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در درجه اول مسئول 
هستند

استاندار کرمان: 

دسترسی مردم به مراکز واکسیناسیون کرونا باید تسهیل شود 
««2»»

واحد خرید خدمات مجمتع جهان فوالد سیرجان 

شـرکت مجتمـع جهـان فـوالد سـیرجان در نظـر دارد نسـبت بـه » اصـالح و بروزرسـانی سیسـتم بـرق کارگاه 
 سـاخت مرکـزی« خـود اقـدام نمایـد؛ لـذا از کلیه شـرکت هـای دارای سـوابق مرتبط در ایـن زمینه دعـوت بعمل 
 مـی آورد حداکثـر تـا تاریـخ 1400/11/27 نامـه اعـالم آمادگـی خـود را بـه همـراه مـدارک زیـر بـه آدرس ایمیل

 GMIR.COM@SJS.TENEDR1400 ارسال نمایند.  

آگهی فراخوان عمویم شناساییو ارزیایب 
پیمانکار مشاره 43 – 00-خ

شرح کلی خدمات ردیف

... تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز پروژه ) کابل – تابلو برق – ارتینگ – صاعقه گیر و1

نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات2

تست و تحویل تجهیزات3

ارائه دفترچه فنی و نقشه های تجهیزات4

... برچیدن تجهیزات اضافی و5

 اسناد و مدارک :
1ـ درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

2 ـ اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3ـ  رزومـه، سـوابق اجـرا و نمونـه قراردادهـا و توافقنامـه هـای انجـام شـده مرتبط بـا موضوع مناقصـه. )قـرارداد و رزومه ارسـالی باید 

مربـوط بـه سـال 95 تاکنـون و مرتبط بـا موضوع مناقصه باشـد.(
4 ـ مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته ) صورت های مالی سه سال اخیر(

5 ـ گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
6ـ دانلود، تکمیل و ارسال فرم « خوداظهاری تامین کنندگان » از نشانی اینترنتی SJSCO.IR قسمت خرید و فروش 

رشایط :
1ـ  محـل اجـرا : شهرسـتان سـیرجان ، کیلومتـر 50 جـاده شـیراز ، کیلومتـر دو جـاده اختصاصـی گل گهـر ، شـرکت مجتمع جهان 

فوالد سـیرجان
2ـ ارائه اسناد و مستندات مذکور  هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند .

3ـ شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد  .
4 ـ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایید . )پاسخگویی در ساعات ادارای (

5 ـ هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مزایده می باشد .

برادر ارجمند جناب آقای محمد باقر نمازیان 
بـا نهایـت تاسـف و تاثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان، عبدصالـح 
»حـاج مهـدی نمازیـان« خـادم اسـام، قـرآن و اهـل بیـت )ع( را 
خدمـت شـما، خانـواده مکـرم، بسـتگان و بازمانـدگان تسـلیت عـرض 
نمـوده و رحمـت واسـعه الهـی را بـرای مرحـوم مغفـور، و صبـر و اجـر 

جزیـل را بـرای بازمانـدگان محتـرم خواسـتارم.

» هوالباقی «

محمد حسنی سعدی -هفته نامه هفتواد کرمان
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

            حافظان امنیت
جان بر حفظ امنیت باید دهید گوش جان بشنو تو پیغام شهید    

حافظ جامعه و کار و معاش امنیت محصول ایثار و تالش    
از خودش بر عزت میهن گذشت )امنیت آور( ز جان و تن گذشت    

از همه هشیارتر، بیدارتر حافظان امنیت )ایثارگر(     
چوب حراجی ندیده دین شان باز باشد )چشم آخربین(شان    

آشنای خالق و، افالکی اند بعضی ها در پرده ی گمنامی اند    

غالمحسین رضایی - نقاش  

                     افتخار آفرینش
کعبه دِل خویش به دریا زده معجزه در معجزه در معجزه   

شکفته از دیدار موال شده باز شده سینه ی )بیت عتیق(   
همچو علی)ع( خدا نیاورده است مولود این خانه گرامی ترین   

خدا نشان بنده ها داده است پله ای از مقام مرتضی را   
بعد از محمد)ص( به اذان داده جان از عظمت علی)ع( ندارد نظیر   

تهنیت تولدش به جهان افتخار شیعه و آفرینش    

غالمحسین رضایی - نقاش  

عبد صالح »حاج مهدی نمازیان« 
 امام جماعت سابق 

 مسجدالزهرا )س( و 
مسجد امام حسین)ع(مهدیه 

کرمان بعد از عمری مجاهدت در 
راه اسالم و قرآن، دعوت حق را 
لبیک گفت                            

انسـانی  نمازیـان«  »حـاج مهـدی  مرحـوم 
وارسـته و خداشـناس بـود که عمر شـریف 
در  و  گذرانـد  معبـود  درطاعـت  را  خـود 
خدمـت صادقانـه بـه مـردم، پاکدسـتی در 
الگـوی  ترسـی  و خـدا  تقـوا  وکار،  کسـب 

مـردم کرمـان بـود.
او 17فروردیـن سـال 1308 هجری شمسـی 
در خانـواده مذهبـی متولـد و به سـبب این 
کـه جـد پـدری اش قبـل از اذان همیشـه 
در مسـجد حضـور داشـت، نـام خانوادگـی 

نمازیـان برازنده شـان شـده اسـت.
مرحـوم نمازیـان مـدت کوتاهـی در حـوزه 
علمیـه بـه کسـب علـم پرداخت و سـپس 
بـرای کمـک بـه پـدر، کسـب و  کار را آغاز 
کـرد  طی 60 سـال فـروش مایحتـاج مردم، 
بـه پاکدسـتی، ارزان فروشـی و امانتـداری 

بود.  شـهره  
او دامـاد مرحـوم آیـت ا... نجفی )رخشـاد( 
بـود و در اداره جلسـات قرائت قـرآن و بیان 
آیـات و احـکام  کوشـا بـود، همچنیـن بـه 
مدت 50 سـال در روسـتاهای اطراف کرمان 
بـرای اقامـه نمـاز جماعـت و بیـان معـارف 
الهـی در مـاه مبـارک رمضان همـت گمارد 
ایـن انسـان وارسـته همچنیـن در کمک به 
محرومـان در زمینـه وجوه نقـدی و کاالهای 
تعمیـر  و  همچنیـن سـاخت  و  نیـاز  مـورد 
دریـغ  کوششـی  هیـچ  از  هایشـان   خانـه 
نمـی کرد و فـردی عامل به دسـتورات الهی 
بودکـه بـه جهت دوسـتی با سـردار شـهید 
مغفـوری، آیت ا...العظمی سـبحانی، شـهید 
دکترمحمـد جـواد باهنـر، حجـت االسـالم 
سـید کمـال موسـوی شـیرازی و همچنین 
ایشـان  منـزل  خوشـرو  سـادات  آقایـان 
پایـگاه ترویج علـوم دینی در طـول زندگی 

پُر برکتشـان  بـود  .
مرحـوم نمازیـان شـامگاه بیسـتم  بهمن به 
سـوی معبود شـتافت، و پـس از اقامـه نماز 
میـت توسـط حجـت االسـالم شـیخ بهایی 
امـام جماعـت مسـجد امـام زمـان )عـج( 
شـهر کرمـان  تشـییع و بـه خـاک سـپرده 

 . شد 
بـدون تردید مردم کرمان  انسـانی وارسـته 
و واالمقـام و متعهـد و بـا تقـوا را از دسـت 
دادنـد و فقـدان ایشـان سـالهای سـال در 
امـا  شـد  خواهـد  احسـاس  کرمـان  دیـار 
یـاد و خاطـره اش و تقـوا، سـخاوتمندی و 
درسـتکاری ایـن عبد صالـح  تا ابـد در دل 
مـردم کرمـان و دوسـتداران و بازمانـدگان 

مکـرم زنـده خواهـد بود.  
* مراسـم یاد بود آن مرحوم یکشـنبه 
در   30 و   14 سـاعت  از  مـاه  بهمـن   24
مسـجد الزهـرا)س( واقـع در خیابـان 
فتحعلـی شـاهی برگـزار خواهـد شـد.

* و مراسـم هفتمیـن روز درگذشـت 
بهمـن  آن مرحـوم روز چهارشـنبه 27 
ماه سـاعت15 بـر آرامـگاه ابدیش در 
مسـجد صاحـب الزمـان )عـج( برگزار 

خواهـد شـد. یـادش گرامی

تشــکیل  از  کرمــان  شــهردار 
رفــع  بــرای  ویــژه  تیم هــای 
مشــکالت و بهســازی معابــر پُرتردد 
ــی  ــای پایان ــان در روزه ــهر کرم ش

ســال خبــر داد.
ســعید َشــعرباف، در جلســه ای کــه بــا حضــور 
ضمــن  شــد،  برگــزار  شــهرداری  مدیــران 
ــاب  ــروزی انق ــالروز پی ــیدن س ــک فرارس تبری
اســامی ایــران، بــا بیــان اینکــه مــاک انقابــی 
ــی اســت،  ــت انقاب ــراد، حفــظ وضعی ــودن اف ب
افــزود: هــر کــس کــه بخواهــد خــودش را بــه 
ــواره  ــد هم ــد، بای ــل کن ــی متص ــت انقاب صف
ــردم  ــه م ــت ب ــام و خدم ــای ام در راه آرمان ه

ــد. ــت کن حرک
ــن جلســه را شــروع  وی، هــدف از برگــزاری ای
ــام  ــان اع ــردد شــهر کرم ــر پُرت بهســازی معاب
ــای  ــت در روزه ــاز اس ــرد: نی ــان ک و خاطرنش
پایانــی ســال، تیم هایــی در ایــن خصــوص 

ــود. ــکیل ش تش
شــهردار کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکه الزم اســت 
شــهرداری های  و  معاونت هــا  از  کــدام  هــر 
ــی وارد عمــل شــوند،  مناطــق به صــورت میدان

افــزود: رســیدگی بــه معابــر و مکان هایــی 
ــردد  ــاده ت ــورت پی ــا به ص ــردم در آن ه ــه م ک

ــی اســت. ــدف اصل ــد، ه بیشــتری دارن
شــعرباف ادامــه داد: داده هــای الزم در خصــوص 
ــردم  ــردد م ــل ت ــت و مح ــای پرجمعی مکان ه
ــت  ــوزۀ معاون ــط ح ــهر توس ــای ش در معبره
شــهرداری  زیربنایــی  امــور  و  حمل ونقــل 

ــت. ــده اس ــام ش ــخص و اع مش
ــز شــهر  ــردم در مرک ــردد م ــش ت ــه افزای وی ب
در روزهــای پایانــی ســال اشــاره کــرد و افــزود: 
نیــاز اســت بــازار بــزرگ کرمــان، خیابــان »امام 
خمینــی)ره(« و حاشــیه های تجــاری پرتجمــع، 
ــا  ــت آن ه ــایی و وضعی ــق شناس ــوی مناط ازس

ــه بررســی شــود. به صــورت روزان
شــهردار کرمــان، همچنیــن دســتور داد مناطق 
پنج گانــۀ شــهر کرمــان، لیســت کاملــی از 
تعمیــرات را تهیــه و آن را نهایــی کننــد و 
ــازمان  ــال، در س ــرای مث ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــاز  ــهری نی ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ س
ــه، و  ــم، تهی ــای مزاح ــتی از تابلوه ــت لیس اس
ــدام الزم جهــت جمــع آوری تابلوهــا  ســپس اق

ــود. ــام ش انج
شــامل  شــهری  نقــاط  اعــام  شــعرباف، 
شــهری،  مبلمــان  جدول هــا،  رنگ آمیــزی 
ایســتگاه های اتوبــوس و دیوارهــای شــهر را 
ــوارد  ــه م ــد، ازجمل ــاح دارن ــه اص ــاز ب ــه نی ک
ــزود: بعــد  ــان کــرد و اف الزم در چک لیســت بی
ــت  ــم »نهض ــت، تی ــدن چک لیس ــه ش از تهی
تعمیــرات و نگهــداری« بایــد وارد عمــل شــود و 

ــد. ــام ده ــی را انج ــرات مقطع تعمی
وی بیــان کــرد: بعضــی از مشــکات موجــود در 
ــرده  ــر ک ــردم را درگی ــن م ــال ها ذه ــهر، س ش
ــب  ــه نامناس ــده ک ــیدگی نش ــا رس ــه آن ه و ب
بــودن معابــر و پیاده روهــا از جملــۀ ایــن مــوارد 
اســت. شــهردار کرمــان ادامــه داد: بایــد تیمــی 
ــدام  ــن اق ــئول ای ــه مس ــورت روزان ــت به ص ثاب
ــات شــهری  ــار آن، حــوزۀ خدم باشــد و در کن

در مــوارد مــورد نیــاز وارد عمــل شــود.
ــر  ــرد: خط کشــی معاب شــعرباف خاطرنشــان ک
و  اســت  الزم  شــهر  شــریان های  همــۀ  در 
ــت  ــه ای اس ــز به گون ــبز نی ــای س ــت فض وضعی
کــه بایــد در همــۀ مناطــق گــزارش الزم ارائــه 

شــود.
ــیمان و  ــاز س ــورت نی ــد: در ص ــادآور ش وی ی
ــد  ــه بای ــاس منطق ــاز در مقی ــح موردنی مصال
تهیــه شــود و در صورتــی کــه حجــم تخریــب 
در بعضــی از مناطــق بــاال باشــد، بایــد از طریــق 
ــا بخــش خصوصــی اقــدام کــرد. ــی ی کادر امان

شــهردار کرمــان بیــان کــرد: مناطــق پنج گانــۀ 
شــهر بایــد چک لیســت الزم بــرای انجــام 
ــا  ــب ب ــه و متناس ــر را تهی ــری در معاب لکه گی
آن، کار را پیــش ببرنــد و در ایــن راســتا، معابــر 
و میدان هایــی کــه بیشــترین تجمــع را دارنــد، 

ــد. بایــد در اولویــت قــرار گیرن
ــاده  ــه اهمیــت محــور پی ــا اشــاره ب شــعرباف ب
ــت  ــداری و ارجحی ــرات و نگه در نهضــت تعمی
ــالی  ــر ارس ــزود: تصاوی ــا، اف ــازی پیاده روه بهس
ازســوی شــهروندان در خصــوص مشــکات 

ــم  ــرد و تی ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــز بای ــهر نی ش
ــام  ــا انج ــاس اولویت ه ــی کارش را براس عملیات

دهــد.
ــای  ــت پروژه ه ــه لیس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه اعــام شــده اســت،  ــان ســال هــر منطق پای
ــداری  ــرات و نگه ــت تعمی ــد: نهض ــادآور ش ی
ــق  ــی مناط ــای فن ــاوت از پروژه ه ــًا متف کام
اســت و مــا بــه جاهایــی کــه بیشــترین حرکــت 
پیــاده وجــود دارد و مســیر اصلــی شــهر 
ــم و  ــژه ای داری ــه وی ــود، توج ــوب می ش محس

مشــکات آن هــا را برطــرف می کنیــم.
شــهردار کرمــان، ورودی هــای شــهر را ازجملــه 
ــد  ــا تأکی ــمرد و ب ــذار برش ــم و اثرگ ــاط مه نق
بــر لــزوم جمــع آوری خاک ونخالــه از ایــن 
بهســازی  کــرد:  خاطرنشــان  قســمت ها، 
بــا  اقدامــات الزم  انجــام  »آزادی«،  میــدان 
ــج(« و  ــان قائم)ع ــت »پردیس ــت مدیری محوری
تعیین تکلیــف معبــر خیابــان »شــهید تجلــی« 
از جملــه اقدامــات الزم در پایــان ســال اســت.

اقدامــات،  ایــن  افــزود: در کنــار  شــعرباف 
ــت  ــر جه ــد قی ــرای خری ــی ب ــت مبلغ الزم اس
ــاری  ــری کــه خودی لکه گیــری و آســفالت معاب
پرداخــت کرده انــد، کنــار گذاشــته شــود و 
براســاس لیســت و اولویت هــای منطقــه اقــدام 

ــود. ش
وی بــا بیــان اینکــه از اقدامــات انجام شــده 
بازدیــد خواهــد شــد، تأکیــد کــرد: چک لیســت 
اقدامــات الزم هرچــه زودتــر تهیــه و تیــم 

ــود. ــل ش ــرات وارد عم تعمی

                                  شهردار کرمان خبر داد: 

تشکیل تیم های ویژه برای بهسازی معابر ُپرتردد شهر

مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان: 

باید با اجرای طرح های 
 غیرحضوری و شفاف سازی 

 گام های موثرتری 
برداشته شود

شــعب  مدیریــت  موســوی 
ــراه  ــه هم ــاه اســتان ب ــک رف بان
ــتی  ــوزه سرپرس ــان ح کارشناس
بــا شــیخ شــعاعی مدیــرکل 
جدیــد تامیــن اجتماعــی اســتان  
ــود ــو نم ــدار و گفتگ ــان دی کرم
ــدار هــای شــرکای  در ادامــه دی
تامیــن  ســازمان  اجتماعــی 
ــت  ــا مدیری ــتان ب ــی اس اجتماع
جدیــد ایــن اداره کل در اســتان 
کرمــان ،موســوی مدیرشــعب 

بانــک رفــاه اســتان بــا شــیخ شــعاعی مدیــر کل تامیــن اجتماعی 
اســتان کرمــان دیــدار و گفتگــو نمــود : در ایــن دیــدار مدیریــت 
اداره کل اســتان ضمــن تشــکر از همراهــی مجموعــه بانــک رفــاه 
در راســتای ارئــه خدمــات نویــن بانیــک بــه جامعه بیمه شــدگان 
و بازنشســتگان خواســتار همراهــی ایــن مجموعــه با این ســازمان 
در اســتان بــه جهــت بــاال بــردن رضایــت منــدی جامعــه هــدف 

مشــترک شــد.
مدیریــت اداره کل اســتان در ادامــه اشــاره ای بــه خدمــات نویــن 
ــن  ــات نوی ــرح 3070 و خدم ــی در ط ــن اجتماع ــازمان تامی س
بانــک داری الکترونیــک بانــک رفــاه داشــت و گفــت : بایــد تاش 
ــتیزی و  ــاد س ــدی ،فس ــت من ــب رضای ــتای کس ــم در راس کنی
برقــراری عدالــت بــا اجــرای طــرح هــای غیــر حضــوری و شــفاف 
ســازی گام هــای موثــری بــرای جامعــه هــدف خــود برداریــم . 
ــاه  ــک رف ــعب بان ــت ش ــوی مدیری ــدار موس ــن دی ــه ای در ادام
ــاب  ــر و انتص ــارک فج ــه مب ــام ا... ده ــک ای ــا تبری ــتان ب اس
ــزود: آگاه هســتیم  ــن اداره کل در اســتان اف ــد ای ــت جدی مدیری
کــه انتخــاب مدیریــت جدیــد اســتان بــر اســاس ،شایســتگی و 
توانمنــدی صــورت پذیرفتــه اســت و ایــن اتفــاق مبــارک را بــه 

ــت . ــم گرف ــک خواهی ــال نی ف
وی در پایــان اعــام داشــت در جهــت هــم ســویی بــا دولــت و  
برنامــه هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی در جهــت آســان ســازی 
و ســهولت در ارائــه خدمــات بــه مــردم شــریف آمــاده هســتیم 
همچــون گذشــته خدمــات گســترده خــود را بــا تــوان بیشــتر در 

اختیــار مــردم شــریف قــرا ردهیــم .

فاز اول نیروگاه خورشیدی یک 
مگاواتی موسسه آموزش عالی کار 

رفسنجان با حضور معاون وزیر و 
 ریاست سازمان ساتبا

به بهره برداری رسید 

ــس  ــرو و رئی ــر نی ــاون وزی مع
ســازمان ســاتبا ، در ســومین 
روز از دهــه فجــر و باهمراهــی 
مهنــدس ســلیمانی مدیرعامــل 
ــمال  ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ش
نیــروگاه  اول  فــاز   ، اســتان 

ــوزش  ــه آم ــی  موسس ــک مگاوات ــیدی  ی خورش
ــرد. ــاح ک ــنجان را افتت ــی کار رفس عال

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیروی برق شــمال 
اســتان کرمــان ، بــه گفتــه دکتــر محمــود کمانــی، مدیرعامــل 
ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی، ســازمان 
ســاتبا متعهــد شــده  کــه تــا پیــش از تابســتان ســال آینــده 

۵00 مــگاوات نیــروگاه تجدیــد پذیــر را وارد مــدار کنــد.

وی بــا ابــراز امیــدواری از رونــد توســعه نیــروگاه هــای 
خورشــیدی در اســتان کرمــان گفت:بــا تکمیــل نیــروگاه هــای 
خورشــیدی نیمــه کاره کشــور  در ســال های آینــده مشــکات 
قطعــی بــرق را در زمــان اوج مصــرف نخواهیــم داشــت. 
کمانــی گفــت: بــرق تولیــد شــده از ایــن نیــروگاه بــه شــبکه 

ــود. ــی ش ــق م ــری تزری سراس

ــت  ــژاد در نشس ــلطانی ن ــر س ــی اکب عل
خبــری در محــل اســتانداری کرمــان افزود: 
بیشــتر مناطــق جنــوب ایــن اســتان پهنــه 

ســیالبی اســت.
وی ادامــه داد: بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی 
هــادی  طــرح  اجــرای  بــرای  و  روســتاها  در 
روســتایی ابتــدا بایــد نتیجــه مطالعــات را اســتعام 
کنیــم تــا مشــخص شــود در مســیر رودخانــه قــرار 
ــخی از  ــه پاس ــن زمین ــه در ای ــر؟ ک ــا خی دارد ی
ــی داده نمــی شــود و   ــای متول ســوی دســتگاه ه
نشــان مــی دهــد کار در ایــن بخــش انجــام نگرفته 

اســت.
وی اظهــار داشــت: برخــی منــازل نوســازی شــده 
اســتان کرمــان در ســیل اخیــر دچــار آب گرفتگــی 
شــده بــود کــه نشــان می دهــد دســتکاری هایــی 

در طبیعــت انجــام شــده لــذا درخواســت شــد در 
منــازل جدیــد کرســی ســاختمان باالتــر جانمایــی 
ــان در  ــتاندار کرم ــری اس ــم پیگی شــود و امیدواری

بخــش مهــار ســیاب بــه نتیجــه برســد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان 
کرمــان گفــت: جنــوب ایــن اســتان در پهنــه 
ــه  ــد ســیاب را مطالع ــذا بای ــرار دارد ل ســیابی ق
و  بــرای ســاخت  هایــی  و محدودیــت  کــرده 
مشــکل  امیدواریــم  و  بگذاریــم  ســازهایمان 

ــود. ــل ش ــق ح ــن مناط ــات ای مطالع
وی بــا بیــان اینکــه دســتگاه متولــی بایــد جلــوی 
دســتکاری هــا در طبیعــت را بگیــرد اظهار داشــت: 
نمــاز بــی کــه از ســال ۸۴ ســاخته شــده در ســیل 
ــن  ــه ای ــد ک ــده ان ــی نش ــار آبگرفتگ ــر دچ اخی
ــا  ــه ه ــاال دســت رودخان ــد ب ــی ده ــر نشــان م ام
دســتکاری شــده لــذا بایــد دلیــل طغیــان رودخانه 
و ورود آن بــه ســکونت گاه هــا آن مشــخص شــود.
ســلطانی نــژاد اضافــه کــرد: جنــوب اســتان کرمان 
در نفــوذ طرح هــای مقــاوم ســازی مســکن در 

ــرار دارد. ــه اول کشــور ق رتب

ــکونی از  ــازل مس ــی من ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
ســیاب اخیــر و طغیــان رودخانــه هــا متاثــر 
ــه وســایل  ــن ســیل بیشــتر ب شــدند گفــت: در ای
منــازل آســیب وارد شــد کــه در قالــب طــرح هــای 

ــود. ــی ش ــران م ــارات جب ــرات خس تعمی
وی ادامــه داد: چهــار هــزار و ۶۸0 واحــد مســکونی 
در ۲ ســیل اخیــر در جنــوب و شــرق اســتان 
کرمــان مشــمول تعمیــرات و ۶00 واحــد خشــت 
ــتند و  ــد هس ــداث جدی ــمول اح ــز مش ــی نی و گل

ــد نوســازی شــوند. بای
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان 
کرمــان افــزود: طــرح بازســازی و نوســازی منــازل 
ــه  ــتان ب ــن اس ــر ای ــیل اخی ــده از س ــارت دی خس
ــه  ــر مصوب ــده و منتظ ــال ش ــران ارس ــات وزی هی

هســتیم. 
ــیل  ــس از س ــازی پ ــدام بازس ــد: اق ــادآور ش وی ی
نخســت )۲۸ دی ۱۴00( را از چنــد نقطــه کلونــی 
آغــاز کردیــم، آواربــرداری و طرح تفکیکــی را در آن 
انجــام دادیــم و از هفتــه قبــل کار احــداث منــازل 
مســکونی تخریــب شــده نیــز در ایــن مناطــق آغاز 

منــازل  مابقــی  و  شــده 
ــه  ــز ک ــده نی ــارت دی خس

ــود. ــام می ش ــد، انج ــده ان ــورت پراکن بص
وی اضافــه کــرد: تســهیات مســکن روســتایی بــا 
ــه ۲00  ــان ب ــون توم ــت از ۱00 میلی ــه دول مصوب
میلیــون تومــان بــا ســود پنــج درصــد رســیده کــه 
اگــر بتوانیــم ایــن اعتبــار را پرداخــت کنیــم، تعداد 

بســیاری حتمــا خانــه دار مــی شــوند.
ــا بیــان اینکــه کرمــان در تامیــن  ســلطانی نــژاد ب
مســکن رتبــه نخســت کشــور اســت گفــت: طــرح 
ــات  ــه هی ــاده و ب ــان را آم ــی کرم ــهرک صنعت ش
دولــت ارســال کردیــم و در صــورت دریافــت 
ــاز  ــیه ای آغ ــه حاش ــن منطق ــه کار را در ای مصوب

ــم. مــی کنی
وی تصریــح کرد: ســاخت و ســاز بازســازی و مقاوم 
ســازی همــه واحدهــای مســکونی آســیب دیــده از 
ســیل شهرســتان بافــت آغــاز شــده و بــا کمــک با 
عــوض، ایــن طــرح در حــال انجــام اســت، ضمــن 
ــه  ــز ب ــا نی ــی برخــی واحده ــات اجرای آنکــه عملی

پایــان رســیده اســت.

مدیرکل بنیاد مسکن:
 انجام مطالعات پهنه های سیالبی کرمان امری ضروری است

نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با اصحاب رسانه

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــکالت  ــری مش ــالمی از پیگی ــورای اس ش
ــر فرهنــگ و  ــا وزی رســانه ها در دیــدار ب

ــر داد. ــالمی خب ــاد اس ارش
 دکتــر محمدرضــا پــور ابراهیمــی بــا اشــاره بــه دیــدار 
ــار  ــامی اظه ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــا وزی ــود ب خ
داشــت: در ایــن نشســت صمیمــی جمعــی از اعضــای 
هیئــت مدیــره خانه هــای مطبوعــات شــمال و جنــوب 

اســتان کرمــان حضــور داشــتند.

وی بیــان داشــت: در ایــن جلســه یــک ســاعته تمامــی 
ــر  ــژه قش ــانه و به وی ــوزه رس ــکات ح ــائل و مش مس
در ســطح کان  و زحمتکــش خبرنــگار  پرتــاش 
کشــور مطــرح شــد و وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــا  ــع بســیاری از مســائل را ب ــول پیگیــری و رف ــز ق نی
ــد. ــت و مجلــس شــورای اســامی دادن همــکاری دول

ــیون  ــرد: کمیس ــان ک ــی خاطرنش ــر پورابراهیم دکت
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی آمادگــی کامــل 
و  رســانه ها  مشــکات  رفــع  زمینــه  در  تــا  دارد 

ــکاری الزم را  ــگاران هم ــاش خبرن ــر پرت ــژه قش به وی
بــا دولــت و به ویــژه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــد. ــته باش داش
نماینــده مــردم شهرســتان های کرمــان و راور در 
مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: در ایــن 
ــری  ــات هن ــا و موسس ــده ای از انجمن ه ــه نماین جلس
نیــز بــه بیــان مشــکات ایــن قشــر پرتــاش در ســطح 
اســتان و کشــور پرداخــت و پیشــنهادات بســیار خوبی 

ــرای ارتقــای ایــن حــوزه مطــرح شــد. ب

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

مشکالت رسانه ها در دیدار با وزیر ارشاد پیگیری شد 

 اســتاندار کرمــان گفــت: بــا تشــخیص فرمانــداران مراکز 
واکسیناســیون کرونــا افزایــش پیــدا کــرده و دسترســی 

مــردم بــه مراکــز واکسیناســیون بایــد تســهیل شــود. 

علــی زینی ونــد  در ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا اســتان 
ــی ۲۲  ــی خودروی ــردم در راهپیمای ــان از حضــور گســترده م کرم
ــور از  ــور پرش ــن حض ــت: ای ــار داش ــرده و اظه ــکر ک ــن تش بهم

ــد. ــش ش ــی پخ ــبکه های مل ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مراســم راهپیمایــی ۲۲ بهمــن بــا 
امیدواریــم  گفــت:  شــد  برگــزار  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
ــن را  ــی ۲۲ بهم ــم راهپیمای ــا بتوانی ــام کرون ــا اتم ــده ب ــال آین س

کنیــم. برگــزار  باشــکوه تر 
ــتان در  ــا در اس ــت کرون ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ســویه جدیــد قابــل افزایــش اســت ادامــه داد: اکثر شهرســتان های 
اســتان کرمــان در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار داشــته و فقــط ۴ 

شهرســتان اســتان در وضعیــت نارنجــی هســتند.
کرمــان وضعیــت  اســتان  عمــًا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــرات  ــا و نظ ــاس پیش بینی ه ــر اس ــت: ب ــی دارد گف ــز کرونای قرم
ــد ــاق خواه ــفندماه اتف ــا در اس ــی کرون ــک اصل ــی پی  کارشناس

افتاد.

زینی ونــد بــا بیــان اینکــه واکسیناســیون در ابتــا و شــدت 
ــردم  ــادی دارد و م ــر زی ــا تاثی ــرگ و میره ــش م ــاری و کاه بیم
ــد کــه یــک نظــر و راهــکار  حتمــا واکسیناســیون را جــدی بگیرن
علمــی اســت افــزود: رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــر واکسیناســیون 

ــد. ــت کنن ــردم رعای ــم م ــد و امیدواری ــد کردن تاکی
ــه  ــد ک ــر تشــخیص دادن ــداران اگ ــه فرمان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــخت اس ــیون س ــای واکسیناس ــه پایگاه ه ــردم ب ــی م دسترس
ــوم  ــگاه عل ــپاه و دانش ــد و س ــدا کن ــش پی ــد افزای ــز جدی مراک
ــا آنهــا همــکاری می کنــد گفــت: دسترســی مــردم بــه  پزشــکی ب

ــود. ــهیل ش ــد تس ــیون بای ــز واکسیناس مراک
ــا بیــان اینکــه خوشــبختانه مــرگ و میر هــای  اســتاندار کرمــان ب
کرونایــی کــم اســت امــا حجــم مبتایــان زیــاد شــده و ایــن حجــم 
ــد  ــدی خواه ــیب های بع ــان و آس ــتگی کادر درم ــث خس کار باع
ــای  ــت پروتکل ه ــرای رعای ــدارس ب ــر م ــارت ب ــزود: نظ ــد اف ش
بهداشــتی بایــد انجــام شــود و ضرورتــی بــر تعطیلــی تمــام 

ــان نیســت. ــتان کرم ــدارس اس م

استاندار کرمان: دسترسی مردم به مراکز واکسیناسیون کرونا باید تسهیل شود 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
نیــا  مهــدوی  کرمان،عبدالوحیــد 
مدیرعامــل شــرکت ضمــن حضــور در 
ــر  ــارک فج ــه مب ــری ده ــت خب نشس
بــه ســواالت متعــدد خبرنــگاران پاســخ 

داد. 
ــان  ــا بی ــدوی نی ــه عبدالوحیدمه ــدای جلس درابت
۲7روســتای  تاکنــون  درســالجاری  داشــت: 
ــام ا...  ــه در ای ــدار ک ــوار برق ــا ۱۹7 خان ــرق ب فاقدب
ــیدند. ــرداری رس ــره ب ــه به ــر ب ــارک فج ــه مب  ده

شــبکه، ۱۸۴۸0  توســعه  افزود:درخصــوص  وی 

ــاح و  ــش اص ــدار و در بخ ــد برق ــی جدی متقاض
بهینــه ســازی شــبکه نیــز بــرای ۲00نقطــه مبلــغ 
ــده  ــذاری گردی ــرمایه گ ــان س ــارد توم ۱۹۶میلی
اســت.  وی همچنیــن در رابطــه بــا تحویــل 
ســامانه فتوولتائیــک قابــل حمــل عشــایر نیــز بیان 
داشــت:این شــرکت قصــد دارد جهــت بهــره مندی 
عشــایر عزیــز جنــوب اســتان از نعمــت بــرق، 
ــه  ــد ک ــذار نمای ــامانه عشــایری واگ ــداد 7۱0س تع
ــل داده  ــایر تحوی ــه عش ــامانه ب ــون ۴۵0س ــا کن ت
ــد  ــه خری ــز در مرحل ــامانه نی ــده وتعداد۲۶0س ش
اســت. مهــدوی نیــا در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
 کــه باتوجــه بــه شــعار ســال تولیــد، پشــتیبانی ها، 

مانــع زدایــی هــا چــه اقداماتــی انجــام داده 
ــور  ــای کش ــه فعالیته ــاخت هم ــت: زیرس ــد گف ای
مــا  و وظیفــه  بــوده  انــرژی  و  بــرق  برعهــده 
تامیــن زیــر ســاختها اســت کــه در ایــن خصــوص 
ــا تخصیــص مبلــغ  شــرکت توزیــع بــرق جنــوب ب
۱۹۶ میلیــارد تومــان زمینــه را بــرای تامیــن 
کــه  اســت  نمــوده  فراهــم  متقاضیــان  بــرق 
ازایــن تعداد۱۸۴۸0مشــترک در بخــش هــای 
ــده  ــدار ش ــاورزی برق ــی وکش تجاری،صنعتی،خانگ
انــد.وی در خصــوص رمــز ارزهــا نیــز بیــان 
ــزارز  ــتگاه رم ــداد ۱۲۶3 دس ــون تع ــت:تا کن داش
کشــف و ضمــن معرفــی بــه مراجــع قضایــی 
مشــمول پرداخــت مبلــغ ۴میلیــارد تومــان جریمــه 
شــده انــد و افــرادی کــه رمــز ارز دارنــد نیــز جهــت 
جلوگیــری از پرداخــت جریمــه ســنگین بایــد ابتدا 
نســبت بــه اخــذ مجــوزات الزم از اداره ثبــت اقــدام 
نماینــد. مهــدوی نیــا در پاســخ به ســوال خبرنگاران 
 بــا موضــوع تعرفــه بــرق نیــز اعــام نمــود: 
تعرفــه هــا براســاس مناطــق گــرم ۱و۲و3و۴ 

ــتان  ــه در اس ــده ک ــف ش تعری
ــرم۱ و  ــه عادی،گ ــان تعرف کرم
ــای  ــاس نیازه ــوده و براس ۲ ب
ــًا  ــه قب ــی ک ــارف و روش متع
تعریــف  مناطــق  جهــت 

۲00کیلــووات  تــا  عــادی  مناطــق  در  شــده 
ــردد  ــاغ میگ ــد اب ــای جدی ــه ه ــاس تعرف وبراس
و هیــچ افزایشــی نســبت بــه قبــل نداشــته و 
ــن  ــر، بی ــووات ۵/۱براب ــن ۲00تا300کیل ــازاد بی م
آن  بــر  ومــازاد  ۵/۲برابــر  300تا۴00کیلــو وات 

افزایــش پیدامیکنــد. نیز۵/3برابــر هزینــه 
همچنیــن درخصــوص بحــث درصــد مصــرف 
ــت:۶0درصد  ــان داش ــز بی ــرکت نی ــترکین ش مش
۲00کیلو وات،۲0درصــد  زیــر  مشــترکین 
درصــد   ۱7 ۲00تا300کیلــو وات،  مشــترکین 
مشــترکین بیــش از 300کیلــووات مصــرف دارنــد 
و مشــترکین بــا مصــرف بــاالی ۶00کیلــووات 
نیــز 3درصــد مــی باشــند کــه بیشــترین مصــرف 

رادارنــد .

***
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                                       والدت امام جواد)ع(
وجود جمیلش بر عالم دمید طلوع جواداالئمه رسید   

امامت در اندیشه ی این جناب نبوت بَُود ریشه ی این جناب  
بَُود چشمه ی عزت و افتخار ز نسل رسول است و واالتبار  

بَُود میوه ی گلشن مرتضی امام همام است و اِبن الرضا  
ز معصومیت از خطاها بری شده منتخب بر هدایتگری  
مبارک بَُود بر همه پیروان امامت بَُود همچو جان جهان  

                                                              غالمحسین رضایی - نقاش

غالمحسین رضایی - نقاش

                راهیان عشق
)بوی جنت( ز )مسیر شهدا( می بویم بارها گفته ام و بار دگر می گویم    

عزت بندگی را دیده بر آن افزودند شهدایی که در ایثار سرآمد بودند    
صادقانه شده اند )شیعه ی ناب حیدر( پیروان )خط عزت آور پیغمبر(    

بوده اند عارف و فرزانه و مرد میدان )یوسف الهی( و )حاج قاسم( و دیگر یاران   
همچو پروانه پریدند به فتوای دل )راهیان سفر عشق( که با پای دل    

تن نهادند که با )بال و پر جان( رفتند که به دیدار خدا با لب خندان رفتند    
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مرکز دیالیز حضرت فاطمه زهرا )س( مرکز دیالیز حضرت فاطمه زهرا )س( 
 با متراژ  با متراژ 375375 متر مربع  متر مربع 

 کلینیک تخصصی حضرت معصومه )س(   کلینیک تخصصی حضرت معصومه )س(  
 با متراژ  با متراژ 750750 مترمربع مترمربع

در همایــش روز صنعــت و معــدن اســتان 
ــد  ــی ون ــر زین ــور دکت ــا حض ــان ب کرم
ــی  ــر پورابراهیم ــان، دکت ــتاندار کرم اس
در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
برخــی  و  اســامی  شــورای  مجلــس 
در  اســتانی  و  کشــوری  مســئولین   از 
ــی  ــز جمع ــدن و نی ــت و مع ــوزه ی صنع ح
از فعــاالن اقتصــادی اســتان در تــاالر 
ــان  ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش ــدت دانش وح
ــر  ــدگان برت ــد کنن ــد، تولی ــزار گردی برگ
همیــن  در  و  شــدند  معرفــی  اســتان 
ــه  ــان ب ــیمان ماه ــرکت س ــتا، از ش راس
ــتان  ــر اس ــده ی برت ــد کنن ــوان تولی عن
تندیــس  و  لــوح  هــداء  بــا   کرمــان 
ویــژه ی ایــن همایــش، تجلیــل بــه عمــل 

آمــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســیمان ماهــان: 
مهنــدس حســن درویــش مدیر عامل شــرکت ســیمان 
ماهــان درخصــوص انتخــاب ســیمان ماهــان کرمــان 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــه صنعت ــد نمون ــوان واح ــه عن ب
ــال  ــن س ــان چندی ــیمان ماه ــرکت س ــول در ش تح
ــد داشــت. ــه خواه ــاً ادام اســت شــروع شــده و یقین

مواد اولیه و کیفیت سیمان ماهان 
 مــواد اولیــه ســیمان: شــامل ســنگ آهــن 
ــی از  ــاک رس )غن ــیم( و خ ــات کلس ــی از کربن  )غن
ســیلیکات هــای آلومینیــم( بــه صــورت مجــزا یــا بــه 
صــورت مخلــوط تحــت عنــوان آلوویــوم در دســترس 

اســت. 
ــای  ــا دم ــودر شــدن ت ــس از خــرد و پ ــواد پ ــن م ای
پخــت  دوار  کــوره  در  درجــه   1450  حداکثــر 
ــروی شــکل  ــای ک ــه ه ــه صــورت دان ــی شــود و ب م

ریــز و درشــت بــه نــام کلینکــر از کــوره خــارج شــده 
 کــه 96 تــا 97 درصــد از ســیمان پرتلنــد را تشــکیل 

می دهد.  
ــیمان  ــی س ــاده اصل ــوان م ــه عن ــر ب ــع کلینک در واق
بــا 3 تــا 4 درصــد ســنگ گــچ مخلــوط و ســپس در 
آســیاب پــودر و ســیمان بــه عنــوان محصــول نهایــی 
 بــه دو صــورت بســته بنــدی  )در پاکــت( و یــا 

فله ای )در بونکر( به مشــتریان عرضه می گردد.
کیفیت مطلوب سیمان ماهان

ــه نیــاز  ــا توجــه ب ــه ســیمان ماهــان کرمــان ب کارخان
مشــتریان و  بــازار مصــرف، دو نــوع محصــول ســیمان 
پرتلنــد  نــوع دو و ســیمان پرتلنــد پوزوالنــی را تولیــد 

ــماره 389 و  ــه ش ــران ب ــی ای ــتاندارد مل ــق اس ) مطاب
3432 ( و بــه مشــتریان عرضــه مــی نمایــد. 

معــادن کارخانــه شــامل معــدن ســنگ آهــک و 
آلوویــوم  رســی در مجــاورت کارخانــه و معــدن 
ــری  ــه 20 کیلومت ــی( در فاصل ــوم آهک ــارل )آلووی  م
ــا  ــزار ( ب ــاه م ــارل ش ــدن م ــوان مع ــه عن ــه )ب کارخان
کیفیــت مطلــوب و قابلیــت پخــت مناســب قــرار 

ــد . ــه ان گرفت
نشانی کارخانه سیمان ماهان

ــری  ــان در 50 کیلومت ــان کرم ــیمان ماه ــه س کارخان
ــع شــده اســت . ــه رفســنجان واق ــان ب جــاده کرم

در همایش روز صنعت و معدن استان کرمان

شرکت سیمان ماهان واحد تولیدی برتر معرفی شد

ــوان  ــه عن ــیرجان ب ــوالد س ــان ف ــرکت جه ش
ــش 100  ــرو در همای ــرکت پیش ــی از 10 ش یک
ــد .  ــاب ش ــران انتخ ــاد ای ــر اقتص ــرکت برت ش
در ارزیابــی ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران 
ــد  ــی یکص ــوان معرف ــا عن ــال 1400 ب در س
ــوالد  ــان ف ــرکت جه ــران ش ــر ای ــرکت برت ش
ــرکت  ــوان ش ــب عن ــه کس ــق ب ــیرجان موف س
پیشــرو در بیــن یکصــد شــرکت بــزرگ 
ــی  ــی معرف ــش مل ــران  در همای ــاد ای اقتص

ــد. ــران IMI-100  ش ــر ای ــای برت ــرکت ه ش
ــه عنــوان یکــی از  شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان ب
ــش 100 شــرکت  ــر پیشــرو در همای 10 شــرکت برت

ــران انتخــاب شــد. ــر اقتصــاد ای برت
در ارزیابــی ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران در 
ســال 1400 بــا عنــوان معرفــی یکصــد شــرکت 
ــق  ــوالد ســیرجان موف ــران شــرکت جهــان ف ــر ای برت
ــد  ــن یکص ــرو در بی ــرکت پیش ــوان ش ــب عن ــه کس ب
 IMI شــرکت بــزرگ اقتصــاد ایــران در همایــش ملــی

ــد . 100  ش

در بیست و چهارمین دوره همایش معرفی شرکت های برتر ایران 

شرکت جهان فوالد سیرجان در ردیف برترین ها 
قرار گرفت

ســومین  و  چهــل  فرارســیدن  بــا  همزمــان 
واحــد  اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســالروز 
ــه کســب رکــورد  ــن موفــق ب فــرآوری گهرزمی

ــد. ــدی ش ــه بن ــن دان ــنگ آه ــد س تولی
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســنگ 
ــل  و  ــرکت در چه ــن ش ــرآوری ای ــد ف ــن، واح ــن گهرزمی آه
ســومین ســالروز پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی، موفــق 

بــه کســب رکــوردی دیگــر شــد.
مهنــدس حســین کامجــو مدیــر فــرآوری گهرزمیــن بــا اشــاره 
ــرد:  ــوان ک ــد عن ــن واح ــط ای ــد توس ــورد تولی ــب رک ــه کس ب
طــی دوره 328 روزه از ابتــدای ســال جــاری تــا 22 بهمن مــاه 
موفــق بــه تولیــد 7،935،775 تــن ســنگ آهن دانه بنــدی 

شــدیم
کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا دوره هــای مشــابه طــی 5 ســال 

گذشــته باالتریــن حجــم تولیــد بــوده اســت.
وی در ادامــه گفــت: ایــن موفقیــت حاصــل حمایتهــای مدیــران 
ارشــد مجموعــه و تاشــهای بــی وقفــه کارکنــان واحد فــرآوری 

و شــرکت نظــم آوران اســت.
شــایان ذکــر اســت شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن هــم اکنون 
بــا دارا بــودن 3 خــط تولیــد کنســانتره هــر کــدام بــا ظرفیــت 
ــا ظرفیــت 5  ــه ب ــه تولیــد گندل 2 میلیــون تــن و یــک کارخان
میلیــون تــن در ســال، توانســته گامــی موثــر در راســتای تولیــد 

مضاعــف و تحقــق شــعار امســال بــردارد.

همزمان با فرارسیدن چهل و سومین سالروز پیروزی انقاب اسامی؛

 کسب رکوردی دیگر در تولید سنگ آهن دانه بندی 
گهرزمین

ــر  ــع گل گه ــدن مجتم ــور مع ــر ام مدی
ــده  ــوان تامین کنن ــه عن ــدن ب ــت: مع گف
مــواد اولیــه زنجیــره تولیــد فــوالد، 
ــه  ــواد اولی ــد م ــن و تولی ــه تامی وظیف
بــرای خــوراک صنایع پاییــن دســتی را بر 
عهــده دارد و چــون بــدون تامیــن خوراک، 
ــود و از  ــی ش ــف م ــد متوق ــه تولی چرخ
طرفــی چــون معــادن جــزء ذخایــر تجدید 
ناپذیــر هســتند، بایــد توجــه ویــژه ای بــه 

ــت. ــا داش ــه از آنه ــتفاده بهین اس
مهنــدس امیــد محتشــمی فر گفــت: تامیــن 
ســنگ مــورد نیــاز خطــوط تولیــد و اســتفاده از 
ــه  ــه منظــور اســتخراج بهین ــن ب ــای نوی روش ه
ــت  ــی مدیری ــداف اصل ــا از اه ــش هزینه ه و کاه
ــون  ــی چ ــا برنامه های ــه ب ــدن اســت ک ــور مع ام
ــتفاده  ــکان اس ــدن، ام ــرق مع ــبکه ب ــعه ش توس
ــش  ــی، پای ــل از زهکش ــای حاص ــه از آب ه بهین
روباتیــک  دوربیــن  و  رادار  توســط  دیواره هــا 
و هــم  چنیــن اســتفاده از روش هــای بهینــه 

آتشــباری انجــام می شــود.
وی دربــاره راهکارهــای ایــن بخــش بــرای بهبــود 

عملکــرد اظهــار داشــت: حفاری هــای افقــی 
بــرای تخلیــه آب  هــای پشــت دیواره هــای 
معــدن جهــت افزایــش پایــداری دیواره هــا، 
حفاری هــای ژئوتکنیــک و آبشناســی، مطالعــات 
ــگ آب  ــروژه رین ــا، پ ــیب دیواره ه ــداری ش پای
معــدن، خریــد دســتگاه اســتمینگ تــراک جهت 
افزایــش راندمــان آتشــباری و همچنیــن همکاری 
ــای  ــام پروژه ه ــرای انج ــگاه ب ــا دانش ــل ب و تعام
اســتخراج، جــزو  راندمــان عملیــات  بهبــود 

ــت. ــوده اس ــا ب ــای م راهکاره
محتشــمی فر گفــت: طــی 10 مــاه گذشــته 
توانســته ایم برنامــه کمــی و کیفــی تولیــد و 
ــن  ــم و همچنی اســتخراج ســنگ را محقــق کنی
بــا وجــود  نیــز  باطلــه  بــرداری  بخــش  در 
ــاش  ــا ت ــی ب ــای تجهیزات ــکات و کمبوده مش
ــش  ــکاران بخ ــکاران و پیمان ــادی هم و کار جه
معــدن توانســته ایم در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
پارســال بــه میــزان 9درصــد افزایــش اســتخراج 

ــیم. ــته باش داش
وی دربــاره اقدامــات مــورد نیــاز تکمیلــی بیــان 
ــد  ــی جدی ــزات معدن ــن و ورود تجهی ــرد: تامی ک
و تامیــن بــه موقــع نرم افزارهــا و تجهیــزات 
اســت کــه  اقدامــات  ایــن  پیشــرفته جــزو 
ــن  ــی در ای ــای خوب ــبختانه برنامه ریزی ه خوش
خصــوص صــورت گرفتــه و در حــال انجام اســت.
مدیــر امــور معــدن مجتمــع گل گهــر مهمتریــن 
چالــش ایــن بخــش را چالش فرســودگی نــاوگان 
و کمبــود ماشــین آالت معدنــی خوانــد و گفــت: 

ایــن مســاله اساســی ترین چالــش تمامــی معادن 
کشــور اســت کــه بــه منظــور حــل ایــن مشــکل 
ــاوگان  ــازی ن ــه نوس ــبت ب ــر نس ــرکت گل گه ش
معدنــی اقدامــات خوبــی انجــام داده و بــه زودی 
شــاهد ورود ماشــین آالت جدیــد خواهیــم بــود.

وی دربــاره جدیدتریــن دســتاورهای ایــن بخــش 
ــی  ــاول های کابل ــازی ش ــال و بازس ــت: اوره گف
کــه کامــا بــا اســتفاده شــده بودنــد، بــه 
دســت همــکاران معــدن و پیمانــکار مربوطــه بــا 
ــد شــده در داخــل کشــور  ــات یدکــی تولی قطع
ــت. ــده اس ــق ش ــال محق ــدود 5 س ــد از ح  بع

روش هــای  از  اســتفاده  افــزود:  محتشــمی فر 
ــاوردک  ــتم، پ ــد وری اس ــباری مانن ــه آتش بهین
ــه کاهــش 15 درصــدی  ــردک کــه منجــر ب و ای
ــش  ــت کاه ــه و در نهای ــواد ناری ــژه م ــرج وی خ
دیگــر  از  می شــود  معدنــکاری  هزینه هــای 
ــوده اســت. دســتاوردهای مــا در ســال جــاری ب

 مدیر امور معدن گل گهر:

 بدنبال روش های نویِن معدنکاری در گل گهر هستیم

سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان 
منصوب شد

 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا صــدور حکمــی حســین اکبــری فــرد را بــه 

ســمت سرپرســت دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان منصــوب کــرد. 
دکتــر حســین اکبــری فــرد )زاده رفســنجان_ 1345( دارای دکتــرای اقتصــاد پولــی از دانشــگاه 
ــان اســت کــه  ــر کرم ــات علمــی و دانشــیار دانشــگاه شــهید باهن ــی، عضــو هی عامــه طباطبائ
مســئولیت معاونــت فرهنگــی ایــن دانشــگاه و رئیس بســیج اســتادان اســتان کرمــان را در کارنامه 
ــت ــان فعالی ــه ای کرم ــورس منطق ــس ب ــوان رئی ــه عن ــن ب ــش ازای ــود دارد. وی پی ــی خ  اجرای

ــات و  ــه از زحم ــی جداگان ــن در نامه های ــاوری همچنی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــرد. وزی ــی ک م
ــان در مــدت  ــی طاهــر« رئیــس ســابق دانشــگاه شــهیدباهنر کرم ــر محمدعل تاش هــای »دکت

ــرد. ــی ک ــئولیت ها قدردان ــن مس ــدی ای تص

پروازمستقیم از کرمان به نجفپروازمستقیم از کرمان به نجف
یکشنبه هرهفته                       اقساط 10 ماهه

آدرس:  کرمان- خیابان پیروزی آژانس جنوب رشق
��

03435363  -03432263342 -03432229802

رهبر انقالب:
بزرگنمایــی  بــرای  رســانه ای  دیکتاتــوری  از  دشــمن 
مشــکالت در جمهــوری اســالمی و علیــه مفاهیــم اســالمی 
ــی  ــت تلخ ــک واقعی ــن ی ــد. ای ــتفاده را میکن ــر اس حدأکث
اســت کــه وظیفــه جهــاد تبییــن را بــر دوش همــه 

ــذارد.  میگ
مســئولند، چــه  اول  درجــه ِی  در  رســانه ها  متولیــان 
ــه  ــون، چ ــانه های گوناگ ــایر رس ــه س ــی و چ ــانه ی مل رس
فضــای مجــازی، چــه مجموعــه ی مطبوعــات، همــه موظفند 
در ایــن زمینــه وارد ایــن میــدان بشــوند و هــر کســی کــه 
یــک مرکــز و منبــری بــرای حــرف زدن بــا افــکار عمومــی 

ــت.  ــف اس ــه موظ ــن زمین ــه دارد در ای جامع

رهبر معظم انقالب:

متولیان رسانه ها در میدان جهاد 
تبیین، در درجه اول مسئول هستند

)سهامی عام(
روابط عمومی و امور نیب الملل

ــران،  ــر ای ــرکت برت ــد ش ــی یکص ــوان معرف ــا عن ــال 1400 ب  در س
 شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان موفــق بــه کســب عنــوان شــرکت 
      پیشــرو در بیــن یکصــد شــرکت بــزرگ اقتصــاد ایــران  در همایــش 

      ملی معرفی شــرکت های برتر ایران IMI 100  شد.

��

ــرکت  ــش 100 ش ــرو در همای ــرکت پیش ــی از 10 ش ــوان یک ــه عن ــیرجان ب ــوالد س ــان ف ــرکت جه ش
ــد .  ــاب ش ــران انتخ ــاد ای ــر اقتص برت



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آالینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیالن آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاالنه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا  از سـال 88 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوالت اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 
سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
والیـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـاٌل از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـالح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـالم، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون دالوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـالم کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

اشتغال ۱۵۰ فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

هفتواد یعنی هچ؟

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاالیـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واال مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاالیـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطالعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.

و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطالعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بالفاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـالم وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  الزم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاالنه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـالب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.
در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهالت 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  بالعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوالت زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوالت 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـالمت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکالت  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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تبیین را اساس کار بدانید.

ــن و  ــعه آه ــرکت توس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــراض  ــوص اعت ــور در خص ــد محیاپ ــر محم ــوالد گل گه ف
ــفنجی  ــن اس ــت آه ــش قیم ــه افزای ــی ب ــای القای واحده
ــی،  ــای القای ــودن واحده ــادی ب ــر اقتص ــر غی ــت: مقص گف
ــا مســتقیم و تولیدکننــدگان آهــن اســفنجی  واحدهــای احی
ــرق و  ــرر ب ــای مک ــی ه ــل قطع ــه دلی ــز ب ــا نی ــتند و م نیس
ــا  ــی ه ــری از القای ــاع بهت ــتان، اوض ــتان و زمس گاز در تابس

ــم.  نداری
در  اینکــه  بیــان  بــا  گهــر  گل  فــوالد  و  آهــن  توســعه  مدیرعامــل 
 تابســتان بــه دلیــل قطعــی بــرق و در زمســتان بــه دلیــل قطعــی 

ــن مســاله  ــت: ای ــد داشــتیم گف ــف تولی ــان توق ــه طــور همزم ــرق ب گاز و ب
ــد  ــر 70 درص ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــد ش ــده تولی ــث ش باع
ــای  ــر ج ــت س ــای ثاب ــه ه ــه هزین ــت ک ــی اس ــن درحال ــد و ای ــش یاب کاه

ــی اســت. خــود باق
ــث شــده  ــه باع ــر اینک ــالوه ب ــرر ع ــای مک ــی ه ــن قطع ــزود: ای ــور اف محیاپ
کارخانــه هــا چنــد مــاه از ســال را از دســت داده و نتواننــد تعهــدات 
ــا  ــزات واحده ــه تجهی ــادی ب ــیب زی ــد، آس ــخ دهن ــود را پاس ــتریان خ مش

ــت. ــرده اس وارد ک
بــه گفتــه مدیرعامــل توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر توقفــات اجبــاری بــازار 

را بهــم مــی ریــزد.
وی ضمــن اشــاره بــه اعتــراض واحدهــای القایــی بــه افزایــش قیمــت آهــن 
اســفنجی اظهــار کــرد: توقــف پــی در پــی تولیــد، زنجیــره را بهــم مــی ریــزد. 
بــه ایــن معنــا کــه توقــف تولیــد، عرضــه و تقاضــا را از حالــت تعــادل خــارج 
ــدی، تولیداتشــان کــم مــی  ــد و ســبب مــی شــود واحدهــای تولی مــی کن
ــوالدی کــه مصــرف  ــکا شــاهد هســتیم برخــی واحدهــای ف شــود کمــا این
بــرق باالیــی داشــتند چنــد ماهــی کامــال متوقــف بودنــد. لــذا چــون تفــاوت 
قیمــت محصــول میانــی و محصــوالت باالدســتی کاهــش یافتــه، القایــی هــا 

اعــالم مــی کننــد کــه تولیدشــان مقــرون بــه صرفــه نیســت.
محیاپــور تاکیــد کــرد: حــرف واحدهــای القایــی از ایــن جهــت که تولیدشــان 
اقتصــادی نیســت درســت اســت امــا اینکــه مقصــر غیــر اقتصــادی بــودن آن 
هــا واحدهــای احیــا مســتقیم و تولیدکننــدگان آهن اســفنجی باشــد درســت 
نیســت چراکــه مــا نیــز یــک بنــگاه اقتصــادی هســتیم کــه شــاهد افزایــش 
ــا بحــران  ــد هســتیم و ب ــف تولی ــرق و توق ــه گاز و ب ــری هزین ــن براب چندی

مواجهیــم. 
وی عنــوان کــرد: چنانچــه ایــن وضعیــت ادامــه یابــد بایــد شــاهد تعطیلــی 
واحدهــای آهــن اســفنجی نیــز بــود چراکــه حاشــیه ســود بــه شــدت کاهش 

یافتــه و بــه نقطــه ســر بــه ســر رســیده ایــم.
ــه ســال گذشــته کاهــش  ــا نســبت ب ــور یادآورشــد: حاشــیه ســود م محیاپ

ــل 15 درصــدی داشــته اســت. حداق

مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر:

مگر ما مقصر غیر اقتصادی بودن القایی ها هستیم؟

مدیــران  از  تجلیــل  همایــش 
ــی اســتان  ــر صنعتــی و معدن برت
روز  گرامیداشــت  و  کرمــان 
صنعــت و معــدن و هفتــه صنایــع 
کوچــک بــا حضــور اســتاندار 
کرمــان، رییــس ســازمان صمــت 
ــت  ــه صنع ــس خان ــان، ریی کرم
مدیــران  از  جمعــی  و  کشــور 
واحدهــای صنعتــی و معدنــی 
وحــدت  تــاالر  در  اســتان، 
ــزار  ــان برگ ــر کرم ــگاه باهن دانش
ــای  ــمی، از واحده ــی مراس و ط
ــل  ــتان تجلی ــی اس ــه صنعت نمون
ــرکت  ــم ش ــن مراس ــد. در ای ش

توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر از بیــن واحدهــای نمونــه 
صنعتــی بــاالی 100 نفــر؛ بــه عنــون واحــد نمونــه ســال 

99 انتخــاب و معرفــی شــد.
ــه  ــتند ک ــی هس ــی، واحدهای ــه صنعت ــای نمون واحده
ــت  ــن کیفی ــا بهتری ــرد را ب ــی عملک ــاخص های ارزیاب ش
اجرایــی نمــوده و بــا ارســال فــرم هایــی کــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــی گذارن ــی م ــه ارزیاب ــا را ب ــاخص ه ش

ــوند.  ــی ش ــاب م ــی انتخ ــه صنعت ــد نمون واح
ــورد  ــه م ــواد اولی ــع م ــه موق ــن ب ــد، تامی ــش تولی افزای

نیــاز فوالدســازان داخلــی، تــالش بــرای تکمیــل زنجیــره 
اشــتغال، افزایــش فــروش و... از جملــه عواملــی هســتند 
کــه موجــب شــد شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر 
ــی ســال 99 اســتان  ــه صنعت ــوان واحــد نمون ــد عن بتوان
ــای  ــاخص ه ــد. ش ــاص ده ــود اختص ــه خ ــان را ب کرم
مذکــور، ســطح کیفیــت عملکــرد شــرکت توســعه آهــن 
ــی  ــای صنعت ــایر واحده ــن س ــور را در بی ــوالد کش و ف
سراســر کشــور تــا ســطح قابــل توجهــی بــاال بــرده و بــر 

افزایــش راندمــان ایــن مجموعــه کمــک مــی کنــد.

در همایش تجلیل از مدیران برتر صنعتی و معدنی استان کرمان؛

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به عنوان 
واحد نمونه سال 99 انتخاب شد 

ــری  ــا کارب ــن ب ــه زمی ــر دارد 9 قطع ــان در نظ ــتان کرم ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس بنی
مســکونی و بــا مشــخصات ذکــر شــده در جــدول ذیــل واقــع در شهرســتان بردســیر را 

از طریــق برگــزاری مزایــده کتبــی عمومــی بــه فــروش برســاند . 
لــذا کلیــه متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــا مراجعــه حضــوری بــه بنیــاد 
ــدام نماینــد و  ــت کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی اق ــا رعای مســکن شهرســتان بردســیر ب
ــور  ــات مذک ــت قطع ــا و موقعی ــه ه ــد از نقش ــناد بازی ــه اس ــت هزین ــی و پرداخ ــرای هماهنگ ب
ــالمی  ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــه بنی ــده ب ــخص ش ــای مش ــخ ه ــده در تاری ــرایط مزای ــایر ش و س

ــد . ــرورش مراجعــه نماین ــروی آمــوزش و پ ــم روب ــان معل ــع در خیاب شهرســتان بردســیر واق
در ضمــن متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن 33520284 

بنیــاد مســکن شهرســتان بردســیر آقــای مهنــدس خســروی تمــاس حاصــل نماینــد .
1ـ نوع فراخوان : مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل

2 ـ زمــان دریافــت اســناد : از ســاعت 10 صبــح روز یکشــنبه مــورخ 11/17 1400 تــا ســاعت 14 روز 
ــنبه مورخ 1400/11/27 چهارش

3 ـ محل دریافت اسناد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بردسیر به آدرس فوق .
4 ـ آخریــن مهلــت ارائــه پیشــنهادات : ســاعت 14 روز شــنبه مــورخ 1400/12/7 و محــل تحویــل 

بنیــاد مســکن بردســیر
5 ـ زمــان بازگشــایی پــاکات : پیشــنهادات قیمــت روز دوشــنبه مــورخ 1400/12/9 بنیــاد مســکن 

انقــالب اســالمی اســتان دفتــر امــور قراردادهــا

آگهی مرحله آگهی مرحله 99 قطعه زمین قطعه زمین

 اب کاربری مسکوین واقع  اب کاربری مسکوین واقع 
در استان کرمان هشرستان بردسیر در استان کرمان هشرستان بردسیر 

روستای طاهرآابد )نوبت اول(روستای طاهرآابد )نوبت اول(

روابط عمویم بنیاد مسکن انقالب اسالیم کرمان 

شماره 
مزایده

قیمت پایه کل قطعه 
)ریال(

مساحت قطعه متر 
مربع شماره قطعه  محل وقوع

ملک شهرستان ردیف

1400/4 1/947/279/600 391/02 67 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 1

1400/4 1/270/500/000 300 68 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 2

1400/4 1/270/500/000 300 69 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 3

1400/4 1/270/500/000 300 70 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 4

1400/4 1/270/500/000 300 71 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 5

1400/4 1/270/500/000 300 72 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 6

1400/4 1/270/500/000 300 73 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 7

1400/4 1/270/500/000 300 74 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 8

1400/4 1/288/244/650 304/19 75 طاهر آباد فاز 1 بردسیر 9

اخبار شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

گــزارش اســتجراج کننــدگان غیرمجــاز رمــز ارز را مــی توانیــد بــا تلفــن همــراه 
خــود از طریــق اپلیکیشــن "بــرق مــن" و ســامانه بــرق مــن و یــا از طریــق 
ســامانه ســمات توانیــر بــه نشــانی www.tavanir.ir/samaat اطــاع دهیــد 
ــون  ــا ســقف 20 میلی ــاداش نقــدی ت ــه تناســب مــورد کشــف شــده از پ و ب

تومــان بهــره منــد شــوید.


