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تعامالت خوبی بین گل گهر و منابع 
طبیعی  وجود دارد

۸۱ میلیارد تومان، میزان وصولی از 
محل یک درصد فروش

 شرکت های بزرگ

دفتر خبری واحد مرکزی صدا وسیما 
در رفسنجان افتتاح شد

33 3

3 3

 کرمان

رفسنجان شهر خالق ایران 
در ترویج کتابخوانی 

معرفی شد
3

دکتر محمد جواد فدایی استاندار کرمان ۱۵ بهمن ماه ۹۸ از سایت گهرزمین بازدید کرد. 
فدایی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از قسمت های دیسپچینگ، معدن، خطوط ۱ و ۲ تولید کنسانتره، پروژه 
خط ۳ و گندله سازی شرکت گهرزمین عنوان کرد:برخی از پروژه های این شرکت از جمله گندله سازی در مراحل 

پایانی هستند و با وجود مشکالتی همچون تحریمها و محدودیت هایی که در...
2

با حضور  معاون رئیس جمهور؛ 

بهره برداری از 4 هزار واحد مسکن روستایی در کرمان

4

استاندار کرمان : 

افزایش تولید گهر زمین موجب اشتغالزایی وتحول 
درمنطقه می شود

فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را تبریک می گوییم
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دو پروژه امور آب و فاضالب کهنوج بــا اعتبار ۱۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال در چهارمین روز از ایام دهه فجر به بهره برداری رسید. 

 با حضور عیدی فرماندار کهنوج، یوســف زاده مدیر امــور  آب و فاضالب 
و تنی چند از مســئولین دو پروژه امور آب و فاضالب با اعتبــار ۱۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون ریال به بهره برداری رســید. یوســف زاده مدیر امور آب و 

فاضالب در حاشــیه افتتاح و بهره برداری از پروژه خط برق فشــار متوسط 
چاه های دشــت رضاآباد، گفت: این پروژه به طول ۲۰۳۴ متــر با اعتبار ۷ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیــون ریال از محل اعتبــارات اقتصــاد مقاومتی به بهره 

برداری رسید .
همچنین پروژه محوطه ســازی ســاختمان اداری امور آبفای کهنوج نیز با 

حضور فرماندار آغاز شد.
یوســف زاده دراین زمینه بــا بیان این مطلــب که تکریم اربــاب رجوع از 
مهمترین اهــداف این امور اســت، افزود: ایــن پروژه با مســاحت ۴۰۰۰ 
مترمربع و با اعتبــار ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شــرکت آب و 

فاضالب استان به بهره برداری رسید.

افتتاح 2 پروژه امور آب و فاضالب کهنوج با اعتبار 12 میلیارد و 500 میلیون ریال

خبــر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمان

مخزن 5000 متر مکعبی بردسیر 
افتتاح شد

مرتضی بختیــاری  رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشــور در 
آئین بهره برداری از یک هزار و ۳۵۰ واحد مسکن مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( شهرستان های جنوبی و شرقی استان کرمان 
طی تفاهمنامه ســازمان برنامه و بودجه کشــور و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در شهر دوساری با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور گفت: کارهای بزرگی در دوره انقالب اسالمی در استان های 
محروم کشور انجام شــده اســت که قابل قیاس با قبل از انقالب 

اسالمی نیست.
وی با بیان این مطلب که مقرر شــده بود در اســتان کرمان طبق 
تفاهمنامه صورت گرفته با ســازمان برنامه و بودجه کشور در سال 
گذشته، ۱۰ هزار واحد مسکونی توســط کمیته امداد و بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی در مناطق محروم احداث شود، تصریح کرد: اصل 
این تفاهمنامه احداث ۳۴ هزار واحد مســکونی برای محرومین در 
استان های محروم کشور همچون سیســتان و بلوچستان و کرمان 
و مخصوصا روستاهای محروم این مناطق بوده که احداث ۱۷ هزار 
واحد آن برعهده کمیته امداد امام خمینی)ره( و مابقی برعهده بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی گذاشته شده است.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشــور از اهمیت اشتغال زایی 
برای مددجویان سخن به میان آورد و به اقدامات صورت گرفته در 
این راستا اشــاره کرد و افزود: امام راحل به محرومین توجه ویژه ای 
داشته است و در همین راستا نیز موضوع راه اندازی کمیته امداد امام 

خمینی)ره( در اوایل پیروزی انقالب اسالمی مطرح شد.
بختیاری خاطرنشــان کرد: دو نهاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( دو برادر در کنار یکدیگر هستند و این 
اتفاق خوبی برای محرومیت زدایی در کشور خواهد بود.محمدجواد 
فدایی اســتاندار کرمان نیز در این آئین گفــت: خانواده های تحت 
پوشــش کمیته امداد را باید توانمند بســازیم و در حوزه مسکن نیز 
اقدامات خوبی برای این افراد انجام شــده است که نمونه آن را می 
توان در احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی به مردم محروم جنوب استان 
کرمان مشاهده کرد.وی از ایجاد ۷ هزار شــغل توسط کمیته امداد 
در سال گذشته در اســتان کرمان خبر داد و بیان کرد: اشتغال برای 
مددجویان کمیته امداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا امسال 

ایجاد ۱۲ هزار شــغل تعهد کمیته امداد امام خمینی استان کرمان 
است.استاندار کرمان با اشــاره به مشکل مددجویان کمیته امداد در 
تامین ضمانت نامه برای دریافت وام و تســهیالت نیز اشاره و بیان 
کرد: برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( که توانایی تامین 
ضمانت نامه برای دریافت وام و تسهیالت را ندارند اقداماتی در استان 
انجام داده ایم اما از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می خواهیم 

در این راستا نگاه و اقدام ویژه ای را داشته باشند.
براساس این گزارش دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم در خصوص 
درخواست کمیته امداد امام خمینی)ره( برای احداث یک هزار پنل 
خورشیدی در پشــت  بام خانه های مددجویان کمیته امداد، گفت: 
موضوع نصب و راه اندازی یک هزار پنل خورشیدی بر روی پشت بام 
منازل مددجویان کمیته امداد مورد موافقت قرار گرفته و  امیدواریم 
نصب این هزار پنل خورشیدی تا دهه فجر سال آینده عملیاتی شود 
و تا هفته آینده نیز اعتبار این طرح از ســوی سازمان برنامه و بودجه 

کشور تامین خواهد شد.
وی به موضوع مشکل ضمانت های بانکی مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( مطرح شده از سوی اســتاندار کرمان اشاره کرد و 
ادامه داد: ۲۰ میلیارد تومان به صندوق ضمانــت کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اختصاص خواهیم داد تا از این طریق بحث مددجویان 

کمیته امداد که مشکل ضمانتی دارند، حل شود.
 معاون رییس جمهور در ادامه ســفر یک روزه خود به جنوب استان 
کرمان ضمن بازدید از شهر ۵ هزار نفری شهر دوساری از ساختمان 
نیمه تمام شهرداری)دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است( بازدید 

کرد و قول مساعد تکمیل و تجهیز این ساختمان را داد.

* هزار پنل خورشیدی مددجویان کمیته امداد تا پایان 
سال وارد مدار می شود  

رئیس کمیته امداد امام )ره( با بیان اینکه تا کنون ۷۴۰ پنل خورشیدی 
برای محرومان کشور وارد مدار شده گفت: تا پایان سال هزار پنل دیگر 

نیز به بهره برداری می رسد.  
مرتضی بختیاری در آیین بهره برداری از هزار و ۳۵۰ واحد مســکن 

مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان های جنوبی و شرقی 
استان کرمان که طی تفاهمنامه سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیته 
امداد امام خمینی)ره( به بهره برداری رسید اظهار داشت: کمیته امداد 
کارهای بزرگی در سطح کشور برای محرومان انجام داده است.وی 
با بیان اینکه اصل این تفاهمنامه احداث ۳۴ هزار واحد مسکونی برای 
محرومان کشور بوده اســت گفت: احداث ۱۷ هزار واحد آن به عهده 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و مابقی به عهده بنیاد مســکن انقالب 

اسالمی گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه ساخت مسکن روستائیان موجب ماندگاری مردم در 
روستاها می شود افزود: البته این به تنهایی کافی نیست و باید برای 

روستائیان اشتغال هم ایجاد کنیم.
بختیاری با یادآوری اینکه امام عزیز قلبش برای محرومان می تپید و 

همین باعث شد که کمیته امداد توسط امام بزرگوار تاسیس شود افزود: 
مقام معظم رهبری در همه جلسات خود یادی از محرومین می کنند و 

توجه، کمک و یاری به محرومان از مسئوالن درخواست دارند.
وی با عنوان اینکــه تا کنون ۷۴۰ پنل خورشــیدی در کشــور به 
بهره برداری رســیده که ماهیانه بین ۸۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان درآمدزایی دارند عنوان کرد: تا آخر سال هزار پنل خورشیدی 

دیگر به بهره برداری می رسد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشــور با بیان اینکه درخواست 
داریم تا دولت ۳ هزار پنل خورشیدی دیگر به کمیته اختصاص داده 
شود گفت: کمیته امداد و بنیاد مســکن دو نهادی هستند که در کنار 
یکدیگر کار می کنند و این اتفاق خوبی بــرای محرومیت زدایی در 

کشور است.

مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

مشکل ضمانت نامه های بانکی مددجویان کمیته امداد 
برای دریافت تسهیالت حل شد

 در چهارمین روز از ایام اهلل دهه فجر ،مخزن 
معاون  حضور  با  بردسیر  مکعبی  متر   ۵۰۰۰
بردسیر،  فرماندار  کرمان  استانداری  عمرانی 
کرمان،  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
معاونین مالی و پشتیبانی و مهندسی و توسعه 
شرکت آبفا، مدیر امور آبفای شهرستان بردسیر 

و جمعی از مسئولین به بهره برداری رسید.
توسعه  و  مهندسی  معاون  سلطانی  عباس 
شرکت آبفای اســـــــتان کرمان ضمن بیان 
توضیحاتی در رابطـــــــه با این پروژه گفت: 
اعتباری  با  بردسیر  مترمکعبی   ۵۰۰۰ مخزن 
فیزیکی  حفاظت  و  ریال  میلیارد   ۳۵ بر  بالغ 
مخازن تامین آب شهر بردسیر شامل ۷۰۰ متر 
حصارکشی،نصب دریچه های ضد سرقت و 
نصب برج نوری با هزینه کرد ۸ میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.
میزان حجم  پروژه  این  اجرای  با  افزود:  وی 
مخازن ذخیره آب شهر بردسیر به ۱۵۰۰۰متر 

مکعب رسیده است.
از  با بهره برداری  شایان ذکر است همزمان 
کرمان  استاندار  عمرانی  مخزن،معاون  این 
و فرماندار بردســـــــیر با اهداء لوح تقدیر به 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  طاهری 
و  مهندسی  معاون  کرمان،سلطانی  استان 
امور  افضلی مدیر  استان،  آبفا  توسعه شرکت 
آبفا شهرستان بردسیر، فرازمند ناظر عالی و 
میرزایی ناظر مقیم پروژه از زحمات ایشان در 
احداث و بهره برداری مخزن مذکور قدردانی 

کردند.

دکتر محمد جواد فدایی استاندار کرمان ۱۵ بهمن 
ماه ۹۸ از سایت گهرزمین بازدید کرد. 

فدایی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از قسمت 
های دیســپچینگ، معدن، خطــوط ۱ و ۲ تولید 
کنســانتره، پروژه خط ۳ و گندله ســازی شرکت 
گهرزمین عنوان کرد:برخی از پــروژه های این 
شــرکت از جمله گندله ســازی در مراحل پایانی 
هستند و با وجود مشــکالتی همچون تحریمها 
و محدودیــت هایی که در بعضی دســتگاه های 
دولتی بوده، اقدامات بســیار ارزشمندی در زمان 
کم در مجموعه گهرزمین انجام شــده و نکات و 
ضوابط ایمنی در کلیــه بخش ها بصورت اصولی 
رعایت شده است که این، نشان از تالش و زحمات 

این مجموعه می باشد. وی ضمن تقدیر و تشکر 
از مدیرعامل گهرزمین و همکاران این شــرکت 
گفت: از نزدیک شاهد بهره برداری و برنامه ریزی 
آتی معدن بودیم و باتوجه به این مهم، برداشت از 
معدن گهرزمین، ۲۰ میلیون تن بوده که با برنامه 
ریزی های انجام شده، این میزان با توانی که در 
مجموعه گهرزمین وجــود دارد به ۳۰ میلیون تن 

خواهد رسید . 
وی همچنین در حاشــیه این بازدید عنوان کرد: 
برداشــت ۳۰ میلیون تن ســنگ آهن در سال از 
معدن گهرزمین، تحول بزرگی اســت که موجب 
ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی زیادی در سطح 

منطقه می گردد.
 فدایی افزود: خوشبختانه در مجموعه گهرزمین 
ضوابط ایمنی به خوبی رعایت شــده است، البته 
کمبودهایی هم وجود دارد که با پیگیری و تالش 

این مجموعه رفع خواهد شد. 
به گفته اســتاندار کرمان ترویج و توسعه فرهنگ 
بومی سازی در کشور موضوع بسیار مهمی است 
که رویکــرد گهرزمین با محوریت بومی ســازی 
قابل تقدیر اســت و امیدوارم در آینده نه چندان 
دور با اســتفاده از دانش داخلی و ارتباط صنعت 
و دانشگاه شــاهد بومی ســازی کل قطعات و در 
نهایــت کل خطوط تولیدی در کشــور باشــیم. 

وی ادامه داد: برنامه های بومی ســازی شــرکت 
ســنگ آهن گهرزمین، با به کارگیری روش های 
مهندسی معکوس و طراحی منجر به صرفه جویی 
ارزی گردیده اســت که از جمله این پروژه های 
بومی سازی می توان به پروژه ساخت غلتک های 
آســیاب HPGR، ســاخت قطعات پر مصرف 
و تکنولوژیــک کاربید سمانتهSTUDســاخت 
داخل لوله های ضد سایش کامپوزیتی چند الیه، 
انجام طراحی و تولید داخــل ورق های فوالدی 

میکروآلیاژ و... اشاره کرد. 
فدایی با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه 
عنوان کرد: تبــادل اطالعات بین شــرکت ها از 
مــوازی کاری جلوگیری می کنــد. به کارگیری 
توان و دانش داخلی، اســتفاده از شــرکت های 
دانش بنیان و ســاخت تجهیزات اســتراتژیک از 
موضوعات بســیار مهمی اســت که باید مدنظر 
شــرکت ها قرار گیرد که خوشــبختانه مجموعه 
گهرزمیــن در این زمینه عملکرد موفقی داشــته 

است. 
وی ضمن تقدیر و ابراز امیدواری از اقدامات این 
مجموعه به دلیل توفیقاتی که حاصل شده، عنوان 
کرد: امیدوارم در آینده نزدیک شاهد بهره برداری 
از واحدهــای این مجموعه و شــروع پروژه های 

جدید در مجموعه گهرزمین باشیم.

استاندار کرمان : 

افزایش تولید گهر زمین موجب اشتغالزایی وتحول درمنطقه می شود
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دفتر خبری واحد مرکزی صدا وسیما در رفسنجان افتتاح شد

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  در استـان 

کرمـان  همزمان با بیستمین سالگرد آغاز بکار رادیو شهری رفسنجان، دفتر خبری 
صدا و سیمای استان در این شـــــــهر با حمایت مجتمع مس سرچشمه راه 

اندازی شد.
در آیین افتتاح، حجت االسالم عسکری امام جمعه رفسنجان ؛ خبررسانی را 

یکی از ضروریات جامعه پیشرو و مترقی دانست و تاکید کرد: خبرنگار باید با 
هوشمندی از رواج شایعه جلوگیری کند.

آقای فصیحی هرندی فرماندار رفســـــــنجان نیز با تاکید بر ضرورت آینده 
نگری گفت: رسانه پل ارتباطی بین مسئوالن و مردم و مرکزی برای آگاهی 

بخشی است. علیرمضانی مدیر کل صدا و سیمای کرمان هم با قدردانی از 
با حمایت مجتع  دفتر خبری رفسنجان  اولیه  مجتمع مس گفت تجهیزات 
به مرکز اطالع  تبدیل  تا  بیشتر است  نیازمند حمایت  اما  مس فراهم شده 

رسانی شهرستان شود.

افتتاح  300 پروژه در توزیع نیروی برق 
جنوب کرمان همزمان با دهه فجر

 مدیر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق جنوب 
استان کرمان در خصوص پروژه های قابل افتتاح 
به مناســبت ایام مبارک دهه فجــر، بیان نمود: 
ســرمایه گذاري در خصوص  توســعه، اصالح، 
بهینه سازي، روشنایي معابر و نیز برق دار کردن 
روستاهاي جدید در مجموع بیش از ۳۰۰ پروژه با 
اعتباري معادل ۶۹۱میلیارد ریال افتتاح مي گردد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان، مهدوی نیا افزود: در 
این ایام تعداد ۲۲ روســتای فاقد برق با اعتباری 
بالغ بــر ۱۴۰ میلیارد ریال بــرق دار می گردند و 
تعداد ۲۷۶ خانوار از نعمت برق بهره دار می شوند.

وی تاکید نمود: ۲۲ روستای فاقد برق مربوط به 
شهرستان های بردســیر، ارزوئیه و جیرفت می 
باشند که به مناســبت ایام مبارک فجر برق دار 

خواهند شد.
مهدوی نیا در ادامه سخنان خود گفت: در زمینه 
توسعه شبکه جهت برق رسانی و همچنین اصالح 
و بهینه ســازی شــبکه جهت رفع افــت ولتاژ  و 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه در ۱۶ شهرستان 
تحت پوشش با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال 

کار انجام داده شده است.
شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تا به امروز 
۱۸۴۰۰ مشترک جدید به خانواده بزرگ مشترکان 
شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
پیوسته اند و یکی از مهم ترین اهداف این شرکت 
تامین برق مطمئن و پایدار براي مشــترکین مي 

باشد.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی و ریاســت سازمان 
جنگل هــا، مراتع و آبخیزداری کشــور بــه اتفاق 
مدیران کل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان 
کرمان و مسئولین شهرســتان در منطقه معدنی و 

صنعتی گل گهر حضور پیدا کرد.
خبرنگار جام جم کرمان: شــهبازی در این 
ســفر و همزمان با ایام اهلل دهه مبــارک فجر، در 
راستای مشــارکت در امر احیای عرصه های منابع 
طبیعی به بازدید از پروژه ذخیره نزوالت آســمانی 
دشت چاه دراز منطقه گل گهر )افتتاح فاز ۲ پروژه( 

و جنگل  کاری های انجام شده پرداخت.
افتتاح پــروژه کنترل هرزآب همراه بــا بذر کاری 
بذور جنگلی در ســطح ۱۵۰۰ هکتار با مشــارکت 
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهــر و اداره منابع 
طبیعی نیز از دیگر برنامه های معــاون وزیر جهاد 
کشــاورزی و رئیس ســازمان جنگل هــا، مراتع و 

آبخیزداری کشور در سفر به منطقه گل گهر بود.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و هیئت همراه 
در ادامه، در جلســه رفع موانع تولید و گســترش 
همکاری هــای محیــط زیســتی و فعالیت های 
شرکت در بحث منابع طبیعی که با حضور معاونین 
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در محل ســالن 

کنفرانس شرکت برگزار شد، شرکت کردند

یک پارک جنگلی بزرگ احداث می شود
در ابتدای این جلســه، شهســواری معاون فنی و 
مهندسی شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر با بیان 
اینکه به هرحال هر فعالیت معدنــی در هر جایی، 
یکســری آســیب ها به منابع طبیعی وارد می کند، 
گفت: در شــرکت گل گهر با تدوین و تنظیم ســند 
طرح جامع آب در ســال ۹۱ و اقدامــات مطالعاتی 

که در حوزه انرژی شکل گرفته است سعی کردیم 
نه تنها جلوی از بین رفتــن منابع طبیعی را بگیریم 
بلکه منافع زیادی را نصیب بومیان و عشایر ساکن 

منطقه کنیم.
وی با بیــان اینکه یکی از اقدامــات مهم گل گهر 
در حوزه منابــع طبیعی، ایجاد حــدود ۲۵۰ هکتار 
کمربند ســبز با کاشــت گونه های بومــی منطقه 
بوده اســت، گفت: در ادامه اقدامات مان در حوزه 
منابع طبیعی و محیط زیســت به دنبال احداث یک 
پارک جنگلی بزرگ در کنــار منطقه گل گهر و در 

مجاورت جاده شیراز هستیم.
شهسواری افزود: این پارک جنگلی که ۳۳۰ هکتار 
اســت در فاصله ۲۵ کیلومتری شــهر سیرجان و 
۳۰ کیلومتری شــرکت گل گهر در منطقه ســیاه 
کوه واقع شده اســت که یک موقعیت فوق العاده و 
استراتژیک و منظره بســیار عالی دارد که طراحی 
آن انجــام و بودجه آن نیز تخصیص داده شــده و 

فقط منتظر اخذ مجوزها هستیم.
معاون فنی و مهندســی گل گهر با بیان اینکه این 
پارک به سیســتم آبیاری قطــره ای مجهز خواهد 
شــد گفت: قطعا این پارک یکی از شــاخص ترین 
فضاهای ســبز در کشــور خواهد بود و فضاهای 
بسیاری نیز از جمله تفریحی، ورزشی، گردشگری، 

حیــات وحــش و... داخل آن دیده شــده اســت 
و گونه های بومی خــود منطقه نیز در آن کاشــته 

خواهد شد.

تعامالت خوبــی بین گل گهــر و منابع 
طبیعی  وجود دارد

عتیقی معاون مدیرعامل و مدیــر مجتمع گل گهر 
نیز با بیان اینکه، این اقدامات در راستای مسئولیت 
های اجتماعی از ســوی گل گهر انجام می شــود 
گفت: شــرکت گل گهر در بحث محیط زیســت و 
حیات وحش در منطقه کارهــای خوبی انجام داده 
و معتقدیم باید به عشــایر منطقــه و حیات وحش 

منطقه به هر شکلی کمک کنیم.
عتیقــی افــزود: تعامــالت خوبی بیــن مجموعه 
گل گهــر و منابع طبیعــی برای رعایــت الزامات 
محیــط زیســتی و منابــع طبیعــی وجــود دارد 
و مــا خواهان تداوم و گســترش ایــن تعامالت و 

همکاری ها هستیم.

تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری در
 گل گهر 

در این جلسه بنا به پیشنهاد مهندس عتیقی، ایجاد 
تعامل برای تشــکیل کمیته هایی به منظور صدور 

مجوزهای الزم زیســت محیطــی و منابع طبیعی 
برای شــرکت های منطقه گل گهر مورد بحث قرار 
گرفت که قرار شد این موضوع با تعیین اولویت در 
دســتور کار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گیرد 
و مجوزهــای الزم برای احداث پــارک جنگلی و 
همچنین برای فعالیت کارخانه های منطقه گل گهر 
در امر تولید با اولویت برای گل گهر، صادر شــود تا 
شرکت گل گهر بتواند با قدرت بیشتری برنامه ها و 

اهداف خود را پیش ببرد.
شــهبازی معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز 
با بیان اینکــه تاکید مقام معظــم رهبری همواره 
بر حفظ منابــع و توجه به طرح هــای آبخیزداری 
است، گفت: خوشبختانه امروز می بینیم در گل گهر 
فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه 

منابع طبیعی به خوبی تحقق پیدا کرده است.
شــهبازی افزود: معادن به هرحال بخشی از منابع 
طبیعی را تخریب می کنند اما خوشبختانه گل گهر، 
خود پیش قدم شــده و برای همه مــوارد و اینکه 
چگونه به منابع طبیعی آســیب کمتری وارد شــود 
چاره اندیشــی کرده و ما هم از طرح هــای منابع 
طبیعــی گل گهر به ویــژه احداث پــارک جنگلی 

استقبال می کنیم.

تعامالت خوبی بین گل گهر و منابع طبیعی  
وجود دارد

مراسم اجرای طرح ملی ســالم بر امام با قرائت زیارت امین 
اهلل به نیابت از شهدای انقالب اســالمی و جبهه ی مقاومت 
و سید الشهدای مدافعین حرم سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در مسجد مقدس صاحب الزمان )عج( در جوار گلزار 
مطهر شهدا با حضور حجت االسالم وفایی مسئول رسیدگی 
به امور مســاجد ،رجب پور دبیــر طرح ملی ســالم بر امام ، 
مســئولین دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی و .. همزمان با 

مساجد وبقاع متبرکه سراسر کشور برگزار شد . 
این مراســم با تالوت آیات روح بخش قرآن کریم توســط 
طالبی زاده قاری برجسته و همچنین همخوانی زیارت خاصه 

حضرت رضا )ع( هشتمین خورشید مهرآیین آغاز گردید .
در ابتدا مهدی رجب پور دبیر طرح ملی سالم بر امام با اشاره 
به این مطلب که چهارشــنبه های رضوی با اجرای طرح ملی 
ســالم بر امام در سراسر ایران اســالمی به نیابت از شهدای 
انقالب ، جبهه مقاومت خصوصا خادم الرضا ســردار ســپهبد 
شــهید حاج قاسم سلیمانی از سوی آســتان قدس رضوی در 
حال اجرا اســت گفت : این رویدادبر گرفتــه از قرائت زیارت 
امین اهلل در روزهای چهارشــنبه از کنار حرم امام مهربانی و 
با عنایت تولیت آستان قدس رضوی حدود ۲ سال کار خود را 
آغاز کرده و استقبال بی نظیر داشته . و با عنایت صاحب طرح 
که خود امام هستند در سراســر کشور برگزار می شود و ثواب 
قرائت زیارت امین اهلل به روح مطهر ســردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی تقدیم می شود .
وی در ادامه از طرح ملی ســالم بر امام به عنوان یک اتفاق 
فراگیر در کشــور نام برد و افزود: امروز به برکت خون شهدا و 
توجهات خاصه حضرت امام رضا )ع( این مراســم به صورت 
محوری برگــزار و مســاجد ، مراکز و پایگاههــای فرهنگی 

بسیاری مجری این طرح هستند.

رجب پور در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری 
مســئولین دفتر نمایندگی آســتان قدس رضــوی در کرمان 
و خبرگزاریها و رســانه های ملی در اســتان گفت:این طرح 
مردمی اســت و خودمردم آن را انجام می دهند و امیدواریم 
همان گونه که طرح در مشــهد فراگیر شــده بتواند در استان 

کرمان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار شود . 
در بخش دیگری از مراسم در غروبی حزن انگیز از چهارشنبه 
ی رضوی در جوار گلزار مطهر شــهدا و در کنار سردار عزیز 
قرائت زیارت امین اهلل با صدای دلنشــین مداح اهل بیت حاج 

حمید عسکری در محیطی سرشار از معنویت اجرا شد .
در ادامه مراسم حجت االســالم علیدادی ، نماینده ولی فقیه 
در اســتان کرمان ضمن تبریــک ایام دهه فجــر و پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی گفت: این مجلس از یک سو به 
میزبانی خادمان حضرت امام رضا )ع( در ایام پیروزی انقالب 
و جشنهای ایران اسالمی شکل گرفته است و جنبه دیگر نیز 
محوریت شخصیت ارزشــمند در جهان اسالم سیدالشهدای 
مقاومت حاج قاسم ســلیمانی و همراهان می باشد که در هر 

کدام از محورها سخن گفتن کاری بس دشوار است .
وی در ادامه ســخنان خود بــه چند موضوع مهم و اساســی 
اشــاره کرد و افزود : جاذبه اســالم محور اصلی کالم ما بود 
. در دنیایی که ســالها با هزینه های سرســام آور و تبلیغات 
مکرر سعی کردند دین اســالم را افیون  ملتها معرفی کنند اما 
در همان بحبوحه دین اســالم با زیباترین شــکل به دست با 
کفایت رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی به دنیا معرفی و در 

انقالبی بی نظیر به پیروزی رسید .
ملت شــریف ایران با پیروی از مکتــب و آرمانهای امام وارد 
میدان شده و توانست در ۲۲ بهمن ۵۷ شاهد زیباترین افتخار 
باشــند  ، در این راســتا مکتب امام و راه امام مورد استقبال 

بی نظیــر جوانان ایران قــرار گرفت و همه شــیفته امام و در 
رکاب امام انقالب را به پیروزی رساندند و در این راه از خون 

خود گذشتند . 
علیدادی در ادامه افزود :اما با  شکســت دشمنان قسم خورده 
اســالم و توطئه های آنان در جنگی تمام عیار باعث شد که 
جغرافیای ایران مورد تهاجم قرار گیــرد و اما  دفاع مقدس به 
دانشگاهی تبدیل شد که در آن شــخصیتهای برجسته ای پا 
گذاشــتند که تمام همتشان ساختن خودشــان و رضایت خدا 

بود .
نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان در ادامه با اشــاره به این 
نکته که در دفاع مقدس معنویت اخالص ،خداترســی ،تحجر 
، تعهد ، تقوی موج میزد و در واقع دانشــگاه انسان سازی بود 

،  افزود:
در دفاع مقدس ما بــا دو امر جدی مواجه بودیــم اول اینکه 
اســتقبال کنندگان از دفاع مقدس روز به روز افزایش پیدا می 
کرد و جوانان تحــت فرماندهی والیت فقیه عازم میدان های 

نبرد بودند.
دوم اینکه هر روز جمعیت خود ســاخته و پیــرو والیت فقیه 
و عاشــق وطن پا به عرصه می گذاشــتند که یکی از این نام 
آوران که این جلسه با محوریت آن شــخصیت شکل گرفته 
سردار سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی بود که در کمال 
قرب به خدا و اخالص توانســت مدیریت  سخت ترین دوران 
در دفاع مقدس را به عهده گیرد و با افتخار از صحنه ها عبور 
کند و حتی بعد از دفاع مقدس قریب ۴۰ سال در میدان های 
جدید مبارزه با تمام توان وارد عرصه های بین المللی شــود و 
اســتکبار جهانی که در راس آن آمریکاست را در هم شکند .و 
در همه حال با اخــالص و قرب به خداپیــش رفت و همانند 

نوری از ظلمت ها عبور کرده و دنیا را از وجودش نور بخشید.
وی همچنین در بعد جبهــه ی مقاومــت و اتفاقات مهم در 
جامعه اسالمی افزود : یکی از ابعاد مهم در این زمینه انسجام 
بخشــیدن به جبهه مقاومت بــود که از اقــوام و گروههای 
مختلف تحت یک هدف  و یک لشــکر واحد با فکر واحد در 
کنار هم قرار گرفتند و اندیشه مقاومت را سامان بخشیدند که 
اگر هر روز دهها مجاهد هم از این جبهه به شــهادت برسد از 

کم و کیف آن  کاسته نشده و پر شور تر خواهد بود  .
وی ادامــه داد این جبهــه ی مقاومت بود که بــا فرماندهی 
سردار سرافراز جهان اسالم مقاومتهای کوچک در کشورهای 
مختلف را به هم پیوســت و دریایی عظیم و عمیق را بوجود 
آورد که اســتکبار را در محاصره قرار داد  که برای دشــمنان 
شکست و نابودی و خنثی شــدن طرحهایشان را در بر داشت 
برای همین با توطئه ای بی هــوا و بزدالنه و ناجوانمردانه در 

دل شب سردار عزیز و محبوب را به شهادت رساندند . 
وی در پایــان از خداوند متعــال برای این شــهید عزیز علو 
درجات را خواستار شــد و بر ادامه دادن راه و آرمانهای ایشان 

تاکید کرد .

آغاز طرح ملی قرائت زیارت امین اهلل از مزار »حاج قاسم سلیمانی«

رفسنجان شهر خالق ایران در ترویج کتابخوانی معرفی شدسارق کنتور های آب دستگیر شد 

رئیس صمت شمال استان کرمان خبر داد؛

۸۱ میلیارد تومان، میزان وصولی از محل یک 
درصد فروش شرکت های بزرگ

فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان از دســتگیری یک سارق و 
کشف ۱۳ فقره ســرقت کنتور آب در عملیات ماموران کالنتری 

۱۴ خبر داد. 
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، سرهنگ فداء، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: 
یک ســارق کنتور آب در عملیات ماموران کالنتری ۱۴ دستگیر 

شد.

او افزود:متهم در بازجویی فنی و تخصصی به ۱۳ فقره ســرقت 
کنتــور آب از منازل شــهروندان اعتراف کرد که در بازرســی از 

مخفیگاه متهم تعدادی کنتور مسروقه آب نیز کشف شد.
ســرهنگ فداء، افزود: مشــارکت شــهروندان نقش بسزائی در 
پیشگیری از سرقت و ناکام گذاشتن سارقان دارد و از مردم انتظار 
می رود با رعایت نکات ایمنی و پیشــگیرانه، پلیس را در برقراری 

نظم و امنیت یاری کنند.

به گزارش خبرنــگار مهر، محمدرضا علیزاده در حاشــیه اختتامیه 
ششــمین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران در تهــران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: بحث پایتختی کتاب ایران پنجمین دوره 
را پشت سر گذاشت و امروز جشــن انتخاب پایتخت ششم برگزار 

شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمان اظهار کرد: ۱۶۸ 
شهر در این دوره شرکت کرده بودند که مدارک و مستندات را برای 

دبیرخانه پایتختی کتاب ایران ارســال کردند که نهایتاً پنج شــهر 
انتخاب شدند که مایه افتخار اســتان کرمان است که رفسنجان و 
بم توانســتند به این مرحله راه پیدا کنند.وی با بیان اینکه به مردم 
شهرهای رفســنجان و بم و البته مردم استان کرمان این موفقیت 
را تبریک می گویم، یادآور شد: کســب عنوان شهر خالق در حوزه 
ترویج کتابخوانی ناشــی از نگاه فرهنگی و عالقــه خوب مردم 

شهرها به کتابخوانی و سطح فرهنگ مردم است.

رئیس صمت شــمال اســتان کرمان گفــت: میزان 
وصولی از محل یک درصد فروش شرکت های بزرگ 
صنعتی و معدنی اســتان کرمان برابر با ۸۰.۸ میلیارد 

تومان است.
به گزارش خبرنــگار مهر، مهدی حســینی نژاد صبح 
شــنبه در جلسه شــورای معادن اســتان کرمان بیان 
داشت: ســهم تولید ناخالص داخلی اســتان کرمان از 
کل کشــور ۳.۴ درصد اســت که ۳۹.۷ درصد از این 

آمار مربوط به صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: ســهم صنعت ۲۱ درصد، معدن ۹ درصد و 
تجارت ۹ درصــد این آمار را از ۳۹.۷ درصد تشــکیل 

می دهد.
رئیس صمت استان کرمان گفت: هدف گذاری کالن 
اقتصادی اســتان کرمــان در برنامه ششــم در معدن 
۱۱.۴ درصد پیش بینی شــده و این اختیار به شــورای 
معادن اســتان در زمینه معافیــت ۲۰ درصدی حقوق 

دولتی معادن تفویض شده است.
رئیس صمت شمال استان کرمان گفت: حقوق دولتی 
که در اســتان کرمان وصول می کنیم در طول ســال 
۴۸۰ میلیارد تومان یعنــی ۳۶.۱۶ درصد وصولی کل 
کشــور اســت و پیش بینی حقوق دولتی در سال ۹۸، 
یک هــزار میلیارد تومان اســت در اصل ایــن را باید 

وصول کنیم.
حســینی نژاد تصریح کرد: با توجه بــه ظرفیت باالی 
حقوقی دولتی اســتان با اســتناد به تبصره ۵ ماده ۱۴ 

قانون معــادن و تفویض اختیار شــورای معادن برای 
کمک به زیر ســاخت های معادن و همچنین اســتان 
پیشــنهاد می شــود با تعیین تکلیف دولتــی به نحوی 
که ۵۰ درصد مبلغ موضوع تبصــره فوق صرف هزینه 
زیر ســاخت و ۵۰ درصد در جهت افزایش بهره وری و 
ایجاد صنایع معدنی و حفظ محیط زیســت و افزایش 

صادرات معدن هزینه شود.
وی یــادآور شــد: بهره بــرداران معــادن کــه برای 
بهــره وری بهینه، صیانــت از ذخایر معدنــی، ارتقای 
بهره وری، تحقیق و توســعه، اکتشــاف و حفظ محیط 
زیســت در معدن مربوطه اقدام کنند با تأیید شــورای 
عالی معــادن از پرداخــت حداکثــر ۲۰ درصد حقوق 

دولتی معاف هستند.
رئیس صمت شــمال اســتان کرمان اظهار داشــت: 
میــزان وصولــی از محل یــک درصد فــروش پنج 
شــرکت های بزرگ صنعتی و معدنی اســتان کرمان 
)شــرکت مس، گهر زمین، گل گهــر، معادن فاریاب و 
اســفندقه( برابر با ۸۰.۸ میلیارد تومان اســت که مبلغ 
قطعی مصوبه شــورای معادن اســتان به میزان ۰.۵ 
درصد فروش ســال ۹۷ در کل مبلــغ ۱۰۹.۶ میلیارد 

تومان کل پرداختی بوده است که باید پیگیری شود.
وی افــزود: بــر اســاس مــاده ۴۳ قانــون معادن، 
حســاب های بانکی و گــردش مالی خریــد و فروش 
معــادن باید در اســتانی که منابع معدنــی وجود دارد 

باشد.
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مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
حافظمگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

بهره برداری از 4 هزار واحد مسکن روستایی در کرمان 
کلنگ زنی احداث ۱600 واحد مسکونی آسیب دیده از سیل دی 9۸

در ششــمین روز دهــه فجر طی مراســمی با 
حضور محمــد باقــر نوبخت معــاون رییس 
جمهوری و رییس ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور ، مهدیان معاون بازســازی و مســکن 
روســتایی بنیاد مســکن انقالب اســالمی ، 
محمد جواد فدایی اســتاندار  کرمان ، علی اکبر 
ســلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مســکن  استان 
کرمان و جمعی از مســئولین محلی چهارهزار 
واحــد مســکن روســتایی ویــژه محرومین 
شهرستان های جنوبی و شــرقی استان کرمان 

در شهرستان رودبار  به بهره برداری رسید.
خبرنــگار جام جــم کرمــان: در این 
مراســم معاون رئیــس جمهور با بیــان اینکه  
ایــن واحدهــا در تفاهم نامه ای بــا همکاری 
کمیته امداد امــام خمینی)ره( و بنیاد مســکن 
اسالمی ساخته شــده اند، به تاکید مقام معظم 
رهبری به مســئوالن دولتی برای رسیدگی به 
محرومان اشــاره کرد و گفت: رییس جمهوری 
همــواره از ســازمان برنامه و بودجــه در کنار 
احداث بزرگراه هــا، راه آهن، ســدها، پرژوه ها 
و نیروگاه ها توجــه به محرومین که رســالت 
انقالب اسالمی اســت را درخواســت و تاکید 

دارد.
محمد باقر نوبخت افزود: برای اینکه این اقدام 
مهم صورت بگیرد ، طی سال گذشته در جنوب 
استان کرمان با همراهی مسئوالن استانی کار 
احداث ۱۰هزار واحد مســکونی آغاز گردید که 

از این تعداد عملیات احداث ۵ هزار واحدتوسط 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی صورت می گیرد 
که ۴هزار واحد آن به اتمام رســیده  و سازمان 
برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت پشتیبانی 

مالی این پروژه را برعهده داشته است.
محمد باقر نوبخــت ادامه داد : امــروز یکهزار 
و ۳۵۰ واحد مســکونی دریکی از روســتاهای 
جنوبی که توسط کمیته امداد آماده شده است؛ 
به بهره برداری می رســد و مابقــی واحدها تا 

پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشــاره به اینکه در حاشیه این سفر موفق 
شدیم کار نوســازی و بازســازی یکهزار واحد 
مســکونی که در ســیل دی ماه تخریب شده 
بودند را آغاز کنیم گفت: امیدواریم در کمتر از ۶ 
ماه آینده در کنار ۱۶ پروژه دیگری که در ســفر 
گذشته برای توسعه اســتان کرمان به ویژه در 
جنوب و شرق این اســتان تعهد شده است؛ این 

واحدها به بهره برداری برسند.
معاون رییس جمهوری با اشــاره بــه اینکه از 
۴۳۴ میلیــارد تومــان اعتبار تعهد ســفرهای 
اســتانی رییس دولت به اســتان کرمان ۳۴۵ 
میلیارد تومان آن پرداخت شــده اســت گفت: 
با توجه بــه صیانتی که ســرداران بزرگ مثل 
سردار قلوب سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی 
در مرزهای ایران داشــتند و مراقبت می کردند 
ما خدمتگزاران کوچک نیــز باید از این فرصت 
امنیت اســتفاده کنیم و بتوانیم خدمت گزاری را 

گسترش دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: هم 
اکنون پنــج هزار و ۳۵۰ واحد مســکونی آماده 
شده و پیش بینی می شــود بقیه این واحدهای 
مسکونی نیز تا پایان ســال آماده تحویل دادن 

به محرومان جنوب استان کرمان شود.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
کرمان نیز در این مراسم گفت: : از سال ۹۵ که 
دکتر نوبخت به این منطقه سفر کرده است ۲۳ 
هزار واحد به بنیاد مسکن انقالب تکلیف کردند 
که فقط در سال گذشــته ۵ هزار واحد مسکونی 

آن برای این منطقه بوده است.
علی اکبر ســلطانی نژاد با بیان اینکه در استان 
کرمان ۳۱۰ هزار واحد مســکن روستایی داریم 
که هر ســال ۱۰ هزار واحد آن را مقاوم سازی 
می کنیم گفت: در جنوب بعد خانوار بیشتر است 
و به همین دلیل در ایــن منطقه ۹۳ هزار واحد 

مقاوم سازی شده است.

کلنگ زنــی احــداث۱600  واحــد 
مسکونی آسیب دیده از سیل دیماه 9۸ 
کلنگ احداث۱۶۰۰  واحد مســکونی آســیب 
دیده از سیل دیماه ۹۸ در جنوب استان کرمان 
با حضور معاون رئیس جمهور ،معاون بازسازی 
و مســکن روســتایی بنیاد مسکن ،اســتاندار 
کرمان  ، مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان و 

جمعی از مسئولین محلی به زمین زده شد.

دکتر محمدباقر نوبخت در حاشــیه کلنگ زنی 
یک هزار واحد مســکونی تخریب شــده ناشی 
از ســیل دی ماه ۹۸ در جنوب اســتان کرمان 
گفت: خوشــحالم که خداوند توفیق دوباره به 
بنده داد تــا باری دیگر با مردمــان این خطه از 
نزدیک دیدار کنم.وی افزود: امروز کار نوسازی 
و بازسازی واحدهای آسیب دیده آغاز می شود 
که در هیات دولت برای اســتان کرمان احداث 
یک هزار واحــد و مرمت و تعمیــر ۶۰۰ واحد 
مسکونی تخریب شده ناشی از وقوع سیل اخیر 
در این منطقه مصوب و تامین مالی شده است. 

معاون رییس جمهور و رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه با اشــاره به تفاهمنامه ساخت ۱۰ هزار 
واحد مســکونی برای محرومان جنوب استان 
کرمان در سفر ســال گذشته خود به این منطقه 
گفت: این واحدهای مســکونی ظــرف ۶ ماه 
آینده ساخته خواهند شــد و هر کجا که کلنگ 
احداثی را به زمین زدم احــداث آن را پیگیری 
کرده و آن را افتتاح خواهم کرد تا مدیون مردم 
آن منطقه نباشــیم. الزم به ذکر است در سیل 
اخیر یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در جنوب 
استان کرمان خســارت دیده اند که یک هزار 
واحد آن تخریب شــده اســت و برای هر واحد 
تخریب شده در سیل امسال، ۴۰ میلیون تومان 
وام با ســود ۵ درصد و همچنیــن ۱۵ میلیون 
تومان تســهیالت بالعوض به خســارت دیده 

شدگان اعطا خواهد شد.


