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مدیر جمعیت هالل احمر استان کرمان :

امداد رســانی هالل احمر کرمان در 
21روستای سیل زده

با دستور رئیس جمهور :

تد مس  کارخانه تولید کا
شهربابک افتتاح شد

سلیمانی: 

درآمــد پایــدار مددجویــان بــا نصــب  
پنل های خورشیدی

با حضور استاندار کرمان  و مدیران استانی صورت گرفت:

پروژه اضطراری آبرسانی شهر کرمان  کلید خورد
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پروژه اضطراری آبرســانی شــهر کرمان در قالــب بهره بــرداری از هفت حلقــه چاه آب آشــامیدنی با دبــی ۲۰۰ لیتر 
در ثانیه، با حضور اســتاندار کرمان ،نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســامی،اعضای شورای 
،فرماندار ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه   و جمعی از مدیران استان  ، معاون عمرانی اســتاندار اسامی شــهر

کرمان در محور کرمان - جوپار افتتاح شد....

فراخوان چهاردهمین 
جشنواره موسیقی  

نواحی منتشر شد

ح  مدیــرکل کمیته امداد اســتان کرمان از اجرای طر
نــذر قربانی در آســتانه عید قربان توســط ایــن نهاد 
خبر دادو گفت:مردم مؤمن و نوع دوســت اســتان 
می تواننــد ازطریــق روش هــای اعام شــده در ایــن 

ح مشارکت کنند. طر
یحیی صادقــی افــزود: در روز ٣٠ تیر جــاری همزمان 
بــا سراســر کشــور دفاتــر کمیتــه امــداد و مراکــز 
نیکــوکاری سراســر اســتان بــه جــذب و جمــع آوری 
نــذورات مــردم و خیــران هــم اســتانی در قالــب 
نــذورات نقــدی و غیــر نقــدی )به ویــژه گوشــت 
وســتاهای اســتان  قربانــی( در تمامــی شــهرها و ر

اقدام می کنند.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بااشــاره به 
این کــه قربانــی کــردن از جملــه ســنت های حســنه 
ثــار و نتایــج فــردی و  اســامی اســت کــه فضائــل، آ
اجتماعــی مهمــی را بــه دنبــال دارد گفــت: امســال 

نیــز همچــون ســال های گذشــته باهــدف کمک به 
معیشــت خانواده هــای نیازمنــد، تأمیــن حداقــل 
یک کیلــو گوشــت نــذری به ویژه بــرای ســالمندان، 
بیمــاران صعب العــاج و ایتــام تحــت حمایــت در 

دستور کار است.
رعایــت  بــا  دام  ذبــح  محل هــای  بــر  نظــارت  وی 
وتکل هــای بهداشــتی و دعــوت از نیکــوکاران  پر
بــرای حضــور در قربانــگاه و ادای نــذر قربانــی را از 
وز عیــد قربــان  دیگــر برنامه هــای ایــن نهــاد در ر

اعام کرد.
صادقی،بــا اشــاره به دیگــر روش های مشــارکت در 
ح نــذر قربانی گفت: به منظور ســهولت دراجرای  طر
ح، خیــران نیــک  اندیــش و هــم اســتانی های  طــر
مؤمــن می تواننــد با واریــز کمک  های نقــدی خود از 
طریق  شــماره گیری کد دســتوری ۰34#*1*8877* 
و شــماره کارت  مجــازی    5859837۰۰۰۰64879 

ح نذر قربانی مشــارکت کنند. بانک تجارت در طر
نــذورات  تمــام  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
جمع آوری شــده، بافاصلــه در بین نیــاز مندان هم 
اســتانی شناسایی شــده بــا اولویــت ایتــام توزیــع 

خواهد شد.

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان اعالم کرد:

ح نذر قربانی در آستانه عید قربان   اجرای طر
همزمان با سراســر کشــور دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراســر اســتان به جــذب و جمع آوری نذورات مــردم و خیران هم اســتانی در قالب 

نذورات نقدی و غیر نقدی )به ویژه گوشــت قربانی( در تمامی شــهرها و روستاهای اســتان اقدام می کنند.
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عید عبادت و بندگی

و عید اطاعت از اقرد یکتا ربشما مبارک باد . . .

از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:



  دوشنبه 28 تیر 1400   شماره 5991

دفتــر موســیقی معاونــت هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا انتشــار 
فراخوانی اعام کرد: »چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۲9 مهر تا 
۲ آبان 14۰۰، به صورت غیررقابتی در شهر کرمان برگزار می شود«.ثبت نام در این 
جشنواره از طریق سامانه  بامک از تاریخ ۲۰ تیر تا ۲۰ شهریور 14۰۰ انجام می شود.

فراخوان چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی بنا بر اهداف و مأموریت های 

مشخص شــده در آیین نامه برگزاری جشــنواره و شناســایی، ظرفیت سازی و 
حمایت از فعالیت های خاقانه هنرمندان موســیقی اقوام سراســر کشــور با 
اولویت معیارهای هنری و اصالت های فرهنگی موســیقایی هر منطقه تهیه 

و تنظیم شده است.  
برای ثبت نام در چهاردهمین جشنواره موســیقی نواحی با مراجعه به سایت 

جشــنواره با کلیک در قســمت فراخوان جشــنواره، و یا با مراجعه به ســامانه 
بامک ، ابتدا یک حســاب کاربری ایجاد کنید و همه  اطاعات عمومی خواسته 
شــده را ثبت کنید. به منظور راهنمایی بیشــتر درباره چگونگی و مراحل ثبت 
نــام بــا نشــانی الکترونیکــی bamak@nay.ir مکاتبــه کــرده یــا با شــماره تلفن 

۰9۰34483۲91 )در ساعات کاری( تماس بگیرند.

فراخوان چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی منتشر شد

خبــر
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شــهردار کرمــان گفــت: بــه نظــر مــن ســازمان فــاوا در ایــن دوره مدیریــت 
شــهری کرمــان، خــوب عمــل کــرده اســت.

ســیدمهران عالــم زاده، بــا بیــان این کــه حــوزه معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
ســرمایه انســانی و ســازمان فــاوا، مغــز یــک سیســتم هســتند؛ چراکــه 
بــرای سیســتم برنامه ریــزی می کننــد، گفــت: بــا برنامــه ای کــه معاونــت 
برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی بــرای پنج ســال آینــده طراحــی کــرده، 

شــهرداری بــرای یــک جهــش آمــاده شــده اســت.
وی افــزود: ایــن کار یــک روش مانــدگار و بــه روز اســت کــه بایــد اجــرا می شــد؛ 
البتــه انتظــار داشــتم ایــن تحــول زودتــر اتفــاق بیفتد.شــهردار کرمــان 
ادامــه داد: ناگزیریــم از ســامانه های مختلــف اســتفاده کنیــم؛ چراکــه 
روش هــای ســنتی، درگیــری و اتــاف وقــت مــردم و مجموعــه شــهرداری را 
زیــاد می کند.عالــم زاده بیــان کــرد: امیدواریــم ایــن حرکــت خــوب ادامــه پیــدا 

کنــد و شــهرداری کرمــان، از شــهرداری الکترونیــک عبــور کــرده و بــه ســمت 
شــهرداری هوشــمند بــرود. علــی ســعیدی، معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
ســرمایه انســانی شــهردار کرمــان نیــز در ایــن مراســم، اســتقرار ایــن ســامانه 
را کاری بــزرگ، زیرســاختی و مانــدگار دانســت و از همــه همکارانــی کــه در 
ایــن زمینــه تــاش کردنــد، سپاســگزاری کــرد. معــاون معمــاری و شهرســازی 
شــهردار کرمــان هــم بــا بیــان این کــه تاکنــون هیــچ اختیــاری در بارگــذاری 
ــا اســتقرار ایــن ســامانه، از  دیتاهــای تولیــدی شــهرداری نداشــتیم، گفــت: ب
ایــن وابســتگی رهــا شــده و تــا حــد امــکان روی ایــن سیســتم اطاعــات را 

خــود بارگــذاری می کنیــم. 
مریــم ایاقــی حســینی افــزود: همچنیــن بــا اســتقرار ایــن ســامانه، یــک 
بانــک جامــع و کامــل از شــهر و اطاعــات مکانــی خواهیــم داشــت؛ بنابرایــن، 
زحمــات همــکاران شــهرداری در خصــوص جمــع آوری ایــن اطاعــات هــدر 
ــر روی سیســتم بارگــذاری می شــود. وی ادامــه داد: در  نمــی رود و  یکپارچــه ب
بعضــی مــوارد هــم بــه کمــک ایــن سیســتم، کاربــران می تواننــد به صــورت 

لحظــه ای اقدامــات مربــوط بــه خــود را مــوردی ثبــت کننــد.
مدیرعامــل ســازمان فنــاوری و اطاعــات شــهرداری کرمــان نیــز در ایــن 
مراســم گفــت: »ســامانه مدیریــت و یکپارچه ســازی و مدیریــت داده هــای 

ــش  ــال ها پی ــه س ــت ک ــی اس ــیار مهم ــروژه بس ــان«، پ ــهرداری کرم ــی ش مکان
در بســیاری از شــهرداری های کشــور اجــرا شــده اســت.

حیدر  هــادی زاده، بــا بیــان این کــه خوشــبختاته بــا اتفاقــی کــه در حــوزه 
مثــل  مهمــی  ســامانه های  افتــاد،  کرمــان  شــهرداری  در  نرم افــزاری 
شهرســازی و نوســازی اســتقرار پیــدا کــرد، گفــت: یک ســری دیتــای مکانــی 
خیلــی خــوب در حوزه هــای مختلــف به ویــژه در حــوزه معــاون معمــاری 
و شهرســازی ایجــاد شــده؛ بنابرایــن، نیــاز بــود »ســامانه مدیریــت و 
یکپارچه ســازی و مدیریــت داده هــای مکانــی شــهرداری کرمــان« نیــز 
اســتقرار یابــد. وی افــزود: تمــام داده هــای مکانــی کــه در واحدهــای 
و  جمــع آوری  ســامانه  ایــن  در  می شــود،  تولیــد  شــهرداری  مختلــف 
مدیریــت می شــود. وی افــزود: از دیتــای ایــن ســامانه در اســتارت آپ 
ویکندهــا هــم می تــوان اســتفاده کــرد. وی بــا بیــان این کــه اتفــاق خــوب 
دیگــر در ایــن حــوزه، بارگــذاری عکــس جدیــد از شــهر اســت، گفــت: 
کار عکاســی یک پانصــدم شــهر کرمــان را بهتــر از کیفیــت گــوگل انجــام 
داده ایم. هــادی زاده افــزود: نزدیــک یــک میلیــارد تومــان بــرای راه انــدازی 
 فوایــد آن بســیار زیادتــر و ماندگارتــر از 

ً
ایــن ســامانه هزینــه شــده، امــا قطعــا

ایــن رقــم اســت؛ چراکــه یــک پــروژه زیرســاختی و پایــدار اســت.

مدیرعامل برق منطقه ای کرمان:

بــا  اگــر همــکاری صنایــع نبــود، 
خاموشی های بیشتری در کرمان 

مواجه  می شدیم

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان گفت: 
اگر همکاری صنایع نبود قطعا با خاموشی های زیادی 
مواجه می شــدیم و صنایع علی رغم آنکه تولیدشــان 
خیلی کاهش می یابد و دچار مشــکاتی می شوند، به 
خاطر رفــاه مردم در تابســتان حاضر شــدند تــا خطوط 

تولید خود را تعطیل کرده یا کاهش دهند.
بــه گــزارش جام جــم "حمیدرضــا حبیبــی" در دیــدار بــا 
مدیــران کارخانه هــای ســیمان ممتــازان و کرمــان بــا 
تشــکر از همــکاری ایــن صنایــع در کاهــش میــزان 
بــار انــرژی خــود بــه منظــور پایــداری شــبکه و کاهــش 
خاموشــی ها و تامیــن بــرق مشــترکین خانگــی در 
ایــن روزهای گــرم اظهــار کــرد: در ســال جاری بــه دلیل 
خشکســالی بــی ســابقه ناشــی از بــارش کــم موجــب 
کاهــش تولیــد بــرق نیروگاه هــای بــرق آبــی شــد و 
همچنیــن گرمــای زودرس از اردیبهشــت و افزایــش 

مصرف برق با کمبود تولید در  شبکه مواجه شد.
وی افزود: بــرای عبور از وضعیت کنونی ناگزیر شــدیم 
تا همکاری صنایع را بیشــتر از ســال های قبل داشــته 
باشــیم که خوشــبختانه صنایع اســتان بســیار خوب 

همکاری کردند و ما از این بابت تشکر می کنیم.
حبیبــی گفــت: اگــر همــکاری صنایــع نبــود قطعــا بــا 
خاموشــی های زیادی مواجه می شــدیم و صنایع علی 
رغــم آنکــه تولیدشــان خیلــی کاهــش می یابــد و دچار 
مشــکاتی می شــوند، به خاطر رفاه مردم در تابستان 
حاضر شــدند تا خطــوط تولید خــود را تعطیل کــرده یا 

کاهش دهند.

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

رونمایی از »سامانه یکپارچه شهرسازی و نوسازی« 
شهرداری کرمان

مدیر شرکت گاز استان کرمان اعالم کرد؛

واگــذاری ۵۶۲ انشــعاب رایــگان 
گاز بــه مددجویان کمیتــه امداد 

و بهزیستی

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان از واگذاری 
بــه  طبیعــی  گاز  رایــگان  انشــعاب  مــورد   56۲
مددجویــان واجــد شــرایط از جملــه مددجویــان 
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی ایــن 

استان در سال گذشته خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم "منوچهــر فــاح" بــا اشــاره به 
این کــه اقدامــات و فعالیت هــای شــرکت گاز در 
گاز در  الهــی  راســتای توســعه متــوازن نعمــت 
جامعه به ویــژه افراد کمتر برخوردار اســت، گفت: 
در ســال گذشــته 56۲ انشــعاب رایــگان گاز بــه 
مددجویــان اســتان کرمــان اهــدا شــد کــه از ایــن 
تعــداد 173 مــورد بــه خانوارهــای تحــت پوشــش 
بهزیســتی، ۲41 مورد بــه مددجویــان کمیته امداد 
امــام خمینــی)ره(، 14۰ مــورد بــه بنیــاد شــهید و 
بــه  نیــز  مــورد  ایثارگــران و هشــت  و  جانبــازان 

مشترکین مذهبی واگذار شده است.
وی ادامــه داد: مددجویــان نهادهــای حمایتــی که 
تاکنــون از امتیــاز انشــعاب گاز بهره مند نشــدند، 
می توانند بــا دریافــت معرفی نامه از نهــاد مربوطه 
و ارائــه آن به شــرکت گاز از امتیاز کنتور و اشــتراک 

رایگان استفاده کنند.
فــاح افــزود: تاش همــه همــکاران ما در شــرکت 
گاز ایــن اســت کــه بتوانیــم از حداکثــر تــوان خــود 
در بهــره مندســازی مــردم عزیــز اســتان کرمــان از 
نعمــت گاز طبیعی اســتفاده کنیــم و در ایــن راه از 

هیچ اقدامی دریغ نمی کنیم.

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمان 
از عملیــات امدادونجــات نیروهای امــدادی در ۲1 
 ، ، رابــر روســتا در شهرســتان های بافــت، بردســیر

، سیرجان، زرند، راین و ماهان خبر داد. راور
بــه گــزارش جام جم"رضــا فــاح" اظهــار کــرد: در پی 
بارندگی هــای شــدید، طغیــان رودخانه هــا و جاری 
شدن ســیل بافاصله نیروهای امدادی جمعیت 
هال احمر برای عملیــات امدادونجات به مناطق 
 ، ، رابر سیل زده در شهرســتان های بافت، بردسیر

، سیرجان، زرند، راین و ماهان اعزام شدند.  راور
وی با اشــاره به اعــزام 5۲ نیــروی امــدادی در قالب 

ود: ۲5 تیــر  14 تیــم بــه مناطــق حادثــه دیــده افــز
عملیــات ارزیابــی، رهاســازی خوردهــای گرفتــار در 
آب، تخلیه آب منازل و معابر در ۲1 روســتا به مدت 

4 ساعت انجام شده است.
 فــاح بــا اشــاره بــه بکارگیــری 13 خــودروی کمــک 
دار و آمبوالنــس در ایــن عملیات هــا تصریــح کرد: 
عملیات امدادرســانی در روســتاها و مناطق شــهر 

درگیر سیل همچنان ادامه دارد. 
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمان 
بــا اشــاره بــه اعــزام 7 تیــم امدادونجــات در شــب 
گذشــته بــه روســتای کیســکان بــرای پیــدا کــردن 

پنــج نفــر مفقــودی افــزود: 4 تیــم امدادونجــات و 
آنســت از مرکــز اســتان و شهرســتان ســیرجان به 

شهرستان بافت اعزام شدند. 
وی اظهــار کــرد: در ادامــه امدادرســانی های انجــام 
شــده عملیــات جســتجو بــرای پیــدا کــردن پنــج 
مفقودی از ســر گرفته شــد و نیروهــای هال احمر 

اولین جسد را در حوالی سد بافت پیدا کردند.
امــدادی  وهــای  نیر همــه  کــرد:  تصریــح  فــاح   
جمعیــت هــال احمــر اســتان تــا پایــان فعالیــت 
ســامانه بارشــی در اســتان در حــال آمــاده بــاش 

هستند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان:

امداد رسانی هالل احمر کرمان در ۲1روستای سیل زده

پروژه اضطراری آبرســانی شــهر کرمان در قالب بهره برداری از هفت حلقه چاه آب 
آشــامیدنی با دبــی ۲۰۰ لیتر در ثانیــه، با حضور اســتاندار کرمــان، نماینــدگان مردم 
، معاون  کرمان و راور در مجلس شــورای اســامی،اعضای شــورای اســامی شــهر
، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه   و جمعــی از مدیران  ، فرماندار عمرانی اســتاندار
اســتان کرمان در محور کرمان - جوپار افتتاح شــد.  پروژه اضطراری آبرســانی شهر 
کرمــان بــا اعتبــار 4۲۰ میلیــارد ریــال طی چهــار مــاه بــا 6 هــزار و 8۰۰ متر خــط انتقال 
به بهــره بــرداری رســید. مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان کرمــان در این 
، معاون عمرانی، نماینــدگان کرمان در  مراســم با اشــاره به حمایت های اســتاندار
مجلس، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان و سایر مســئوالن گفت: 
، بافــت و کرمان را رفــع کردیم و تعهد دادیم بخشــی  تا حد توان مشــکات آب رابر
دیگری از مشــکات آب کرمان را نیز بزودی رفع کنیم. محمد طاهری افزود: هفت 
حلقه چاه دارای ظرفیت را در آخرین نقاط دشــت های پیرامــون کرمان با همکاری 

شــرکت هلیــل آب جســتجو و شناســایی در کوتاه ترین زمــان پروانــه بهره برداری 
برای ایــن چاه هــا صــادر شــد.وی اظهــار داشــت: حفــاری این چاه هــا توســط چند 
دســتگاه همزمــان انجــام شــد و بافاصلــه 1۲ کیلومتــر خــط جمــع آوری آب را اجرا 

کردیم.
وی ادامه داد: به  مــوازات آن خط ۲۰ کیلوولت بــرق را به طــول 1۲ کیلومتر خریداری 
کردیــم که مشــکات خاص خــود را داشــت، همچنیــن در اجــرای این پــروژه طی ۲ 

نقطه به بزرگراه برخورد کردیم که به صورت تونلی پروژه اجرا شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان کرمان با بیان این که کارهای اداری این 
پروژه ظرف یک روز انجام شــد تصریح کرد: 6 هزار و 8۰۰ متــر لوله قطر 5۰۰ را تامین 
کردیم و در این پــروژه تاکنون 4۲ میلیارد تومان هزینه شــده که تمام اعتبارات آن 
را به صورت اســتقراض تامیــن کردیم.وی افزود: ایــن پروژه به مــردم کرمان هدیه 

می شود تا با مشکات کمتری تابســتان گرم امسال را پشت سر بگذارند.

با حضور استاندار کرمان  و  مدیران استانی صورت گرفت:

پروژه اضطراری آبرسانی شهر کرمان کلید خورد

هفته هــای اخیر و  قطــع مکرر 
برق موجب ناراحتی بســیاری 
از مردم شــده اســت. آســیب 
به وســایل برقــی مشــترکین 
شــاید زنــگ هشــداری بــرای 
صنعت برق باشــد تــا راهکار مناســب برای توســعه 

زیرساخت ها  و اصاح شبکه توزیع پیداکنند.
اســتان کرمان به گفتــه کارشناســان بــا بیــش از 3۰۰ 
روز آفتابــی در ســال، بیــش از 7۰درصــد تابــش نــور 
خورشید در ایران را دارا می باشد. این ظرفیت بسیار 
عالی می تواند جایگاه این اســتان را در بخش تامین 
انرژی هــای پــاك و همچنیــن جلــب ســرمایه گــذاران 

خارجی ارتقا بخشد.
کاهــش  و  خشکســالی ها  اخیــر  ســال های  در 
بارندگی هــا در برخــی روســتا ها فعالیت کشــاورزی یا 
دامپروری را دشوار ســاخته که این موضوع  افزایش 
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر را بــه دنبــال داشــته 
اســت.اما بــا توســعه نیروگاه هــای خورشــیدی در 
اســتان منافــع اقتصــادی و حمایتــی مــردم منطقــه 
تامین و  فرصت شــغلی بســیار مناســبی برای اقشار 
 مختلــف ایجــاد خواهدشــد. کــه در محیــط روســتا 
 بــا نصــب پنل هــای خورشــیدی مقیــاس کوچــک 
ضمن تامین روشــنایی  یک درآمد پایــدار و تضمین 
شده برای اهالی روســتا رقم خواهد خورد که قطعا از 
مهاجرت و پیامد های ناشی از آن جلوگیری می شود. 
از سوی دیگر  باتوجه به این که 4۰ درصد برق تولیدی 
کرمان وابسته به آب میباشد و با وجود خشکسالی 

و کمبود منابع آبی در اســتان، راه اندازی نیروگاه های 
خورشــیدی گام بســیار موثری در صرفه جویی منابع 

آبی و حفظ محیط زیست بشمار می رود.
ح هایــی بــرای بهــره بــرداری  در دولــت دوازدهــم  طر
از انــرژی خورشــیدی نظیــر کرامــت خورشــید کمیتــه 
امداد امــام خمینــی اجرا شــد کــه بــا  پرداخــت وام به 
مددجویــان  زمینــه ایجــاد نیروگاه هــای خورشــیدی 
بر پشــت بــام منــازل ایجــاد شــد و  ایــن نیروگاه های 
مقیاس کوچک 5 کیلوواتی ضمن تامیــن برق مورد 
نیــاز ســاکنان، اضافه تولیــد خــود را به شــبکه تزریق 
می کردنــد کــه وزارت نیــرو بــرق تولیــدی مددجویــان 
را  ماهیانــه نزدیک بــه یک میلیــون تومــان خریداری 
می کند  کــه یک اشــتغال زایــی کاذب بــا درآمــد ثابت 
و پایــدار ایجــاد شــده اســت. هرچنــد کــه در اســتان 
کرمــان نیروگاه هــای خورشــیدی زیــادی در قالــب 
خانگی یا صنعتی ایجاد شــده ، اما با ایــن وجود هنوز 
ظرفیت زیادی برای توســعه نیروگاه های خورشیدی 
وجود دارد که نیازمند مشــارکت بخــش خصوصی و 
حمایــت و رفع موانع تولیــد از طرف دولت می باشــد.

کاهــش تلفات بــرق بــه دلیــل نزدیکــی مــکان تولید 
تــا مصــرف نیروگاه هــای خورشــیدی و همچنیــن 
کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطــی از محاســن 
نیروگاه هــا می باشــد. آن چــه مســلم اســت نــگاه به 
آینده و جلوگیــری از تخریــب محیط زیســت و رهایی 
از جنگ آب از دغدغه های جامعه میباشــد که خوب 
است دولت ها برای حفظ و حراست از محیط زیست 
با تامیــن اعتبار مســیر را برای حضور ســرمایه گذاران 

نیروگاه های خورشیدی هموار سازند. اما متاسفانه 
عامــل مهــم دیگری کــه باعــث جلوگیــری از توســعه  
پنل هــای  قیمــت  افزایــش  می شــود  نیروگاه هــا 
خورشــیدی در ســال های اخیــر و حضــور رقبــای 
خارجی و کشورهای همســایه در بازار ایران و از طرف 
خ ارز  کــه محصــوالت تولید  دیگــر تــورم و افزایش نــر
داخل را به دســت فراموشی ســپرده اســت.البته به 
گفته کارشناســان بــرای حل ایــن موضــوع دو راهکار 
وجــود دارد. اول از همــه افزایش قیمت خریــد برق از 
نیروگاه های خورشــیدی خانگی تا هم زمینه توسعه 
پنل هــای خورشــیدی افزایــش یابــد و هــم مــردم بــه 
صرفــه جویــی در مصــرف بــرق ترغیــب شــوند و دوم 
این که  دولت با تکیه بر نیروی جوان کشــور سرمایه 
گذاری بــر روی شــرکت های دانش بنیان بــرای تولید 
پنل های خورشــیدی و افزایش میزان بهــره وری آنها 
با توجه به شرایط بومی باشد. اما این ها نیازمند نگاه 
دولت ســیزدهم بــه اصــاح زیرســاخت ها در کشــور 
بــا اســتفاده از جوانــان مومــن ، انقابــی ، متخصص 
وکارآمــد اســت کــه بــا حمایــت دولــت مردمــی ایران 
سربلند را در چله انقاب دست در دست یکدیگر تا 

پهنای خورشید بسازیم.

تا پهنای خورشید
 حامدشجاعی باغینی

نویسنده
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3 رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان کرمــان از دســتگیری 3 متهــم کــه 75۰ 
مترمربع زمین از اراضی دولتی را به صورت غیر قانونی تصرف کرده بودند، خبر داد .

به گــزارش جام جــم ســرھنگ"حمیدرضا میرحبیبی" اظهــار کرد: مامــوران پلیس 
امنیت اقتصادی  استان با پیگیری ھای تخصصی از تصرف غیرقانونی یک قطعه 
زمین دولتی به مساحت 75۰متر مربع در محدوده  شهرک اهلل آباد کرمان مطلع و 

موضوع را در دســتور کار قرار دادند.وی افزود: با انجام تحقیقات بعدی مشخص 
شــد، ســه نفر اقدام به سندســازی و تصــرف غیرقانونــی این زمیــن کرده انــد تا به  
تدریج با افزایش قیمت نسبت به فروش آن اقدام کنند که در این رابطه ماموران 
با پیگیری ھای بعدی ھر سه نفر را شناسایی  و آنان را ضمن ھماھنگی قضائی در 

چند نقطه  از شھر کرمان دستگیر کردند.

رئیــس پلیس امنیــت اقتصــادی اســتان کرمان با اشــاره بــه این که کارشناســان 
ارزش این زمین که متعلق به شهرداری بود را 18 میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: 
متهمان مرتبط با ایــن زمین خواری با تشــکیل پرونــده به مراجــع قضائی معرفی 
شدند که رسیدگی به چند مورد مشابه در محدوده ھمین نقطه از شهر کرمان و 

دیگر نقاط نیز در دست انجام است.

رئیس سازمان صمت کرمان:
 در صورت نیاز به خاموشی، 
زمان بندی قطع برق صنایع 

اعالم شود

 

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( 
اســتان کرمــان گفــت: در صــورت نیــاز بــه قطــع بــرق 
صنایــع الزم اســت برنامــه زمان بنــدی خاموشــی 
تدویــن و در اختیــار صنایــع قــرار گیــرد تــا از بــروز 

مشکات بعدی برای این واحدهاجلوگیری شود.
مهــدی حســینی نــژاد تاکیــد کــرد: الزم اســت در 
بســیاری از بخش هــا بــا نــگاه اســتانی بــرای حــل 
مشــکات موجــود در اســتان تدبیــر و برنامــه ریــزی 

شــود و اقدامــات الزم صــورت گیــرد.
رئیــس صمــت کرمــان یــادآور شــد: قطــع ناگهانــی برق 
صنایــع در اســتان بــا ایجــاد چالــش در رونــد تولیــد 
واحدهــای صنعتــی و بــا تاثیرگــذاری در زنجیره هــای 
تولیــد، آینــده بــازار محصــوالت تولیــدی ایــن واحدهــا 

را بــا چالــش مواجــه می کنــد.
وی ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه بــا ایجــاد چالش 
در بــازار محصــوالت تولیــدی صنایــع، دســتگاه های 
متعــددی بــرای حــل مشــکات ایــن بخــش وارد 
می شــوند، افــزود: چندیــن ســال تــاش شــده در 
اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی از واردات 
جلوگیــری و از تولیــد داخلــی حمایــت شــود و در ایــن 
ــه  ــر را ب ــورد نظ ــاخت های م ــرورت دارد زیرس ــه ض زمین
شــکلی ایجــاد کنیــم کــه زنجیــره تولیــد دچــار مشــکل 
نشــود. رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان یــادآور شــد: صورتــی کــه بــه صــورت 
واحــد بــه موضوعــات نــگاه و برنامــه ریــزی کنیــم از 

ایجــاد چالش هــای بعــدی جلوگیــری می شــود.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

زمین خواری18 میلیاردی  در کرمان کشف شد

ح نســیم نهج الباغــه که در  مراســم قرعه کشــی نهمین دوره طر
ماه مبارک رمضان به همت شــرکت گل گهر و با همراهی شورای 
فرهنگ عمومی شهرســتان انجام شــده بود؛ با قرعه کشــی برای 
تعییــن 314 برگزیــده پنج شــنبه ۲4تیرمــاه بــا حضــور امام جمعه، 
، رئیــس اداره فرهنگ  ، شــهردار ، مدیــر مجتمع گل گهــر فرمانــدار
و ارشــاد، جانشــین فرماندهی ســپاه، رئیــس اداره کتابخانه های 
عمومــی ســیرجان و جمعــی از مســئولین برگــزار و همزمــان بــه 
صورت زنده از صفحه رسمی اینستاگرام شــرکت گل گهر منتشر 

شد.
حجت االســام ســید محمــود حســینی امــام جمعــه ســیرجان 
ح نســیم  در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه هــدف اصلــی برگــزاری طــر
ح آشــنایی آحاد  نهج الباغه گفت: هــدف اصلی از برگزاری این طر
مــردم بــا مفاهیــم نهــج الباغــه و اســتفاده از راهکارهــای علمــی 
و عملــی امیرالمومنیــن)ع( در مســیر زندگــی اســت. جــا دارد از 
زحمات مدیر عامل شــرکت گل گهر و روابط عمومی این شرکت 
ح همراه مــا بودند، صمیمانه  که در تمامی مســیر برگزاری این طر

تشــکر کنیــم. ســهراب بهاالدینــی فرماندار ســیرجان نیــز ضمن 
، گفت: نیاز  تشــکر از تدبیر امــام جمعه و اهتمام شــرکت گل گهــر
ح با قدرت در ســال های آتی نیــز اجرا شــود. چرا که  اســت این طر
وجــود چنیــن فعالیت های مذهبــی، فرهنگــی و اجتماعــی عاوه 
بر ارتقای بینــش فرهنگی مردم، برای شهرســتان بســیار مفید و 

موثر است.
حجت نجمی نیــا مدیر مجتمــع گل گهر نیز بر تاش این شــرکت 
ح موفق  برای حفظ جایــگاه و ارزش نهج الباغه در قالــب این طر
ح هــای ایــن چنینــی بــر اهمیــت و ارزش  تاکیــد کــرد و گفــت: طر
معــارف اســام در هدایت بشــر تاکیــد بســیار زیــادی دارد و برای 
انســان ســازی بــا تکیــه بــر کام شــیوای حضــرت علــی)ع( گام بــر 
ح نســیم نهــج الباغه  مــی دارد. خرســندیم در نهمیــن دوره از طر

فرصتی دست داد تا بار دیگر به این مهم بپردازیم.
ح نســیم نهج الباغه نیز با اشــاره  حســن خدامی دبیر اجرایی طر
به استقبال بســیار خوب از این دوره گفت: آزمون پایانی نهمین 
ح نســیم نهج الباغه در مــاه مبارک رمضان با شــرکت  دوره از طــر

بیــش از 7۲۰۰ نفــر بــه صــورت الکترونیکــی و در ســایت نســیم 
نهج الباغه برگزار شــد کــه از این تعــداد حدود ۲ هزار نفر از ســایر 

شهرستان های کشور بودند. 
ح، 5 برنــده ســکه های تمام  وی افــزود: در مراســم اختتامیــه طــر
بهــار آزادی از طریــق قرعــه کشــی مشــخص شــد و بــر همیــن 
اســاس محمــد صادقــی، مریــم نژادحیــدری و صدیقــه نجمــی نیا 
از ســیرجان، ســتایش پرواســی از خاتــون آبــاد و محمــد چمنی از 
اصفهــان برنده 5 ســکه بهــار آزادی شــدند و برای تعیین اســامی 

، از بیــن کســانی کــه صــد امتیــاز کامــل را به  3۰9 نفــر جوایــز دیگــر
دســت آورده اند، طــی ســه قرعه کشــی در ســه ســطح اول، دوم و 
سوم، مشخص شد.خدامی در خصوص اعام اسامی برندگان و 
نحوه دریافــت جوایز اظهار کرد: اســامی افراد منتخب در ســایت 
 goharpress.ir و پایــگاه خبــری گهــر پــرس بــه آدرس nahjo.ir
اعام شــده اند. برنــدگان بــرای دریافت جوایــز خــود می توانند بر 
اســاس اعــام در ســایت مذکور بــه دفتــر امــام جمعه ســیرجان 

مراجعه نمایند.

ســلیمانی باحضــور در کمیتــه امداد اســتان کرمــان با 
یحیی صادقی  دیدار و گفتگو کرد.  

بــه گــزارش جام جــم محمدســلیمانی در ایــن دیــدار 
ح  بــا تقدیــر از کمیتــه امــداد بــرای اجــرای موفــق طــر
کرامت خورشــید بر تســریع در اجــرا و نصــب پنل های 

خورشیدی مددجویان تاکید کرد.
وی گفت:نصــب پنل هــای خورشــیدی در خانه هــای 
مددجویان کمیته امداد استان کرمان عاوه بر کمک 
به اســتقال مالی خانوار هــا  به تولید انرژی برق کشــور 

نیز کمک می کند.

وی با بیان این که خشکســالی ها و کاهش بارندگی ها 
در برخــی روســتا ها فعالیــت کشــاورزی یــا دامپــروری 
را دشــوار ســاخته اســت اظهارداشــت : ایــن موضــوع 
موجب مهاجرت مددجویان از روســتا به شــهر شــده  
کــه بــا نصــب پنل هــای خورشــیدی مقیــاس کوچــک 
و  ایجــاد یــک درآمــد پایــدار و تضمیــن شــده  بــرای 
روســتائیان می تــوان از ادامــه مهاجــرت ایــن افــراد و 

پیامد های ناشی از آن جلوگیری کرد.
ســلیمانی اضافــه کــرد: خریــد تضمینــی بــرق پنل های 
خورشــیدی بــه مــدت ۲۰ ســال توســط وزارت نیــرو، 

می تواند به ایجاد درآمد پایدار و طوالنی مدت برای این 
خانوارها منجر شود.

وی  با بیان این که تمام صورتحساب های برق تولیدی 
مددجویان توســط وزارت نیرو  تا کنون پرداخت شــده 
است خاطرنشــان کرد:، چون همیشــه برق به صورت 
مســتمر توســط مــردم مصــرف می شــود، بــا توجــه به 
دریافــت عــوارض از ایــن بــرق مصرفــی بــرای پرداخــت 
هزینــه بــرق تجدیدپذیــر توســط دولــت، مشــکلی در 
پرداخت پول خرید برق خورشیدی به سرمایه گذاران 
وجــود ندارد.مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

شمال اســتان همچنین با اشــاره به پیک تابستان بر 
مدیریت مصرف بار توســط ســازمان ها و ادارات تاکید 
و از مدیران کمیته امداد خواســت تا نسبت به تست 

و اســتفاده از دیــزل ژنراتــور )مولدهــای اضطــراری( در 
ســاعات پیک ظهــر اقــدام نمایندتا فشــار و خســارت 

جدی به شبکه توزیع برق وارد نگردد.

در راســتای کاهــش و بهینه ســازی مصــرف برق، 
مرکــز پایش مصرف بــرق ادارات با حضــور واعظی 
 ، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب 
اســتان و مدیــرکل بازرســی اســتانداری در محــل 

دفتربازرسی استانداری کرمان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب اســتان کرمان، مرکز پایش و رصد مصرف 
برق دســتگاه های اجرایی اســتان پس از بررســی 
و تصمیم گیــری در کارگــروه انرژی استان،توســط 
شرکت توزیع برق جنوب و باهمکاری استانداری 

کرمان افتتاح گردید.
در ایــن راســتا مهــدوی نیــا مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع بــرق جنــوب اســتان بیــان نمود:تاکنــون 
بیش از 14 هزار کنتور هوشــمند برای مشــترکین 
صــادر شــده کــه از ایــن تعــداد، ادارات اســتان به 
صورت 1۰۰ درصــد مجهز بــه این نوع کنتور شــده 

اند.
11 هــزار کنتــور در بخــش  وی افــزود: بیــش از 
کشــاورزی کــه بیشــترین مصــرف بــرق اســتان را 
بــه خــود اختصــاص داده، هوشــمند و در بخــش 
صنعت نیــز بیــش از 5۲ درصد مجهز بــه این نوع 
کنتور گردیده اند کــه به صورت برخــط و در لحظه 

مصرف برق آنها رصد می شود.
مهدوی نیا در خصوص مصرف برق ادارات اعام 
کــرد: چنانچه ادارات اســتان بیشــتر از میزان برق 
تعییــن شــده، مصــرف داشــته باشــند بافاصله 
توســط دفتــر بازرســی اســتانداری بررســی و بــه 

ایشان تذکر داده خواهد شد .
همچنین از اداراتی کــه بتواننــد در میزان مصرف 
برق خــود صرفه جویی داشــته باشــند نیــز تقدیر 

بعمل خواهد آمد.
وی اســتان کرمــان را از اســتان های پیشــرو در 
پایــش مصــرف بــرق در کشــور دانســت و ضمن 
تشــکر از مصوبــه معــاون توســعه مدیریــت و 
منابــع اســتانداری کرمــان در خصــوص کاهــش 
ســاعت ادارات اســتان بــه منظــور بهینــه ســازی 
مصرف بــرق، بیان داشــت: بــه مــوازات این رصد 

و کاهش ســاعات اداری، تفاهم نامــه همکاری با 
بســیج ادارات و فرماندهان بســیج کــه ناظر ویژه 
در ادارات بــوده منعقــد و در ایــن راســتا مصــرف 

بهینه ادارات پایش خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق جنــوب اســتان 
 ، کرمان افزود: در چارچوب قوانین شــرکت توانیر
4.9 میلیاردتومــان پــاداش به مشــترکین بخش 
کشــاورزی، خانگــی و اداری که نهایت همــکاری را 
با ادارات برق سراسر کشــور داشته اند، پرداخت 

شده است.
همچنیــن یــادآور می گــردد طبــق مصوبــه هیــات 
وزیران در خصــوص مصرف بــرق ادارات، مصوب 
شده اســت ادارات دولتی در زمان ساعات اداری 
ج از ســاعت  تا 5۰ درصد کاهــش مصرف و در خار

اداری نیز 8۰ درصد برق مصرفی را کاهش دهند.
منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  واعظــی 
استانداری نیز در این افتتاح از تدابیر مدیرعامل 
و زحمــات همــکاران شــرکت توزیــع بــرق جنــوب 
موثــر  اقدامــات  راســتای  در  کرمــان  اســتان 

فرهنگ ســازی مدیریــت مصــرف بــرق تشــکر و 
قدردانی نمود.

وی همچنیــن بیــان نمــود ، انشــااهلل در اولیــن 
جلسه شورای اداری از شــرکت توزیع برق جنوب 
اســتان برای تدابیر موثر انجام شده برای کاهش 

خاموشی ها تقدیر خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان 
تصریح کرد در خاموشــی های اخیر با بررســی های 
انجام شــده، اســتان کرمان با کمترین خاموشــی 

مواجه بوده است.
همچنین با تدابیری که اتخاذ شده است،استان 
کرمان جزء استان های پیشرو در کشور می باشد 
که کاهش ســاعت ورود و خروج اداری را اجرا و به 
رونــد تــوازن تولیــد  و مصرف انــرژی کمــک نموده 

است.
در ایــن نشســت ثمــره مدیــر دفتــر مدیریــت 
مصرف شــرکت توزیع بــرق جنوب اســتان کرمان 
نیــز نکاتی را در خصــوص چگونگی پایــش ادارات 

با استفاده از نرم افزار بازار برق بیان نمود. 

یت و منابع اســتاندار و مدیران استانی صورت گرفت: با حضور واعظی معاون توسعه مدیر

افتتاح مرکز پایش مصرف برق ادارات اجرایی 
در برق جنوب استان

ح نسیم  برندگان نهمین دوره طر
 نهج البالغه در سیرجان مشخص شدند

 سلیمانی در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان کرمان عنوان کرد: 

ضرورت مدیریت مصرف برق   با استفاده از مولدهای اضطراری 
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فریــــــادرس ناله درویش تویی  
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 

یادآور راه کشتی خویش، تویی
امام خمینی - ره

با دســتور رئیس جمهــور کارخانه تولیــد کاتد مس 
شــرکت بابک مس ایرانیان بــا ظرفیــت 5۰ هزار تن 

در سال افتتاح گردید.
ح صنعتــی دیگــر نیــز که   در ایــن مراســم، چهــار طــر
همگــی در اســتان کرمــان و از زیرمجموعه هــای 
شــرکت مادر تخصصــی هلدینــگ میدکو می  اشــند 

افتتاح شد.
 رئیس جمهــور با اظهار خشــنودی از این که در یک 
ح صنعتی بــزرگ افتتاح  روز و در یک اســتان پنــج طر
می شــود گفــت: ایــن نشــانگر کارآمــدی ملــت و 
دولت است. روحانی با تشــکر از دست اندرکاران و 
ح ها شــده اند  محققانــی که موفق بــه اجرای این طر
ح هــای  و بــا توســل بــه ارواح مطهــر ائمــه اطهــار طر

فوق را افتتاح نمود.
بانــک  مدیرعامــل  مراســم  ایــن  از  بخشــی  در 
پاسارگاد و ســپس مدیرعامل هلدینگ میدکو طی 
ســخنانی گزارشــی از رونــد رو بــه رشــد شــرکت های 

تابعه میدکو را ارائه نموند.
پورمنــد بــا اشــاره بــه شــعار "توســعه از معــدن آغاز 
می شــود" اظهــار داشــت بیــش از 15 هــزار شــغل 
شــغلی  فرصــت  آن  برابــر   ۲۰  

ً
تقریبــا و  مســتقیم 

غیرمستقیم در میدکو ایجاد شده است. 
وی میانگین سنی پرســنل میدکو را 34 سال و  97 

درصد بومی شهرستان و استان دانست. 
پورمند همچنیــن تاکید مســئولیت های اجتماعی 
را بــر جوانــان و روســتاهای اطــراف پروژه هــا ذکــر 
نمــود.در بخش دیگــری از این مراســم مدیر عامل 
شــرکت بابــک مــس ایرانیــان طــی چهــار دقیقــه 
گزارشــی از کارخانــه تولیــد کاتــد مــس را بــه رئیــس 

جمهور ارائه نمود. 
ح  میرزایــی در ایــن گــزارش بــه ســازگاری ایــن طــر
نســبت بــه دیگــر روش هــای متــداول اســتحصال 
ح بــرای اولیــن  مــس اشــاره نمــود و گفــت ایــن طــر
بــار در دنیا بــا این مقیــاس به بهــره برداری رســیده 

است. 
وی افــزود ظرفیــت تولیــد ایــن کارخانه 5۰ هــزار تن 
در سال می باشد که بخشــی از این تولید در صنایع 
پایین دستی همین شــرکت برای تولید محصوالت 

لوله مسی مورد استفاده قرار می گیرد. 
در پایان وی تمامی همکاران و شــرکت های همکار 
که تحقق این مهم ســهیم بوده اند تقدیر و تشــکر 
نمــود و بــرای خدمتگــزاران ای مــرز و بــوم آرزوی 

توفیق نمود.
مدیرعامــل بابــک مــس ایرانیــان اظهــار داشــت: 
شــرکت بابــک مــس ایرانیــان از شــرکت های تابعه 
میدکــو در ســال 139۰ تاســیس و بــا اســتفاده از 
پیشــرفته تریــن تکنولــوژی روز دنیــا موفــق شــده 
اســت بزرگ ترین واحد تولیدی استحصال مس به 
روش تانــک بیولیچینــگ را احــداث نماید کــه امروز 

بدست جنابعالی افتتاح می گردد.

 در ایــن روش صنعتــی کــه نســبت بــه روش هــای 
محیــط  بــا  بیشــتری  ســازگاری   ، دیگــر متــداول 
زیســت دارد بــا اســتفاده از باکتری های خــاص گرما 
دوست، مس موجود در انواع کنســانتره ها، بدون 
فراینــد ذوب و بــا خلــوص بیــش از 997.99 درصــد 

استحصال می شود.
 از دیگــر مزایــای ایــن روش نســبت بــه روش هــای 
موجود می تــوان به هزینه هــای کمتر فراینــد تولید، 

ســادگی فرایند علــی رغم پیشــرفته بــودن آن، عدم 
انتشــار گاز دی اکســید گوگرد و نیز اســتفاده بسیار 

کمتر از آب و انرژی اشاره نمود.
از  اســتفاده  یعنــی  مولفه هــا  ایــن  مجموعــه   
تکنولــوژی تانــک بیولیچینــگ باعــث شــده اســت 
کــه ایــن کارخانــه بتوانــد یــک نمونــه بــی بدیــل 
یســت در تولیــد مــس را بــه  و دوســتدارمحیط ز

جهانیان معرفی کند.

 کارخانــه کاتــد مــس در زمینــی بــه مســاحت 11۰ 
هکتار با حجم ســرمایه گــذاری 4۰۰۰ میلیــارد تومان 
در منطقــه مســتعد شــهر بابــک کرمــان احــداث 
گردیده اســت که زمینه اشــتغال 4۰۰ نفــر به صورت 

مستقیم را فراهم نموده است. 
همچنیــن ایــن کارخانــه ظرفیــت تولیــد کاتــد مس 
کشــور را بــه میــزان 5۰ هزارتــن در ســال افزایــش 

خواهد داد.

  

ایــن شــرکت در صنایــع باالدســتی صنعــت مــس 
بــا انجــام اکتشــاف و بــا احــداث کارخانــه تولیــد 
کنســانتره مس و همچنین صنایع پایین دســتی با 
احداث کارخانه لوله مســی به ظرفیت 1۲ هزارتن در 
ح  ســال اقدام نموده اســت که با بهره بــرداری از طر
حاضــر زنجیــره ارزش مــس در میدکــو از معــدن تــا 

محصول نهایی تکمیل خواهد شد.

 با دستور رئیس جمهور :

کارخانه تولید کاتد مس شهربابک افتتاح شد
پرتاژ ر

 


