالــی بــه لحــاظ تعــداد و ریــال باشــند .
ــی 259  ــن 17-32517316 داخل ــماره تلف ــا ش ــد ب ــی توانی ــتر م ــات  بیش ــب اطاع ــت کس ــا جه 10 ـ ضمن

ــد . ــل نمائی ــاس حاص ــات تم ــن آوری  و اطاع ــد ف واح
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شهرستان استان ردیف

1400/14 700/000/000 10 روز کاری 14/000/000/000
 بنیاد مسکن

 انقالب اسالمی
استان کرمان

  مندرج در اسناد
 مناقصه بارگذاری

شده در سامانه ستاد
کرمان کرمان 1

ــی  ــاون مهندس ــروح مع ــدس پاک مهن
و توســعه  شــرکت مهندســی آب و 
ــروزه  ــفری یک ــور در س ــاب کش فاض
ــاب  ــه فاض ــه خان ــان از تصفی ــه کرم ب

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــهر کرم ش
ــرکت  ــل ش ــری مدیرعام ــدس طاه مهن
آب و فاضــاب اســتان کرمــان، معــاون 
بهــره بــرداری و توســعه آب ایــن 
و  بــرداری  بهــره  معــاون  شــرکت، 
توســعه فاضــاب و جمعــی از مســئوالن 
ــن  ــان در ای ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ش

ــد. ــی نمودن ــد وی را همراه بازدی
در جریــان ایــن بازدیــد ،مهنــدس 
ــعه  ــد توس ــان رون ــاک روح در جری پ
اجرایــی  عملیــات  پیشــرفت  و 
ــه  ــان ک ــاب کرم ــه فاض ــه خان تصفی
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــارکت س ــا مش ب
ــه انجــام مــی رســد قــرار  خصوصــی ب

ــت. گرف

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور از تصفیه خانه فاضالب شهر کرمان بازدید کرد

ــادآوری  ــا ی ــر( ب ــه نف ــت و س ــاب آن بیس ــنده کت ــف زاده )نویس ــد یوس ــرافراز احم  آزاده س
خاطــره ای از رهبــر معظــم انقــاب در جریــان مراســم تقریــظ بــر کتابــش گفتــه انــد: رهبــری 
بــه  مــن گفتنــد اگــر قــرار باشــد روزی در جــای بــه جــز تهــران و قــم زندگــی کنــم آن شــهر 

کرمــان اســت . گلــزار مطهــر# حــاج قاســم# رفیــق خوشــبخت آقــا هــم در کرمــان اســت .


