
  »200 M b / s شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام ( در نظر دارد » خريد اينترنت اختصاصي با پهناي باند
خود را به شــرکت های واجد شــرايط که دارای ســوابق و تخصص در اين زمینه می باشــند واگذار نمايد. هدف از اين فراخوان 

شناسايي شرکت هاي صاحب صالحیت در اين زمینه مي باشد. 
مدارك مورد نیاز جهت شرکت در فراخوان:

1- مجوز FCP و يا ServCo   از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی
2- دفتر نمايندگی فروش و ارائه خدمات پشتیبانی مستقر در سیرجان) قرارداد نمايندگی به همراه آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و يا 

سند ملکی دفتر نمايندگی(
3- حداقل دو نفر نیروی فنی مستقر در سیرجان)لیست بیمه سه ماه اخیر پرسنل فنی به همراه مشخصات فردی، مدارك فنی و رزومه 

تخصصی(
4- قراردادهای فروش اينترنت باالی 70مگابیت بر ثانیه )موضوع قرارداد، نام، آدرس و شماره تلفن خريدار ارسال گردد(

5- شــبکه دسترســی در سطح شهرستان ســیرجان و منطقه ويژه اقتصادی)ارايه مختصات و آدرس دقیق پاپ سايت ها و محدوده 
پوشش دهی و وجود شبکه دسترسی در منطقه ويژه اقتصادی و محدوده ورزشگاه امام علی)ع( و مهمانسرای گل گهر الزامی می 

باشد(
6- ارايه AS Number جهت انجام روتینگ های مورد نیاز

7- رضايتمندی از قراردادهای فعلی و قبلی)حداقل 2 رضايت نامه از قراردادهای باالی 70 مگابیت بر ثانیه در 2 سال اخیر(
8- تصوير آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرين تغییرات شرکت حاوی معرفی صاحبان امضاء های مجاز 

9- اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت 
10- مدارك مثبته ثبت نامه اينترنتی مربوط به موديان مالیات بر ارزش افزوده 

11- ارائه گواهی ايمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
-کلیه مدارك و اسنادي که بصورت کپي ارسال مي شوند بايستي برابر اصل شده باشند.

-شرايط و مدارك ذکر شده فوق حداقل شرايط الزم مي باشد و شرکت کنندگان در فراخوان کلیه مدارك و مستندات فوق را 
تکمیل و در پاکت در بسته و مهر موم شده به نشاني دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران – خیابان دکتر فاطمي روبري هتل الله – 
ســاختمان نگین ، پالك 273 – دبیرخانه مرکزي و يا به نشــاني سیرجان – کیلومتر 50 جاده شیراز – مجتمع معدني و صنعتي گل 

گهر – دفتر کمیسیون معامالت و حداکثر تا روز يکشنبه مورخ 1400/09/07 ارسال گردد .   
-روي پاکت ارسالي بايستي قید گردد » مربوط به فراخوان شماره 400/09/ف )نوبت دوم (« 

-شــرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد و يا تائید صالحیت شــرکت ها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشــد و بدون جبران 
خسارت مختار مي باشد و ارسال مدارك هیچ گونه حقي براي شرکت ها ايجاد نخواهد نمود. 

-جهت کســب اطالعات بیشتر و هرگونه ســوال در اين زمینه میتوانید با شماره 41423328-034 و يا همراه 09133475779 آقاي 
مهندس آقابابايي تماس حاصل نمائید.

آگهي فراخوان شماره 400/9/ف 
)نوبت دوم(

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

روزنامه صبح استان نســخه  دانلــود  بــرای 
روزنامــه  الکترونیکــی 
خــود  موبایــل  دوربیــن 
 QR Code بــرروی  را 

بگیرید

قطعه »لود سل« توسط امور تغلیظ مجتمع مس شهربابک
 بومی سازی شد

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت:

 50 میلیارد و 589 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه 
پرداخت شده است

مدیر مخابرات کرمان: 

تعرفه های تلفن ثابت به سال 95 بازگردد

4 صفحه * 1500 تومان

ی
اس

سی

ی
اد

تص
اق
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برگزاری مراسم اولین سالگرد 
ارتحال آیت اهلل جعفری 

صبح  کرمان : علی دریا قلی بیگی
در نشســت خبری اولین ســالگرد ارتحال آیت اهلل سید یحیی 
جعفــری که در ســالن کنفرانس شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اســامی با حضور حسین انجم شعاع، مهدی عرب پور و تعدادی 
از خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار شد مهدی عرب پور رئیس 
برگزاری اولین مراسم ارتحال آیت اهلل جعفری پیرامون شخصیت 
مذهبــی و علمی عالم عالیقدر آیت اهلل جعفری ســخن به میان 
آورد و یادآور شــد: ایشــان از افراد خدمتگذاری بود که قبل از 
انقاب در مجالس و سخنرانی ها به راهنمایی انقابیون در ابعاد 

مختلف همت می کرد.
ادامه در صفحه 4

پیکرهای شــهید ســرهنگ »مهدی 
توســنگ« سرپرست قرارگاه عملیاتی 
ابوذر، شــهید اســتوار یکم »احسان 
»امیر  وظیفه  و ســرباز  شــیرخانی« 
حســین خدادادی« صبح پنجشنبه با 
حضور گســترده مردم کرمان تشییع 

شد.
در این آئیــن معاون عملیــات ناجا، 
انتظامی  فرمانــده  کرمان،  اســتاندار 
استان، فرمانده سپاه ثاراهلل و خانواده 

شهدا حضور داشتند.
پیکر پاک ســه شــهید مدافع امنیت 
بعد از تشییع در کرمان به زادگاهشان 
منتقل می شــود. بر این اساس پیکر 
گلزار شهدای  در  »توســنگ«  شهید 
ماهان، شهید »شــیرخانی« در گلزار 
شهدای بم و پیکر شهید »خدادادی« 
در گلزار شهدای بافت به خاک سپرده 

می شود.
ادامه در صفحه 4

تجلیل از مدیرعامل جهان فوالد سیرجان در 
اجالس سرآمدان اقتصاد ایران

مناقصه عمومی یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی

مناقصه گزار

دریافت
 اسناد

تحویل 
پیشنهادها

گشایش 
پیشنهادها

موضوع

احداث داروخانه و 
مجتمع اداري

 هالل احمر كرمان
 ) تا مرحله اسکلت طبقه اول (

براساس آيین نامه 
تضمین معامالت 

دولتی 
2.871.000.000

جمعیت هالل احمر استان كرمان 

دريافت فايل مربوطه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( 

بارگذاري فايل مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد (

کرمان - بلوار شهید صدوقی- خیابان هالل احمر
جمعیت هالل احمر استان کرمان -کمیته فنی و بازرگانی 

1400/09/06 )تاريخ و ساعت دقیق مندرج در سامانه ستاد(

1400/09/16 )تاريخ و ساعت دقیق مندرج در سامانه ستاد (

1400/09/17 )تاريخ و ساعت دقیق مندرج در سامانه ستاد (

برآورد
مبانیمبلغ)ریال(مدت)روز(

18057.407.563.364

براساس فهرست بهاء 
پايه سال 1400 سازمان 
مديريت و برنامه ريزي به

صورت سرجمع

نام

محل

محل

محل

مهلت

مهلت

مهلت

تضمین شركت در مناقصه
مبلغ)ریال(نوع

كرمان - بلوار شهید صدوقی- خیابان هالل احمر- جمعیت هالل 
احمر استان كرمان -كدپستی7618811975

 شناسه ملی : 14000264727

نشانی

27 آبان صورت گرفت:

پیکر پاک ۳ شهید مدافع امنیت در کرمان تشییع شد

_ تعدادی نیروی خانم با روابط عمومی باال، مجرد و دانشجو جهت انجام امور دفتری 
- در صورت عدم پاسخ مشخصات خود را پیامک كنید. 

4200-025-0919- مزایا: حقوق طبق اداره كار 

آگهی استخـــدام آگهی استخـــدام 
بــه دونفر نیروی اقا/خانم جهت كار در گلفروشــی نیازمندیم

16 الی   7 تماس  ساعت 
09۳5۳422005  

آگهی استخـــدام 
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 آگهی مرحله یازدهم سال 1400) 
منطقه یک كرمان (

اداره كل ثبــت اســناد و امالک 
استان كرمان

اداره ثبت اســناد و امالک  ناحیه 
یک شهرستان كرمان

تعیین  قانــون  موضــوع  هیــأت 
تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 

رسمی (( 
در اجــرای  مــواد مذکــور بدين وســیله  
امالکی  کــه برابــر آراء هیأت های  حل 
اختالف  موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی  ناحیه 
يــک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذيرفته 
و ادامــه عملیات ثبتی آن هــا مطابق قانون 
مذکور تجويز گرديده اســت، به ترتیب 
شماره پالك فرعی از اصلی  و بخش محل  
وقوع  ملک و مشخصات مالک يا مالکین 
) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  )1-

4-8(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذيل 
آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  
يا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس 
از اخــذ رســید، ظرف مدت يــک ماه از 
تاريخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. شــايان ذکر 
اســت صدور و تســلیم ســند مالکیت بر 
اســاس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در 
بخش 1 كرمان

11 فرعــی از 1370 اصلــی - خانم حبیبه 
موالئــی طاهرآبــادی فرزنــد ماشــااله به 
شناســنامه شــماره 718 صادره از کرمان 
در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 
31/5 متــر مربع بــه آدرس کرمان خیابان 
فتحعلیشــاهی روبروی مســجد امام زمان 
)عــج( کوچــه 24 خريــداری از محــل 
فخــارزاده  حســین  و  فاطمــه  مالکیــت 

گنجعلی خانی - رديف  0573
آقــای   - اصلــی   4093 از  فرعــی   16
عبدالمجید شــفیعی شــیب ده فرزند علی 
به شناســنامه شــماره 33 صادره از کرمان 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 
111/91 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان 
بلــوار ســجاديه کوچه 8 فرعی 6 ســمت 

راســت داخــل فرعی ســمت چپ درب 
دوم خريداری از محــل مالکیت نصرت 

کرامت - رديف  0564
11 فرعــی از 4764 اصلــی مجزی شــده 
از 1 فرعــی از 4764 اصلی - خانم مريم 
به شناســنامه  آســايش فرزنــد غالمرضا 
نــی ريــز در  از  شــماره 3150 صــادره 
ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 200 
متر مربع بــه آدرس کرمان جاده کوهپايه 
بلوار شــهدای غديــر انتهــای کوچه 13 
خريداری از محل مالکیت محمدحســن 

حاجی مراد - رديف  1705
8959 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای 
منصور پشــته شــیرانی فرزنــد رمضان به 
شناســنامه شــماره 22 صــادره از کرمان 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 
168/93 متر مربع به آدرس کرمان خیابان 
فیروزآباد کوچه 18 غربی 1 سمت راست 
درب اول خريــداری از محــل مالکیــت 

سیدعباس عمرانی  - رديف  0976
16797 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده 
از 125 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای 
مهدی شــورآبادی تکابی فرزند حسین به 
شناسنامه شــماره 3740 صادره از کرمان 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 
186/9 متــر مربع بــه آدرس کرمان بلوار 
آيت الــه خامنه ای خیابان پرديس خیابان 
امام ســجاد انتهای کوچه 7 خريداری از 
محل مالکیت سیدجالل عمرانی - رديف  

0691
17882 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی 
شــده از 142 فرعــی از 4776 اصلــی - 
خانم مطهره کريمی آســا فرزند حســین 
به شناسنامه شماره 2980121053 صادره 
از کرمان در ششــدانگ يکبــاب خانه به 
مســاحت 99/3 متر مربع به آدرس کرمان 
بلــوار آيت الــه خامنه ای انتهــای خیابان 
پرديــس روبــروی شــهرك ثامــن يک 
خريــداری از محل مالکیت پوراندخت و 

پروين کاويانی - رديف  1024
17883 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی 
شــده از 119 فرعــی از 4776 اصلــی - 
آقای حمیــد ســلمانی درختنجانی فرزند 
محمدعلــی بــه شناســنامه شــماره 306 
صادره از کرمان نســبت بــه چهار دانگ 
مشــاع و خانم مهديه صالحی درختنجانی 
فرزند علی به شناســنامه شــماره 8 صادره 
از کرمــان نســبت به دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 171/5 
متر مربع بــه آدرس کرمان بزرگراه آيت 
اله خامنه ای کوچه 35 خیابان امام سجاد 
کوچــه 27 خريــداری از محــل مالکیت 
ســیدجالل عمرانی - رديف های 1272 و 

1273
17887 فرعــی از 4776 اصلــی - خانــم 
مهديه کارگر نخعــی عبدل آبادی فرزند 
سلیمان به شناسنامه شماره 40454 صادره 

از کرمان در ششــدانگ يکبــاب خانه به 
مســاحت 159/12 متــر مربع بــه آدرس 
کرمان بلوار فرزانگان کوچه 8 فرعی دوم 
ســمت چپ خريــداری از محل مالکیت 
جهانگیــر کاويانــی فرزنــد خدارحم  - 

رديف  0569
17888 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای 
به  فرازمنــد فرزنــد غالمرضــا  علیرضــا 
شناســنامه شــماره 2980848344 صادره 
از کرمان در ششــدانگ يکبــاب خانه به 
مســاحت 223/20 متــر مربع بــه آدرس 
کرمــان بزرگــراه امــام رضــا کوچــه 3 
خیابان آســمان کوچه 9 پالك شــهری 
13 خريداری از محل مالکیت سیدجالل 

عمرانی - رديف  0480
17892 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده 
از 119 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای 
حســن ســرانگری زاده فرزنــد مهدی به 
شناســنامه شــماره 358 صادره از کرمان 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 
179/92 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان 
بزرگــراه آيــت اله خامنــه ای کوچه 35 
خیابان امام ســجاد کوچه 27 بعد از چهار 
کوچــه دوم خريــداری از محل مالکیت 

علی اکبر تدين - رديف  1496
17901 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده 
از 128 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای 
میالد قربانعلی پــور فرزند محمدجواد به 
شناســنامه شــماره 2980908614 صادره 
از کرمان در ششــدانگ يکبــاب خانه به 
مســاحت 133/65 متــر مربع بــه آدرس 
کرمان بزرگراه آيت اله خامنه ای بیســت 
متری امام ســجاد آخر کوچه 31 ســمت 
چــپ خريداری از محــل مالکیت محمد 

رشیدفرخی فرزند رضا - رديف  0257
17902 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده 
از 204 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای 
عبدالرضــا عابــدی مقدم فرزنــد علی به 
شناسنامه شــماره 1863 صادره از کرمان 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 
305/8 متــر مربع که مــوازی 12/23 متر 
مربــع از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان کمربندی بلوار بلداالمین 
اواخر کوچه 5 سمت راست خريداری از 
محل مالکیت اکبر رشــیدفرخی - رديف  

0510
3102 فرعــی از 5209 اصلــی - آقــای 
ســیدعلی حســینی فرزنــد ســیدجواد به 
شناســنامه شــماره 158 صادره از گلباف 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
196/91 متر مربع کــه موازی 34/46 متر 
مربــع از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا 
متعلــق بوقــف و در اجاره نامبــرده قرار 
دارد به آدرس کرمــان بزرگراه آيت اله 

خامنــه ای نبش کوچــه 28 خريداری از 
محل مالکیت عزت اله ساالرکالنتری  - 

رديف  1124
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

4 کرمان
7576 فرعــی از 4 اصلی - آقای حســین 
کامرانی فرزند علی به شناســنامه شــماره 
308 صادره از رفســنجان در ششــدانگ 
يکبــاب ســاختمان به مســاحت 284/94 
متــر مربــع که مــوازی 48/05 متــر مربع 
از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجــاره نامبرده قــرار دارد به 
آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه 10 
سمت راست نبش 16 متری خريداری از 
محل مالکیت اسحق ادريسی و علی اکبر 
هنرآموز و علی شــیخ شــعاعی - رديف 

0898
7578 فرعی از 4 اصلی - خانم مريم نظری 
رباطی فرزند احمد به شناســنامه شــماره 
2036 صــادره از کرمــان در ششــدانگ 
يکباب ساختمان مشتمل بر طبقات فوقانی 
به مســاحت 256/8 متر مربــع که موازی 
43/30 متــر مربــع از ششــدانگ عرصه 
مــورد تقاضا متعلــق بوقــف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد بــه آدرس کرمان بلوار 
امام حســن کوچه 4 ضلع غربی ساختمان 
مسکونی عدل خريداری از محل مالکیت 

علی شیخ شعاعی - رديف 0796
5621 فرعــی از 5 اصلی - آقای مســعود 
ذهاب ناظــوری فرزنــد محمدجــواد به 
شناســنامه شــماره 2980039349 صادره 
از کرمــان در ششــدانگ يکبــاب مغازه 
مشــتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 50/3 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری 
بلــوار امیرکبیر حد فاصــل کوچه 3 و 5 
خريداری از محل مالکیت محمدحســین 

نظريان - رديف 1298
5817 فرعــی از 5 اصلــی - خانــم زهرا 
کرمــی رباطی فرزنــد علی به شناســنامه 
شــماره 4 صادره از کرمان در ششدانگ 
يکبــاب مغازه به مســاحت 160 متر مربع 
به آدرس کرمان بلوار امام حســن مجتبی 
کوچــه 9 خريــداری از محــل مالکیت 

محمدحسین نظريان - رديف 0656
آقــای   - اصلــی   8 از  فرعــی   4240
به  محمدرضــا موالئــی فرزنــد محمــد 
شناسنامه شــماره 3550 صادره از کرمان 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 
1088/40 متــر مربــع بــه آدرس کرمان 
بلوار امیرکبیر کوچه 2 خانه ششــم سمت 
راست خريداری از محل مالکیت عوض 

شهريارپناه - رديف 0558
5503 فرعــی از 9 اصلــی - آقــای عمار 
اســدی فرزند فريدون به شناسنامه شماره 
250 صادره از آباده در ششدانگ يکباب 
به مســاحت 258/55  ساختمان مسکونی 
متــر مربع بــه آدرس کرمان بلوار شــهید 

صدوقــی خیابان هــالل احمــر روبروی 
دندان پزشکی خريداری از محل مالکیت 

پروين صنعتگر - رديف 1323
5524 فرعــی از 9 اصلی - آقای مســعود 
اســالمیت فرزند محمدرضا به شناســنامه 
شــماره 1082 صادره از کرمــان و آقای 
محســن اســالمیت فرزنــد محمدرضا به 
شناســنامه شــماره 2980404462 صادره 
از کرمان بالمناصفه در ششدانگ يکباب 
خانه مشــتمل بر طبقه فوقانی به مســاحت 
206/15 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان 
بلــوار جمهــوری خیابان کمیــل کوچه 
16 مع الواســطه واگذاری شــهرداری - 

رديف های 0146 و 0147
6052 فرعی از 10 اصلی - خانم معصومه 
علــی مرتضوی کرمانی فرزند ماشــااله به 
شناســنامه شــماره 3842 صادره از ماهان 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
177/15 متر مربع کــه موازی 30/59 متر 
مربــع از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلــوار جمهوری خیابان 
کمیــل کوچــه 24 خريــداری از محــل 
مالکیت ســیف اله ابوالحســنی - رديف 

0219
6281 فرعــی از 10 اصلــی - آقای فیروز 
پورزال فرزند رضا به شناســنامه شــماره 
3818 صــادره از تهــران در ششــدانگ 
يکبــاب خانــه و بــاغ به مســاحت 5798 
متــر مربع که مــوازی 1001/02 متر مربع 
از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجــاره نامبرده قــرار دارد به 
آدرس کرمــان بلوار امیرکبیــر کوچه 4 
خريداری از محــل مالکیت برزو زعیم و 

سهراب بختیاری - رديف 1294
6289 فرعی از 10 اصلی - آقای روح اله 
منصوری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
27 صادره از زرند در ششــدانگ يکباب 
ســاختمان به مســاحت 469/95 متر مربع 
که موازی 81/14 متر مربع از ششــدانگ 
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و 
در اجــاره نامبــرده قــرار دارد به آدرس 
کرمــان بلــوار امیرکبیر کوچه 4 شــمالی 
6 خريــداری از محــل مالکیــت برفعلی 

ايرانمنش - رديف 1046
4080 فرعــی از 13 اصلی - آقای يونس 
خضری فرزند رضا به شناســنامه شــماره 
159 صــادره از بردســیر در ششــدانگ 
يکباب خانه به مساحت 277/63 متر مربع 
که موازی 69/41 متر مربع از ششــدانگ 
عرصــه مورد تقاضــا متعلــق بوقف و در 
اجــاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
بلــوار جمهوری خیابان وصــال کوچه 5 
خريــداری از محل مالکیت حاج محمود 
حائری فرزند حاج مهدی - رديف 1687

445 فرعــی از 22 اصلــی - آقــای نعیم 
کمشــکی فرزنــد حبیب اله به شناســنامه 

در  جیرفــت  از  صــادره   4364 شــماره 
ششــدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
342/4 متــر مربع که مــوازی 28/54 متر 
مربــع از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
بــه آدرس کرمــان طاهر آباد بلــوار امام 
حسن کوچه 28 فرعی سوم سمت راست 
انتهای کوچه خريداری از محل مالکیت 

حسن ذهاب ناظوری - رديف 0775
57 فرعــی از 48 اصلــی - آقای حســن 
زنگی آبــادی فرزنــد علی به شناســنامه 
شماره 13 صادره از کرمان در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 527/85 متر مربع 
بــه آدرس کرمان - زنگی آباد کمربندی 
حاج قاســم ســلیمانی خیابان امام موسی 
کاظم جنب تراشکاری خريداری از محل 
مالکیت عباس کمالــی کويری - رديف 

0192
امالک تقاضای ثبت شده واقع در 

بخش 8 كرمان
1489 فرعــی از 1 اصلی مجزی شــده از 
1102 فرعــی از 1 اصلــی - خانم فاطمه 
خجســته چترودی فرزند رضا به شناسنامه 
شماره 11 صادره از کرمان در ششدانگ 
يکبــاب خانه بــه مســاحت 774/78 متر 
مربــع به آدرس کرمان - چتــرود خیابان 
ولیعصــر کوچه 23 ســمت چــپ درب 
دوم خريداری از محل مالکیت ســیدرضا 

امینائی چترودی - رديف 0747
1297 فرعــی از 2 اصلی مجزی شــده از 
223 فرعــی از 2 اصلــی - خانــم فاطمه 
صفرزاده سرآســیابی فرزند ماشــاءاله به 
شناســنامه شــماره 51 صادره از زرند در 
يک و نیــم دانگ مشــاع از ششــدانگ 
يکبــاب خانــه و بــاغ به مســاحت 2647 
متــر مربع به آدرس کرمان - سرآســیاب 
شــش خیابان امامزاده خريداری از محل 
مالکیت ماشااله صفرزاده - رديف 0547

215 فرعی از 204 اصلی مجزی شــده از 
149 فرعی از 204 اصلی - خانم عصمت 
نژادمحمودآبادی فرزند عباس به شناسنامه 
شــماره 6 صادره از کرمان در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 908/30 متر 
مربع به آدرس کرمان - ده باال خیابان امام 
خمینی انتهای کوچه 5 نبش چهار کوچه 
خريــداری از محــل مالکیــت ســیدزين 

العابدين سجاديان - رديف 0085

يکشــنبه   : اول  نوبــت  انتشــار  تاريــخ 
1400/08/30

يکشــنبه   : دوم  نوبــت  انتشــار  تاريــخ 
1400/09/14

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  
ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

 آگهی مرحله یازدهم سال 1400) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

مدیر مخابرات منطقه کرمان گفت: مخابرات می خواهد 
تعرفه های تلفن ثابت به ســال 95 )به صورت هر پالس 
۴۴ ریال( بازگردد و این شــرکت به همین میزان تعرفه 

هم رضایت دارد.
 سیدرهام حسینی عصر دوشنبه پس از نشست خبری 
مدیرعامل مخابرات ایران، در جمع خبرنگاران با اشــاره 
به تعرفه گذاری جدید مخابــرات افزود: مخابرات امروز 

درصدد کاهش هزینه های نگهداری است.
وی بــه افزایش تعرفه ها اشــاره و تصریح کرد: در دهه 
9۰ یک طرح اجرا شــد که براساس آن باید تعرفه های 
مخابراتی تغییر می یافت اما دیوان عدالت رای به ابطال 

آن داد و از آن روز مخابرات در حال ضرر دهی است.
مدیر مخابرات منطقه کرمان گفت: بزرگترین اپراتورهای 
دنیا براســاس پروانه خود موظفند بخشی از سرمایه و 
درآمد را صرف توســعه زیرساخت ها کنند و زمانی که 
مخابــرات ایران در تلفن ثابت زیان ده اســت، درآمدی 

ندارد که صرف توسعه شود.
وی تصریح کرد: وضعیت درآمد - هزینه  ما به توســعه 
شبکه ارتباطاتی نمی خورد و در این خصوص تلفن ثابت 
در کرمان سه میلیارد تومان درآمد و بیش از ۳۰ میلیارد 

تومان زیان دهی دارد.
وی افزود: واگذاری خط تلفن ثابت به نزدیکترین نقطه 
سه میلیون تومان هزینه دارد، در حالی که این رقم در 
روســتاهای دور افتاده به هفت میلیون تومان می رسد 
ضمــن آنکه برای هر خــط فقط ۲۰۰ هــزار تومان از 

مشترکین اخذ می کنیم.
حســینی عنوان کرد: در نگهداری و پشتیبانی خطوط 
تلفن ثابت به ازای هر خط میانگین ۱5 تا ۲۰ هزار تومان 
ماهانه هزینه می کنیم درحالی که این خطوط بین پنج 
تا هفت هزار تومان در نقاط شــهری و ۲ هزار تومان در 

نقاط روستایی درآمد دارد.
وی یادآور شــد: باوجود اینکه وظیفه و رسالت خدمت 
به مردم برای مخابرات تعریف شده، این شرکت همواره 
ســعی کرده خدمات دهی خود را ارتقا دهد و در همین 
راســتا ۸5 درصد رضایتمندی در استان کرمان و کشور 

داریم.
مدیــر مخابرات منطقه کرمان گفت: طبق بررســی ها 
پرداخت قبض تلفن ثابت انتهای ســبد خانوار قرار دارد 
و مردم به پرداخت بدهی خود توجه چندانی ندارند اما 
نــگاه مخابرات ایران همچنان جلب رضایت مشــتریان 

است.
وی اضافه کرد: شبکه رایگان که در دستور کار مخابرات 
قرار گرفته میل اســتفاده مردم را باال می برد و ســایر 
اپراتورها هم این تشویقات را دارند و افزایش تعرفه تلفن 
ثابت فضای رقابتی را بیشتر می کند که این امر عاوه بر 
وضعیت امروز مخابرات و توسعه شبکه، به حق انتخاب 

مردم هم کمک می کند.
وظیفه مخابرات حفظ وضع موجود در روستاها است

حسینی همچنین گفت: براساس پروانه سال ۸۸ وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات و ســازمان تنظیم مقررات 
رادیویی که تکلیــف مخابرات را روشــن کرده وظیفه 
مخابرات حفظ وضعیت موجود در روســتاها است و ما 
براین اساس باید ارتباطات این سال را باید حفظ کنیم.

وی بیان داشت: مســئولیت تامین نیاز به توسعه تلفن 
ثابت و ارتباطات دیتا و ســیار برعهده دولت است اما بر 
اساس قانون مخابرات در هرروستایی که صرفه اقتصادی 

داشته باشد، سرمایه گذاری می کند.
آنتن مخابرات 9۶ درصد جاده های کرمان را پوشــش 
داده اســتمدیر مخابرات منطقه کرمــان در ادامه ابراز 
داشــت: شــرکت مخابرات و ارتباطات سیار در پوشش 
جاده ای و مسیرهای بین فرمانداری ها وظیفه دارد اما 
به علت سخت گذر بودن و وضعیت طبیعی آن مناطق 
۱۰۰ درصد پوشــش را نداریم.وی تاکید کرد: مخابرات 
تاکنون موفق به پوشــش دهی نزدیک به 9۶ درصد از 
راه های ارتباطی برون شهری استان کرمان شده است.

مخابرات برای پوشش دهی ۸۰۰ خانوار کرمان همکاری 
می کند

حســینی اضافه کرد: نزدیک به ۸۰۰ روســتای باالی 
۲۰ خانوار در اســتان کرمان وجــود دارد که اینها نیاز 
به ارتباطــات دارند و در تعهد مخابرات هم نیســتند.

وی گفت: طی نشســت هفته گذشــته با حضور مشاور 
وزیــر و مدیرکل ارتباطات و نمایندگان اپراتورها تمامی 
مشــکات این ۸۰۰ روســتا مورد بررسی قرار گرفت و 
همچنین در این نشســت در رابطه با چگونگی پوشش 
این روســتاها با کمترین هزینه بحث شد که تصمیمات 
خوبی اتخاذ شده که در مرحله نهایی شدن قرار گرفته 
است.وی ابراز داشت: بر این اساس سه اپراتور مخابرات، 
ایرانسل و های وب پای کار آمده اند تا به میزان تصمیم 
وزارت خانه مسئولیت اجرای این طرح را برعهده بگیرند.

مدیر مخابــرات منطقه کرمان گفت: امور اجرایی کار را 
در هر حوزه ای که مرتبط با شــرکت مخابرات ایران و 
ارتباطات ســیار باشــد، پس از انعقاد قرارداد بادولت به 

سرعت آغاز می کنیم.

مدیر مخابرات کرمان: 

تعرفه های تلفن ثابت به سال 95 بازگردد

 

مدیــرکل کمیته امداد اســتان کرمــان گفت: 5۰ 
میلیارد و 5۸9 میلیون تومان تسهیات قرض الحسنه 
طی هفت ماهه امسال توسط صندوق امداد والیت به 
 مددجویان و نیازمندان کرمانی پرداخت شده است.

به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی کمیتــه امداد، 
یحیــی صادقــی بابیان اینکــه مهم تریــن وظیفه 
صنــدوق امداد والیت اســتان جذب ســپرده های 
خیران اســت ابراز امیدواری کرد: باهمت بیشــتر، 
عزم راســخ، تفکر بســیجی و حرکت های جهادی 
ضمــن تزریق امید بــه جامعه روزنه هــای یاس و 
ناامیــدی را از جامعــه هدف امــداد دور کرده و به 
هــدف اصلی این نهــاد که همان توانمندســازی و 
 ایجاد درآمــد باثبات برای خانواده ها دســت یابیم.

وی به ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد صندوق 
امداد والیت اســتان کرمان اشــاره کرد و افزود: در 
هفت ماهه امسال صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
اســتان کرمان درمجموع ۶۶۶۴ مورد تســهیات 
بااعتباری بیش از 5۰ میلیارد و 5۸9 میلیون تومان 
 به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت کرده است.

صادقــی بابیــان اینکه ایــن تســهیات در قالب 
طرح هــای اشــتغال و خودکفایــی، کارگشــایی و 
تســهیات ودیعه مســکن بــه مددجویــان تحت 
حمایت کمیته امداد توســط صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت اســتان کرمان پرداخت شــده اســت 
افزود: با اعطای تســهیات قرض الحسنه در تاش 
هستیم بخشــی از مشکات مددجویان و محرومان 
 را برطــرف و آن هــا را بــه توانمنــدی برســانیم.

وی با تأکیــد بر توانمندســازی مددجویان کمیته 
امداد گفت: هدف از پرداخت تسهیات قرض الحسنه 
توسط صندوق امداد والیت به مددجویان و نیازمندان 
نهادینه کردن و گســترش ســنت قرض الحسنه با 
 شــعار بهره جای دیگری اســت در اســتان است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با تأکید بر ضرورت 
جذب سپرده های مردمی برای ارائه وام قرض الحسنه 
به نیازمندان افزود: با توجه به وجود ظرفیت بسیار 
بــاال در اســتان به ویــژه در حوزه مشــارکت های 
مردمی، می توان با جذب مشارکت خیران به منظور 
ســپرده گذاری در صندوق امــداد والیت و افزایش 
ســپرده گذاری به تعــداد بیشــتری از متقاضیان 
 دریافت تســهیات قرض الحســنه، پرداخت شود.

وی ادامــه داد: تســهیات کارگشــایی به صورت 
قرض الحسنه و با اقســاط بلندمدت و بدون کارمزد 
در اختیــار مددجویان قرار می گیرد تا آن ها بتوانند 
 با دغدغه کمتر به رفع مشــکات خــود بپردازند.

صادقی با تأکیــد بر اینکه با گردش وجه ســپرده 
گزاری از ســوی نیکــوکاران در این صندوق امکان 
پرداخت تسهیات برای مددجویان و اقشار نیازمند 
فراهم می شــود، ادامــه داد: وظایــف این صندوق 
گره گشــایی از نیازمنــدان بــا پرداخــت وام های 
 قرض الحسنه بر اساس رعایت موازین شرعی است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در پایان از مردم 
نیکوکار خواست تا با افتتاح حساب و سپرده گذاری 
در صندوق قرض الحسنه امداد والیت کرمان ضمن 
ترویج سنت قرض الحسنه، به نیازمندان و محرومان 
 جامعه کمک و آن ها را در رفع نیازهایشان یاری کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت:

 50 میلیارد و 589 

میلیون تومان تسهیالت 

قرض الحسنه پرداخت 

شده است



امیر ولدخانی مدير HSE ايمیدرو و پرهام خواجه 
پــور مدير HSE تهیه و تولید مواد معدنی ايران از 
 HSE معدن گهرزمین و به طــور خاص از واحد

اين شرکت بازديد کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ســنگ آهن گهرزمیــن اين بازديد کــه با هدف 
آشــنايی و اطالع از اقدامات صورت گرفته واحد 
HSE گهرزمیــن صورت گرفــت نتايج مطلوبی 
بدنبال داشت و مديران فوق الذکر از اقدامات اين 
واحــد ابراز رضايت کردند و آنهــا را قابل تقدير 

دانستند. 
برخی اقدامات صورت گرفته شــده توسط واحد 

HSE شرکت گهرزمین به شرح ذيل می باشد:
مرکز بهداشت:

1-انجــام تمامی خدمات طب کار با تايید وزارت 
بهداشــت درمان و آمورش پزشــکی با اســتقرار 

پزشک متخصص و کارشناسان طب کار 

2. ارائــه خدمات پیش بیمارســتانی بصورت تمام 
وقت با استقرار تیم پزشکی و فوريت ها 

#بازديد معدن 
  HSEE  اقدامات اجرايی در حوزه کنترل عملیات
معدن بر اساس آخرين بازنگری مديريت ريسک 

با موضاعات زير ارائه گرديد:
1. اصالح ســاختار ســازمانی مديريــت ايمنی بر 
اســاس ادغــام واحــد ايمنــی و عملیات بــا ذکر 
مسئولیت ها جهت حذف و کاهش سطح ريسک 
عملیات استخراج برای اولین بار در حوزه معادن 

2. بازســازی کامــل تمامــی سیســتم هــای ترمز  
دامپتراك های 100 و 35 تن کوماتسو

3. بازســازی ماشین آالت معدنی شامل دامپتراك 
هــا ،بیل مکانیکی، بلدوزر و  ماشــین االن ســبک  
جهت بهبــود ضريب ايمنی و بهــره وری با توجه 

به شرايط تحريم
4. پايش مکانیــزه ديواره های معدن جهت کنترل 

فعالیت گسل با استقرار تجهیزات 
5. نصــب تجهیزات بــروی ماشــین االت معدنی 
شامل دوربین دنده عقب جهت پوشش نقاط کور 

دستکاه ها
6. اصالح ساختار تجهیز کارگاه پیمانکار معدن با 

HSEE اساس طرح های مديريت
واحد ديســپچینگ در آبان ماه ســال 98 در معدن 
ســنگ آهن گهرزمین پیاده سازی شد که تاکنون 
مزايای زير را در بخــش های بارگیری، باربری و 

ايمنی در بر داشته است.
از جمله مزايای اين واحد می توان به:

1. کاهــش توقفات عملیاتی از مقــدار 240 دقیقه 
در روز به 120 دقیقه برای هر تراك و کاهش 50 

درصدی توقفات 
2. افزايــش ايمنی به کمک کنترل ترافیک مســیر 
و کنتــرل ســرعت دامپتراکها کــه باعث کاهش 

مصرف سوخت و الستیک می شود
3.افزايــش ايمنی بــه دلیل قابلیت ارســال کمک 
فوری به مرکز از طرف اپراتورهای دســتگاهها و 

پیگیری فوری واحد ايمنی
4.افزايش تولید بــه میزان 14 تا 20 درصد به دلیل 

کاهش توقفات و کاهش خرابی دستگاهها
5. جلوگیــری 100 درصــدی از تخلیه اشــتباه بار 

آهن روی دامپ باطله و برعکس
6. بهبــود در رونــد برنامــه ريــزی تولید بــا ارائه 

گزارشهای دقیق 
7.کاهــش ترافیک و صــف انتظار بــه میزان 70 
درصد دستگاههای باربر و بهبود در روند بارگیری 

اشاره نمود.

روزانهم

سبدگردانی »سرچشمه« با آرمان اقتصاد

مهندس میــالد شــمس مديرعامل هلدينگ ســرمايه 
گذاری مس سرچشــمه : برنامه ريزی های الزم جهت 
شناســاندن قابلیت های مس سرچشــمه بــرای فعاالن 
بازار سرمايه انجام شده است. بهبود شرايط سهام مس 
سرچشمه در بازار سرمايه قطعا رخ خواهد داد. سرمايه 
گذاری مس سرچشــمه در راســتای به دست آوردن 

جايگاه خــود در بازار ســرمايه و حفــظ و صیانت از 
سرمايه سهامداران با شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد 
بزرگترين سبدگردان کشــور قرارداد سبدگرانی ويژه 
ای بسته اســت. تا با سبدگردانی  سهام مس سرچشمه، 
جايگاه ســهام اين شــرکت را در بازار ارتقا بدهیم. به 
سهامداران اين اطمینان داده می شود که تمامی تالش  
مديــران هلدينگ ســرمايه گذاری مس سرچشــمه و 
ســهامداران عمده، رســاندن ســهام مس سرچشمه به 

جايگاه خود در بازار سرمايه می باشد.
. شــمس افزود: توصیه ما به ســهامداران اين است که 
اين ســهم را بعنوان يک دارايی ارزشمند در سبد خود 

حفظ نمايند 
شــرکت سرمايه گذاری مس سرچشمه با اين اقدامات 
و برنامه ريزيهايی که انجام داده اســت، امنیت سرمايه 

گذاری را برای سهامداران ايجاد می کند.

روز پُرکار گل گهر در سیرجان

شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر امروز در ســیرجان 
چهار رويداد فرهنگی برگزار کرد.

بــه گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
گل گهر آئیــن تکريم خانواده  شــهدای دانش آموز و 
معلم ســیرجان، تجلیل از جوانــان فعال عضو جمعیت 
هالل احمر ســیرجان، برگزاری دوره آموزشــی ويژه 
برگزيدگان جشــنواره صدا و صحنه آوانــا و اختتامیه 
دوره آموزشی تاتر در سیرجان، چهار رويداد فرهنگی 
امروز در شهرستان سیرجان بودند که به میزبانی شرکت 
گل گهر و با استقبال پرشور عالقمندان برگزار شدند.

برگــزاری آیین تکریم از خانواده شــهدای 
دانش آموز و معلم سیرجان

آئین تکريم والدين و خانواده های شهدای دانش آموز 
و معلم به میزبانی شــرکت گل گهر و با همکاری بنیاد 
شــهید و امور ايثارگران و ناحیه مقاومت بســیج ســپاه 
در ســالن اجتماعات دارالقرآن ســیرجان عصر امروز 

برگزار شد.
در اين مراســم حجت االســالم حســینی امــام جمعه 
ســیرجان و دکتر فريدونی معاون پشــتیبانی شــرکت 
گل گهر ســخنرانی کردنــد و اجرای مداحی توســط 
مداح اهــل بیت، خاطره گويی والدين شــهدا از ديگر 

برنامه های اين مراسم بود.

برگزاری آئین تجلیــل از جوانان فعال عضو 
جمعیت هالل احمر سیرجان

ديگر برنامه امروز، آئیــن تجلیل از جوانان فعال عضو 
جمعیــت هالل احمر شهرســتان ســیرجان بــود که با 
مشــارکت شــرکت گل گهر و جمعیت هــالل احمر  
برگزار شــد. اين مراســم با ســخنرانی مدير کل هالل 
احمر اســتان کرمــان، امام جمعه ســیرجان و مهندس 
نجمی نیا مدير مجتمــع گل گهر و با اجرای برنامه های 
متنــوع  فرهنگی و تجلیل از خدمــات داوطلبان جوان 

هالل احمر همراه بود.
برگزیدگان  برگزاری دوره آموزشــی ویژه 

جشنواره صدا و صحنه آوانا
ســومین رويــداد فرهنگــی امــروز، برگــزاری دوره 
آموزشــی ويژه برگزيدگان جشــنواره صــدا و صحنه 
آوانــا بود که به همت شــرکت گل گهر و با همکاری 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی در ســالن اجتماعات 

غدير اين اداره برگزار شد.
 اين برنامه که مخصوص برگزيدگان بخش بزرگسال 
گويندگــی و اجــرای صحنه جشــنواره آوانــا بود، با 
حضور فیروزه آدابی، مدرس کشوری گويندگی، فن 

بیان و مجری راديو و تلويزيون برگزار شد.
اختتامیه دوره آموزشی تاتر در سیرجان

ديگــر برنامه فرهنگی امروز، اختتامیه دوره هفت روزه 
آموزش تاتر ويژه فعالین هنر نمايش در ســیرجان بود 
که توســط شــرکت گل گهر و با اســتقبال جامعه تاتر 
ســیرجان با هدف ارتقای اين هنر در سیرجان برگزار 

شد.
استاد آرش خباز دادگر، نويسنده، کارگردان کشوری 
و بازيگــر تئاتــر کــه پیش از ايــن به عنــوان يکی از 
کارگردانان برگزيده جشــنواره تئاتر فجر شناخته شده 

است، مدرس اين دوره آموزشی بود.

برای اولین بار و به همت شرکت سنگ آهن گهر 
زمین برگزار شد؛

آیین تجلیل از کتابداران و مولفان برتر 
شهرستان سیرجان

بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
سنگ آهن گهرزمین،اين مراسم در سالن دارالقرآن 
سیرجان با حضور امام جمعه شهرستان، فرماندار ويژه، 
مدير کل امور کتابخانه استان، رياست اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سیرجان، ريیس دفتر نماينده سیرجان، 
معاون توســعه مديريت و سرمايه انســانی گهرزمین، 
معــاون بهره برداری گهرزمین، جمعــی از فرماندهان 
نظامــی و انتظامی و همچنین جمــع کثیری از مولفان 
سیرجانی برگزار شد.در آغاز مراسم دکتر محمدرضا  
خضری پور معاون توســعه مديريت و سرمايه انسانی 
شــرکت گهر زمین به عنوان میزبان اين مراسم ضمن 
خیر مقدم به مدعوين گفت: نیاز جامعه به کتابخوانی 
در تمامی دوران ها احســاس می شود و امروز وظیفه 
مــا ترويج فرهنــگ کتاب خوانی در ســطح جامعه و 
حمايت از اين قشر فرهیخته است.در ادامه اين مراسم 
حجت االسالم والمسلمین ســید محمود حسینی امام 
جمعه معظم شهرســتان به عنوان دومین ســخنران اين 
مراســم بیان نمود: امروز شاهد حرکت قابل تقديری 
از سوی شرکت سنگ آهن گهر  زمین بوديم که برای 
نويسندگان و مولفان شهرمان ارزش قائل شده و آيین 
تجلیل از اين عزيــزان و همچنین کتابداران محترم را 
برگزار کردند.سپس سهراب بهاالدينی فرماندار  ويژه 
ســیرجان در ســخنانی از اقدام ارزنده شــرکت گهر 
زمین تشــکر کرده و رويکرد مديران اين شــرکت و  
توجه به فرهنگ را شايســته تقدير و تجلیل دانســت. 
او در ادامه گفت: زيــر بنای همه اديان الهی بر مبنای 
کتاب بوده است و زيبنده است که هدف ما اين باشد 
که زمینه نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی را در جامعه 
گســترش دهیم.وی همچنین از شــرکت گهرزمین و 
مدير کل امور کتابخانه های اســتان درخواست کرد؛ 
بــا تدارك يک دســتگاه اتوبوس حامــل کتاب های 
نفیس و ارزشمند، اين يار مهربان را به مناطق عشايری 
و روســتايی شهرســتان بفرســتند تا اين عزيزان نیز از 
اين نعمت بی بهره نمانند.احمد وفايی مدير کل امور 
کتابخانه های استان ســخنران پايانی اين آيین تجلیل 
بــود.او در آغاز از مهندس فالح مديرعامل شــرکت 
ســنگ آهن گهرزمین به جهت برگــزاری اين آيین 
تجلیل و تکريم قدردانــی کرده و ادامه داد: امروز ما 
بايد عالوه بر نويسندگان و مولفان شايسته و فرهیخته 
شــهرمان قدردان کتابداران نیز باشیم. افرادی که در 
ترويج و نشــر آثار فاخر مولفــان اهتمام ورزيده و از 
ديرباز تاکنون نقش انکار ناپذيری در اين مسیر داشته 

اند.

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان
یکصد و شصت و ششمین جلسه تولید
برگزار شد

يکصد و شصت و ششمین جلسه تولید با حضور مدير 
عامل محترم میدکو درتهران، مديران و مشــاوران در 
تهــران، کرمــان و اصفهان، مديران عامــل و مديران 
مجتمــع هــای تولیدی از محــل مجتمع ها روز ســه 
شــنبه 25 آبانماه 1400 بصورت همزمــان در دفترها 
و کارخانه هــای واقع در تهران، کرمــان، اصفهان و 

همدان با برقراری ارتباط تصويری برگزار شد.
در ايــن جلســه گزارش هــای تولید و مالــی)ارزی، 

ريالی( شرکتهای زير مجموعه میدکو ارائه گرديد.
اين جلســات به طور منظم هر دوهفتــه يکبار برگزار 

می گردد.

همزمان با روز کتاب و کتابخوانی؛
اهدای 10 هزار جلد کتاب توسط 
گل گهر به دانش آموزان تحت حمایت 
کمیته امداد

شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهر به مناســبت روز 
ملــی کتــاب و کتابخوانی، بیــش از 10 هــزار جلد 
کتــاب به بیش از هزار نفر دانش آموز تحت پوشــش 
کمیته امــداد امام خمینی)ره( اهدا می کند.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، اين 
کتاب ها با نظر مدير عامل گل گهر در راستای ترويج 
فرهنگ مطالعه و توســعه کتابخوانی توســط شرکت 
گل گهر خريداری شــده و تحويــل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( سیرجان می شــوند تا به هزار دانش آموز 

تحت پوشش اين نهاد تقديم شود
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مفقودی
برگ سبز و سند پژو هاچ بک سفید  به 
شماره پالک 35ل 666 ایران 45 شماره 
و   NAAR03FE6HJ167697 شاسی 
شــماره موتور  179B0012914  به نام 
شایسته ترک زاده ماهانی به شماره ملی 
6079673436 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است

به گــزارش روابــط عمومــی اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 

سیرجان در روز
  جلســه ای بــا حضــور غالمعباس 
عــرب پور سرپرســت اداره صمت، 
معــاون صنعتی  محمد عزت آبادی 
اداره صمت، ابوالقاسم وثوق رئیس 
کارخانه روکش الســتیک سیرجان 
و برخی از معاونین ايشــان با هدف 
بررسی مشکالت و رفع موانع تولید 
در محل کارخانه روکش الســتیک 

برگزار شد.
ابوالقاســم وثوق به تاسیس کارخانه 

روکش الستیک در سال های 1370 
اشاره کرد و گفت: در اين کارخانه 
2 نــوع روکش الســتیک تولید می 
شــود که شــامل روکش های سرد 
و گــرم اســت و خوشــبختانه بازار 
فروش مناســبی داريم و روند تولید 
کارخانــه به اين صورت اســت که 
1 شــیفت روکش ســرد و 3 شیف 
روکش گرم تولید می شود و برنامه 
داريم از شــنبه هفته جاری شــیفت 
دوم روکــش ســرد را آغــاز کنیم.

وثوق در پاسخ به ســوال عرب پور 
سرپرست اداره صمت در مورد اين 

کــه کــدام روکش های الســتیک  
بیشــترين فروش را دارند گفت: هر 
دو روکــش مصرف کننــده خاص 
خــود را دارند اما توصیــه ما بر اين 
است که برای قسمت جلوی ماشین 
از روکش های ســرد استفاده نشود.

ابوالقاســم وثوق به قدمت کارخانه 
روکش الســتیک در سیرجان اشاره 
کــرد و گفــت: طرح کلنــگ زنی 
اســتیل کــورد داريم  کــه اگر اين 
کارخانه  راه اندازی شود 10 هزارتن 
را می توانیم تولید داشــته باشیم که 
به دنبال اين طرح اشتغال زايی خوبی 
در ســیرجان فراهم می شــود. طرح 
اســتیل کورد در روکش الســتیک 
ها به جای نخ از ســیم اســتفاده می 
شود که در اين زمینه با 2 شرکت در 
ايتالیا، 3شرکت در چین و 1شرکت 
در کره هماهنگ های الزم صورت 
گرفته اســت.آقای وثــوق  از هزينه 
طــرح  ايــن  در  گــذاری  ســرمايه 
کلنــگ زنی کــه بین 850 تــا هزار 
میلیارد اســت خبــر داد.آقای  عرب 
پــور سرپرســت اداره صمت ضمن 
تشکر از آقای وثوق رئیس کارخانه 

روکش الستیک، معاونین و رياست 
حراســت جهت برگزاری اين جلسه 
گفت: يکــی از وظايف ما در قالب 
دولت هموار کردن، مستمر سازی و 
تسهیل گری بخش واحدهای صنفی 
اســت. ما اعتقاد داريم کارگاه های 
کوچک، متوســط و بزرگ حرف 
اصلــی در اقتصاد خــرد و کالن را 
به ويژه در بحث اشــتغال می زنند. و 
شعار دولت همیشــه بر اين بوده که 
از صنعــت گــران و تولیدکنندگان 
حمايت کند اما کم و کاســتی هايی 

از طرف دولت ديده می شود.
عرب پور به رسالت اصلی دولت در 
جهت حمايت اشــاره کردو گفت: 
مانع تراشی برخی از نهادهای دولتی 

يک ايراد است.
سرپرســت اداره صمــت در پايان از 
اداره مالی شــرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، بانک هــای ملی، ملت و 
رفاه در جهــت حمايــت، راهنما و 
ارائه راهکار در جهت طرح کلنگ 
زنی اين کارخانه در قالب جلسه ای 

در روزهای آتی اشاره کرد

رفع موانع برای تولید ده هزار تن استیل کورد در 
مجتمع صنایع الستیک سیرجان 

در راســتای مســئولیت اجتماعــی، 
محموله کمک های امدادی شرکت 
ملــی صنايــع مــس ايــران از طريق 
اســتان  به  مجتمع مــس سرچشــمه 

هرمزگان ارسال شد.
بــه گــزارش مس پــرس، مشــاور 
مديرعامــل و مديــر گــروه روابط 
عمومــی شــرکت مــس گفــت: با 
در  و  انجام شــده  برنامه ريزی هــای 
هماهنگــی با دســتگاه های ذی ربط 

نیازهــای ضــروری و اساســی بــه 
زلزلــه زدگان بخش فین شهرســتان 
بندرعباس اســتان هرمزگان ارســال 
افــزود:  خلیلــی  شــد.محمدجواد 
ايــن محمولــه در  قالب 5 دســتگاه 
کامیــون، عصر روز چهارشــنبه 26 
آبان ارســال و روز پنجشنبه 27 آبان 
تحويل هــالل احمر اســتان کرمان 
مســتقر در بندرعباس شــد.بر اساس 
ايــن گــزارش، اين محموله شــامل 

20هزار بطــری آب معدنی، 20هزار 
کنسرو لوبیا، 9هزار قوطی تن ماهی، 
988 عــدد گالــن 20لیتــری، 1000 
عدد پوشــک بچــه و 1000 عدد پد 

بهداشتی است.

گفتنــی اســت، همچنیــن نماينــده 
مشــاور مديرعامل شــرکت مس در 
ايــن منطقــه حضــور دارد تا ضمن 
نظارت بر توزيــع اقالم با حضور در 
مرکز زلزلــه نیازهای زلزله زدگان را 

شناسايی کند

ارسال محموله کمک های امدادی 
شرکت مس به زلزله زدگان
 استان هرمزگان

در بازديد مدير HSE ايمیدرو و مدير HSE تهیه و تولید مواد معدنی ايران از واحد HSE گهرزمین مطرح شد:

 اقدامات حوزه HSE گهرزمین مطلوب و قابل تقدیر است 

با توجه به تحريــم و آمريکايی بودن قطعه ی لود 
ســل فیلتر پرس امور تغلیظ و عــدم امکان تامین 
ايــن کاال،امــور تغلیظ مجتمع مس شــهربابک با 
همکاری واحد ابزار دقیق تصمیم به ســاخت اين 
کاال در شرکتهای ايرانی فعال در اين زمینه گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجتمع مس شــهربابک 
پس از نقص قطعه ی لود سل فیلتر پرس و با توجه 
به وجود مشــکالت تحريمی و عدم امکان خريد 
اين قطعه ،با درخواســت وپیگیــری مجتمع مس 
شــهربابک ،شرکت کاوشگران فن آور زنده رود 
با اســتفاده از مهندســی معکوس موفق به ساخت 
لودســل با کیفیِت نمونه خارجــی گرديد که بعد 

از گذشــت چند هفته بــدون هیچگونه ايرادی در 
حال کار می باشــد ونیــاز مجموعه را برای خريد 

خارجی لودسل فیلترپرس برطرف کرد.
عدم خروج ارز از کشــور،قیمت پايین در مقايسه 
با نمونه خارجی،کم شدن زمان تامین کاال،امکان 
تعمیــر ورفــع مشــکالت احتمالی با توجــه به در 
دســترس بودن شرکت ســازنده وعدم نگرانی از 
تامین کاال با توجه به بومی ســازی کاال از مزايای 
بومی ســازی اين قطعه می باشــد که در آينده ای 
نزديک لودســل نــوار نقاله های امــور تغلیظ نیز 

بومی سازی خواهد شد

قطعه »لود سل« توسط امور تغلیظ مجتمع مس شهربابک
 بومی سازی شد



در اجاس سراســری سرآمدان 
اقتصــاد ایــران از مهندس علی 
عباســلو ، مدیرعامــل و عضــو 

هیئت مدیره شرکت جهان فوالد 
سیرجان تجلیل و با اهدا تندیس 

شرکت برتر تقدیر به عمل آمد.

در اجاس سراســری سرآمدان 
اقتصاد ایران که با حضور مرحبا 
سخنگوی کمیســیون اقتصادی 

مجلس، منادی رئیس کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلس، 
خزاییعضو هیئت علمی دانشگاه 
تهــران و پدر علم آینده پژوهی، 
سایر مقامات و مسئوالن دولتی 
و کشــوری، اســاتید دانشگاهی 
مرکز  در  اقتصــادی  فعــاالن  و 
دانشگاه  بین المللی  همایش های 
شهید بهشــتی برگزار گردید  از 
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان 
در کنار سایر ســرآمدان اقتصاد 
کشور که در سال گذشته فعالیت 
قابل توجه داشته اند تجلیل شد.

این گردهمایی که  گفتنی است 
بزرگتریــن گردهمایی  از جمله 
بشمار  ایران  اقتصاد  ســرآمدان 
مــی رود بــا عنایت بــه بیانات 
مقام معظــم رهبری درخصوص 
تولید ملی و جلب اعتماد مردم، 
اباغ سیاست های کان اقتصاد 
مقاومتی به سران سه قوه و لزوم 
بررسی و تبیین ابعاد مختلف آن 
از ســوی مراکز دولتی، علمی و 
اجرای  منظــور  به  دانشــگاهی 
کامل سیاســت هــای اصل ۴۴ 

قانون اساســی مبنی بر تدوین و 
اجرای سند جامع و تحول نظام 
استانداردسازی کشور در راستای 
اقتصــاد مقاومتــی و حمایت از 

جهش تولید شکل گرفته است.

هماهنگــی با برنامــه اقتصادی 
دولت ســیزدهم بــرای افزایش 
بدون  اقتصادی  رشــد  میانگین 
اقتصادی  جهت گیــری  نفــت، 
مبتنــی بــر منابع و نــوآوری، 
توجه به نخبگان و اســتفاده از 
فناوری هــای نوین در راســتای 
و شناســایی  کیفیــت  بهبــود 
حوزه های سرمایه گذاری و فراهم 
از دیگر  نمــودن زیرســاخت ها 
اهداف مهم این گردهمایی است.

رویکرد این اجاس اعطاء جایزه 
برند ملی، اعتماد ملی است که با 
مشارکت وزارتخانه ها و نهادهای 
برگــزار  دانشــگاهی  و  علمــی 

می شود.

تجلیل از مدیرعامل جهان فوالد سیرجان 
در اجالس سرآمدان اقتصاد ایران
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این گردهمایی از 
جمله بزرگترین 

گردهمایی 
سرآمدان اقتصاد 
ایران بشمار می 

رود

مدیرکل ارشاد کرمان:

بیست و یکمین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان 4 آذرماه برگزار می شود

اجرای کانال حفاظتی در پناهگاه حیات وحش دربند شهرستان راور استان کرمان

بنگاه های اقتصادی؛ سرمایه های اجتماعی 
جمعیت هالل احمر

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد:

ضرورت استفاده از تجربیات موفق سایر نقاط 
کشور در حل معضالت »فرهنگی«

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمان گفت: بعد از دو ســال 
وقفه بیســت و یکمین دوره انتخاب 
کتاب سال استان کرمان، چهارم آذرماه 
امسال در شــهر سرچشمه برگزار می 

شود. 
»محمدرضا علیــزاده« امروز ۲9 آبان 
ماه در نشســت ویژه برنامه بیســت و 
یکمین دوره انتخاب کتاب سال استان 
کرمان در جمع خبرنگاران به دو اتفاق 
فرهنگی هنری اخیر استان اظهار کرد: 
این دو اتفاق مبارک انعقاد تفاهمنامه 

میان استانداری و معاون هنری وزارت 
ارشاد برای اســتقرار دبیرخانه دائمی 
جشــنواره موســیقی نواحی ایران در 
کرمان و نیز رونمایی از پوستر سومین 
دوره جشــنواره سراسری تئاتر سردار 
آسمانی با حضور وزیر ارشاد در تهران 

بود. 
وی با اشاره به برنامه های هفته کتاب 
در اســتان کرمان افــزود: برنامه های 
متعــددی در راســتای ترویج مطالعه 
اجرا می شود که از جمله آن ها اجرای 
طرح های فصلی کتاب اســت که در 

حال حاضر طرح پاییزه کتاب آغاز شده 
است.

علیزاده ادامه داد: این طرح در راستای 
حمایت از کتاب فروشان از سال 9۴ با 
انتخاب حدود پنج کتابفروشی آغاز شد 
و در فصل گذشته به ۲۴ کتابفروشی 
با 55۰ میلیون تومان فروش رســید. 
ضمن اینکه طرح پاییزه به مدت پنج 
روز اجرا می شود که سقف مجاز خرید 
۳۰۰ هزار تومان است و۶۰ هزار تومان 

یارانه تعلق می گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 

استان کرمان بیان کرد: آیین سراسری 
پانزدهمین پاسداشت ادبیات مقاومت با 
رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری 
بر کتاب »تنها گریه کن« روایت اشرف 
الســادات منتظر مادر شــهید محمد 
معماریان) از قم( برگزار می شود و بعد 
از حضور مجازی در این برنامه، از چند 
نفر از نویســندگان و ناشران و خانواده 

شهدا در کرمان تجلیل می شود.
وی درباره انتخاب کتاب ســال گفت: 
بعد از دو ســال وقفه بیست و یکمین 
دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان، 

چهارم آذرماه امسال در شهر سرچشمه 
برگزار می شود.

علیزاده با اشــاره به همکاری مجتمع 
مس سرچشــمه در این رویداد افزود: 
داوری ها انجام شده و برای آنکه وقفه 
ای در این رویداد پیش نیاید، فراخوان 
بیســت و دومین دوره نیز در مراسم 

مذکور رونمایی می شود.
وی بیان کرد: امســال از هشــت نفر 
برگزیده، ۱۶ اثر قابل تقدیر و چهار نفر 
نویسندگان و ناشرین مطرح تجلیل می 

شود

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان: داریوش غفاری معاون 
نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان کرمان گفــت: اجرای طــرح حفاظتی 
پناهگاه حیات وحش دربند شهرســتان راور از 
محل اعتبارات مقابله با گرد و غبار سال ۱۳99 
و پروژه  حفاظت و قرق اجرا شده است و هدف 
اصلی آن ممانعت از ورود دام های غیر مجاز به 
داخل محدوده پناهگاه و جلوگیری از تعلیف و 
چرای غیر مجاز بوده اســت که مهمترین عامل 
تخریب کننده پوشش گیاهی زیستگاه و تشدید 
فعالیت کانونهای مولد گــرد و غبار در مناطق 

می باشد.
غفــاری افــزود: ایــن پناهــگاه از مهمترین 

زیستگاه های جبیر در استان و یکی از مهمترین 
کریدورهای مهاجرتی یوزپلنگ ایرانی در ایران 

است.
الزم به توضیح است: پناهگاه حیات وحش دربند 

راور با وســعتی بیش از ۱۳۶۸595 هکتار طی 
مصوبه ۳۲۳ شورای عالی حفاظت محیط زیست 
زیست در تاریخ ۱۳9۸/۰9/۱۴ آگهی و مجددا 
طی مصوبه شــماره ۴۰۸ شورای عالی حفاظت 

محیط زیســت در تاریخ ۱۳97/۰5/۰۶ مجددا 
آگهی شده اســت. منطقه موصوف در شمال و 
شــرق شــهر راور واقع گردیده که از شمال به 
ارتفاعــات کاغ پــر و کوه طبــس، از غرب به 
ارتفاعــات ملخ خــورده و مارکش، از جنوب به 
ارتفاعات تیغه سیاه و غفار و از شرق به تپه های 
سنگ انداز و کویر لوت منتهی می شود و دارای 
اقلیم آب و هوایی گرم و نیمه خشک می باشد.

در این پناهگاه، گونه های کل و بز، قوچ ومیش، 
جبیر، پلنگ ایرانی، یوزپلنــگ، کاراکال، انواع 
دیگر گربه ســانان و سگ سانانی مانند کفتار و 
گرگ همچنین پرندگانی مانند هوبره، زاغ بور، 
انواع عقاب و پرندگان شکاری دیگر زندگی می 

کنند.

مدیرعامــل جمعیــت هــال 
احمر اســتان کرمان در جمع 
برخــی از مدیران و پرســنل 
شــرکت معدنی و صنعتی گل 
بنگاه  گفــت:  ســیرجان  گهر 
از سرمایه  یکی  اقتصادی  های 
های اجتماعی ارزشــمند برای 
محسوب  احمر  هال  جمعیت 

می شوند.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
جمعیــت هال احمر اســتان 
کرمــان؛ رضا فــاح در جمع 
برخــی از مدیران و پرســنل 
شــرکت معدنی و صنعتی گل 
بنگاه  گفــت:  ســیرجان  گهر 
از سرمایه  یکی  اقتصادی  های 
های اجتماعی ارزشــمند برای 
محسوب  احمر  هال  جمعیت 

می شوند.
وی با اشــاره بــه اینکه منابع 
احمر  هــال  جمعیت  مالــی 
تامین  از چنــد روش مختلف 
می شــود، افزود: بنــگاه های 
با  داوطلب  و خیرین  اقتصادی 
حمایت و پشتیبانی از جمعیت 
هال احمر در امر امدادرسانی 

و حمایــت از آســیب دیدگان 
از مطمئن  نیازمندان یکــی  و 
ترین منابع مالی مهم این نهاد 

مردمی محسوب می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: خدمات 
عــام المنفعه و بشردوســتانه 
بنــگاه های اقتصادی اســتان 
کرمان از جمله شرکت معدنی 
و صنعتــی گل گهر، شــرکت 
سنگ آهن گهر زمین، مجتمع 
مس سرچشمه و ... در راستای 
مسئولیت اجتماعی عالمانه، به 
موقع و موثر ارائه می شود که 
این نشــان از نخبه و عملیاتی 
بــودن و هم چنین سیســتم 
یکپارچه و منســجم یک بنگاه 

اقتصادی است.
فاح اظهار کرد: امروز شــفاف 
مــی گوییــم که بنــگاه های 
به  کرمان  اســتان  اقتصــادی 
شــکل عالمانــه، به ویــژه در 
حوادث بزرگ در کنار ما بودند.

وی افــزود: نقش بنــگاه های 
اهداف  پیشــبرد  در  اقتصادی 
جمعیت هــال احمر غیرقابل 
انکار است و حمایت های این 

بنگاه ها موجب موفقیت هال 
به  رســاندن  یــاری  در  احمر 

نیازمندان می شود.
مدیرعامــل جمعیــت هــال 
احمر اســتان کرمــان تصریح 
کرد: جذب افراد خوشــنام در 
موجب  احمر  هــال  جمعیت 
کاهــش و صرفــه جویــی در 
هزینه ها می شود و چه کسانی 
خوشــنام تر از مدیران خیر و 
نیــک اندیش برای عضویت در 
نهاد بیــن المللی کــه حضور 
اعتماد  افزایش  موجب  خیرین 
مردم به جمعیت هال احمر و 
دعوت آنها به مشارکت در امور 
بشر دوســتانه جمعیت خواهد 

شد.
وی یادآور شــد: بایــد از همه 
این  ظرفیت های موجــود در 
برای  المنفعــه  عام  موسســه 
خدمت به مردم اســتفاده کرد 
که در این میان استفاده از توان 
جمعی بنگاه های اقتصادی به 
بسیار  سیســتم  ارتقاء  منظور 

ارزشمند و ضروری است.

نماینده مردم رفســنجان و انار و 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  دبیر 
شورای اسامی گفت: در بسیاری 
از معضــات فرهنگــی از جمله 
اعتیاد،  اجتماعی،  آســیبب های 
کارتــن خواب ها، ســگ گردانی 
در امــکان عمومی و محله ها و... 
مشــترکات زیادی داریم که می 
توانیــم با احصاء مــدل خوب از 
راهکاریی که در ســایر شهرهای 
دیگر کشور اجرا می شود و موفق 
بودند، در شهرستان خودمان هم 

پیاده سازی کنیم.
حســین  دکتر  االســام  حجت 
جالی با اشــاره به سفر دو روزه 
اعضای کمیسیون  دبیر و ســایر 
فرهنگی مجلس به اصفهان اظهار 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  کرد: 
شــورای اسامی با اســتقرار در 
استان ها در جریان امور فرهنگی 
و کارهایــی که برای پیشــرفت 
فرهنــگ عمومی شهرســتان ها 

انجام می شود، قرار می گیرد.
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  دبیر 
شورای اسامی از تشکیل کمیته 
هایی شــامل خانواده و جمعیت، 

و  گردشــگری  جوانان،  و  ورزش 
میراث فرهنگی، رســانه و فضای 
راهبردی  ســند  و...برای  مجازی 
شــورای فرهنگ عمومی یاد کرد 
و افزود: با رصد وضعیت فرهنگی 
در شهرها، در بسیاری از حوزه ها 
از جمله آســیبب های اجتماعی، 
اعتیــاد، کارتن خواب ها، ســگ 
گردانی در امکان عمومی و محله 
ها و...مشترکات زیادی داریم که 
می توانیم با احصاء مدل خوب از 
راهکاریی که در سایر شهرها اجرا 
می شــود در شهرستان خودمان 

هم پیاده سازی کنیم.
وی با اشــاره به برگزاری جلسه 
اقتصــاد فرهنگی تصریــح کرد: 
یک ســری مجموعه ها، کارهای 

فرهنگی انجام مــی دهند که از 
می  تأمین  هــم  اقتصادی  لحاظ 
شــوند، مانند اشــتغال خانگی و 
ســایر کارهای فرهنگی درآمدزا، 
که ارتباطات خوبــی با این افراد 
برقرار شد که بتوانیم از تجربیات 

آنها استفاده کنیم.
حجت االسام جالی با بیان اینکه 
فرهنگی،  هــای  برنامه  در حوزه 
این ســفر دستاورد خوبی داشت، 
متذکر شد: سفر بعدی کمیسیون 
فرهنگی به اســتان کرمان است 
و میزبان اعضای این کمیســیون 
خواهیم  رفسنجان  شهرستان  در 
بود کــه امیدواریم در زمینه حل 
انتخابیه  مشکات فرهنگی حوزه 

کمک کنند.

برگزاری مراسم اولین سالگرد 
ارتحال آیت اهلل جعفری 

ادامه از صفحه نخست
وی مــی افزاید: آیت اهلل جعفری بعــد از انقاب به عنوان 
امــام جمعه موقت و بعد از آن نمایندگی امام را در کرمان 
به عهده داشــت و با حضور در جبهه های حق علیه باطل 
شاهد خدمات ارزنده ایشان بودیم عرب پور همچنین نظم 
در برنامه ها را از دیگر شخصیت ذاتی و علمی ایشان ذکر 

کرد.
وی همچنین تاکید نمود تمامی برنامه های مراسم تشییع 
و دفن ایشــان به خاطر شیوع ســنگین بیماری کرونا زیر 
نظر خانواده آن عالم عالیقدر به صورت محدود برگزار شد.

عرب پور همچنین با اشــاره به دستور حاجی آقا علیدادی 
امــام جمعه و نماینده ولی فقیــه پیرامون برگزاری هرچه 
باشکوه تر مراسم اولین ســالگرد ارتحال آیت اهلل جعفری 
یادآور شد: در این زمینه با جمع بندی نظرات متخصصین 
کمیته هائی متشــکل  از اصحاب رســانه و دیگرنهادهای 
ذیربــط در مصای کرمان ایجاد خواهد شــد واز ســوی 
سپاه ثاراهلل کمک های مومنانه ای به نام ایشان در اختیار 

نیازمندان قرار می گیرد.
در این مراسم حسین انجم شعاع رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اســامی ضمن تبریک هفته بسیج اولین سالگرد 
ارتحال آیت اهلل جعفری را گرامی داشــت و یادآور شد: در 
ســاعت 9 روز پنج شــنبه همین هفته مراسمی با حضور 
نماینده مجلــس خبرگان و نمایندگان مــردم کرمان در 
مجلس شــورای اســامی مقامات محلی و اقشار مختلف 
مــردم با رعایت کلیه پروتکل های بهداشــتی در مصای 

بزرگ کرمان برگزار می شود.

27 آبان صورت گرفت:
پیکر پاک ۳ شهید مدافع امنیت در 
کرمان تشییع شد

ادامه از صفحه نخست
در درگیری نیروی انتظامی اســتان کرمان اشــرار مسلح 
که ۲۴ ســاعت به طول انجامید سه تن از مأموران پلیس 
به مقام رفیع شــهادت نائل شدند. این درگیری در دشت 
»سمســور« واقــع در مرز اســتان کرمان با سیســتان و 

بلوچستان رخ داد.
مأموران نیروی انتظامی اســتان کرمان با جانفشانی موفق 
به ضربه ســنگین به کاروان اشرار شدند و دو نفر از اشرار 

سابقه دار به هاکت رسیدند.
شــهید »احســان شــیرخانی« و شــهید »امیر حسین 
خدادادی« در ســاعات اولیه درگیری به شهادت رسیدند. 
شهید »مهدی توسنگ« هم در درگیری تن به تن با یکی 
از اشرار، ضمن به هاکت رساندن او، خود نیز به مقام رفیع 

شهادت نائل آمد.
در این درگیری شــش نفــر از مأموران نیــروی انتظامی 

مجروح شدند که حال عمومی آنان مساعد است.

برنامه های مدیریت ارتباطات 
شهرداری تشریح شد

مدیر ارتباطات شهرداری ســیرجان برنامه های حوزه ی 
خود را جهت اصاح ســاختار و ارتقــاء این جایگاه عنوان 

کرد. 
به گــزارش واحد رســانه مدیریت ارتباطات شــهرداری 
ســیرجان، مهدی بهره مند ضمن اشــاره به لزوم ارتباط 
مستمر و منطقی با اهالی رسانه و پرهیز از بزرگ نمائی در 
ارائه اخبار به برنامه هائی چون اصاح ســاختار، تعریف و 
چارت روابط عمومی و شهرداری، راه اندازی روابط عمومی 
شــهرداری های مناطق یک و دو جهت ارتباط ســریع تر 
با شــهروندان، برنامه های آموزشی و ارتقاء آگاهی حقوق 
شهروندی در راستای مشارکت در مدیریت شهر، برگزاری 
جشــن ها و کارناوال های شــادی در محات، استفاده از 
تــوان و تجربیات طراحان و صاحب نظــران و راه اندازی 
اپلکیشن جامع شــهری و ارائه خدمات و دسترسی آسان 

اشاره کرد. 
مدیر ارتباطات شهرداری همچنین ساخت مجله تصویری، 
برنامه های رادیو شــهرداری، ســاخت موشــن گرافی و 
انیمیشــن های آموزشی، برنامه های تصویری »روی خط 
خبر« جهت دریافت مشکات تصویری از سوی شهروندان، 
مســابقه دیوارنگارهای شهر جهت مشارکت هنرمندان در 
زیباســازی دیوارها و بومهای نامتعارف شهری و ... از دیگر 

برنامه های این مدیریت برشمرد. 
در همین راســتا مهدی بهره مند با مهندس طهماســبی 
مدیر روابط عمومی شــهرداری منطقــه دو تهران جهت 
تبادل تجربیات و همکاری در تهران نشست صمیمانه ای 

در شهرداری تهران دیدار و گفتگو کرد.

با صدور حکمی از سوی مديرکل؛

»محمدحجت علویان« مسئول 
روابط عمومی اداره کل زندان های 
کرمان شد

مدیــرکل زندان های اســتان کرمــان با صــدور اباغی 
»محمدحجت علویان« را به ســمت مسئول روابط عمومی 

اداره کل زندان های استان کرمان منصوب کرد.
سیدمجتبی حسینی در بخشی از این حکم، اهتمام جدی 
به گسترش فعالیت های روابط عمومی، ظهور افکار عمومی، 
ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی 
برنامه های انتشاراتی و اطاعاتی مرتبط با اداره کل زندان ها 

را از اولویت های حوزه ی روابط عمومی بیان کرده است.
وی همچنین در ادامه ی این حکم آورده اســت: »شایسته 
است با استفاده ی مطلوب از کلیه ی امکانات و منابع موجود 
در چارچوب قوانین و مقرارت سازمانی، ضمن برنامه ریزی 
و ایجاد هماهنگی در اجرای طرح ها و فعالیت های موصوف، 
در تحقق اهداف عالیه ی ســازمان زندان ها نهایت سعی و 

تاش خود را مبذول دارید«

خبر


