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

دکتر پورابراهیمی:

بندر خشک با 
سرمایه گذاری سنگین 

 و با همکاری 
 استان های دیگر 

در کرمان راه اندازی 
خواهد شد

دیپلماسی بدون )میدان( هیچ

 شرمنده ی جیب
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با پیگیری وزیر نیرو: 

جان باختگان سیل گلباف
به درجه شهید نائل می شوند 
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

به مناسبت هفته جهانی کار وکارگر 

نشست صمیمانه سردار معروفی 
فرمانده سپاه ثارا... با جمعی از مدیران 

عامل شرکت های استان کرمان 
4

اردیهبشــت18
  هفته میل هالل احرمهفته میل هالل احرم

و روز جهاین صلیب رسخ گرایم ابدو روز جهاین صلیب رسخ گرایم ابد

جـان باختـن شـش تـن از کارکنـان زحمـت کش 
و خـدوم صنعـت بـرق اسـتان کرمـان در حادثه 
سـیل گلباف را به خانـواده محترم ایـن عزیزان 
از دسـت رفتـه و خانـواده بزرگ صنعت برق اسـتان و کشـور 
تسـلیت عـرض نمـوده،   از درگاه خداونـد منـان بـرای ایـن 

عزیـزان علـو درجات و طلـب مغفـرت مسـئلت مینمایم.
 امیدواریـم روحشـان بـا روح مـوالی متقیـان امـام علـی) ع ( 

محشـور باشـد.
 هفته نامه هفتواد کرمان

» هوالباقی «

آگهی مناقصه شماره 11/16-35-1400 ) یک مرحله ای (

شـرکت مخابـرات ایـران ) منطقـه کرمـان ( در نظـر دارد 
تعـداد 50 عـدد سیسـتم رایانـه ای بـه صـورت اسـمبل را از طریـق 
برگـزاری مناقصه خریـداری نمایـد، لذا کلیـه تولیدکننـدگان داخلی  
فعـال کـه در ایـن زمینـه دارای تاییدیـه از شـرکت مخابـرات ایـران 
 مـی باشـند جهـت شـرکت در مناقصـه و کسـب اطالعـات بیشـتر 
WWW. یا WWW.Kerman.ir :می تواننـد به   سـایت اینترنتـی

Tadarokat.ker@tci.ir مراجعـه   : Tci.ir   و پسـت الکترونیـک 
. نمایند 

شرکت مخابرات ایران
 )منطقه کرمان( سهامی عام    

 متن این پیام به شرح ذیل است:
 متاســفانه بــا خبــر شــدیم شــش نفــر از جوانــان خــدوم و ایثــار 
ــن  ــان در حی ــتان کرم ــاف شهرس ــش گلب ــرق بخ ــر اداره ب گ
انجــام ماموریــت اصــاح و قطعــی  شــبکه بــرق منطقــه ُحرمــک 
گلبــاف بــر اثــر ســیل جــان خــود را از دســت دادنــد و در شــب 

لیلــه القــدر آســمانی شــدند.
 اینجانــب ضمــن تســلیت بــه بازمانــدگان و خانــواده هــای 
معظــم ایــن عزیــزان و مــردم بخــش گلبــاف، از شــورای تامیــن 
ــران  شهرســتان کرمــان، ســتاد مدیریــت بحــران و تمامــی مدی

ــی  ــوری بررس ــت ف ــه درخواس ــن حادث ــه ای ــوط ب ــی مرب اجرای
علــل بــه وجــود آمــدن ایــن حادثــه تلــخ را دارم.  بــدون تردیــد 
ایثارگــری و از خــود گذشــتگی  در راه خدمــت بــه مــردم اجــر 
و پاداشــی بســیار بــاال در پیشــگاه خداونــد متعــال دارد و امیــد 
اســت رحمــت واســعه الهــی و شــفاعت امــام علــی علیــه الســام 

ــان عزیــز شــود. ــزرگ ایــن جوان شــامل روح ب
 محمدرضا پورابراهیمی 

نماینده مردم کرمان و راور و
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

در یپ آمساین شدن شش نفر از نیروهای جان برکف اداره برق بخش  گلباف  کرمان در یپ حادثه سیل  در شب قدر:

دکرت پورابراهیمی مناینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس مضن تسلیت به خانواده  های داغدار 

این عزیزان خواستار برریس فوری علل این حادثه تلخ شد

در چهل وپنجمین هفته از پویش 
 »افتتاح« شهرداری کرمان؛

فرهنگ سرای 
»آفتاب« 

)بانوان شهیده( به 
بهره برداری رسید

4

در راستای بهره مندی بیشتر
از ظرفیت های علمی؛

 تفاهم نامه همکاری 
شرکت گل گهر 

و دانشگاه هایتک 
کرمان امضا شد

کرمان شهر
خاطره ها 

و نیاز به زیبایی
4

شورای ائتالفشورای ائتالف
نیرواهی انقالب اسالمینیرواهی انقالب اسالمی  

درخواست شورای ائتالف 
نیروهای انقالب استان کرمان 

جهت داوطلبی
 آیت ا... سید ابراهیم  رئیسی

 در انتخابات ریاست جمهوری       
2
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غالمحسین رضایی - نقاش

                                                                شرمنده ی جیب
جیب فقرا پیش ُرطب رو به عقب رفت از سفره ی افطار فقیران چو ُرطب رفت  

رنج فقرا زاید از این دولت تدبیر دعوای شکم نیست، به یک لقمه شود سیر  
خود را بپرستند و خدا را نپرستند رندان که به سرچشمه ی تبعیض نشستند  

فردا و مکافات خدا باورشان نیست                   جز )ویژه خوری( در هدف و ساغرشان نیست
باشی پدر خانه و شرمنده ی جیبت دردی ست مضاعف که دهد )زهر( طبیبت  

ملت به کنار رفتن این عده خمار است غارتگر این جامعه طیفی که سوار است  

                                                 ویروس منحوس
نان که شد آجر و بشکسته سبوی مردم تیغ بران )کرونا( به گلوی مردم  

یا بالنسبت مردم، شده گرگ و ما بز اژدهایی شده ویروس و ندارد ترمز 
هرکه بهداشت رعایت نکند می بازد خفه می سازد و بر قطع نفس می تازد 

اقاًل خود نرویم پیش و به پیشواز او نشویم همنفس و همدم و همساز او 
که بشر شیشه ی ُترد است و کرونا سنگ است کرونا منحوس و قتاله و بد آهنگ است 

عاشق ابروی منحوس کرونا نشوی بر حذر باش که نزدیک کرونا نروی  

غالمحسین رضایی - نقاش

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس در جشــنواره تجلیــل از 
نخبــگان جامعــه کار و تولیــد اســتان کرمــان گفــت: بنــدر خشــک 
بــا ســرمایه گــذاری ســنگین و بــا همــکاری اســتان هــای دیگــر 

در کرمــان راه انــدازی خواهــد شــد. 
نماینــده مــردم کرمــان و راور و عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان 
ــل از  ــنواره تجلی ــامی در جش ــورای اس ــس ش ــان در مجل کرم

ــت. ــان حضــور یاف ــتان کرم ــد اس ــه کار و تولی ــگان جامع نخب
ایــن نماینــده مجلــس در دوره یازدهــم در ایــن جشــنواره گفــت: 
بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه 400 نفــر نیروهــای زغــال ســنگ 
ــی  ــن م ــته و جایگزی ــاری بازنشس ــال ج ــی س ــتان ط ــمال اس ش

شــوند.
ــت  ــور، معیش ــادی کش ــش اقتص ــن چال ــزرگ تری ــزود: ب وی اف
کارگــری اســت و فاصلــه بیــن درآمــد و هزینــه کارگــران و 
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــای دیگ ــش ه ــران بخ ــوق بگی ــن حق همچنی
ــه وجــود آمــده در اقتصــاد کشــور در  ــورم ب ــه دلیــل ت شــرایط ب

ــت. ــته اس ــای گذش ــال ه س

ــی  ــری و کارفرمای ــان کارگ ــرد: جری ــان ک ــی بی ــر پورابراهیم دکت
ــی اســت  ــه گرای ــه ســه جانب ــون ک ــد براســاس قان در کشــور بای
عملیاتــی شــود امــا متاســفانه امــروز یــک جانبــه گرایــی و دولــت 

تصمیــم گیــر صــرف اســت.
ــا  ــه داد: در دنی ــس ادام ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــت  ــت و دول ــر و کارفرماس ــه کارگ ــق ب ــی متعل ــن اجتماع تامی
ــه متاســفانه  ــرد ک ــم بگی ــن ســازمان تصمی ــرای ای ــدارد ب حــق ن
ــر  ــف ب ــای مختل ــت در دوره ه ــیطره دول ــف س ــل مختل ــه دالی ب
ــر و  ــه کارگ ــه اساساس ــت ک ــوری اس ــران ج ــازمان در ای ــن س ای

ــتند. ــا نیس کارفرم

ــه آغــاز عملیــات اجرایــی چنــد طــرح اقتصــادی  ــا اشــاره ب وی ب
در اســتان کرمــان در مــاه هــای آینــده بیــان کــرد: طــرح تولیــد 
الکترودهــای گرافیتــی بــرای شــرکت هــای فــوالدی یکــی از ایــن 
پــروژه هاســت کــه ســالیانه یــک میلیــارد دالر بــرای واردات آنهــا 

ارز از کشــور خــارج مــی شــود.
دکتــر پورابراهیمــی بــه طــرح تولیــد الســتیک هــای فــوق 
ســنگین در اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: بنــدر خشــک بــا 
ــا همــکاری اســتان هــای دیگــر در  ســرمایه گــذاری ســنگین و ب
کرمــان راه انــدازی خواهــد شــد و بارانــداز گمــرکات بــه کرمــان 

منتقــل مــی شــود. 

دکتر پورابراهیمی:
بندر خشک با سرمایه گذاری سنگین و با همکاری استان های 

دیگر در کرمان راه اندازی خواهد شد

درخواست شورای ائتالف نیروهای 
انقالب استان کرمان جهت داوطلیب 

آیت ا... سید ابراهیم  رئییس
در انتخاابت ریاست جمهوری       

برادرارجمندجناب آقای دکترحدادعادل
ــی  ــد ارادت وآرزوی قبول ــام و تجدی ــرض س ــا ع ب

ــادات ــات وعب طاع
فرمــوده  بــه 
معظــم  مقــام 
بیشــترین  رهبــری 
اجرایــی  اختیــارات 
ســت  یا ر ر د ر کشو
متراکــم  جمهــوری 
رئیــس  و  اســت 
از  پــس  جمهــور 
مقــام معظــم رهبــری 
شــخصیت  اولیــن 
کشــور  اجرایــی 

. ســت ا
فعلــی  شــرایط  در 
رئیــس  انتخــاب 
صــادق  جمهــوری 

خدمتگــزار عدالتخــواه وفسادســتیز کــه ســابقه درخشــانی در 
ــری داشــته باشــدبیش  ــام معظــم رهب ــات مق ــری منوی پیگی

اســت. ضــروری   دیگــری  ازهرزمــان 
قطعــا اســتقرار دولتــی انقابــی والیــت مــدار مردمــی 
ســختکوش باروحیــه ای جوانگراوپرتــاش تلخــی هــای فعلــی 
ــایش رزق و روزی  ــوان گش ــی نســل ج ــد و دلگرم ــه امی را ب
مــردم وحــل معضــات کشــور و اقتداربیشــتر نظــام اســامی 
ــه و  ــورهای منطق ــان کش ــه درمی ــی خاص ــه جهان در عرص

ــد. ــد ش ــت خواه ــان و مقاوم ــواه جه ــردم آزادیخ م
ــان  ــاب اســامی اســتان کرم ــای انق ــاف نیروه شــورای ائت
پــس از بررســیهای میدانــی ونظرخواهــی مردمــی و نخبــگان 
ضمــن احتــرام بــه ســایر کاندیداهــای جبهــه انقــاب 
برتــر  کاندیــدای  بعنــوان  را  رئیســی  ا...  آیــت  حضــرت 
تشــخیص داده  اســت از جنابعالــی بــه عنــوان رئیــس شــورای 
ائتــاف نیروهــای انقــاب اســامی درخواســت میشــود کــه 
ــوت  ــی  دع ــرای  داوطلب ــی  ب ــت ا...  رئیس ــرت آ ی از حض
ــات  ــود در انتخاب ــور خ ــام حض ــا اع ــا ب ــد ت ــل آوری ــه عم ب
ــواده  ــوان  خان ــردم خاصــه نســل ج ــحالی م ــات خوش موجب

ــم آورد. ــران را فراه ــهدا و ایثارگ ــم ش معظ
ــات  ــه انتخاب ــی در عرص ــای رئیس ــاب آق ــور جن ــا حض یقین
وحــدت بخــش بــوده و وحــدت همدلــی  همــکاری بیشــتری  
دربیــن نیروهــای انقابــی بــه وجودخواهــد آورد.حضــور 
ــه  ــات را ک ــردم درانتخاب ــارکت م ــزان مش ــی می ــای رئیس آق
ــت  ــوده و هس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــرر مق ــد مک ــورد تاکی م

بطورچشــمگیری باالترخواهدرفــت.
ــه  ــردم همیش ــق م ــه ح ــی و ب ــت قلب ــن  درخواس ــا ای لطف
رابــه  کرمــان  اســتان  والیتمداردیارکریمــان  و  درصحنــه 

ــد. ــم بفرمائی ــان تقدی ــر ایش محض

✍والسام علیکم و رحمت ا... و برکاته
 شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی استان کرمان

گرامیداشت هفته هالل احمر در کرمان:

از توزیع 3 هزار بسته غذایی 
تا انعقاد تفاهم نامه 

با 50 سمن مدیریت بحران
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال اســتان 
ــکاس  ــی از انع ــن قدردان ــاح ضم ــا ف ــان؛ رض کرم
ــت  ــای جمعی ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــترده برنام گس
هــال احمــر توســط صــدا و ســیمای مرکــز اســتان 
روز جهانــی صلیــب  گرامیداشــت  بیــان کــرد: 
ــرن  ــک ق ــعار ی ــا ش ــر ب ــال احم ــه ه ــرخ و هفت س
ــت  ــدنی از 18 لغای ــه نش ــه مقایس ــات داوطلبان خدم
24 اردیبهشــت مــاه جــاری بــا اجــرای برنامــه هــای 
ــا  ــه ب ــام المنفع ــتانه و ع ــدادی، بشردوس ــف ام مختل
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در سراســر شــعب 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــتان اج اس

ــرخ و  ــب س ــی صلی ــبت روز جهان ــه مناس ــزود: ب ــاح اف ف
ــی  ــته غذای ــزار بس ــر 3 ه ــال احم ــه ه ــت هفت گرامیداش
بــه خانــواده هــای آســیب دیــده از ســیل و نیازمنــد توســط 

ــد. ــد ش ــع خواه ــان توزی ــر کرم ــال احم ــت ه جمعی
ــان در  ــان و داوطلب ــای جوان ــور اعض ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
طــرح ناظــران ســامت و برنامــه هــای حمایتــی در راســتای 
اجــرای طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی افــزود: افتتــاح 
ــن  ــوزش آنای ــایت آم ــدازی س ــال و راه ان ــای ه ــه ه خان
همــراه بــا صــدور گواهــی نامــه الکترونیکــی از برنامــه هــای 
مهــم جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان در هفتــه هــال 
احمــر اســت. وی خاطرنشــان کــرد: آمــوزش و توانمندســازی 
ــیار  ــداف بس ــی از اه ــات یک ــوزه امدادونج ــتائیان در ح روس
مهــم افتتــاح و راه انــدازی خانــه هــای هــال در روســتاها و 

حاشــیه شــهرها اســت.
ــای  ــه ه ــایر برنام ــی س ــه معرف ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
گرامیداشــت هفتــه هــال احمــر تصریــح کــرد: انعقــاد تفاهــم 
نامــه بــا 50 ســازمان مــردم نهــاد مدیریــت بحــران و بســیج 
ــدازی پایــگاه امدادونجــات بیــن شــهری در  ســازندگی، راه ان
فاریــاب، تجدیــد میثــاق بــا آرمــان هــای شــهداء، تجلیــل از 
ــال  ــوزی ه ــش آم ــون دان ــو کان ــهید عض ــای ش ــواده ه خان
ــدای  ــر، اه ــهید و ایثارگ ــای ش ــواده ه ــایر خان ــر و س احم
خــون، راه انــدازی کلینیــک درمانــی در شــهر ماهــان و مانــور 
ــه هــای ســتادی جمعیــت  ــه برنام ــم از جمل ــی در ب خودروی
ــال  ــه ه ــان در گرامیداشــت هفت ــتان کرم ــر اس ــال احم ه

احمــر اســت.
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
ســایر برنامــه هــای گرامیداشــت هفتــه هــال احمــر؛ اهــدای 
ــران دســتگاه  ــه مدی ــه ب ــت افتخــاری و داوطلبان کارت عضوی
هــای اجرایــی مرکــز اســتان، برگــزاری مســابقات ورزشــی در 
ــه هــای هــال،  فضــای مجــازی ویــژه اعضــای داوطلــب خان
ــای امدادونجــات  ــگاه ه ــد از پای ــل از نجاتگــران و بازدی تجلی

بیــن شــهری اســت.

اســتاندار کرمــان از ســازمان بســیج ســازندگی از  ثمــرات ارزنــده 
ــری  ــده نگ ــی و آین ــدام تاریخ ــا اق ــه ب ــت ک ــامی اس ــاب اس انق
مقــام معظــم رهبــری ایجــاد شــد و تاکنــون ثمــرات پرشــماری را 
ــه دنبــال  ــی ب ــه محرومیــت زدای در حــوزه هــای مختلــف از جمل
ــه مناســبت  ــا صــدور پیامــی ب ــد ب ــی زینــی ون داشــته اســت. عل
ســالروز تشــکیل بســیج ســازندگی تاکیــد کــرد: از زمــان تاســیس 
ایــن ســازمان در۱۷ اردیبهشــت ۱3۷۹  بســیج ســازندگی توانســته 
ــف   ــاط مختل ــی را در نق ــت زدای ــادی، محرومی ــای جه ــت ه حرک

ــردم  ــه م ــت ب ــه خدم ــان در عرص ــاور کرم ــتان پهن ــور و اس کش
ــای  ــه ه ــدگار در عرص ــات مان ــن اقدام ــار ای ــه آث ــد ک ــام ده انج
مختلــف منشــا تحــوالت ارزشــمند و رضایــت مــردم شــده اســت. 
ــتفاده از  ــیر اس ــن مس ــت: در ای ــده اس ــام آم ــن پی ــه ای  در ادام
ــری از  ــره گی ــتان و به ــور و اس ــای کش ــت ه ــتعدادها و ظرفی اس
ــار  ــوده و ســندی افتخ ــر ب ــر بســیجی بســیار موث ــگ و تفک فرهن

ــت. ــازندگی اس ــه س ــیجیان عرص ــرای بس ــز ب آمی
ــه   ــده ک ــاره ش ــان اش ــتاندار کرم ــام اس ــری از پی ــش دیگ  در بخ

ــر و عظیــم  ــه اقدامــات بســیار موث ــا توجــه ب در اســتان کرمــان ب
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی در عرصــه خدمــت رســانی 
بــه مــردم، بســیج ســازندگی وظیفــه ای ســنگین تــر در برعهــده 
دارد و بایــد الگــوی کشــور باشــد. اســتاندار در پیــام خــود افــزوده 
اســت: فکــر  بســیجی بویــژه در عرصــه ســازندگی در ســال تولیــد، 
پشــتیبانی هــا   و مانــع زدایی هــا اهمیتی مضاعــف دارد و امیدوارم 
بــا همراهــی و همدلــی همــه ارکان نظــام، شــاهد تحقــق منویــات 
ــیم.در  ــه باش ــن زمین ــی( در ای ــه العال ــام معظــم رهبری)مدظل مق
بخــش پایانــی پیــام اســتاندار کرمــان آمــده اســت: اینجانــب ایــن 
روز را بــه همــه جهادگــران و بســیجیان عرصــه ســازندگی تبریــک 
عــرض نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال توفیــق بســیجیان دالور 
را در تحقــق اهــداف بســیج ســازندگی و خدمــت بــه مــردم اســتان 

کرمــان خواســتارم.

استاندار کرمان: 
بسیج سازندگی از  ثمرات ارزنده انقالب اسالمی است

ــان  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و 
محدودیــت در برگــزاری دوره هــای آموزشــی، 
ــته  ــان توانس ــتان کرم ــرکت گاز اس ــا در ش م
ــال 1399،  ــه دوم س ــش ماه ــا در ش ــم تنه ای
بیــش از 22 هــزار نفــر ســاعت دوره آموزشــی 
ــیوه  ــت ش ــا رعای ــوری و ب ــورت حض ــه ص ب
نامــه هــای بهداشــتی، مجــازی آنایــن، 
مجــازی آفایــن و غیرحضــوری برگــزار کنیــم.

ــتان  ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر اینکــه یکــي  ــا تاکیــد ب کرمــان، منوچهــر فــاح ب
از مهم تریــن اهــداف و برنامه هــای اجرایــی ایــن 
شــرکت، توجــه بــه قابلیــت هــای دانشــی و مهارتــی 
ــه عنــوان  ــراد ب کارکنــان و افزایــش رشــد علمــی اف
ســرمایه های اصلــی شــرکت اســت، افــزود: در شــش 
ماهــه دوم ســال بیــش از ۱0000 نفــر ســاعت 
ــش از 5000  ــمی، بی ــان رس ــژه کارکن ــوزش وی آم
ــرارداد  ــان ق ــه کارکن ــوط ب ــوزش مرب ــاعت آم نفرس

مســتقیم و همچنیــن بیــش از 6000 نفرســاعت 
ــت. ــده اس ــزار ش ــکاری برگ ــان پیمان ــرای کارکن ب

وی تصریــح کــرد: برنامــه هــای آموزشــی مذکــور از 
طریــق مشــارکت در دوره هــای آموزشــی حضــوری 
ــازی  ــتی، مج ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــت ش ــا رعای ب
آنایــن، آفایــن )ســامانه آمــوزش مجــازی شــرکت 
ــور  ــاب مح ــوری و کت ــر حض ــران(، غی ــی گاز ای مل

ــه اســت. صــورت گرفت
بــا  کرمــان  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 

نیــروی  آمــوزش  و  بهســازی  اینکــه  بیــان 
 انســانی و ارتقــای دانــش و آگاهــی کارکنــان در 
ــا  ــی ب ــردی و مدیریت ــی، کارب ــای تخصص ــه ه زمین
ــرار  ــد نظــر ق ــره وری شــرکت م ــش به ــدف افزای ه
ــم  ــه تقوی ــا تهی ــرکت ب ــن ش ــزود: ای ــرد، اف ــی گی م
 آموزشــی ســالیانه بــرای تمامــی پرســنل و برگــزاری 
عمومــی،  مدیریــت  بهبــود  شــغلی،  هــای  دوره 
ــا اســتفاده از اســاتید مجــرب،  فرهنگــی وHSE   ب

ــت. ــه اس ــت یافت ــم دس ــن مه ــه ای ب

 مهنــدس فــاح گفــت: بــا توجــه بــه ضــرورت 
ــای  ــت ه ــده و محدودی ــی یادش ــای آموزش دوره ه
ایــن  اجــرای  بــرای  بنــدی  اولویــت   موجــود، 
دوره هــا و شــیوه ی اجــرای آنهــا، بــر اســاس اولویــت 

و ماهیــت دوره هــا تعیین شــده اســت.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان :
برگزاری بیش از 22 هزار نفر ساعت دوره های آموزشی حضوری، 

مجازی آنالین، مجازی آفالین و غیر حضوری در شرکت گاز استان کرمان 

ــا  ــان ب ــوم پزشــکی کرم ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع
ــاالی ۸0  ــالمندان ب ــیون س ــرح واکسیناس ــه ط ــاره ب اش
ســال گفــت: از جامعــه هــدف ۱۸ هــزار ســالمند بــاالی 
ــزار و ۸50  ــون ۲ ه ــان تاکن ــتان کرم ــال شهرس ۸0 س

ــد.  ــا دریافــت کــرده ان نفــر واکســن کرون
ــالمندان  ــیون س ــزود: واکسیناس ــی زاده اف ــین صاف حس
ــاه آغــاز شــده  ــاالی ۸0 ســال از هفتــم اردیبهشــت م ب

ــده  ــه ش ــی مواج ــتقبال خوب ــا اس ــبختانه ب ــه خوش ک
اســت.

ــه اینکــه واکســن هایــی کــه  ــا اشــاره ب ایــن مســئول ب
ــرای ســالمندان در نظــر گرفتــه شــده اســت تاکنــون  ب
ســینوفارم و آســترازنکا بــوده اســت اظهــار داشــت 
ــت  ــای بهداش ــگاه ه ــز و پای ــق مراک ــالمندان از طری :س
فراخــوان مــی شــوند و بــه مراکــز در نظــر گرفتــه شــده 

ــد شــد. ــاع خواهن ــت واکســن ارج ــرای دریاف ب
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر ســامانه ای بــرای 
ثبت نــام وجــود نــدارد بلکــه از طریــق مراقبــان ســامت 
ــت تحــت پوشــش  ــه جمعی ــگاه بهداشــتی ب ــر پای در ه
ــن  ــال س ــاالی ۸0 س ــراد ب ــود و اف ــانی می ش اطاع رس

بــرای واکسیناســیون فراخــوان می شــوند.
هــم اکنــون واکسیناســیون افــراد بــاالی ۸0 ســال 

بهمــن   ۲۲ بهداشــت  مرکــز  دو 
و فابریــک شــهر کرمــان انجــام 
دوم  گام  آغــاز  بــا  شــود.  مــی 

کشــور،  در  کرونــا  ویــورس  علیــه  واکسیناســیون 
ــاالی ۸0 ســال ســن از روز ســه  ــراد ب واکسیناســیون اف
شــنبه  هفتــم اردیبهشــت مــاه در سراســر کشــور و بــه 
تبــع آن در دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان شــروع شــد.

معاون علوم پزشیک: ۲هزار و ۸۵۰ ساملند در هشر کرمان واکسینه شدند

بهزیســتی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــاون  ــدی مع ــی محم ــد عل ــان، محم ــتان کرم اس
ــتان  ــتی اس ــی اداره کل بهزیس ــارکتهای مردم مش
کرمــان از مشــارکت مطلــوب خیریــن و موسســات 
خیریــه تحــت نظــارت ایــن ســازمان در هفتــه اول 

ــر داد.  ــان خب ــارک  رمض ــاه مب م
ــش  ــرای پوی ــه اج ــاره ب ــن اش ــدی ضم ــی محم محمدعل
ــه فعالیــت  ــژه مــاه مبــارک رمضــان ب ــی وی ضیافــت همدل
۱۲6 موسســه خیریــه ، جمعیــت و انجمــن هــای غیردولتی 
در ســطح اســتان و همچنیــن فعالیــت ۱۲۸ مرکــز مثبــت 

ــر دارد  ــن اداره کل در نظ ــت : ای ــتان ، گف ــی در اس زندگ
ضمــن مشــارکت و همــکاری مجموعــه هــای تحــت نظــارت 
بــه مشــارکت قابــل قبولــی در راســتای رفــع نیازمندیهــای 

جامعــه هــدف تحــت حمایــت دســت یابــد . 
وی تعامــل موسســات خیریــه بــا بهزیســتی را بســیار 
مطلــوب و ارزنــده ارزیابــی نمــوده وگفــت:   همــکاری 
ــی  در  ــی و غیردولت ــازمانهای دولت ــایر س ــتانداری و س اس
ــیار  ــده بس ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــتی ب ــتیابی بهزیس دس
ــتی   ــی بهزیس ــارکتهای مردم ــاون مش ــر مع ــی و موث اساس
ــا  ــایر نهاده ــوز از س ــه دارای مج ــات خیری ــزود : موسس اف
 و ســازمانها در صــورت تمایــل مــی تواننــد در اجــرای 
برنامــه هــای پویــش ضیافــت همدلــی  بــا بهزیســتی 

همکاریهــای  داشــته باشــند. 
ــا اشــاره بــه اینکــه هــدف بهزیســتی در مــاه نبــارک  وی ب
ــت  ــواده تح ــچ خان ــه هی ــت ک ــن اس ــال ای ــان امس رمض
پوششــی در مضیقــه معیشــتی نباشــد اظهــار داشــت: 
ــای  ــته ه ــام و بس ــتی، اق ــه معیش ــک هزین ــت کم پرداخ
ــتی  ــایل بهداش ــه وس ــرم، تهی ــذای گ ــه غ ــتی، تهی معیش
ــه  ــام جهیزی ــن اق ــن تامی ــی و همچنی ــی و داروی ،درمان
و ازدواج از محورهــای فعالیــت پویــش مذکــور در مــاه 

ــد .  ــی باش ــان م رمض

محمــدی گفــت : تعریــف درگاه اینترنتــی بــا هــدف جلــب 
ــماره  ــو و ش ــف لوگ ــی ، تعری ــارکتهای مردم ــذب مش و ج
حســاب موسســات خیریــه فعــال در ســایت ســازمان 
بهزیســتی ، طراحــی و نصــب بنــر ،تراکــت و ســاخت 
ــه  ــر گون ــدی از ه ــره من ــن به ــک و همچنی ــن گرافی موش
ــتی  ــتور کار بهزیس ــاه در دس ــن م ــی درای ــه تبلیغات برنام

ــرار دارد .  ق
وی از همــکاری موسســه خیریــه افــق ســپهر روشــن 
ایرانیــان از جملــه موسســات دارای مجــوز از ایــن ســازمان 
ــن چــاپ و نصــب  ــی و همچنی در  ارســال پیامــک تبلیغات
ــر داد.  ــان خب ــهری در کرم ــای ش ــی از تابلوه ــر در یک بن
ــان   ــتان کرم ــتی اس ــی بهزیس ــارکتهای مردم ــاون مش مع
نظــارت  تحــت  خیریــه  موسســات  مشــارکت  میــزان 
ــارکت  ــزان مش ــال و می ــتی را  6.0۸3.540.000ری بهزیس
ادارات بهزیســتی شهرســتانها  را بــه  6.۱34.000.000ریال 
ــا  ــوده و ب ــام نم ــارک اع ــاه مب ــت م ــه اول نخس در هفت
ــتی  ــی اداره کل بهزیس ــط عموم ــای رواب ــر از فعالیته تقدی
گفــت:  تبلیغــات در فضــای مجــازی ، مطبوعــات، نشــریات، 
ــه  ــدد از جمل ــای متع ــری و خبرگزاریه ــای خب ــایت ه س
شــیوه هــای مــورد اســتفاده  اداره روابــط عمومــی اســتان 
در جهــت جلــب مشــارکت خیریــن و مــردم  بــوده اســت.

معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمان:
مشارکت  12.217.540.000 ریالی خیرین و موسسات خیریه 
تحت نظارت استان کرمان در هفته اول از ماه مبارک رمضان

مدیر دفتر نظارت و کنترل  شرکت برق جنوب استان:

کشف ۶۷ دستگاه غیرمجاز ارز 
دیجیتال در شهرستان سیرجان

ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــان، مدی ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب نی
ــری  ــدازه گی ــوازم ان ــرل ل ــارت و کنت ــر نظ دفت
ایــن شــرکت بــا اعــام خبــر کشــف ۶۷دســتگاه 
ــریح  ــه تش ــیرجان ب ــتان س ــر« در شهرس »ماین
ــای  ــا بازدیده ــت: ب ــت و گف ــر پرداخ ــن خب ای
ــرق شهرســتان  انجــام شــده توســط بازرســان ب

ــی  ــر قانون ــداری غی ــر نگه ــی ب ــیرجان، مبن س
دســتگاه هــای اســتخراج ارز دیجیتــال »ماینــر« در یــک بــاب اتــاق در 
حومــه شــهر ســیرجان پرونــده ویــژه در ایــن خصــوص تشــکیل و ایــن 

ــد. ــاع ش ــتان ارج ــادی شهرس ــت اقتص ــس امنی ــه پلی ــوع ب موض
ــی و  ــای قضای ــام ه ــا مق ــا هماهنگــی ب ــن راســتا ب ــرداد: در همی ــه خب وی در ادام
ــه محــل مــورد نظــر  ــا تشــکیل تیمــی از کارآگاهــان، توســط نیــروی انتظامــی ب ب
ــز ارز کشــف  ــد رم ــاق 6۷ دســتگاه تولی ــاب ات ــک ب ــات از ی ــک عملی ــزام و در ی اع

و ضبــط شــد.
مدیــر دفتــر نظــارت و کنتــرل بــر لــوازم انــدازه گیــری، افــزود : هــم چنیــن طبــق 
ــا  بررســی کارشناســان ایــن شــرکت مشــخص شــد کــه ایــن مزرعــه غیــر مجــاز ب
مصــرف برقــی معــادل مصــرف ۷0 خانــوار اســت و کــه بــه صــورت غیــر مجاز،اقــدام 

بــه تولیــد ارز دیجیتــال مــی کــرد.
ــه  ــن شــرکت ب ــرد: ای ــان ســخنان خــود خاطرنشــان ک ــام مســئول در پای ــن مق ای
صــورت جــدی و طبــق دســتورالعمل هــای مربوطــه، نســبت بــه جمــع آوری بــرق 
ــدام نمــوده و توصیــه مــی کنــد  هــای غیــر مجــاز دســتگاه هــای ارز دیجیتــال اق
ــه اخــذ مجــوز از ســازمان صنعــت،  ــن دســتگاه نســبت ب ــدگان از ای اســتفاده کنن

)بانــوان  »آفتــاب«  فرهنگ ســرای 
از  هفتــه  چهل و پنجمیــن  در  شــهیده(، 
کرمــان  شــهرداری  »افتتــاح«  پویــش 
بــا شــعار »هــر هفتــه یــک افتتــاح« بــه 

رســید. بهره بــرداری 
بــه گــزارش کرمان آنایــن، شــهردار کرمــان در آییــن افتتــاح 
ــور  ــا حض ــه ب ــهیده( ک ــوان ش ــاب« )بان ــرای »آفت فرهنگ س
برخــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر و سرپرســت دفتــر 
ــه  ــان برگــزار شــد، ب ــواده اســتانداری کرم ــان و خان ــور زن ام
اضافــه شــدن ۲0 مرکــز فرهنگــی شــهرداری کرمــان در دورۀ 
اخیــر مدیریــت شــهری اشــاره کــرد و گفــت: فرهنگ ســرای 
»آفتــاب« )بانــوان شــهیده(، جنــب پــارک بانــوان »آفتــاب«، 
بیســت ویکمین مرکــز فرهنگــی و آمــوزش شــهروندی در 

شــهر کرمــان اســت.
ــاب« و  ــوان »آفت ــارک بان ــاخت پ ــم زاده س ــیدمهران عال س
ــاش  ــل ت ــهیده( را حاص ــوان ش ــرای»آفتاب« )بان فرهنگ س
شــهرداری منطقــه ســه دانســت و گفــت: در تــاش هســتیم 
پــارک بانــوان خیابــان »مدیریــت« نیــز تــا پایــان ایــن دوره از 
مدیریــت شــهری بــه بهره بــرداری برســد  تــا در هــر منطقــه 

ــیم.  ــته باش ــوان داش ــژۀ بان ــارک وی ــک پ ــان، ی ــهر کرم از ش
)بانــوان  »آفتــاب«  بانــوان  فرهنگ ســرای  مســاحت  وی 
شــهیده( را حــدود  300 مترمربــع اعــام کــرد و گفــت: ایــن 
فرهنگ ســرا نیــز هماننــد دیگــر مراکــز فرهنگــی شــهرداری 
کرمــان، مکانــی مناســب بــرای برگــزاری برنامه هــای مختلــف 
فرهنگــی، آموزشــی، علمــی و هنــری اســت. معــاون شــهردار 

و رییــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ــه و  ــه س ــهردار منطق ــی از ش ــن قدردان ــز ضم ــان نی کرم
ــز  ــن مرک ــرای ای ــش به واســطه طراحــی و اج ــایر همکاران س
ــی،  ــازمان فرهنگ ــای س ــۀ برنامه ه ــت: در ادام ــی گف فرهنگ
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری و بــا هــدف افزایــش و توزیــع 
ــهروندان،  ــی ش ــی و آموزش ــاخت های فرهنگ ــۀ زیرس عادالن

فرهنگ ســرای »آفتــاب« جنــب بوســتان بانــوان »آفتــاب« بــا 
نــام »بانــوان شــهیده« ویــژۀ بانــوان، بــه بهره بــرداری رســید.

ــم  ــاش می کنی ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاهی ب ــد جهانش محم
ــم و  ــخ دهی ــهر پاس ــی ش ــای فرهنگ ــه نیازه ــن دوره ب در ای
اهــداف شــهرداری را در ایــن زمینــه محقــق کنیــم، گفــت: در 
شــهر کرمــان 30 مرکــز فرهنگــی نیــاز داریــم کــه تاکنــون، 
۲۱ مرکــز فرهنگــی بــه بهره بــرداری رســیده اســت. وی 
افــزود: امیدواریــم تــا پایــان ایــن دورۀ مدیریــت شــهری، بــه 
ــهر  ــی در ش ــز فرهنگ ــر 30 مرک ــل ۲5 و حداکث ــار حداق آم

ــان برســیم. کرم
فرهنگ ســرای  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  جهانشــاهی 
ــۀ  ــا ارای ــی ب ــز فرهنگ ــن مرک ــت: ای ــهیده« گف ــوان ش »بان
خدمــات متنــوع فرهنگــی و ورزشــی، نه تنهــا بانــوان محلــه، 

ــد داد. ــش خواه ــان را پوش ــهر کرم ــوان ش ــه بان بلک
معــاون شــهردار کرمــان بیــان کــرد: عاوه بــر مراکــز فرهنگی 
شــهرداری کــه از گذشــته وجــود داشــته، خانه هــای فرهنــگ 
شــهروندی »کــودکان و نوجوانــان«، »کارمانــا«، »کارآفرینــی 
ــوی  ــاب«، »مهربان ــا«، »کت ــالمند پوی ــازی«، »س و توانمندس
شــهر و ســرای ســامت بانــوان« و خانــه »هنرمنــدان«، 
ــاح  ــش افتت ــب پوی ــهری در قال ــت ش ــر مدیری در دورۀ اخی
اســت. رســیده  بهره بــرداری  بــه  کرمــان   شــهرداری 
الزم بــه ذکــر اســت؛ فرهنگ ســرای »بانــوان شــهیده« 
جنــب بوســتان بانــوان »آفتــاب« در کوچــه ۱6 خیابــان 

دارد. قــرار  کافــی شــمالی«  »شــیخ احمد 

 در چهل وپنجمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

فرهنگ سرای »آفتاب« )بانوان شهیده( به بهره برداری رسید
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دیپلماسی بدون )میدان( هیچ
	 	 	 قاتل	)حضرت	سلیمانی(	

دیده	لبخند	ُمهره	های	خود 	 	
	 	 	 فرش	قرمز	بدیده	پیش	پا

جاده	را	دیده	وا	برای	خود 	 	
	 	 	 نانجیبان	علیه	)حاج	قاسم(

کاذبند	و	دروغ	می	بافند 	 	
	 	 دست	در	کاسه	و	نمک	نشناس	

بی	عملکرد	و	)رند(	و	حرافند 	 	
	 	 	 دشمنان	از	برای	مزدوران

دانه	های	نهفته	می	پاشند 	 	
	 	 	 دوره	ها	دیده	اند	)پادوها(

تا	مطیع	نیاتشان	باشند 	 	
	 	 دشمن	از	دشمنی	نمی	کاهد	

تا	در	اینسو	موافقان	دارد 	 	
	 	 	 بر	تن	میهن	از	نفوذی	زخم

زخمها	از	منافقان	دارد 	 	
	 	 	 حضرت	قاسم	سلیمانی	

مرد	بود	و	غمش	غم	مردم 	 	
	 	 گر	نبود	پشت	دیپلمات،	بی	شک	

دیپلمات	می	شد	از	مقامش	گم 	 	
	 	 	 دیپلماسی	بدون	قدرت	هیچ

حرف	بی	پشتوانه	بر	باد	است 	 	
	 	 	 اقتدار	نظامی	همواره	

به	سیاستمدار	امداد	است 	 	
	 	 	 بر	رموز	و	مسائل	کشور	

دست	و	پای	نفوی	از	چه	باز؟ 	 	
	 	 	 )آشنا(	به	مراکز	حساس	

امنیت	زیر	پا،	شد	افشا	راز 	 	
	 	 	 امنیت	در	مرام	اینها	پوچ	

که	به	حراج	رفته	بی	تشویش 	 	
	 	 پشت	اینها	قوی	ز	)میدان(	بود	

پشت	)میدان(	ز	تیر	اینها	ریش 	 	
	 	 	 حضرت	قاسم	سلیمانی	

که	ترور	شد	ز	چشمک	اینها 	
	 	 	 سد	راه	خیانت	خائن	

بوده	)حاج	قاسم(	و	به	)میدان(	بود 	 	
	 	 حاجی	در	حفظ	انقالب	و	وطن	

انقالبی	که	از	شهیدان	بود 	 	
	 	 	 پشت	ملت	ز	)تیم	بدتدبیر(

خم	شد	و	باورش	به	هم	خورده 	 	
	 	 دیده	که	)تیم	غربگدا(ی	رند	

راز	کشور	به	غرب	بسپرده 	 	
	 	 	 سالها	با	دروغشان	طی	شد

طی	شود	چند	روز	آینده 	 	
	 	 که	به	زیر	افتد	هر	دروغپرداز	

شده	و	می	شود	سرافکنده 	 	
	 	 	 داغ	ملت	دوباره	شد	تازه	

دیده	تهمت	به	جان	حاج	قاسم 	 	
	 	 به	سلیمانی	خدشه	ای	نرسد	

حی	و	تابان	روان	حاج	قاسم 	 	
	 	 حاجی	حق	بود	و	حق	نمی	میرد	

که	شهید	است	و	در	دل	مردم 	 	
	 	 ُمفتری	باطل	است	و	مضمحل	است	

بشود	او	ز	چشم	مردم	گم 	 	
	 	 	 آی	)نقاش(	شهید	سلیمانی

شده	و	می	شود	همیشه	شهید 	 	
	 	 	 کربال	زنده	است	و	ساالرش

بر	یزید	لعنت	و	مرید	یزید 	 	
	 	 هرکه	بدخواه	ملت	است	و	وطن	

لعن	و	نفرین	به	روح	و	بر	ذاتش 	 	
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جهل در جهان

َخرد	روی	زمین	گردیده	کم	رنگ															
	تظاهر	در	زمین	گردیده	خوش	رنگ

دروغ		پیروز	عقل	یک	لکه	ننگ																		
		تفکر	در	جهان	نادار	و	دل	تنگ

زر	و	زور	در	زمین	گردیده	قدرت	
		ز	عقل	دارم	بسی	امروز	خجالت

َخرد	زور	است	و	ثروت	مَرد	میدان	
																	َخرد	نادار	خردمندان	پریشان

خردمندان	نیازمندان	دنیا		
																											بَود	کار	خردمندان	غم	نان

خردمندان	محتاجان	عالم																							
		َخرد	داری	تو	را	ثروت	شده	غم	

	آرامش	بهتر	هست	ز	ثروت
									آرامش	به	انسان	می	دهد	قدرت

در	جهان	ظالم	هست	بسیار																												
فشار	تورم	بر	مَرد	نادار	خداوندا

	ظلم	از	جهان	تو	بردار													
		بجای	ظلم	به	آدم	ده	عقل	بسیار

» حمزه فریفته «

شعرشعر  هفتوادهفتواد

                                                                عید فطر
شهد طاعت به جامشان ریخته )عید فطر( است و روزه گیران شاد   

که حالوت به کامشان ریخته از طعام و شراب دل کندند   
عفت و پاکدامنی ُگل کرد از هوی و هوس حذر کردند   

سرکه ی بندگی از آن ُمل کرد رمضان کیمیا به جان ها زد   
شده طاعاتتان وصول حق روزه گیران معززید و شریف   

که عباداتتان قبول حق عید بر جانتان گوارا باد    

                                                لغو تنباکو و میرزای شیرازی
لغو کرد امتیاز تنباکو آفرین بر مداد )شیرازی(    

کرده پرسش که غیرت ما کو؟ دیده ذلت به خورد ما دادند   
دیده زهر توافق اندر جام نپذیرفت و فتنه را پس زد   

تیغ فتوای خود بزد برجام! شرع و تکلیف داده حکمی که   
فکر دین بود و میهن و ملت نام نیکش بمانده در تاریخ   

علمای اصیل و باغیرت حافظان منافع مردم    

*از وصیت شهید 

شهید محمدحسین 
یوسف الهی:
ای	مردم...	

بدانیــد	تــا	وقتــی	کــه	از	
کنیــد،	 اطاعــت	 رهبــری	
مســلمان،	مومــن	و		پیروزید.

یاد یارانیاد یاران

ــای		 ــر	اراء	هیاته ــه	براب ــی		ک ــیله		امالک ــور	بدینوس ــواد	مذک ــرای		م 		در	اج
ــي	 ــي	اراض ــت	ثبت ــف	وضعی ــن	تکلی ــون	تعیی ــوع	قان ــالف		موض ــل	اخت ح
ــه		دو	 ــي		ناحی ــد	ثبت ــتقر	در	واح ــمي	مس ــند	رس ــد	س ــاختمانهاي	فاق و	س
ــی	 ــات	ثبت ــه	عملی ــه	و	ادام ــا	پذیرفت ــت	انه ــای	ثب ــان		تقاض ــتان	کرم شهرس
انهــا	مطابــق	قانــون	مذکــور	تجویــز	گردیــده	اســت		بــه	ترتیــب	شــماره	پــالک	
فرعــی	از	اصلــی		و	بخــش	محــل		وقــوع		ملــک	و	مشــخصات	مالــک	یــا	مالکیــن	
)	متقاضیــان	ثبــت(	واقــع	در	بخشــهای		)		2	و3	و	6	(		ثبتــی	شهرســتان	کرمان		
ــخاصی		 ــا	اش ــخص		ی ــه		ش ــي	ک ــا		در	صورت ــود	ت ــی		میش ــل	اگه ــرح	ذی بش
نســبت	بــه	صــدور	ســند	مالکیــت	متقاضیــان	اعتراضــي	داشــته	باشــند	بتواننــد	
ــه	ایــن	 ــه	مــدت	دو	مــاه	اعتــراض	خــود	را	ب از	تاریــخ	انتشــار	اولیــن	آگهــي	ب
اداره	تســلیم	و	پــس	از	اخــذ	رســید،	ظــرف	مــدت	یــک	مــاه	از	تاریــخ	تســلیم	
اعتــراض،	دادخواســت	خــود	را	بــه	مراجــع	قضایــي	تقدیــم	نمایند.بدیهــي	اســت	
در	صــورت	انقضــاي	مــدت	مذکــور	و	عــدم			وصــول	اعتــراض	طبــق	مقــررات	
ســند	مالکیــت	صــادر	خواهــد	شــد.	شــایان	ذکــر	اســت	صــدور	و	تســلیم	ســند	
مالکیــت	بــر	اســاس	قانــون	مذکــور	مانــع	مراجعــه	متضــرر	بــه	دادگاه	نخواهــد	

بــود	.	
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان 

16314 فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از 840 فرعــی مکــرر 
ــی	 ــد		قربانعل ــزی		فرزن ــدی	گودی ــه	محم ــم	صدیق ــی-		خان از 3968 اصل
ــازه	 ــاب	مغ ــدانگ	یکب ــان	درشش ــادره	از	کرم ــماره	101	ص ــنامه	ش ــه	شناس ب
مشــتمل	بــر	طبقــه	فوقانــی	و	زیــر	زمیــن	بــه		مســاحت	88/80	متــر	مربــع		بــه	
ادرس	کرمــان	-	سراســیاب-	کوچــه	شــهیدان	مغفــوری		21		خریــداری	ازمحــل	

مالکیــت	بنیــاد	مســتضعفان	و	جانبــازان	انقــالب	اســالمی-		ردیــف	0004
ــی از   ــده از  881  فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16415  فرع
ــنامه	 ــه	شناس ــا	ب ــد	رض ــی	زاده		فرزن ــر	صادق ــای	امی ــی- 	آق 3968  اصل
شــماره	2102		صــادره	از	بــم	در	ششــدانگ	یکبــاب	خانــه	بــه		مســاحت	252	
ــه	17	-	 ــی-	کوچ ــهیدان	ماهان ــان	ش ــان	-	خیاب ــه	ادرس	کرم ــع		ب ــر	مرب مت
ــف	1397 ــی	زاده-	ردی ــااله	فتح ــت	ماش ــل	مالکی ــداری	ازمح ــرقی	7	خری ش

16416 فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از 696 فرعــی از 3968 
ــنامه	 ــه	شناس ــد		ب ــد	احم ــیرچی		فرزن ــزادی	س ــاس	به ــای	عب ــی -  آق اصل
شــماره	17	صــادره	از	شــهداد	درششــدانگ	یکبــاب	یکبــاب	خانــه		بــه		
ــی	 ــهید	ابراهیم ــان	ش ــان	-	خیاب ــه	ادرس	کرم ــع		ب ــر	مرب ــاحت	200	مت مس
ــداری	 ــپ	خری ــمت	چ ــه	س ــای	کوچ ــرقی	4	-	انته ــه	8	-	ش ــی	-	کوچ جنوب

ــف	1317 ــنگی-		ردی ــری	فرس ــین	جعف ــت	حس ــل	مالکی ازمح
ــی از  ــده از 793 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 3968 اصل 16444 فرع
ــه	 ــی	ب ــد	عل ــی		فرزن ــی	ده	باالئ ــی	حصیب ــای	مرتض ــی -		آق 3968 اصل
شناســنامه	شــماره	1224	صــادره	از	کرمــان	و	خانــم	مهــری	قربانــی	ده	باالئــی	
ــه	 ــان	بالمناصف ــادره	از	کرم ــماره	1635	ص ــنامه	ش ــه	شناس ــود	ب ــد	محم فرزن
ــه	ادرس	 ــع		ب ــر	مرب ــاحت	122/10	مت ــه		مس ــه	ب ــاب	خان ــدانگ	یکب درشش
کرمــان	-	سراســیاب	-	خیابــان	صیــاد	شــیرازی	-	خیابــان	ســرد	خانــه	
ــای		0532	 ــف	ه ــرزاده-		ردی ــت	محمــد	رضــا	جعف ــداری	ازمحــل	مالکی خری

0533 و	
16462 فرعــی از  3968 اصلــی مجــزی شــده از 200 فرعــی از 3968 
ــنامه	 ــه	شناس ــی	ب ــد	عل ــوئی		فرزن ــدی	پش ــود	محم ــای	محم ــی -		آق اصل
ــاحت	 ــه		مس ــه		ب ــاب	خان ــدانگ	یکب ــهداد	درشش ــادره	از	ش ــماره	493	ص ش
179/30	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	خیابــان	شــهید	احمــدی	-		کوچــه	
ــف	 ــی-		ردی ــرف	گنجوئ ــری	اش ــت	صغ ــل	مالکی ــداری	ازمح ــماره	1		خری ش

	0616
ــی از  ــده از 807 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16468 فرع
3968 اصلــی-		خانــم	عــذرا	صابــری	نارتیچــی		فرزنــد	عبــاس	بــه	شناســنامه	
شــماره	568	صــادره	از	بــم		درششــدانگ	یکبــاب	خانــه	بــه		مســاحت	108/32	
متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	سراســیاب	فرســنگی	-	خیابــان	امــام	ســجاد	
ــی	 ــت	عل ــل	مالکی ــداری	ازمح ــت	خری ــمت	راس ــرقی	3	س ــه	ش )	ع(	-	کوچ

ــف	0279 ــرزاده-		ردی جعف
16484 فرعــی از  3968 اصلــی مجزی شــده از 899 فرعــی از 3968 
اصلــی-  خانــم	کنیــز	فــالح	اللــه	زاری		فرزنــد	علــی	بــه	شناســنامه	شــماره	
6	صــادره	از	بردســیر		درششــدانگ	یکبــاب	خانــه	بــه		مســاحت	141/30	متــر	

ــان	دســتغیب	-	کوچــه45	-	انتهــای	کوچــه	 ــه	ادرس	کرمــان	-	خیاب ــع		ب مرب
بعــد	از	چهــار	کوچــه	مســتقیم	ســمت	چــپ	درب	هفتــم		خریــداری	ازمحــل	

مالکیــت	کیخســرو	ســپهری-		ردیــف	1075
ــی از  ــده از 899 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16497 فرع
ــه	 ــه		ب ــد	عزیزال ــی		فرزن ــم	عشــرت	برخــورداری	بروات ــی -		خان 3968 اصل
شناســنامه	شــماره	16	صــادره	از	بــم	درششــدانگ	یکبــاب	خانــه		مشــتمل	بــر	
طبقــه	فوقانــی		بــه		مســاحت	268/75	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	خیابــان		
قدوســی	5	-	ســرکوچه	فرهنگســرا	داخــل	کوچــه	ســمت	راســت-	درب	ســوم	

خریــداری	ازمحــل	مالکیــت		جمشــید	عیــش	ابــادی	-		ردیــف	0493	
16513 فرعــی از  3968 اصلــی مجزی شــده از 899 فرعــی از 3968 
اصلــی -		آقــای	جمشــید	حاجــی	پــور	جوشــانی		فرزنــد	رضــا	بــه	شناســنامه	
ــه		 ــه		ب ــاب	خان ــدانگ	یکب ــان	درشش ــادره	از	کرم ــماره	2980369802	ص ش
ــوار	 ــام	-	بل ــراه	ام ــان	-	بزرگ ــه	ادرس	کرم ــع		ب ــر	مرب ــاحت	170/65	مت مس
شــهیدان	محمــدی	-		کوچــه	5	ســمت	چــپ	منــزل	پنجــم	خریــداری	ازمحــل	

مالکیــت	ســید	حســن	پــور	حیــدری-		ردیــف	0275	
ــی از  ــده از 928 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16524 فرع
3968 اصلــی -		آقــای	دانیــال	زینــت	بخــش		فرزنــد	ناصــر	بــه	شناســنامه	
ــه		 ــه		ب ــاب	خان ــدانگ	یکب ــان	درشش ــادره	از	کرم ــماره	2981103652	ص ش
ــنگی-	 ــیاب	فرس ــان	-	سراس ــه	ادرس	کرم ــع		ب ــر	مرب ــاحت	284/30	مت مس
ــداری	ازمحــل	مالکیــت	ماشــاا... ــاد	شــیرازی	-		کوچــه	34	خری ــان		صی خیاب

مفیــدی	فرســنگی-		ردیــف	0128	
ــی از  ــده از 885 فرع ــزی ش ــی مج ــی از  3968 اصل 16546 فرع
3968 اصلــی -  آقــای	رضــا	ترابــی	ســیرچی		فرزنــد	مهــدی	بــه	شناســنامه	
شــماره	3190033366		صــادره	از	شــهداد		درششــدانگ	یکبــاب	خانــه		
مشــتمل	بــر	طبقــه	فوقانــی		بــه		مســاحت	218	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	
ــداری	 ــه	خری ــای	کوچ ــی	15	انته ــام-	غرب ــه	12	ام ــرباز	-کوچ ــان	س -	خیاب

ــف	0982 ــور-		ردی ــان	پ ــت	ارســطو	کی ازمحــل	مالکی
ــی از 4220  ــده از 66 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4220 اصل 611 فرع
اصلــی -		آقــای	هــادی	افــروز	نیــا		فرزنــد	اکبــر	بــه	شناســنامه	شــماره	2637	
صــادره	از	کرمــان	در	ششــدانگ	یکبــاب	خانــه	مشــتمل	بــر	طبقــه	فوقانــی		بــه		
ــان		ســرباز	-	کوچــه	 ــه	ادرس	کرمــان-	خیاب مســاحت	133/36	متــر	مربــع		ب
ــداری	 ــر	خری ــه	اخ ــده	ب ــک	درب	مان ــپ	-	ی ــمت	چ ــه	س ــای	کوچ 45	-	انته

ازمحــل	مالکیــت	ســید	حســین	حســینی	-	ردیــف	1417
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

ــد	 ــد	محم ــری	فرزن ــین	نظ ــای	حس ــی-	آق ــی از 1783 اصل 22076 فرع
ــاب	 ــدانگ	یکب ــان	درشش ــادره	از	کرم ــماره	2271	ص ــنامه	ش ــه	شناس ــا	ب رض
ــا	قیــد	 ــع	ب ــه	مســاحت	300	متــر	مرب ــی		ب ــر	طبقــات	فوقان ــه	مشــتمل	ب خان
ــا	 ــورد	تقاض ــه	م ــدانگ	عرص ــع	از	شش ــر	مرب ــوازی	108/42	مت ــه	م ــه	اینک ب
ــوار	 ــان	-		بل ــه	ادرس	کرم ــک	متــن	میباشــد		ب ــف	و	دراجــاره	مال ــق	بوق متعل
ــان	بوســتان-	کوچــه	17	خریــداری	از	محــل	مالکیــت	ماشــاا...	 شــیراز	-	خیاب

ــف	0841 ــازاده-	ردی بن
ــد	 ــاح	فرزن ــفی	ذب ــد	یوس ــم	ناهی ــی-		خان ــی از 1783 اصل 22096 فرع
ــدانگ	 ــان		درشش ــادره	از	کرم ــماره	718	ص ــنامه	ش ــه	شناس ــه	ب ــب	ال حبی
ــی	 ــی	از	1783	اصل ــالک	12944	فرع ــه	پ ــاق	ب ــت	الح ــه		)	جه ــاب	خان یکب
بخــش	3	کرمــان	(	بــه	مســاحت	56/20	متــر	مربــع	بــا	قیــد	بــه	اینکــه	مــوازی	
20/13	متــر	مربــع	از	ششــدانگ	عرصــه	مــورد	تقاضــا	متعلــق	بوقــف	و	دراجــاره	
ــواد	 ــان	ج ــوار	ازادگان	-	خیاب ــان	-		بل ــه	ادرس	کرم ــد		ب ــن	میباش ــک	مت مال
ــین	 ــید	حس ــت	س ــل	مالکی ــداری	از	مح ــرقی	6	خری ــد	از	ش ــه	)ع(	-	بع االئم

ــف	0929 ــی	-	ردی طباطبائ
ــد	 ــی	فرزن ــرج	مــال	محمــدی	ماهان ــای	ای ــی-  آق ــی از 2203 اصل 85 فرع
ــدانگ		 ــان	در	شش ــادره	از	ماه ــماره		202	ص ــنامه	ش ــه		شناس ــین		ب غالمحس
ــان	 ــه	ادرس	کرمــان	-	خیاب ــع		ب ــه	مســاحت	275	متــر	مرب ــه		ب یکبــاب		خان
ــداری	از	محــل	مالکیــت	خلیــل	 شــهید	مصطفــی	خمینــی-		کوچــه	47	خری

ــف	1075 ــرد	-	ردی جوانم
1 فرعــی از 2444 اصلــی-  آقــای	ابوالقاســم	امینیــان	فــر	فرزند	غالمحســین		
ــه	 ــه		شناســنامه	شــماره	482	صــادره	از	فهــرج		در	ششــدانگ		یکبــاب	خان ب
بــه	مســاحت	354/51	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	بلــوار	پیــروزی-	کوچــه	

16-		جنوبــی	دوم	جنــب	مســجد	12	امــام	خریــداری	از	محــل	مالکیــت		تقــی	
شــیروانی	ســعادت	ابــادی-	ردیــف	1023

ــد	 ــاث	فرزن ــی	غی ــا	عل ــد	رض ــای	حمی ــی-		آق ــی از2785 اصل 317 فرع
احمــد	بــه		شناســنامه	شــماره		150		صــادره	از	کرمــان	در	ششــدانگ		یکبــاب	
ــم-		 ــوار	قائ ــان	-	بل ــه	ادرس	کرم ــع		ب ــر	مرب ــه	مســاحت	123/05	مت ــوله	ب س
ــداری	از	 ــام	رضــا	)	ع	(	9	خری ــروی	کوچــه	ام ــام	رضــا	)	ع	(	-	روب ــان	ام خیاب

ــران	منــش	-	ردیــف	0271 محــل	مالکیــت	حســن	ای
ــد	 ــب	فرزن ــکندری	نس ــان	اس ــای	احس ــی-  آق ــی از2785 اصل 318 فرع
احمــد	بــه		شناســنامه	شــماره		2980434647		صــادره	از	کرمان	در	ششــدانگ		
یکبــاب	مغــازه		بــه	مســاحت	52/50	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	شــرف	
ابــاد	-		قائــم	31	-		روبــروی	امــام	رضــا	)	ع	(	5	خریــداری	از	محــل	مالکیــت	

حســن	ایرانمنــش	-	ردیــف	1667
2912 فرعــی از2787 اصلــی-		آقــای	ســید	جعفــر	ســید	ســجادی	فرزنــد		
ــد		در	ششــدانگ		 ــه		شناســنامه	شــماره	6149	صــادره	از	مرن ــم	ب ــر	ابراهی می
یکبــاب	خانــه	بــه	مســاحت	71/50	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	خیابــان	
میــرزا	اقاخــان	جنوبــی-	کوچــه	59-		اخریــن	درب	ســمت	چــپ	خریــداری	از	

محــل	مالکیــت		میــرزا	محمــد	علــی	جــوادی-	ردیــف	0906
ــاه	 ــزدان	پن ــور	ی ــا	پ ــد	رض ــای	محم ــی-  آق ــی از2787 اصل 24410 فرع
کرمانــی	فرزنــد	علــی	بــه		شناســنامه	شــماره		238		صــادره	از	قــم	در	
ششــدانگ		یکبــاب		مغــازه	مشــتمل	بــر	طبقــات	فوقانــی	)	بــا	کاربــری	عرصــه	
مســکونی	(		بــه	مســاحت	126	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	خیابــان	باقدرت	
-		کوچــه	اول	-	قبــل	از	بانــک	صــادرات		خریــداری	از	محــل	مالکیــت	محمــود	

ــف	0867 ــورزاده	حســینی	-	ردی پ
24460 فرعــی از2787 اصلــی-  شــرکت	گاز	اســتان	کرمــان		بــه		شناســه	
ملــی	10860247698	در	ششــدانگ		یکبــاب	ایســتگاه	فشــار	گاز	)	بــا	کاربــری	
ــان	-		 ــه	ادرس	کرم ــع		ب ــر	مرب ــاحت	102/75	مت ــه	مس ــکونی(	ب ــه	مس عرص
خیابــان	میــرزا	اقــا	خــان	-	کوچــه	35	-	ایســتگاه	فشــار	گاز	خریــداری	از	محــل	

مالکیــت		محمــود	مصبــاح-	ردیــف	0805
ــد	 ــی		فرزن ــمس	الدین ــی	ش ــای	عل ــی-		آق ــی از2787 اصل 24476 فرع
مریــد		بــه		شناســنامه	شــماره		1225		صــادره	از	کرمــان	در	ششــدانگ		یکبــاب		
خانــه	بــه	مســاحت	106/90	متــر	مربــع	بــه	ادرس	کرمــان	-	خیابــان	گلدشــت	
-		کوچــه	شــماره	5	-	نبــش	جنوبــی	3		خریــداری	از	محــل	مالکیــت	محمــد	

ســام	زاده	-	ردیــف	1400
16456 فرعــی از2788 اصلــی  مجــزی شــده از پــالک 124 فرعــی از 
2788 اصلــی-		خانــم	آذر	شــیخعلی	بابائــی	فرزنــد	محمــد		بــه	شناســنامه	
ــه	مســاحت	 ــه		ب ــاب		خان ــان	در	ششــدانگ		یکب شــماره	789	صــادره	از	کرم
204	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	جنــب	پــارک	نشــاط-	بعــد	از	کوچــه	8		

خریــداری	از	محــل	مالکیــت	منصــور	ایراندوســت-	ردیــف		1404
16494 فرعــی از2788 اصلــی مجــزی شــده از پــالک 1642 فرعــی 
ــکی			 ــی	گوش ــور	شمس ــی	پ ــای	مرتض ــی -  آق ــده از 2788 اصل باقیمان
فرزنــد	عباســقلی	بــه	شناســنامه	شــماره	351		صــادره	از	زرنــد		در	ششــدانگ		
ــی	 ــی	از	2788	اصل ــالک	9333	فرع ــه	پ ــاق	ب ــت	الح ــه		)	جه ــاب		خان یکب
بخــش	3	کرمــان	(		بــه	مســاحت		85	متــر	مربــع		بــه	ادرس	کرمــان	-	خیابــان	
جهــاد-		کوچــه	8			خریــداری	از	محــل	مالکیــت	فرنگیــس	و	ســیامک	صالحــی	

ــاز	خضــری	-	ردیــف	0215 ــاز	و	پــری	ن و	مهرن
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان 

ــد	 ــور		فرزن ــن	پ ــی	شــمس	الدی ــد	عل ــای	امی ــی-  آق ــی از 75 اصل 9 فرع
ــر	درششــدانگ	قســمتی	از	 ــه	شناســنامه	شــماره	179	صــادره	از	راب ــد	ب احم
یکبــاب	خانــه	مشــتمل	بــر	فوقانــی	بــه		مســاحت	200	متــر	مربــع		بــه	ادرس	
ــه	5	 ــت	قطع ــمت	راس ــه	22	-	س ــت-	کوچ ــت	بهش ــهرک	هش ــان	-		ش کرم
خریــداری	ازمحــل	مالکیــت		ســید	جــواد	حســینی	گوهــری	-		ردیــف	1129

تاریخ	انتشار	نوبت	اول	:	شنبه		1400/02/04
	تاریخ	انتشار	نوبت	اول	:	شنبه		1400/02/18

محمود مهدی زاده 
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک  منطقه  دو شهرستان کرمان   

آگهی مرحله  دوم سال 1400) منطقه دو کرمان( - نوبت دوم
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 

معــاون	هماهنگــی	توزیــع	شــرکت	توانیــر	گفــت:	بــا	پیگیــری	وزیــر	نیــرو	6	ســیمبان	جــان	
باختــه	حادثــه	ســیل	گلبــاف	بــه	درجــه	شــهید	راه	خدمــت	نائــل	مــی	شــوند.	

ــان	 ــوع	ســیل	ج ــر	وق ــه	براث ــان	ک ــرق	اســتان	کرم مراســم	تشــییع	ســیمبانان	شــرکت	ب
ــد. ــزار	ش ــاف	برگ ــد	در	گلب باختن

ــر	6	 ــیع	پیک ــم	تش ــر	در	مراس ــرکت	توانی ــع	ش ــی	توزی ــاون	هماهنگ ــر،	مع ــانی	مه رخش
ــه	 ــزان	ب ــن	عزی ــرو	ای ــر	نی ــای	وزی ــا	پیگیری	ه ــه	ب ــالم	اینک ــا	اع ــاف	ب ســیمبان	شــهر	گلب
درجــه	شــهید	راه	خدمــت	نائــل	مــی	شــوند	گفت:ایــن	شــهیدان	عزیــز	بــی	خبــر	از	ســیل	

ــد. ــار	کردن ــردم	جــان	خــود	را	نث ــه	م ــت	ب وســیالب	در	راه	خدم

او	افــزود:	زمینــه	اشــتغال	و	بکارگیــری	خانواده	هــای	جانباختــگان	در	صنعــت	بــرق	مهیــا	
ــن	 ــدان	ای ــا	و	فرزن ــار	خانواد	ه ــا	در	کن ــه	م ــالم	اینک ــا	اع ــر	ب ــانی	مه ــت.	رخش ــده	اس ش
ــرق	کشــور	عــزادار	 ــواده	5	هــزار	نفــری	صنعــت	ب ــزان	هســتیم	بیــان	کرد:تمــام	خان عزی

هســتند	و	مجــددا	بــه	خانــواده	هــای	ایــن	عزیــزان	تســلیت	مــی	گویــم.
امــام	جمعــه	گلبــاف	هــم	بــا	اعــالم	اینکــه	ایــن	عزیــزان	مخلصانــه	بــا	کمتریــن	امکانــات	
در	مســیر	های		ســخت	خدمــت	کردنــد	گفت:هــر	کــس	عمــل	نیــک	بــرای	خلــق	ا...	انجــام	
دهــد	پــاداش	و	عاقبــت	خیــر	نصیــب	آن	می	شــود.	او	افــزود:	ایــن	عزیــزان	در	شــب	های	

قــدر	و	در	هفتــه	کار	و	کارگــر	بــه	درجــه	رفیــع	شــهادت	نائــل	شــدند.

اب پیگیری وزیر نیرو: 

جان ابختگان سیل گلباف به درجه هشید انئل یم شوند 

مســئول	بســیج	ســازندگی	اســتان	کرمــان	گفــت:	پارســال	دو	هــزار	
و	600	ســری	جهیزیــه	بــا	همــکاری	ســپاه	،	کمیتــه	امــداد	و	خیــران	

تهیــه	و	بــه	نیازمنــدان	تحویــل	داده	شــد.	
جــواد	جاللــی،	مســئول	بســیج	ســازندگی	اســتان	کرمــان	در	نشســت	
خبــری	بــه	مناســبت	ســالروز	تشــکیل	بســیج	ســازندگی	بــه	فرمــان	
مقــام	معظــم	رهبــری	بــا	اعــالم	اینکــه	یکــی	از	ماموریت	هــای	مهــم	
مــا	تامیــن	آب	شــرب	ســالم	اســت	گفــت:	در	بحــث	انتقــال	آب	35	
ــی	و	 ــال	و	در	الیروب ــون	ری ــزارو	284	میلی ــه	ارزش	37	ه ــروژه	ب پ
ــال	 ــه	ارزش	50	هــزار	و	103	میلیــون	ری انتقــال	آب	در	63	پــروژه	ب

خدمــت	رســانی	کــرده	ایــم.
او	افــزود:	در	بخــش	مســکن	محرومــان	هــزار	و	193	واحــد	بــه	ارزش	

392	هــزارو	192	میلیــون	ریــال	اعتبــار	احــداث	شــده	اســت.
ــرای	 ــی	ب ــتغال	زای ــداث	5	کارگاه	اش ــه	اح ــالم	اینک ــا	اع ــی	ب جالل
احــداث،	تکمیــل	و	تعمیــر	32	مســجد	فعالیــت	خــود	را	آغــاز	کردنــد	
و	31	هــزار	و	795	میلیــون	ریــال	اعتبــار	هزینــه	شــده	اســت	بیــان	
ــه	همــت	 ــام	و	ســرویس	بهداشــتی	ب ــزار	و	73	حم کرد:احــداث	2	ه

بســیجیان	در	اســتان	انجــام	شــده	اســت.
او	گفت:ســه	پــروژه	ســیل	بنــد	اجــرا	شــد	و		بــرای	هــزار	و	342		نفــر	
اشــتغال	زایــی	را	بــا	کمــک	کمیتــه	امــداد	انجــام	شــده	اســت	و	31	
میلیــارد	تومــان	بســته	معیشــتی	در	بحــث	کمــک	هــای	مومنانــه	در	

ســطح	اســتان	توزیــع	شــد.

جاللــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	بحــث	خدمــات	اجتمایــی	در	بخــش	
زندانیــان	جرائــم	غیــر	عمــد	259	زندانــی	زمینــه	آزادی	آن	هــا	ایجــاد	
شــد	گفــت:در	طــرح	شــهید	حــاج	قاســم	ســلیمانی	در	قالــب	کمیتــه	
حمایــت	تعــداد	68	هــزار	و175	خانــوار	را	مــورد	حمایــت	قــرار	دادیم.
او	افــزود:	در	بحــث	جهیزیــه	بــرای	خانــواد	ه	هــای	نیازمنــد	در	ســال	
99	تعــداد	دو	هــزار	و	600	ســری	جهیزیــه	بــا	همــکاری	ســپاه	ثــارا...	

اســتان،	کمیتــه	امــداد	و	خیــران	تهیــه	و	تحویــل	داده	شــد.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمان :

440 سری جهیزیه در کرمان توزیع شد 
در	پــی	جانباختــن	6	نفــر	از	کارکنــان	
بــرق	شــمال	کرمــان،	مدیــر	 اداره	
مخابــرات	منطقــه	کرمــان		ضمــن	
ابــراز	همــدردی	متــن	پیامــی	بــه	

ــرد. ــادر	ک ــل	ص ــرح	ذی ش
درگذشــت	 ناگــوار	 و	 تلــخ	 خبــر	
ــان	 ــرق	شــمال	کرم ــان	شــرکت	ب ــه	کارکن شــهادت	گون
ــیل	در	 ــه	س ــر	حادث ــت	کاری	در	اث ــگام	ماموری ــه	هن ب
ــف	 ــه	تاس ــان	مای ــاف	کرم ــهر	گلب ــک	ش ــتای	حرم روس
ــز	 ــم	انگی ــت	غ ــب	مصیب ــد.	اینجان ــق	گردی ــر	عمی و	تاث
فقــدان	ایــن	تــالش	گــران	عرصــه	خدمــت	را	بــه	
مدیرعامــل	شــرکت	بــرق	شــمال	کرمــان	وکارکنــان	ایــن	
شــرکت	و	بــه	ویــژه	خانــواده	هــای	بزرگــوار	ایــن	عزیــزان	
صمیمانــه	تســلیت	مــی	گویــم	و	از	خداونــد	بــزرگ	بــرای	
ــرای	 ــی	و	ب ــعه	اله ــران	واس ــت	و	غف ــتگان	رحم درگذش

ــالت	دارم. ــر	مس ــر	و	اج ــدگان	صب بازمان

با احترام - سید رهام حسینی
مدیر مخابرات منطقه کرمان

پیام تسلیت مدیر مخابرات منطقه کرمان 
در پی شهادت 6 نفر از کارکنان اداره برق شمال کرمان

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!



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.
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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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جلسه وبینار اب موضوع بخشودیگ جرامئ و اقدام شعب استان 
در وصول مطالبات درسال 99 اب حضور مدیر کل استان، 

روسای ادارات تخصیص ستاد و روسای شعب استان برگزار گردید 

در ایــن جلســه حســینی مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان معوقــات کارفرمایــان در 
ــارد آن  ــوان نمــود کــه 300 میلی ــان عن ــارد توم اســتان را بیــش یکصــد هشــتاد میلی
ــم  ســازمان  ــا اســتفاده از طــرح بخشــودگی جرائ ــه ب ــوق  اســت ک ــم مع شــامل جرائ
تامیــن اجتماعــی در راســتای حمایــت و پشــتیبانی از کار و کارفرمــا کمــک شــایانی بــه 

کارفرمایــان محتــرم خواهــد شــد. .
ــد در گام  ــه شــده در شــعب اســتان بای ــی ارائ ــان داشــت: خدمات ــر کل اســتان بی مدی
نخســت مراجعــه بــه شــعب و واحــد هــای اجرایــی انجــام شــود و از رفــت و آمــد زائــد 
جلوگیــری و بــا صــرف کمتریــن وقــت و هزینــه  خدمــت مــورد نیــاز ارائــه گــردد کــه 

الزمــه آن فراهــم نمــودن ایــن امــکان توســط  روســای شــعب اســت .
ایشــان در ادامــه خطــاب بــه روســای شــعب اعــالم نمــود الزمــه راه کشــایی از مشــکالت 
مراجعیــن داشــتن اطالعــات ســازمانی و دانــش کاری اســت و بــا اســتفاده از مقــررات و 
ضوابــط قانونــی میتوانیــد راه بــرون رفــت از حــل مشــکالت کارفرمایــان ،بیمــه شــدگان 

ویــا مســتمری بگیــران عزیــز باشــیدو در جهــت جلــب رضایــت و اعتمــاد مــردم  نســبت 
بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی گام برداریــد.

ــا اشــاره بــه  ــا مســئولین شــعب اســتان، ب در ادامــه جلســه وبینــار مدیــر کل اســتان ب
ــن  ــازمان تامی ــا در س ــد: م ــا فرمودن ــی ه ــع زدای ــتبانی و مان ــد پش ــال ،تولی ــعار س ش
اجتماعــی بــه دنبــال کمــک بــه کارفرمایــان و مجموعــه کار و تولیــد هســتیم  و در ایــن 
جهــت مســئولین اجرایــی در شــعب بایــد پیشــنهادات خــود را در جهــت حــل و بــرون 
رفــت مشــکالت مجموعــه تولیــد را ارائــه نمائیــد تــا بــا انعــکاس آن اقدامــات موثرتــری 

صــورت پذیــرد و کمــک بــه مانــع زدایــی در فعالیــت کارفرمایــان باشــیم .
ــی  ــن اجتماع ــه ســازمان تامی ــن موضــوع ک ــه ای ــا اشــاره ب ــادی ب حســینی محمــد آب
ــه عنــوان تعهــدات خــود پرداخــت  ــر 500 میلیــارد تومــان ب ــغ ب ــه بال در اســتان ماهان
مینمایــد گفــت: بایــد تــالش کنیــم حقــی از کســی ضایــع نشــود چــرا که مــا امانــت دار 
ایــن حــق هســتیم . مدیــر کل اســتان در ایــن جلســه بــا اعــالم ایــن خبــر کــه ســازمان 
تامیــن اجتماعــی از ســال اســفند مــاه 98 تــا اردیبهشــت مــاه 1400 اقدامــات بزرگــی 
جهــت احقــاق حــق و متناســب ســازی حقــوق بازنشســتگان انجــام داده اســت تصریــح 
ــه اســتحضار و اطــالع مســئولین و  ــاق مهــم را ب ــن اتف ــد ای ــرد : روســای شــعب بای ک

تشــکالت برســانند.
علــی حســینی بــا اعــالم ایــن مطلــب کــه بــا همــت تمامــی کارکنــان اســتان در ســال 
گذشــته موفــق بــه افزایــش وصولــی شــده از مجموعــه کارکنــان بیمــه ای اســتان تقدیــر 
و تشــکر نمــود و بیــان کــرد: امیدوراریــم  در ســال 1400 یــک بــار دیگــر بــا همراهــی 

هــم ایــن مهــم را رقــم بزنیــم.
ــه  ــا اشــاره ب ــان  ب ــای اســتان در پای ــن اجتم ــر کل تامی ــادی مدی حســینی محمــد آب
تعامــل بازرســی کارگاه هــا بــا کارفرمایــان گفــت: بازرســی اولیــن نقطــه برخــورد بیمــه 
ــن  ــد از موجــع تری ــا ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت و بازرســان ســازمان بای شــده ب
،خــوش نــام تریــن و خــوش رو تریــن افــراد باشــند و در زمــان مراجعــه اول بــا رفتــار 
مناســب خــود خاطــره خــوب و مانــدگاری بــرای بیمــه شــدگان و کارفرمایــان بســازند.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت 
سـنگ آهن گهرزمیـن متخصصین این شـرکت بـه همراه 
تیم ترکیبی از مهندسـین نخبه توانسـتند قطعـات یکی از 
پیچیـده ترین ماشـین های کارخانه هـای گندله سـازی را بومی 

سـازی کنند.
تـداوم تجربـه موفق شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن در بومی سـازی برای 
اولیـن بـار بخـش مهمـی از قطعـات و مجموعه هـای اسـتراتژیک صنایـع 
معدنـی، زمینه سـاز جـرات، جسـارت و همـت تیـم ترکیبـی مهندسـین 
شـرکت  ایـن  پیشکسـوت  و  کارآزمـوده  متخصصیـن  بـا  جـوان  نخبـه 
از  از قطعـات بـه سـاخت داخـل یکـی  بـه توسـعه سـطح بومی سـازی 
پیچیده تریـن ماشـین های کارخانـه گندله سـازی، بـا نام ماشـین انباشـت 
و برداشـت ترکیبـی )Combined Stacker-Reclaimer( گردیـده 
اسـت.  بومی سـازی ایـن تجهیـز عظیـم کـه دارای بیـش از 900 تن وزن 
و ظرفیـت طراحـی انباشـت و برداشـت، به ترتیـب، 1800 و 2000 تن بر 
سـاعت می باشـد، بـا صحه گـذاری توانمندی هـای طراحـی و مهندسـی 
سـاخت گـروه صنعتـی منـگان، در ایـن شـرکت اجـرا شـده و تاکنـون، 
حـدود 90 درصد پیشـرفت داشـته اسـت که انتظـار می رود، ایـن تجهیز، 
در اوایـل خردادمـاه سـال جـاری در مدار تولیـد و بهره برداری قـرار گیرد. 
شـایان ذکر اسـت بومی سـازی این ماشـین عظیـم، عالوه بـر خودکفایی و 
قطـع وابسـتگی و توسـعه تـوان طراحی، منتج بـه جلوگیـری از خروج ارز 

به میـزان حـدود 6 میلیـون یـورو و اشـتغال زایی مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
به میـزان حـدود 150 نفـر در زمـان احـداث و حـدود 50 نفـر در زمـان 
بهره بـرداری نیـز گردیـده و در سـال تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
دسـتاورد دیگـری بـر اقدامـات پیشـین بومی سـازی شـرکت سـنگ آهن 
گهرزمیـن در طراحـی و سـاخت داخـل قطعـات، مجموعه هـا و تجهیزات 
و ماشـین آالت فناورانـه مـورد نیـاز خطـوط تولیـد صنایـع معدنی کشـور 

می افزایـد.

بومی سازی تجهیز انباشت و برداشت 
کارخانه های گندله سازی گهرزمین، 

برای اولین بار در کشور

در راستای بهره مندی بیشتر از ظرفیت های علمی؛در راستای بهره مندی بیشتر از ظرفیت های علمی؛

 تفاهم نامه همکاری شرکت گل گهر  تفاهم نامه همکاری شرکت گل گهر 
و دانشگاه هایتک کرمان امضا شدو دانشگاه هایتک کرمان امضا شد

بـه منظور توسـعه زمینه هـای همکاری مشـترک و همه جانبـه علمی، 
پژوهشـی و فنـاوری، اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای علمـی موجود 
و توجـه بـه ارتبـاط هرچـه بیشـتر صنعـت و دانشـگاه، تفاهم نامـه 
همـکاری بیـن شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر و دانشـگاه تحصیالت 

تکمیلـی صنعتـی و فنـاوری پیشـرفته کرمـان )هایتک( منعقد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملل شـرکت گل گهر؛ محـور اصلـی انعقاد 
ایـن تفاهـم نامـه کـه در جلسـه ای بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت گل گهـر و رییس 
و معاونیـن دانشـگاه هایتـک کرمـان برگزار شـد، بـر پایه تقویـت و توسـعه همکاری 
هـای بیـن شـرکت و آن دانشـگاه در زمینه هـای مختلـف علمـی با اسـتفاده از دانش 

فنـی و فنـاوری هـای روزآمد می باشـد.
ایـن همـکاری مشـترک بـا هـدف تسـهیل حضـور اسـاتید و دانشـجویان تحصیالت 
تکمیلـی دانشـگاه در محیـط صنعتی جهت کسـب تجارب کاربـردی، انجام طرحهای 
تحقیقاتـی و توسـعه فنـاوری هـای مورد نیاز شـرکت به ویـژه در زمینه اکتشـافات و 
محیـط زیسـت، حمایـت از پایـان نامه هـای تحصیالت تکمیلـی با موضوعـات مرتبط 
 بـا فعالیت هـای شـرکت، برگـزاری نشسـت هـا؛ دوره هـا و کارگاه هـای آموزشـی

 مـورد نیـاز طرفیـن، مشـاوره در زمینـه شناسـایی و تعریـف نیازهـای پژوهشـی و 
فنـاوری شـرکت و بسـیاری دیگـر از اهـداف کاربـردی مدنظـر طرفین انجـام خواهد 

. شد

بسـیج کارگـری همراه و با تمـام توان آمـاده همکاری 
و همیـاری بـا مجموعـه هـا جهـت رونـق و افزایـش 

هسـت  تولید 
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت معـادن زغالسـنگ 
کرمـان در فضایـی کامـال  معنویی جلسـه ای بـا حضور 
سـردار معروفـی فرمانده معزز سـپاه ثارا... اسـتان برگزار 
گردیـد. در ابتـدای ایـن جلسـه دکتـر نیـک طبـع بـه 
صـورت مختصـر گزارشـی از اقدامـات انجـام گرفتـه در 
مـاه هـای اخیـر را ارائـه و از همکاری و همیـاری تمامی 

مجموعـه هـا باالخـص بسـیج کارگـری  تقدیـر و تشـکر نمودند .
سـایر مدیـران عامل حاضر در این جلسـه نیز گزارشـی از عملکـرد مجموعه 
تحـت امـر خـود ارائـه کردند. سـپس سـردار معروفـی ضمن تبریـک هفته 
کار و کارگـر و تسـلیت ایـام شـهادت حضـرت امیـر المؤمنیـن علـی ابـن 
ابیطالـب)ع( بـه بیـان چند نکته مهم اشـاره نمـود و کارگران را پایه اسـاس 
اقتصـاد و معیشـت همـگان دانسـت و افزود ایـن کارگران هسـتند که بجای 
زبـان از بـازوي خـود نـان می خورنـد و نـان حـالل بزرگتریـن نعمـت الهی 

بـرای آنان اسـت .

تمـام تولیـد و جهـش تولیـد دسـت کارگر اسـت وجـود کارگران عزیـز نیاز 
همـه جامعـه اسـت. سـردار معروفـی اگـر دسـتگاه هـای تمـام فـول دنیـا 
نیـز باشـد ولـی ایـن نیـروی کارگـری اسـت کـه حرکـت را شـروع و تولید 
می رسـاند. ایشـان نـگاه بـه پینه های دسـت کارگـر را عبادت و پینـه و ابله 
دسـت کار در نـزد خداوند متعـال از  عزت و عظمت بسـیار باالیی برخوردار 
اسـت. فرمانـده سـپاه ثارا... اسـتان ایسـتادگی کارگـران در مقابل دشـمنان 
را افتخـار همـگان دانسـت و ادامـه داد ایـن شـیفت ایثـار جهـادی در راه 

خداسـت کـه کارگـران عزیـز مـا انجـام می دهند.
سـردار معروفـی دوسـتی و رفاقـت با کارگران و همنشـینی سـر یک سـفره 
بـا ایـن عزیزان را وظیفـه مدیران دانسـت و ادامه داد باید در کنـار کارگران 
عزیـز بـود و از نزدیـک مشـکالت آن عزیزان را بررسـی و حـل وفصل کرد .
ایشـان مدیـران را خادمیـن اصلی جامعـه و کارگران دانسـت و گفت باید در 

راسـتای رضایـت خداوند منان بـه کارگران عزیـز خدمت کرد .
سـردار معروفـی ضمن اشـاره به مشـکالت قبلی شـرکت معادن زغالسـنگ 
کرمـان از مدیریـت و درایـت مدیـر عامل شـرکت معادن زغالسـنگ کرمان 
قـدر دانـی ووافزود بـا همدلی و همیاری بـا کارگران عزیز می تـوان برجمیع 

مشـکالت فائـق آمـد و از ایجـاد فضای آرامـش بوجود آمده تشـکر نمود .
فرمانده سـپاه ثارا... اسـتان سـپس با اشـاره به اینکه دشـمن شـدیدا دنبال 

لطمـه زدن بـه اقتصـاد مملکـت اسـت ادامه داد ایـن کارگران عزیز هسـتند 
کـه درامـر تولیـد مردانه پـای میدان اقتصـاد ایسـتادگی و مبـارزه می کنند 
و خـدارو شـاکریم کـه کارگـران مـا هوشـیارانه در راسـتای اهـداف عالیـه 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی فریب حیله و مکر دشـمنان قسـم خورده 

انقـالب را نخـورده و نخواهـد خورد.
سـردار معروفـی در ادامـه افـزود اینجانـب بـا تمـام تـوان اعم از شـخصی و 
اجتماعـی همـراه کسـانی کـه برای انقـالب و فرامیـن رهبـری عزیزمان کار 

انجـام دهنـد خواهم ایسـتاد .

به مناسبت هفته جهانی کار وکارگر 
نشست صمیمانه سردار معروفی فرمانده سپاه ثارا... با جمعی از مدیران عامل شرکت های استان کرمان 

کرونا رحم نداردکرونا رحم ندارد
استفاده از ماســک یعنی: 

من برای خود و دیگران ارزش قائلم

ــادی را  ــه از لحــاظ تاریخــی خاطــرات زی ــان، شــهری ک کرم
ــر  ــرات ه ــن خاط ــادگار دارد. ای ــه ی ــود ب ــای خ ــای ج در ج
چنــد تلــخ و یــا شــیرین نشــان دهنــده ی اهمیــت ایــن شــهر 
ــن شــهر شایســتگی  ــه ای ــد  ک ــا  میکنن ــا الق ــه م هســتند و ب
رســیدگی بیــش از ایــن را دارد و متاســفانه مــورد کــم لطفــی 

ــرد. ــرار میگی ق
از جملــه موضوعــات اصلــی کــه میتواننــد معــرف یــک شــهر 
ــه نمــای آن اشــاره کــرد. نمــای یــک شــهر  باشــد میتــوان ب
میتوانــد یــاد آور فرهنــگ، هویــت، ســنت هــا و همیــن 
ــوع و  ــن موض ــه ای ــد. در نتیج ــش آن باش ــه نمای ــور عرص ط
ــت  ــود کیفی ــد بهب ــای شــهری و فرآین ــن طراحــی ه همچنی
محیــط بصــری )خصوصــا محیــط بصــرِی عمومــی( بایــد بــرای 
ــز  ــیار حائ ــز بس ــره انگی ــواز و خاط ــم ن ــهری چش ــتن ش داش
اهمیــت قــرار گیــرد. ســیما و منظــر شــهری دائمــا در معــرض 
دیــد قــرار میگیــرد و تاثیــر بــه ســزایی بــر روحیــه افــراد دارد 

ــن مهــم امــری ضروریســت. ــه ای ــن رســیدگی ب و بنابرای
ــیاء و  ــا، اش ــت ه ــه باف ــه کلی ــهری ب ــای ش ــی فض ــور کل بط
ــا  ــن فضاه ــه ای ــه میشــود ک ــای محیطــی شــهری گفت فضاه
ــازانه در  ــط شهرس ــت اصــول و ضواب ــروی از رعای ــا پی ــا ب تنه
ــان،  ــا، چیدم ــذرگاه ه ــر، گ ــم از معاب ــا) اع ــکان ه ــام م تم
ــری  ــیما و منظ ــد س ــبز و ... ( میتوانن ــای س ــا فض ــدان ه می

ــند. ــته باش ــا داش ــم و زیب منظ
ــدم  ــی و ع ــار تاریخ ــی آث ــی برخ ــاهد ویران ــا ش ــن روزه ای
رســیدگی بــه آنهــا هســتیم) توضیحــاِت مطالــب قبلــی 
میتواننــد مثــال هــای خوبــی بــرای ایــن مطلــب باشــند( کــه 
ــا  ــزایی در زیب ــش بس ــد نق ــا میتوان ــن بناه ــه ای ــیدگی ب رس
ــا  ــاید ت ــه ش ــی ک ــد. موضوع ــته باش ــار داش ــن دی ــازی ای س
ــر روزه در  ــذِر ه ــک رهگ ــوان ی ــه عن ــما را ب ــن ش ــروز ذه ام
خیابــان هــا و کوچــه هــای کرمــان مشــغول کــرده باشــد عــدم 

ــت.  ــان اس ــد کرم ــت جدی ــب باف تناس
اگــر در حــال گــذر از یــک خیابــان بــه نمــای ســاختمان هــا 
و رنــگ و لعابــی کــه دارنــد ، مبلمــان شــهری ، اِلِمــان هــا و 
ــی  کــف ســازی توجــه بنماییــد متوجــه عــدم هماهنگــی ، ب

نظمــی و رهــا شــدگی میشــوید.
ســاختمان هــا بصــورت کامــال بــی نظــم در کنــار هــم قــرار 
ــا نماهــای مــورد قبــول برخــی کهنــه و  گرفتــه انــد برخــی ب
قدیمــی و نیازمنــد بهســازی ، نوســازی یا بازســازی . چرا اصول 
 زیباســازی شــهر در کرمــان کمتــر مــورد توجــه قــرار میگیرد ؟
ــه  ــی ک ــت های ــات و ظرفی ــرایط و امکان ــود ش ــا وج ــرا ب چ
 شــهرمان دارد مــا شــاهد منظــر شــهری مناســب نیســتیم ؟!
ــان را   ــم کرمانم ــیدگی میتوانی ــی رس ــا کم ــم ب ــر میکن فک
تبدیــل بــه یــک شــهِر جــاذب جمعیــت کنیــم.  ایــن موضــوع 
بــا اعمــال یــک ســری قوانیــن کلــی و نظــارت بیشــتر میتوانــد 

ــه نتیجــه ی مطلــوب برســاند . مــا را  ب
ــه  ــای قدیمــی  اصلیســت ک ــم ســاختمان ه ــه ترمی توجــه ب
ــه  ــد و آن را ب ــود بخش ــهر را بهب ــک ش ــیمای ی ــد س میتوان
فضایــی چشــم نــواز بــرای شــهروندان تبدیــل کنــد امــا ایــن 
اصــل تــا امــروز در شــهرمان بصــورت جــدی رعایــت نشــده ، 
هــم اکنــون نیــز شــاهد تــالش هایــی در ایــن جهــت هســتیم 
ــر  ــی ب ــیدن نقاش ــا کش ــی ی ــای قدیم ــوار ه ــگ زدن دی )رن
ــا ســازی شــهر کافــی  ــرای زیب ــی ب ــه تنهای روی آنهــا( کــه ب

ــند. نمیباش
ــرای  ــا نیازمنــد همتــی جمعــی و اعمــاِل قوانیــن ب ــاِن م کرم
نمــای ســاختمان هــا و ســاخت و ســاز ارتفاعــِی آنهــا و 
همچنیــن توجــه بــه بهســازی ، نوســازی و یــا حتــی بازســازِی 
ــکان و صاحبــان امــالک  ســاختمانها اســت. بصورتــی کــه مال
ــن  ــد و ای ــا برآین ــاختمان ه ــای س ــدن نم ــر ش ــدد بهت در ص
ناهماهنگــی در فضــای شــهری را کــم رنــگ کننــد. میتــوان 
بــا طراحــی مناســب و حــذف آلودگــی هــای محیطــی 
ــبی را  ــی مناس ــای عموم ــری ، فضاه ــی بص ــون آلودگ همچ

ــاخت. ــم س ــهروندان فراه ــرای ش  ب
و  همــکاری  بــا  کــه  باشــد 
هماهنگــی، بــا هــم، در صــدد بهتــر 
شــدن فضــای شــهری خــود، تــالش 

کنیــم. 

کرمان شهر خاطره ها و نیاز به زیبایی
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