هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

در کارزار جمعآوری هزار امضا برای مرمت و حفظ بازار سنتی سیرجان شرکت کنید؛
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هر کدام از کسبه بازار به سلیقه خود به طریقی خراشی بر چهره بافت سنتی بازار انداختهاند .از نمای آلمینیوم و د ِر سکوریت که هیچ ربطی به بافت و معماری بازار ندارد.

وظیفه میراث فرهنگی و شهرداری این بوده که دست کم اجاز ه و پروانهی دست کاری و استفاده از مصالح جدید را در بافت سنتی بازار و محوطهی پیرامون آن ندهند.

S O K H A N
T A A Z E H

طبقه دوم کاروانسرای حاج ابراهیم در گذشته مسافرخانه بود و حاال مخروبه شده و حس غمانگیزی دارد.
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افتخاری دیگر برای سیرجان و استان کرمان؛

معدن مس تختگنبد عنوان واحد برتر کشوری را کسب کرد
شرکت فرآوری مس درخشان تختگنبد روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد برتر در گروه صنایع معدنی کشور انتخاب و تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد ،انتخاب این شرکت بخش خصوصی به عنوان واحد برتر کشوری باتوجه به عملکرد سال  1400و در میان همه شرکت های معدنی
کشوری بوده است.
این شرکت پیشتر نیز در سالهای اخیر یک دوره بهعنوان واحد نمونه اکتشافی در سطح کشور برگزیده شده و دو دوره واحد نمونه استانی را در کرمان از آن خود کرده است.
مهندس افشین بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در مراسم ملی روز صنعت و معدن که با حضور رییس جمهور همراه بود حاضر شد و تندیس واحد برتر کشوری را از
دست سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت دریافت کرد.
در متن لوح تقدیر وزیر صمت خطاب به مهندس بهبهانی آمده است :ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن ،باتوجه به ارزیابی صورت گرفته در کارگروه انتخاب برگزیدگان مبتنی بر عملکرد سال
 ،1400به استناد نتایج حاصل شده در ستاد گرامیداشت دهه تولید و تجارت ،آن شرکت به عنوان واحد برتر در گروه صنایع معدنی انتخاب شده است.
به منظور قدردانی از تالش های صورت گرفته تندیس یادبود و لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن به آن مجموعه اهدا می شود.
معدن مس تخت گنبد واقع در شهرستان سیرجان استان کرمان به عنوان مجموعه ای خصوصی طی سالهای گذشته تالش کرده با اتکا به سرمایه بخش خصوصی زمینه بهرهبرداری ،تولید و توسعه
زنجیرههای تولید نقش خود را در رونق تولید و نیز اشتغالزایی  2هزار و  ۵00نفر به طور مستقیم و ایجاد حداقل  ۷هزار فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم آورد.
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