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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت
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اجتماعی توسط مجتمع مس شهربابک
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️استاندار کرمان در مراسم تجلیل از 
جانبازان آسایشگاه بچه های حاج قاسم:
تمامی اقدامات گهرزمین 
بدون وقفه و بدون هیچ 
چشم داشتی بوده است

 دکتر پورابراهیمی
) نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون 

اقتصادی مجلس شوراری اسالمی( :
 

استیضاح وزیر ارتباطات 
به دلیل وضعیت نامطلوب 

تلفن ثابت، تلفن همراه 
و اینترنت پرسرعت 

در سطح استان کرمان 
در دستور کار قرار دارد

««2»»

فرمانده سپاه استان کرمان: 
تنش آبی تمام روستاهای استان کرمان 

تا نیمه سال ۱۴۰۲ برطرف می شود 

««2»»

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

میدان کار آیت ا... رئیسی در بین 
مردم محروم است؛ نه در پشت 

ویدئو کنفرانس و قرنطینه خانگی

««3»»

آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/79/ع

شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد پـروژه »طراحی، 
تأمیـن، اجـرا و راه انـدازی نـوار نقاله ۳۰۰ متری بین خطوط سـنگ شـکنی شـماره 
۲ گل گهـر و خطوط كنسـانتره گهرزمین«  خـود را بصـورت EPC از طريق برگزاري 

مناقصـه عمومـي به پیمانـکار واجد شـرايط واگـذار نمايد. 
لـذا متقاضیـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصه بـه وبسـايت اين شـركت به 
نشـانی WWW.GEG.IR  بخـش مناقصـه و مزايـده مراجعه و اسـناد مذكور را به 
همـراه فرم پرسشـنامه ارزيابـي تأمین كننـدگان از بخـش مناقصه و مزايـده دانلود 
نماينـد. مهلت تحويل پاكات سـاعت 9 الي 14 روز يکشـنبه مـــورخ 14۰1/۰1/۲1 در 
محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و يا دبیرخانـه دفتر مركـزی تهران مي 

 . شد با
ضمنـًا بازديـد از محل اجـراي موضوع مناقصـه روز چهارشـنبه مـورخ 14۰۰/1۲/۲5 
مقرر شـده اسـت و الزامی می باشـد. شـركت معدنـي و صنعتي گل گهـر در قبول يا 
رد هـر يك از پیشـنهادات بـدون نیاز بـه ذكر دلیل و بـدون جبران خسـارت مختار 

مي باشـد.

          کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر          کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شرکت️معدنی️و️صنعتی️گل️گهر️)سهامی️عام(
 Golgohar Mining & Industrial Co.

       شهرداری کرمان
آگهي مناقصه عمومي   

شـهرداري كرمـان در نظـر دارد جهـت انجـام پـروژه احـداث ديـوار بتنـی مسـلح 
)سیسـتمی(  شـماره  بـه  عمومـي  مناقصـه  برگـزاری  طريـق  از  كرمـان  ايثـار  پـل 
2000005658000026  از طريـق سـامانه تـداركات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـا مبلغ 
بـرآورد اولیـه  8.320.757.696 ريـال اقـدام نمايـد. مـدت قـرارداد 3 ماه و مبلـغ تضمین 
شـركت در مناقصـه 420.000.000 ريـال می باشـد . كلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی كه 
دارای گواهـی صالحیـت  پیمانـکاری در رشـته راه ،راه آهـن و بانـد فـرودگاه هسـتند ، می 
تواننـد جهـت خريد اسـناد مناقصـه از مـورخ 1400/12/15 لغايـت 1400/12/28 و جهت 
تسـلیم پیشـنهادات تا مـورخ 1401/1/18 از طريـق سـامانه www.setadiran.ir  اقدام  

نماينـد.  بازگشـايي پاكتهـا مـورخ  1401/1/20 انجـام  مـی شـود . 
سـاير اطالعـات و جزئیـات در اسـناد مناقصـه و اطالعـات تکمیلـی آگهـی در 

سـايت شـهرداری kermancity.ir  منـدرج گرديـده اسـت.
متقاضیـان شـركت در مناقصـه در صـورت عـدم عضويت در سـامانه، نسـبت به ثبـت نام و 
دريافـت گواهـی امضـای الکترونیکی )به صـورت برخط( بـرای كلیه صاحبـان امضای مجاز 

و مهـر سـازمانی ، اقـدام الزم را به عمـل آورند.
 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

   همکار گرامی 

سرکار خانم مستوفی پور
درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را خدمـت شـما و خانـواده محتـرم 
تسـلیت عـرض می نماییـم ، باشـد کـه خداونـد روح آن مرحوم را 
قریـن رحمـت گردانـد و به شـما و بازمانـدگان مکـرم و معزز صبر 

و شـکیبایی عطـا فرماید.
همکاران شما در صدا و سیمای مرکز کرمان 

» هوالباقی «
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معاون خدمات مشترکین شرکت 
 توزیع نیروی برق شمال کرمان :

کشاورزان با مصرف 
انرژی برق بیشتر، 

هزینه سنگین تری باید 
پرداخت کنند

««2»»

بازدید مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی 
استان از پروژه های شهرستان کوهبنان

تسهیالت ۳۰۰ میلیون 
تومانی به متقاضیان



    https://haftvadkhabar.ir 
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

               سازمان دغل
آیا آواره ی شرقی، بشر و آدم نیست؟ سازمان ملل آیا که دو چشمش کور است؟  

آیا به )دیدن یکسان بشر( ملزم نیست؟ سازمانی که خورد نان ز تنور مردم   
حس همدردی آن طیف منافق کم نیست آتش فتنه به دامان اروپا افتاد   

جگرش سوخته از جنگ و بر آن مرهم نیست گر که شرقی شود آواره بَُود حق وی؟   
)سازمان ُدوَّل( البته که در ماتم نیست گر مسلمان بشود کشته کسی را غم نیست  

که جهان تشنه ی )عادل( شده و مبهم نیست می رسد )منتقم( از هرچه جنایتکار است  

غالمحسین رضایی - نقاش  

          اوکراین و عبرت
در جنگ با )روسیه( کس نرسید به دادش عبرت آینده شد )اوکراین( و اعتمادش   

آینده ی کشورش افتاده در دست باد دست از )خدا( کشید و تکیه به )کدخدا( داد  
فریب )کدخدا( را خورده که بیچاره شد ملتش از خانه اش رانده و آواره شد   

که از وفا به آنها دارد همیشه دریغ آمریکا مزدورانش را می دهد دم تیغ   
سرنوشت مزدوران و خائنین چنین است آمریکا خائن است و قبله ی خائنین است  

بر سرش آمد بال خوار و سرافکنده شد اوکراین و سرنوشتش عبرت آینده شد   

غالمحسین رضایی - نقاش  

فرمانده سپاه استان کرمان: 

تنش آبی تمام روستاهای 
استان کرمان تا نیمه سال ۱۴۰۲ 

برطرف می شود 
ــرح  ــاح ط ــن افتت ــی در آیی ــین معروف ــردار حس س
در  کرمــان  اســتان  روســتای   14 بــه  آبرســانی 
ــید  ــردار س ــور س ــا حض ــه ب ــر ک ــتان راب شهرس
ــرارگاه  ــده ق ــاون هماهنگ کنن ــی مع ــن حزن ضیاءالدی
ــپاه  ــی س ــازندگی و محرومیت زدای ــاد س ــزی جه مرک
پاســداران انقــالب اســالمی برگــزار شــد بــا تبریــک 
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــعبانیه و ب ــاد ش اعی
شــهدا، امــام شــهدا و سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت 
شــهید ســلیمانی اظهــار داشــت: امــروز ســه برنامــه 
ــن  ــدارس، آخری ــی م ــروژه آموزش ــاح 7 پ ــم افتت مه
مرحلــه آبرســانی بــه روســتاهای اســتان کرمــان تــا 
پایــان امســال و افتتــاح 500 طــرح و پــروژه مســکن 
ــتان، در  ــداد اس ــه ام ــارکت کمیت ــا مش ــان ب محروم

ــد. ــزار ش ــر برگ ــتان راب شهرس

ــد  ــاخت 400 واح ــاز دوم س ــه در ف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــم گف ــه داری ــتان را در برنام ــی در اس ــکن مددجوی مس
مســائل مهــم و کلیــدی و مشــکالت اســتان کرمــان در 
ــد و  ــی، رص ــی و کارشناس ــا کار علم ــف و ب ــای مختل حوزه ه
شناســایی شــده و 6 موضــوع اولویــت دار احصــا شــده  اســت.
ــان اینکــه ســپاه  ــا بی ــارا... اســتان کرمــان ب ــده ســپاه ث فرمان
پاســداران، ســپاه انقالبــی اســالمی بــوده و متعلــق بــه حــزب و 
گــروه خاصــی نیســت افــزود: ســپاه پاســداران خــود را فــدای 
ــودی  ــه وج ــه مولف ــد و س ــالب می کن ــت و انق ــت، مل والی
ــود  ــرلوحه کار خ ــودن را س ــادی ب ــی و جه ــادی، انقالب اعتق

ــرار داده اســت. ق
ــه  ــت و ن ــر اس ــه معامله گ ــپاه ن ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محافظــه کار ادامــه داد: ســپاه بــا چنیــن راهبــردی بزرگتریــن 
دشــمن خــود، انقــالب، اســالم و اهل بیــت )ع( را آمریــکا 
ــن دشــمنی  ــکا از ای ــد کــه آمری ــی می دان ــه خوب ــد و ب می دان

ــا دســت برنمــی دارد. ــا م خــود ب
معروفــی بــا بیــان اینکــه در عمــر 21 ســاله جبهــه مقاومــت، 
ــای  ــلیمانی راهبرده ــهید س ــه ش ــن جبه ــزرگ ای ــده ب فرمان
انقــالب را بــا روحیــه وحــدت مدیریــت کــرده و بــه ســرمنزل 
ــا  ــمنی ب ــار دش ــپاه در کن ــرد: س ــح ک ــاند تصری ــود رس مقص
آمریــکا بزرگ تریــن مشــکل خــود را فقــر و محرومیــت 

ــد. ــا نمی شناس ــر از پ ــع آن س ــرای رف ــد و ب می دان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع اول مــا بــرای رفــع 
محرومیــت در اســتان کرمــان، موضــوع آب اســت ادامــه داد: 
اســتان کرمــان چهارمیــن اســتانی اســت کــه بــا تنــش آبــی 
و عــدم پایــداری آب مواجــه اســت و در ایــن راســتا و بــا ایــن 
نــگاه قــرارگاه نهضــت آبرســانی مــرد میــدان شــهید ســلیمانی 

ــان تشــکیل شــده اســت. در کرم
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــان ســال 1402 در اســتان  ــا پای ــه 699 روســتا ت آبرســانی ب
کرمــان دیــده شــده کــه مــا در برنامــه داریــم کــه تــا نیمــه 
اول 1402 آبرســانی بــه ایــن روســتاها را بــه اتمــام برســانیم 
در  مــا  محرومیت زدایــی  بعــدی  اولویت هــای  داد:  ادامــه 
ــان و  اســتان، در حــوزه بهداشــت، اشــتغال، مســکن مددجوی

ــت. ــی اس ــوزه فرهنگ ــی و ح ــات اجتماع ــروم، خدم مح

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
 استان کرمان:

کمیته امداد استان کرمان ۱۳۰۰۰ 
فرصت شغلی ایجاد کرد

از  پیــش  ســخنرانی  در  صادقــی  یحیــی 
ــن  ــه ای ــاز جمع ــای نم خطبه ه
هفتــه شــهر کرمــان بــا بیــان 
اینکــه ۲۲ روز بعــد از پیــروزی 
انقــاب اســامی امــام راحــل 
دســتور شــکل گیــری کمیتــه 
کردنــد  صــادر  را  امــداد 
اظهــار داشــت: همیشــه نــگاه 

امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری بــه صــورت 
ــئله  ــن مس ــوده و ای ــه ب ــن مجموع ــه ای ــژه ب وی

ــت. ــرده اس ــاس تر ک ــا حس ــرای م کار را ب
ــیب  هایی  ــراز و نش ــود ف ــا وج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــال ها رخ داده و  ــن س ــول ای ــا در ط ــاد م ــرای اقتص ــه ب ک
ــت:  ــده گف ــال ش ــا اعم ــور م ــه کش ــه علی ــی ک تحریم های

ــت. ــرده اس ــخت ک ــا س ــرای م ــوارد کار را ب ــن م ــه ای هم
ــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان کرمــان  مدی
ــط  ــغل توس ــزار ش ــش از 13ه ــکیل بی ــه تش ــاره ب ــا اش ب
کمیتــه امــداد بیــان کــرد: تفــاوت اشــتغال ایجــاد شــده در 
کمیتــه امــداد بــا بقیــه کســب و کارهــا ایــن اســت کــه ایــن 
ــوده و مســائل و مشــکالتی  ــدار ب ــه و پای ــم هزین اشــتغال ک
ــه  ــاغل صدم ــن مش ــه ای ــا  ب ــائل ارزی و تحریم ه ــون مس چ

نمی زنــد.
صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه باالتریــن حقوقــی کــه توســط 
کمیتــه امــداد بــه خانوارهــای مددجــوی تحــت پوشــش ایــن 
ــان  ــزار توم ــون و 100ه ــت 1میلی ــده اس ــت ش ــاد پرداخ نه
بــوده اســت افــزود: در 11 ماهــه 1400 قریــب 200میلیــارد 
ــه امــداد بافتــه و  ــان کمیت فــرش دســتباف توســط مددجوی
ــق  ــا تزری ــود خانواده  ه ــه خ ــول ب ــن پ ــده و ای ــه ش فروخت

شــده اســت.
ــر  ــه فق ــتیم ک ــن هس ــتار ای ــا خواس ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــردی ک ــال ف ــوان مث ــه عن ــاد نشــود و ب ــن نســلی ایج بی
ــروز  ــت ام ــوده اس ــو ب ــالب مددج ــل انق ــش در اوای پدربزرگ
ــزار  ــش از 30ه ــت: بی ــدد جــو نباشــد گف ــر خــودش م دیگ
دانــش آمــوز در حــال حاضــر از طــرف کمیتــه امــداد 
ــت  ــجو تح ــر دانش ــزار نف ــب 5 ه ــوند و قری ــت می ش حمای

ــت. ــداد اس ــه ام ــت کمیت حمای
اســتان  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه   مدیــرکل 
ــه  ــق بیم ــر ح ــال حاض ــه درح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
6هــزار خانــواده را بــه تامیــن اجتماعــی و یــا صنــدوق 
ــتا  ــن راس ــت: در ای ــم گف ــت می کنی ــایری پرداخ ــه عش بیم
امســال 500 نفــر از مددجویــان مــا بازنشســته شــده و دیگــر 
ــد و خودشــان مســتمری  ــه کمیتــه امــداد ندارن  احتیاجــی ب

    می گیرند.

مشــترکین  خدمــات  معــاون 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــمال کرم ش
ــرق از  ــای  ب ــه ه ــش تعرف افزای
ــت:  ــاری گف ــال ج ــاه س ــن م بهم
آییــن نامــه جدیــد تعرفــه بــرق 
براســاس  خانگــی  مشــترکان 
قانــون   ۸ تبصــره  »ی«  بنــد 
ــب  ــه تصوی ــال ۱۴۰۰، ب ــه س بودج
و  رســیده  وزیــران  هیــأت 
هدفــش اصــاح الگــوی مصرفــی 
ــول  ــت، در فرم ــرف هاس پرمص
خــوش  مشــترکان  جدیــد 
مصــرف و کــم مصــرف مشــمول 
ــد  ــرق نخواهن ــه ب ــش تعرف افزای

ــد. ش
محســن نــوروززاده  گفــت: ، هــدف از ایــن 
طــرح بازدارندگــی مشــترکین پرمصــرف و 

توزیــع عادالنــه یارانــه انــرژی بــرق بــرای ارائه 
بــرق پایــدار و مطمئــن بــه کلیــه مشــترکین 
اســت و امیــد مــی رود کــه تمــام همشــهریان 
ــا اهتمــام و مدیریــت ایــن موضــوع  گرامــی ب
 مصــرف خــود را در ســقف الگــو رعایــت کنند.

ــع  ــات مشــترکین شــرکت توزی ــاون خدم مع
ــه  ــان اضاف ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروی ب نی
ــی  ــترکین خانگ ــش از ۷0٪ از مش ــرد: ، بی ک
تاســقف الگــوی تعییــن شــده مصــرف دارنــد 
 و تنهــا 30٪ بیــش از الگــو مصــرف می کننــد.

ــترکین  ــه مش ــوص تعرف ــوروز زاده در خص ن
ــن  ــد: ای ــف(، می گوی ــاورزی )3 ال ــرق کش ب
ــراردادی  ــدرت ق ــش از ق ــر بی ــترکین اگ مش
خــود از انــرژی بــرق اســتفاده کننــد بــه 
میــزان تجــاوز از قدرتــی کــه دارنــد مشــمول 
ــال می شــوند و  ــرق )30۷5 ری ــن ب ــرخ تامی ن
ضمــن اینکــه بــه کلیــه مشــترکین کشــاورزی 
ــر اطــالع رســانی های قبلــی مجــددا  عــالوه ب

از درگاه پیامــک و رســانه های عمومــی اعــالم 
ــر  ــدون در نظ ــاب ب ــورت حس ــن ص و آخری
ــرخ تجــاوز از قــدرت صــادر شــده،  داشــتن ن
ــه اســتفاده بیــش  ــه روی ــذا در صــورت ادام ل
از قــدرت تعییــن شــده در مجــوز در صــورت 
ــرخ  ــال ن ــه اعم ــبت ب ــی نس ــاب های آت حس
 تامیــن بــرق در مصــرف مــازاد اقدام می شــود.

ــع  ــات مشــترکین شــرکت توزی ــاون خدم مع
نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان، توصیــه 
کــرد: توصیــه می شــود مشــترکین ســایر 
ــن  ــز ضم ــی نی ــاری( و عموم ــارف )تج مص
مدیریــت در مصــرف انــرژی نســبت بــه 
خــارج نمــودن وســایل غیــر ضروراقــدام 
ــای  ــبه در پله ه ــمول محاس ــه مش ــد ک نماین
نشــوند. تعرفــه  ایــن  مصــرف   بــاالی 

او گفــت: در بخــش تجــاری نیــز نظربــه 
ــدی  افزایــش بهــای قــدرت مشــترکین دیمان
ــووات کــه مصــرف  ــاالی 30 کیل ــدرت ب ــا ق ب

ــده  ــداری ش ــدرت خری ــر از ق ــا کمت ــر ی صف
دارنــد می تواننــد تــا میــزان مــورد نیــاز 

ــدرت ــش ق ــه کاه ــبت ب نس

 معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان :
کشاورزان با مصرف انرژی برق بیشتر، هزینه سنگین تری باید پرداخت کنند

ــرعت  ــت پرس ــوب اینترن ــت نامطل وضعی
عــدم  و  کرمــان  اســتان  ســطح  در 
بــه  روســتاها  از  بســیاری  دسترســی 
ــات را در  ــر ارتباط ــوال از وزی ــت س اینترن

اســت قــرارداده  کار  دســتور 
شــاخص هــای عملکــردی وزارت ارتباطــات در اســتان 
بیانگــر تفــاوت فاحــش بــا متوســط کشــور اســت و ایــن 
وضعیــت بســیار نگــران کننــده مــی باشــد کــه از نظــر 

مــا قابــل قبــول نیســت.
در برخــی زمینــه هــا بیــش از 15 درصــد بــا میانگیــن 
ــا  ــاط ب ــوع در ارتب ــن موض ــم و ای ــه داری ــور فاصل کش
شــاخص هــای عملکــردی نشــان مــی دهــد وضعیــت 

بســیار نامناســب اســت.

ــوب  ــه وضعیــت نامطل ــا اشــاره ب ــر پورابراهیمــی ب دکت
ــرعت در  ــت پرس ــراه و اینترن ــن هم ــت، تلف ــن ثاب تلف
ــتاهای  ــیاری از روس ــت: بس ــان گف ــتان کرم ــطح اس س
ــدون  ــت ب ــا اینترن ــرای آمــوزش ی ــت ب ــد اینترن ــا فاق م

ــتند. ــب هس ــت نامناس کیفی
ــن  ــت ســیزدهم ای ــات دول ــر ارتباط ــا وزی ــا ب ــق م تواف
ــن معضــل حــل  ــدت ای ــاه م ــی کوت ــازه زمان ــود در ب ب
شــود و بــه دلیــل عــدم رعایــت ایــن موضوعــات، ســوال 
از وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در دســتور کار 
قــرار گرفتــه و البتــه تعــدادی از همــکاران اســتیضاح را 
نیــز مطــرح کــرده انــد لــذا بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد 
عمــال ایــن موضــوع مــی توانــد مبنــای تصمیــم گیــری 

قــرار گیــرد.
وزارت  از  هیئتــی  شــد  مقــرر  داشــت:  اظهــار  وی 

ارتباطــات بــرای بررســی موضوعــات مربــوط بــه 
ــه  ــود، ب ــام ش ــد انج ــه بای ــی ک ــا و اقدامات ــاخص ه ش
ــود را  ــنهادی خ ــه پیش ــفر و برنام ــان س ــتان کرم اس
ــی  ــتان نهای ــی اس ــای ارتباط ــاخص ه ــوص ش درخص

ــد. کنن
ــات  ــی از مصوب ــرد: یک ــح ک ــی تصری ــر پورابراهیم دکت
ــود کــه در اولیــن هفتــه کاری، آخریــن  ــن ب جلســه ای
ــا بحــث ســئوال و  ــرد ت ــرد صــورت بگی ــی عملک ارزیاب
ــای  ــر اعض ــق اکث ــات از طری ــر ارتباط ــتیضاح وزی اس

ــرد. ــرار بگی ــتور کار ق ــدگان در دس ــع نماین مجم
شــایان ذکــر اســت: نشســت مشــترک اعضــای مجمــع 
نماینــدگان اســتان کرمــان بــا معاونــان وزیــر ارتباطــات 

و فنــاوری برگــزار شــد.

 دکتر پورابراهیمی) نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوراری اسالمی( :

 استیضاح وزیر ارتباطات به دلیل وضعیت نامطلوب تلفن ثابت، تلفن همراه و 
اینترنت پرسرعت در سطح استان کرمان در دستور کار قرار دارد

علــی زینی ونــد در ســتاد ملــی کرونــا بــا ارائــه گزارشــی 
از رونــد مدیریــت بیمــاری در اســتان کرمــان بــه رئیــس 
جمهــور از طریــق ارتبــاط ویدئوکنفرانــس اظهار داشــت: 
ــت  ــا تح ــاری کرون ــاظ بیم ــه لح ــتان ب ــی اس ــای کل فض

کنتــرل اســت.
وی افــزود: در مجمــوع در پنــج دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
ــال هســتند کــه  ــان، 5 هــزار و ۷00 تخــت بیمارســتانی فع کرم
از ایــن تعــداد 2 هــزار و 400 تخــت بــرای بیمــاران کرونایــی در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــاری  ــم بیم ــک شش ــه در پی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــی بیمارســتان های اســتان  ــای کرونای ــا، 40 درصــد تخت ه کرون
کرمــان اشــغال شــدند و مشــکلی از ایــن حیــث نداشــتیم 
ــی  ــی و مســئولیت اجتماع ــای نظام ــا کمــک نیروه ــه داد: ب ادام
دســتگاه ها و صنایــع، دســتگاه های اکسیژن ســاز و امکانــات و 
ــه  ــا تهی ــا کرون ــه ب ــاز بیمارســتان ها در مقابل ــورد نی ــزات م تجهی

شده است.
وی ابــراز داشــت: واکسیناســیون کرونــا در شهرســتان کرمــان از 
ــا در مجمــوع واکسیناســیون  ــر اســت ام میانگیــن کشــوری باالت
اســتان 90 درصــد نوبــت اول، ۷۷ درصــد نوبــت دوم و 30 درصــد 

نوبــت ســوم را تزریــق کرده انــد و ایــن رونــد ادامــه دارد.
ــوز  ــان دانش آم ــودکان و نوجوان ــه ک ــت: در جامع ــد گف زینی ون
مقاومتــی نســبت بــه واکسیناســیون وجــود دارد و دانشــگاه 
ــت  ــه رضای ــه ب ــن در مدرس ــق واکس ــرای تزری ــکی ب ــوم پزش عل

ــاز دارد. ــن نی والدی
ــاورزی و  ــاغل کش ــتردگی مش ــل گس ــه دلی ــرد: ب ــوان ک وی عن
ــتان  ــغلی در اس ــای ش ــنگ، بیماری ه ــی و زغالس ــع معدن صنای
ــداد بیماری هــای تنفســی بســتری  ــذا ســطح تع ــاد اســت و ل زی
اســتان اندکــی از میانگیــن کشــور باالتــر اســت، امــا 40 درصــد 
ــکوک  ــد مش ــدود 60 درص ــتند و ح ــی هس ــی کرونای ــا قطع آنه

ــتند. ــی هس تنفس

ــرپایی و  ــاران س ــد از بیم ــه ۷0 درص ــان اینک ــا بی ــد ب زینی ون
ــزود:  ــه اســت اف 40 درصــد از بســتری های اســتان کاهــش یافت
قــرارگاه شــهید ســلیمانی بــه صــورت مســتمر تشــکیل می شــود و 
 هماهنگی هــا را بــه صــورت منطقــه ای و اقتضایــی انجــام می دهیم.
اســتاندار کرمــان بــه اجــرای طــرح حمایــت از بازمانــدگان 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــوگ اش ــا و دوره س ــی از کرون ــان ناش متوفی
هــزار و 49 خانــوار تحــت پوشــش هســتند و هــزار و 269 جلســه 

ــده اســت. ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــاوره ای در ای مش
وی افــزود: ارائــه خدمــات روانشــناختی بــه بهبودیافتــگان را نیــز 
ــاس  ــزار و 539 تم ــاز شــده و ه ــاه آغ ــه از شــهریور م ــم ک داری
در ایــن حــوزه برقــرار و هــزار و 208 نفــر غربالگــری شــده اند و 
مداخلــه ضــروری و مشــاوره ای بــه صــورت موثــر در ایــن حــوزه 

انجــام مــی شــود.
اســتاندار کرمــان اظهــار داشــت: 11 درصــد از جمعیــت اســتان 
ــه  ــم ک ــت داری ــی ثاب ــاع خارج ــر اتب ــزار نف ــدود 350 ه و ح
ــراد  ــن اف ــدادی از ای ــا تع ــدند، ام ــینه ش ــا واکس ــد آنه 60 درص
ــده  ــا دی ــرای واکسیناســیون آنه ــاری ب غیرمجــاز هســتند و اعتب
نشــده اســت و بایــد روی راهکارهــای گســترش واکســن و رعایــت 

ــم. ــد کنی ــز تاکی ــتگاه ها نی ــام اداری و دس ــا در نظ پروتکل ه

 استاندار کرمان:   چهل درصد بستری های کرونایی استان کاهش یافته است 

مدیرعامل سازمان حمل ونقل شهرداری کرمان: 

اخذ برگه معاینه فنی خودرو برای 
تردد خارج از شهر الزامی است

مســافر  و  بــار  حمل ونقــل  ســازمان  مدیرعامــل 
ــفرهای  ــرای س ــهروندان ب ــت: ش ــان گف ــهرداری کرم ش
خــارج از شــهر، بایــد برگــه معاینــه فنــی خــودرو 

باشــند. داشــته  به همــراه 
هــادی خــدادادی از بازدیــد 
دوره ای ســتاد معاینــه فنــی 
شــهرداری از مراکــز معاینــه 
فنــی خــودرو خبــر داد و 
بازدیــد  در  کــرد:  اظهــار 
دوره ای پایــان ســال کــه 
بــا  اســفندماه  شــانزدهم 
حضــور نماینــده شــهرداری، 
پلیــس  زیســت،  محیــط 
راهــور و راهــداری انجــام 
شــد، ایــن مراکــز به منظــور 
بررســی چگونگــی عملکــرد 
به صــورت  انتظــار،  مــورد 

ــد. ــی ش ــق بررس دقی
ــرای  ــودرو ب ــی خ ــه فن ــه معاین ــتن برگ ــه داش ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ســفرهای خــارج از شــهر کرمــان الزامــی اســت، افــزود: شــهروندان قبــل از 
ســفرهای نــوروزی، بــرای دریافــت برگــه معاینــه فنــی خــودروی خــود بــه 
مراکــز معاینــه فنــی مراجعــه کننــد. مدیرعامــل ســازمان حمل ونقــل بــار 
و مســافر شــهرداری کرمــان از وجــود هشــت مرکــز معاینــه فنــی خــودرو 
ــری  ــور جلوگی ــرد: به منظ ــان ک ــر داد و خاطرنش ــان خب ــهر کرم در ش
ــه  ــی را ب ــه فن ــه معاین ــت برگ ــهروندان دریاف ــت ش ــام، الزم اس از ازدح

ــی ســال موکــول نکننــد. روزهــای پایان

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان از 
شرکت طرح های صنعتی راد نیرو

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
ــر  ــا مدی ــد مهدوی نی ــان، عبدالوحی کرم
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش عام
جنــوب اســتان، همــراه بــا جمعــی 
فعالیت هــای  از  شــرکت،  مدیــران  از 
انجــام شــده توســط شــرکت طرح هــای 
صنعتــی رادنیــرو کرمــان بازدیــد کــرد.

ایــن بازدیــد در راســتای خریــد 510 هــزار کنتــور ریلــی بــرای اســتفاده 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــن ش ــا معی ــه 3 ب ــع منطق ــرکت های توزی ش

جنــوب اســتان کرمــان انجــام شــده اســت.
ــتان،  ــتان و بلوچس ــزد، سیس ــع؛  ی ــامل توزی ــه 3 ش ــرکت های منطق ش
خراســان جنوبــی، هرمــزگان و شــمال و جنــوب اســتان کرمــان می باشــد.

ــق  ــف و طب ــالش مضاع ــا ت ــرو ب ــرکت رادنی ــد ش ــرر گردی ــن مق همچنی
ــام 2  ــی فه ــاز ریل ــای تکف ــن کنتوره ــه تامی ــبت ب ــی نس ــرارداد ابالغ ق
جهــت نصــب کنتورهــا قبــل از پیــک تابســتان 1401 اقــدام نمایــد و تــا 
ــر هوشمندســازی شــرکت  ــری الزم از دفت ــان اســفندماه جــاری پیگی پای
توانیــر جهــت ارتبــاط کنتــور بــا MADهــای موجــود و فعــال در کشــور 
ــرو  ــوب اســتان و شــرکت رادنی ــرق جن ــروی ب ــع نی توســط شــرکت توزی
ــی  ــت هــای مال ــد معاون ــن بازدی ــه ذکــر اســت؛ در ای ــد. الزم ب بعمــل آی
ــدازه  ــوازم ان ــره، ل ــر هیئــت مدی ــران دفات و پشــتیبانی، مشــترکین و مدی
ــدازه  ــوازم ان ــر ل ــان دفت ــی و کارشناس ــط عموم ــدارکات، رواب ــری، ت گی
گیــری، مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان را 

ــد. ــی کردن همراه

بازدید مدیرکل بنیادمسکن انقاب اسامی استان  از پروژه های شهرستان کوهبنان

تسهیات ۳۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بنیادمســکن انقــاب 
اســامی اســتان کرمــان، دکتــر علــی اکبــر ســلطانی 
ــه  ــتان ب ــامی اس ــاب اس ــکن انق ــر کل بنیادمس ــژاد مدی ن
شهرســتان کوهبنــان ســفر کــرد تــا از رونــد پــروژه هــای 

ــل آورد. ــه عم ــد ب ــتان بازدی ــن شهرس ای

 دکتــر ســلطانی نــژاد در ســفر بــه کوهبنــان ضمــن بازدیــد از ســایت 300 
واحــدی مســکن طــرح نهضــت ملــی بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی ایــن 
شهرســتان و بررســی مشــکالت طــرح گفــت: باتوجــه بــه افزایــش تســهیالت 
ــون  ــهیالت 300 میلی ــان از تس ــه متقاضی ــی هم ــت مل ــرح نهض ــکن ط مس

تومانــی بهرمنــد خواهنــد شــد.
ــر بنیــاد  ــد باحضــور مهنــدس جعفــری مدی ــه ذکــر اســت ایــن بازدی الزم ب

ــت. مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان صــورت گرف

 با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
هیات رزمندگان اسام استان کرمان 
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                  عید تحول
شکوفه از در آمد، بر همگان تهنیت عید تحُول رسید، بر تن و جان تهنیت  

به دامن طبیعت سبزه پراکنده ام فصل بهار می زند در که گل آورده ام  
خواب و جمودی چرا؟ موسم بیداری است چشمه به جوش آمده )رود( روان است و مست 

کرده قیامت زمین زنده ز روح بهار حیات نو دمیده از دم پروردگار  
بر همگان می وزد زنده شو و به رقص آ باغ به رقص آمد از برکت باد صبا  

عافیتت بر قرار هرکه و هر کجایی به هر مرام و مذهب که بنده ی خدایی  

                                                              غالمحسین رضایی - نقاش

غالمحسین رضایی - نقاش

                        نماد ُزّهاد
آنچه خواستی ز خدا بهر تو آورد و داد )حاج قاسم( که شهیدی و، بَُود روحت شاد   

روح تو حاضر و ناظر به جهان و، آزاد تن اگر نیست تو با جان و روان می بینی   
آتش از نام تو بر سنگر دشمن افتاد )جبهه ی حق( ز روان تو مدد می بیند   

ز ملل پای دروس تو، که هستی استاد که عملکرد تو الگو شده و مکتب شد   
پیروان تو و بر ضد ستم در فریاد هم جنوبی و شمالی و ز شرق است و غرب   
)شیر میدان( نبردی و نماد ُزّهاد پیش چشم دل من عکس تو گوناگون است   

بعثت دوم
خدا در )نیمه ی شعبان( بر عالم داده جان نو    

که جان ویژه ای داده به فردا و جهان نو
که از انوار خود داده )چهارده شمس تابنده(    

صراط مستقیمش از همین )آیات پاینده(
رسوالن نخل دین را بر جهان کاشتند و گل کردند    

برای )ارتزاق جان( شراب ویژه آوردند
نُبّوت پرچم دین را به دستان )امامت( داد    

کـه تا دین هر دو دنیای بنی آدم کند آباد  
چو سیزده غنچه ی معصوم عطر دین پراکندند    

که معصومین عصمت را بر عالم آرزومندند
گلی آمد پس از ایشان، قلم عاجز ز توصیفش    

بشیرش بوده پیغمبر، که کرده وصف و تعریفش
که بر اصالح آینده بیامد مصلحی صادق    

حکیم و، حکمتش دینی که بر درد بشـر حاذق  
ز لطف باغبان آمد گلی که عالم آراید     

هم ان )گل( هم )گلستانها( ز لطف باغبان زاید
به روز نیمه ی شعبان هوای نو به باغ آمد    

ز انوار خداوندی چراغ و چلچراغ آمد
عزیز خلقت آمد تا که عزت سایبان ماند    

همیشـه سایه ی عزت سر اهل جهان ماند  
ظهورش بعثت دوم، بشوید جان مردم را    

هدایت می کند سـوی خدا ایمان مردم را  
حکومت می کند برپا تا طرحی نو دراندازد    

بساط ظلم و ظالم را با اعمالش براندازد
روان ها تازه گردد از دم این )خسرو خوبان(    

بهار است و به سرمای زمستان می دهد پایان
حریم کعبه را ایشان کند از لوث بتها پاک    

نه بر مکه، که بر دنیا زند با نور خود مسـواک  
عدالت را نشاند بر سریر و منبر دنیا     

مسلط بر جهان باشد که باشد رهبر دنیا
ببین )نقاش( فردا را تو با )چشم دِل بینا(    

ظهـور مصلح عالم جهان را می کند زیبا  
نقاب و پرده ی غیبت بیفتد از رخ ماهش    

)جهاِن تشـنه ی رحمت( نهد سر را به درگاهش  
ملل سیراب گردد از لب )سقای عدل و داد(

مرید حضرتش باشی دو دنیایت شود آباد

  

غالمحسین رضایی - نقاش

شعرشعر  هفتوادهفتواد

یاد یارانیاد یاران
احمــد علــی مقــدم گفــت: میــدان کار رئیــس دولــت 
ــا  ــنایی ب ــروم و آش ــردم مح ــن م ــیزدهم، در بی س
مشــکالت آنهاســت؛ وی خــود را واقعــا خــادم مــردم 
ــاط  ــن نق ــردم در دور تری ــای م ــم پ ــد و ه ــی دان م
ــچ  ــی هی ــه روحان ــی ک ــور دارد در حال ــور حض کش
ــا مشــکالت آنهــا آشــنا  گاه در بیــن مــردم نبــود و ب

ــود. نب
احمــد علــی مقــدم در رابطــه بــا مقایســه حــال و روز اســفند 
مــاه آخــر دولــت روحانــی و دولــت آیــت ا... رئیســی، گفــت: 
ــن  ــا آخری ــی ب ــت ا... رئیس ــت آی ــفند دول ــن اس ــا اولی قطع
اســفند روحانــی تفــاوت هــای بســیاری دارد بطوریکــه ســال 
گذشــته ایــن موقــع کمبــود شــدید مــرغ و در نتیجــه تشــکیل 
قــرارگاه مــرغ را داشــتیم امــا امســال عــالوه بــر تولیــد  بــاالی 
ــازار را برطــرف  مــرغ گــرم، توزیــع مــرغ منجمــد نیــز نیــاز ب

کــرده اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــه اســالمی اســتان کرم ــر حــزب موتلف دبی
ــد  ــدم بازدی ــی و ع ــت روحان ــادی دول ــی اقتص ــرد منف عملک
ــزود:  ــا، اف ــرس از کرون ــل ت ــه ای بدلی ــچ نقط ــاله از هی دو س
اینکــه یــک رئیــس جمهــور در زمــان بحــران در کنــار مــردم 
ــم  ــک روی زخ ــر نم ــی دیگ ــد و یک ــت باش ــم درد مل و مره
ــا  ــان کرون ــی در زم ــرق دارد. روحان ــیار ف ــد بس ــردم باش م
ــود و نهایتــا جلســات را از طریــق  ــه قرنطینــه ب دائمــا در خان
ــت ا... رئیســی  ــا آی ــرد ام ــی ک ــری م ــس پیگی ــو کنفران ویدئ
حتــی روزهــای جمعــه و تعطیــل نیــز در بیــن مــردم اســت و 
در حــال پیگیــری خواســته هــای مردمــی و رفــع مشــکالت 

ــا اســت. ــده اســتان ه عدی
همت باالی دولت مردمی برای ریشه کنی کرونا

ــا مقایســه  ــه اســالمی ب عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلف
وضعیــت مدیریــت کرونــای دولــت روحانــی و آیــت ا... 
رئیســی، تاکیــد کــرد: در دولــت ســیزدهم بــا شــتاب گرفتــن 
واکسیناســیون عمومــی، افزایــش مراکــز واکسیناســیون و 
واکســینه شــدن تعــداد قابــل توجهــی از گــروه هــای هــدف، 
بــدون معطلــی و حتــی درب خانــه و محــل کســب، اکثریــت 
مــردم دوز ســوم واکســن هــم تزریــق کردنــد کــه همــه نشــان 
ــی  ــه کن ــرای ریش ــی ب ــت مردم ــاالی دول ــت ب ــده هم دهن

ــت  ــا در دول ــت ام ــردم اس ــالمت م ــه س ــت ب ــا و اهمی کرون
روحانــی در اوج کرونــا بــه علــت واردات بســیار کــم واکســن، 
ــش از  ــه بی ــود و روزان ــی نب ــیون عموم ــری از واکسیناس خب
ــی تدبیــری  ــا و ب ــی کرون صدهــا نفــر از هــم وطنانمــان قربان

ــی شــدند. مســئوالن م
ایــن فعــال سیاســی عنــوان کــرد: در دولــت بنفــش، هشــت 
ــکان  ــاًل س ــص، عم ــر متخص ــه و غی ــی تجرب ــراد ب ــال اف س
اقتصــادی کشــور را در دســت گرفتــه بودنــد بطوریکــه روحانی 
پاییــن تریــن نمــره عملکــرد ریاســت جمهــوری را در تاریــخ 
جمهــوری اســالمی دارد چراکــه مدیــران خســته و غربگــرای 
او بــا بــی توجهــی بــه تولیــد و عــدم اســتفاده از تــوان داخلــی 
فقــط بــه فکــر مصالحــه و مذاکــره بــا شــیطان بــزرگ آمریــکا 

ــه ترامــپ و بایــدن داشــتند. ــد و چشــم امیــد ب بودن
دولت اصالح طلب روحانی با شعار های فریبنده 

و دروغین رای مردم را تصاحب کرد
عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســالمی افــزود: درحالی 
کــه فقــط صنعــت و دانشــمندان هســته ای کشــور و ســردار 
ســلیمانی را بــر ســر ایــن توافقــات و برجــام نافرجــام از دســت 
دادنــد امــا دولــت کنونــی بدنبــال هــر توافقــی نیســت بلکــه 
ــدون  ــش و ب ــه در آرام ــق عزتمندان ــره و تواف ــر مذاک ــه فک ب
ــه از  ــوری ک ــت بط ــردم اس ــت م ــدی در معیش ــاب عم الته
ــت را روی  ــای دول ــه ه ــال برنام ــا اص ــت م ــدای کار گف ابت
ــع  ــا و مناب ــم بلکــه روی توانمندی ه ــم نمی کنی برجــام  تنظی

ــم. ــم می کنی ــان تنظی خودم
ــا شــعار  ــا بیــان اینکــه دولــت اصــالح طلــب روحانــی ب وی ب
ــردم را تصاحــب کــرد و در  ــده و دروغیــن رای م هــای فریبن
طــول هشــت ســال چیــزی بجــز ناراضیتــی، شــکایت، فقــر و 
ــان  ــاورد، بی ــار نی ــه ب ــردم ب ــفره م ــب و س ــدن جی ــی ش خال
ــای  ــت ه ــی و سیاس ــاد مقاومت ــی اقتص ــت روحان ــرد: دول ک
ابالغــی رهبــر معظــم انقــالب را در بــاب اقتصــاد بــاور نداشــت 
ــه داد و  ــه را ادام ــی روی ــط واردات ب ــرد و فق ــم نک ــرا ه و اج
صــف هــای طوالنــی مــواد غذایــی اعــم از مــرغ، تخــم مــرغ،  
ــره و... را  ــود ک ــوه و کمب ــکر، می ــن، ش ــج، روغ ــت، برن گوش
بوجــود آورد و یکبــاره بنزیــن را ســه برابــر کــرد و دائمــا هــم 
از دولــت هــای قبــل انتقــاد مــی کــرد درحالیکــه خــود نیــز 

عملکردی افتضاح و غیر قابل قبولی داشت.
آیت ا... رئیسی عالقه ای به صندلی ریاست 

و دفتر و تشریفات ندارد
مقــدم بــا بیــان اینکــه آیــت ا... رئیســی عالقــه ای بــه صندلــی 
ریاســت و دفتــر و تشــریفات نــدارد، تاکیــد کــرد: میــدان کار 
ــت ســیزدهم، در بیــن مــردم محــروم و آشــنایی  رئیــس دول
بــا مشــکالت آنهاســت؛ وی خــود را واقعــا خــادم مــردم مــی 
ــد و هــم پــای مــردم در دور تریــن نقــاط کشــور حضــور  دان
دارد درحالیکــه روحانــی هیــچ گاه در بیــن مــردم نبــود و بــا 
مشــکالت آنهــا آشــنا نبــود و در مواقــع ضــروری و نیــاز مــردم 
بــه حضــورش، در جــای دیگــر مشــغول مســائل کــم اهمیــت 
تــری بــود و از پشــت شیشــه دودی ماشــین لوکــس خــود و 
از چهــره هــای مــردم نظــر ســنجی مــی کــرد و آمــار رضایــت 

مردمــی را مــی داد!
ــه  ــا اشــاره ب دبیــر حــزب موتلفــه اســالمی اســتان کرمــان ب
ــرد:  ــرح ک ــم مط ــم و دوازده ــت یازده ــای دول ــت ه سیاس
روحانــی بــا اعمــال سیاســت های بــی تدبیرانــه و غلــط 
ــا نوســان دالر در کشــور، ســبب کاهــش ارزش  اقتصــادی و ب
ــام آور  ــی سرس ــکاری، گران ــکن، بی ــورم مس ــی، ت ــول مل پ
ــود و  ــده ب ــردم ش ــاش م ــب و کار و مع ــفتگی در کس و آش
ــت  ــد کردند»دول ــری تاکی ــام معظــم رهب ــه مق ــم اینک علیرغ
ــرد  ــد عملک ــعی کن ــود س ــر خ ــر عم ــای آخ ــن ماه ه در ای
ــردم  ــن م ــی در ذه ــره خوب ــا خاط ــد ت ــته باش ــی داش خوب

بجــای بگــذارد« ولــی گــوش بــه حــرف نکــرد و  در ماه هــای 
ــر در  ــرای  تغیی ــی ب ــج تالش ــز هی ــود نی ــت خ ــی دول پایان
ــای  ــوز گرانی ه ــم مج ــرد و دائ ــود نک ــت گذاری های خ سیاس

ــرد. ــادر می ک ــم ص ــتر را ه بیش
روحانی عمال کاری در پیشبرد اعتالی ایران 

اسالمی و رضایت مردمی نکرد
بیــان  عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســالمی 
ــا ارتبــاط  ــت ا... رئیســی ب ــی اســت کــه آی ــن درحال کــرد: ای
ــطه ای  ــر و بی واس ــه کم نظی ــوا، رابط ــایر ق ــا س بســیارخوب ب
ــای  ــور کااله ــن و وف ــروم دارد و تامی ــق مح ــردم مناط ــا م ب
اساســی، خیلــی ســریع ســکان مدیریــت کشــور را بــه دســت 
گرفــت و در عرصه هــای عمومــی، حضــور میدانــی پیــدا کــرد. 
ــی عمــال کاری در پیشــبرد اعتــالی  وی تصریــح کــرد: روحان
ایــران اســالمی و رضایــت مردمــی نکــرد و دائمــا بــر خــالف 
نظــر رهبــر معظــم انقــالب عمــل مــی کــرد و همــه برنامــه 
هــای خــود را بــه برجــام و وعــد ه هــای پــوچ شــیطان بــزرگ 
ــذا هیــچ گاه بدنبــال خنثــی کــردن  ــود ل و غــرب گــره زده ب
تحریــم هــا و ایســتادگی در مقابــل دشــمنان نبــود در حالیکــه 
آیــت ا... رئیســی خــود را تمــام قــد در برابــر حــل مشــکالت 
مــردم زیــر نظــر فرامیــن رهبــری، مســئول و مامــور مــی دانــد 
ــی  ــرای خنث ــای  بســیارخوبی ب ــم، قدم ه ــدت ک ــن م و در ای
ســازی تحریــم هــا برداشــته اســت و هیــچ گاه خــود رامعطــل 

برجــام و مذاکــرات نکــرده اســت.
ــان  ــتان کرم ــری اس ــام و رهب ــط ام ــروان خ ــه پی ــر جبه دبی
در پایــان خاطرنشــان کــرد: آیــت ا... رئیســی بــا وجــود 
ــرد  ــا عملک ــی ب ــه خال ــه و خزان ــری بودج ــاالی کس ــم ب حج
جهــادی، تکیــه بــر تــوان داخلــی و اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
و همچنیــن سیاســت راهبــردی همســایه مــداری و ارتبــاط بــا 
نیمــی از کشــورهای موثــر اقتصــادی دنیــا، در حــال غلبــه بــر 
مشــکالت اســت و امیدواریــم کــه کابینــه آیــت ا... رئیســی و 
ــا رئیــس جمهــور  ــز ب ــت ســیزدهم نی تمامــی مســئولین دول
ــد وی در  ــند و مانن ــته باش ــکاری را داش ــال هم ــی، کم مردم
میــدان باشــند و تــالش نماینــد تــا ان شــاا...  شــاهد پیشــرفت 
بیــش از پیــش کشــور و باالخــص بهبــود وضعیــت معیشــتی 

ــان باشــیم. مردم
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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

میدان کار آیت ا... رئیسی در بین مردم محروم است؛ نه در پشت ویدئو کنفرانس و قرنطینه خانگی

ــواز  ــه پیش ــردم ب ــوروز م ــش از ن ــد روز پی چن
نــوروز مــی رونــد و بــه خانــه تکانــی، گردگیــری و 

ــد.  ــی پردازن ــی م ــزار زندگ ــوی کار اف شستش
افــزون بــر ایــن مــی کوشــند تــا زنــگ از خانــه دل 
ــد  ــراخ عشــق، محبــت بیفروزن بزداینــد و  در آن پ

کــه خانــه دل را بایــد از آلودگــی پالــود ...
بهــار هنــگام رویــش اســت و گاه بــاروری زمیــن، ســبزه را 
بایــد ارجمنــد داشــت و خانــه را بــدان آراســت . بــر گوشــه 
دیــوار،در زنبیــل و در بشــقاب و کــوزه بایــد ســبزه رویانــد و 
بهــار را بــه خانــه آورد ... کــودکان را در ســر شــوری دیگــر 
ــکند و  ــی ش ــان م ــم آن ــتین در تبس ــار راس ــه به ــت ک اس
ســبزه در دســت آنهــا مــی رویــد. از شــوق کاله بــر اســمان 
ــاد  ــوروز را فری ــود ن ــه خ ــرود کودکان ــد و در س ــی افکنن م
مــی زننــد » کاله روزه، فــردا نــوروزه – عیــد شــما مبــارک« 
ــد  ــگ زدوده ش ــه دل از زن ــرد و خان ــه گل از گ ــون خان چ
ــن گشــود و همــگام  ــه آب زد و شــوخ از ت ــد خــود را ب بای
ــول  ــش از حل ــک روز پی ــید ... ی ــو پوش ــه ن ــار جامع ــا به ب
ســال بــا روشــنایی بایــد بــه اســتقبال نــوروز رفــت و خانــه 
ــا فروشــدن خورشــید  ــا چراغــی فــروزان داشــت کــه ب را ب
آخریــن روز اســفند مــاه، فرشــته بــی بــی هــور بــه 
ــت  ــر نعم ــادان  و پ ــفره را آب ــد و س ــی آی ــرود م ــرای ف  س
مــی خواهــد و بدیــن ســان اســت کــه خــوان شــام نــوروزی 
ــش  ــه خوی ــه را ب ــل خان ــو اه ــبزی پل ــان و س ــده از ن  آکن

مــی خوانــد ... در آســتانه تحویــل ســال هر کس می کوشــد 
ــه نیایــش و  ــواده در ســرای خویــش باشــد و ب ــا خان کــه ب
ــاز ســال  ــد، نمــاز بگــزارد و آغ ــرآن بخوان ــردازد . ق ــا بپ دع
چشــم در کالم خداونــد داشــته باشــد و از او بــرای نزدیکــی 
ــا،  ــدورت ه ــای ک ــن بن ــا، ریخت ــت ه ــی نعم ــا، فزون  دله
 کینــه هــا، نفــرت هــا، حســد هــا، تباهــی هــا و زشــتی هــا و 

پلشی ها دوری جوید .
خوان نوروزی 

ــی  ــی خــود، اتاق ــه فراخورحــال و روزگار توانای ــه ب هــر خان
آراســته را بــه گســتردن خــوان نــوروزی آمــاده مــی ســازد 

 و بــر آن آجیــل هــا و شــیرینی هــا 
داده،  بــود  ... کنجــد  زنــد  مــی 
ــدم،  ــی، گن ــادام کوه ــز ب ــه، مغ بن
شــاهدانه بریــان، کمــاچ ســمنو، 
خرمــا، چنگمــال، انار و ... گســتردن 
 چنیــن خوانــی از خوردنــی هــا 
بــی آزار، اگــر چــه در نتیجه شــیوع 
فرهنــگ شهرنشــینی دشــوار اســت 
ــوروزی را  ــه ســال خــوان ن ســال ب
بــی رنگتــر مــی نمایــد، اّمــا هنــوز 
خانــواده هــا کشــاورز را بــه آن 

ــی اســت ... شــوق و ذوق
عیدی

عیــدی: نــوروز کــودکان را روزی 
گرفتــن  بــرای  و  اســت  خــوش 
ــه اقــوام و بســتگان  ــه خان عیــدی ب
روی مــی آوردنــد، کودکانــی کــه آراســتگی بــرون را 
برپاکــی درون افــزوده انــد وآینــه دل آنهــا را زنــگاری 
ــم  ــی و تخ ــای محل ــل ه ــودکان آجی ــدی ک ــت عی نیس
مــرغ رنگیــن اســت.  تخــم مــرغ بــا پوســت پیــاز، پوســت 
 گــردو، کاه و ریشــه رونــاس در دیگــی مــی جوشــد و رنــگ 

می پذیرد قرمز، قهوه ای، زرد و ..
اگــر چــه زیــاده روی در خــوردن تخــم مــرغ گاه آنــان 
را در بســتر همــدم درد مــی کنــد، اّمــا شــوق کودکانــه 
آنــان کــه گــروه گــروه در کوچــه هــا رواننــد و لبخنــد 
بهــار را بــه روســتاهایی کــه در کویــر تفتــه بهــار را جــز 

در خنــده آنــان ندیــده اســت . زیبایــی سرشــار از احســاس 
را پدیــد مــی آورد ...

دید و بازدید
ســالمندان کــه ده هــا نــوروز را پشــت ســر هــم نهــاده انــد 
ــی و  ــت بوس ــرای دس ــان ب ــینند و جوان ــی نش ــه م در خان
عــرض ادب و تبریــک بــه خدمــت آنــان مــی رونــد. کوتاهی 
ــان  ــت زن ــد داش ــی خواه ــران را در پ ــه پی ــان گالی جوان
ــد و  ــت گذارن ــدگان من ــر دیدارکنن ــد ب ــز بای ســالخورده نی

ــد .  ــد کنن ــا بازدی از آنه
دیدار با مردگان 

ــد  ــور بای ــل قب ــی اه ــه فاتحــه خوان ــوروز ب پســینگاه روز ن
رفــت و بــرای آنهــا کــه دستشــان از چــاره کوتــاه اســت و 
دیگــر نــوروزی ندارنــد طلــب آمــرزش کــرد و بــر مزارشــان 
ــد  ــا خواه ــه آنه ــه ب ــرد ک ــرات ک ــیرینی خی ــل و ش آجی
ــن   ــا و خــرِد هوشــیاردر ای ــد آن چشــم بین رســید . خداون
ــود؟! و  ــد ب ــان خواه ــرای آن ــر ب ــاری دیگ ــه به ــه ک اندیش
ــد  ــه ان ــاک خفت ــه در دل خ ــی ک ــه یاران ــاید در اندیش ش

یارانــی کــه نــوروز را بــا هــر 
بــازی را در  رســم گــوی 

ــد . ــم آورده بودن ــزار ه م

نوروزنوروز

هر که بیامد به جهان، رفتنی ست  
آنکه نمردست و نمیرد خداست  

خانواده ی محترم حسینی
مصیبـت وارده را بـه شـما تسـلیت عـرض 
نمـوده، و از خداوند متعـال برای آن مرحوم 

آمـرزش و رحمـت، و برای شـما 
صبر جمیـل و طول عمـر باعزت 

خواهانم.

شریک غم شما، 
غالمحسین رضایی

» هوالباقی «

محمــود شــیخ شــعاعی در اولیــن جلســه 
ــمت  ــه س ــاب ب ــد از انتص ــورای اداری بع ش
ــان  ــتان کرم ــی اس ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
ــکر از  ــعبانیه و تش ــاد ش ــک اعی ــن تبری ضم
ابــراز محبــت و همراهــی همــکاران، مســئولیت 
ــان  ــا بی ــت و ب ــنگین دانس ــیار س ــود را بس خ
ــت  ــا محوری ــد ب ــت جدی ــای دول ــه ه برنام
پاکدســتی، فســاد ســتیزی و عدالــت محــوری 
ــف  ــالش مضاع ــادی و ت ــت جه ــتار حرک خواس
همــه همــکاران  در راســتای رضایتمنــدی 

ــد. ــی ش ــرکای اجتماع ش
وی بــا اعــالم ضریــب پشــتیبانی ۱/۵ در  اســتان 
و پرداخــت حــدود ۵۰۰ میلیــارد تومــان ماهانــه 
ــی  ــتان، وصول ــازمان در اس ــدات  س ــوان  تعه ــه عن ب

ســازمان را بســیار مهــم دانســت. 
ــات  ــه تجمع ــاره ب ــا اش ــه ب ــتان در ادام ــر کل اس مدی
ــی   ــل نارضایت ــن عام ــتگان، مهمتری ــته بازنشس گذش
ــوع  ــاب رج ــم ارب ــدم تکری ــی و ع ــی عدالت ــردم را ب م
برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد: تغییــرات جــزء الینفــک 
تحــول مــی باشــد و در ســال جدیــد بــا تغییراتــی کــه 
ــاد، از ظرفیــت همــکاران متعهــد و  ــاق خواهــد افت اتف
ــزه  ــاد انگی ــغلی و ایج ــاء ش ــت ارتق ــص درجه متخص

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــکاران اس ــف هم مضاع
ایشــان رعایــت سلســله مراتــب در ســطح ســتاد اداره 
کل  را بســیار مهــم دانســت و خواســتار رعایــت عدالــت 
در زمینــه انتصابــات و تقســیم مزایــا در شــعب اســتان 

شد.
شــیخ شــعاعی بــا ذکــر ایــن موضــوع کــه جوانگرایــی 

اهمیــت دارد 
ــه  ــا تجرب ــکاران ب ــتفاده از هم ــود را در اس ــت خ اولوی

اعــالم  کــرد.
وی بــا انتقــاد از شــیوه انجــام بازدیــد نظارتی از شــعب 
ــر از شــعب  ــد هــای مدی ــح کــرد:  بازدی اســتان تصری
ــای  ــد و بازیده ــد ش ــام خواه ــرزده انج ــورت  س بص
ــد  ــای ادارات بای ــن و روس ــط معاونی ــی توس کارشناس

کیفــی تــر شــوند 
ــه روســای شــعب تاکیــد   ایشــان در ادامــه خطــاب ب
ــران  ــایر مدی ــا س ــر ب ــاط بهت ــتای ارتب ــرد: در راس ک
دولتــی و حکومتــی در شــهر خــود گام برداریــد و  
ــت را  ــت عدال ــود رعای ــن خ ــا معاونی در تقســیم کار ب

نماینــد و ســعی کننــد حتــی المقــدور جلســات اداری 
ــوند.   ــزار ش ــر اداری برگ ــاعات غی ــا در س ــه ه و کمیت
ــرل  ــر کنت ــد ب ــن تاکی ــعاعی ضم ــیخ ش ــود ش محم
مصــارف افــزود: لــزوم پاســخگویی بــه موقــع شــعب در 
خصــوص مکاتبــات  اداره کل و یــا ســایر ادارات دولتــی 
مــد نظــر مــا خواهــد بــود.  ایشــان ارتقــاء خدمــات و 
اصــالح فرآیندهــا در ارائــه خدمــات را از اولویــت هــای 
ســازمان بــر شــمرد و   خواســتار اتمــام طــرح پرونــده 
الکترونیــک در اســتان شــد. ایشــان در  خصــوص طــرح 
پرونــده الکترونیــک خاطــر نشــان کــرد: روســای شــعب 
ــتفاده  ــکاران اس ــه هم ــت هم ــتا از ظرفی ــن راس در ای
ــای  ــم از مزای ــود اع ــار خ ــای در اختی ــد و ابزاره نماین
ــکاران را  ــور هم ــه کار حض ــاعات اضاف ــی و س انگیزش

ــد. ــکار گیرن ب
ــه  ــان جلس ــتان در پای ــر کل اس ــعاعی مدی ــیخ ش ش
شــورای اداری اســتان و در جمــع بنــدی نهایــی 
ــک،  ــده الکترونی ــرح پرون ــون )ط ــواردی همچ ــه م ب
آزمایــی  ایرانیان،راســتی  فراگیــر  بیمــه   طــرح 
بیمــه هــای مشــمول کمــک دولت،تکریــم اربــاب 
ــت و  ــاره داش ــدی(  اش ــت من ــب رضای ــوع و کس رج
ــال  ــه دنب ــی ب ــی و مردم ــت انقالب ــا ایجــاد دول افزود:ب
اجــرای رویکردهــای اصلــی ســازمان کــه همانــا 
برنامــه محــوری، پاکدســتی، فســاد ســتیزی و عدالــت 
محــوری خواهیــم بــود و در همیــن راســتا از همکارانــم 
در اســتان میخواهــم بــه صــورت جهــادی و بــا تعهــد و 
جدیــت بــه کار خــود همــراه بــا کســب رضایــت منــدی 

ادامــه دهنــد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان:

اولویت این سازمان 
ارتقاء خدمات و اصالح فرآیندها در ارائه خدمات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1290466(

آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه اقتصــادی پویــش نــور پایــدار شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 89۵8 
و شناســه ملــی ۱۰63۰۱۵23۱۰ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱4۰۰/۰6/۱8 تصمیمــات ذیــل 
ــا کــد ملــی 3۱8967۱۱4۱ بــه عنــوان رئیــس هیئــت  اتخــاذ شــد: ۱ - آقــای محمــد حســین حســین زاده ب
مدیــره، آقــای محســن ضّرابــی بــا کــد ملــی 2992۰789۰۵ بعنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم مریــم 
ــی  ــد مل ــا ک ــی ب ــای محســن ضّراب ــره آق ــت مدی ــوان عضــو هیئ ــی ۰۰۵4798۵66 بعن ــد مل ــا ک ــی ب حاجیعل
2992۰789۰۵ بــه عنــوان مدیــر عامــل 2 -کلیــه اوراق و اســناد تعهــد آور از قبیــل چــک، ســفته، و غیــره بــا 
دو امضــاء از ســه امضــاء هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادی بــا امضــاء مدیــر عامــل یــا یکــی 
از اعضــاء هیئــت مدیــره معتبــر خواهــد بــود. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت 

هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان )۱29۰466(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )1290467(

آگهــی تغییــرات شــرکت گــروه اقتصــادی پویــش نــور پایــدار شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 89۵8 و شناســه 
ملــی ۱۰63۰۱۵23۱۰ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ۱4۰۰/۰6/۱8 تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : ۱ - پــس از قرائــت گــزارش فعالیــت هیئــت مدیــره و همچنیــن ارائــه گــزارش بــازرس قانونــی شــرکت 
مســتند بــه گــزارش حسابرســی مســتقل بــه مجمــع، صــورت هــای مالــی حسابرســی شــده شــرکت منتهــی بــه 99/۱2/3۰ 
توســط موسســه حسابرســی رهیافــت حســاب تهــران، مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 2 - آقــای محمــد حســین حســین زاده 
بــا کــد ملــی 3۱8967۱۱4۱ ، آقــای محســن ضّرابــی بــا کــد ملــی 2992۰789۰۵ و خانــم مریــم حاجیعلــی بــا کــد ملــی 
۰۰۵4798۵66 بــرای مــدت دو ســال بعنــوان اعضــای هیئــت مدیــره تعییــن گردیدنــد. 3 -موسســه حسابرســی رهیافــت 
حســاب تهــران بــا شناســه ملــی ۱۰۱۰۰474۱۰4 بعنــوان بــازرس اصلــی و حســابرس مســتقل بــرای ســال مالــی منتهــی 
بــه 29 اســفند ۱4۰۰ و آقــای محمــد پــور جعفــری بــا کــد ملــی 3۱8986۵4۰۱ بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای 
ــات  ــا و موسس ــرکت ه ــت ش ــان اداره ثب ــتان کرم ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــدند. 4 اداره کل ثب ــاب ش ــال انتخ ــدت یکس م

غیرتجــاری کرمــان )۱29۰467(                                                                                             

رسدار مدافع حرم اپسدار هشید حاج حسین ابداپ

همانطور که دلش میخواست شهید شد!
ــپاری  ــادرش و خاکس ــییع م ــم در تش ــاج قاس ــت: ح میگف
ــد،  ــت ش ــی اذی ــا خیل ــر رفق ــی و دیگ ــد جمال ــاج محم ح

ــت. ــرش شکس ــگار کم ان
ــی در  ــم، حاج ــهید میش ــی ش ــد وقت ــم نمیخواه ــال دل اص

ــه. ــت بش ــن اذی ــن م ــییع و تدفی تش
سوریه که شهید شد، پیکرش ماند و دیگر برنگشت.

راور: شهید سید مصطفی صدرزاده

عبدا... صفری زاده بزنجانی
دبیر انجمن پاکسازان کوهستان



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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شهید ابراهیم هادی می گفت :
همیشــه ســعی کــن نمازهایــت، درهر شــرایطی 
اول وقــت باشــه. خــدا هــم تــو گرفتــاری هــای 
ــی کارت رو  زندگــی قبــل از اینکــه حرفــی بزن

ردیــف میکنــه.
کتاب خدای خوب ابراهیم ، صفحه 10

وعده  گل گهر تحقق یافت؛

مدرسه عشایری چاه تلخ افتتاح شد
ــوار  ــک دی ــای ی ــان را پ ــای مدرسه ش ــه کتاب ه ــی ک کودکان
گلــی بــاز کــرده بودنــد تــا درس بخواننــد، بــه همــت گل گهــر 

بــه یــک مدرســه واقعــی پــا گذاشــتند.
انتشــار تصویــر کــودکان عشــایری روســتای چاه تلــخ در 
هفتــه اول آبانمــاه در رســانه ها، یــک نتیجــه قطعــی و ســریع 
داشــت کــه همانــا پرچــم یــک مدرســه جدیــد برافراشــته شــد 
و وعــده مدیرعامــل شــرکت گل گهــر بــرای ســاخت مدرســه ای 
درخــور و مناســب حــال ایــن کــودکان جامــه عمــل پوشــید.

ــتای  ــمیه روس ــایری هاش ــه عش ــئولین مدرس ــور مس ــا حض ب
ــایری  ــرورش عش ــوزش و پ ــل آم ــاح و تحوی ــخ افتت ــاه تل چ

ــد. ــیرجان ش س
ــا قدمــی  تصمیمــی کــه در عــرض چهــار مــاه عملــی شــد، ت
ــرکت   ــی ش ــئولیت های اجتماع ــام مس ــی و انج ــرای آبادان ب
ــن منطقــه برداشــته شــود. ــی و صنعتــی گل گهــر در ای معدن

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

بازدید جمعی از ائمه جمعه کشور از گل گهر
جمعی از ائمه جمعه استان های مختلف کشور از منطقه بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر بازدید کردند.

ــد  ــان رون ــد و از نزدیــک در جری ــد کردن ــن ســفر از معــدن، طــرح هــای توســعه ای شــرکت گل گهــر بازدی ائمــه جمعــه در ای
ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــوالد و پیشــرفت صنعتــی در منطق ــد ف ــره تولی محصــوالت در زنجی

همچنیــن در ایــن بازدیــد کــه بیــش از 60 نفــر از ائمــه جمعــه سراســر کشــور حضــور داشــتند، ضمــن بازدیــد از واحدهــای 
مختلــف معدنــی و صنعتــی منطقــه و ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهدا گمنــام بــا حضــور در نشســت مشــترک بــا حضــور 
مهنــدس علیــدادی معــاون  توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی شــرکت، در جریــان آخریــن اقدامــات فرهنگــی و اجتماعــی 

شــرکت گل گهــر قــرار گرفتنــد.

اخبار اخبار 
شرکت گل گهر سیرجانشرکت گل گهر سیرجان

از  جانبــاز  روز  فرارســیدن  مناســبت  بــه 
ــم  ــاج قاس ــای ح ــه ه ــگاه بچ ــازان آسایش جانب

ــد. ــل ش تجلی
ــرکت  ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ســنگ آهــن گهرزمیــن مراســمی بــا حضــور اســتاندار 
ــت و  ــعه مدیری ــاون توس ــره و مع ــات مدی ــو هی ــان، عض کرم
ســرمایه انســانی گهرزمیــن ، مدیــر کل بنیــاد شــهید اســتان، 
ــارا...  ــپاه ث ــی س ــاون اجرای ــی مع ــور ذوالعل ــرهنگ منص س
اســتان کرمــان و جمعــی از جانبــازان و مســوولین اســتانی در 

ــد. ــزار ش ــم برگ ــاج قاس ــای ح ــه ه ــگاه بچ آسایش
ــان،  ــتاندار کرم ــد اس ــی ون ــی زین ــر عل ــم دکت ــن مراس در ای
شــآن جانبــازان را بســیار حائــز اهمیــت دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: اگــر تمــام تالشــمان را بــرای قدردانــی از ایــن عزیــزان 
ــزان  ــن عزی ــای ای ــداکاری ه ــرمنده ف ــاز ش ــم ب ــام دهی انج

هســتیم.
ــات  ــای هی ــل و اعض ــکر از مدیرعام ــر و تش ــن تقدی  وی ضم

ــر  ــل تقدی ــرکت را قاب ــن ش ــات ای ــن، اقدام ــره گهرزمی مدی
بحــث  در  گهرزمیــن  اقدامــات  گفــت:  و  کــرد  عنــوان 
مســوولیت هــای اجتماعــی مثــال زدنــی اســت. همانطــور کــه 
ایــن شــرکت در بحــث هــای فرهنگــی، آموزشــی، اجتماعــی 
و... بخصــوص در جنــوب و مناطــق محــروم اســتان کارهــای 

ــت.  ــام داده اس ــی را انج بزرگ
زینــی ونــد ادامــه داد: در دوران خدمتــم در کرمــان تــا کنــون 
ــده،  ــته ش ــن خواس ــه گهرزمی ــه از مجموع ــی ک ــر فعالیت ه
بــدون هیــچ چشــم داشــت و هیــچ وقفــه ای انجــام داده اســت 

و ایــن بســیار جــای تشــکر دارد.
ــه اقدامــات گهرزمیــن در راســتای  ــا اشــاره ب اســتاندار کرمــان ب
کمــک بــه ســیل زدگان عنــوان کــرد: شــرکت گهرزمیــن 
ــی  ــای اجتماع ــوولیت ه ــتای مس ــه در راس ــت ک ــرکتی اس ش
ــی انجــام داده اســت، ایــن شــرکت در  ــه خوب وظیفــه خــود را ب
مشــکالت در کنــار مــردم بــوده اســت و کمــک بــه ســیل زدگان 
ــن وظیفــه شناســی اســت.  ــارزی از ای ــه ب مناطــق محــروم نمون
ــر  ــه از دیگ ــتان ک ــهید اس ــاد ش ــرکل بنی ــی مدی ــد گروه  احم
ــازان  ــگاه جانب ــه جای ــاره ب ــا اش ــود ب ــم ب ــن مراس ــخنرانان ای س

ــازان، علمــداران نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی  گفــت: جانب
هســتند کــه بایــد از آنــان بعنــوان یــادگاران دوران دفــاع مقــدس 

یــاد کــرد.
ــر  ــته تقدی ــن را شایس ــدام گهرزمی ــن اق ــه، ای ــی در ادام گروه

ــرد. ــالم ک اع
ــره  ــور عضــو هیــات مدی در ادامــه، دکتــر محمدرضــا خضــری پ
و معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی گهرزمیــن:  

آسایشــگاه جانبــازان کــه بــه همــت شــرکت گهرزمیــن احــداث 
شــد، اکنــون در مســاحت 800 متــر مربــع از جانبــازان عزیــزی 

ــد.  ــی کن ــداری م ــد نگه ــژه و حــاد دارن ــه شــرایط وی ک

 خضــری پــور گفــت: مــا افتخــار مــی کنیــم کــه بــرای جانبــازان 

ــات  ــر اقدام ــا دیگ ــاس ب ــع در قی ــم. در واق ــت رســانی کنی خدم
ــه جانبــازان  ــدازه خدمــت رســانی ب ــه ان شــرکت، هیــچ لذتــی ب

نیســت. 
 شــایان ذکــر اســت آسایشــگاه جانبــازان بچــه هــای حــاج قاســم 

بــه همــت شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن و بــا هــدف خدمــت 
ــرایط  ــه ش ــی ک ــی و جانبازان ــع نخاع ــازان قط ــه جانب ــانی ب رس
ــون  ــن آسایشــگاه تاکن ــن ای ــد. همچنی ــداث ش ــد اح ــژه دارن وی
ــوده  ــازان اســتان هــای مختلــف نیــز ب ــان تعــدادی از جانب میزب

اســت.

 استاندار کرمان در مراسم تجلیل از جانبازان آسایشگاه بچه های حاج قاسم :

تمامی اقدامات گهرزمین 
بدون وقفه و بدون هیچ چشم داشتی بوده است

کسب سه تندیس ملی در حوزه ی مسئولیتهای اجتماعی 
توسط مجتمع مس شهربابک

ششــمین  زریــن  تندیــس 
ــر  ــوآوری برت ــی ن ــنواره  مل جش
ایرانــی کــه باحضــور وزیــر اقتصــاد 
صنعتــی  دردانشــگاه  دارایــی  و 
شــریف تهــران برگزارشــد بــه 

کارخانــه ی تغلیــظ میــدوک رســید..به گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع مــس شــهربابک  حــدود 300 طــرح بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره 
ارســال گردیــده کــه تعــداد 28 طــرح بعنــوان طــرح هــای برتــر ســال 1400 انتخــاب و معرفــی شــدند  و در بیــن ایــن 28 طــرح ،ســه طــرح 
از طــرح هــای اجــرا شــده در کارخانــه تغلیــظ مجتمــع مــس شــهربابک تندیــس زریــن ایــن جشــنواره ملــی را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

ــود. ــت نم ــنواره را دریاف ــن آن جش ــس زری ــهربابک تندی ــس ش ــع م ــظ مجتم ــور تغلی ــر ام ــی مدی ــدس حکمت مهن
در اجــالس کشــوری برنــد هــای کارآفریــن در محیــط کســب وکار کــه 17اســفندماه درســالن همایــش هــای بیــن المللــی صداوســیما برگــزار 

شــد،تندیس ایــن اجــالس بــه مهنــدس حســین ابراهیمــی نســب مدیــر مجتمــع مــس شــهربابک تعلــق گرفــت.
همچنیــن در اجــالس جامــع مدیــران ماندگارعرصــه صنعت،معــدن وتجــارت کــه 16اســفند در مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی دانشــگاه 
الزهــرا تهــران برگــزار شــد از مهنــدس مجتبــی پورغریبشــاهی مدیــر روابــط عمومــی وخدمــات اجتماعــی مجتمــع مــس شــهربابک بــه پــاس 

انجــام شایســته ی مســئولیت هــای اجتماعــی در زمینــه هــای مختلــف بــه ویــژه بخــش بهداشــت ودرمــان ومدیریــت کرونــا تقدیــر شــد.
گفتنــی اســت در چهارمیــن اجــالس سراســری مســئولیت پذیــری اجتماعــی  کــه بــا رویکــرد تکریــم  چهــره هــای نامــی صنعــت و اقتصــاد 
کشــور در بهمــن مــاه ســال جــاری در دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار گردیــد پــس از ارزیابــی ســازمان هــای مختلف،مجتمــع مــس شــهر 
بابــک در کنــار 40ســازمان دیگــر مــورد تقدیــر قــرار گرفــت کــه مهنــدس محمــد اســدی رییــس خدمــات اجتماعــی مجتمــع مــس شــهربابک 

لــوح وتندیــس ایــن اجــالس را دریافــت نمــود.

ــم  ــس در مراس ــرکت م ــل ش مدیرعام
و  »همایــش  چهارمیــن  افتتاحیــه 
ــزات  ــع فل ــم انداز صنای ــگاه چش نمایش
غیرآهنــی ایــران« از کشــف بزرگتریــن 
ــه  ــان ب ــریدون کرم ــس در س ــدن م مع
همــت متخصصــان داخلــی و ثبــت 
ــد و  ــوزه تولی ــازه در ح ــای ت رکورده

ــر داد.  ــال خب ــان س ــا پای ــروش ت ف
 در ایــن آییــن کــه مهنــدس وجیــه ا... جعفری 
ــات عامــل  ــر صمــت و رئیــس هی ــاون وزی مع
ــس  ــب رئی ــاری نای ــعود خوانس ــدرو، مس ایمی
ــن  ــا بهرام ــران، محمدرض ــی ای ــاق بازرگان ات
رئیــس خانــه معدن ایــران و جمعــی از مقامات 
و مدیــران ایــن حــوزه حضــور داشــتند، دکتــر 
اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت 
مــس فرصت هــای ســرمایه گذاری در صنعــت 
مــس، آینــده عرضــه و تقاضــا و عوامــل مؤثــر 
ــورد  ــی مــس  را م ــش تقاضــای جهان در افزای

بررســی قــرار داد.
انگیزه هــای  بــه  اشــاره  بــا  ســعدمحمدی 
ســرمایه گذاری بــرای بخــش خصوصــی و 
شــرکت مــس و کشــور در خصــوص شــرایط 
موجــود صنعــت مــس گفــت: در ســال 2020 
تــا2035 رشــد متوســط ســاالنه  2/2 درصدی 
در دنیــا پیش بینــی شــده، از ایــن رو، افزایــش 
ــرای مــس چــه در داخــل و چــه در  تقاضــا ب
دنیــا از لحــاظ اقتصــادی یــک نکتــه و پالــس 
ــش  ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــت ب مثب

اســت.
وی گفــت: 99 درصــد بنگاه هــای دنیــا در 
ســال 2021 در بخــش مــس ســودده بوده انــد 
کــه ایــن نکتــه بســیار حائــز اهمیــت در 

خصــوص ســرمایه گذاری در بخــش مــس 
ــت. اس

ــا بیــان اینکــه بایــد دیــد مــا  ســعدمحمدی ب
ــتیم و  ــا هس ــذاری کج ــرمایه گ ــث س در بح
چــه کار بایــد انجــام دهیــم، خاطرنشــان کــرد: 
ــال  ــن در س ــده چی ــس تصفیه ش ــرف م مص
2022 حــدود 2.1 درصــد در حــال رشــد 
ــه  ــن ب ــرف چی ــال 2026 مص ــت و در س اس
ــید. ــد رس ــال خواه ــن در س ــون ت 13.7 میلی

ــع  ــی صنای ــرکت مل ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــارد دالر  ــران کشــور شــیلی 27 میلی ــس ای م
دالر  میلیــون  و 700  میلیــارد   9 کنگــو  و 
ســرمایه گذاری در صنعــت مــس داشــته اند 
کــه ایــن امــر نشــان از اهمیــت صنعــت مــس 

در جهــان دارد.
ــا بیــان اینکــه آینــده صنعــت  وی در ادامــه ب
مــس بــا اقتصــاد جهــان ســبز همســو خواهــد 
ــاد  ــا اقتص ــس ب ــده م ــرد: آین ــد ک ــود؛ تأکی ب
جهــان ســبز کــه به عنــوان یــک تعریــف 
ــا از آن  ــادی در دنی ــر اقتص ــی از نظ بین الملل
ــه  ــب تری ب ــکل مناس ــود؛ ش ــت می ش صحب
ــریع تر  ــج س ــه تروی ــت ک ــد گرف ــود خواه خ
حرکــت  تســریع  الکتریکــی،  خودروهــای 
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  ســمت  بــه 
زیرســاخت های  در  بیشــتر  ســرمایه گذاری 
مربــوط بــه شــبکه بــرق از جملــه ایــن 

راهکارهاســت.
بــه گفتــه وی آینــده صنعــت خــودرو در 
ــس  ــز م ــری از فل ــوی به کارگی ــه س ــان ب جه
و تولیــد خودروهــای برقــی خواهــد رفــت 
کــه مــس در ایــن خصــوص نقــش مهمــی در 

ــت. ــد داش ــا خواه ــن خودروه ــد ای تولی

ــاد  ــه اقتص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــعدمحمدی ب س
ایســتا نیســت و مثــل جریــان آب شــناور 
ــده  ــای تعریف ش ــن فض ــت: در ای ــت، گف اس
ــود در  ــوزه خ ــوان در ح ــا می ت ــی ی بین الملل
اقتصــاد جهانــی مانــد و قســمتی از بــازار را از 
ــا زمــان را از دســت داد کــه  آن خــود کــرد ی
در آن صــورت به ســرعت بــازار را از دســت 
ــدی  ــم و کلی ــش مه ــس؛ نق ــم داد. م خواهی
ــار  ــه انتظ ــان دارد ک ــت جه ــده صنع در آین
جهــت  رو  پیــش  فرصت هــای  از  مــی رود 
اســتفاده  زمینــه  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
ــن  ــوزی در ای ــچ فرصت س ــد هی ــم و نبای کنی

ــیم. ــته باش ــوص داش خص
 مدیرعامــل شــرکت مــس تأکیــد کــرد: 
ــر  ــای تجدیدپذی ــی انرژی ه ــس بین الملل آژان
رشــد ســریع ظرفیــت تولیــد انرژی هــای 
ــارژ  ــر و احــداث زیرســاخت های ش تجدیدپذی
خودروهــای الکترونیکــی، توســعه ارتقــای 
ــار و  ــش ب ــت افزای ــرای مدیری ــرق ب ــبکه ب ش
مشــکل نوســان بــرق بــه دلیــل همــان مصرف 
انــرژی تا ســال 2050 در دســتور کار قرار داده 
ــد  ــداوم رون ــتراتژی ها ت ــن اس ــا ای ــت و ب اس
افزایــش تقاضــای مــس در دوره بلندمــدت بــا 
افزایــش تقاضــای مــس در بخــش خودروهــای 

ــاد. ــاق خواهــد افت الکتریکــی اتف
رشــد  اینکــه  بیــان  بــا  ســعدمحمدی 
اقتصــادی گســترده تر کشــورهای جهــان و 
ــی  ــل اصل ــرف؛ دو عام ــدت مص ــرات ش تغیی
ــی  ــای اساس ــزات و کااله ــای فل ــد تقاض رش
ــرد:  ــد ک ــت، تأکی ــی اس ــال های آت ــی س ط
کشــورهای مطــرح صنعتــی جهــان همچــون 
ــزی  ــکا برنامه ری ــاالت متحــده آمری چیــن و ای

بلندمــدت و ویــژه ای در زمینــه ســرمایه گذاری 
در صنعــت مــس تــا ســال 2026 داشــته اند.

ــده جــزو  ــه در 5 ســال آین ــان اینک ــا بی وی ب
تولیــد مــس  در  دنیــا  برتــر  شــرکت های 
خواهیــم بــود، تأکیــد کــرد: مــس جــزو 
ــرمایه گذاری  ــت س ــه قابلی ــت ک ــری اس عناص

بســیار ســودده دارد.
وی ادامــه داد: معــدن مــس ســریدون بــا 
و  داخلــی  متخصصــان  تــالش  و  همــت 
کارشناســان شــرکت ملــی صنایــع مــس ایران 
ــک  ــاًل  ی ــه قب ــی ک ــد؛ در حال ــاف ش اکتش
ــق بررســی های  ــر خارجــی طب موسســه معتب
ــن  ــه در ای ــود ک ــرده ب ــالم ک ــده اع ــام ش انج
ــدارد  ــی وجــود ن ــره معدن ــچ ذخی ــه هی منطق
ولــی متخصصــان داخلــی بــا اســتفاده از 
ــای  ــک ه ــای روز و تکنی ــرم افزاره ــن ن آخری
ــد  ــر جدی ــه شناســایی ذخای ــد نســبت ب جدی

ــدند. ــق ش موف
ــروی  ــگاه نی ــه جای ــاره ب ــا اش ســعدمحمدی ب
ــگاه  ــد ن ــزود: بای ــت اف ــن صنع ــانی در ای انس
ویــژه ای بــه آمــوزش نیــروی انســانی شایســته 
ــوژی  ــن تکنول ــر اســاس جدیدتری ــد ب و کارآم
روز دنیــا داشــته تــا بتوانیــم بهــره وری  کاملــی 
از صنعــت مــس داشــته باشــیم. اگــر نیــروی 
واقعــی  معنــای  بــه  را  شایســته  انســانی 
نشناســیم و بــه آن بهــا ندهیــم هیــچ کــدام از 
ایــن ابزارهــا منجــر بــه رشــد در بخــش معادن 

ــد شــد. نخواه

دکتر سعد محمدی مدیر عامل شرکت مس : 

سال آینده تولید کاتد شرکت مس 
به بیش از 300 هزار تن می رسد

ــغ  ــا مبل ــل را ب ــالک ذی ــدانگ ام ــر دارد شش ــان در نظ ــتان کوهبن ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اداره اوق
ــد. ــذار نمای ــاره واگ ــه اج ــی ب ــررات اوقاف ــرایط و مق ــت ش ــا رعای ــده ب ــق مزای ــه از طری ماهیان

ــارات  ــه قســمت اج ــاعات اداری ب ــا در س ــات بیشــتر صرف ــرای کســب اطالع ــد ب ــی توانن ــان م متقاضی
ــن 09133423280 و  ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه و ی ــان مراجع ــتان کوهبن ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اداره اوق

ــد. ــل نماین ــاس حاص 03433494719 تم

1-مغازه واقع در امامزاده بی بی عصمت با اجاره ماهیانه پانصد و هفتاد هزارتومان 
2- مغازه واقع در امامزاده بی بی خاتون با اجاره ماهیانه سیصد هزارتومان 
3- مغازه واقع در ابتدای خیابان آستانه با اجاره ماهیانه شصت هزار تومان 
4- کارگاه واقع در خیابان امامزاده سلیمانشاه ماهیانه چهارصد هزار تومان 

اداره اوقاف و امور خیریه هشرستان کوهبنان

 آگهی مزایده اداره اوقاف و امور خیریه 
هشرستان کوهبنان


