در همایش روز صنعت و معدن
استان کرمان

رهبر معظم انقالب:

متولیان رسانهها در
میدان جهاد تبیین،
در درجه اول مسئول
هستند

شرکت سیمان
ماهان واحد تولیدی
برتر معرفی شد

23

3

حافظان امنیت

رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی :

2

راهیان عشق
3
سال « تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» گرامی

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

هفته نامه فرهنگی ،سیاسی ،خبری
شهادت امام حسن عسکری (ع) بر عموم شیعیان تسلیت

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
»»««2

مشکالت رسانهها
در دیدار با وزیر
ارشاد پیگیری شد
2

سال دهم ـ شماره  384ـ شنبه  23بهمن ماه 1400

ـ  10رجب  1443ـ  12فوریه  2022ـ  4صفحه ـ  2000تومان

استاندار کرمان:

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

« هوالباقی »

برادر ارجمند جناب آقای محمد باقر نمازیان

بـا نهایـت تاسـف و تاثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان ،عبدصالـح
«حـاج مهـدی نمازیـان» خـادم اسلام ،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.

محمد حسنی سعدی -هفته نامه هفتواد کرمان

آگهی فراخوان عمویم شناساییو ارزیایب
پیمانکار مشاره -00 – 43خ
شـرکت مجتمـع جهـان فـوالد سـیرجان در نظـر دارد نسـبت بـه « اصلاح 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  1400/11/27نامـه اعلام آمادگـی خـود را بـه همـراه مـدارک زیـر بـه آدرس ایمیل
 GMIR.COM@SJS.TENEDR1400ارسال نمایند.
ردیف

شرح کلی خدمات

1

 ...تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز پروژه ( کابل – تابلو برق – ارتینگ – صاعقه گیر و

2

نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات

3

تست و تحویل تجهیزات

4

ارائه دفترچه فنی و نقشه های تجهیزات

5

 ...برچیدن تجهیزات اضافی و

اسناد و مدارک :
1ـ درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 2ـ 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  95تاکنـون و مرتبط بـا موضوع مناقصه باشـد).
 4ـ مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته ( صورت های مالی سه سال اخیر)
 5ـ 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.IRقسمت خرید و فروش
رشایط :
 1ـ محـل اجـرا  :شهرسـتان سـیرجان  ،کیلومتـر  50جـاده 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 .
 4ـ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات ادارای )
 5ـ هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مزایده می باشد .

واحد خرید خدمات مجمتع جهان فوالد سیرجان

در شورای معادن استان کرمان عنوان شد

انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

گوش جان بشنو تو پیغام شهید
امنیت محصول ایثار و تالش
(امنیت آور) ز جان و تن گذشت
حافظان امنیت (ایثارگر)
باز باشد (چشم آخربین)شان
بعضی ها در پرده ی گمنامی اند
سال ششم ـ شماره  202ـ شنبه  18آذر  1396ـ  20ربیع االول  1439ـ  9دسامبر 2017

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

حافظان امنیت

جان بر حفظ امنیت باید دهید
حافظ جامعه و کار و معاش
از خودش بر عزت میهن گذشت
از همه هشیارتر ،بیدارتر
چوب حراجی ندیده دین شان
آشنای خالق و ،افالکی اند

غالمحسین رضایی  -نقاش
https://haftvadkhabar.ir

معجزه در معجزه در معجزه
باز شده سینه ی (بیت عتیق)
مولود این خانه گرامی ترین
پله ای از مقام مرتضی را
از عظمت علی(ع) ندارد نظیر
افتخار شیعه و آفرینش

سال دهم ـ شماره  384ـ شنبه  23بهمن ماه  1400ـ  10رجب  1443ـ  12فوریه 2022

غالمحسین رضایی  -نقاش

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

مشکالت رسانهها در دیدار با وزیر ارشاد پیگیری شد
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شــورای اســالمی از پیگیــری مشــکالت
رســانهها در دیــدار بــا وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســالمی خبــر داد.
دکتــر محمدرضــا پــور ابراهیمــی بــا اشــاره بــه دیــدار
خــود بــا وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار
داشــت :در ایــن نشســت صمیمــی جمعــی از اعضــای
هیئــت مدیــره خانههــای مطبوعــات شــمال و جنــوب
اســتان کرمــان حضــور داشــتند.

وی بیــان داشــت :در ایــن جلســه یــک ســاعته تمامــی
مســائل و مشــکات حــوزه رســانه و بهویــژه قشــر
پرتــاش و زحمتکــش خبرنــگار در ســطح کان
کشــور مطــرح شــد و وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
نیــز قــول پیگیــری و رفــع بســیاری از مســائل را بــا
همــکاری دولــت و مجلــس شــورای اســامی دادنــد.
دکتــر پورابراهیمــی خاطرنشــان کــرد :کمیســیون
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی آمادگــی کامــل
دارد تــا در زمینــه رفــع مشــکات رســانهها و

بهویــژه قشــر پرتــاش خبرنــگاران همــکاری الزم را
بــا دولــت و بهویــژه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
داشــته باشــد.
نماینــده مــردم شهرســتانهای کرمــان و راور در
مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد :در ایــن
جلســه نماینــدهای از انجمنهــا و موسســات هنــری
نیــز بــه بیــان مشــکات ایــن قشــر پرتــاش در ســطح
اســتان و کشــور پرداخــت و پیشــنهادات بســیار خوبی
بــرای ارتقــای ایــن حــوزه مطــرح شــد.

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

مرحـوم «حـاج مهـدی نمازیـان» انسـانی
وارسـته و خداشـناس بـود که عمر شـریف
خـود را درطاعـت معبـود گذرانـد و در
خدمـت صادقانـه بـه مـردم ،پاکدسـتی در
کسـب وکار ،تقـوا و خـدا ترسـی الگـوی
مـردم کرمـان بـود.
او 17فروردیـن سـال  1308هجری 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  60سـال فـروش مایحتـاج مردم،
بـه پاکدسـتی ،ارزان فروشـی و امانتـداری
شـهره بود.
او دامـاد مرحـوم آیـت ا ...نجفی (رخشـاد)
بـود و در اداره جلسـات قرائت قـرآن و بیان
آیـات و احـکام کوشـا بـود ،همچنیـن بـه
مدت  50سـال 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
مـورد نیـاز و همچنیـن سـاخت و تعمیـر
خانـه هایشـان از هیـچ کوششـی دریـغ
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
آقایـان سـادات خوشـرو منـزل ایشـان
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
دیـار کرمـان احسـاس خواهـد شـد امـا
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
 24بهمـن مـاه از سـاعت  14و  30در
مسـجد الزهـرا(س) واقـع در خیابـان
فتحعلـی شـاهی برگـزار خواهـد شـد.
و مراسـم هفتمیـن روز درگذشـت
آن مرحـوم روز چهارشـنبه  27بهمـن
ماه سـاعت 15بـر آرامـگاه ابدیش در
مسـجد صاحـب الزمـان (عـج) برگزار
خواهـد شـد .یـادش گرامی

*
*

افتخار آفرینش

دل خویش به دریا زده
کعبه ِ
شکفته از دیدار موال شده
همچو علی(ع) خدا نیاورده است
خدا نشان بنده ها داده است
بعد از محمد(ص) به اذان داده جان
تهنیت تولدش به جهان

اســتاندار کرمــان گفــت :بــا تشــخیص فرمانــداران مراکز
واکسیناســیون کرونــا افزایــش پیــدا کــرده و دسترســی
مــردم بــه مراکــز واکسیناســیون بایــد تســهیل شــود.

علــی زینیونــد در ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا اســتان
کرمــان از حضــور گســترده مــردم در راهپیمایــی خودرویــی ۲۲
بهمــن تشــکر کــرده و اظهــار داشــت :ایــن حضــور پرشــور از
شــبکههای ملــی پخــش شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مراســم راهپیمایــی  ۲۲بهمــن بــا
شــیوهنامههای بهداشــتی برگــزار شــد گفــت :امیدواریــم
ســال آینــده بــا اتمــام کرونــا بتوانیــم راهپیمایــی  ۲۲بهمــن را
باشــکوهتر برگــزار کنیــم.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه وضعیــت کرونــا در اســتان در
ســویه جدیــد قابــل افزایــش اســت ادامــه داد :اکثر شهرســتانهای
اســتان کرمــان در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار داشــته و فقــط ۴
شهرســتان اســتان در وضعیــت نارنجــی هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــ ً
ا اســتان کرمــان وضعیــت
قرمــز کرونایــی دارد گفــت :بــر اســاس پیشبینیهــا و نظــرات
کارشناســی پیــک اصلــی کرونــا در اســفندماه اتفــاق خواهــد
افتاد.

زینیونــد بــا بیــان اینکــه واکسیناســیون در ابتــا و شــدت
بیمــاری و کاهــش مــرگ و میرهــا تاثیــر زیــادی دارد و مــردم
حتمــا واکسیناســیون را جــدی بگیرنــد کــه یــک نظــر و راهــکار
علمــی اســت افــزود :رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــر واکسیناســیون
تاکیــد کردنــد و امیدواریــم مــردم رعایــت کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فرمانــداران اگــر تشــخیص دادنــد کــه
دسترســی مــردم بــه پایگاههــای واکسیناســیون ســخت اســت
مراکــز جدیــد افزایــش پیــدا کنــد و ســپاه و دانشــگاه علــوم
پزشــکی بــا آنهــا همــکاری میکنــد گفــت :دسترســی مــردم بــه
مراکــز واکسیناســیون بایــد تســهیل شــود.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه مــرگ و میرهــای
کرونایــی کــم اســت امــا حجــم مبتایــان زیــاد شــده و ایــن حجــم
کار باعــث خســتگی کادر درمــان و آســیبهای بعــدی خواهــد
شــد افــزود :نظــارت بــر مــدارس بــرای رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی بایــد انجــام شــود و ضرورتــی بــر تعطیلــی تمــام
مــدارس اســتان کرمــان نیســت.

شهردار کرمان خبر داد:

تشکیل تیمهای ویژه برای بهسازی معابر ُپرتردد شهر

شــهردار کرمــان از تشــکیل
تیمهــای ویــژه بــرای رفــع
مشــکالت و بهســازی معابــر پُرتردد
شــهر کرمــان در روزهــای پایانــی
ســال خبــر داد.
ســعید شَ ــعرباف ،در جلســهای کــه بــا حضــور
مدیــران شــهرداری برگــزار شــد ،ضمــن
تبریــک فرارســیدن ســالروز پیــروزی انقــاب
اســامی ایــران ،بــا بیــان اینکــه مــاک انقابــی
بــودن افــراد ،حفــظ وضعیــت انقابــی اســت،
افــزود :هــر کــس کــه بخواهــد خــودش را بــه
صفــت انقابــی متصــل کنــد ،بایــد همــواره
در راه آرمانهــای امــام و خدمــت بــه مــردم
حرکــت کنــد.
وی ،هــدف از برگــزاری ایــن جلســه را شــروع
بهســازی معابــر پُرتــردد شــهر کرمــان اعــام
و خاطرنشــان کــرد :نیــاز اســت در روزهــای
پایانــی ســال ،تیمهایــی در ایــن خصــوص
تشــکیل شــود.
شــهردار کرمــان بــا تأکیــد بــر اینکه الزم اســت
هــر کــدام از معاونتهــا و شــهرداریهای
مناطــق بهصــورت میدانــی وارد عمــل شــوند،

افــزود :رســیدگی بــه معابــر و مکانهایــی
کــه مــردم در آنهــا بهصــورت پیــاده تــردد
بیشــتری دارنــد ،هــدف اصلــی اســت.
شــعرباف ادامــه داد :دادههــای الزم در خصــوص
مکانهــای پرجمعیــت و محــل تــردد مــردم
در معبرهــای شــهر توســط حــوزۀ معاونــت
حملونقــل و امــور زیربنایــی شــهرداری
مشــخص و اعــام شــده اســت.
وی بــه افزایــش تــردد مــردم در مرکــز شــهر
در روزهــای پایانــی ســال اشــاره کــرد و افــزود:
نیــاز اســت بــازار بــزرگ کرمــان ،خیابــان «امام
خمینــی(ره)» و حاشــیههای تجــاری پرتجمــع،
ازســوی مناطــق شناســایی و وضعیــت آنهــا
بهصــورت روزانــه بررســی شــود.
شــهردار کرمــان ،همچنیــن دســتور داد مناطق
پنجگانــۀ شــهر کرمــان ،لیســت کاملــی از
تعمیــرات را تهیــه و آن را نهایــی کننــد و
خاطرنشــان کــرد :بــرای مثــال ،در ســازمان
ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهری نیــاز
اســت لیســتی از تابلوهــای مزاحــم ،تهیــه ،و
ســپس اقــدام الزم جهــت جمــعآوری تابلوهــا
انجــام شــود.
شــعرباف ،اعــام نقــاط شــهری شــامل
رنگآمیــزی جدولهــا ،مبلمــان شــهری،
ایســتگاههای اتوبــوس و دیوارهــای شــهر را
کــه نیــاز بــه اصــاح دارنــد ،ازجملــه مــوارد
الزم در چکلیســت بیــان کــرد و افــزود :بعــد
از تهیــه شــدن چکلیســت ،تیــم «نهضــت
تعمیــرات و نگهــداری» بایــد وارد عمــل شــود و

تعمیــرات مقطعــی را انجــام دهــد.
وی بیــان کــرد :بعضــی از مشــکات موجــود در
شــهر ،ســالها ذهــن مــردم را درگیــر کــرده
و بــه آنهــا رســیدگی نشــده کــه نامناســب
بــودن معابــر و پیادهروهــا از جملــۀ ایــن مــوارد
اســت .شــهردار کرمــان ادامــه داد :بایــد تیمــی
ثابــت بهصــورت روزانــه مســئول ایــن اقــدام
باشــد و در کنــار آن ،حــوزۀ خدمــات شــهری
در مــوارد مــورد نیــاز وارد عمــل شــود.
شــعرباف خاطرنشــان کــرد :خطکشــی معابــر
در همــۀ شــریانهای شــهر الزم اســت و
وضعیــت فضــای ســبز نیــز بهگونــهای اســت
کــه بایــد در همــۀ مناطــق گــزارش الزم ارائــه
شــود.
وی یــادآور شــد :در صــورت نیــاز ســیمان و
مصالــح موردنیــاز در مقیــاس منطقــه بایــد
تهیــه شــود و در صورتــی کــه حجــم تخریــب
در بعضــی از مناطــق بــاال باشــد ،بایــد از طریــق
کادر امانــی یــا بخــش خصوصــی اقــدام کــرد.
شــهردار کرمــان بیــان کــرد :مناطــق پنجگانــۀ
شــهر بایــد چکلیســت الزم بــرای انجــام
لکهگیــری در معابــر را تهیــه و متناســب بــا
آن ،کار را پیــش ببرنــد و در ایــن راســتا ،معابــر
و میدانهایــی کــه بیشــترین تجمــع را دارنــد،
بایــد در اولویــت قــرار گیرنــد.
شــعرباف بــا اشــاره بــه اهمیــت محــور پیــاده
در نهضــت تعمیــرات و نگهــداری و ارجحیــت
بهســازی پیادهروهــا ،افــزود :تصاویــر ارســالی
ازســوی شــهروندان در خصــوص مشــکات

شــهر نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد و تیــم
عملیاتــی کارش را براســاس اولویتهــا انجــام
دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه لیســت پروژههــای
پایــان ســال هــر منطقــه اعــام شــده اســت،
یــادآور شــد :نهضــت تعمیــرات و نگهــداری
کامــ ً
ا متفــاوت از پروژههــای فنــی مناطــق
اســت و مــا بــه جاهایــی کــه بیشــترین حرکــت
پیــاده وجــود دارد و مســیر اصلــی شــهر
محســوب میشــود ،توجــه ویــژهای داریــم و
مشــکات آنهــا را برطــرف میکنیــم.
شــهردار کرمــان ،ورودیهــای شــهر را ازجملــه
نقــاط مهــم و اثرگــذار برشــمرد و بــا تأکیــد
بــر لــزوم جمــعآوری خاکونخالــه از ایــن
قســمتها ،خاطرنشــان کــرد :بهســازی
میــدان «آزادی» ،انجــام اقدامــات الزم بــا
محوریــت مدیریــت «پردیســان قائم(عــج)» و
تعیینتکلیــف معبــر خیابــان «شــهید تجلــی»
از جملــه اقدامــات الزم در پایــان ســال اســت.
شــعرباف افــزود :در کنــار ایــن اقدامــات،
الزم اســت مبلغــی بــرای خریــد قیــر جهــت
لکهگیــری و آســفالت معابــری کــه خودیــاری
پرداخــت کردهانــد ،کنــار گذاشــته شــود و
براســاس لیســت و اولویتهــای منطقــه اقــدام
شــود.
وی بــا بیــان اینکــه از اقدامــات انجامشــده
بازدیــد خواهــد شــد ،تأکیــد کــرد :چکلیســت
اقدامــات الزم هرچــه زودتــر تهیــه و تیــم
تعمیــرات وارد عمــل شــود.

مدیرکل بنیاد مسکن:

انجام مطالعات پهنههای سیالبی کرمان امری ضروری است

علــی اکبــر ســلطانی نــژاد در نشســت
خبــری در محــل اســتانداری کرمــان افزود:
بیشــتر مناطــق جنــوب ایــن اســتان پهنــه
ســیالبی اســت.
وی ادامــه داد :بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی
در روســتاها و بــرای اجــرای طــرح هــادی
روســتایی ابتــدا بایــد نتیجــه مطالعــات را اســتعام
کنیــم تــا مشــخص شــود در مســیر رودخانــه قــرار
دارد یــا خیــر؟ کــه در ایــن زمینــه پاســخی از
ســوی دســتگاه هــای متولــی داده نمــی شــود و
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 میدهــد دســتکاری هایــی

در طبیعــت انجــام شــده لــذا درخواســت شــد در
منــازل جدیــد کرســی ســاختمان باالتــر جانمایــی
شــود و امیدواریــم پیگیــری اســتاندار کرمــان در
بخــش مهــار ســیاب بــه نتیجــه برســد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان
کرمــان گفــت :جنــوب ایــن اســتان در پهنــه
ســیابی قــرار دارد لــذا بایــد ســیاب را مطالعــه
کــرده و محدودیــت هایــی بــرای ســاخت و
ســازهایمان بگذاریــم و امیدواریــم مشــکل
مطالعــات ایــن مناطــق حــل شــود.
وی بــا بیــان اینکــه دســتگاه متولــی بایــد جلــوی
دســتکاری هــا در طبیعــت را بگیــرد اظهار داشــت:
نمــاز بــی کــه از ســال  ۸۴ســاخته شــده در ســیل
اخیــر دچــار آبگرفتگــی نشــده انــد کــه ایــن
امــر نشــان مــی دهــد بــاال دســت رودخانــه هــا
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 طرحهــای مقــاوم ســازی مســکن در
رتبــه اول کشــور قــرار دارد.

وی بــا بیــان اینکــه برخــی منــازل مســکونی از
ســیاب اخیــر و طغیــان رودخانــه هــا متاثــر
شــدند گفــت :در ایــن ســیل بیشــتر بــه وســایل
منــازل آســیب وارد شــد کــه در قالــب طــرح هــای
تعمیــرات خســارات جبــران مــی شــود.
وی ادامــه داد :چهــار هــزار و  ۶۸0واحــد مســکونی
در  ۲ســیل اخیــر در جنــوب و شــرق اســتان
کرمــان مشــمول تعمیــرات و  ۶00واحــد خشــت
و گلــی نیــز مشــمول احــداث جدیــد هســتند و
بایــد نوســازی شــوند.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان
کرمــان افــزود :طــرح بازســازی و نوســازی منــازل
خســارت دیــده از ســیل اخیــر ایــن اســتان بــه
هیــات وزیــران ارســال شــده و منتظــر مصوبــه
هســتیم.
وی یــادآور شــد :اقــدام بازســازی پــس از ســیل
نخســت ( ۲۸دی  )۱۴00را 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

شــده و مابقــی منــازل
خســارت دیــده نیــز کــه
بصــورت پراکنــده انــد ،انجــام میشــود.
وی اضافــه کــرد :تســهیات مســکن روســتایی بــا
مصوبــه دولــت از  ۱00میلیــون تومــان بــه ۲00
میلیــون تومــان بــا ســود پنــج درصــد رســیده کــه
اگــر بتوانیــم ایــن اعتبــار را پرداخــت کنیــم ،تعداد
بســیاری حتمــا خانــه دار مــی شــوند.
ســلطانی نــژاد بــا بیــان اینکــه کرمــان در تامیــن
مســکن رتبــه نخســت کشــور اســت گفــت :طــرح
شــهرک صنعتــی کرمــان را آمــاده و بــه هیــات
دولــت ارســال کردیــم و در صــورت دریافــت
مصوبــه کار را در ایــن منطقــه حاشــیه ای آغــاز
مــی کنیــم.
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
آنکــه عملیــات اجرایــی برخــی واحدهــا نیــز بــه
پایــان رســیده اســت.

مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان:

باید با اجرای طرح های
غیرحضوری و شفاف سازی
گام های موثرتری
برداشته شود

موســوی مدیریــت شــعب
بانــک رفــاه اســتان بــه همــراه
کارشناســان حــوزه سرپرســتی
بــا شــیخ شــعاعی مدیــرکل
جدیــد تامیــن اجتماعــی اســتان
کرمــان دیــدار و گفتگــو نمــود
در ادامــه دیــدار هــای شــرکای
اجتماعــی ســازمان تامیــن
اجتماعــی اســتان بــا مدیریــت
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
ســازمان تامیــن اجتماعــی در طــرح  3070و خدمــات نویــن
بانــک داری الکترونیــک بانــک رفــاه داشــت و گفــت  :بایــد تاش
کنیــم در راســتای کســب رضایــت منــدی ،فســاد ســتیزی و
برقــراری عدالــت بــا اجــرای طــرح هــای غیــر حضــوری و شــفاف
ســازی گام هــای موثــری بــرای جامعــه هــدف خــود برداریــم .
در ادامــه ایــن دیــدار موســوی مدیریــت شــعب بانــک رفــاه
اســتان بــا تبریــک ایــام ا ...دهــه مبــارک فجــر و انتصــاب
مدیریــت جدیــد ایــن اداره کل در اســتان افــزود :آگاه هســتیم
کــه انتخــاب مدیریــت جدیــد اســتان بــر اســاس ،شایســتگی و
توانمنــدی صــورت پذیرفتــه اســت و ایــن اتفــاق مبــارک را بــه
فــال نیــک خواهیــم گرفــت .
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
معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس
ســازمان ســاتبا  ،در ســومین
روز از دهــه فجــر و باهمراهــی
مهنــدس ســلیمانی مدیرعامــل
شــرکت توزیــع بــرق شــمال
اســتان  ،فــاز اول نیــروگاه
خورشــیدی یــک مگاواتــی موسســه آمــوزش
عالــی کار رفســنجان را افتتــاح کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیروی برق شــمال
اســتان کرمــان  ،بــه گفتــه دکتــر محمــود کمانــی ،مدیرعامــل
ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی ،ســازمان
ســاتبا متعهــد شــده کــه تــا پیــش از تابســتان ســال آینــده
 ۵00مــگاوات نیــروگاه تجدیــد پذیــر را وارد مــدار کنــد.

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

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان
کرمان،عبدالوحیــد مهــدوی نیــا
مدیرعامــل شــرکت ضمــن حضــور در
نشســت خبــری دهــه مبــارک فجــر
بــه ســواالت متعــدد خبرنــگاران پاســخ
داد.
درابتــدای جلســه عبدالوحیدمهــدوی نیــا بیــان
داشــت :درســالجاری تاکنــون ۲7روســتای
فاقدبــرق بــا  ۱۹7خانــوار برقــدار کــه در ایــام ا...
دهــه مبــارک فجــر بــه بهــره بــرداری رســیدند.
وی افزود:درخصــوص توســعه شــبکه۱۸۴۸0 ،

متقاضــی جدیــد برقــدار و در بخــش اصــاح و
بهینــه ســازی شــبکه نیــز بــرای ۲00نقطــه مبلــغ
۱۹۶میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری گردیــده
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،
تعــداد 7۱0ســامانه عشــایری واگــذار نمایــد کــه
تــا کنــون ۴۵0ســامانه بــه عشــایر تحویــل داده
شــده وتعداد۲۶0ســامانه نیــز در مرحلــه خریــد
اســت .مهــدوی نیــا در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار
کــه باتوجــه بــه شــعار ســال تولیــد ،پشــتیبانی ها،

مانــع زدایــی هــا چــه اقداماتــی انجــام داده
ایــد گفــت :زیرســاخت همــه فعالیتهــای کشــور
برعهــده بــرق و انــرژی بــوده و وظیفــه مــا
تامیــن زیــر ســاختها اســت کــه در ایــن خصــوص
شــرکت توزیــع بــرق جنــوب بــا تخصیــص مبلــغ
 ۱۹۶میلیــارد تومــان زمینــه را بــرای تامیــن
بــرق متقاضیــان فراهــم نمــوده اســت کــه
ازایــن تعداد۱۸۴۸0مشــترک در بخــش هــای
تجاری،صنعتی،خانگــی وکشــاورزی برقــدار شــده
انــد.وی در خصــوص رمــز ارزهــا نیــز بیــان
داشــت:تا کنــون تعــداد  ۱۲۶3دســتگاه رمــزارز
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

تعریــف شــده کــه در اســتان
کرمــان تعرفــه عادی،گــرم ۱و
 ۲بــوده و براســاس نیازهــای
متعــارف و روشــی کــه قبــ ً
ا
جهــت مناطــق تعریــف
شــده در مناطــق عــادی تــا ۲00کیلــووات
وبراســاس تعرفــه هــای جدیــد ابــاغ میگــردد
و هیــچ افزایشــی نســبت بــه قبــل نداشــته و
مــازاد بیــن ۲00تا300کیلــووات ۵/۱برابــر ،بیــن
300تا۴00کیلــووات ۵/۲برابــر ومــازاد بــر آن
نیز۵/3برابــر هزینــه افزایــش پیدامیکنــد.
همچنیــن درخصــوص بحــث درصــد مصــرف
مشــترکین شــرکت نیــز بیــان داشــت۶0:درصد
مشــترکین زیــر ۲00کیلووات۲0،درصــد
مشــترکین ۲00تا300کیلــووات ۱7 ،درصــد
مشــترکین بیــش از 300کیلــووات مصــرف دارنــد
و مشــترکین بــا مصــرف بــاالی ۶00کیلــووات
نیــز 3درصــد مــی باشــند کــه بیشــترین مصــرف
رادارنــد.

وی بــا ابــراز امیــدواری از رونــد توســعه نیــروگاه هــای
خورشــیدی در اســتان کرمــان گفت:بــا تکمیــل نیــروگاه هــای
خورشــیدی نیمــه کاره کشــور در ســالهای آینــده مشــکات
قطعــی بــرق را در زمــان اوج مصــرف نخواهیــم داشــت.
کمانــی گفــت :بــرق تولیــد شــده از ایــن نیــروگاه بــه شــبکه
سراســری تزریــق مــی شــود.
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والدت امام جواد(ع)

طلوع جواداالئمه رسید
نبوت ب ُ َود ریشه ی این جناب
ز نسل رسول است و واالتبار
امام همام است و ا ِبن الرضا
شده منتخب بر هدایتگری
امامت ب ُ َود همچو جان جهان

وجود جمیلش بر عالم دمید
امامت در اندیشه ی این جناب
ب ُ َود چشمه ی عزت و افتخار
ب ُ َود میوه ی گلشن مرتضی
ز معصومیت از خطاها بری
مبارک ب ُ َود بر همه پیروان

بارها گفته ام و بار دگر می گویم
شهدایی که در ایثار سرآمد بودند
پیروان (خط عزت آور پیغمبر)
(یوسف الهی) و (حاج قاسم) و دیگر یاران
(راهیان سفر عشق) که با پای دل
که به دیدار خدا با لب خندان رفتند

راهیان عشق

(بوی جنت) ز (مسیر شهدا) می بویم
عزت بندگی را دیده بر آن افزودند
صادقانه شده اند (شیعه ی ناب حیدر)
بوده اند عارف و فرزانه و مرد میدان
همچو پروانه پریدند به فتوای دل
تن نهادند که با (بال و پر جان) رفتند
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در همایش روز صنعت و معدن استان کرمان

شرکت سیمان ماهان واحد تولیدی برتر معرفی شد

در همایــش روز صنعــت و معــدن اســتان
کرمــان بــا حضــور دکتــر زینــی ونــد
اســتاندار کرمــان ،دکتــر پورابراهیمــی
نماینــده مــردم کرمــان و راور در
مجلــس شــورای اســامی و برخــی
از مســئولین کشــوری و اســتانی در
حــوزه ی صنعــت و معــدن و نیــز جمعــی
از فعــاالن اقتصــادی اســتان در تــاالر
وحــدت دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان
برگــزار گردیــد ،تولیــد کننــدگان برتــر
اســتان معرفــی شــدند و در همیــن
راســتا ،از شــرکت ســیمان ماهــان بــه
عنــوان تولیــد کننــده ی برتــر اســتان
کرمــان بــا هــداء لــوح و تندیــس
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
بــه عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی اظهــار داشــت:
تحــول در شــرکت ســیمان ماهــان چندیــن ســال
اســت شــروع شــده و یقینــاً ادامــه خواهــد داشــت.

ریــز و درشــت بــه نــام کلینکــر از کــوره خــارج شــده
کــه  96تــا  97درصــد از ســیمان پرتلنــد را تشــکیل
می دهد.
در واقــع کلینکــر بــه عنــوان مــاده اصلــی ســیمان
بــا  3تــا  4درصــد 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.

( مطابــق اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره  389و
 ) 3432و بــه مشــتریان عرضــه مــی نمایــد.
معــادن کارخانــه شــامل معــدن ســنگ آهــک و
آلوویــوم رســی در مجــاورت کارخانــه و معــدن
مــارل (آلوویــوم آهکــی) در فاصلــه  20کیلومتــری
کارخانــه (بــه عنــوان معــدن مــارل شــاه مــزار ) بــا
کیفیــت مطلــوب و قابلیــت پخــت مناســب قــرار
گرفتــه انــد .

کارخانــه ســیمان ماهــان کرمــان بــا توجــه بــه نیــاز
مشــتریان و بــازار مصــرف ،دو نــوع محصــول ســیمان
پرتلنــد نــوع دو و ســیمان پرتلنــد پوزوالنــی را تولیــد

کارخانــه ســیمان ماهــان کرمــان در  50کیلومتــری
جــاده کرمــان بــه رفســنجان واقــع شــده اســت .

کیفیت مطلوب سیمان ماهان

نشانی کارخانه سیمان ماهان

مواد اولیه و کیفیت سیمان ماهان

مــواد اولیــه ســیمان :شــامل ســنگ آهــن
(غنــی از کربنــات کلســیم) و خــاک رس (غنــی از
ســیلیکات هــای آلومینیــم) بــه صــورت مجــزا یــا بــه
صــورت مخلــوط تحــت عنــوان آلوویــوم در دســترس
اســت.
ایــن مــواد پــس از خــرد و پــودر شــدن تــا دمــای
حداکثــر  1450درجــه در کــوره دوار پخــت
مــی شــود و بــه صــورت دانــه هــای کــروی شــکل

متولیان رسانهها در میدان جهاد
تبیین ،در درجه اول مسئول هستند
رهبر انقالب:
دشــمن از دیکتاتــوری رســانهای بــرای بزرگنمایــی
مشــکالت در جمهــوری اســالمی و علیــه مفاهیــم اســالمی
حدأکثــر اســتفاده را میکنــد .ایــن یــک واقعیــت تلخــی
اســت کــه وظیفــه جهــاد تبییــن را بــر دوش همــه
میگــذارد.
متولیــان رســانهها در درجــه ِی اول مســئولند ،چــه
رســانهی ملــی و چــه ســایر رســانههای گوناگــون ،چــه
فضــای مجــازی ،چــه مجموعــهی مطبوعــات ،همــه موظفند
در ایــن زمینــه وارد ایــن میــدان بشــوند و هــر کســی کــه
یــک مرکــز و منبــری بــرای حــرف زدن بــا افــکار عمومــی
جامعــه دارد در ایــن زمینــه موظــف اســت.
همزمان با فرارسیدن چهل و سومین سالروز پیروزی انقاب اسامی؛

کسب رکوردی دیگر در تولید سنگ آهن دانه بندی
گهرزمین
همزمــان بــا فرارســیدن چهــل و ســومین
ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی واحــد
فــرآوری گهرزمیــن موفــق بــه کســب رکــورد
تولیــد ســنگ آهــن دانــه بنــدی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســنگ
آهــن گهرزمیــن ،واحــد فــرآوری ایــن شــرکت در چهــل و
ســومین ســالروز پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی ،موفــق
بــه کســب رکــوردی دیگــر شــد.
مهنــدس حســین کامجــو مدیــر فــرآوری گهرزمیــن بــا اشــاره
بــه کســب رکــورد تولیــد توســط ایــن واحــد عنــوان کــرد:
طــی دوره  328روزه از ابتــدای ســال جــاری تــا  22بهمنمــاه
موفــق بــه تولیــد  7،935،775تــن ســنگآهن دانهبنــدی
شــدیم
کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا دورههــای مشــابه طــی  5ســال
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.

مدیر امور معدن گلگهر:

نوین معدنکاری در گلگهر هستیم
بدنبال روشهای
ِ

شرکت جهان فوالد سیرجان در ردیف برترین ها
قرار گرفت

شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان بــه عنــوان یکــی از  10شــرکت پیشــرو در همایــش  100شــرکت
برتــر اقتصــاد ایــران انتخــاب شــد .

��

در ســال  1400بــا عنــوان معرفــی یکصــد شــرکت برتــر ایــران،
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 100شد.

ل
روابط عمومی و امور نیب ا ملل

پروژه های مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسیر

دارای  8پروژه فعال در بخش سالمت شهرستان بردسیر

کلینیک تخصصی حضرت معصومه (س)
با متراژ  750مترمربع

مرکز دیالیز حضرت فاطمه زهرا (س)
با متراژ  375متر مربع

منتظر دریافت نذورات و پرداخت های نقدی شما عزیزان به شماره حساب زیر هستیم .
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رهبر معظم انقالب:

شــایان ذکــر اســت شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن هــم اکنون
بــا دارا بــودن  3خــط تولیــد کنســانتره هــر کــدام بــا ظرفیــت
 2میلیــون تــن و یــک کارخانــه تولیــد گندلــه بــا ظرفیــت 5
میلیــون تــن در ســال ،توانســته گامــی موثــر در راســتای تولیــد
مضاعــف و تحقــق شــعار امســال بــردارد.

در بیست و چهارمین دوره همایش معرفی شرکت های برتر ایران

شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان بــه عنــوان
یکــی از  10شــرکت پیشــرو در همایــش 100
شــرکت برتــر اقتصــاد ایــران انتخــاب شــد .
در ارزیابــی ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران
در ســال  1400بــا عنــوان معرفــی یکصــد
شــرکت برتــر ایــران شــرکت جهــان فــوالد
ســیرجان موفــق بــه کســب عنــوان شــرکت
پیشــرو در بیــن یکصــد شــرکت بــزرگ
اقتصــاد ایــران در همایــش ملــی معرفــی
شــرکت هــای برتــر ایــران  100-IMIشــد.
شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان بــه عنــوان یکــی از
 10شــرکت برتــر پیشــرو در همایــش  100شــرکت
برتــر اقتصــاد ایــران انتخــاب شــد.
در ارزیابــی ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران در
ســال  1400بــا عنــوان معرفــی یکصــد شــرکت
برتــر ایــران شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان موفــق
بــه کســب عنــوان شــرکت پیشــرو در بیــن یکصــد
شــرکت بــزرگ اقتصــاد ایــران در همایــش ملــی IMI
 100شــد .

غالمحسین رضایی  -نقاش
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(سهامی عام)

مدیــر امــور معــدن مجتمــع گلگهــر
گفــت :معــدن بــه عنــوان تامینکننــده
مــواد اولیــه زنجیــره تولیــد فــوالد،
وظیفــه تامیــن و تولیــد مــواد اولیــه
بــرای خــوراک صنایع پاییــن دســتی را بر
عهــده دارد و چــون بــدون تامیــن خوراک،
چرخــه تولیــد متوقــف مــی شــود و از
طرفــی چــون معــادن جــزء ذخایــر تجدید
ناپذیــر هســتند ،بایــد توجــه ویــژهای بــه
اســتفاده بهینــه از آنهــا داشــت.
مهنــدس امیــد محتشــمیفر گفــت :تامیــن
ســنگ مــورد نیــاز خطــوط تولیــد و اســتفاده از
روشهــای نویــن بــه منظــور اســتخراج بهینــه
و کاهــش هزینههــا از اهــداف اصلــی مدیریــت
امــور معــدن اســت کــه بــا برنامههایــی چــون
توســعه شــبکه بــرق معــدن ،امــکان اســتفاده
بهینــه از آبهــای حاصــل از زهکشــی ،پایــش
دیوارههــا توســط رادار و دوربیــن روباتیــک
و هــم چنیــن اســتفاده از روشهــای بهینــه
آتشــباری انجــام میشــود.
وی دربــاره راهکارهــای ایــن بخــش بــرای بهبــود

عملکــرد اظهــار داشــت :حفاریهــای افقــی
بــرای تخلیــه آب هــای پشــت دیوارههــای
معــدن جهــت افزایــش پایــداری دیوارههــا،
حفاریهــای ژئوتکنیــک و آبشناســی ،مطالعــات
پایــداری شــیب دیوارههــا ،پــروژه رینــگ آب
معــدن ،خریــد دســتگاه اســتمینگ تــراک جهت
افزایــش راندمــان آتشــباری و همچنیــن همکاری
و تعامــل بــا دانشــگاه بــرای انجــام پروژههــای
بهبــود راندمــان عملیــات اســتخراج ،جــزو
راهکارهــای مــا بــوده اســت.
محتشــمیفر گفــت :طــی  10مــاه گذشــته
توانســتهایم برنامــه کمــی و کیفــی تولیــد و
اســتخراج ســنگ را محقــق کنیــم و همچنیــن
در بخــش باطلــه بــرداری نیــز بــا وجــود
مشــکات و کمبودهــای تجهیزاتــی بــا تــاش
و کار جهــادی همــکاران و پیمانــکاران بخــش
معــدن توانســتهایم در مقایســه بــا مــدت مشــابه
پارســال بــه میــزان 9درصــد افزایــش اســتخراج
داشــته باشــیم.
وی دربــاره اقدامــات مــورد نیــاز تکمیلــی بیــان
کــرد :تامیــن و ورود تجهیــزات معدنــی جدیــد
و تامیــن بــه موقــع نرمافزارهــا و تجهیــزات
پیشــرفته جــزو ایــن اقدامــات اســت کــه
خوشــبختانه برنامهریزیهــای خوبــی در ایــن
خصــوص صــورت گرفتــه و در حــال انجام اســت.
مدیــر امــور معــدن مجتمــع گلگهــر مهمتریــن
چالــش ایــن بخــش را چالش فرســودگی نــاوگان
و کمبــود ماشــینآالت معدنــی خوانــد و گفــت:

ایــن مســاله اساســیترین چالــش تمامــی معادن
کشــور اســت کــه بــه منظــور حــل ایــن مشــکل
شــرکت گلگهــر نســبت بــه نوســازی نــاوگان
معدنــی اقدامــات خوبــی انجــام داده و بــه زودی
شــاهد ورود ماشــینآالت جدیــد خواهیــم بــود.
وی دربــاره جدیدتریــن دســتاورهای ایــن بخــش
گفــت :اورهــال و بازســازی شــاولهای کابلــی
کــه کامــا بــا اســتفاده شــده بودنــد ،بــه
دســت همــکاران معــدن و پیمانــکار مربوطــه بــا
قطعــات یدکــی تولیــد شــده در داخــل کشــور
بعــد از حــدود  5ســال محقــق شــده اســت.
محتشــمیفر افــزود :اســتفاده از روشهــای
بهینــه آتشــباری ماننــد وری اســتم ،پــاوردک
و ایــردک کــه منجــر بــه کاهــش  15درصــدی
خــرج ویــژه مــواد ناریــه و در نهایــت کاهــش
هزینههــای معدنــکاری میشــود از دیگــر
دســتاوردهای مــا در ســال جــاری بــوده اســت.

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_  )1345دارای دکتــرای اقتصــاد پولــی از دانشــگاه
عامــه طباطبائــی ،عضــو هیــات علمــی و دانشــیار دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان اســت کــه
مســئولیت معاونــت فرهنگــی ایــن دانشــگاه و رئیس بســیج اســتادان اســتان کرمــان را در کارنامه
اجرایــی خــود دارد .وی پیــش ازایــن بــه عنــوان رئیــس بــورس منطقــه ای کرمــان فعالیــت
مــی کــرد .وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن در نامههایــی جداگانــه از زحمــات و
تاشهــای «دکتــر محمدعلــی طاهــر» رئیــس ســابق دانشــگاه شــهیدباهنر کرمــان در مــدت
تصــدی ایــن مســئولیتها قدردانــی کــرد.

پروازمستقیم از کرمان به نجف
یکشنبه هرهفته

اقساط  10ماهه

آدرس :کرمان -خیابان پیروزی آژانس جنوب رشق
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برخی از نمایندگی های فروش نشریه هفتواد در استان کرمان
هفتواد
نامه
هفتواد
هفته نامه
هفته
* شهرستان کوهبنان :حمیدرضا اکبری 09138353191
مدیرمسئول:
صاحب امتیاز و
مسئول:
مدیر
و
امتیاز
صاحب
گرافیک) 09131491068
فضای سبز(آبی
خیابان
خمینی ـ
بلوار
آدرس
محمدی ـ
09214950063
جنبسپه -
امداد-بانک
رو به رو
خمینی(ره)
امامامام
میدان
آدرس
شکاری -
* جیرفت :امیر
محمد حسنی سعدی
حسنی
سعدی آدرس بلوار غربی کتاب فروشی پژوهش 09136196720 -33724126
حسن هدایت ـ
هفته نامه هفتواد  :صاحب امتیاز و مدیرمحمد* راور:

رکمان

رهبر معظم انقالب:
امروز روشنگری الزم است،
سعی کنید ذهن ها را به اعماق حقایق و مسائل
برسانید
تبیین را اساس کار بدانید.

گستره توزیع :استان کرمان
* سیرجان :حمداهلل گویینی ـ آدرس ـ خیابان امام کتاب فروشی حافظ میدان گیتی 09137694267 -42259404 90
مسئول
گستره توزیع :استان کرمان
نشانی :کرمان ،چهارراه شهید باهنر ،جنب اداره معاونت
* شهر بابک :شعبانی ـ خیابان امام روبروی بانک ملت ،کتاب دانشجو 09132900496
شهرداری کرمان
حمل و نقل
ترافیک و
کوچهـ شهید
(خورشید)
رجائی
خیابان شهید
کرمان ـ
آدرس :
چهارراه سینما روبروی آتش نشانی جنب اداره مخابرات(باجه مطبوعات رسالت)
بافت :ـحبیبی
*
واحد
طبقه دوم
میالد نور،
رجائی( 9مجتمع
محمدپالک
کارگر ـ
 305ـ جنب* خانه
راست
سمت
کوچه) ـ
انتهای
فارسی ـ میدان ابراهیم کتاب فروشی و مطبوعات فارسی  34263366ـ09135004171
رفسنجان:
نشریه034
-32253815
 25ـ طبقه اول ـ دفترتلفن:
ارتش)
(ابتدای
مرکزی
حسین مصلح الدینی ـ خیابان معلم مطبوعات مسلم  34264445ـ 09137659767
شهرکمحمد
رفسنجان:
هفتواد *
نمابر ،034 -32253856 :همراه09131978997 :
034-32758465
*تلفکس :
حیدری ـ کتابفروشی و لوازم تحریراندیشه  43302535ـ 09131498554
منوجان :حسن
*
7614643877ـ خیابان امام کتابفروشی کلشنی روبروی پاساژ آزادی 09387250031
*کهنوج ـآقای گلشنی
آدرس ایمیل* Haftvadnews@yahoo.com :کدپستی :
آدرس سایت هفتواد کرمان
خاکساری ـ آدرس خیابان امام ،کتابفروشی دانش  33522560ـ 09131423742
بردسیر -مرتضی
*
09131978997
همراه :
www.Haftvadnews.
ir
* نمایندگی زرند :ابراهیمی 09131426385
حیدری 09132482630
قلعه گنج :ادیب
Haftvadnews
آدرس ایمیل@ *yahoo.com :
پیش چاپ و چاپخانه :مهدوی کرمان
* نمایندگی شهرستان رابر :تاج الدینی 09133470242
* نمایندگی بم :آقای یعقوبی 09139948179
پیش چاپ و چاپخانه  :مهدوی کرمان

سیاسی ،خبری
فرهنگی،
نامهنامه
هفته
سیاسی ،خبری
فرهنگی،
هفته

هفتواد یعنی هچ؟
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اسـطوره ای افسـانه ای در شـاهنامه
فردوسـی از سـرزمین کارمانیـا کـه دارای
هفـت پسـر و یـک دختـر بـا حاکـم ظالـم
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
حصاری شد آن پر ز گنج و سپاه

که گردش نیارست جنبید باد
نبودی بر آن باره بر باد راه

منابع :شاهنامه فردوسی ،لغت نامه دهخدا

تومان
500
1439
االول
ربیع
 1396ـ
11
شنبه
شنبه ـ
201
شماره
ششم ـ
سال
تومان
2000
صفحه
2022
فوریه
1443
رجب
ـ
1400
ماه
 384ـ
شماره
سال دهم ـ
تومان
صفحهـــ500
2017ـــ444صفحه
دسامبر2017
212نوامبر
ـــ18
1439
صفر
29 10
131396ـ
آذرآبان
بهمن27
شنبه
23ـ
199
شماره
ششم ـ
سال

مهندس میرزایی :
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سال
در
ملی
هوشمند
کارت
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر:
در همایش تجلیل از مدیران برتر صنعتی و معدنی استان کرمان؛

است
شده
ایجاد
محیط زیست
مناسبی
سازگاری
باهستیم؟
القایی ها
اقتصادی بودن
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گهر به عنوان
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شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی
در کمتریـن زمـان ممکـن انجـام شـده و دفاتـر
پیشـخوان ،بالفاصلـه بعـد از تحویـل مـدارک از
پسـت اعـالم وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه
افـراد ارسـال گـردد.
بیننـده بـا تقدیـر از دفاتـر برتـر اسـتان کرمـان در
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
تقدیـر کرد.
وی افـزود :بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال
کرمـان ،زیرسـاخت هـای الزم بـرای صـدور 2
میلیـون کارت هوشـمند ایجـاد گردیـده اسـت و
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از
بخـش خصوصـی بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد
گشـت.
خبرنگار  :مرضیه قاضی زاده

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا به اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی  ،آب سـرد
منظورخدمـت رسـانی بهتـر بـه مـردم  ،کارمنـدان کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی را بـه جهت کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی
خدمـات صـدور کارت هوشـمند و
عکـس گرفتـه شـده بـرای
ایـنکیفیـت
افزایـش
شـرکت نیـروی
مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی
شـهروندانایرانیان
کارتبابک مس
شرکت
مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت :نگاه شـرکت
انجـام پذیـرد.
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دفاتـر
در
و
هوشـمندگذرانده
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پـروژه
انسـانی اسـت عنـوان کـرد :پـس از تکمیـل
چهارمین تولید کننده لوله مسی
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت
لـذا
داشــتیممـی
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مشـغول
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همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و
درصــد
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تولیـد
جـاری
سـال
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و
همایــش تجلیــل از مدیــران
کــه هزینــه هــای
اســت
درحالــی
کاهــش یابــد
شـرکت
ایــنایـن
دسـتوروکار
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ثابــتطبق
دفاتـر بر
اسـت.مسـئولین
تولیـد 50
معدنـبـا
مجموعـه
بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت .
هـدفـتان
بخـشـی اسـ
ـی و
ایـنـ
کـرد:صنعت
تمامیـر
خاطرنشـانبرتـ
اســت.
باقــی
خــود
بومـی
نیروهـای
وی گفـت :شـرکت بابـک مـس ایرانیـان ودر کنـار
قانـونکـرده و
اصـلآغـاز
خـود را
کار
کنسـتانتره
کاتـد از
سـاالنه مـس
دانسـت و اظهـار داشـت:
ایـن
اجـرای
منشـور
بـا
مطابـق
و
کـرده
بیمـه
را
ناظـر
مدیـران
شــده
باعــث
اینکــه
بــر
عــاوه
مکــرر
هــای
قطعــی
ایــن
افــزود:
محیاپــور
کرمــان و گرامیداشــت روز
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم
ظرفیت
سـالدرصـد
شـود 25
میزان تولیـدات محقق
اگـر ایـن
بـه گـزارش هفتـواد  :مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت
تعهــدات
نتواننــد
حقـوق داده
کارخانــه هــا چنــد مــاه از ســال را از دســت
مس شهرسـتان تنها یک
برای هـر
گذشـته
چنـد
شـهروندان
بشـروبـا
ـه صنایــع
همچنیـنـدن ودرهفتـ
نماینـد.ــت و معـ
رفتـار صنع
کرمان
بــهاسـتان
بومی
نیروهـای
شـرکت
ایـن
خــودازراکادر
درصـد
اکنـون 90
شـد.
خواهد
تولیـد
مجتمـع
ایـن
در
کشـور
واحدهــا
تجهیــزات
زیــادی
آســیب
دهنــد،
پاســخ
مشــتریان
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت  ،معـدن و
اســتانداروجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا
حضــورپیشـخوان
ایثارگـرانبــاو دفتـر
بـه منظـور احتـرام بـه خانـواده هـای
کوچــک
مدیرعامل
هسـتند.
اســت.
وارد کــرده
شـهربابک روی کمربند مس خیز
شهرسـتان
شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود :نیروهای معدن وی بـا بیـان اینکه
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت
کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر
ـازمانمدیـر
همـت
نظرگیرنـد.
بـرای
باجـه ای را
ـوالدجانبـازان
صمـ
رییتاــس سـ
شـمالــان،
آنـانازدر کرم
شـهربابک با
شهرسـتان
ایرانیان
شـرکت
ـاری بــازار
توقفــات اجبـ
درگل گهــر
مســن و فـ
بابکـعه آه
ـل توسـ
کارخانجاتمدیرعامـ
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود :شـرکت بابک و بــه گفتــه
ـتقرار دارد گفت:
بلوچسـتان
سیسـتان و
شـرق
ایران
ایسـتگاه کاری بـا اداره
پیشـخوان بـا 390
کرمـان) در 66
پیشـخوان
آقـای واال مقـام ( رییـس دفاتـر
29ریــزد.
سـنــی
متوسـطبهــم م
را
دفتـرصنعــت
خانــه
کرمــان،
شـهربابک بـرای احـداث
رییــسمنطقـه
گـذاری
سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت حجـم سـرمایه
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی
شناسـنامهـن
ـت آهـ
خواهـدقیمـ
کمکافزایــش
ازـه
ـی بـ
نفـرـ
ـای القای
واحدهـ
ـراض
ـه اعتـ
غیرمسـتقیم بـ
بصـورتضمــن اشــاره
وی
یکهـزار وو فعالیـت مـی کنند.
همـکاری داشـته
احـوال
ثبـت
ملـی
کارت
صـدور
و
تعویـض
هـدف
کرد.
هـزار
پنـج
اشـتغال
بـه
مدیــران
از
جمعــی
و
کشــور
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این
هویـتـزد.
پاالیـش مــی ریـ
ـره را بهــم
زنجیراـ
هایـد،
تکنولوژیـی تولیـ
ـرد:ازتوقــف پــی در پـ
اســفنجی اظهــار کـ
فنـاوریواطالعـات سـازمات
(معـاون
بیننـده
ایرانیان
میلیـاردغیـر
ایرانیـان از
هوشـمند
جدید
استفاده
معدنــی
آقـایو
صنعتــی
واحدهــای
توسـعه ملـی
صنـدوق
توسـط
اسـت کـه
تومـان
100
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود
بــه ایــن معنــا کــه توقــف تولیــد ،عرضــه و تقاضــا را از حالــت تعــادل خــارج
مس
ـدی،بابک
نداشـتن آالینـده هـا دارد.وی ادامـه داد :ایـن پـروژه هـم اکنـون  89باعث مصرف کم انرژی در
اسـتان کرمـان ) بـا اشـاره بـه ایـن
احـوال
ثبـت
کارهای
بانـکدر انجـام
پیشـخوان
افـزود:
شرکتو
دانسـت
اسـت.
تــاالر شـده
سـرمایه گذاری
پاسـارگاد
وحــدت
اســتان ،در
دفاترکــم مــی
تولیداتشــان
مــی کنــد و ســبب مــی شــود واحدهــای تولیـ
اکنـون 95
اقدامـاتافـزود:
میرزایـی
نیـازقدیم تا پایان امسـال
مـوردملـی
تجهیـزاتهـای
کارت
درصـدکـه
موضـوع
هـمرا بـه
امنیتـی
شــود کمــا اینــکا شــاهد هســتیم برخــیاداری
برگــزار
کرمــان
باهنــر
دانشــگاه
تمامـیـرف
بایسـتکــه مصـ
مـی فــوالدی
واحدهــای
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه
اسـت.
نصـب
حـال
در
و
شـده
کشـور
وارد
شـرکت
ایـن
ضریـبتفــاوت
افزایـشـذا چــون
ـف بودنــد .لـ
بــرق باالیــی داشــتند چنــد ماهــی کامــا متوقـ
بـوده  ،تأکیـد کـرد :انجـام خدمـات
فاقـد اعتبـار
داده و در
منظـور
بـه کنسـتانتره مـس ،شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و
واحدهــای
مراســمی ،از
انجـامطــی
ایمنـی و
گونـههــا
هـرالقایــی
یافتــه،
صـورتکاهــش
قیمــت محصــول میانــی و محصــوالت باالدســتی
ایرانیـان چهارمیـن
اســتان مـس
شـرکت بابـک
اینکـه
بیـان
وی بـا
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس
تجلیــل
صنعتــی
نمونــه
اطالعـات از
مغایـرت
رؤیـت
ـان مقــرون بــه صرفــه نیســت.
پیشرفت تولیدشـ
ـامومــی کننــد کــه
اعـ
کرد :این شـرکت
بیـان
اسـت
مسـی
لوله
کننده
تولیـد
شـرکت
مسـائلسـازمان
(مدیر کل
الصالحین
آقـای
فرهنگـی و اجتماعـی
شـرکت در
زینایـن
اینکـه
هفتوادبـا :بیـان
ایرانیـان
استان
توسعه
مالک
شــد .در ایــن مراســم شــرکت
اسـتعالم بگیرنـد.
ثبـت
نیــاز فوالدســازان داخلــی ،تــاش بــرای تکمیــل زنجیــره
ـان
احـوالتولیدشـ
جهــت که
سـازمانایــن
محیاپــور تاکیــد کــرد :حــرف واحدهــای القایــی از
بـه
ویـژه
نـگاه
و
اقتصـادی
و
فنـی
مطالعـات
بـا
88
سـال
از
را
ملی
هوشـمند
کارت
کرمـان)
اسـتان
احوال
ثبـت
کاتـد
تولیـد
بـرای
گفـت:
دارد
فعـال
حضـوری
شـهربابک
شهرسـتان
بخش
خدمات
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توســعه آهــن
پایـه و فــوالد گل گهــر از بیــن واحدهـ
بایسـتــعهبـرآهــن
خدمـاتآنمـی توس
انجـام
خصوصیـا اینکــهوی
ـادی بــودن
افـزود:ـر اقتصـ
مقصــر غیـ
درســت اســت امـ
ـادیبهنیســت
واگذاریو اقتصـ
ـای نمونــه اشــتغال ،افزایــش فــروش و ...از جملــه عواملــی هســتند
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2
روش
بـه
زیسـت
محیـط
بـا
سـازگار
و
جدیـد
تکنولـوژی
از
مـس
پاالیـش
محمــدهـا و منبـع
تمامـی کارت
تجمیـع
محـل
محیاپــور در
گل گهــر
فــوالد
است
درســت
ـفنجی باشــد
آهن اسـ
ـای احیــا مســتقیم و تولیدکننــدگان
خصــوص اعتــراض هــا واحدهـ
صنعتــی بــاالی  ۱۰۰نفــر؛ بــه عنــون واحــد
پیشـخوان
دفاتـر
رازداری
کامـل و
امنیـت
نمونــه ســال کــه موجــب شــد شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر
صـورتبـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت
تولیـد کاتـد
تکنولـو ِژی
فنـی و
دانـش
اسـاس
بـر
کـه
بــهمـی
اسـتفاده
لیچینـگ
امسـالآهــن
قیمــت
افزایــش
واحدهــای
افزایــش
ـتیم کــه شـ
پیشـرفتاقتصــادی
توسـعه یـوـک بنــگاه
مـالک مــا نیــز
ـت چراکــه
اســفنجی نیسـ
پایـان
شـودتـا
افـزود:
القایــی و
دانسـت
بایوتانـکافـراد
هویـت
الصالحیـن
زیـن
آقـای
اسـت.معرفــی شــد.
دفترو
انتخــاب
تخلف۹۹
مسـئول
گونـه
ـاهدهـر
صـورت
پذیـردهسوـ در
کـرده
آغـاز
خـود را
واحدهـ
شـرکتـودن
اقتصــادی بـ
ـر
شـرکتـر غیـ
ـت :مقصـ
گفـ
بتوانــد عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی ســال  ۹۹اســتان
ـای شـده
اجرایـی
کانادایـی
یـک
و
میدکـو
انحصـاری
القایــی ،چندیــن برابــری هزینــه گاز و بــرق و توقــف تولیــد هســتیم و بــا بحــران
ـدگانو
اعتبـار بـوده
سـابق وفاقـد
ملـی
هـای
کارت
تمامـی
هســتند کــه
واحدهایــی
صنعتــی،
نمونــه
واحدهــای
واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی
اسـرا
اسـتان
بایسـت
مـی
و
بـوده
مسـئول
دفتـر
آن
فنـی
مدیـر
و
ـفنجی
ـن
ـ
آه
ـ
تولیدکنن
ـتقیم
ـ
مس
ـا
ـ
احی
ـای
ـ
واحده
با
شـرکت
این
گفت:
ایرانیـان
مـس
بابک
شـرکت
مدیرعامـل
مواجهیــم.
است.
کرمــان را بــه خــود اختصــاص دهــد .شــاخص هــای
سـابق
ملـی
کارتـلهـای
هوشـمند
کارت
تن کیفیــت
بهتریــن
ظرفیـتبــا
عملکــرد را
ارزیابــی
شــاخصهای
برنامـه
دانسـتبـ و
ـرق و
مکــرر
ـای
ـی هـ
قطعـ
شـرکت دلیـ
جایگزیـنـه
نیــز بـ
تکنولـوـا
مـ
ـتند و
نیسـ
امنیتی
اقدامـات
آوردن
لـذا
 12هـزار
مسـی بـا
کارخانـه لولـه
حمایـت میدکـو
فراهـمــی
ـاهد تعطیل
باشـد .شـ
پاسـخگوـد بایــد
مهنـدســت ادامــه یابـ
هـایایــن وضعی
چنانچــه
محوریـتکــرد:
افـزود :وی عنــوان
ِ
گواهینامه
دارای
ایرانیـان
مـس
بابـک
ی
ژ
افـزود:
وی
ـن ایـن
هسـتیمآهـلـذا
صـادرات
بـرای
خاورمیانـه
مناطـق
بـا
رایزنـی
مرحلـه
اجرایــی نمــوده و بــا ارســال فــرم هایــی کــه ایــن مذکــور ،ســطح کیفیــت عملکــرد شــرکت توســعه
القایــی
تابســتان و زمســتان ،اوضــاع بهتـ
گاز
خواهـددرگشـت.
ـوددر
ریـزی
ـن )اسـبرنامـه
محتـرم
هـ (
حسـینی
ـری ازرزم
کاهش
دوربیـن شــدت
ـیه ســود بــه
از حاشـ
چراکــه
ـفنجی نیــز بـ
اسـتاندارــای آهـ
ـا واحده
سـایرسـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن
شـکلها و
لولـه مسـی در
گاوصنـدوق و
مداربسـته،
جملـه
 HSE-MSو
هـای ایـزو  ،9001ایـزو  ،14001اهسـاس ،18001
اسـت.
محصوالت
صـادرات
بیشـتر
انسـجام
حـال
در
شـرکت
ـم.
نداریـ
و فــوالد کشــور را در بیــن ســایر واحدهــای صنعتــی
ـیده ایــم.
مـدلـر رسـ
ضلع بــه سـ
یکـه ســر
بـودهــهو نقطـ
یافتــه و ب
سـازمانCEثبـت
کل
مدیـر
گذارنــد؛و بــه
ارزیابــی مــی
سـالبــه
باشـد .را
هــا
شــاخص
مثلث
احـوال در ارتبـاط بـا جهت توسـعه اسـتان
اکنـون در
بـرداری رسـید
 95بـه بهـره
دنیـا در
پیشـخوانروز
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـرتکنولـوژی
اروپـا واسـت.
MARK
اسـتاندارد
مـی
عنــوان میرزایـی تاکیـد کـرد :پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد
در
اینکــه
بیــان
بــا
گهــر
گل
فــوالد
آهــن
توســعه
مدیرعامــل
ـش
ـ
کاه
ـته
ـ
گذش
ـال
ـ
س
ـه
ـ
ب
ـبت
ـ
نس
ـا
ـ
م
ـود
ـ
س
ـیه
ـ
حاش
ـد:
ـ
یادآورش
ـور
ـ
محیاپ
سراســر کشــور تــا ســطح قابــل توجهــی بــاال بــرده و بــر
تهیـه
بـرای
استخدامافـزود:
ملـی
بهکارت
صـدور
هزینـه هـای
انتخــاب مــی
واحــد
فـروش لولـه
صنعتــیاسـتراتژی
نمونــهوی افـزود:
کرمان،مدیـر آن
بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه رییـس دفاتـر پیشـخوان حـال تولیـد
بومی توسـعه ،
نیروهای
توجه
شــوند.مسـی در بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای
اسـت .و
مسـئول
زمســتان
بــرق و در
دلیــل قطعــی
تابســتان بــه
بــه دلیــل قطعــی حداقــل  ۱۵درصــدی داشــته اســت.
ـک مــی کنــد.
ـ
کم
ـه
ـ
مجموع
ـن
ـ
ای
ـان
ـ
راندم
ـش
ـ
افزای
در
و
شـود
می
تولیـد
سـفارش
و
مشـتری
نیـاز
اسـاس
بـر
شـرکت
ایـن
مــورد
اولیــه
مــواد
موقــع
بــه
تامیــن
تولیــد،
افزایــش
حسـاب
بـه
20000تومـان
مبلـغ
،
هوشـمند
کارت
احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
در شرکت بابک مس
محتـرم جمعـه مـی باشـند .لـذا بخـش خصوصـی و کارکنـان دفاتـر پیشـخوان را جـزء کارمنـدان و
در
که
اسـت
صادرات
برای
تولیـدات
درصـد
80
اسـتراتژی
آن،
کنـار
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان
خزانـه واریـز شـده و  9000تومـان کارمـزد دفتـر بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت
برای طبیعتی پاک
پیشـخوان و 2000تومـان بابـت تحویـل کارت در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.
تکنولوژی اسـالمی و اخالقـی کوشـا
رعایـت شـئونات
تـا بادراسـتفاده از
وی اظهـار کـرد :شـرکت بابک مس ایرانیـان
دریافـت خواهـد شـد.
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت:
صادقانـه دفاتـر
خدمـات
تشـکر از
ایشـان،
زمین
قطعه
مرحله 9
آگهی
باشـند.
جویـی را در دسـتور
نهایـت صرفـه
کارخانجـات خـود
در
دنیـا
ضمـنروز
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بـرای محیـط زیسـت و
خـود را
همیـاری
اسـت.میرزاییسپاری خدمات ثبت
هدف از برون
جامعه وبـا «
اقتصاد کشـور
شـرکت،
خواسـتبـهتـانفـع
آنـاندارد کـه
وی در ادامه اظهار داشـت :به مناسـبت هفته بسـیج ،پیشـخوان از کار
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل
لولـهآخر
تولیـد تـا
مـاه مانده
بـرایدر2چنـد
احـوال،را
مگاوات
احوال،مـس 35
مسـی و کاتـد
کارخانـه
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر سـازمان ثبـتگفـت:
مندی و افزایش کیفیت
رضایت
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه
مـورد نیاز اسـت و همچنین  2هزار
لیتـر بر
حـدود 40
گرفتـه شـده و از  29آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه سـال افزایـشبـرق
آبجهت
ثانیه در
خـود را
تـالش
داده و تمـام
خدمات رسانی »
بـه کار مـی گیـرد .
سـایر
بـا
مقایسـه
در
کـه
دارد
مصـرف
گاز
سـاعت
مترمکعـب
300
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت خدمـات و
رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت وی افـزود  :هـدف از بـرون سـپاری خدمـات
محمدحسـن رحمانـی افـزود :صنایـع هلدینـگ
مصرف اسـت .وی
داشـته کم
مـس بسـیار
کارتهـای
شـامل  20درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه نـام و صـدور روش
تولیـد ملـی
هوشـمند
شـرکتمنـدی و افزایـش کیفیـت
افزود:رضایـت
احـوال،
باشـند .ثبـت
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت
خـود ،مجـوز اخـذ چـاه آب را
نخسـت
فـاز
در
ایرانیـان
مـس
بابـک
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در
مکانیـزه شـامل تخفیـف  10درصـد خواهـد بود .وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی خدمـات رسـانی مـی باشـد ،لـذا فراهـم آوردن

واحد نمونه سال  ۹۹انتخاب شد

اب کاربری مسکوین واقع
در استان کرمان هشرستان بردسیر
روستای طاهرآابد (نوبت اول)

گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع
شـهربابک
شهرسـتان
بیالن
ـه در
کمی
ایرانیـان9عـددی
مـس
کاربــری
آببــا
ـن
زمیـ
قطعـ
ـر دارد
بابـکنظـ
کشاورزیدر
ـتان کرمــان
ـالمی اسـ
بنیــاد مســکن انقــالب اسـ
کرمان:
استان
شمال
جهاد
رئیس
می شـود.
محسـوب

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
کرمانـ:ـتی اقــدام نماینــد و
ـای بهداش
ـتورالعمل هـ
ـل دسـ
صادقی،ــت کامـ
ـیر بــا رعای
مســکن شهرســتان بردسـ
استان
کمیته امداد
مدیرکل
یحیی
بــرای هماهنگــی و پرداخــت هزینــه اســناد بازیــد از نقشــه هــا و موقعیــت قطعــات مذکــور
و ســایر شــرایط مزایــده در تاریــخ هــای مشــخص شــده بــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی
شهرســتان بردســیر واقــع در خیابــان معلــم روبــروی آمــوزش و پــرورش مراجعــه نماینــد .
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
اسـبیـن
همـکاری
نامـه
تفاهم
روز
14
ـاعت
ـ
س
ـا
ـ
ت
1400
11/17
ـورخ
ـ
کلروز یکشــنبه م
ادارهــح
امـداد 10،صب
کمیتـهــاعت
ـناد  :از س
دریافــت
ـان
طبـقـ زمـ
2
مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی
کارخانـه رینگ پـارس 150
مورخای و
چهارشــنبهحرفـه
آمـوزش فنـی و
1400/11/27
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای
آدرس فوق .
مسکن
اسناد :بنیاد
دریافت
نفـر3ازـ محل
انقالبرینـگ
شـرکت
کرمانـی در
مددجویـان
فرزنـدان
مکانیـزه اقـدام کننـد.
اسالمی شهرستان بردسیر بهآبیـاری
ـل
ـ
تحوی
ـل
ـ
مح
و
1400/12/7
ـورخ
ـ
م
ـنبه
ـ
ش
روز
14
ـاعت
ـ
س
:
ـنهادات
ـ
پیش
ـه
ـ
ارائ
ـت
ـ
مهل
ـن
ـ
پـارسـ آخری
4
مشـغول بـه کار میشـوند.
وی بـا اشـاره بـه طـرح همیـاران آب
بردســیر
ـاد مسـ
بنیـ
اسـتان کرمان ،مدیـرکل آموزش
ـکنامداد
کمیتـه
مدیـرکل
اظهـار کـرد :بـر اسـاس ایـن طـرح باید
پـارسـت روز دوشــنبه مــورخ  1400/12/9بنیــاد مســکن
ـنهادات قیمـ
ـ
پیش
:
ـاکات
ـ
پ
ـایی
ـ
بازگش
ـان
ـ
زم
و 5
فنـیـ و حرفـهای و نماینـده کارخانـه رینـگ
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای
انقــالب اســالمی اســتان دفتــر امــور قراردادهــا

 19هزار هکتار اراضی کشاورزی
آبیاری نوین
به
کرمانی
های مددجوی
سیستم فرزند
اشتغال ۱۵۰
پارس
رینگشوند
شرکتمی
درمجهز

منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم تفاهمنامـه
آبیـاری تحـت فشـار اجـرا شـوند تـا
همـکاری امضـا کردنـد.
بتوانیـم کشـاورزی پایـدار در دراز
بنیادکرمـان
عمویماسـتان
کمیتـه امـداد
باشـیم.
داشـته
مـدت
اسـت.
نامـه
اسالیم تفاهم
انقالبانعقـاد ایـن
مسکناسـاس
کرمان
یحیـی صادقـی ،مدیـرکلروابط
تمامـی
امـروزه
معرفیگفـت:
سـعیدی
واجددرشـرایط
کارآموزان
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهمنامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب وی افـزود :شناسـایی و
هـای
سیسـتم
گزینـش از
کشـورهاو اسـتفاده
بـرای آمـوزش تخصصی و
پرداخـت
اولیـه،
شـرکت در مصاحبـه
کاریابی فرزنـدان مددجویان بـرای
شماره
قیمت پایه کل قطعه
مساحت قطعه متر
محل وقوع
شهرستان
انعقـادقطعه
اعـالم کـرد و گفت :بـاشماره
کارآموزانو
مزایده بـوده
مرسـوم
تحـت فشـار
آبیـاری
ردیفحمایـت
تحـت
آموزش بـه
مدت
مربعهزینـه آموزشـی در
تفاهمنامه کمک
(ریال)
ملک
ایـن
دنیـا
کشـاورزان در
 6۷اداره کل
اسـتان کرمـان،
کمیتـه امـداد
جانبه بیـن
سـه
۱4۰۰/4دوبـهسـال
سراسـرمـدت
کارفرمـا بـه
پرداخـت حـق بیمـه سـهم
۱/۹4۷/2۷۹/6۰۰
و 3۹۱/۰2
طاهر آباد فاز ۱
بردسیر
۱
انـد .دوم  50درصـد از
رفتـهسـال
سـمتو در
آمـوزش فنـی و حرفـهای و کارخانـه رینگ پـارس  150در سـال اول  100درصـد
۱4۰۰/4
۱/2۷۰/۵۰۰/۰۰۰
3۰۰
68
طاهر آباد فاز ۱
بردسیر
2
اسـتان
اسـاس شـمال
کشـاورزی
کمیتـه جهـاد
تریـن تعهـدات رئیـس
انعقـاد ایـن
امـداد بـر
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس مهم
کشـاورزان بـا
3۰۰نامـه اسـت .کرمـان
تاکیـد کـرد۱4۰۰/4 :
۱/2۷۰/۵۰۰/۰۰۰
جدیـد بـم 6۹
ارگآباد فاز ۱
اقتصـادی طاهر
منطقـه ویـژه بردسیر
3
مشـغول بـه کار
تفاهم
آبـی را مـورد
رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت :اسـتفاده بهینـه از منابـع
در
موجـود
بحـران
شـدت
بـه
توجـه
۱4۰۰/4
۱/2۷۰/۵۰۰/۰۰۰
3۰۰
طاهر آباد فاز ۱
شـوند .بردسیر
می 4
موردنیـاز
آمـوزش تخصصـی
برگـزاری دوره
صادقـیتسـیهالت
دولـت
 ۷۰قـرار دهنـد و
همیاران توجـه
براسـاس هـدف گذاری طـرح
منابع
از
بهینه
اسـتفاده
مسـئله
باید
اسـتان
تحـت
مددجویـان
اشـتغال
کـردن زمینـه
اقتصـادی
منطقـه ویـژه
کارخانـه تولیـد رینـگ پـارس
۱4۰۰/4
۱/2۷۰/۵۰۰/۰۰۰
3۰۰
۷۱
هـزارآباد فاز ۱
بردسیر  19طاهر
بالعـوض بـرای
هکتـار
فراهـمسـاالنه
وی ۵بایـد
آب
بیکاریایـن منظـور در نظـر آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
نـرخ
باهـدفبـهکاهش
هـا
آن
فرزنـدان
و
حمایـت
آموزشـی،
اسـتانداردهای
اسـاس
بـر
بـم
جدیـد
ارگ
بـر
تاکیـد
بـا
سـعیدی
اسـت.
گرفتـه
کرمـان
بردسیر اسـتان
اراضـی کشـاورزی
۱/2۷۰/۵۰۰/۰۰۰
3۰۰
۷2
فاز ۱
طاهر آباد
6
۱4۰۰/4گـذاری
براسـاس هـدف
وی داد:
تغییـرتریـن
لـزوماز مهم
اسـتان را
ایـن
مددجویـی
جامعـه
بیـن
در
کارگاهدرآموزشـی موردنیـاز در شـهرهای بـم
نگـرشتجهیـز
کشـاورزان
مجهز
فشـار
تحت
آبیاری
هـای
سیسـتم
۱/2۷۰/۵۰۰/۰۰۰
3۰۰
۷3
طاهر آباد فاز ۱
بردسیر
۷
۱4۰۰/4بایـد 19
همیـاران آب سـالیان
طـرح
گفت:جـذب و
برگـزاری آزمـون بـرای کارآمـوزان ،بیمـه
افـزود :و
کرمـان،آبیـاری
سیسـتمهای
اهـداف ایـن تفاهمنامـه نـام بـرد و ایـن زمینـه
شو ند .
کشـاورزی اسـتان
اراضی
هکتـار
هـزار
۱4۰۰/4
۱/2۷۰/۵۰۰/۰۰۰
3۰۰
۷4
۱
فاز
آباد
طاهر
بردسیر
8
آموختـه،
مهـارت
مددجویـان
فرزنـدان
کارگیـری
به
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز  43تحـت فشـار
بـرای درختان خرما ،سـیاه کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت
کارورزی
دوره
هزینه بـه
کمک
پرداخت
آموزشـی بـه
پایـان دوره
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه
محصـوالت
 ۷۵هـا و
کارآموزان درریشـه
کشـاورزی
هکتـار از
۱4۰۰/4
۱/288/244/6۵۰
3۰4/۱۹
اراضـیطاهر آباد فاز ۱
بردسیر
هـزار ۹
تحقـق ایـن
شـوند و بـرای
زراعـی اجـرا فشـار مجهـز
همـراه
بـه
کارجـو
جـذب
قـرارداد
ارسـال
کارخانـه،
در
فنـی و حرفـه
اداره کل
امـرتعهـدات
ازجملـه
کارآمـوزان را
بنابرایـن
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛
کشـاورزان
همراهـی
همـکاری و
کارخانه
ترین تعهـدات
سـالاز93مهم
امـداد
بـه کمیتـه
بیمه
مطمئـن اسـتان
کرمـانایـن
باشـند کـه
کشـاورزان
اظهار
انقـالب تـا
نامـهاول
فشـار از
کـرد.تاثیرگـذار اسـت.
اعـالمبسـیار
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر
کـرد :طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوالت سـعیدی گفـت :بورکوراسـی اداری
 20هـزار هکتـار دیگـر هـم بـه ایـن کشـاورزی مناسـب اسـت.
در ایـن زمینـه بسـیار کاهـش یافتـه
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت .رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال و کشـاورزان بـا مراجعـه بـه جهـاد
وی ادامـه داد :امـروز بحـران آب در اسـتان کرمـان گفـت :از کشـاورزان کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به
اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان بایـد درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

کودکان کار
از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول
خبرنگار  :مرضیه قاضی زاده

کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه میشـود که
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته میشـوند
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه
پـادگان
سـربازی در
تواضـع.
مرکـز دایـره
سـرداری در
اطاعـت و شـما فرمانـده اش شـدی .گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و
سـالمت
سـازد و
بهـره می
کودکـی بی
دوران
و تجربـه
والیـت پذیری .سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا ،پایداری ،بـی ادعایی ،دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد .و شـهدایی کـه
کودکان
ایـن
کند.
می
تهدیـد
را
آنهـا
جسـمی
و
روحـی
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز .نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان ،دلـت را غصـه دار مـی کردند.
عصبانی
ظلـمپـدر
اعتیـاد
مظلـومخـرج
آنکـه
ندارنـد جـز
چـاره
سـتیز .تـا
شناسـی و
شـهادت.
ایکرامـت و
همپـای
عشـق زنـده همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان،
مـادربود.
زندگـیخواهد
ات جاودانـه
اسـت،راعاشـقی
در بیابـان هـای ایـالم ،در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ،
سـردار...معتـاد خود را
مریـض و
بدهنـد و
خـود
ٌ
اولـش
از
اصـال
بـودی.
ادعـا
بـی
بـاز
نبـودی،
سـردار
کـه
هـم
هـا
روز
آن
طعـم
کـه
خیبـر
و
بـدر
هـای
درعملیـات
و
مجنـون
جزایـر
در
و
هـور
در
تأمیـن کننـد ،مـادری کـه معلـوم نیسـت آنهـا را بـه دنیا
وضعیـت اقتصـادی خانوادههـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه
بـی ادعـا بـودی .ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند ،مرهـون دالوری و حماسـه
خریده اسـت.
غـربقیمتـی
یـا بـه
آورده
کارشناسـانهای
برنامه
بتوانیـم
آوریـم
خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از دسـت
ناچیـزرزمنده به
کشـور ،نـام
جنـوب و
انجام در
فرماندهـی شـما
ریـزیتدبیـر و
درأیـت و
تحـت
تـاهـای
یـگان
رزمنـدگان
تغذیـه،
نامطلـوب
کار در
کـودکان
قاسـم د هیم
نظـرهسـت؛
همازیادش
بسـیارسوسـنگرد
شـرایطهسـت.
خوب یادشـان
شـدند،
وطـن
خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.
آن
بـا
سـرت
در
کـه
روزهـا
آن
کرمـان.
هـای
بچـه
ی
فرمانـده
سـلیمانی،
ندیـد.
و
نگفـت
را
شـما
و
شـنید
و
گفـت
را
هشـت»
والفجـر
«
شـود
نمـی
بهداشـت و انجـام کارهـای خطرنـاک و حـاد بـه سـر در گام بعـد ،بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه
موهـای مشـکی ،هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی .جـوان بودی آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد
مـی برنـد .این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـنگـونــه نـبــاشد
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی .نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می
سـارقین
اعم از
حرفـه ای
بزهـکاران
کودکانراداشـته
ایـن
جمـع
تصمیـم
سـال
موادهای کـه
توزیعبچـه
باندهـایهمـه ی
شـان.یاهمـه تـان.
بـود .همـه
خونشـان
پایـداری در
بـود.
ملتمسـانه
دادی تـا آب
آورییـاد
رشـیدت
به های
غـواص
کـه بـه
یکشـما
بلعیـد و
فسـادو...شـما
ایسـتادگی اش
ایسـتاد و
کرمان.
باشـد و
سـال آرام
دهنـد تـا
علیهـا»
سـامان ا...
زهـرا سـالم
«حضـرت
داشـتی .بسـتان بـه
نقشگیرند
قـرار
خانهدر های
سوسـنگردایجاد
مخـدر ،عوامـل
های وبعدرامادامه
قسـمدر
کنیـم و
دهی
آنهـا را
باشـیم و
لحظـه
شماسـت؛ از
مرهـونازشـجاعت
آزادگیـش
آزاد
مالیپایان
حمایتو در
چنیـن شـد
ببـرد و
کانآنبیسـوی آب
سـالمت بـه
رزمنـدگان را بـه
تحصیـل
آمـوزش و
بهـره راگیـری
شـد وعـدم
همچنیـن
بایـد
بضاعت را
والــدین کـود
علـمای وکـه ندهیـم.
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان شـب ظلمانی تسـلط دشـمن ،فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان
مهـارت ،قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد
کرد .را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و
کـورخـود
کـودکان
یـکقبای کنیـم
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و
تـا ایـران را
اسـالم و
سـلب
ایـن
بیشـتر از
قامتـترا راهـر
فرماندهـی،سـالم
زندگـی
بـرای
را
مراکـزی
بزننـد.
رقـم
آنهـا
بـرای
روشـن
ای
آینـده
هـا شکسـت
پیـروزی
چـه کـرد.
برازنـده
کـودکانهـم داشـت« ،والفجرهـا» ،دشـت مهـران و «کربالی یک» تو را به یـاد دارند .ارتفاعات
زود بـه
آنمی
نگهـداریتو را
کندزود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان « اکبر محمدحسـینی» قالویزان
می
شناسـند.کـودکان خیابانـی کـه خانـوادهای
گـروه از
برگرفت.
تـو
از
رخ
و
رسـید
شـهادت
خـط
بـه
زودتـر
کنیم .دیـده اسـت .دشـمن بغـض تـو و یـاران و
تأسـیس تـو را
«کربـالی » 4رزم
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده ،اعتیاد ،ندارنـد،
بـا دسـت پـرورده هایـت در« فتـح المبیـن» فتحی آفریـدی که امـام آن را رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را « دسـت بسـته» زنـده
گسـیختگی
از« هـم
حمایـت
خانـواده
یـک
از
مشـاور
یـا
مـددکار
خواند.خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب وقتـی
فتـح الفتـوح»
زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
گفـت
باشـد،
داشـته
حضـور
المقـدس»در خیابـان
شـود بچـه
دشـت مـی کنـد ،عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و
بایـدشـد.
هایـت
رشـادت
تـداوم
سـرآغازی بـرای
میبیـت
«
بخـش ...
ادامه دارد
«جفیـر»
دارد.
یـاد
بـه
را
تـو
خوزسـتان
به
اصولـی
کمکـی
هـا
بچه
ایـن
از
نخریـدن
یـا
خریـدن
کـه
ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
و «سـید جابـر» تـو را یادشـان
شعاع
کهانجم
صدیقه
مربـوط بـه
حـل معضـل آسـیب هـای
معضالت
نویسنده:هایـی
هسـت.کـودکان نمـی کنـد .همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده
خـون هـای برزمیـن ریختـه ،تـو را یادشـان
ـدگانداشـته
انتظـار
مـردم
ـتجراجاز
توانیـم
فقـط
گـبلکـه
کودکان
جدایـی
تـو را از
رزمنـدگان
مـیـهـای
حماسـه
هسـت.
همــراه
باعثــن
طـالق تلف
اعتیـادـوـد بــا
جملـهتوانی
اجتماعـی ازمــی
باشـیمـازکـهرمــز ارز را
غیرمجـ
کننـ
اس
ـزارش
ایـنبلنـد شـد
بـه ات
آوازه
صدمـهبـودی و
نبـرده انـد.
یـاد
وضعیـت نزنند.
بیشـتری
حداقـل
از آغـوش گـرم آنهـا میشـود ،اقدامـات اساسـی انجـام
ـق
ـ
طری
از
ـا
ـ
ی
و
ـن
ـ
م
ـرق
ـ
ب
ـامانه
ـ
س
و
ـن"
ـ
م
ـرق
ـ
"ب
ـن
ـ
اپلیکیش
ـق
ـ
طری
از
ـود
شـنیدن
بـه
مجبـور
هـم
را
هـا
بعثـی
گـوش
خـ و
کـودکان کار در بزرگسـالی دچـار مشـکالت فراوانـی دهیـم .بـه ایـن منظـور ،ابتـدا ایـن خانوادههـا بایـد تحـت
نـام بلنـدت کـردی .کوشـیدی و
دهیــد
بـرایاطـ
www.tavanir.ir/samaat
ـانی
بهتـرنشـ
خروشـیدیــه
انـد،ـر ب
توانیـ
شـوند،سـ
ـامانه
سـ
اسـت
یـا
ـماتنکـرده
کودکـی
مـی
زمینـه
ـاعمعتـاد
والدیـن
بگوییـم آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس
و از پـا ننشسـتی .آزادی « خرمشـهر»
دارنـد .بـه
خاطـر
درد بـه
فرامـوشبـا
خـودـرا
ـونای
نیزـچاره
 20آنهـا
اشـتغال
سـبرای
گردد و
دلیـلپـ تـرک
شـما
رزم
رنـج واز
نشـدنی
کودکـیای
ودیعـه
میلی
ـقف
فراهـمتــا
اعتیـادــدی
ـاداش نق
ـده از
ـف شـ
کش وـ
ـورد
ـب مـ
تناس
و بــه
جانانه
شسـت
ضرب
اولیـن
شـد.
همرزمانتـان
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد .مورد تحقیر ،اندیشـیده شـود .همچنیـن بـرای کار ایـن کـودکان نیـز
ـوید.
قـرارشـ
منــد
شـماـان بهـ
تومـ
«رمضـان»،
ـرهوبـرون
عملیـات
مـرزی مـی
.....
توهیـن،در تعـرض
گیـرد و کـودکآزاری میتـوان نسـبت بـه حرفهآمـوزی و اشـتغال ،سـوادآموزی
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـالح هـای
عاطفـی و
جسـمی ،وجنسـی،
همـه را تجربـه میکند .و ارائـه آموزشهـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان
روانـیرا بـه
اسـرائیلی،
طراحـی هـای
پیشـرفته
انداخـت.چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟
سـرگیجه کودکان
برای این
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در
اسـت .نامـت را
اسـرائیل هـم
بعـث و
رادیـو
رادیـودرمان
بهتر از
پیشـگیری
بنابراین ،قبل از آنکه برای خدمـت جامعـه باشـند.
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد
نجـاتدهیـم،
انجـام
کـودکان خیابانـی کاری
دادی بایـد از ایــن معضل سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم
زنجیـر محاصـره شـان ،خـود را
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانوادههـای بیبضاعـت گسـترش یابـد وجـدی گرفتـه
و ...
خـطشـد،
زیـر تبدیل
کـهلشـکر
ثـارا »...به
کـم تیـپ «
و وقتـی
درآمـد را
فقـربازو در وضعیتـی بسـیار شـود و سیاسـتهای مناسـبی برای
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند ،شناسـایی کنیـم و امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمانهای شو د .
مربـوط معرفـی نماییـم وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و
گزارش از  :ساره نخعی فر

