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سيمان ممتازان واحد نمونه صنعت سبز 
كشور شد

مدیركل كميته امداد استان كرمان:
۶۰ درصد مددجویان 
كميته امداد را 
زنان سرپرست خانوار 
تشکيل می دهند
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 در چهل و يكمين بهار انقاب انجام شد؛
افتتاح ١٠٧ طرح عمراني

برق رساني در حوزه صنعت توزيع
برق شمال استان كرمان 

كسب نشان درجه يک
و اخذ تنديس زرين ايمنی توسط  

شركت معدنی و صنعتی گل گهر

تاكيد شهردار كرمان بر ضرورت 
تكريم خانواده های معظم شهداء 

دیدار مدیر عامل پتروشيمي بوشهر با 
مدیر عامل و مسئولين شركت گهرزمين

پیام قدردانی دکتر پورابراهیمی
 از حضور گسترده مردم کرمان 

در انتخابات مجلس یازدهم
2

دارد  نظـر  در   ) )منطقـه کرمـان  ایـران  شـرکت مخابـرات 
اجـرای عملیـات طـرح توسـعه شـبکه کابـل محـی آبـاد از 
توابـع کرمـان را بـا کابلکشـی خاکـی مسـی و فیبـر نـوری، 
اسـتثنای  بـه  شـبکه  ملزومـات  کلیـه  تامیـن  بـا  همـراه 
فیبرنـوری از طریـق برگـزاری مناقصـه بـه بخـش خصوصی 

واگـذار نمایـد، لـذا کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط کـه دارای تاییـد 
صاحیـت ایمنـی و رتبه بنـدی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشـند 
میتواننـد حداکثـر تـا مـورخ 98/12/24 بـا واریـز مبلـغ پانصـد هـزار ریال 
بشـماره ۰1۰۶۰41717۰۰4 حسـاب سـيبا بانـک ملـی جهـت دریافـت 
اسـناد مناقصـه بـه نشـانی کرمـان : بلـوار جمهوری اسـامی - خیابـان امام 
جمعه - خیابان شـهید نامدار محمدی شـرقی ، طبقه دوم ، اداره پشـتیبانی 
و تـدارکات مراجعـه یـا از طریـق نمابر با ارسـال درخواسـت و تصویر رسـید 

حوالـه وجـه پرداخـت شـده اقـدام بـه خریـد اسـناد مناقصـه نمایند . 

در ضمن هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
زمان تحويل پاكات : روز دوشنبه مورخه 1399/1/25

زمان بازگشايی پاكات : روز سه شنبه مورخه 1399/1/26 
شماره تماس : 03431228225-03431228812 

شماره نمابر 03431228236 -03431228226
  WWW.Tci ir  یا  WWW.Kermantel.ir : سايت اينترنتی

شركت مخابرات ایران ) منطقه كرمان (
سهامی عام

آگهی تجدید مناقصه شماره 98-35/28  
 یک مرحله ای

 آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی
) فشرده ( یک مرحله ای 

مبلغ اوليه برآورد نام پروژهردیف
به ریال

نوع و مبلغ تضمين 
شماره مناقصهمدت پيمانشركت در مناقصه

1

احداث ساختمان پایگاه 
امداد و نجات كوهستان 

جمعيت هال احمر 
استان كرمان 

ضمانت نامه بانکی ۶/387/4۰۶/842
۶2۰98۰۰9۰31۰۰۰۰15ماه 33۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

2

تکميل محوطه سازی 
پایگاه امدادی نرماشير 
و پایگاه امدادی ابارق 

)بم (
ضمانت نامه بانکی 2/951/292/33۰

32۰98۰۰9۰31۰۰۰۰1۶ ماه 148/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرايط متقاقيان :
1 . التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران و قانون اساسی و تابعیت ایران 

2 . عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامات دولتی 
3 . دارا بودن شخصیت حقوقی و حقیقی و مورد تایید مراجع ذیصاح ذیربط

اطاعات مورد نياز  : 
1. معرفی نامه ) به همراه کارت شناسایی ملی (

2. مهلت دریافت اسناد از تاریخ نشر این آگهی به مدت 7 روز ) 98/12/5 (
3. مهلت ارسال مدارک حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول )98/12/15(

4. بازگشایی پیشنهادات )پاکات( ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 98/12/17
5. بـه درخواسـت مراجعـه کننـدگان قبـل و بعـد از تاریـخ هـای تعیین شـده ترتیب اثر 

داده نمی شـود .
6. تضمیـن شـرکت در مناقصـه مـی بایسـت بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکـی بـه نـام 

جمعیـت هـال احمـر باشـد.
7. حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پیشنهادات بامانع می باشد.

8. شـماره تمـاس 32123813 جهـت پاسـخگویی به سـواات از سـاعت 7/30صبح الی 
14 فعال می باشـد.

  www.setadiran.ir)محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد

جمعیـت هـال احمـر اسـتان کرمـان در نظـر دارد مطابق مشـخصات و شـرایط 
ذیـل پـروژه هـای خـود را به شـرکت هـا و پیمانـکاران واجد شـرایط واگـذار نماید .

طا در ُمرداب - بخش پنجم

گله از پيری
3

3
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بيانيه شورای ائتاف 
نيروهای انقاب 

اسامی استان كرمان

قوچانی: 
علت شكست  اصاح طلبان 

كارنامه »اميد« است
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بیانیه شورای ائتاف نیروهای 
انقاب اسامی استان کرمان

خداونـد منـان را سـپاس که توفیق پیـدا کردیم، یک 
بـار دیگـر شـاهد خلـق حماسـه ای از حضـور 
تـوام بـا شـور و شـعور امت سلحشـور، 
هوشـمند و بـا بصیـرت سراسـر 

دیـار کریمان باشـیم.
از حضـور  ای  حماسـه 
آگاهانـه  و  باشـکوه 
 شـیرزنان و دلیرمردان 

در    کرمـان  غیرتمنـد 
بـار  رای  هـای  صنـدوق  سـااری پـای  مـردم  دیگـر 

دینـی را بـه نمایـش گذاشـته و بـا آرای خـود در شـکل گیری 
گرفـت. قـرار  قدرتمنـد  ایـران  خدمـت  در  قـوی  مجلسـی 

 زمـان رقابـت خاتمـه یافـت، همـه بـا هـم رفیـق شـوید و بـا 
برنامه های مشترک و تعامل به فکر خدمت به مردم باشید.

تنـور  گرمـی  موجـب  کـه  داوطلبـان  همـه  از  تشـکر  ضمـن 
انتخابـات شـدند و از خالقـان ایـن حماسـه بـزرگ و حضـور 
همگانـی و هوشـمند بـه منتخبیـن کـه بـا آرای تک تـک زنان 
و مـردان حـوزه هـای انتخابیـه در سراسـر اسـتان کرمـان بـه 
مجلس شـورای اسـامی راه یافتنـد، تبریک گفتـه و از خداوند 
منـان از عمـق جـان مـی خواهیـم، توفیـق درک ایـن وظیفـه 
سـنگین را کـه از جانـب مـردم بـر دوش آنـان نهـاده شـده 
بـه دسـت آورنـد و هوشـمندانه، خدامحـور و وایتمدارانـه در 
انجـام وظایـف کوشـا باشـند و در همـه ثانیـه های چهار سـال 
وکالـت ایـن مـردم فکـور، صبـور و شـکور آنگونـه که خواسـت 
رهبـر معظـم انقاب اسـامی اسـت، عمـل کنند و دعـای خیر 
خانـواده شـهدا و ایثارگران را بدرقه راه خود کـرده و در قیامت 
امـام شـهیدان  و  آرای مـردم، خـون مقـدس شـهدا  مدیـون 

نباشـند.ان شـاءا... 
شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی استان کرمان

به گزارش کرمان رسانه ؛ مشارکت بیش از ۵۰ 
درصدی کرمانی ها در انتخابات مجلس یازدهم
انتخاب حداکثری انقابی های 

کرمان در انتخابات مجلس یازدهم
* در حوزه انتخابیه سـیرجان و بردسـیر آقای شـهباز حسـن 
پـور بیگلـری از مجمـوع ۱۱۱۴۴۴ رای صحیح،صاحـب ۴۸ 

هـزار ۸۶۴ رای
* در حـوزه انتخابیـه شـهربابک آقـای مصطفی رضا حسـینی 
قطـب آبـادی از مجمـوع ۴۰۵۸۸ رای صحیـح، صاحـب  ۱۳ 

هـزار ۳۵۰ رای
* در حـوزه انتخابیـه زرنـد و کوهبنـان از مجمـوع ۶۶۵۰۲ 
رای صحیـح، خانـم عفـت شـریعتی کوهبنانـی بـا ۴۴ هـزار و 

رای  ۴۵۳
* در حـوزه انتخابیـه رفسـنجان و انـار آقای حسـینی جالی 
از مجمـوع ۱۰۶۶۰۶ رای حاصلـه، بـا ۵۳ هـزار و ۷۸۸ رای به 
عنـوان منتخـب مـردم اسـتان کرمـان در خانـه ملـت معرفی 

شدند.
* در حـوزه انتخابیـه کهنـوج، منوجـان، رودبار جنـوب، قلعه 
گنـج و فاریـاب آقـای منصور شـکرالهی با کسـب ۱۰۵ هزار و 

۱۴۷ رای از مجمـوع ۱۵۸ و ۵۸ رای صحیـح
محمدرضـا  آقـای  راور  و  کرمـان  انتخابیـه  حـوزه  در   *
پورابراهیمـی داورانـی با کسـب ۱۳۰ هـزار و ۱۹۵ رای و آقای 
محمدمهـدی زاهـدی بـا ۹۰ هـزار و ۷۱۴ رای از ۲۲۵ هزار و 

آرای صحیـح  ۴۶۰
* در حـوزه انتخابیـه بافـت، رابـر و ارزوئیه نیز آقـای صمداه 

محمـدی با کسـب ۱۸هـزار و ۲ رای از ۵۸ هـزار ۷۴۸ رای
 بـه عنـوان منتخـب مـردم اسـتان کرمـان در خانـه ملـت 

شـدند. معرفـی 

قوچانی: 

علت شکست  اصاح طلبان 
کارنامه »امید« است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:
مـا  نمیخوریـم،  شکسـت  اصولگرایـان  از  )اصاح طلبـان(  مـا 
بـه خـود یعنـی بـه کارنامـه »امیـد« و بـه قهـر »مشـارکت« 

می بازیـم. 
سقف پیروزی ما به ۵۰ کرسی هم نمی رسد

بایـد شـورای عالـی اصاحات کـه نتوانسـت تنهـا وظیفه خود 
را انجـام دهـد بازسـازی شـود. دوران مدیریـت »عـارِف« آن 
پایـان یابـد  و تکلیـف احزابـی که بـدل و بدیل و سـایه احزاب 

دیگرند، روشـن شـود.
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 خادم و خائن
در سنگر خدمت و خطر بوده و هست  ایثارگری که جان گرفته کف دست   

)حاج قاسم( صادق که به خالق پیوست  الگوی مجاهدان و ایثارگران   
** 

به ملت و مملکت خیانت کردند  آنسوی ورق، جماعتی نامردند   
خوردند و ببردند و فساد آوردند  از سفره ی مردم شکم آنها پر   

غامحسین رضایی - نقاش

تشکر دکتر پورابراهیمی از حضور گسترده مردم کرمان در انتخابات مجلس یازدهم
نماینـده مـردم کرمـان و راور در خانـه ملـت در پیامـی از حضـور 
دوره مجلـس شـورای  یازدهمیـن  انتخابـات  در  مـردم  حماسـی 

اسـامی تقدیـر و تشـکر کـرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

»خداونـد متعـال را سپاسـگزارم کـه بـار دیگـر مـردم متدیـن و 
سـرافراز ایران اسـامی شـکوه و اقتـدار خود را در لبیـک به فرمان 
رهبـر معظـم انقاب اسـامی در عرصـه انتخابـات یازدهمین دوره 

مجلس شـورای اسـامی بـه نمایـش گزاردند.
بـه ویـژه مـردم حـوزه  اسـتان کرمـان  مـردم شـریف و نجیـب 
انتخابیـه کرمـان و راور نیـز در ایـن همایـش ملی همانند گذشـته 
نقـش آفرینـی نمـوده و برگـی دیگر بـه آرمانهای امـام و رهبری و 
نیـز شـهدای انقاب اسـامی بـه ویژه خون مطهر سـردار سـپهبد 

شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی عهـد و پیمان بسـتند.
اینجانـب ضمـن شـکرگزاری بـه درگاه خداونـد متعـال به واسـطه 
از مـردم نجیـب و بزرگـوار  ایـن آزمـون مهـم  الهـی در  الطـاف 

 حـوزه انتخابیـه کرمـان و راور کـه علـی رغـم بـی تقوایـی هـا و 
بداخاقـی هـای نابخشـودنی در ایـن ایام، مجـددا بـا رای معنادار 
و قاطـع خـود اینجانـب را بـه عنـوان خـادم خویـش بـرای دوره 
یازدهـم مجلس شـورای اسـامی انتخـاب نمودند صمیمانه تشـکر 

نمـوده و سـجده شـکر بـه جای مـی آورم.
از تمامـی مسـئولین اسـتان به ویـژه نماینـده محترم ولـی فقیه و 
امـام جمعـه کرمان، اسـتاندار محترم و نیز تمامـی مدیران نظارتی 
و اجرایـی کـه همـه تـاش خـود را در برگـزاری ایـن انتخابات به 
کار بسـتند تقدیـر  و تشـکر مـی نمایـم. ضمنـا جـا دارد از همـه 
احـزاب، گروههـا و تشـکل هـای سیاسـی و غیرسیاسـی بـه ویـژه 
اسـتان کرمـان کـه  انقـاب اسـامی  نیروهـای  ائتـاف  شـورای 
بـا صـدور اطاعیـه و بیانیـه از اینجانـب اعـام حمایـت نمودنـد 

نمایم. قدردانـی 
از همـه خانـواده هـای  را  و سـپاس خویـش  تشـکر  در خاتمـه 
معـزز شـهدا و ایثارگـران و نیـز تمامـی اقشـار هماننـد فرهنگیان، 

اسـاتید  کارگـران،  ورزشـکاران،  و هیاتهـای مذهبـی،  روحانیـون 
دانشـگاه، هنرمنـدان، بانـوان و دانشـجویان و نیز آحـاد مردم فهیم 

و انقابـی حـوزه انتخابیـه کرمـان و راور اعـام مـی دارم.
اگرچـه رای اعتمـاد قاطـع و معنـادار مـردم شـریف و عزیـز حوزه 
انتخابیـه کرمـان و راور بار مسـئولیت اینجانب را سـنگین تر نمود، 
امـا ایـن رای اعتمـاد ارزشـمند پشـتوانه اصلـی اینجانـب جهـت 
پیگیـری مطالبـات قانونـی و به حق مردم حوزه انتخابیه در سـطح 
ملـی و اسـتانی خواهـد بـود و در ایـن راسـتا تمام تـوان خویش را 
بـرای احقـاق حقـوق مردم وفـادار و نجیب حـوزه انتخابیـه کرمان 
و راور بـه کار خواهـم خواهـم بسـت و در مقابـل بدعهـدی هـا و 

بداخاقـی هـای ناجوانمردانـه ذره ای کوتـاه نخواهـم آمد.
امیـد اسـت بـا توکل بـه خداونـد متعال و بـه پشـتوانه رای اعتماد 
شـما مـردم مومـن و متعهـد بتوانـم در عرصـه مسـائل اسـتانی  و 
ملـی، همچنان موجب سـربلندی و سـرافرازی مردم دیـار کریمان 

باشم.«

آب مایـه حیات اسـت نـه جاروی حیاط .
روابط عمومی شرکت آب وفاضاب روستایی استان کرمان

مراسم 
پرفیض

هر جمعه 6:3۰ صبح 
حسینیه ثارا...

هیات رزمندگان اسام  استان کرمان

دعای ندبه

اخبار شرکت آب و 
فاضاب استان کرمان 

مدیر امور آب و فاضاب شهرستان بردسیر:
رشد 49 درصدی تعویض 

کنتور در شهرستان بردسیر 
فاضلاب  و  آب  املور  مدیلر 
ضملن  بردسلیر  شهرسلتان 
ملاه  ده  عملکلرد  تشلریح 
نخسلت سلال جاری از رشد 
کنتور  تعویلض  درصلدی   49
در ایلن شهرسلتان خبر داد. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان 
گفـت:  افضلـی  اکبـر  کرمـان، 

تعـداد۵۹۰  کنتـور در ایـن شهرسـتان تعویـض شـده که در 
مقایسـه با سـال گذشـته، رشـد ۴۹ درصدی داشـته اسـت. 
وی افـزود: از ابتـدای سـال جـاری تا پایـان دی ماه، شـبکه 
توزیـع آب شهرسـتان بردسـیر یـک کیلومتـر و ۹۰۰ متـر 
و در مقایسـه بـا مـدت مشـابه گذشـته ۳۶ درصـد توسـعه 

یافتـه اسـت. 

---------------

مدیر امور آب و فاضاب شهرستان شهربابک:
اصاح شبکه توزیع آب 

شهربابک سرعت گرفت 
  

مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان 
اصـاح  بـه  اشـاره  بـا  شـهربابک 
آب  توزیـع  شـبکه  از  کیلومتـر   ۸.۵
عملیـات  گفـت:  شهرسـتان  ایـن 
اصـاح شـبکه توزیـع آب شهرسـتان 
نخسـت  مـاه   ۱۰ طـی  شـهربابک 
امسـال در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته سـرعت قابل ماحظه ای داشـته اسـت.  علی 
ابراهیمـی درخصـوص عملکـرد ایـن شـرکت از ابتدای سـال 
تـا پایـان دی ماه اظهارداشـت: شـبکه توزیـع آب ۹ کیلومتر 
و ۸۳۰ متـر توسـعه یافـت کـه نسـبت بـه همیـن مـدت در 

اسـت.  سـال گذشـته ۳۷ درصـد رشـد داشـته 
وی ادامـه داد: همچنیـن در ایـن مـدت ۶ کیلومتـر و ۷۰۰ 

متـر از خـط انتقـال اجرا شـد. 
ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه ۵۱۲ انشـعاب واگذار شـده یادآور 
شـد: عـاوه بـر آن ۷۹۷ مـورد تعویض کنتور انجام شـده که 

از ۱۲ درصـد رشـد برخوردار بوده اسـت.

سریعترین مرکز خرید ، فروش، 
رهن ، اجاره و معاوضه ملک 

 در منطقه الغدیر کرمان  
آدرس : کرمان ، بلوار هوانیروز ، 

نبش کوچه 44 
شماره تماس:  09133408270 
32810905- 09136667565-

اماک
  تاج الدینی

شـهردار کرمـان بـه همراه مدیـر کل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان 
و جمعـی از مدیـران شـهرداری بـا خانواده هـای چند تن از شـهداء دیدار 

و گفتگـو کردند.
سـید مهـران عالـم زاده در این دیـدار با بیـان اینکه خانواده های شـهداء، 
مظهـر صبـر ،اسـتقامت و بردباری در جامعه هسـتند، گفت: شـهداء با نثار 
جـان خـود، فرهنگ ایثار و شـهادت را بـه معنای واقعی آن تفسـیر کردند 
و امـروز وظیفـه ماسـت که در جهـت تبییـن ارزش ها و آرمـان های امام 

و شـهداء گام برداریم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـهداء،از جایـگاه و منزلـت باایـی برخـوردار 
هسـتند، افزود:آنهـا بـا اخاص عمـل و خدمـت صادقانه در تامیـن امنیت 
امـروز جامعـه مـا نقـش اساسـی و مهمـی دارنـد و مـا همیشـه مدیـون 
 خـون پـاک شـهدا هسـتیم و بایـد ادامـه دهنـده حرکـت آنهـا باشـیم.

عالـم زاده تصریـح کرد:شـهداء و خانـواده هـای آنهـا بـه وظایـف خود در 
قبـال انقـاب و زنـده نگـه داشـتن ارزش های واای اسـام عمـل کردند 

و اکنـون وظیفـه مـا ادامـه دادن راه شـهداء و تکریـم خانواده هـای معظم 
آنها اسـت.

وی بـا تقدیـر از صبـر و شـکیبایی والدیـن شـهداء ،تاکید کرد:سرکشـی و 
دلجویـی از ایـن عزیـزان وظیفـه قلبـی و اداری همه ماسـت.

گفتنـی اسـت شـهردار کرمـان بـه همـراه مدیـر کل بنیـاد شـهید و امور 
ایثارگـران اسـتان و جمعـی از مدیران شـهرداری با خانواده های شـهیدان 

حسـین یوسـف الهـی و مرتضی عسـکری زاده دیـدار و گفتگـو کردند.

تاکید شهردار کرمان بر ضرورت تکریم خانواده های معظم شهداء 

 مدیر عامل شلرکت توزیلع نیروی برق جنوب اسلتان کرمان:
مطالعله و ایجاد معملاری سلازمانی واحد و پیاده سلازی نرم 
افزارهای مرتبط در سلطح شلرکت هلای توزیع برق کشلور، 
جلزو ماموریلت هلای ویژه اباغلی به این شلرکت از سلوی 

باشلد. می  توانیر 
اسـتان  جنـوب  بـرق  توزیـع  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان، ایـن آئیـن با حضـور مدیرعامل و مدیران ارشـد این شـرکت 
و مشـاوران معمـاری سـازمانی و بهبـود فرایندهـای کسـب و کار در 

بهمـن مـاه سـال جـاری برگـزار گردید.
مهـدوی نیـا، مدیـر عامل شـرکت توزیـع نیـروی برق جنوب اسـتان 

کرمـان در ابتـدای ایـن نشسـت بیان نمـود: مطالعه و ایجـاد معماری 
افزارهـای مرتبـط در سـطح  سـازمانی واحـد و پیـاده سـازی نـرم 
شـرکت هـای توزیـع بـرق کشـور، جـزو ماموریت هـای ویـژه اباغی 

بـه ایـن شـرکت از سـوی توانیـر می باشـد.
فنـاوری  افـزون  روز  توسـعه  و  پیشـرفت  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
کار  و  کسـب  سـطوح  تمامـی  بـر  آن  گسـترده  تاثیـر  و  اطاعـات 
بـا  مرتبـط  مباحـث  هوشمندسـازی،  سـمت  بـه  حرکـت  لـزوم   و 
برنامـه ریـزی اسـتراتژیک، پیـاده سـازی سیسـتم مدیریـت امنیـت 
تحلیـل  جملـه  از  فنـاوری  آینـده  مسـیر  در  حرکـت   اطاعـات، 
داده هـای بـزرگ، هوش تجاری، پـردازش ابری، ارائـه خدمات جامع 

الکترونیـک بـه ذی نفعـان و بـا الهـام از عملکـرد موفـق بانکهـا در 
زمینـه ایجـاد نـرم افزارهای متمرکز، نیـاز به ایجاد معماری سـازمانی 
واحـد و نـرم افزارهـای یکنواخـت در تمامـی شـرکت هـای توزیـع 

احسـاس مـی گردد. 
مهـدوی نیـا خاطرنشـان کرد: در حـال حاضر هر یک از شـرکت های 
توزیـع بـر اسـاس فرآیندهای بومـی خود،نـرم افزارهای مـورد نیاز را 
خریـد یـا ایجاد مـی نمایند و اغلب وقـت خود را صرف مسـائل بومی 
سـازی و هماهنـگ نمـودن نـرم افـزار با فرایندهـای داخلـی نموده و 
در برخـی مـوارد بـر اسـاس ارزیابـی هـا و الگـو بـرداری ها، اقـدام به 
تغییـر نـرم افـزار و در مـواردی تغییـر فراینـد مـی نماینـد کـه ایـن 

رویـه منجـر بـه تحمیـل هزینـه هـای مـوازی و غیـر ضـروری و نیـز 
سـوء اسـتفاده برخی شـرکت هـای نـرم افزاری، عـدم امنیـت برخی 
نـرم افزارهـا، عدم بلـوغ فرایندهای سـازمانی، عدم امـکان یکپارچگی 
اطاعـات، عـدم امکان تشـکیل بانک هـای اطاعاتـی متمرکز و عدم 
امـکان تحلیـل داده هـای بـزرگ و بـه تبـع آن، کنـدی حرکـت در 
مسـیر ارائـه خدمـات جامـع الکترونیـک بـه ذی نفعـان صنعـت برق 

شـده است.
وی افـزود: پـس از اجـرای ایـن طـرح، تمامـی فرایندهـای عملیاتـی 
شـرکت هـای توزیـع در حـوزه هـای کسـب و کار، داده و برنامـه های 
کاربـری و فنی یکسـان سـازی شـده و در نـرم افزارهای واحـد، جاری 
و سـاری مـی گـردد و امـکان ثبـت و تحلیـل یکپارچه داده هـا در این 
بسـتر فراهـم مـی گردد. در راسـتای اجـرای این طرح، بر مبنای سـند 
معمـاری سـازمانی مرجـع شـرکت هـای توزیـع کـه بـا متولـی گـری 
شـرکت مـادر تخصصـی توانیـر و توسـط شـرکت توزیع برق گلسـتان 
انجـام شـده اسـت، ابتـدا معمـاری سـازمانی تطبیقـی و پـس از آن 

معمـاری سـازمانی تفصیلـی فرآیندهـای توزیـع تدویـن می شـود.

آئین رونمایی از آغاز پروژه تدوین مدل مرجع معماری سازمانی تفصیلی
در شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

مدیلرکل املور مالیاتلی اسلتان کرملان اعام 
کلرد: 15 گلروه شلغلی از ابتلدای سلال 1399 
مللزم بله اسلتفاده از سلامانه صنلدوق فروش 
)پایانله پرداخلت متصلل بله شلبکه پرداخت 
بانکلی( و صلدور صورتحسلاب فروش)فاکتور( 

مقررات هسلتند. مطابلق 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی 
اسـتان کرمـان ، محمـد سـلمانی بـا اشـاره بـه مفاد 
مـاده )۳( آییـن نامه اجرایی تبصـره )۲( ماده )۱۶۹( 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم مبنی بر تعیین مشـاغل 
گفـت:  فـروش  صنـدوق  سـامانه  نصـب  مشـمول 
شـهریورماه امسـال بـر اسـاس آییـن نامـه مذکـور 
دومیـن فراخـوان سـازمان امـور مالیاتی کشـور برای 
فعالیـن غیـر حـوزه درمـان منتشـر شـد و ۱۵ گـروه 
از  اسـتفاده  و  نصـب  مشـمول  شـغل(   ۵۰ )شـامل 

سـامانه فـروش شـدند.
وی افـزود: ایـن مشـمولین از ابتـدای سـال ۱۳۹۹ 

ملـزم بـه اسـتفاده از سـامانه صنـدوق فـروش )پایانه 
پرداخـت متصـل به شـبکه پرداخت بانکـی( و صدور 
صورتحسـاب فروش)فاکتور( مطابق مقررات هسـتند.

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان تصریـح کرد: 
از کلیـه صاحبـان مشـاغل و حـرف مشـمول دعـوت 
بـه عمـل می آیـد کـه بـا مراجعـه بـه درگاه عملیات 
الکترونیکـی سـازمان امـور مالیاتی کشـور به نشـانی 
الکترونیکـی https://tax.gov.ir نسـبت بـه ثبـت 
سـریال اسـتاندارد پایانـه فروشـگاهی یـا پایانـه های 
پرداخـت متصـل بـه شـبکه پرداخـت بانکـی خـود 

)کارتخوان هـای بانکـی( اقـدام کننـد.
سـلمانی درخصـوص جرایم عدم اسـتفاده از سـامانه 
فروشـگاهی بـرای ایـن مشـمولین، خاطرنشـان کرد: 
بـه موجـب تبصـره ۲ مـاده ۱۶۹ قانـون مالیات هـای 
مسـتقیم، عـدم اجـرای حکـم ایـن تبصـره موجـب 
تعلـق جریمـه ای بـه میـزان دو درصـد )Å۲( فـروش 

ست. ا
گفتنـی اسـت، طبـق فراخـوان شـهریورماه سـازمان 
و  حـرف  محتـرم  صاحبـان  کشـور  مالیاتـی  امـور 
مشـاغل زیـر مشـمول نصـب، راه انـدازی و اسـتفاده 
از سـامانه صنـدوق فـروش کـه پیـش تـر نیـز اطاع 

رسـانی شـده بـود عبارتنـد از:
۱. وکا،

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده،
۳. دفاتر اسناد رسمی،

۴. مشاورین اماک،
چلوکبابی هـا،  هـا،  رسـتوران  پذیرایـی،  تـاار   .۵
کبابی هـا، اغذیـه فروشـی ها و فسـت فودی ها، سـفره 
و  کترینگ هـا  شـاپ ها،  کافـی  و  سـنتی  خانه هـای 
تهیـه غذاهـا، قهـوه خانه هـا، سـالن های غذاخـوری 
و  آش  طباخی هـا،  سـراها،  بـاغ  تاارهـا،  بـاغ  و 
حلیـم پـزی هـا، جگرکی هـا، کتـه کبابی هـا، بریانـی 

مشـابه، مشـاغل  و  فروشـی ها 
۶. مرکـز اقامتـی از قبیـل هتل ها، هتـل آپارتمان ها، 
خانه هـا،  مهمـان  سـراها،  مهمـان  پذیرهـا،  مهمـان 
مسـافرخانه ها، بـاغ ویاهـا، اقامتگاههـای بیـن راهی 

متل هـا، و 
نقلیـه  وسـایط  فروشـگاه های  و  هـا  نمایشـگاه   .۷
راهسـازی،  آات  ماشـین  اسـتثنای  بـه  موتـوری) 

کشـاورزی(، و  سـاختمانی 
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه،

اسـتثنای  فروشـی ها)به  خشـکبار  و  آجیـل   .۹

مشـمولین مـاده )۸۱( قانـون مالیـات های مسـتقیم 
واردکننـدگان(، و 

میـوه  آب  فروشـی ها،  شـیرینی  و  قنادی  هـا   .۱۰
هـا، فروشـی  فالـوده  و  بسـتنی  هـا،  فروشـی 

۱۱. میـوه و تـره بـار فروش هـای مسـتقر در میادین 
میـوه و تـره بـار، بـار فروشـی های میـوه و تـره بـار، 

میـوه فروشـی ها،
۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی،

بـه  فروشـی ها)  افـزار  نوشـت  و  تحریـر  لـوازم   .۱۳
کننـدگان(، وارد  و  کننـدگان  تولیـد  اسـتثنای 

و  هـا(  نـت  ای)گیـم  رایانـه  بازی هـای   .۱۴ 
کافی نت ها،

۱۵. دفاتـر خدمات ارتباطی)دفتر خدمات مشـترکین 
دفاتـر  پسـتی(،  خدمـات  و  ثابـت  و  همـراه  تلفـن 
پلیـس+۱۰  دفاتـر  جملـه  الکترونیکـی)از  خدمـات 
، دفاتـر خدمـات الکترونیـک شـهر، دفاتـر خدمـات 
پیشـخوان دولـت و خدمـات الکترونیـک قضایـی.(

همچنیـن مرکـز پاسـخگویی بـه هـر گونه مشـکل یا 
ابهـام در خصـوص فراخـوان مذکـور، مرکـز ارتبـاط 
بـه شـماره  امـور مالیاتـی کشـور  مردمـی سـازمان 

تلفـن ۱۵۲۶ مـی باشـد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:
1۵ گروه شغلی از ابتدای سال 1399 ملزم به نصب سامانه صندوق فروش

بـه  لـزوم  بـر  رودري  دکتـر 
روز بـودن اطاعـات همکاران 
تاکیـد کـرد و افـزود میتوان با 
سـاماندهي و مدیریـت بخـش 
فراغـت  اوقـات  از  کوچکـي 
مطالعـه  بـه  آن  اختصـاص  و 
خصوصـا درمباحـث تخصصـي، زمینـه هاي اقتـدار فـردي را فراهم 

آورد.
دکتـر رودري رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان در 
جمـع همـکاران سـازمان ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره سـردار 

فاطمـه  حضـرت  تولـد  تبریـک  و  سـلیماني  قاسـم  حـاج  شـهید 
زهـرا)س( و امـام علـي )ع( بـه روز بـودن و افزایـش سـطح دانسـته 
هـاي کارشناسـان سـازمان را بسـیار بـا اهمیـت و آنرا بعنـوان نقطه 
قـوت افـراد دانسـت و گفـت در دنیـاي امروز فـردي موفق تر اسـت 

کـه دانـش بیشـتر و اطاعـات بـه روز تـري داشـته باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي سـازمان دکتـر رودري بـا اشـاره بـه 
مقایسـه شـرکتهاي بـزرگ و موفـق دنیـا  در دهـه هـاي اخیرگفـت  
بـر اسـاس رتبه بنـدي اخیر در۲۰ شـرکت بـزرگ واول دنیـا، دانش 
بعنـوان  مهمتریـن ثـروت و سـرمایه مطرح  بـوده که نشـان دهنده 

سـوق جامعـه جهانـي بـه سـمت اقتصـاد دانـش بنیان اسـت.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي اسـتان بـر لـزوم بـه روز 
بـودن  اطاعـات همـکاران تاکید کـرد و افزود میتوان با سـاماندهي 
و مدیریـت  بخـش کوچکـي از اوقـات فراغـت و اختصـاص آن بـه 
مطالعـه خصوصـا درمباحـث تخصصـي زمینه هـاي اقتدار فـردي را 

فراهـم آورد.
دکتـر رودري داشـتن برنامـه ریـزي و مدیریـت زمان را بسـیار حائز 
اهمیـت دانسـت و خاطر نشـان کـرد اولیـن گام این مهـم  مدیریت 
وظایـف و دسـته بنـدي فعالیتها بر اسـاس اصل مهم پارتو اسـت که 
بـر ایـن اسـاس فعالیتهـاي افـراد بـر اسـاس اهمیـت و فوریت)زمان 

انجـام( دسـته بندي شـده و انجـام میپذیرد.

دكتر رودري در جمع همكاران سازمان:
دردنياي كنوني دانش مهمترين وباارزشترين ثروت فردي است

مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه یـک 
اسـتان کرمـان تحـت  از جمعیـت  نفـر  میلیـون و ۴۷۰ هـزار 
آن  از خدمـات  و  اجتماعـی هسـتند  تامیـن  سـازمان  پوشـش 
بهره منـد می شـوند گفـت: در اسـتان کرمـان ۱۱۰ هـزار خانـوار 
هـزار   ۵۰ کـه  دارد  وجـود  اجتماعـی  تامیـن  از  مسـتمربگیر 
مسـتمر  خانـوار  هـزار   ۳۵ بازمانـده،  مسـتمربگیر  آن  خانـوار 
 بگیـر بازنشسـته و مابقـی از مسـتمربگیر از کارافتـاده هسـتند.

بزرگتریـن  عنـوان  بـه  فعـال  گارگاه  هـزار   ۵۱ وجـود  از  وی 
شـریک اقتصـادی تامیـن اجتماعـی در اسـتان کرمـان خبـرداد 
و تصریـح کـرد: ۳۴۰ هـزار نفـر بـه طـور مسـتقیم بـه عنـوان 
 بیمـه شـده اصلـی در ایـن کارگاه هـا مشـغول بـه کار هسـتند.

مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 

ماهیانـه ۲۵۰ میلیـارد تومـان مسـتمربگیران و تعهـدات کوتـا 
مـدت بیمـه شـدگان در اسـتان کرمـان پرداخت می شـود بیان 
داشـت: در اسـتان بیـش از ۵۶ واحـد اجرایـی اعـم از شـعبه 
اصلـی، اقمـاری و کارگـزاری وجـود دارد و یـک واحـد کارگزاری 

در شهرسـتان سـیرجان در ایـام ا... دهـه فجـر افتتـاح شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارفرمایـان بزرگترین شـریک سـازمان 
تامیـن اجتماعـی هسـتند و براسـاس قانـون موظف هسـتند که 
حـق بیمـه های خـود را تا پایان ماه بپردازند و به سـازمان تامین 
اجتماعـی ارسـال کننـد افزود: بـا توجه به شـرایط اقتصـادی در 
کشـور طـی ۱۰ ماهـه امسـال حـدود به سـه درصد رشـد تعداد 
بیمه شـدگان اجبـاری و در بخـش بیمه شـدگان آزاد پنـج درصد 
رشـد داشـته ایم  و نشـان دهنده این اسـت که در اسـتان کرمان 

مفهـوم و فرهنـگ بیمه های 
شـده  نهادینـه  اجتماعـی 

ست. ا
بـه  اشـاره  بـا  حسـینی 
بانوان  بازنشسـتگی  شـرایط 
تامیـن  بیمـه  سـازمان  در 
اجتماعـی افـزود: بانـوان نیز 
با ۴۵ سـال سـن و ۳۰ سال 
سـابقه و یـا سـال۵۵ بـا ۲۰ 
سـال سـابقه و بانوانی که در 

کارگاه ها مشـغول به کار هسـتند با ۴۲ سـال و ۲۰ سـال سـابقه 
می تواننـد بازنشسـته بیمـه تامیـن اجتماعـی شـوند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان :

افزایش هشت درصدی بیمه شدگان اجباری و مشاغل آزاد تامین اجتماعی استان کرمان 
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فرازی از وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانی 
خطاب به مردم عزیز کرمان...

نکتــه ای هــم خطــاب بــه مــردم عزیــز کرمــان دارم؛ مردمی کــه دوست داشــتنی اند 
و در طــول 8 ســال دفــاع مقــدس بااتریــن فداکاری هــا را انجــام دادنــد و 
ســرداران و مجاهدیــن بســیار واامقامــی را تقدیــم اســام نمودنــد. مــن همیشــه 
ــد؛  ــن اعتمــاد کردن ــه م ــا هســتم. هشــت ســال به خاطــر اســام ب شــرمنده آنه
فرزنــدان خــود را در قتلگاه هــا و جنگ هــای شــدیدی چــون کربــای5، والفجــر8، 
ــزرگ  ــکری ب ــد و لش ــه کردن ــدس و... روان ــن، بیت المق ــدس، فتح المبی طریق الق
ــام  ــه ن ــی ب ــین بن عل ــوم حس ــام مظل ــق ام ــه عش ــام و ب ــه ن ــمند را ب و ارزش
ثــارا...، بنیانگــذاری کردنــد. ایــن لشــکر همچــون شمشــیری برنــده، بارهــا قلــب 
ملت مــان و مســلمان ها را شــاد نمــود و غــم را از چهــره آنهــا زدود. عزیــزان! مــن 
بنــا بــه تقدیــر الهــی امــروز از میــان شــما رفتــه ام. مــن شــما را از پــدر و مــادرم و 
فرزنــدان و خواهــران و بــرادران خــود بیشــتر دوســت دارم، چــون بــا شــما بیشــتر 
ــاره وجــود مــن،  ــودم و آنهــا پ ــن آنهــا ب ــودم؛ ضمــن اینکــه مــن پاره ت از آنهــا ب
 امــا آنهــا هــم قبــول کردنــد مــن وجــودم را نــذر وجــود شــما و ملــت ایــران کنــم.

دوســت دارم کرمــان همیشــه و تــا آخــر بــا وایــت بمانــد. ایــن وایــت، وایــت 
ــت، دور آن  ــه اس ــین فاطم ــه حس ــه او خیم ــت و خیم ــب اس ــن ابی طال علی ب
ــه انســانیت و عاطفه هــا  ــا همــه شــما هســتم. می دانیــد در زندگــی ب ــد. ب بگردی
ــه همــه  ــا بیشــتر از رنگ هــای سیاســی توجــه کــردم. خطــاب مــن ب و فطرت ه
ــد. ــد خــود می دانی ــرادر خــود و فرزن ــد، ب ــرا از خــود می دانی ــه م  شــما اســت ک

ــاب اســامی  ــه در انق ــه تداعی یافت ــه ک ــن بره ــم اســام را در ای ــت می کن وصی
و جمهــوری اســامی اســت، تنهــا نگذاریــد. دفــاع از اســام نیازمنــد هوشــمندی 
و توجــه خــاص اســت. در مســائل سیاســی آنجــا کــه بحــث اســام، جمهــوری 
اســامی، مقدســات و وایــت فقیــه مطــرح می شــود، اینهــا رنــگ خــدا هســتند؛ 

رنــگ خــدا را بــر هــر رنگــی ترجیــح دهیــد.

غامحسین رضایی - نقاش

در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  اماکـی  کـه برابـر آراء هیأت هـای  حـل اختـاف  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی  ناحیه یک  
کرمـان  تقاضـای ثبـت آن هـا پذیرفتـه و ادامـه عملیـات ثبتـی آن هـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیده 
اسـت، بـه ترتیـب شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخـش محل  وقـوع  ملک و مشـخصات مالک یـا مالکین 
) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )1-4-8(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  به شـرح ذیل آگهی  می شـود 
تـا  در صورتـی کـه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 
بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 
خواهـد شـد. شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیـت بر اسـاس قانون مذکـور مانع مراجعـه متضرر 

بـه دادگاه نخواهـد بود.
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

3 فرعـی از 4032 اصلـی - آقـای حسـین خالقـی فرزنـد مختـار بـه شناسـنامه شـماره 1047 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 211/55 متـر مربـع بـه آدرس 
کرمـان خیابـان شـهدا آخـر کوچـه 17 سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت محمدتقـی داعـی - ردیف  

0860
16 فرعـی از 4092 اصلـی - خانـم نرگـس ایران منش فرزنـد علی اکبر به شناسـنامه شـماره 204 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 189/55 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان سـجادیه 

کوچـه 8 خریـداری از محـل مالکیـت جـواد محمود موایـی کرمانـی - ردیف  3971
24 فرعـی از 4239 اصلـی مجزی شـده از 17 فرعـی از 4239 اصلی و 18 فرعـی از 4242 اصلی 
- خانـم زهـرا اسـدی خانوکـی فرزنـد حسـین به شناسـنامه شـماره 65 صـادره از زرند در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 289/35 متـر مربع بـه آدرس کرمان خیابـان فیروزآبـاد کوچه 2 بن بسـت دوم خریداری 

از محـل مالکیت اسـداله ایرانمنـش - ردیف  0613
16505 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 24 فرعـی از 4776 اصلـی - آقای مهـدی عزیزی 
فرزنـد کلـوخ بـه شناسـنامه شـماره 4 صـادره از بیرجنـد و خانـم زینـب رمضانـی افـزادی فرزنـد محمـد به 
شناسـنامه شـماره 219 صادره از کوهبنان بالمناصفه در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 246 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای کوچه 23 بعـد از چهار کوچـه خریداری از محـل مالکیت 

شـاهپور کیانیـان - ردیف هـای  0602 و 0381
16533 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 126 فرعـی از 4776 اصلی - آقای مهـدی عادلی 
فر فرزند رجبعلی به شناسـنامه شـماره 8 صادره از شـهداد در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 138/20 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت اله خامنـه ای کوچـه 29 بعد از 20 متـری کوچه قائـم خریداری 

از محـل مالکیـت محمد رشـید فرخـی فرزند رضـا - ردیف  0993
 16534 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 227 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای عبدالـه 
شـاکرم زاده فرزنـد روح الـه بـه شناسـنامه شـماره 1221 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 175 متـر مربـع بـه آدرس کرمان بزرگـراه امام رضا خیابان آسـمان کوچه 9 امام حسـین خریداری 

از محـل مالکیـت سـید محمد عمرانـی فرزند سـید جـال - ردیف  0738
16556 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم عصمـت رضائی گزکی فرزند ماشـاءاله به شناسـنامه شـماره 95 
صـادره از رایـن در ششـدانگ یکبـاب مغازه به مسـاحت 48/6 متـر مربع بـه آدرس کرمان خیابـان فیروزآباد 

نبـش میـدان ابوالفضـل خریداری از محل مالکیت شـاهرخ و رسـتم کیانیـان - ردیف  0752
بـه شناسـنامه شـماره  فرزنـد محمدحسـن  امیـر سـاطعی  آقـای  از 4776 اصلـی -  16557 فرعـی 
2980010448 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 153 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار سـیدی کوچه 16 منزل چهارم سـمت چپ نبـش فرعـی اول خریداری از 

محـل مالکیـت رسـتم کیانیـان - ردیـف  1486
 16589 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 227 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای شمشـاد 
شـاکرم زاده فرزنـد یدالـه بـه شناسـنامه شـماره 38058 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 198/88 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار سـیدی بزرگـراه امـام رضـا 3 کوچـه امـام حسـین 9 

خریـداری از محـل مالکیـت سـید محمـد عمرانـی فرزنـد سـید جـال - ردیـف  0868
16622 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 149 فرعـی از 4776 اصلی - آقای علیرضا حسـن 
شـاهی مغیـث آبـادی فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 92 صـادره از زرند در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 239/35 متـر مربـع بـه آدرس کرمان بلـوار آیت اله خامنـه ای کوچه 5 خریـداری از محل مالکیت 

سـید سـلیمان عمرانی - ردیف  0160
16632 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 127 فرعـی از 4776 اصلی - آقای مهدی بشـاش 

فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 601 صـادره از گلباف در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 174/1 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار باسـتانی پاریـزی کوچه 30 خریـداری از محل مالکیت رسـتم آمیغـی - ردیف  

1469
16639 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 227 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای امیـن رضـا 
صنعتـی فرزنـد اکبـر بـه شناسـنامه شـماره 10498 صادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
118/7 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار امـام رضـا خیابـان آسـمان کوچـه 9 پـاک 4 خریـداری از محل 

مالکیـت نصرالـه عمرانـی - ردیف  0430
16644 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 148 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای حمیدرضـا 
صادقـی پاسـیبی فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره 1207 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 136/35 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچه آخر سـمت چـپ چهار 

درب بـه آخـر خریـداری از محـل مالکیـت حسـین ایرانمنـش - ردیـف  0585
16648 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 142 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم مریـم عـرب 
نـژاد خانوکـی فرزنـد احمد به شناسـنامه شـماره 43 صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
125/7 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای بلوار فرزانـگان کوچـه بهاران 3 خریـداری از 

محـل مالکیـت جمشـید و پرویـز کاویانـی - ردیف  0529
4445 فرعـی از 4809 اصلـی - آقـای مصطفـی اسـدی خانوکی فرزند موسـی به شناسـنامه شـماره 76 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـات فوقانی بـه مسـاحت 246/20 متـر مربع به 
آدرس کرمـان بلـوار شـهدای خانـوک کوچـه 48 داخـل کوچه سـمت چپ مع الواسـطه واگذاری شـهرداری 

- ردیـف  0550
4447 فرعـی از 4809 اصلـی - آقای مجتبی سـهرج زاده فرزند عباس به شناسـنامه شـماره 941 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 228 متر مربـع به آدرس کرمـان خیابان سـده کوچه 25 

شـمالی 2 غربـی 1 خریـداری از محـل مالکیت قنبر خدایـی - ردیف  0987
3019 فرعـی از 5209 اصلـی - آقـای رسـتم نخعـی مدبونـی فرزنـد حـاج محمد به شناسـنامه شـماره 3 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 122/5 متـر مربـع که 
مـوازی 21/44 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به 
آدرس کرمـان خیابـان حکیـم کوچـه 12 خریـداری از محل مالکیت عـزت اله سـاارکانتری - ردیف  1208

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
833 فرعـی از 2 اصلـی - آقـای رضـا فرخـی جهـان آبـاد فرزنـد عبـاس بـه شناسـنامه شـماره 1 صادره 
از فهـرج در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 327/30 متـر مربع کـه موازی 
173/88 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به آدرس 
کرمـان شـرف آبـاد بلـوار قائـم کوچـه 37 فرعـی اول خریـداری از محـل مالکیت حسـن ایرانمنـش - ردیف  

0444
836 فرعـی از 2 اصلـی - خانـم جهـان افـروز حیـدری پـور فرزنـد چراغ علـی به شناسـنامه شـماره 11 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقه فوقانـی به مسـاحت 154/50 متـر مربع که 
مـوازی 82/08 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به 
آدرس کرمـان شـرف آبـاد بلـوار قائـم کوچـه 19 درب هفتـم خریـداری از محـل مالکیـت محمـد و حسـن 

بالنـده - ردیـف  0955
5065 فرعـی از 9 اصلـی - آقـای حسـین کوشـی فرزند غامحسـین به شناسـنامه شـماره 51 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب کارگاه بـه مسـاحت 1997/45 متـر مربع بـه آدرس کرمان جاده تهـران کوچه 

36 نبـش کوچـه غربـی اول خریـداری از محـل مالکیت احمـد صنعتگـر - ردیف  0150
5083 فرعـی از 9 اصلـی - خانـم معصومـه زندوکیلـی فرزند محمـد به شناسـنامه شـماره 1122 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 225 متر مربـع به آدرس کرمـان خیابان کمیـل کوچه 4 

خریـداری از محـل مالکیـت اختر کرباسـی - ردیف  0343
5715 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای علیرضـا حاجی ابولی فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 672 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 363 متر مربـع که مـوازی 62/67 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابان کمیـل کوچه 15 

سـمت چـپ خریداری از محـل مالکیت برفعلـی ایرانمنـش - ردیف 0350
5764 فرعـی از 10 اصلـی - خانـم حمیـده تهـرودی فرزند محمد به شناسـنامه شـماره 1836 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 340 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان 
کمیـل کوچـه 19 خریـداری از محـل مالکیـت برفعلـی ایرانمنـش و حسـن ذهـاب ناظـوری و بـرزو زعیم - 

0981 ردیف 
5765 فرعـی از 10 اصلـی - خانم سـتوده شـجاعی باغینی فرزند علی به شناسـنامه شـماره 14 صادره از 

کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 118/3 متر مربـع که مـوازی 20/42 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان 

کمیـل آخـر کوچه 30 سـمت چـپ خریـداری از محل مالکیت حسـن ذهـاب ناظـوری - ردیف 0250
5767 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای امیـن رضـا لشـکری فرزند ابراهیـم به شناسـنامه شـماره 943 صادره 
از بردسـیر و آقـای معیـن لشـکری فرزنـد ابراهیـم بـه شناسـنامه شـماره 3170021915 صادره از بردسـیر 
بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 226/5 متر مربع کـه موازی 
39/11 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـردگان قـرار دارد بـه 
آدرس کرمـان بلـوار امیرکبیـر کوچـه 4 شـمالی 5 شـرقی 3 خریداری از محـل مالکیت برفعلـی ایرانمنش - 

ردیف هـای  0632 و 0633
1449 فرعـی از 12 اصلـی مجـزی شـده از 20 فرعـی از 12 اصلـی - آقـای مهـدی زراعتـکار برفوئی 
فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره 541 صـادره از زرنـد و خانم فاطمـه دهنوی فرزند حسـین به شناسـنامه 
شـماره 745 صـادره از راور بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 251 متـر مربـع کـه موازی 
150/16 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجـاره نامبردگان قـرار دارد به آدرس 
کرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان خوارزمـی کوچه 14 مـع الواسـطه واگذاری شـهرداری - ردیف هـای  0913 

و 0914
3973 فرعـی از 13 اصلـی - خانـم فاطمـه گلسـتانی فـرد فرزنـد محمـد به شناسـنامه شـماره 37901 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 412 متـر مربـع کـه مـوازی 103 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان بلـوار جمهوری 
خیابـان صادقیـه نبـش کوچـه 13 خریـداری از محـل مالکیـت سـرهنگ آیـت اله موسـوی - ردیـف 0371

661 فرعـی از 16 اصلـی - خانـم مریـم امیـری گوکـی فرزند عباس به شناسـنامه شـماره 530 صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 135/45 متر مربع که مـوازی 22/58 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان 
شـیروانی کوچـه 9 - بـا عنایـت بـه اینکـه قباله هـای عـادی ارائـه شـده مربـوط بـه پـاک 13 اصلی بـوده و 
مـورد تقاضـا در محـدوده مـرز پـاک 13 و 16 اصلـی قـرار داشـته لـذا قسـمتی از مـورد تقاضـا در محدوده 
پـاک 13 اصلـی و قسـمتی در محـدوده پـاک 16 اصلـی قرار گرفته و نسـبت بـه پاک 16 اصلـی این رای 

قابلیـت اجـرا دارد - ردیف  0872
122 فرعـی از 26 اصلـی - خانـم ترکانـه ابراهیمـی فرزنـد عبدالرحیـم بـه شناسـنامه شـماره 12907 
صـادره از کرمـان و خانـم فتانـه ابراهیمـی فرزنـد عبدالرحیم به شناسـنامه شـماره 12906 صـادره از کرمان 
بالمناصفـه در ششـدانگ زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 51548/80 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان کیلومتـر 
5 جـاده قدیـم اختیارآبـاد ضلـع شـرقی بلـوار هوانیـروز خریـداری از محـل مالکیـت اکبـر شـیخ شـعاعی - 

1327 و   1326 ردیف هـای  
5206 فرعـی از 31 اصلـی مجـزی شـده از 401 فرعـی از 31 اصلـی - خانـم حلیمـه آهـوی زریـن 
فرزند حسـن به شناسـنامه شـماره 3150037972 صادره از کهنوج در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
165/70 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان اختیـار آبـاد خیابان جمهوری اسـامی کوچـه 34 خریـداری از محل 

مالکیـت حسـن عسـکری شـاهرخ آبادی - ردیـف 0418
52 فرعـی از 46 اصلـی - آقـای رضـا زنگـی آبـادی زاده فرزنـد حبیـب الـه به شناسـنامه شـماره 2430 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 935/22 متـر مربع کـه مـوازی 58/46 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان زنگـی آباد 
خیابـان شـهید رجائی جنب مسـجد امام حسـین خریـداری از محل مالکیت ماشـااله نـوذری - ردیف 0867

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان
1453 فرعـی از 1 اصلـی مجزی شـده از 1102 فرعـی از 1 اصلی - آقـای محمود نیک پـور حرجندی 
فرزنـد غامحسـین به شناسـنامه شـماره 6 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 282/86 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان چتـرود خیابـان ولیعصـر کوچـه 23 خریـداری از محـل مالکیـت سـید رضـا 

امینایـی  - ردیـف 1465
64 فرعـی از 165 اصلـی - آقـای محمدحسـین محمدحسـنی جور فرزند حسـن به شناسـنامه شـماره 2 
صـادره از کوهبنـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 692/36 متـر مربع بـه آدرس کرمـان کوهپایه 
روسـتای دانـگ و نیـم بعـد از تکیه صاحـب الزمان خریداری از محـل مالکیت عباس صالحـی - ردیف 1559

م الف 1683
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1398/12/03                         تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1398/12/17

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

طا در ُمرداب - بخش پنجم
پیرامــون پانصــد ســال پیــش چنــد کشــور اروپایــی بــه چهــار قــاره دیگــر نیــرو فرســتادند 
ــی و  ــودن دارای ــاراج و رب ــه ت ــد ب ــود در آوردن ــان خ ــر فرم ــه زی ــی را ب ــرزمین های  و  س
ــه  ــود را ب ــگ کار خ ــه دروغ و نیرن ــا ب ــد . آنه ــا پرداختن ــه آنجاه ــان ب ــای مردم ــته ه داش
ــر  ــا آنچــه را کــه زی ــه معنــی عمــران و آبادســازی مــی باشــد . اّم ــد کــه ب اســتعمار نامیدن
پــرده ایــن نــام فریبنــده انجــام دادنــد نــه ایــن بــود ! اســتعمارگران اروپایــی بــرای چنــد صــد 
ــی  ســال خــاک ســرزمین هــای گســترده ای را کــه در آفریقــا ، آســیا ، اســترالیا و آمریکای
نــو پدیــد  در دســت داشــتند شــیار زدنــد و هــر چــه را کــه یافتنــد تــاراج کردنــد و ربودنــد 
و بــه کشــورهای خویــش بردنــد و بــا مردمــان بومــی آنجاهــا رفتارهــای زشــت و بیدادگــری 
مــی نمودنــد کــه روی چنگیــز مغــول و تیمــور تاتــار را ســپید کردنــد. نمونــه ایــن برخوردهــا 
ــن  ــت را از روی زمی ــرخ پوس ــل س ــکا نس ــه آمری ــر ب ــای مهاج ــس ه ــت. انگلی ــراوان اس ف
برداشــتند! همچنیــن در اســترالیا بومیانــش را از جاهایشــان راندنــد و بیابــان مــرگ و ُگــم و 
گــور کردنــد ! دو کشــور اروپایــی اســپانیا و پرتقــال نیــز بــا بومیــان ســرزمین هــای آمریــکا 
جنوبــی و مرکــزی چنیــن کردنــد و دولــت اروپایــی بلژیــک کــه ُکنگــو را در آفریقــا مســتعمره 
داشــت بــه ســران قبیلــه هــا دســتور داده بــود کــه هــر یــک بایــد ســالیانه شــماری عــاج فیل 
بپردازنــد و چنانچــه از آن انــدازه کمتــر بــود بــه همــان شــمار پــای جوانــان یــا کودکانشــان 

ــا  ــام فریبنــده عمــران و آبادســازی ب بریــده مــی شــد! بهــرروی اســتعمارگران غربــی زیــر ن
ــا ــری ه ــد کشــتارها و بیدادگ ــکا نوپدی ــترالیا و آمری ــیا، اس ــا، آس ــاه آفریق ــی گن ــان ب  مردم

 مــی نمودنــد کــه گــرگان و ســگان و کفتــاران برگونــه هــای جانــوری خویــش روا 
ــه خــود ببالنــد و  ــد همیشــه ب ــا ایرانیــان؟ ایرانیــان ســرافراز و ســربلند، بای ــد. اّم نمــی دارن
بنازنــد. کــه در سراســر پانصــد ســاله اســتعمارگری انگلیــس هرگــز تــن بــه مســتعمره شــدن 
آن کشــور ندادنــد و ایــن پنــد حکیــم و شــاعر شــیعی مذهــب طــوس را کــه گفتــه: همــه 
ســر بــه ســر تــن بــه گشــتن دهیــم / از آن بـِـه کــه کشــور بــه دشــمن دهیــم. را پیوســته در 

گــوش داشــتند.
 اگــر چــه دردنــاک اســت اّمــا بایــد گوشــه ای از رنــج و ســختی هایــی را کــه پــدران مــا در 
راه اســتقال ایــران کشــیده انــد یــادآور شــد:یکصد ســال پیــش » 1919 میــادی« حســن 
ــود. او کــه از سرســپردگان و  ــوزراء ایــران شــده ب ــه رئیــس ال ــه وثــوق الدول وثــوق ُملّقــب ب
ــی از شــهرهای  ــه بخــش بزرگ ــگ آن داشــت ک ــود، آهن ــای اســتعمارگر ب ــزدوران بریتانی م
جنــوب ایــران را مســتعمره انگلســتان کنــد و انگلیــس اســتعمارگر کــه پیــش از آن بــا پدیــد 
ــا  ــد. اّم ــود، زمینــه را فراهــم مــی دیدی ــا نهــاده ب ــران را در تنگن آوردن قحطــی مردمــان ای
مــردم دلیــر ایــران تــن بــه ایــن ننــگ ندادنــد و پایــداری نمودنــد و بــا اینکــه در آن روزگار 
ده میلیــون تــن از گرســنگی و قحطــی مردنــد هرگــز تــن بــه ننــگ مســتعمره شــده ندادنــد 

و داغ ایــن آرزو را بــر دل اســتعمارگر بــزرگ نهادنــد.
نویسنده : کیخسرو شهریاری

گ‾ｩ اM پ┗ی
جوانی گرفتی پیری مرا تو پیر کردی 

 دو پا را لنگ مرا زمین گیر کردی
عصا دادی به دستم که نیوفتم         

توانم را گرفتی از زندگی سیر کردی
ز تو من نگذرم ای ظالم پیری 

          عطا کردی ناتوانی ظلم بسیار کردی
گرفتی نور چشمانم تو پیری              

    برای مرگ من گور آماده کردی
داشتم سی و دو دندان سفید                    

 خریدم دندان نباشد مفید
جوانی می شنیدم صدای بلبان        

      گوش کر چشم کم نور کردی
سر پیری دادی آلزایمر حمزه       

  به مردگان بگویم مرا تو پیر کردی 

» حمزه فریفته «

آگهی مرحله نوزدهم سال 1398) منطقه یک کرمان ( - نوبت اول 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
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ماقات عمومی مدیر کل 
بهزیستی استان کرمان با

 12نفر از مددجویان 
ــتان  ــی بهزیســتی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کارشناســان  و  معاونیــن   ، مدیــرکل  کرمــان 
ــا حضــور  ــان ب تخصصــی بهزیســتی اســتان کرم
ــتان  ــتی اس ــی بهزیس ــع توانبخش ــز جام در مرک
ــد . ــات کردن ــان ماق ــان و متقاضی ــا مددجوی ب

ــود  ــای خ ــت ه ــان درخواس ــر از متقاضی 12نف
ــکن-  ــکی – مس ــان دندانپزش ــه درم را در زمین
 اشــتغال مطــرح  و درخواســت هــای مطرح شــده

 بــرای رســیدگی بــه بخــش مربوطــه ارجــاع داده 
شــد .

ــا حضــور  ــزاری جلســه  ویدئوکنفرانســی ب برگ
امنیتــی  سیاســی  معــاون  دکتربصیــری  
منطقــه  مخابــرات  در  کرمــان  اســتانداری 
کرمــان .گفتــی اســت در ایــن دیــدار مهنــدس 
ســید رهــام حســینی و مدیــران ســتادی، مدیــر 
مخابــرات منطقــه کرمــان گزارشــی از عملکــرد 
ــن روز  ــه در ای ــن منطق ــرات ای ــکاران مخاب هم

ــد. ــه دادن ارائ
مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان اظهــار داشــت 
بــرای  مخابراتــی  زیرســاختهای  تمامــی   :
ــان فراهــم  ــات در اســتان کرم ــزاری انتخاب برگ

ــر  ــینی  مدی ــدس حس ــن مهن ــت همچنی اس
ــر  ــام زی ــت؛ تم ــان گف ــه کرم ــرات منطق مخاب
ســاختها و تجهیــزات ارتباطــی و مخابراتــی 
ازم بــرای برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی در اســتان کرمــان  فراهــم شــده اســت 
و مخابــرات وظیفــه حفــظ پایــداری ارتباطــات 
ــده دارد.  ــات را برعه ــزاری انتخاب ــان برگ در زم
ــکیل  ــتور تش ــن دس ــینی  ضم ــدس حس مهن
پوشــش  جهــت  انتخاباتــی  ســتاد  کمیتــه 
ــذ رأی  ــای اخ ــوزه ه ــی ح ــی و ارتباط مخابرات
در ســطح ســتاد  وادارات شهرســتانهای اســتان 

کرمــان  گفــت؛ کارشناســان مخابــرات بــه 
ــب  ــداری ارتباطــات در قال منظــور حفــظ و پای
ــن  ــای کارشناســان تلف ــی و اکیپه ــای فن تیمه
ــن  ــوری ضم ــر ن ــا و فیب ــراه، دیت ــت، هم ثاب
حضــور در محــل کار خــود در ســتاد   ودیگــر 
ــاش  ــاده ب ــت آم ــتان در حال ــتانهای اس شهرس

ــتند. ــل هس کام
در ادامــه ایــن  جلســه دکتــر بصیــری بــه 
صــورت ویدئوکنفرانســی بــا مدیــران و روســای 
ادارات شهرســتانها بــه صــورت ویدئوکنفرانــس 

ــو پرداخــت . ــه گفتگ ب

حضور دکتربصیری معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان درروز انتخابات
در مخابرات منطقه کرمان
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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 آاینـده 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   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نيروهای بومی 

در شركت 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 تكنولوژی های جديد 
باعث مصرف كم انرژی در شركت 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 بیان آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شركت بابک مس ايرانيان 
چهارمين توليد كننده 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 
سـاانه 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   88 از سـال 
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 محصوات 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.
كارخانجات شركت بابک مس ايرانيان 

برای طبيعتی 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 
وایـت 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. اصـٌا 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 سـاح 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 ایـام، 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 داوری 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 سـام ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـامت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

اسـام و ایـران را کـور کرد.
»والفجرهـا«، دشـت مهـران و »کربای یک« تو را به یـاد دارند. ارتفاعات 

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
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 اعـام 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 اعـام کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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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

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  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.

ماک توسعه و پيشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک 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 تـاش 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 واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش 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 اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام 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 ازمـه 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 اسـامی و اخاقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضايت مندی و افزايش كيفيت 
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 اطاعـات 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  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام 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  ازم  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 سـاانه  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 انقـاب 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 تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
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 محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

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 سـامت 
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  مشـکات  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 معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق 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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مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان گفــت: طبــق آمــار حــدود ۶۰ درصــد مددجویــان 
ایــن نهــاد را زنــان سرپرســت خانــوار تشــکیل می دهنــد.

ــان داشــت: در حــال حاضــر در جوامــع شــرایط فقــر متفــاوت شــده  یحیــی صادقــی بی
ــه  ــت بیشــتر ب ــر و محرومی ــه فق ــن هســتیم ک ــاهد ای ــروز ش ــه ام ــوری ک ــه ط اســت ب

ــت. ــه اس ــان پیش رفت ــمت زن س
مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان کرمــان گفــت: بیشــترین مراجعیــن 
ــان  ــد زن ــه می کنن ــی مراجع ــز حمایت ــایر مراک ــا س ــا ی ــه م ــه ب ــی ک ــی هدف و گروه های
ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــان را زن ــد مددجوی ــدود ۶۰ درص ــار ح ــق آم ــه طب ــتند ک هس
تشــکیل می دهنــد ضمــن اینکــه ســایر مددجویــان هــم یــا سرپرســت آنهــا بیمــار اســت 
ــر دوش زن اســت. ــواده ب ــار مشــکات خان ــن صــورت هــم ب ــاده کــه در ای ــا از کار افت ی

صادقــی تصریــح کــرد: مــا بایــد در راســتای کمــک بــه محرومــان و رفــع مشــکات آنــان 
ــا شــرایط موجــود در جامعــه تصمیم گیــری و ســپس برنامه ریــزی کنیــم. ــق ب مطاب

ــدازی اداره  ــه راه ان ــدام ب ــان اق ــک کرم ــه ی ــداد منطق ــه ام ــا در کمیت ــادآور شــد: م وی ی
ــایر  ــرای س ــی ب ــوان الگوی ــه عن ــن اداره ب ــم ای ــاش می کنی ــم و ت ــوان کرده ای ــور بان ام

اســتان ها در ســطح کشــور مطــرح شــود لــذا اثــر بخشــی 
ایــن کار بــرای مــا بســیار مهــم اســت.

از  هــدف  کرمــان  اســتان  امــداد  کمیتــه  کل  مدیــر 
راه انــدازی اداره امــور بانــوان را حــل مشــکات آنان توســط 
امدادگــران زن عنــوان کــرد و افــزود: بــر ایــن اســاس امــور 
زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد کــه 
زیــر ۵۰ ســال ســن دارنــد بــه بانــوان امدادگــر داده شــده 

اســت.
وی گفــت: بیــش از نیمــی از مددجویــان کمیتــه امــداد در اکثــر مناطــق اســتان کرمــان 
ــی از  ــتند و برخ ــه هس ــخت تری مواج ــکات س ــرایط و مش ــا ش ــه ب ــتند ک ــا هس خانم ه
آنــان مشــکات و دردهایــی دارنــد کــه تنهــا می تواننــد بــا امدادگــران زن مطــرح کننــد.

صادقــی ادامــه داد: بــرای راحت تــر شــدن و کاهــش کار امدادگــران زن تصمیــم داریــم تــا 
از ظرفیــت روحانیــون ثابــت در روســتاها بهــره ببریــم تــا بخشــی از کار مــددکاران را بــا 

بــرون ســپاری بــه ایــن روحانیــون محــول کنیــم.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:
60 درصد مددجویان کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند

ــوزه  ــاني در ح ــرق رس ــي ب ــرح عمران ــاح 107 ط افتت
صنعــت توزيــع بــرق شــمال اســتان كرمــان بــه 
مناســبت چهــل و يكميــن ســالگرد بهــار انقــاب وايــام 
ا... دهــه مبــارك فجــر،107 طــرح عمرانــي بــرق رســاني 
شــهري و روســتايي  شــمال اســتان كرمــان  بااعتبــاري 
ــق  ــال و از طري ــون ري ــارد و 16 ميلي ــغ 802ميلي ــه مبل ب
ــر نيــرو افتتــاح شــد. ــا حضــور وزي ــو كنفرانــس ب ويدئ
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال 
اســتان کرمــان، محمودشــهبا  مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا بیــان 
ــاژ،  ــع افــت ولت ــان، رف ــرق متقاضی ــن مطلــب گفــت: تامیــن ب ای
اصــاح شــبکه، تامیــن روشــنایي، کاهــش تلفــات، احــداث 
نیــروگاه خورشــیدي، تامیــن بــرق روســتاهاي فاقــد بــرق، 
تعمیــرات و مقــاوم ســازي پســتهاي زمینــي شــهر کرمــان، 
تعویــض و  واگــذاري کامــل خدمــات پــس از فــروش و بــه 
ــتر  ــر و بس ــق دفات ــوري از طری ــه حض ــاندن مراجع ــل رس حداق
 الکترونیــک، تامیــن روشــنایي ورودي روســتاها ، بــه عنــوان 

ــمار  ــه ش ــال ب ــر امس ــه فج ــده در ده ــاح ش ــاي افتت ــرح ه  ط
مــي رونــد. محمودشــهبا افــزود: همچنیــن خریــد و نصــب 
ــون  ــارد و 8۰ میلی ــغ 34 میلی ــه مبل ــیونر ب ــتگاه سکس 4۰ دس
ــار  ــمندبا اعتب ــاي هوش ــور ه ــي کنت ــض و جایگزین ــال و تعوی ری
1۰3میلیــاردو ۵۰میلیــون ریــال، از جملــه طــرح هایــي هســتند 

ــد. ــرار گرفتن ــرداري ق ــره ب ــورد به ــاح و م ــه افتت ک
 وي گفــت:  همزمــان بــا ایــام ا... دهــه فجــر هفــت پــروژه 
ــا  ــرق شهرســتان رفســنجان ب ــرق رســاني و ســاختمان اداري ب ب
اعتبــاري بالــغ بــر ۲۲۰ میلیــارد ریــال مــورد بهــره بــرداري قــرار 
ــزي  ــا ســازه اســکلت فل ــزود: ایــن ســاختمان ب گرفــت. شــهبا اف
 و زیربنــاي ۲ هــزار و ۲۲۵ متــر مربــع در 3 طبقــه و شــامل 
مشــترکین،  مدیریــت،  و  اداري  ســاختمان  هــاي   بخــش 
بهــره بــرداري، طــرح و نظــارت، بازرســي و نصــب کنتــور، 
موتورخانــه،  نمازخانــه،  اتفاقــات،  و  اداري، شــیفت  خدمــات 
 کانــال تأسیســات، آسانســور بــا سیســتم سرمایشــي و گرمایشــي 

چیلر فن کویل احداث شده است. 
وي تصریــح کــرد: همچنیــن محوطــه ســازي، جدولگــذاري، 

ــاحت  ــا مس ــز ب ــنجان نی ــرق رفس ــفالت اداره ب ــگ و آس پارکین
ــوع  ــه در مجم ــت ک ــده اس ــرا ش ــع اج ــر مرب ــزار و 3۰۰ مت ۲ ه
بــراي ایجــاد ســاختمان اداري مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان 

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــه ب ــال هزین ــارد ری ــنجان ۹۰ میلی رفس
شــهبا  گفــت: طــرح هــاي کاهــش تلفــات رفســنجان بــا اعتبــاري 
افــزون بــر ۵۷ میلیــارد ریــال، تأمیــن روشــنایي ورودي روســتاها 
بــا هزینــه کــرد ۵ میلیــارد ریــال، تأمیــن بــرق روســتاي گروئیــه 
ــان  ــرق متقاضی ــن ب ــرح تأمی ــال و ط ــارد ری ــار 1۰ میلی ــا اعتب ب
فاقــد شــبکه هــم بــا اعتبــاري بالــغ بــر 3۰ میلیــارد ریــال مــورد 

بــه بهــره بــرداري قــرار گرفــت.
بلــوار  روشــنایي  تأمیــن  همچنیــن  کــرد:  عنــوان   وي 
پســته و بلــوار عابدینــي بــا مشــارکت شــهرداري و اعتبــاري بالــغ 
ــبکه  ــد ش ــان فاق ــرق متقاضی ــن ب ــال، تأمی ــارد ری ــر ۶.3 میلی ب
ــارد  ــش از 4.۲ میلی ــه اي بی ــا هزین ــوك ۷ ب ــبکه بل ــي ش  اهال
ــل خودنگهــدار  ــه کاب ــل ســیم هــي مســي ب ــال و طــرح تبدی ری
فــاز 1 و ۲ بــا اعتبــاري بالــغ بــر 1۷ میلیــارد ریــال هــم افتتــاح 

شــد.

                                                       در چهل و يكمين بهار انقاب انجام شد؛

افتتاح ١٠٧ طرح عمراني برق رساني در حوزه صنعت توزيع برق شمال استان كرمان 

مجتمع مس سرچشمه موفق به کسب 
"نشان درجه یک ایمنی"

استان کرمان شد
مديــر امــور ايمنــی، بهداشــت و محيــط زيســت مجتمــع مــس سرچشــمه گفــت: مجتمــع 

مــس سرچشــمه موفــق بــه كســب "نشــان درجــه يــک ايمنــی" اســتان كرمــان شــد. 
بــه گــزارش معــدن نیــوز، مدیــر امــور ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت مجتمــع مــس سرچشــمه گفــت: مجتمــع 

مــس سرچشــمه موفــق بــه کســب "نشــان درجــه یــک ایمنــی"  اســتان کرمــان شــد.
ــه ابتــکار اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  ــژاد اظهــار کــرد: طــرح »نشــان ایمنــی« ب ــادی ن مصطفــی زیدآب
اســتان کرمــان در دو بخــش اشــخاص حقوقــی کــه شــامل صنایــع اســتان هســتند و اشــخاص حقیقــی بــه اجــرا 
درآمــده اســت. وی بیــان کــرد: در ایــن طــرح اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان، بیــش از 3۰۰ 
ــن طــرح را داشــتند کــه 11 شــخص حقوقــی و ۶ شــخص  شــخص حقوقــی و حقیقــی درخواســت شــرکت در ای
ــی  ــس از بررس ــه داد: پ ــد. وی ادام ــب نمودن ــی را کس ــه نهای ــی ب ــرای راه یاب ــازات ب ــاب امتی ــد نص ــی ح حقیق
مســتندات و بازدیدهــای میدانــی توســط کمیتــه اعطــاء نشــان ایمنــی، اشــخاص حقوقــی و حقیقــی راه یافتــه بــه 

مرحلــه نهایــی، موفــق بــه کســب نشــان درجــه یــک یــا دو و یــا ســه ایمنــی شــده انــد.
ــر ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت مجتمــع مــس سرچشــمه بیــان  کــرد: پــس از بررســی هــای کمیتــه  مدی
ــر ایمنــی  ــه دریافــت نشــان برت اعطــاء نشــان ایمنــی و کســب امتیــازات ازم، مجتمــع مــس سرچشــمه موفــق ب
یعنــی نشــان درجــه یــک ایمنــی گردیــد کــه ایــن نشــان بــه آقــای مهنــدس ضیــاء الدینــی )بــه نیابــت از مدیــر 

محتــرم مجتمــع مــس سرچشــمه( اعطــا شــد.
ــروز چهارشــنبه 3۰  ــان ام ــع اســتان کرم ــی« صنای ــان اینکــه مراســم اهــدای »نشــان ایمن ــا بی ــژاد ب ــادی ن زیدآب
بهمــن مــاه در ســالن اجتماعــات شــرکت زغالســنگ کرمــان برگــزار شــد، خاطرنشــان کــرد: در  بخــش اشــخاص 
ــد کــه بنــده و آقــای مهنــدس  حقیقــی نیــز ۷ نفــر از کارشناســان HSE مجتمــع در طــرح مذکــور شــرکت نمودن

ــه دریافــت نشــان ایمنــی شــدیم. محمــد کرمــی رئیــس اداره محیــط زیســت و بهداشــت محیــط نیــز موفــق ب

همایــش اعطــا نشــان ایمنــی صنایــع و معــادن 
اســتان کرمــان در محــل ســالن همایــش 
ــا  ــان و ب ــنگ کرم ــال س ــگاه ذغ ــای دانش ه
ــان،  ــتاندار کرم ــادی اس ــاون اقتص ــور مع حض
بازرســی کار وزارت تعــاون، کار  مدیــر کل 
و رفــاه اجتماعــی، مدیــر کل تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان، رئیــس مرکــز 

ــد. ــزار گردی ــت کار وزارت کار برگ ــت و بهداش ــات حفاظ ــات و تعلیم تحقیق
ــمه،  ــس سرچش ــر، م ــای گل گه ــرکت ه ــور ش ــا حض ــه ب ــش ک ــن همای در ای

ــعه  ــهربابک، توس ــس ش م
گل  فــواد  و  آهــن 
گهــر، گهرزمیــن، فــواد 
ایرانیــان،  ســیرجان 
ــزار  ــارز و... برگ اســتیک ب
شــد، تمامــی شــرکت ها 
توســط کمیته ای متشــکل 
ــتان و  ــین کار اس  از بازرس
علــوم  دانشــگاه  اســاتید 
مــورد  کرمــان  پزشــکی 
گرفتنــد  قــرار  ممیــزی 
و  معدنــی  شــرکت  کــه 
ــن  ــر در ای ــی گل گه صنعت
همایــش موفــق بــه کســب 
نشــان درجــه یــک و اخــذ 
ایمنــی  زریــن  تندیــس 

ــد. ش

کسب نشان درجه یک 
و اخذ تندیس زرین ایمنی توسط  

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
دیدار مدیر عامل پتروشیمي 

بوشهر با مدیر عامل و مسئولین 
شرکت گهرزمین
ــن  ــنگ آه ــرکت س ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل  راســتکار صفــري  مهنــدس  گهرزمیــن 
ــی  ــر پوریان ــی اکب ــای عل ــا آق ــهر ب ــیمی بوش پتروش

مدیرعامــل شــرکت گهرزمیــن دیــدار کــرد.
ســعید  دکتــر  آقایــان  کــه  دیــدار  ایــن  در 
صادقــي گوغــري، عضــو هیــات مدیــره، مهنــدس 

غامحســین رحیمیــان، قائــم مقــام و مدیــر مجتمــع و دکتــر محســن 
ــز  ــن نی ــن گهرزمی ــنگ آه ــرکت س ــي ش ــاون بازرگان ــور، مع ــي پ مصطف
ــي،  ــن الملل ــاي بی ــون فض ــر پیرام ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــتند ب ــور داش  حض
 زمینــه هــای ضــرورت بهــره گیــري از تجــارب متقابــل در راســتاي غلبــه بــر 

تحریم هاي ظالمانه استکبار جهاني پرداخته شد.
شــایان ذکــر اســت پتروشــیمي بوشــهر بزرگتریــن پتروشــیمي کشــور اســت 
کــه خطــوط آن طــي روزهــاي آتــي بــا حضــور مقامــات عالــی رتبــه کشــور، 

بــه بهــره بــرداري مــی رســد و رســما افتتــاح خواهــد شــد.

شــركت ســيمان ممتــازان كرمــان در بيســت و يكميــن 
همايــش ملــی واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز، بــه عنــوان 

ــد. ــي ش ــور معرف ــبز كش ــت س صنع
ــیمان  ــرکت س ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــر و ب ــیمان خب ــزارش س ــه گ ب
ــر نفــت و  ــژن زنگــه وزی ــا حضــور بی ــه ب ــش ک ــن همای ــان، در ای ــازان کرم ممت
عیســی کانتــری معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط  
زیســت همــراه بــود، مدیــر کل دفتــر ارزیابــی زیســت محیطــی ســازمان حفاظــت 
ــت  ــرد زیس ــاد رویک ــدف ایج ــا ه ــش ب ــن همای ــت: ای ــور گف ــت کش محیط زیس
ــد  ــود و می توان ــزار می ش ــت برگ ــت و صنع ــاان محیط زیس ــن فع ــی بی محیط
ــیار  ــز بس ــده نی ــبز برگزی ــع س ــای صنای ــی واحده ــای بین الملل ــرای فعالیت ه ب
ــم  ــي مه ــرد: توســعه اقتصــادی زمان ــد ک ــدی تاکی ــد جالون ــد باشــد. حمی مفی

ــه  ــه نباشــد ک ــد و اینگون ــاق بیفت ــا اتف ــا کاهــش آلودگی ه ــد ب ــه بتوان اســت ک
ــود. ــعه ش ــدای توس ــت ف محیط زیس

وی ادامــه داد: رعایــت اســتانداردهای زیســت محیطــی، ایجــاد سیســتم پایــش 
ــبز  ــت س ــام مدیری ــتقرار نظ ــط  زیســت، اس ــی بهداشــت و محی ــه ای، ایمن لحظ
ــاب  ــاخص هاي انتخ ــی از ش ــده، برخ ــع آاین ــت صنای ــور در فهرس ــدم حض و ع

صنایــع ســبز اســت.
جالونــدی گفــت: در ایــن همایــش از ۷۷ واحــد ســبز، شــامل ۵۶ واحــد صنعتــی 

و ۲1 واحــد خدماتــی تجلیــل شــد.
رعایــت  بــا  کرمــان  ممتــازان  ســیمان  شــرکت  اســت  ذکــر  بــه  ازم 
بهینه ســازي  زیســت،  محیــط  اســتانداردهاي  الزامــات  و  معیارهــا 
ســازگار  و  پیشــرفته  تکنولــوژي  گرفتــن  اختیــار  در  و  انــرژي  مصــرف 

و  منابــع  حفــظ  قبــال  در  ویــژه اي  اهتمــام  زیســت،  محیــط   بــا 
ســرمایه هــاي طبیعــي و توســعه محیــط زیســت داشــته کــه باعــث شــده اســت 
تــا کنــون پنــج ســال بــه عنــوان واحــد برگزیــده صنعــت ســبز کشــور معرفــی 

شــود.

سیمان ممتازان واحد نمونه صنعت سبز کشور شد


