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 اثرات استراتژی توسعه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ؛

وقتی معین اقتصادی شهروند 
 افتخاری سیرجان می شود

فرماندهان مقاومت ، راهتان ادامه دارد

ガヨ費糖 ュもカ桧姪 カヮ惹 ュヮ惹 クガ食も ゼ収ク
فرا رسیدن سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تبریک و تسلیت باد .

روابط عمومی شرکت احیاء استیل فواد بافت

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/51/ع
در  عـام(  )سـهامي  گهـر  گل  صنعتـي  و  معدنـي  شـرکت 
دسترسـی  مسـیرهاي  »اصـاح  پـروژه  دارد   نظـر 
کارخانـه هـاي گندلـه سـازی 1 و2  و اصـاح ایسـتگاه 
تعویـض پالـت گندله سـازی 2« خود را بصـورت EPC و 
از طریـق برگزاري مناقصـه عمومي به پیمانكار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا کلیـه متقاضیـان مي تواننـد جهـت اخذ 
  WWW.GEG.IR اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـي
مراجعـه و اسـناد مذکور را به همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابي 
تأمیـن کننـدگان از بخـش مناقصه و مزایـده دانلـود نمایند. 
مهلـت تحویل پـاکات سـاعت 9 الي 14 روز شـنبه مـــورخ 
99/11/4 در محـــل دفترکمیسـیون معــامات مجتمع و یا 

دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهران مي باشـد. 
ضمنـًا بازدیـد از محـل اجراي موضـوع مناقصه روز یكشـنبه 
مورخ 99/10/21 مقرر شـده اسـت. شـرکت معدنـي و صنعتي 
گل گهـر در رد یـا قبول هر یك از پیشـنهادات بـدون نیاز به 

ذکـر دلیل و بـدون جبران خسـارت مختار مي باشـد.
       مدیریت قراردادها و معامات 
    شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها
به شماره 99/3/ف

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد پروژه 
»تامیـن تجهیـزات، عملیات پیاده سـازي، اصـاح و اسـتقرار تجهیزات 
زیرسـاخت مرکـز داده« خـود را از طریق برگـزاري مناقصه بـه پیمانكار 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه پیمانـكاران واجد شـرایط و 
دارای گواهـی شـورای عالـی انفورماتیـك در رشـته هـای مرتبط جهت 

شـرکت در فرآینـد پیـش ارزیابـی دعوت بـه عمل مـی آید.

 محل اجراي کار: سیرجان-کیلومتر 50 جاده شیراز
 مجتمع معدني و صنعتي گل گهر می باشد.

متقاضیـان شـرکت در فراخـوان می توانند اسـناد فراخوان شناسـایی و 
ارزیابـی شـرکت هـا را بـا مراجعه به وب سـایت این شـرکت به نشـانی 
www.geg.ir از بخـش مناقصـه و مزایـده دانلـود نمایند و پـاکات خود 
را حداکثـر تـا تاریـخ دوشـنبه 99/10/29 بـه نشـاني دفتر مرکـزي این 
شـرکت واقـع در تهـران- خیابـان دکتـر فاطمـي- روبروي هتـل اله- 
سـاختمان نگیـن، پـاك 273 - دبیرخانه مرکـزي و یا به نشـاني دفتر 
کمیسـیون معامات شـرکت معدني و صنعتـي گل گهر واقـع در کیلومتر 
50 جـاده سـیرجان - شـیراز ارسـال نماینـد. ضمنأ شـرکت در فراخوان 

حاضـر هیچگونـه حقی را بـرای دعوت بـه مناقصـه ایجاد نمـی نماید.
           مدیریت قراردادها و معامات 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

فاتح دلها
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غامحسین رضایی - نقاش

                                                             واکسن داخلی
اجر عمل شما ز پاداش نیک سازنده ی واکسن کرونا، تبریک   

تبلیغ متاع خارجی باشد شیک ساخت وطن البته ز بیرون بهتر   
از ساخت نیازهای خود خوشحالیم به )دانش ریشه دار( خود می بالیم   

از کارشکنان داخلی می نالیم ما وارث )بوعلی( و )رازی( هستیم   
)دارو(و )دوا( ز غرب کمتر دیدیم از غرب گرفتار با گردیدیم    

این را، ز توافقاتشان فهمیدیم بر گفته ی غرب دل نمی باید داد   

خاطره دیدار مدیر مسوول 
هفته نامه هفتواد با سردار 

شهید سپهبد قاسم سلیمانی 

ــلیمانی را  ــم  س ــاج قاس ــردار ح ــت س ــم میخواس ــی دل  خیل
ــم  ــای ســید ابراهی ــا آق ــه ب ــه ک ــر دفع ــم . ه ــک ببین از نزدی
ــان و  ــارا... کرم ــه ث ــه نام ــت هفت ــردبیر وق ــژاد )س ــزدی ن ی
ــر  ــا مدی ــداری ب ــه دی ــردم ک ــت میک همــرزم ســردار ( صحب
ــارا... ســپاه کرمــان کــه کســی نبــود  مســوول هفتــه نامــه ث
ــیم   ــته باش ــلیمانی داش ــم س ــاج قاس ــز ح ــردار عزی ــز س ج
ــرده  ــز  فش ــا نی ــردار دله ــای س ــه ه ــد و برنام ــر نمیش میس
 بــود .) آن دوران بنــده یادداشــت نویــس نشــریه ثــارا... بــودم(

تااینکــه در  بهمــن مــاه  ســال ۱۳۸۹ کــه یــادواره ی ســردار 
ــارا...  ــینیه ث ــی در حس ــف اله ــین یوس ــد حس ــهید محم ش
کرمــان برگــزار شــد و ســخنران اصلــی مراســم هــم ســردار 
عزیــز قاســم ســلیمانی بــود ، شــب عجیبــی بــود و حســینیه 
ــود، پــس از ذکــر  نیــز حــال و هــوای خاصــی پیــدا کــرده ب
ــی»  ــف اله ــین یوس ــد حس ــهید محم ــی «ش ــل اخاق فضائ
توســط بــرادِر کوچکتــر شــهید یعنــی )محمــد هــادی 
ــده  ــات بن ــم ادبی ــز معل ــا ایشــان نی ــه اتفاق یوســف الهــی (ک
ــد و  ــان بودن ــالت کرم ــک  رس ــی الکترونی ــتان فن در دبیرس
ــن را  ــته و م ــده گذاش ــخصیت بن ــر روی  ش ــادی ب ــر زی تاثی
بــا ادبیــات اســاِم انقابــی آشــنا کردنــد ، ســخنرانی ســردار 
ســلیمانی شــروع شــد و ایشــان نیــز آنچــه کــه از معجــزات 
قابــل ذکــر «حســین پســر غامحســین» ایــن شــهیِد عــارف 
مربــوط میشــد بیــان فرمودنــد پــس از مراســم ســردار 
ســلیمانی در کنــار آیــت ا... ســید یحیــی جعفــری نشســتند 
و مــن کــه آرزوی دیــدار فرمانــده را از نزدیــک داشــتم 
ــوی ســردار ســلیمانی  ــه جل ــت ب ــوج جمعی ــا م ناخــودآگاه ب
ــه  ــردار  را ک ــت س ــدم دس ــام،  آم ــس از س ــیدم  و پ رس
ــم  ــتند ببوس ــدس داش ــاع مق ــان دف ــم از زم ــی ه مجروحیت
نگذاشــت گفــت : آقــا مــن قابــل نیســتم و دستشــان را کنــار 
کشــیدند ! بــه ناچــار شــانه شــان را بوســیدم و گفتــم: ســردار 
بــه شــما افتخــار میکنیــم و امنیــت را مدیــون شــما هســتیم. 
محافظــان  و  نــداد  اجــازه  امنیتــی  ماحظــات  البتــه 
شــد. زیــاد  واقعــا  جمعیــت  چــون  شــدند   حائــل 

بــرای مــن ایــن دیــدار کوتــاه  کــه یــک فرمانــده را اینچنیــن 
متواضــع مــی دیــدم بســیار لحظــه ی  شــیرین و بُهــت آوری 
ــی  ــرا  برخ ــه چ ــت  ک ــم داش ــی ه ــک  تلخ ــه ی ــود و البت ب
ــه  ــر چگون ــن ت ــای پایی ــا جایگاهه ــووان ب ــران و مس مدی
برخــورد ناشایســت مــی کننــد و متواضعانــه جــواب نمیدهنــد 
و کمــی مغــرور میشــوند ، امــا  ســردار دلهــا چقــدر متواضــع 
هســتند. و فهمیــدم کــه محبــوب قلــوب شــدن  یــک شــبه 
ــد و اخــاق حســنه  ــد اخــاص میخواه ــی آی ــه دســت نم ب
اســامی در اوج قــدرت و شــوکت کــه ســردار داشــت و 
ــش، از  ــه نمای ــود و ن ــی ب ــه تصادف ــم ن ــی ه ــییع میلیون تش
ــن . ــت و میه ــرباز وای ــرای س ــود ب ــی ب ــوختن ملت  داغ س

ــران  باشــد کــه مکتــب ســلیمانی را در عمــل در مــردم، مدی
و نیروهــای عزیــز نظامــی بیشــتر مشــاهده کنیــم .انشــاءا... 

یــاد ســردار شــهید سپهبدقاســم ســلیمانی 
ــبخت  ــق خوش ــن رفی ــی. )ای ــد گرام ــا اب ت

مــا( 
محمد حسنی سعدی

مدیر مسوول نشریه هفتواد کرمان 

در  گفـت:  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس  دکترپورابراهیمـی، 
بودجـه ۱۴۰۰، درآمدهـای حاصـل از فـرار مالیاتـی بـا اجـرای طـرح 

جامـع مالیاتـی، جایگزیـن منابـع ناپایـدار می شـود.
دکتـر محمدرضـا پورابراهیمـی رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس، 
افـزود: در بودجه سـال آینـده، معافیت های مالیاتی بیشـتر می شـود و 

مـا برنامـه ای بـرای افزایش مالیـات نداریم.
بـرای  بودجـه  در  گرفتـه  ریزی هـای صـورت  برنامـه  داد:  ادامـه  وی 

اقتصـادی در جامعـه هدفگـذاری شـده اسـت.  شـرایط رکـود 
از  دکتـر پورابراهیمـی گفـت: در ایحـه بودجـه، درآمدهـای ناشـی 

می شـود. اتـکاء  قابـل  غیـر  درآمدهـای  جایگزیـن  مولدسـازی، 
 وی افـزود: مجلـس در حـوزه منابـع بودجه سـال آینـده، ورود کرده و 
سـعی می کنـد بـا درآمدهـای در دسـترس، کسـری بودجـه را جبران 

. کند
 دکتـر پورابراهیمـی درخصـوص تعییـن نـرخ دار در بودجـه سـال 
آینـده گفـت: نـرخ ۱۱ هـزار و ۵۰۰ تومـان میانگین بیـن ارز ترجیحی 

و نیمایـی بـوده و فقـط یـک عـدد محاسـباتی اسـت.
 وی افـزود: درآمدهـای حاصـل از فـروش نفـت بـا ایـن نـرخ دار، بـه 
ریـال تبدیـل می شـود و بـا توجه بـه اینکه دولـت تعیین کـرده روزانه 

۲ میلیـون و ۳۰۰ هـزار بشـکه نفت در سـال آینده بفروش برسـاند، در 
آمدهـای خـود را بـا نـرخ دار تعییـن شـده بـه ریـال تبدیـل می کند. 
ضمـن اینکـه عـدد تعیین شـده بـرای دار، فقط یک عدد حسـابداری 

ست ا
دکتـر پورابراهیمـی در خصـوص اسـتفاده دولـت از بـازار سـرمایه در 
بودجـه ۱۴۰۰ گفـت: دولـت مقـرر کـرده در بودجـه سـال آینـده ۹۵ 
هـزار میلیـارد تومـان از فـروش سـهام، درآمد کسـب کند کـه با توجه 
بـه افزایـش حجـم بـازار سـرمایه و در صورت سـود آورد بودن سـهام، 

ایـن رقم دور از دسـترس نیسـت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
درآمدهای حاصل از فرار مالیاتی، جایگزین منابع ناپایدار در بودجه می شود

»افتتـاح«  پویـش  از  هفتـه  بیسـت وهفتمین  در 
شـهرداری کرمـان، بـا شـعار »هر هفتـه یـک افتتاح« 
بوسـتان بانـوان »آفتـاب« بـا حضـور اسـتاندار، رییس 
و جمعـی از اعضـای شـورای اسـامی شـهر، شـهردار 
و جمعـی از مدیـران شـهری کرمـان بـه بهره بـرداری 

. سید ر
تکمیل دو تقاطع غیرهم سطح در کرمان

بانـوان  بوسـتان  افتتـاح  آییـن  در  کرمـان  شـهردار 
»آفتـاب« بـا بیـان اینکـه اولویـت شـهرداری در مدت 
باقی مانـده از پایـان این دورۀ مدیریت شـهری، تکمیل 
دو پـروژۀ نیمه تمـام تقاطـع غیرهم سـطح اسـت که از 
دورۀ قبـل آغـاز شـده بود، افـزود: تقاطع غیرهم سـطح 
»سـربازان گمنـام امـام زمان)عـج(« تا اواخـر بهمن ماه 

غیرهم سـطح  تقاطـع  و  می رسـد  بهره بـرداری  بـه 
»شـهدای خلبـان« نیـز تـا قبـل از پایـان دوره، آمـادۀ 

بهره بـرداری خواهـد بـود.
سـیدمهران عالـم زاده ادامـه داد: بـه این ترتیـب پروژۀ 
نیمه تمـام دیگـری در شـهر باقـی نمی مانـد و سـاخت 
سـایر پروژه هـای جدیـد شـهری ازجملـه بوسـتان ها 
و پیاده راه هـا، بـا جدیـت دنبـال می شـوند.وی افـزود: 
از  قبـل  تـا  را  محلـه ای  بوسـتان های  داریـم  تـاش 
پایـان دوره بـه اتمـام برسـانیم و سـایر پروژه هـا هـم 
بـا پیشـرفت فیزیکـی مطلوبـی تحویل دورۀ بعد شـود.

شـهردار کرمـان بـا اشـاره به وسـعت بیـش از ۱6 هزار 
مترمربعی بوسـتان بانـوان »آفتاب«، خاطرنشـان کرد: 
تملـک زمیـن و عملیات عمرانی سـاخت این بوسـتان 

حـدود ۱۰۰ میلیـارد تومـان بـرای شـهرداری کرمـان 
هزینـه داشـت؛ هزینه هـای عمرانـی آن پنـج میلیـارد 
تومـان بـوده و بخـش عمـده، هزینـۀ تملـک زمیـن 
بـوده اسـت.عالم زاده بیـان کـرد: در بوسـتان »آفتاب«، 
مجموعـۀ ورزشـی و تفریحـی ویـژۀ بانـوان و کـودکان 
در نظـر گرفته شـده و یک فرهنگ سـرای ویـژۀ بانوان 
هـم مجـاور آن در حـال سـاخت اسـت که بـه زودی به 

می رسـد. بهره بـرداری 
وی یـادآور شـد: بوسـتان »آفتاب«، سـومین بوسـتان 
بانـوان شـهر کرمان اسـت و سـاخت دو بوسـتان دیگر 
ویـژۀ بانـوان در مناطـق »یـک« و »پنـج« را هـم در 
برنامـه داریـم کـه بـه ایـن ترتیـب هـر یـک از پنـج 
منطقـۀ شـهر کرمـان، یـک بوسـتان بانـوان خواهـد 

داشـت.
ازم بـه ذکر اسـت؛ بـا توجه به ایام فاطمیه و شـهادت 
حضرت زهرا سـام ا...  علیها و سـالگرد شـهادت سپهبد 
از  بهره بـرداری  آییـن  سـلیمانی،  حاج قاسـم  شـهید 
بوسـتان بانـوان »آفتـاب« حال و هوای معنوی داشـت 

و بـا اجـرای گـروه سـرود بـا محتـوای سـردار دل هـا 
همـراه بود.همچنیـن با توجه به شـیوع کرونـا و تأکید 
سـتاد کرونـا و اسـتاندار کرمـان، آییـن بهره بـرداری از 
بوسـتان »آفتـاب« بـدون برنامۀ رسـمی برگـزار، و این 

بوسـتان بـه بانوان تقدیم شـد.

در هفتۀ بیست وهفتم پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛
بوستان بانوان »آفتاب« به بهره برداری رسید

مدیرعامـل و اعضـا هیـات مدیـره ایـن شـرکت و نیز مدیـر حقوقـی هلدینـگ صدرتامین با 
اسـتاندار کرمـان دیـدار کردند.اسـتاندار کرمـان، مجتمـع مس شـهید باهنـر را از واحدهای 
صاحـب نـام و موفـق اسـتان برشـمرد و گفت: واحدهایی که سـابقه روشـن فعالیتـی دارند، 
مـورد توجـه اسـتان خواهنـد بـود و طـرح توسـعه و واگـذاری معـادن بـه مجتمـع مـس 

شـهید باهنـر را در اولویـت داریم.زینـی ونـد با اشـاره به اینکـه پیگیر تفویـض اختیارات به 
اسـتان ها در حـوزه معـادن هسـتیم ادامـه داد: بسـیاری از معـادن غیرفعـال هسـتند و تنها 

افـرادی پروانـه را دریافـت کـرده و آنهـا را باتکلیف گذاشـته اند.
وی تاکیـد کـرد: ایـن معـادن باید فعال شـوند و در اختیار افـراد باانگیزه کار و اشـتغال قرار 
گیرنـد. در ایـن دیـدار مجید ضیائـی مدیرعامل مس باهنـر، ضمن تبریک انتصاب اسـتاندار 
جدیـد گزارشـی از مـدت ۱6 مـاه حضـور خود بیان داشـت و بـه اقدامات ۹ ماهه سـال ۹۹ 
اشـاره کـرد .ضیائـی افـزود: انتقـال کارت بازرگانـی و عمـده حسـابهای بانکـی از تهـران به 
کرمـان، اسـتقرار کلیـه تیمهـای مدیریتی و معاونت هـا در مجتمع، دریافت گـزارش مقبول 
و بـدون بنـد از سـازمان حسابرسـی، از فعالیتهایـی اسـت کـه بـرای نخسـتین بـار در ایـن 

شـرکت صورت مـی پذیرد.
مدیرعامـل مـس باهنـر بـا اشـاره بـه تولیـد، فـروش داخلـی و صـادرات این شـرکت اعام 
داشـت: در سـال جهش تولید این شـرکت توانسـت با دسـتیابی به تولید ماهانه ۳۴۵۰ تن 
محصـوات مسـی بـرای نخسـتین بار رکـورد جدیـدی را در تاریـخ فعالیت خـود ثبت کند.

وی همچنیـن بـه تولیـد محصول اسـتراتژیک لوله های آلیـاژی برای رفع نیاز کشـور و آغاز 
صـادرات آن و نیـز بـه انجـام صادرات ریلی بـرای اولین بـار در تاریخ مس باهنر اشـاره کرد.

تشـکیل تیمهـای عارضـه یابـی مشـکات کارخانجـات، اقـدام بـرای راه انـدازی فـروش 
اینترنتـی و پرتـال مشـتریان، تولیـد محصـوات جدیـد بمنظـور جلوگیـری از خـروج ارز از 

جملـه مـواردی بـود کـه مدیرعامـل مـس باهنـر در ادامـه بـه آن پرداخـت.
مدیرعامـل مـس باهنـر در زمینـه برنامـه هـای حـوزه مسـوولیت اجتماعـی این شـرکت به 
فعالیـت گسـترده در شـهر رایـن بعنـوان معیـن اقتصادی این شـهر اشـاره کرد و افـزود: در 
ایـام همـه گیـری ویـروس کرونـا این شـرکت و پرسـنل واحدهـای مختلف آن با مشـارکت  
در طـرح هـای مواسـات وهمدلـی بویـژه در مناطـق حاشـیه ای شـهر کرمان حضـور جدی 

داشـته اند. 
وی همچنیـن حفـظ نشـاط و سـامت همـه جانبـه کارکنـان بعنـوان سـرمایه هـای اصلی 
شـرکت را مـورد تاکیـد قـرار داد و گفـت: درخصـوص مسـایل فرهنگـی و رفاهی پرسـنل و 

خانـواده هـای آنهـا نیـز برنامـه هـای متعـددی را در اولویت اجـرا قـرار داده ایم.

استاندار کرمان: 
»صنایع مس شهید باهنر« از واحدهای موفق و صاحب نام استان است 

مهیــن خدایــی، رئیــس اداره امورتربیتــی آمــوزش و پــرورش 
ــر و  ــس درس تفک ــر تدری ــای برت ــنواره الگوه ــتان گفت:جش اس
ــه اســتناد بخشــنامه رهنمــود اجرایــی  ســبک زندگــی هرســاله ب
و پایــدار وزارت  برگــزار مــی گــردد کــه در ایــن جشــنواره  کلیــه 
مربیــان و معاونــان پرورشــی و مشــاوران مــدارس و دبیرانــی 
ــد و درســال  ــده ان کــه دوره ضمــن خدمــت درس تفکــر را گذران
ــای  ــه ه ــی در پای ــبک زندگ ــر و س ــد درس تفک ــی جدی تحصیل
هفتــم و یــا هشــتم را تدریــس مــی نماینــد، مــی تواننــد در ایــن 

ــد. ــرکت نماین ــنواره ش جش
ــران، اصــاح  ــای کیفــی شــیوه هــای تدریــس دبی ــی ، ارتق خدای
ــران در  ــویق دبی ــس، تش ــیوه تدری ــنتی در ش ــای س ــرش ه نگ

بــه  از روش هــای مختلــف یاددهــی و یادگیــری،  اســتفاده 
اشــتراک گذاشــتن اندوختــه هــا و دانســته هــای دبیــران دبیــران 
بــا یکدیگــر و کشــف و شــکوفایی اســتعدادهای نهفتــه دبیــران بــا 
تکیــه بــر کاربســت روش هــای تدریــس فعــال و مؤثــررا از اهــداف 

ــن جشــنواره برشــمرد. ای
ــی و  ــه تعطیل ــه ب ــاری باتوج ــی ج ــال تحصیل ــزود: در س  وی اف
غیرحضــوری بــودن مــدارس در بیشــتر نقــاط اســتان، تنهــا آثــار 
ــود.  ــرش در جشــنواره خواهــد ب ــل پذی تدریــس غیرحضــوری قاب
ــث  ــس باع ــد تدری ــوز در فراین ــش آم ــی دان ــور فیزیک ــذا حض ل

ــود. ــد ب ــر در داوری خواه ــذف اث ح
رئیــس اداره امورتربیتــی آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 

ــی(  ــرایط فعل ــوری )درش ــیوه غیرحض ــس در ش ــان تدری گفت:زم
ــس  ــودن تدری ــی ب ــه تعامل ــد ک ــی باش ــه م ــا ۲۵ دقیق از ۱۵ ت
ــا،  ــان ه ــام رس ــتر پی ــاد بس ــی ایج ــوری، یعن ــیوه غیرحض در ش

ــود. ــد ب ــاز در داوری خواه ــت امتی ــمول دریاف مش
ــان  ــس بی ــد تدری ــی فراین ــه چگونگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــن خدای مهی
ــا چهــره  ــا خــارج از آن( ب داشــت: مــکان تدریــس)کاس درس ی
دبیــر یــا بــدون آن، محیــط هــای مشــارکت مجــازی، نــرم 
افزارهــای اســتفاده شــده، پیــام رســان هــا و ســایر مــواردی کــه 
مــی توانــد در تدریــس اســتفاده شــود بــه انتخــاب دبیــر بــوده تــا 
ــری  ــه دبی ــی ک ــردد و درصورت ــه گ ــی ارائ ــا و تعامل تدریســی پوی
ــتی  ــود دارد، بایس ــره خ ــش چه ــدون نمای ــه ب ــه ارائ ــم ب تصمی
ــه  ــدت ۳۰ ثانی ــه م ــل ب ــس، حداق ــدای تدری ــر در ابت ــب اث صاح
بــدون معرفــی خــود و بــا نمایــش تصویــر خــود بــه معرفــی اثــر 
بپــردازد و فیلــم ارســالی بــه نحــوی تهیــه شــده باشــد کــه ســایر 
ــن روش هــای مجــازی و آمــوزش از راه  دبیــران بتواننــد از بهتری

ــد. ــره ببرن ــس خــود به ــرای تدری دور ب
ــان شــامل ۸  ــوان کــرد: ســهمیه امســال اســتان کرم ــی عن خدای
ــت و  ــت تربی ــس دروس) حکای ــت تدری ــم جه ــه هفت ــر در پای اث
ــس  ــت تدری ــتم جه ــه هش ــر در پای ــری( و ۸ اث ــه و یادگی مطالع
دروس) دیــو و کیــک و مهــار نفس)خویشــتن داری( چیســت 
ــاه  ــن م ــان بهم ــار پای ــن آث ــال  ای ــت ارس ــد و مهل ــی باش ( م
)۱۳۹۹/۱۱/۳۰( مــی باشــد کــه بایســتی آثــار همــکاران برگزیــده 
ــع  ــتانی واق ــه اس ــه دبیرخان ــده ب ــات یادش ــه ای در موضوع منطق

ــردد. ــال گ ــی اداره کل ارس دراداره امورتربیت
ــر و  ــس درس تفک ــر تدری ــای برت ــنواره الگوه ــی جش دبیراجرای
ــامل:  ــه ش ــس ک ــم تدری ــزود: ضمائ ــتان اف ــی در اس ســبک زندگ
ــتفاده  ــر اس ــا و تصاوی ــپ ه ــا، کلی ــم ه ــس، فیل ــت تدری پاورپوین
ــی  ــنواره م ــده در جش ــرکت کنن ــکاران ش ــس هم ــده در تدری ش
باشــد، مــی بایســت همــراه بــا اثــر بــا نمــون بــرگ هــای پیوســت) 

ــردد. ــه ارســال گ ــه دبیرخان ــق بخشــنامه( ب مطاب

جشنواره الگوی برتر
 تدریس درس تفکر و سبک زندگی برگزار می شود

فاتح دلها
)حاج قاسم( ای مجاهد، تو الگوی جهانی  

که با شهادت شدی )زنده ی جاودانی(
یک سال از عروج تو طی شد ای )ابر مرد(  

تفرقه را در ایران، داغ تو بی اثر کرد  
روح بلند شما، در قاب وحدت دمید   

اتحاد مردم از شهادت است و شهید  
گفتی که ما ملت راه امام حسینیم)ع(   

پشتیبان انقاب و با گل خمینیم  
بی شک حسین)ع( زهرا)س( حی و برابرت بود  

حرفی زدی شما که از عمق باورت بود  
ای در پی شهادت به روح پاکت درود   

حقیقتی گفته ای که عما در تو بود
به نام تو ُمَزیَن پرچم استقامت   

اسـتقامت مرهـم  باشـد  تـو  از  پیـروی    
مجاهد میادین، زاهد شب زنده دار   

پیشانی تو بر خاک برای پروردگار   
نماز بی ریایت برده دل از مؤمنین   

جان تو شد فدای آسایش مسلمین   
سیاستت تابع )دیانت ناب( تو   

دشمن در آرزوی خاموشی و خواب تو  
هرگز نرفتی به خواب )بیداری آفرینی(   

چو )مالک اشتر(ی زنده و برترینی  
سردار استقامت، فاتح دلهای ما   

امنیت آفریدی برای فردای ما   
گرمای کارنامه ی تو در تن مملکت   

روح تو جاری بَُود در بدن مملکت   
اقتدار نظامی برای میهن از تو   

به خاک مالیده شد پوزه ی دشمن از تو  
)جان( تو )موقوفه(ای، شد خرج دین و وطن  

کم نشد از )جان( تو اگرچه رفته بدن  
دشمن تنت را شکست، جان تو تکثیر شد  

مکتبت انقابی بوده و تفسیر شد   
ای شده قطعه قطعه در راه )خون خدا(  

تو اقتدا کرده ای به )قائد کربا(   
پیروی از ابوالفضل)ع( در کار دست تو بود  

داعِش مست قدرت شکار دست تو بود  
)شهید حاج قاسم( از، قاسم خطرناکتر است  

چرخ یزیدیان از این شهدا پنچر است  
خاصه سلیمانی از تبار هابیلیان   

که نشده مطیع و تسلیم قابیلیان   
شد سالگرد داغ سردار سنگر عشق   

در مکتب وایت مرید رهبر عشق  
ولی شناسی اش را دارد ز روز غدیر   

داده دل ودیده را به بیعت با امیر
بیعت ویژه داشته با مقتدای زمان   

که جان خود نهاده بر سر پیمان آن  
)بشیر دیدار حق( بشارت لقا داد   

بر لب داغ از عطش، ز شربت بقا داد  
این تشنه ی شهادت نوشیده شربتش را  

گوارای روانش داشته لیاقتش را   
بر شوق دیدار یار بی دست و پا و سر رفت  

محو لقای حق شد که سوخته بال و پر رفت  
)نقاش( سلیمانی ات بقا را لقا داد   

هم به لقا رسید هم، بقای او شد آباد  

غامحسین رضایی - نقاش

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

مدیــر مخابــرات منطقــه کرمــان وجمعــی 
ــهدا  ــزار ش ــور در گل ــا حض ــکاران ب از هم
کرمــان بــا آرمانهــای ســردار دلهــا 

ــد. ــاق کردن ــد میث تجدی
ــه  ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمــان مهنــدس ســید رهــام حســینی بــا 

ســتاد  همــکاران  از  جمعــی 
ــن ســالگرد  ــزاری مراســم اولی برگ
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
ــا  ــهداء ب ــزار ش ــور در گل ــا حض ب
قاســم  حــاج  شــهید  ســپهبد 

ــاق کردند.گفتنــی هــدف  ــد میث ســلیمانی تجدی
از ایــن حضــور در گلــزار شــهداءجهت هماهنگــی 
کارهــای انجــام شــده توســط مخابــرات منطقــه 
کرمــان و بررســی فعالیتهــای انجام شــده توســط 
ــط  ــس و اداره رواب ــی، وئدیوکنفران ــکاران فن هم
عمومــی وچــک کــردن نقــاط ضعــف وقــوت بوده 
اســت .مهنــدس حســینی همچنیــن بــا تشــکیل 
جلســه ای بــا مدیــر گلــزار شــهداء کرمان ســردار 
حســنی ســعدی در خصــوص برگــزاری  بــا 
ــه وئدیوکنفرانســی شــرکت  ــکوه پخــش برنام ش
ــرات منطقــه  ــی مخاب ــه میزبان ــران ب ــرات ای مخاب

ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــو وتب ــه گفتگ ــان ب کرم

حضور مدیر مخابرات منطقه کرمان در گلزار 
شهدا کرمان 

یادداشت مدیر مسوول

خبـردار شـدیم کـه مـادر همسـر بزرگوارتـان بـه رحمـت خـدا رفتـه اند 
آرزو می کنیـم کـه وسـعت صبر خانواده ي شـما دوسـت عزیز بـه اندازه 
ي دریـای غمشـان باشـد بـا هـم دعـا کنیـم تـا خداونـد بـزرگ روح تازه 
گذشـته  را قریـن رحمـت و بـه شـما وسـایر  بازمانـدگان صبـری جزیـل 

فرماید. عنایـت 
یوسف جعفری -رئیس اتاق اصناف کرمان

تسلیت
جناب آقای حسنی سعدی - مدیر مسئول نشریه هفتواد

انا... و انا الیه راجعون

درگذشـت مادر خانم بزرگوارتـان، را بـه جناب عالی، همسـر محترمتان و 
خانـواده هـای عزادار تسـلیت می گویم.

بـا آرزوی علـّو درجات بـرای آن فقیده سـعیده، صبـر و اجـر بازماندگان 
را از درگاه خداونـد متعال خواسـتارم.

ترک زاده - امور مالیاتی کرمان

 جناب آقای حسنی سعدیتسلیت
 مدیرمسئول محترم هفته نامه هفتواد

همــرزم ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــدس ب ــاع مق ــال دف ــت س در هش
ــی  ــام م ــردم و اس ــی م ــود را فدای ــم خ ــاج قاس ح
دانســت افــزود: شــهید ســلیمانی همیشــه می گفــت 
ــرا  ــاد زی ــن مــردم ب ــدای ای ،هــزاران حــاج قاســم ف
ــدا  ــد رشــید خــود را ف ــزاران فرزن ــاب ه ــرای انق ب

ــد.  ــرده ان ک
ســردار پاســدار عبــاس ایرانمنــش زرنــدی، پاســدار 
ســپاه و نیــروی لشــکر ۴۱ کــه هــم اکنــون در 
بســیج پیشکســوتان جهــاد شــهادت ســپاه فعالیــت 
مــی  کنــد گفــت: حــاج قاســم هیچــگاه ارتباطــش 
را بــا هــم رزم هایــش قطــع نکــرد و از پــس از 
ــای  ــب جوی ــل از شــهادت مرت ــا قب ــگ ت اتمــام جن

ــت. ــاط داش ــا ارتب ــا آنه ــود و ب ــان ب احوالش
وی کــه در عملیــات هــای بیــت المقــدس، والفجــر، 
کربــای ســه  و  چهــار و پنــج و تــا پایــان جبهــه در 
کنــار حــاج قاســم بــه دفــاع از میهــن اســامی خــود 
ــم جانشــینی  ــگ حک ــان جن ــود و در زم مشــغول ب
گــردان را از دســت ســردار ســلیمانی دریافــت کــرد 
ــلیمانی در  ــردار س ــا س ــگ ب ــام جن ــس از اتم و پ
ــوده  ــغول ب ــان مش ــرق در کرم ــوب ش ــه جن منطق
اظهــار داشــت :صداقــت حــاج قاســم موجــب شــد 

کــه ایــن شــهید بزرگــوار در دل و قلــب مــردم جــا 
بگیــرد و چنــان تشــییع باشــکوهی بــرای ان بزرگــوار 

در شــهرهای مختلــف برگــزار شــود.
ــن  ــال 6۰ اولی ــرداد س ــزود: م ــش اف ــردار ایرانمن س
ــود  ــه جبهــه ب ــان ب ــرو هــای کرم ــزام نی ــه اع مرحل
ــن  ــداران و همچنی ــپاه، پاس ــگاه س ــراد پای ــه اف ک
جمعــی از بســیجی هــای قــرارگاه کرمــان از جملــه 
ــد و  ــواز آمدن ــه اه ــوزش ب ــرای آم ــم ب ــاج قاس ح

ــد. ــه رفتن ــه حمیدی ــات ب ــرای عملی ــپس ب س
وی ادامــه داد: اولیــن بــار کــه بــا حــاج قاســم هــم 
کام شــدم، عقــب ماشــین نیســانی نشســته بودیــم 
و بــه محلــی رفتیــم تــا بــرای انجــام عملیــات آمــاده 
شــویم؛عملیات مهمــی بــود، امــا قبــل از عملیــات بــا 
تیــری کــه بــه بازویــش خــورد، زخمــی شــد و بــه 
بیمارســتان منتقــل شــد، درحالیکــه زخمــی عمیــق 
داشــت امــا فــردا پیــش از شــروع عملیــات بــا دســت 

باندپیچــی شــده بــه محــل مقــرر آمــد.
ســردار ایرانمــش بــا اشــاره بــه اهمیــت ویــژه 
امــام)ره( بــرای ســردار ســلیمانی بیــان کــرد: یکــی 
ازعملیــات هایمــان ۴۸ ســاعت متوقــف شــده بــود و 
مجبــور شــدیم کــه نیــرو هــا را بــه عقــب برگردانیــم 
و هنگامــی بــه چــادر برگشــتیم، حــاج قاســم مثــل 

ابــر بهــار گریــه مــی کــرد، او از چنــد جنبــه ناراحــت 
بــود، از اینکــه در عملیــات موفــق نشــدیم و بــه دلیل 
افــرادی کــه در ایــن عملیــات شــهید شــدند و اینکــه 

حضــرت امــام از ایــن موضــوع ناراحــت بودنــد.
بــه گفتــه وی، در طــی ۱۵ روز عملیــات، حــاج 
قاســم و بقیــه فرماندهــان شــاید کمتــر از ۲ ســاعت 

ــد. ــی کردن ــتراحت م ــبانه روز اس در ش
ــه خلــوص  ــا اشــاره ب ــادگار دفــاع مقــدس ب  ایــن ی
ــم  ــام معظ ــال 6۷  مق ــت: س ــلیمانی گف ــردار س س
رهبــری در ســفری بــه اهــواز آمدنــد و حــاج قاســم 
ــد  ــانید و بگویی ــام برس ــه ام ــا را ب ــام م ــت: پی گف
ــاری را  ــاراه گفــت، »اگــر شــما ان ــده ســپاه ث فرمان
نصــف کنیــد و بگوییــد کــه نصــف آن حــال و نیــم 
ــم و  ــی کنی ــوالی نم ــا س ــت م ــرام اس ــر آن ح دیگ

ــرد«. ــم ک ــا اطاعــت خواهی تنه
ــه ای از  ــرد: در منطق ــد ک ــش تاکی ــدار ایرانمن پاس
جنــوب شــرق اشــرار کمیــن مــی کردنــد و منطقــه 
ــازم  ــا ع ــب ه ــه ش ــد، نصف ــرده بودن ــن ک ــا ام را ن
ــن  ــی ای ــم حاج ــی گفتی ــد، م ــی ش ــیر م ــن مس ای
ــی  ــد، م ــن کردن ــرار کمی ــت و اش ــاک اس راه خطرن
گفــت: بگــذار اگــر کمینــی اســت، اگــر تیــری اســت 
ــرای مــردم  ــه مــردم عــادی، نبایــد ب مــن بخــورم ن

ــت و  ــی رف ــر م ــد؛ در دل خط ــی افت ــادی اتفاق ع
ــش  ــردم در آرام ــا م ــرد ت ــی ک ــرار م ــت را برق امنی
ــه مشــکل و خطــر  باشــند، هــر کجــا هــر کســی ب
ــر مــی خــورد حتمــا بــه حــاج قاســم مــی گفــت  ب

ــت. ــی نداش ــرا او ترس زی
وی خاطرنشــان کــرد: یــادم مــی آیــد در جبهــه و در 
مراســم شــهادت هــم رزمانــش ســخنرانی ســوزناکی 
کــرد و بســیار اندوهگیــن بــود، بــه چنــد تــن گفــت 
بــه مــردم در شهرســتان هــا بگوییــد، شــما بیاییــد و 
بــه مــا بپیوندیــد، جنــگ تمــام مــی شــود، اگــر هــم 
ــاز هــم جنــگ تمــام مــی شــود و بدانیــد  نیاییــد ب
ــن  ــا آخری ــون و ت ــره خ ــن قط ــا آخری ــا ت ــه م ک
ــس  ــتیم؛ پ ــی ایس ــمن م ــل دش ــنگمان در مقاب فش
از آن روز مــردم آمدنــد و عملیــات هــا بــا موفقیــت 

انجــام شــد.
ــی از  ــرد: وی در یک ــح ک ــش تصری ــردار ایرانمن س
ســخنرانی هایــش گفتــه بــود ای ترامــپ قمــار 
ــرای  ــا ب ــن تنه ــت، م ــکر نیس ــه لش ــازی ب ــاز نی ب
ــس  ــم شــد پ ــه ه ــن گون ــی هســتم و همی ــو کاف ت
ــه  ــدرت ب ــپ از اوج ق ــم ترام ــاج قاس ــهادت ح از ش

ــید. ــت رس اوج ذل
وی بــه حدیثــی اشــاره کــرد و گقــت: امیرالمومنیــن 

مــی فرماینــد: »شــما نمــی توانیــد مثــل من باشــید 
امــا مــی توانیــد شــبیه مــن بشــوید«، حــاج قاســم 
ایــن ســخن علــی )ع( را شــنید و شــبیه آن حضــرت 
توانســت از حــق مظلــوم مقابــل ظالــم دفــاع کنــد.

ایــن یــادگار دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه جاودانــی 
نــام و یــاد ســردار افــزود: ســردار ســلیمانی در 
وصیــت نامــه اش خــدا را شــاکر اســت کــه در ایــن 
دوران مــی زیســت؛ چــه کســی فکــرش را مــی کــرد 
کــه ســرداری جهانــی شــود و یــاد و راهــش مکتــب 
همــه آزادی خواهــان و شــرافتمندان جهــان شــود.

ــهید  ــردار ش ــرد: س ــح ک ــش تصری ــردار ایرانمن س
ــد  ــود مان ــت خ ــان راه روی صداق ــا پای ــلیمانی ت س

ــد. ــار آفری ــام افتخ ــران و اس ــرای ای و ب

خبرنگار : پهلوانی نژاد 

در سالروز شهادت سردار دلها
همرزم شهید سلیمانی: حاج قاسم خود را فدایی مردم و اسام می دانست
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                                                                                   بزک کاران
دیده شد آنچه که گفتند حروف مفتند  غرب را )قلب دموکراسی( دنیا گفتند   
مرکز ظلم و ستم، بیت فساد است آنجا  )انه ی وحشت و تبعیض نژاد( است آنجا   

قاتل ُحّریت و عزت مردم باشد  نقطه ای نیست که َرّد ُسم آن گم باشد   
بسکه تازیده به یغما، ز نفس افتاده  که ملل را به دم تیغ جنایت داده    

مهره ها برده ی ابلیس و مقام و پولند  مهره هایش به )بزک کردن( آن مشغولند   
به سراشیب سقوط است و شود روزش شام غامحسین رضایی - نقاش www.Haftvadnews. ir   تشت رسوایی آمریکا بیفتاد از بام    

در اجــرای  مــواد مذکــور بدیــن وســيله  اماکــی  کــه برابــر آراء هيأت هــای  حــل 
اختــاف  موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
ــای  ــان  تقاض ــک  کرم ــه ی ــی  ناحي ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ثبــت آن هــا پذیرفتــه و ادامــه عمليــات ثبتــی آن هــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز 
گردیــده اســت، بــه ترتيــب شــماره پــاک فرعــی از اصلــی  و بخــش محــل  وقــوع  
ــع در بخش هــای   ــان ثبــت ( واق ــا مالكيــن ) متقاضي ــک ی ملــک و مشــخصات مال
ــا  در  ــود ت ــی  می ش ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــان  ب ــتان کرم ــی شهرس )1-4-8(  ثبت
صورتــی کــه  شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضيــان 
اعتراضــی داشــته باشــند بتواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــک 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب ــاه از تاری م
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت صــدور و 
تســليم ســند مالكيــت بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهــد بــود.
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

ــه  ــواد ب ــد محمدج ــد فرزن ــم رضامن ــم مری ــی – خان ــی از 4591 اصل 1 فرع
شناســنامه شــماره 235 صــادره از کرمــان نســبت بــه ســيزده ســهم و پنــج هفتــم 
ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم و خانــم فریبــا رضامنــد فرزنــد محمدجــواد بــه 
شناســنامه شــماره 606 صــادره از کرمــان نســبت بــه ســيزده ســهم و پنــج هفتــم 
ــد محمدجــواد  ــای رســول رضامنــد فرزن ــود و شــش ســهم و آق ســهم مشــاع از ن
بــه شناســنامه شــماره 1037 صــادره از کرمــان نســبت بــه بيســت و هفــت ســهم 
و ســه هفتــم ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم و خانــم فرشــته رضامنــد فرزنــد 
محمدجــواد بــه شناســنامه شــماره 846 صــادره از کرمــان نســبت به ســيزده ســهم 
و پنــج هفتــم ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم و آقــای ســعيد رضامنــد فرزنــد 
ــه بيســت و  ــان نســبت ب ــه شناســنامه شــماره 380 صــادره از کرم محمدجــواد ب
هفــت ســهم و ســه هفتــم ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم از ششــدانگ یكبــاب 
مغــازه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی تجــاری و مســكونی بــه مســاحت 59/50 متــر 
ــد ســمت  ــارراه ابوحام ــه چه ــه نرســيده ب ــان مهدی ــان خياب ــه آدرس کرم ــع ب مرب
راســت خریــداری از محــل مالكيــت محمدجــواد رضامنــد - بــه ترتيــب ردیف هــای 

0399 و 0402 و 0403 و 0404 و 0406
ــی از 4776  ــده از 140 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16682 فرع
ــه  ــه ب ــب ال ــد حبي ــی فرزن ــانی زاده گزک ــين خراس ــای اميرحس ــی - آق اصل
شناســنامه شــماره 2981224972 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه 
ــه ای  ــه خامن ــت ال ــوار آی ــان بل ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 286/75 مت ب
بلــوار فرزانــگان کوچــه 6 خریــداری از محــل مالكيــت فاطمــه عمرانــی فرزنــد ســيد 

ــف  1556 ــال - ردی ج
ــی از 4776  ــده از 135 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16710 فرع
ــماره 1  ــنامه ش ــه شناس ــاس ب ــد عب ــان زاده فرزن ــب دهق ــای ابوطال ــی - آق اصل
ــه  ــی ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب ــه مش ــاب خان ــدانگ یكب ــان در شش ــادره از کرم ص
مســاحت 181/9 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 
ــف   ــور - ردی ــرام پ ــت به ــت ایراندخ ــل مالكي ــداری از مح ــپ خری ــمت چ 31 س

0719
16719 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای ميثــم احمــدی هينمانــی فرزنــد رضــا 
ــاب  ــدانگ یكب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 2980265357 ص ــنامه ش ــه شناس ب
خانــه بــه مســاحت 184/5 متــر مربــع کــه مــوازی 5/77 متــر مربــع از ششــدانگ 
ــه آدرس  ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
کرمــان ســعيدی بلــوار شــهدای غدیــر کوچــه 21 بعــد از چهــار کوچــه خریــداری 

از محــل مالكيــت محمــد رشــيد فرخــی - ردیــف  0740
ــی از 4776  ــده از 94 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16741 فرع
ــه شناســنامه  ــر ب ــد اکب ــادی فرزن ــوج معزآب ــی کهن ــی یعقوب ــم ليل ــی - خان اصل
شــماره 504 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 244/22 
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 21 خریــداری 

ــف  0556 ــل رشــيد فرخــی - ردی ــت جلي از محــل مالكي

ــی از 4776  ــده از 121 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16745 فرع
ــه شناســنامه شــماره  ــد حســين ب ــه فرزن ــای محمدرضــا زارع گزوئي ــی - آق اصل
2980217761 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــه خامنــه ای کوچــه 29  ــت ال ــه آدرس کرمــان بزرگــراه آی ــع ب 206/77 متــر مرب
فرعــی 4 ســمت راســت خریــداری از محــل مالكيــت محمــد رشــيد فرخــی فرزنــد 

ــف  1370 ــا - ردی رض
ــی از 4776  ــده از 129 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16751 فرع
اصلــی - آقــای احســان احمــدی کــوه بنانــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 
3080033973 صــادره از زرنــد در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 209/09 
ــان  ــه ای کوچــه 45 خياب ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب مت
ــت  ــداری از محــل مالكي ــی اول ســمت راســت خری ــه 33 فرع ــجاد کوچ ــام س ام

ــف  1656 ــی - ردی قنبــر خدای
ــی از 4776  ــده از 130 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16761 فرع
اصلــی - خانــم نرگــس ابراهيمــی دارســينوئيه فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 
ــع  ــر مرب ــاحت 260 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یكب ــان در شش ــادره از کرم 9 ص
ــف  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــع از ششــدانگ عرص ــر مرب ــوازی 10/4 مت ــه م ک
ــه ای  ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب و در اج
بيســت متــری امــام ســجاد کوچــه 37 خریــداری از محــل مالكيــت اکبــر رشــيد 

ــف  1532 ــی - ردی فرخ
ــی از 4776  ــده از 149 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16766 فرع
ــه شناســنامه شــماره 6607  ــد ســيدجواد ب ــه رضــوی فرزن ــم مهدی ــی - خان اصل
ــع  ــه مســاحت 251/44 متــر مرب ــه ب صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خان
بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای اواســط کوچــه 9 ســمت راســت 

ــف  0210 ــت مهــدی رشــيد فرخــی - ردی ــداری از محــل مالكي خری
ــی از 4776  ــده از 94 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16768 فرع
اصلــی - آقــای محمدرضــا لولوئــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 11 صــادره 
از کرمــان و خانــم طيبــه عســكری فرزنــد ســيف الــه بــه شناســنامه شــماره 543 
صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 149/1 متــر 
ــه ای کوچــه 17 ســمت چــپ  ــه خامن ــت ال ــراه آی ــان بزرگ ــه آدرس کرم ــع ب مرب
ــای 0705 و 0706 ــل رشــيد فرخــی - ردیف ه ــت جلي ــداری از محــل مالكي خری
ــی از 4776  ــده از 121 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16769 فرع
ــنامه شــماره 14117  ــه شناس ــد حســين ب ــری فرزن ــای اســام دلي ــی - آق اصل
صــادره از جيرفــت در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 137/7 متــر مربــع بــه 
آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای بيســت متــری دوم خریــداری از محــل 

مالكيــت محمــد رشــيد فرخــی - ردیــف  0216
ــی از 4776  ــده از 227 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16770 فرع
اصلــی - آقــای اميــن رضــا صنعتــی فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره 10498 
ــع  ــر مرب ــاحت 131/4 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یكب ــان در شش ــادره از کرم ص
ــان آســمان کوچــه 9 ســمت چــپ  ــام رضــا )ع( خياب ــوار ام ــان بل ــه آدرس کرم ب

ــف  0357 ــی - ردی ــه عمران ــت ســيد نصرال ــداری از محــل مالكي خری
ــی از 4776  ــده از 88 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16771 فرع
ــه شناســنامه شــماره  ــد علــی ب ــززاده هــروزی فرزن ــی - آقــای مجتبــی عزی اصل
1 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 205/7 متــر مربــع 
بــه آدرس کرمــان بلــوار آیــت الــه خامنــه ای آخــر کوچــه 25 ســمت چــپ کوچــه 

ــف  0866 ــن سروشــيان - ردی ــداری از محــل مالكيــت فردی ــد خری الون
16773 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای محمــد نخعــی پــور فرزنــد مهــدی بــه 
شناســنامه شــماره 2980782238 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب مغــازه 
بــه مســاحت 22/40 متــر مربــع کــه مــوازی 2/80 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه 
ــان  ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض م
خيابــان حكيــم کوچــه 35 ســمت راســت درب هفتــم خریــداری از محــل مالكيــت 

اکبــر رشــيد فرخــی - ردیــف  0493
4491 فرعــی از 4809 اصلــی - آقــای مجيــد رحيــم آبــادی فرزنــد محمــد بــه 
شناســنامه شــماره 2 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــاک 98  ــه 66 پ ــه کوچ ــان مهدی ــان خياب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب 251/15 مت

ــف  0781 ــان - ردی ــت کياندخــت کياني ــداری از محــل مالكي خری
3058 فرعــی از 5209 اصلــی - خانــم ســكينه دهقــان انــاری فرزنــد قاســم بــه 
شناســنامه شــماره 2 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 
244 متــر مربــع کــه مــوازی 42/7 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا 
ــد از  ــه 18 بع ــم کوچ ــان حكي ــان خياب ــه آدرس کرم ــد ب ــف می باش ــق بوق متعل
ــه  ــزت ال ــت ع ــل مالكي ــداری از مح ــت خری ــمت راس ــه درب دوم س ــار کوچ چه

ــف  0854 ــری - ردی ســاار کانت
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

412 فرعــی از 1 اصلــی - آقــای ســيدجال ترابــی موســوی فرزنــد ســيدحميد 
ــه مســاحت  ــه شناســنامه شــماره 637 صــادره از کرمــان در ششــدانگ کارگاه ب ب
3428/90 متــر مربــع کــه مــوازی 1489/35 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد 
ــرف  ــان ش ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل تقاض
ــاد بلــوار قائــم بيــن کوچــه 5 و 7 خریــداری از محــل مالكيــت حســين ذهــاب  آب

ناظــوری - ردیــف 1491
172 فرعــی از 5 اصلــی - خانــم مينــو رباطــی فرزنــد ســيدمحمود به شناســنامه 
شــماره 16305 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 434 
ــداری از محــل  ــک شــب کوچــه 9 خری ــزار و ی ــان ه ــه آدرس خياب ــع ب ــر مرب مت

مالكيــت محمدحســين نظریــان - ردیــف  0447
5263 فرعــی از 9 اصلــی - آقــای محمــد حصيبــی گجگينــی فرزنــد حســين 
ــاب  ــدانگ یكب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 2980058491 ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــه آدرس  ــع ب ــر مرب ــاحت 250 مت ــه مس ــی ب ــات فوقان ــر طبق ــتمل ب ــه مش خان
ــان کميــل کوچــه 16 خریــداری از محــل مالكيــت اختــر کرباســی - ردیــف   خياب

0871
6071 فرعــی از 10 اصلــی - آقــای علــی بارچــی فرزنــد تاجعلــی بــه شناســنامه 
شــماره 230 صــادره از جيرفــت در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 175/6 
ــا  ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص ــع از شش ــر مرب ــوازی 30/32 مت ــه م ــع ک ــر مرب مت
ــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری  متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد ب
بلــوار اميرکبيــر کوچــه 4 - شــهرک مخابــرات الــه 2 خریــداری از محــل مالكيــت 

حســن ذهــاب ناظــوری - ردیــف  0614
6075 فرعــی از 10 اصلــی - آقــای هــادی مرادپــور نــگاری فرزنــد غامرضــا بــه 
شناســنامه شــماره 724 صــادره از کرمــان در ششــدانگ عرصــه یكبــاب خانــه بــه 
مســاحت 211/65 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار اميــر کبيــر کوچــه 6 جنــب 
ــی ایرانمنــش - ردیــف   ــداری از محــل مالكيــت برفعل ــه فرهنــگ بوعلــی خری خان

0078
ــه  ــد ب ــد محم ــورداری فرزن ــی برخ ــای عل ــی - آق ــی از 10 اصل 6076 فرع
ــه  ــه ب ــاب خان ــه یكب ــدانگ عرص ــد در شش ــادره از زرن ــماره 7 ص ــنامه ش شناس
مســاحت 434 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار امــام حســن مجتبــی کوچــه 25 

ــف  0259 ــش - ردی ــی ایرانمن ــت برفعل ــل مالكي ــداری از مح خری
ــه  ــا ب ــد غامرض ــی زاده فرزن ــاره مرتض ــم به ــی - خان ــی از 10 اصل 6077 فرع
شناســنامه شــماره 3116 صــادره از کرمــان در ششــدانگ عرصــه یكبــاب خانــه بــه 
مســاحت 399 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار اميــر کبيــر کوچــه 6 جنــب خانــه 

فرهنــگ بوعلــی خریــداری از محــل مالكيــت برفعلــی ایرانمنــش - ردیــف  1579
4055 فرعــی از 13 اصلــی - آقــای حميــد ابوحيــدری کرمانــی فرزنــد مهــدی 
ــادی  ــی آب ــا زنگ ــای محمدرض ــان و آق ــادره از کرم ــماره 42 ص ــنامه ش ــه شناس ب
فرزنــد یــاور بــه شناســنامه شــماره 1308 صــادره از کرمــان بالمناصفــه در 
ششــدانگ یكبــاب ســاختمان مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه مســاحت 226/46 
ــا  ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص ــع از شش ــر مرب ــوازی 56/62 مت ــه م ــع ک ــر مرب مت
متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــردگان قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری 
کوچــه 55 بيســت متــری ميعــاد خریــداری از محــل مالكيــت محمدمهــدی ناجــی 

- ردیف هــای 0473 و 1303
415 فرعــی از 22 اصلــی - آقــای حســين مهاجــری رفســنجانی فرزنــد حســن 
بــه شناســنامه شــماره 2097 صــادره از فریمــان در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان 
ــع از ششــدانگ  ــع کــه مــوازی 107/04 متــر مرب ــه مســاحت 1284/4 متــر مرب ب
ــه آدرس  ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص

کرمــان بلــوار امــام حســن کوچــه 28 خریــداری از محــل مالكيــت احمــد و صدیقــه 
مرجوعــی - ردیــف  0963

ــه  ــين ب ــد حس ــر فرزن ــی ف ــال صفائ ــای ج ــی - آق ــی از 38 اصل 37 فرع
شناســنامه شــماره 864 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 
393/25 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان شــاهرخ آبــاد خریــداری از محــل مالكيــت 

ــادی - ردیــف  0825 ــزاده شــاهرخ آب ــی علي عل
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

1471 فرعــی از 1 اصلــی مجــزی شــده از 874 فرعــی از 1 اصلــی - آقــای 
ــان در  ــماره 205 صــادره از کرم ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد عل ــر فرزن ــواد آزادی ف ج
ــان -  ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 242/90 مت ــه ب ــاب خان ششــدانگ یكب
ــی  ــاج بی ب ــت ح ــل مالكي ــداری از مح ــه 8 خری ــر کوچ ــان وليعص ــرود خياب چت

ــف  0156 ــدی - ردی ــلطانی زرن س
ــی  ــی از 45 اصل ــده از 198 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 45 اصل 1554 فرع
- آقــای ســيدمحمد موســوی فرزنــد ســيدعلی بــه شناســنامه شــماره 19 صــادره 
ــه  ــه مســاحت 2922 متــر مربــع ب ــاغ ب ــه و ب از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خان
ــل  ــداری از مح ــه 4 خری ــام کوچ ــان ام ــار خياب ــرود - ده زی ــان - چت آدرس کرم

ــف  0551 ــری - ردی ــوک کانت ــت عزیزالمل مالكي
ــه  ــداله ب ــد اس ــه فرزن ــعيد زارع گزوئي ــای س ــی - آق ــی از 133 اصل 92 فرع
ــه  ــه و باغچــه ب شناســنامه شــماره 5 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خان
ــيران  ــته ش ــه - پش ــان - کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 551/25 مت مس
ــيرانی  ــی پشــته ش ــت رجبعل ــداری از محــل مالكي ــی خری ــان اصل ــن خياب - تيزی

ــف  0881 - ردی
523 فرعــی از 160 اصلــی - آقــای عليرضــا اســامی کوهپایــه فرزنــد رمضــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــان در ششــدانگ یكب ــه شناســنامه شــماره 5104 صــادره از کرم ب
ــان  ــه آدرس کرمــان - کوهپایــه - انارســتان خياب مســاحت 321/54 متــر مربــع ب
وليعصــر کوچــه 24 نبــش چهــار کوچــه ســمت راســت خریــداری از محــل مالكيــت 

راضيــه ادهمــی - ردیــف  0662
ــه  ــد ب ــد مجي ــار فرزن ــده افش ــادق پرن ــای ص ــی - آق ــی از 181 اصل 35 فرع
شناســنامه شــماره 5113 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه و باغچــه 
ــاا  ــيب ب ــه - ده ش ــان - کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 865 مت ــه مس ب
خریــداری از محــل مالكيــت قاســم شــاه حســينی فرزنــد حســين - ردیــف  1050

36 فرعــی از 181 اصلــی - خانــم بهجــت درانــی انارســتانی فرزنــد هاشــم بــه 
ــه  ــه و باغچــه ب شناســنامه شــماره 7 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خان
ــه - ده شــيب کوچــه  ــان - کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب مســاحت 222/52 مت
ــاس  ــت عب ــل مالكي ــداری از مح ــرا خری ــجد الزه ــه مس ــش کوچ ــاس 19 نب ی

ــف  0495 ــی - ردی کاظم
ــه  ــد ب ــد محم ــب فرزن ــان نس ــادر دهق ــای ن ــی - آق ــی از 308 اصل 12 فرع
شناســنامه شــماره 23733 صــادره از بندرعبــاس در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 608/21 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان - کوهپایــه - دهنوئيــه کوچــه 
جنــب مســجد 12 امــام )ع( خریــداری از محــل مالكيــت حســين احمــدی دهوئــی 

ــف  1149 - ردی
ــه  ــين ب ــد حس ــلطانی راد فرزن ــه س ــم فاطم ــی - خان ــی از 460 اصل 11 فرع
شناســنامه شــماره 89 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه و باغچــه بــه 
مســاحت 1487/06 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان - کوهپایــه - ده شــيب - روحــی 

ــاد خریــداری از محــل مالكيــت حســين دهوئــی - ردیــف  0614 آب
12 فرعــی از 460 اصلــی - خانــم ميتــرا هوشــمند فرزنــد یدالــه بــه شناســنامه 
شــماره 232 صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یكبــاب خانــه و باغچــه به مســاحت 
ــاد  ــی آب ــيب - روح ــه - ده ش ــان - کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب 1553/77 مت

خریــداری از محــل مالكيــت حســين دهوئــی - ردیــف  0613
میم الف / 1260

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/10/13
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1399/10/27

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

آگهی مرحله دوازدهم سال 1399) 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 (( 

السام علیک یا فاطمة الزهرا )س( 
یا بنت رسول ا... )ص(

فاطمه گلی است که بوستان 
بهشت را زینت بخشیده است. 

پیامبر اکرم )ص(

حضــرت زهــرا مرضيــه )س( بانویــی اســت کــه در دامــان پــر 
مهــر خدیجــه کبــری، شــير زن صــدر اســام پــرورش یافتــه و 
پــدرش، محمــد بــن عبــدا... )ص(، قطــب عالــم امــكان اســت؛ 
ــدل و  ــاس ع ــه مقي ــت ک ــی )ع( اس ــی مرتض ــرش عل همس
ــی  ــب و حســنين اســت. فرزندان ــادر زین ــری اســت و م دادگ
بدیــن گونــه رشــيد و ســرافراز کــه دنيــا را بــه تســخير منــش 

ــد. و رشــادت و از خودگذشــتگی خویــش در آوردن
ــهادت  ــر ش ــوگواری ب ــار س ــم ب ــای غ ــه روزه ــه فاطمي ده

بــزرگ بانویــی اســت کــه معيــار فضایــل بــود و همــگان را بــه 
پارســایی و پایــداری فــرا می خوانــد. حضــرت زهــرای مرضيــه 
)س( ام ابيهــا بــود و تكيــه گاه پيامبرعظيــم الشــان اســام؛ و 
بــزرگ تریــن آمــوزگار بانــوان جهــان. او کــه در دوران حيــات 
ــا شــهادت  ــود و ب ــار ب ــر و ایث ــه عصمــت و صب ــش، نمون خوی
ــه جهانيــان آموخــت هــر  ــه و ســيره زندگــی خــود ب مظلومان
ــد،  ــوت تمســک جوی ــدان نب ــه ریســمان الهــی و خان کــس ب
بــی تردیــد راه حــق و حقيقــت را برگزیــده اســت و تــا 

ــده خواهــد  ــدار دان جهــان زن ــخ در اذهــان بي هميشــه تاری
ــه ای تاریخــی  ــا واقع ــرا)س( تنه ــد. شــهادت حضــرت زه مان
نيســت؛ بلكــه آمــوزه ای متعالــی در بــاب دفــاع از آرمان هــای 
دینــی و ارزش هــای اســام اســت. اميــد اســت در ایــن ایــام بــا 
ســوگواری بــر غــم شــهادت دخــت گرامــی آخریــن پيــام آور 
نــور و رحمــت، بكوشــيم تــا پيــروان شایســته ای بــرای مكتــب 
ــت و  ــت عصم ــل بي ــيره اه ــه س ــی ب ــا تاس ــوده و ب ــام ب اس
ــم. طهــارت در مســير ســعادت و بهــروزی جامعــه گام برداری

فرا رسیدن ایام حزن انگیز فاطمیه و ایام شهادت بزرگ بانوی جهان اسام، بی بی دو عالم، اسوه مادران گیتی، و 
عصاره زال کوثر، حضرت فاطمه زهرا )س( را به تمامی محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام، تسلیت باد.

ــف  ــق مختل ــیم بندی مناط ــت در تقس ــکار دول ــس از ابت پ
ــای  ــه معین ه ــعه ب ــد توس ــپردن فرآین ــتان کرمان و س اس
ــن  ــوان معی ــه عن ــته ب ــر توانس ــرکت گل گه ــادی، ش اقتص
ــاد  ــوزه اقتص ــری در ح ــات موث ــیرجان اقدام ــادی س اقتص
ــام  ــد انج ــش تولی ــی و جه ــئولیت اجتماع ــی، مس مقاومت
دهــد و در حقیقــت شــهروند افتخــاری ایــن شــهر شــود. 
ــی و صنعتــی  ــه شــرکت های معدن ــكا ب ــا ات قطــار توســعه کشــور ب
بــا حضــور  توليــد  اقتصــادی در ســال جهــش  و معين هــای 
ــه  ــر در منطق ــه گل گه ــرکت ها از جمل ــن ش ــال ای ــد و فع قدرتمن
ــوزه  ــی در ح ــی و خصوص ــرکت دولت ــک ش ــوان ی ــيرجان به عن س
مســئوليت های اجتماعــی، محروميــت زدایــی، اشــتغالزایی و توليــد 
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــران گل گه ــار مدی ــيد، این ب ــيرجان رس ــه س ب

تــوان بخــش خصوصــی و ظرفيــت دولــت، کمــر بــه همــت شــهری 
ــاب  ــول انق ــادت ها در ط ــه ها و رش ــرزمين حماس ــه س ــتند ک بس

ــود. ــوب می ش ــامی محس اس
شهرســتان ســيرجان دهه هــای گذشــته به عنــوان یكــی از مناطــق 
کمتــر توســعه یافتــه کشــور محســوب می شــد و اثــری از صنایــع 
ــاک و  ــون خ ــد کامي ــروش چن ــر از ف ــه غي ــن خط ــادن ای و مع
ــت های کان  ــرای سياس ــس از اج ــا پ ــود ام ــی نب ــام معدن موادخ
کشــور و سياســت دولــت در اســتفاده از ظرفيــت ایــن شــرکت ها 
شــرکت های  تصاعــدی  رشــد  بــا  گذشــته  ســال های  طــی 
ــت  ــود وضعي ــا در بهب ــدرو و تاش ه ــر و ایمي ــه گل گه زیرمجموع
معيشــت مناطــق مختلــف اســتان کرمــان روبــرو هســتيم، اکنــون 
ــه اقتصــاد کشــور در شــرایط  ــر توليــد پایــدار و کمــک ب عــاوه ب
تحریم هــا، زمينــه اشــتغالزایی و بهبــود وضعيــت معيشــتی ده هــا 

هــزار نفــر از مــردم ایــن خطــه فراهــم شــده اســت.
امــا شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ســيرجان به عنــوان 
ــه  ــر از وظيف ــا را فرات ــيرجان پ ــير و س ــادی بردس ــن اقتص معي
ــرکت  ــن ش ــروز ای ــاده و ام ــتغال نه ــد و اش ــود در تولي ــی خ ذات
به عنــوان یكــی از شــرکت های وابســته بــه بخــش دولتــی، 
پيشــران توســعه اقتصــادی شهرســتان ســيرجان نــام گرفتــه اســت 
و نقشــی بی بدیــل در راســتای کمــک بــه اقشــار ضعيــف جامعــه، 
محروميــت زدایــی و همچنيــن مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــه عنوان 
بحــران روز زندگــی بشــر ایفــا کــرده کــه اجــرای ایــن امــور در آینده 
ــر  ــيرجان را از ه ــتان س ــد شهرس ــته می توان ــون گذش ــز همچ ني

ــد. حيــث بيمــه کن
ــوزه  ــرکت در ح ــن ش ــل ای ــه مدیرعام ــا دغدغ ــتا ب ــن راس در ای
ــكاری  ــری در هم ــاعدت های بی نظي ــی، مس ــئوليت های اجتماع مس
ــورد  ــم خ ــی رق ــی و دولت ــش خصوص ــدد بخ ــای متع و هم افزایی ه
ــير  ــدی در مس ــی کلي ــات، گام ــله اقدام ــن سلس ــرانجام ای ــه س ک
ــه شــهروندان ســيرجان و حتــی اســتان  توســعه پایــدار و کمــک ب
ــا قلمــداد می شــود. ــه کرون ــی از جمل ــر بحران ــان از ه ــاور کرم پهن

مدیــران ایــن شــرکت بــا تاکيــد و تدبيــر در فعاليت هــا، اولویــت را 
ــی و توســعه ای در مناطــق محــروم  ــروژه هــای عمران ــر اجــرای پ ب

ــد و همچنيــن مســاعدت در محروميــت زدایــی خانواده هــای  نهادن
نيازمنــد و تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی، جایگاهــی ویــژه برای 
ــان شــهروندان ســيرجانی  ــر مي ــی گل گه ــی و صنعت شــرکت معدن
ــود  ــروزه باوج ــی ام ــان عموم ــه اذه ــی ک ــا جای ــد ت ــب کردن کس
ــی از  ــی و مســئوليت اجتماع ــات گســترده اقتصــادی، حمایت اقدام

آنــان بــه عنــوان شــهروند افتخــاری ســيرجان ســاخته اســت.
اثرات استراتژی توسعه ای گل گهر 

مدیریــت عالــی ایــن شــرکت معدنــی و صنعتــی برنامــه هایــی چون 
اجــرای مســئوليت اجتماعــی ، توســعه اکتشــافات معدنــی، پيشــبرد 
طرح هــای توســعه ای و حفــظ منابــع مالــی گل گهــر  را محــور اصلی 
ــی برنامه ریزی هــای  ــرار داد  کــه تمام ــی خــود ق برنامه هــای اجرای
اســتراتژیک شــرکت  بــر حــول آن پيــاده می شــود و  امــروز پــس از 
گذشــت نزدیــک بــه یكســال و نيــم  ایــن تفكــرات عملياتــی شــده 

و اثــرات آن در اســتان کرمــان نمایــان اســت.
جهش تولید در گل گهر با استفاده از توان داخلی

مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر گفــت: ایــن شــرکت 
فــارغ از اینكــه در شــرایط دشــوار اقتصــادی ناشــی از تحریم هــای 
ــی در ســال  ــا اســتفاده از ظرفيــت داخل ــار اســت، ب ــه گرفت ظالمان
جهــش توليــد توانســت بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری جامــع 

عمــل بپوشــاند.
ــاش  ــت و ت ــا هم ــتا ب ــن راس ــزود: در ای ــان اف ــيد مارحم جمش

ــال  ــر در س ــر گل گه ــكاران جهادگ ــبانه روزی هم ش
ــا توليــد بيــش از 16 ميليــون تــن کنســانتره  98 ب
ســنگ آهــن و 12٫5 ميليــون تــن گندلــه بــا 
ــل،  ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــابقه نس ــش بی س افزای
جهــش توليــد واقعــی را بــه منصــه ظهــور رســاندیم 
ــی  ــای پياپ ــاری رکورده ــال ج ــن در س و همچني

ــت. ــده اس ــای مان ــرکت برج ــن ش ــد از ای تولي
مسئولیت های اجتماعی گل گهر

در مقابله با بحران کرونا
ــور  ــه کش ــته ک ــال گذش ــول یكس ــن در ط همچني
ــرکت  ــد، ش ــا ش ــوس کرون ــروس منح ــر وی درگي

ــرای  ــدد ب ــزات متع ــد تجهي ــا خری ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت معدن
بيمارســتان های امــام رضــا)ع( و غرضــی ســيرجان و وســایل 
خودحفاظتــی بــرای عمــوم شــهروندان و نيــز کنتــرل ایــن بيمــاری 
و جلوگيــری از شــيوع در منطقــه گل گهــر بــه طوریكــه ایــن 
شــرکت جایــزه کنتــرل و مبــارزه بــا بيمــاری کرونــا را از آن خــود 

ــت.   ــرده اس ک
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــا اشــاره بــه دیگــر 
اقدامــات شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ســيرجان در مقابلــه 
ــد هشــت دســتگاه  ــزود: خری ــا در شهرســتان ســيرجان اف ــا کرون ب
ــام  ــی و ام ــتان غرض ــی در بيمارس ــاران تنفس ــرای بيم ــور ب ونتيات
ــت  ــال جه ــون ری ــغ 300 ميلي ــت مبل ــيرجان، پرداخ ــا)ع( س رض
ــا  ــاعدت ب ــن مس ــک و همچني ــد ماس ــز کارگاه تولي ــاد و تجهي ایج
فرمانــداری ســيرجان بــرای ســتاد ویــژه کمــک هــای مومنانــه بــه 

ــال انجــام شــد.  ــارد ری ــغ 10 ميلي مبل
ــات  ــكی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ــاعدت ب ــه داد: مس وی ادام
ــد تجهيــزات حفاظــت فــردی  ــی ســيرجان در خصــوص خری درمان
ویــژه پرســنل و کادر درمــان بــه ميــزان 20 ميليــارد ریــال و تاميــن 
ــال و کمــک  ــارد ری ــزان 30 ميلي ــه مي ــی ب ــز درمان ــز مراک و تجهي
ــه دســتگاه هــای اجرایــی در جهــت تهيــه اقــام ضــروری  ــی ب مال
بهداشــتی از دیگــر برنامه هــای اجــرا شــده، توســط شــرکت 

ــوده اســت. ــا ب ــا کرون ــه ب گل گهــر در مقابل

 اثرات استراتژی توسعه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ؛
 وقتی معین اقتصادی شهروند افتخاری سیرجان می شود

گله از بشر متمدن
گله دارم از خيار و خوردنی                            

 این تورم کرده آدم مردنی
سيب سرخ ، صورت نادار زرد                     

  این سخن از فقر بر نادار مرد
ميوه امروز سهم غنی                            

  دورکن از کوچه جنس اجنبی
دوره ظلم،کساد است ای بشر           

    لقمه های چرب سهم پولدار بيشتر
شرم دارم از نگاه یک فقير                            

 این فقير گر باشد مرد پير
شرمم آید از تمدن در جهان                     

 قرن اول بهتر بود از این زمان
عقل آدم همره خودخواهی است                

 این همه کشتار از نادانی است
کشتن کودک روزی چند هزار                       

  عاقل نيست کار خيره سر
آدمی شيطان ، شيطان بی گناه            

 آدمی در این زمان هست توی چاه
از جهالت بيا بيرون هستی بشر 

          اشرف مخلوقاتی با تو هستم خيره سر
گر کنی بدنام تو با شر، خيره سر            

  تورم را تو آوردی به دنيا ای بشر

» حمزه فریفته «

ΧϪࣥএ ජࡁॲ



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 نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیان آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
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.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
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 پیشرفت 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، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری 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

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره 333 ـ شنبه 13 دی ماه 1399   ـ  18 جمادی ااولی 1442 ـ  2 ژانویه  2021ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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اخبار شرکت مجتمع 
جهان فواد سیرجان

ــت  ــازمان مدیری ــای س ــش ه ــز همای در مرک
صنعتــی بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر 
محمــد خــدادی معــاون امــور مطبوعاتــی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  اطاع رســانی  و 
اســامی و جنــاب آقــای دکتــر حســین امامــی 
روابط عمومــی  متخصصــان  انجمــن  رئیــس 
ــاب  ــد و از جن ــزار گردی ــران برگ ــران در ته ای
آقــای مســعود میرمحمــدی مدیــر حــوزه 
ــل  ــن المل ــور بی ــی وام ــط عموم مدیرعامل،رواب
ــر  ــه خاط ــیرجان ب ــواد س ــان ف ــرکت جه ش
کســب 8 عنــوان برتــر در قســمت هــای 

مختلــف جشــنواره تجلیــل گردیــد. 

بــه گــزارش انجمــن متخصصــان روابــط عمومــی 
ــی  ــارات روابط عموم ــی انتش ــنواره مل ــن جش پانزدهمی
در مرکــز همایــش هــای ســازمان مدیریــت صنعتــی بــا 
ــاون  ــدادی مع ــد خ ــر محم ــای دکت ــاب آق ــور جن حض
امــور مطبوعاتــی و اطاع رســانی وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی و جنــاب آقــای دکتــر حســین امامــی رئیــس انجمــن 
متخصصــان روابط عمومــی ایــران  در تهــران برگــزار گردیــد و از 
ــط  ــوزه مدیرعامل،رواب ــر ح ــدی مدی ــعود میرمحم ــای مس ــاب آق جن
ــه  ــیرجان  ب ــواد س ــان ف ــرکت جه ــل ش ــن المل ــور بی ــی وام عموم
ــنواره  ــف جش ــای مختل ــمت ه ــر در قس ــوان برت ــب 8 عن ــر کس خاط

ــد ــل گردی تجلی
ــن  ــف پانزدهمی ــای مختل ــش ه ــدد در بخ ــای متع ــه ه ــب رتب کس

ــی  ــریه داخل ــه نش ــی از جمل ــارات روابط عموم ــی انتش ــنواره مل جش
رتبــه اول - وب ســایت رتبــه دوم - بروشــور رتبــه دوم - تیــزر رتبــه 
ــر در  ــه ســوم ، شایســته تقدی ــه ســوم- عکــس رتب دوم - پوســتر رتب
بخــش کلیــپ و انتخــاب آقــای علــی ارجمنــد رئیــس روابــط عمومــی 
ــوان   ــه عن ــیرجان ب ــواد س ــان ف ــرکت جه ــل ش ــن المل ــور بی و ام
ــه  ــی ب ــط عموم ــارات و رواب ــوزه انتش ــوری ح ــر کش ــناس برت کارش
ــی  ــی انتشــارات روابط عموم ــن جشــنواره مل انتخــاب داوران پانزدهمی

ــا اســت. ــت ه ــن موفقی ــه ای از جمل

تکمیل پایگاه سامت بردسیر با کمک 
پرسنل شرکت مجتمع جهان فواد

همزمــان بــا وادت بــا ســعادت حضــرت  زینــب ســام ا... علیهــا و روز 
پرســتار ســاختمان شــماره ۲ پایــگاه ســامت شــهری بردســیر تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری رســید.
ــای ۳۵۰  ــر بن ــا زی ــر )ع( ب ــن جعف ــگاه ســامت شــهری موســی ب پای
متــر مربــع و اعتبــار یــک میلیــارد و هفتصــد میلیــون تومــان تکمیــل 
و  در بحــث ســامت، یــک ســوم جمعیــت شــهری بردســیر را مــورد 
ــگاه  ــارکت دانش ــا  مش ــاختمان ب ــن س ــد . ای ــی ده ــرار م ــش ق  پوش
علــوم پزشــکی کرمــان ،مجموعــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
و از طریــق کســر از حقــوق پرســنل خــوب و فــداکار شــرکت مجتمــع 
جهــان فــواد ســیرجان و بردســیر کــه هــر مــاه مبلغــی را بــه حســاب 
 مجمــع خیریــن ســامت شهرســتان واریــز کردنــد اتمــام و بــه

 بهره برداری است.

دیدار دکتر غنیان
معاون امور استان های مجمع خیرین سامت کشور 

با مدیرعامل شرکت جهان فواد سیرجان
ــور  ــاون ام ــان مع ــر غنی ــای دکت ــاب آق  جن
اســتان هــای مجمــع خیریــن ســامت 
کشــور، بــا حضــور در دفتــر شــرکت جهــان 
ــکر  ــر و تش ــن تقدی ــیرجان ضم ــواد س ف
فــراوان از جنــاب آقــای مهنــدس علــی 
عباســلو مدیــر عامــل مجتمــع جهــان فــواد 
ســیرجان بــا اهــدای لــوح از حمایــت هــای 
ــامت  ــن س ــع خیری ــرکت از مجم ــن ش ای
ــل  ــیر تجلی ــیرجان و بردس ــهرهای س در ش

ــد. کردن
ایشــان افزودنــد کــه ایــن لــوح در راســتای حمایــت هــا و مســاعدت هــای ویــژه جنــاب آقــای مهنــدس 
علــی عباســلو مدیــر عامــل شــرکت مجتمــع جهــان فــواد ســیرجان از طــرح هــای بهداشــتی و درمانــی 
مجمــع خیریــن ســامت شهرســتان هــای ســیرجان ، بردســیر و کشــور بــوده و همچنیــن کمــک هــای 
ــد  ــای ســیرجان ، خری ــگان بیمارســتان ه ــن اکســیژن رای ــه تامی ــا ازجمل بســیار خــوب در شــرایط کرون
ــزری و  ــنج لی ــب س ــر ، ت ــی مت ــس اکس ــپ ، پال ــی پ ــپ و س ــای پ ــد ب ــور ، خری ــای ونتیات ــتگاه ه دس
تامیــن ماســک از طریــق راه انــدازی کارگاه تولیــد ماســک و کمــک هــای نقــدی کــه توســط ایــن شــرکت 
ــکاران  ــان و هم ــرای ایش ــته و ب ــان دانس ــت از کادر درم ــت حمای ــی در جه ــه را گام مهم ــم گرفت انج
ــد. بزرگوارشــان در شــرکت مجتمــع جهــان فــواد ســیرجان آرزوی ســامتی و توفیــق روز افــزون نمودن

درخشش روابط عمومی شرکت جهان فواد سیرجان 
در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی با کسب 8 عنوان برتر 

جناب آقای اصغر صانعی )موزع نشریات محلی کرمان(  
بـا نهایت تأسـف درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه شـما و خانـواده محترمتان تسـلیت عرض 
نمـوده بـرای آن مرحومـه از درگاه خداونـد متعال مغفرت و برای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر 

جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیم .
همکاران شما در نشریه هفتواد کرمان

تسلیت

جناب آقای حسنی سعدی
مصیبـت وارده را بـه شـما و خانواده محترم تسـلیت 
میگویـم از درگاه حضرت دوسـت، بـرای آن مرحومه 
علـو درجـات و برای بازمانـدگان صبر مسـالت دارم .

محمد رضا علیزاده احمد آبادی 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان

تسلیت

www.teetr.ir

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

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

نهمیــن یــادواره ســرداران و یکصــد و ســی و ســه شــهید شــرکت ذغــال ســنگ کرمــان در 
فضایــی کامــا معنــوی، معطــر بــه عطــر وبــوی شــهدا در جــوار مــزار حــاج قاســم بــا حضــور 

ســردار حســین معروفــی فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان برگــزار شــد.
بیشــترین آمــار شــهدای وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی مربــوط بــه شــرکت ذغالســنگ 
ــی،  ــی، روح اامین ــین مؤمن ــا، حس ــهید طاهرنی ــرداران ش ــت و س ــادن اس ــان و از مع کرم

زارعــی، شــفیعی از شــهدای شــاخص شــرکت ذغالســنگ کرمــان هســتند. 

در ایــن یــادواره ابتــدا دکتــر نیــک طبــع مدیــر عامــل شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان 
ضمــن خیــر مقــدم بــه تمامــی حاضریــن مخصوصــا خانــواده معظــم و معزز شــهدا ، شــهیدان 
ــادت دانســته و  ــه شــهدا را عب ــت رســانی ب ــت دانســت ایشــان خدم را چشــم و چــراغ مل
افــزود جــای بســی توفیــق و ســعادت اســت کــه برگــزاری مراســم یــادواره ایــن شــرکت را 

بعــد از ســال هــا نصیــب و روزی مــا گردیــد. 
دکتــر نیــک طبــع شــهدا را بزرگتریــن افتخــار مملکــت دانســت و افــزود بســیار خوشــحالیم 
کــه در آســتانه اولیــن ســالگرد شــهادت ســردار دلهــا  در جــوار مــزار معطــر ایــن شــهید 
یــاد و خاطــره شــهدای شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان را گرامــی میداریــم.  ایــن مراســم 
ــود. ــان همــراه ب ــارا... اســتان کرم ــده ســپاه ث ــی فرمان ــا ســخنرانی ســردار معروف همــراه ب

ســردار معروفــی در ایــن مراســم بصیــرت افزایــی را مســیر شــهادت دانســت . 
ایشــان بــا توجــه بــه اینکــه در آســتانه اولیــن ســالگرد شــهادت ســردار حاج قاســم ســلیمانی 
هســتیم عنــوان داشــت ســلیمانی یعنــی شــجاعت ؛یعنــی بصیرت،یعنــی اعتقــاد بــه ارکان 
ــه خــدا و غــرق در ذات خــدا بــودن  ایشــان ســردار ســلیمانی را  ســلیمانی یعنــی عشــق ب
اســوه تقــوا و مردانگــی دانســت و افــزود بســیار بــه خــود میبالــم کــه در مکتــب حــاج قاســم 
ــادن زغالســنگ  ــی شــرکت مع ــه مســیر خواهــم داد . ســردار معروف ســربازی کــرده و ادام
کرمــان را یکــی از مجموعــه هــای پرتــاش در زمــان جنــگ و در حــال حاضــر دانســت و از 

مدیــر عامــل ایــن شــرکت جهــت برپایــی یــادواره شــهدا تقدیــر و تشــکر نمــود.
در ادامــه بــا حضــور ســردار معروفــی ســردار حســنی ســعدی جنــاب ســرهنگ زمانــی بــه 
ــوح  ــلیمانی ل ــب س ــران مکت ــط کارگ ــتقامت توس ــر و اس ــه صب ــان عرص ــیر زن ــی از ش یک
ــا اجــرای گــرم ســید رضــا  ــه مدیــر عامــل شــرکت اهــدا گردیــد. ایــن مراســم ب ســپاس ب
نــواب ، شــعر خوانــی شــاعر دل ســوخته اهــل بیــت جنــاب آقــای صابــر خراســانی و مداحــی 

جنــاب میــر دامــاد برگــزار گردیــد

خبرنگار هفتواد : پهلوانی نژاد

نهمین یادواره سرداران و ۱۳۳ شهید
ذغالسنگ کرمان برگزار شد

آگهی مناقصه   شماره11/87-35-99) یک مرحله ای(
شـرکت مخابـرات ایـران ) منطقـه کرمـان ( در نظـر دارد  اجـرای عملیـات طـرح کابل کشـی خاکـی فیبرنـوری بید 

خیـری و هماشـهر سـیرجان را از طریـق برگـزاری مناقصـه بـه بخش خصوصـی واگـذار نماید.
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه مـی توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر به سـایت شـرکت مخابرات ایـران به آدرس 
: WWW.Tci.ir یـا بـه سـایت مخابرات منطقـه کرمـان بـه آدرس  WWW.Kerman.tci.ir  و یا پسـت الکترونیک : 

Tadarokat.ker@tci.ir  مراجعـه نمایند .

شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان(
سهامی عام

آگهی مزایده  شماره4/2-35-99) یک مرحله ای(
شـرکت مخابـرات ایـران ) منطقـه کرمـان ( در نظر دارد  اقـام مازاد بر نیـاز خود را از طریـق برگزاری 
مزایـده بـه فروش رسـاند، متقاضیـان شـرکت در مزایده مـی توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر به 

سـایت شـرکت اینترنتی WWW.Tci.ir یـا  WWW.Kerman.Tci.ir مراجعه نمایند .

شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان(
سهامی عام


