
شهادت امام حسن عسکری )ع( بر عموم شیعیان تسلیت سال دهم ـ شماره 366 ـ شنبه 17 مهر ماه 1400   ـ  2 ربیع االول  1443 ـ  9 اکتبر 2021 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومانسال » تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« گرامی

آدرس سایت هفتواد
    https://haftvadkhabar.ir 

ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
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 سردار باوقار

معجزه ی الهی
۳

دکتر پورابراهیمی تاکید کرد:

امنیت کرمان تامین نباشد، 
سرریز ناامنی به استان های 

دیگر وارد می شود

2

۳

استاندار کرمان 
در پیامی به مناسبت روز جهانی 

و هفته ملی کودک؛

تربیت نسل توانمند و 
توسعه خواه از کودکی 

آغاز می شود
2

طی شش ماهه نخست سال جاری؛

بیش از دو هزار طرح 
اشتغال توسط کمیته 
امداد در استان کرمان 

ایجادشده است

مدیرعامل رشکت میل صنایع مس ایران خرب داد

ثبت رکورد فروش ثبت رکورد فروش 
٣5٣5 هزار میلیارد  هزار میلیارد 

توماین »فمیل« در توماین »فمیل« در 
نیمه اول امسالنیمه اول امسال

4

2

اَینَ مُعِز ُاالولِیاءاَینَ مُعِز ُاالولِیاء

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
هیات رزمندگان اسالم استان کرمان هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 

هر صبح جمعه ساعت هر صبح جمعه ساعت 66  
حسینیه ثارا... کرمان
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 مدیر کل تامین اجتماعی استان :
باید در شرایط اقتصادی موجود تعامل، 
همراهی و همکاری الزم با کارفرمایان 

صورت گیرد
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فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )41-00( - نوبت اول

 تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی 
و خدمات امداد رسانی در شهرستان های 
جیرفت، بم و کهنوج و نواحی تابعه آنها 

شـرکت گاز اسـتان کرمان در نظـر دارد فراخـوان ارزیابی کیفی جهـت برگزاری مناقصـه ) تعمیرات و 
نگهـداری شـبکه و تاسیسـات گازرسـانی و خدمات امداد رسـانی در شهرسـتان های جیرفـت، بم و 
کهنـوج و نواحـی تابعه آنها( بـه شـمار2000093164000076 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 

نماید.  برگـزار  دولت 
کلیـه مراحـل برگزاری فراخـوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفی  تا 
ارسـال دعوتنامـه جهت سـایر مراحل مناقصـه، از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهد شـد الزم اسـت مناقصه گـران درصورت عدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت 
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند. تاریخ انتشـار فراخـوان در سـامانه تاریخ1400/07/17  می باشـد. 
اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پس از برگـزاری فرآینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال دعوتنامه از 

طریـق سـامانه سـتاد بـه مناقصـه گران ارسـال خواهد شـد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 00/07/25
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 00/08/09

 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار: شـرکت گاز اسـتان کرمـان واقـع در بلـوار 22 بهمن -
حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه شماره تماس: 034-31326000 

شماره فکس:034-33239661 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شناسه آگهی: 1201220

2000093164000076 کد فراخوان 00/07/17 تاریخ چاپ 
نوبت اول 730 مدت زمان 

اجرا)روز(

14/600/000/000 مبلغ تضمین 
)ریال( 00/07/18 تاریخ چاپ 

نوبت دوم یک تعداد مرحله

روابط عمویم رشکت گاز استان کرمان

برق برق خادمخادم مشاست  مشاست 
ویل یم تواند ویل یم تواند قاتلقاتل مشا هم ابشد.  مشا هم ابشد. 

عوامل خطر را شناسایی کنید ویل تجربه نکنید عوامل خطر را شناسایی کنید ویل تجربه نکنید 

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

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

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان :

بیش از 60 درصد 
حوادث استان کرمان 

مربوط به سوانح 
جاده ای و ترافیکی است
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                                                      سردار باوقار
که در نظر بَُود عیان، حاج قاسم این نگار من باز برآمد این ندا، از دل بی قرار من  

بهار من ضمان شود، سلیمانی بهار من عالم اگر خزان شود، طراوتش نهان شود  
الگوی خود را دیده ام، حاج قاسم افتخار من به عاقلی رسیده ام، دل از هوس بریده ام 

رسیده و می رسد از، سردار باوقار من تاب من و توان من، آرامش روان من  
پیروی از سفارشش، فکر من است و کار من نگاه من به راه او، ادامه ی نگاه او  

سلیمانی واسطه تا، عمل شود شعار من می طلبم من از خدا، روم به راه شهدا  

غالمحسین رضایی - نقاش

                                           امام حسن عسکری)ع(
شد همچو اجداد خود بر سر پیمان شهید امام عسکری)ع( به مقصود عالی رسید  

)شهید( در حیات است و قاتلش بمرده رفت و امامتش را به قائمش سپرده  
شهادت البته که حیات جاودانیست امام )نور خدا( در نور حق فنا نیست  

بسوی خیر و خوبی دوری ز هرچه بدی از برکات امام، جوامع معنوی  
خصوصاً دل و دین و جوامع شیعیان روشن ز آفتاب امامت است این جهان  

سعادت دو گیتی مدیون )خون شهید( تالش این امامان دین را نموده جاوید  

پیام گرامیداشت هفته نیروی 
انتظامی در کرمان 

ــی  ــر نمایندگ ــئول دفت ــارا... و مس ــپاه ث ــده س فرمان
ولــی فقیــه در ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان درپیامــی 
هفتــه ناجــا را برغیورمــردان انتظامــی تبریــک 

ــد. گفتن

ــارا... و  ــپاه ث ــده س ــی فرمان ــین معروف ــردار حس ــام س در پی
ــی  ــر نمایندگ ــئول دفت ــور مس ــی عربپ ــالم عل ــت االس حج
ــت:  ــده س ــان  آم ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــه در س ــی فقی ول
ــرای تجلیــل  هفتــه نیــروی انتظامــی فرصــت ارزشــمندی  ب
ــه ــف ومجاهدان ــر ک ــان ب ــه ج ــت ک ــی اس ــزرگ مردان  از ب

 زمیـــنه ساز استقرار سالمت اجتماعی و امنیت جامعه اسالمی 
شده اند.

ــروز  ــی ام ــروی انتظام ــد: نی ــی افزای ــام م ــن پی  ای
ــران  ــت ای ــه گاه مل ــن و تکی ــته مام ــون گذش همچ
ــت  ــی ظرفی ــداری ، تمام ــون م ــایه قان ــوده و در س ب
هــا و توانمنــدی هــای خــود را بــرای تعمیــق امنیــت 
و آرامــش مــردم قدرشــناس کشــورمان بــه کار 
ــت  ــی از امنی ــش اعظم ــه بخ ــوی ک ــه نح ــه ب گرفت
ــداکاری و  ــار، ف ــون ایث ــور، مره ــی کش ــال زدن مث
جانبــازی غیــور مــردان نیــروی انتظامــی جمهــوری 
ــده  ــتا فرمان ــن راس ــت و در ای ــران اس ــالمی ای اس
معظــم کل قــوا مــی فرمایند«امــروز نیــروی انتظامی 
در خدمــت مــردم ، در کنــار مــردم و پشــتیبان آنــان 
اســت و آحــاد مــردم نیــز بــه ایــن نیــرو افتخــار مــی 

ــد. ــاد دارن ــه آن اعتم ــد و ب کنن
 در ایــن پیــام ابرازامیــدواری شــده اســت: کــه 
ــا  ــیج ب ــی بس ــم افزای ــتایی و ه ــم راس ــروز ه ام
نیــروی انتظامــی در اســتان کرمــان وهمچنیــن 
مردمــی  اتصــال  و  اجتماعــی  عمــق  دلیــل  بــه 
ایــن دو نهــاد و حضــور در جغرافیــای اســتان، 
و  اجتماعــی  هــای  ناامنــی  بــا  مبــارزه   در 
ــرض  ــای متع ــی و پدیده ه ــای اخالق ــاری ه ناهنج
بــه فرهنــگ و زیســت در شــأن مــردم کرمــان 
را  عرصه هــا  ایــن  در  پلیــس  اقدامــات  بتوانــد، 
جــدی  مطالبــات  پاســخگوی  و  تــر  برجســته 
ــا  ــورد ب ــان در برخ ــب دیارکریم ــردم نجی ــاد م  آح

ناهنجاری ها و مقابله با مفاسد اجتماعی باشد.

برگزاری جلسه معرفی و تست 
دستگاه عیب یاب تجهیزات برقی 
به میزبانی شرکت توزیع نیروی 

برق جنوب استان کرمان
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان، 
ــت  ــی و تس ــور معرف ــه منظ ــه ای ب جلس
ــی  ــزات برق ــی تجهی ــب یاب ــتگاه عی  دس
ــارک  ــن پ ــط محققی )کاوش T۲۲( توس
علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران  بــا 

ــی دانشــگاه  ــاون اداری و مال ــژاد مع ــی ن حضــور روح ا... فدای
ــاوری پیشــرفته و مشــاور  ــی صنعتــی و فن تحصیــالت تکمیل
ــوب  ــرق جن ــع ب ــات شــرکت توزی و عضــو کمیســیون تحقیق
اســتان کرمــان، مدیــر دفتــر تحقیقــات و کارشناســان 
ــرداری و  ــره ب ــر به ــزی و دفت ــه ری ــی و برنام ــر مهندس دفت
ــالت  ــگاه تحصی ــجویان دانش ــاتید و دانش ــپاچینگ، اس دیس
ــرکت  ــل ش ــرفته در مح ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت تکمیل

ــد. ــزار گردی برگ

کریمــی افشــار، مدیــر دفتــر تحقیقــات شــرکت، در حاشــیه 
ــم  ــتای تفاه ــدام در راس ــن اق ــود: ای ــان نم ــت بی ــن نشس ای
ــالت  ــگاه تحصی ــرکت و دانش ــن ش ــده بی ــه ش ــه مبادل نام
تکمیلــی و فنــاوری پیشــرفته مــی باشــد کــه بــا هــدف تســت 

ــه اســت. ــتگاه از ســمت دانشــگاه صــورت گرفت دس
ــه تعامــل ســازنده میــان شــرکت و دانشــگاه  ــا اشــاره ب وی ب
اعــالم نمــود فعالیــت هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی در قالــب 
انعقــاد تفاهمنامــه بــا دانشــگاه هــای برتــر اســتان بــه ماننــد 
دانشــگاه هــای  تحصیــالت تکمیلــی، شــهید باهنــر کرمــان و 
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان، حمایــت از انجــام پــروژه هــای 
تحقیقاتــی مشــترک و اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در 
شــرکت و دانشــگاه از ســال ۱۳۹۶ در حــال انجــام مــی باشــد.

برگزاری جلسه شرکت شسکام 
 با مخابرات کرمان 

ــه  ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
کرمــان بــا توجــه بــه الــزام شــرکت شســکام جهــت 
امضــاء قراردهــای فــی مابیــن ایــن شــرکت وپرســنل 
ــت  ــکام مدیری ــنل شس ــه پرس ــان ،جلس ــت پیم تح

ــد.  ــی برگزارش مال

گفتنــی اســت در ایــن جلســه  در خصــوص عقــد قــرارداد بــا 
ایــن شــرکت و امضــاء قراردادهــای شــرکت شســکام تشــکیل 
و پــس از بحــث وتبــادل نظــر امضــاء قــرار داد توســط کلیــه 

پرســنل مدیریــت مالــی انجــام گردیــد.

غالمحسین رضایی - نقاش

ــده و  ــاران آین ــودکان، معم ــت: ک ــان گف ــتاندار کرم اس
مدیــران فــردای کشــورند و دوران کودکــی بهتریــن 
ــواه  ــعه خ ــد و توس ــل توانمن ــت نس ــرای تربی ــت ب فرص

ــت. اس
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی اســتانداری کرمــان دکتــر علــی 
ــی  ــی و روز جهان ــه مل ــبت هفت ــه مناس ــی ب ــد در پیام ــی ون زین
کــودک تصریــح کــرد: روز جهانــی و هفتــه ملــی کــودک، فرصتــی 
اســت تــا بیــش از پیــش بــر تصمیــم هایــی کــه مــی گیریــم تمرکز 
و دقــت کنیــم زیــرا آینــده ی کــودکان، تحــت تاثیــر تصمیم هــای 
امــروز ماســت و بایــد در راســتای ارتقــای حقــوق کــودکان و ایجــاد 
ــده ای  ــرای فراهــم آوردن آین ــا ب ــا نشــاط، خــالق و پوی ــی ب فضای
ــی و  ــای دین ــوزه ه ــر آم ــق ب ــلی منطب ــت نس ــان و تربی درخش

فرهنــگ اصیــل ایرانــی- اســالمی تــالش کنیــم.
اســتاندار کرمــان در ادامــه بــا مهــم خوانــدن ترویــج مکتــب شــهید 
ــای  ــوزه ه ــب آم ــن مکت ــرد: ای ــد ک ــلیمانی تاکی ــم س ــاج قاس ح
ــه ترویــج آنهــا  ــا ظرافــت ب ــرای کــودکان دارد و بایــد ب بســیاری ب
بــرای کــودکان همــت گماشــت، حتــی بزرگترهــا بایــد در برخــورد 
محبــت آمیــز و شــیوه ارتبــاط بــا کــودکان حــاج قاســم را الگــوی 
ــار مــی  ــه رفت ــا کــودکان بســیار مهربانان ــه ب ــد ک ــرار دهن خــود ق

کــرد.
دکتــر زینــی ونــد بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان بویــژه در عرصــه 
ــی  ــام و موفق ــای صاحــب ن ــره ه ــوان، چه ــودک و نوج ــات ک ادبی
ــرای  ــزی، اج ــه ری ــا برنام ــد ب ــی توان ــان م ــد: کرم ــی افزای دارد م
رویدادهــا و تاســیس رشــته هــای دانشــگاهی مرتبــط بــه مرکــزی 

ــل شــود. ــات کــودک و نوجــوان تبدی ــر در عرصــه ادبی تاثیرگذارت
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه کرونــا بــرای اقشــار و ســنین 
ــه  ــرد: ب ــح ک ــت تصری ــی داش ــودکان، تبعات ــه ک ــف از جمل مختل
ــا  ــه ه ــه زمین ــت در هم ــودکان الزم اس ــری ک ــیب پذی ــل آس دلی
بــه نیازهــای کــودکان توجــه ای ویــژه داشــت تــا زندگــی آنهــا در 

ابعــاد گوناگــون ســالم و پرنشــاط باشــد.
ــان  ــر نش ــود خاط ــام خ ــری ازپی ــش دیگ ــان در بخ ــتاندار کرم اس
ــرد.  ــی گی ــکل م ــی ش ــر در کودک ــعه گ ــن توس ــت: ذه ــرده اس ک
ــت  ــی و اهمی ــه دوره کودک ــه ب ــدون توج ــعه ب ــه توس ــیدن ب رس
ــن  ــن نیســت و از ای ــواه ممک ــعه خ ــت نســل توس ــوزش و تربی آم
جهــت نقــش خانــواده و بــه خصــوص مــادران، آمــوزش و پــرورش 
و آموزشــهای قبــل از دبســتان و شــیوه هــای آمــوزش بســیار حائــز 

اهمیــت اســت.
ــب  ــت: اینجان ــده اس ــد آم ــی ون ــی زین ــر عل ــام دکت ــان پی در پای
ضمــن تبریــک روز جهانــی کــودک بــه همــه کــودکان عزیــز دیــار 
ــالمتی و  ــال، س ــد متع ــا از خداون ــای آنه ــواده ه ــان و خان کریم

ــالت دارم. ــز را مس ــودکان عزی ــژه ک ــردم و بوی ــرافرازی م س

استاندار کرمان در پیامی به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک؛

تربیت نسل توانمند و توسعه خواه از کودکی آغاز می شود

******

ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ریی
طــرح فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان در مقابلــه بــا 
تــردد اتبــاع غیرمجــاز در اســتان گفــت: دغدغــه شــما 
بــه حــق اســت و مــا ایــن معضــل را کامــال درک مــی 
ــان درســت  ــت کرم ــل مرکزی ــت ثق ــر امنی ــم و اگ کنی

ــا وارد  ــتان ه ــر اس ــه دیگ ــی آن ب ــرریز ناامن ــود، س نش
مــی شــود. 

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت بــا فرمانــده 
انتظامــی اســتان کرمــان و ارتبــاط ویدئوکنفرانــس 
ــه مناســبت  ــا ب ــی شهرســتان ه ــان انتظام ــا فرمانده ب
ــط  ــی توس ــات خوب ــه خدم ــان اینک ــا بی ــا ب ــه ناج هفت
ــار  ــان انجــام شــده، اظه ــی اســتان کرم ــروی انتظام نی
ــد  ــف بای ــه شــیوه هــای مختل ــن خدمــات را ب کــرد: ای
بــرای مــردم بازگــو کــرد چنانچــه رهبــر معظــم انقــالب 
نیــز بــر اطــالع رســانی اقدامــات انجــام شــده در نظــام 

ــد. ــد دارن اســالمی تاکی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رســانه هــای معانــد ســعی در 
ــرایط  ــوه دادن ش ــیاه جل ــردم و س ــردن م ــد ک ــا امی ن
ــی  ــرح فرمانده ــرد: ط ــح ک ــد، تصری ــورمان را دارن کش
ــا قاچــاق  ــه ب انتظامــی اســتان کرمــان در زمینــه مقابل
اتبــاع غیرمجــاز بســیار مهــم اســت و صــورت جلســات 

و اقــدات انجــام شــده در فرماندهــی انتظامــی در زمینــه 
ایجــاد ممنوعیــت تــردد اتبــاع غیرمجــاز بیانگــر اهتمــام 
ایــن نیــرو بــا اســتفاده از ظرفیــت داخلــی در مقابلــه بــا 
ــان ایــن  ــت کــه خودت ایــن معضــل اســت و از ایــن باب
ــر و تشــکر را  ــد کمــال تقدی ــداع کــرده ای حرکــت را اب

دارم.
ــای  ــردد خودروه ــرد: ت ــد ک ــی تاکی ــر پورابراهیم دکت
حامــل اتبــاع غیرمجــاز بــا ســرعت بــاال بــه جــز ایجــاد 
ــه  ــز ب ــردم را نی ــی م ــی و روان ــت روح ــات، امنی تصادف
خطــر انداختــه بــود و از ورود فرماندهــی انتظامــی 
اســتان کرمــان بــه ایــن موضــوع و اقــدام انقالبــی تشــکر 

ــم. ــی کنی ــت م ــن طــرح حمای ــا از ای و حتم
ــرد:  ــان ک ــس بی ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــان  ــتان کرم ــی اس ــده انتظام ــزارش ۱۴ روزه فرمان گ
ــه فــوق العــاده  ــا تــردد اتبــاع بیگان در زمینــه مقابلــه ب
اســت و نشــان مــی دهــد کاری ارزشــمند انجــام شــده 

اســت.
وی بیــان کــرد: دغدغــه شــما بــه حــق اســت و مــا ایــن 
معضــل را کامــال درک مــی کنیــم و اگــر امنیــت ثقــل 
مرکزیــت کرمــان درســت نشــود، ســرریز ناامنــی آن بــه 

دیگــر اســتان هــا وارد مــی شــود.
ــه  ــم ب ــن تصمی ــان اینکــه ای ــا بی ــر پورابراهیمــی ب دکت
ــر  ــات آن فرات ــرات و تبع ــا اث ــت ام ــتانی اس ــر اس ظاه
ــن پیشــنهادی و احــکام  ــد مت ــذا بای از اســتان اســت ل
ــه وزارت کشــور نیــز اعــالم شــود، افــزود: فرماندهــی  ب
انتظامــی اســتان کرمــان بایــد موضــوع را در دو بخــش 
ببیننــد کــه بخــش اول اقدامــات تنبیهــی و بخــش دوم 

ــی باشــد. اقدامــات ایجاب
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس در پایــان 
ــی  ــروی انتظام ــع مشــکالت نی ــزوم رف ــر ل ــد ب ــا تاکی ب
اســتان کرمــان گفــت: تقویــت نیــروی انتظامــی تقویــت 
ــی مــردم اســت. ــاه، ســالمت روحــی و روان امنیــت، رف

دکتر پورابراهیمی تاکید کرد:
امنیت کرمان تامین نباشد، سرریز ناامنی به استان های دیگر وارد می شود

سرپرســت شــهرداری کرمــان گفــت: در دورۀ سرپرســتی 
تــاش کردیــم هیــچ خللــی در امــور جــاری شــهرداری 

ــد. ــود نیای ــی به وج ــهروندان کرمان و ش
ــور اســماعیلی در حاشــیه  ــه گــزارش کرمان آنالیــن، محســن پ ب
بازدیــد از پروژه هــای شــهری، در خصــوص اقدامــات انجــام شــده 
در دو مــاه گذشــته در شــهرداری کرمــان افــزود: بالفاصلــه بعــد 
از تحویــل شــهرداری، بــا توجــه بــه اینکــه چنــد روزی بیشــتر از 
ــود  ــود، نیــاز ب افتتــاح آرامســتان »بهشــت کریمــان« نگذشــته ب
ــی،  ــم ترافیک ــب عالی ــاده، نص ــازی ج ــد ایمن س ــی مانن اقدامات
پیگیــری روشــنایی، انتقــال آب و تعیین تکلیــف برخــی مســایل 
آرامســتان از طریــق فرمانــداری و ســایر دســتگاه ها انجــام شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل، پیگیــری ایــن امــور در اولویــت قــرار گرفــت.

ــه  ــان ازجمل ــهرداری کرم ــط ش ــات توس ــی اقدام ــه برخ وی ب
ــروی  ــتقرار نی ــرای اس ــس ب ــد کانک ــی و خری ــانه خاک ــاد ش ایج
ــر  ــر دیگ ــال حاضــر، پیگی ــت: در ح ــرد و گف ــاره ک ــی اش انتظام

ــتیم. ــتان هس ــن آرامس ــاز در ای ــورد نی ــور م ام

سرپرســت شــهرداری کرمــان افــزود: اصلی تریــن کاری کــه 
ــی«  ــهید تجل ــان »ش ــروژۀ خیاب ــف پ ــم، تعیین تکلی ــام دادی انج
ــود. ــرده ب ــاد ک ــی ایج ــوارد نارضایتی های ــی م ــه در برخ ــود ک ب
ــات  ــان اینکــه پیاده راه ســازی یکــی از اقدام ــا بی پوراســماعیلی ب

ــل  ــال های قب ــه در س ــت ک ــازی در شهرداری هاس ــوب شهرس خ
در کرمــان انجــام نشــده، گفــت: ایــن اقــدام در دورۀ  قبــل انجــام 

شــد، امــا در مــواردی در اجــرا نارضایتــی ایجــاد کــرده بــود.
وی ادامــه داد: شــهرداری، دســتورالعمل هایی بــرای گرفتــن 
ــتورالعمل،  ــاس آن دس ــر اس ــل ب ــه در دورۀ قب ــکار دارد ک پیمان
ــل  ــا به دلی ــده، ام ــد ش ــتی منعق ــکار به درس ــا پیمان ــرارداد ب ق
شــرایطی کــه در ایــن محــل وجــود داشــت و به دلیــل کم توانــی 
پیمانــکار در بــه پایــان رســاندن پــروژه، کار ایــن خیابــان 

ــود. ــده ب ــن مان ــی روی زمی به نوع
ــد  ــه خلع ی ــرد: از آنجاک ــان ک ــان بی ــهرداری کرم ــت ش سرپرس
ــۀ  ــی ادام ــی دارد و از طرف ــی طوالن ــد قانون ــک رون ــکار ی پیمان
کار بــرای پیمانــکار به دالیــل افزایــش نــرخ مصالــح و دســتمزدها 
ــد  ــه رون ــیدن ب ــرعت بخش ــرورت س ــه ض ــر ب ــود، نظ ــدور نب مق
اجــرای پــروژه بــا هماهنگــی  پیمانــکار، پیــاده راه ســازی خیابــان 
ــام  ــهرداری انج ــط ش ــک و توس ــرارداد منف ــی از ق ــهید تجل ش
ــد )ارگ( را  ــدان توحی ــازی می ــاده راه س ــکار پی ــود و پیمان می ش

ادامــه می دهــد.
بــرای  لوله گــذاری  کار  تاکنــون،  داد:  ادامــه  پوراســماعیلی 
بــرای  غالف گــذاری  بــرق،  خطــوط  کــردن  زیرزمینــی 
و  مجموعــه  ســبز  فضــای  بــرای  آب  انتقــال  کابل کشــی، 
اثــر  در  کــه  آب هــای ســطحی  انتقــال  بــرای  لوله گــذاری 
ــزی  ــه زودی بتن ری ــده و ب ــام ش ــود، انج ــاد می ش ــی ایج بارندگ

انجــام خواهــد شــد.
ــروژۀ  ــه در اجــرای پ ــن اســت ک ــا ای ــالش م وی گفــت: تمــام ت
خیابــان »شــهید تجلــی« وقفــه ای ایجــاد نشــود و حداقــل فضــای 
ــا در  ــه آن ه ــی ب ــدوده و دسترس ــن مح ــای ای ــوی مغازه ه جل
کمتریــن زمــان ممکــن، آزاد و آمــاده شــود و بعــد هــر زمــان کــه 
ــان »شــهید تجلــی«  شــهردار جدیــد آمدنــد، طــرح اصلــی خیاب

را اجــرا کننــد.
سرپرســت شــهرداری کرمــان بیــان کــرد: انصافــاً کســبۀ خیابــان 
»شــهید تجلــی« نیــز بــه شــهرداری کمــک می کننــد کــه جــای 

تشــکر دارد.

سرپرست شهرداری کرمان:

در این مدت تالش کردیم هیچ خللی در امور جاری به وجود نیاید

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
ــان  ــا و معاون ــران، روس ــازی مدی ــت مج در نشس
ــا و  ــتان ه ــرورش شهرس ــوزش و پ ــتیبانی آم پش
مناطــق اســتان بــر ضــرورت واکسیناســیون دانــش 
آمــوزان 12 تــا 18 ســال تــا 20 مهــر 1400 و بازگشــایی 
آرام و تدریجــی مــدارس از اول آبــان تاکیــد کــرد.

بــه گــزارش اداره اطــالع رســانی و روابــط عمومــی آمــوزش 
ــان  ــا بی ــب ب ــکندری نس ــد اس ــان، احم ــتان کرم ــرورش اس و پ
ــه  ــادی از جمل ــش هــای زی ــی چال ــن کــه شــروع ســال تحصیل ای
ســاماندهی نیــروی انســانی، تعمیــر و تجهیــز مــدارس و...بــه 
همــراه دارد، گفــت: ایــن روزهــا همــکاران اداری در زمینــه صــدور 
ابــالغ نشــان دادنــد کــه اگــر بــرای کاری برنامــه و جدیــت داشــته 
باشــیم بــه نتیجــه خوبــی مــی رســیم، چنانچــه بــرای کاری وقــت 
ــر  ــم کمت ــکالت ه ــیم مش ــته باش ــی داش ــل خوب ــم و تعام  بگذاری

می شود.

ــم  ــا وجــود دارد، امیدواری ــوق ه ــی از ارســال حق ــزود: نگران وی اف
ــع ارســال  ــه موق ــا را ب ــوق ه ــم حق ــالش شــبانه روزی بتوانی ــا ت ب
ــیار  ــه بس ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــای یکپارچ ــامانه ه ــم، س کنی
ــود را  ــه خ ــی وظیف ــه خوب ــه ب ــی ک ــوده نیروهای ــش ب ــه بخ نتیج
انجــام نمــی دهنــد، شناســایی مــی شــوند همــه مــا بــه دنبــال ایــن 
هســتیم کــه کارمــان شــفاف و روان باشــد و حاضــر نیســتیم کاری 

ــم. ــون انجــام دهی خــالف عــرف، شــرع، منطــق و قان
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت: هیــچ نیرویــی 
بــدون ابــالغ نبایــد وجــود داشــته باشــد حتــی اگــر نیرویــی مــازاد 
ــر  ــدون اث اســت، گاهــی نیرویــی فضایــی اشــغال مــی کنــد امــا ب
اســت، نبایــد بگذاریــم فــردی در آمــوزش و پــرورش باشــد بــدون 
کارکــردن و اثربخشــی تــا آمــوزش و پــرورش در مــدار اصلــی خــود 
ــرورش  ــوزش و پ ــع آم ــگاه رفی ــه جای ــوارد ب ــن م ــرد، ای ــرار گی ق
آســیب مــی زنــد، شــیوه هــای صحیــح معلمــی بایــد در راس کار 
معلمــان قــرار گیــرد، از کنــار کــم کاری و کوتاهــی نبایــد بگذریــم.

اســکندری نســب اظهــار داشــت: ۱0 میلیــارد تومــان بــه حســاب 
ــه هــم مبالغــی  ــن هفت ــز شــده و در ای مــدارس شــبانه روزی واری
واریــز مــی شــود، نحــوه هزینــه کــرد مهــم اســت، در بــاب مســائل 
ــت  ــی مدیری ــه خوب ــد ب ــدارس بای ــران م ــدارس مدی ــتی م بهداش
ــرادی  ــه دنبــال ایــن هســتند کــه نقــص و ای کننــد، خیلــی هــا ب
بــرای آمــوزش و پــرورش پیــدا کننــد، ضــرورت دارد تــا 20 مهــر 
ــوند، بعضــی  ــال واکســینه ش ــا ۱8 س ــوزان ۱2 ت ــش آم ــام دان تم
ــران  ــن وظیفــه مدی از شهرســتان هــا و مناطــق عقــب هســتند ای
ــرار  ــدارس اســت واکسیناســیون و بهداشــت را در دســتور کار ق م
ــه  ــدارس ب ــاه م ــان م ــل آب ــت از اوای ــن اس ــر ای ــالش ب ــد، ت دهن

ــوند. صــورت حضــوری بازگشــایی ش
ــرای خــود  ــرورش الگویــی مناســب ب وی بیــان کــرد: آمــوزش و پ
تهیــه کــرده، سیاســت آرام و تدریجــی و در کنــار تامیــن ســالمت 
ــه  ــه ب ــی و توج ــت آموزش ــرای عدال ــا اج ــوام ب ــوزان ت ــش آم دان

ــت. ــم اس ــیار مه ــتی بس ــائل بهداش ــیون و مس واکسیناس

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد:

ضرورت واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال تا 20 مهر 1400
تالش برای بازگشایی تدریجی و حضوری مدارس

احمــر  مدیرعامــل جمعیــت هــالل 
ســتاد  جلســه  در  کرمــان  اســتان 
ــان  ــات کرم ــت تصادف ــری وضعی راهب
بیــان کــرد: بیــش از 60 درصــد حوادث 
اســتان مربــوط بــه ســوانح جــاده ای و 

ــت. ــی اس ترافیک
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمر 
ــالح در جلســه مشــترک  ــان؛ رضــا ف اســتان کرم

شــورای هماهنگــی ترافیــک و کمیســیون ایمنــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــای اس ــل راه ه ــل و نق حم
ــش از ۶0  ــرد: بی ــان ک ــان بی ــزی کرم ــه خی حادث
درصــد حــوادث اســتان مربــوط بــه ســوانح جــاده 

ــت. ــی اس ای و ترافیک
ــه رتبــه اول اســتان کرمــان  وی در ایــن جلســه ب
در امــر رهاســازی حــوادث جــاده ای بــه مــدت 2 
ــزود: امدادرســانی  ــرد و اف ــی اشــاره ک ســال متوال
ــیب  ــراری آس ــکان اضط ــوانح، اس ــوادث و س در ح
راه  در  و  جــوی  حــوادث  از  ناشــی  دیــدگان 
ــی  ــه مراکــز درمان ــال مصدومیــن ب ــدگان، انتق مان
اقدامــات  جملــه  از  اورژانــس  هماهنگــی  بــا 
ــوانح  ــع س ــروز وقای ــر در ب ــالل احم ــت ه جمعی

ــت. ــاده ای اس ج

ــای  ــاز خودروه ــردد غیرمج ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
حامــل اتبــاع خارجــی )افاغنــه( در محورهــای 
ــن  ــد ای ــزود: ۹0 درص ــتان اف ــرق اس ــوب ش جن
ــا ســرعت غیرمجــاز رخ مــی دهــد کــه  حــوادث ب
ــن  ــا متوفی ــن و ی ــازی مصدومی ــه رهاس ــر ب منج
توســط نیروهــای امــدادی جمعیــت هــالل احمــر 

ــود.  ــی ش ــتان م اس
ــت  ــای بدس ــق الگوه ــرد: مطاب ــان ک وی خاطرنش
ــده از تحلیــل حــوادث جــاده ای، فصــل هــای  آم
ــه ترتیــب  بهــار ۱۴00، پاییــز و زمســتان ۱۳۹۹ ب

ــد. ــار حــوادث جــاده ای داشــته ان ــن آم باالتری
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان 
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن 
جمعیــت در خصــوص تقویــت فعالیــت هــای 

ــرد:  ــار ک ــاده ای اظه ــوادث ج ــانی در ح امدادرس
بــه روز رســانی تجهیــزات تخصصــی نجــات و 
ــاء  ــا، ارتق ــگاه ه ــری و لجســتیکی پای ــاوگان تراب ن
ــزاری  ــا برگ ــی ب ــای عملیات ــم ه ســطح علمــی تی
دوره هــای آمــوزش تخصصــی، بازآمــوزی و تــوان 
افزایــی تاثیــر بــه ســزایی در عملیــات امدادرســانی 

ــاال شــده اســت.  ــت بســیار ب ــا کیفی ب
هــا  بیــن دســتگاه  هماهنگــی  افــزود:  فــالح 
جهــت حضــور موثــر و بــه موقــع در حــوادث 
و امدادرســانی بــه هموطنــان موجــب کاهــش 
میانگیــن زمــان عملیــات امدادرســانی مــی شــود. 
ــداد  ــه ام ــدگان در زمین ــگان رانن ــوزش رای وی آم
و کمــک هــای اولیــه و مخاطــرات را یکــی از 
ــی  ــارات جان ــش خس ــرای کاه ــر ب ــکاری موث راه

عنــوان کــرد و گفــت: در محورهــای حادثــه خیــز 
و پرتــرد شــهربابک–یزد، رفســنجان – نــوق و 
کمربنــدی کرمــان – چتــرود متاســفانه هیچگونــه 
ــود  ــا وج ــیر آنه ــداد و نجــات در مس ــگاه ام پای
نــدارد و بایــد در اولیــن فرصــت بــه ایــن موضــوع 
مهــم توســط دســتگاه هــای مســئول توجــه ویــژه 

کــرد. 
وی اطــالع رســانی ســریع دســتگاه هــای مرتبــط 
بــا امدادرســانی حــوادث بــه جمعیــت هــالل احمــر 
را باعــث جلوگیــری از دســت رفتــن زمــان طالیــی 
رهاســازی مصدومیــن  و  امدادونجــات  امــر  در 
 ۱۱2 تلفنــی  ســامانه  گفــت:  و  کــرد  اعــالم 
جمعیــت هــالل احمــر در طــول شــبانه روز آمــاده 
پاســخگویی بــه هــم وطنــان حادثــه دیــده اســت.

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان :

بیش از 60 درصد حوادث استان کرمان مربوط به سوانح جاده ای و ترافیکی است

با رعایت افصله و پوشیدن ماسک نگذاریم  کرونا دوباره صعود کند .
 

 کرونـا رحم ندارد

******
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                                             معجزه ی الهی
جبهه ی دین را کند تا به ابد تقویت امامت امام دوازدهم تهنیت  

کفر شد از بستن راه امام ناامید از بعد یازده امام نوبت به ایشان رسید  
بر کشتی مصطفی)ص( نشست و شد ناخدا شکوفه ی درخت فاطمه)س( و مرتضی)ع( 

چتر حراستش بر معنویات باغ است مسیر آیندگان روشن به این چراغ است 
که می کند عدالت را به جهان برقرار منتخب است و منصوب دست پروردگار 
که بر خدا و بر این معجزه اش آفرین معجزه ی الهی وجود این نازنین  

                                                           اال یا اَُیَها الّساقی
به چشمم سورمه دارم از غبار خاک کوی تو اال یا اُیها الساقی فدای آن سبوی تو  

با خالق مرتبط بوده ز پشت پرده فهمیده سالم من به )حافظ( که مدد از غیب می دیده  
روانش مرتبط با ماوراء و عالم باال تن حافظ زمینی بود و روحش بر سر دنیا  

خدا را می شناخت و روشن از عرفان شده جانش غزلهای سماواتی شده تفسیر قرآنش  
که می بارد به دید من همیشه نور بر خاکش ز حافظ تا خدا بوده پل از اندیشه ی پاکش  

باید تفسیر حافظ را با دید معنوی فهمید غالمحسین رضایی - نقاشلساُن الغیب حافظ را نمی باید زمینی دید  

* ارسال شده توسط 
شهید ابراهیم هادی

ــاال  ــمان ب ــه ســمت آس ــر انســان ســرش را ب آگ
بیــاورد و کارهایــش را بــرای رضــای خــدا انجــام 
دهــد، مطمئــن بــاش زندگیــت عــوض میشــود و 

تــازه معنــی زندگــی  کــردن را مــی فهمــد.
پیامی از بهشت

یاد یارانیاد یاران

در اجــرای  مــواد مذکــور بدیــن وســیله  امالکــی  کــه برابــر آراء هیأت هــای  
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــالف  موضــوع قان حــل اخت
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  ناحیــه یــک   ســاختمان های فاق
ــا  ــی آن ه ــات ثبت ــه عملی ــه و ادام ــا پذیرفت ــت آن ه ــای ثب ــان  تقاض کرم
ــه ترتیــب شــماره پــالک  ــز گردیــده اســت، ب ــون مذکــور تجوی ــق قان مطاب
ــا  ــک ی ــخصات مال ــک و مش ــوع  مل ــل  وق ــش مح ــی  و بخ ــی از اصل فرع
مالکیــن ) متقاضیــان ثبــت( واقــع در بخش هــای  )1-4(  ثبتــی شهرســتان 
کرمــان  بــه شــرح ذیــل آگهــی  می شــود تــا  در صورتــی کــه  شــخص  یــا 
اشــخاصی  نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
باشــند بتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــک  ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت ی ــه ای خــود را ب
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
ــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم  تقدی
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. شــایان 
ذکــر اســت صــدور و تســلیم ســند مالکیــت بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
* امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در بخــش 

1 کرمــان
جــور  اکبــری  گوهــر  خانــم   - اصلــی   4657 از  فرعــی   487
کوهبنــان  از  صــادره   18 شــماره  شناســنامه  بــه  حســین  فرزنــد 
مربــع  متــر   279/52 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در 
 52 شــهری  پــالک   16 کوچــه  مهدیــه  خیابــان  کرمــان  آدرس  بــه 
1680 ردیــف    - رئوفــی  غالمعلــی  مالکیــت  محــل  از   خریــداری 

ــه  ــی ب ــد عل ــادی فرزن ــه آب ــرا عبدال ــم زه ــی - خان ــی از 4752 اصل 6 فرع
شناســنامه شــماره 2980578274 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 224/01 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان شــهرک ســیدی 
ــل  ــداری از مح ــه 6 خری ــهداء کوچ ــان ش ــه 15 خیاب ــر کوچ ــوار غدی بل
ــان  ــتم کیانی ــرو و رس ــد کیخس ــان فرزن ــت کیانی ــیمین دخ ــت س مالکی

ــف  0586 ــهراب - ردی ــد س فرزن
ــه  ــینی بیدوئی ــه حس ــم صدیق ــی - خان ــی از 4776 اصل 3310 فرع
ــان در  ــادره از کرم ــماره 3 ص ــنامه ش ــه شناس ــد ب ــد محم ــیمکی فرزن س
ــه آدرس  ــع ب ــر مرب ــاحت 274/09 مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــه  ــه دان ــد از کوچ ــب زاده بع ــان نجی ــای خیاب ــیدی انته ــوار س ــان بل کرم
ــل  ــت جلی ــل مالکی ــداری از مح ــمی خری ــی قاس ــازه عل ــب مغ ــی جن مرغ

رشــیدفرخی - ردیــف  1652
ــی از  ــده از 34 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16737 فرع
ــه  ــد ب ــد احم ــه فرزن ــتانی کوهپای ــعید گزس ــای س ــی - آق 4776 اصل
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 111 ص ــنامه ش شناس
بــه مســاحت 307 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان کمربنــدی شــرقی بعــد از 
مســجد خدایــی خیابــان امــام ســجاد انتهــای کوچــه 23 خریــداری از محــل 
ــف   ــا - ردی ــد رض ــیدفرخی فرزن ــد رش ــان و محم ــاهپور کیانی ــت ش مالکی

0011
16801 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 33 فرعــی 
از 4776 اصلــی - آقــای محمدرضــا گزســتانی فرزنــد مرتضــی بــه 
ــه  ــه ب ــاب خان ــان در ششــدانگ یکب شناســنامه شــماره 30 صــادره از کرم
مســاحت 239/20 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه 
ــت  ــل مالکی ــداری از مح ــه 17 خری ــجاد کوچ ــام س ــری ام ــت مت ای بیس

ــف  0432 ــرو - ردی ــد کیخس ــان فرزن ــاهپور کیانی ش
ــی از  ــده از 203 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16846 فرع
ــه  ــی ب ــد حاج ــی فرزن ــورآبادی تکاب ــد ش ــای محم ــی - آق 4776 اصل
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــهداد در شش ــادره از ش ــماره 1 ص ــنامه ش شناس
مســاحت 149/4 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه امــام رضــا انتهــای 

ــیدفرخی  ــر رش ــت اکب ــل مالکی ــداری از مح ــت خری ــمت راس ــه 9 س کوچ
ــف  0963 ــد - ردی ــد محم فرزن

ــی از  ــده از 11 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16856 فرع
4776 اصلــی - آقــای علــی اکبــر حبیبــی پــور کوهبنانــی فرزنــد حســن 
ــاب  ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کوهبن ــماره 158 ص ــنامه ش ــه شناس ب
خانــه بــه مســاحت 200 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه 
خامنــه ای خیابــان امــام ســجاد )ع( جنــب فرهنگســرای قمــر بنــی هاشــم 
خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو کیانیــان فرزنــد رســتم و کیخســرو 

ــف  1572 ــدان شــاهرخ - ردی ــان فرزن ــدون کیانی و فری
ــی از  ــده از 87 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16861 فرع
ــه  ــن ب ــد حس ــادی فرزن ــین آب ــای داود کدخداحس ــی - آق 4776 اصل
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــهداد در شش ــادره از ش ــماره 2 ص ــنامه ش شناس
مســاحت 231/3 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه 
ای بلــوار پردیــس کوچــه 3 خریــداری از محــل مالکیــت کامیــار سروشــیان 

ــف  1017 - ردی
17698 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای محمــود حجــت آبــادی فرزنــد 
حســین بــه شناســنامه شــماره 4 صــادره از بــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــا  ــام رض ــوار ام ــان بل ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 221/80 مت ــه مس ب
کوچــه 3 خریــداری از محــل مالکیــت ســیدعباس عمرانــی - ردیــف  1693
ــی از  ــده از 150 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 17700 فرع
4776 اصلــی - خانــم حکیمــه اکبــری جــور فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 92 ص ش
205/43 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای کوچــه 

ــف  1453 ــی - ردی ــت جمشــید آمیغ ــداری از محــل مالکی 7 خری
ــی از  ــده از 122 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 17704 فرع
4776 اصلــی - آقــای حســن امینــی هنکــی فرزنــد ابراهیــم بــه 
ــه  ــه ب ــاب خان ــان در ششــدانگ یکب شناســنامه شــماره 11 صــادره از کرم
مســاحت 189 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای 
ــاز 2 قطعــه 89 خریــداری از  انتهــای کوچــه 25 شــهرک ثامــن الحجــج ف

ــف  0886 ــی - ردی ــنگ آمیغ ــت هوش ــل مالکی مح
17708 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای علــی اکبــر منصــوری باغابــری 
فرزنــد موســی بــه شناســنامه شــماره 861 صــادره از بردســیر در ششــدانگ 
ــه مســاحت 281/94 متــر مربــع کــه مــوازی 35/25 متــر  ــه ب یکبــاب خان
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده 
قــرار دارد بــه آدرس کرمــان خیابــان حکیــم کوچــه 38 نبــش چهــار کوچــه 
ــو بهرامــی  ــداری از محــل مالکیــت بان ســمت چــپ پــالک شــهری 1 خری

- ردیــف  0532
ــی از  ــده از 34 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 17867 فرع
4776 اصلــی - آقــای احمــد کاکوئــی نــژاد فرزنــد علــی بــه شناســنامه 
شــماره 6 صــادره از بردســیر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 275 
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای خیابــان امــام 
ســجاد انتهــای کوچــه 21 فرعــی دوم ســمت چــپ منــزل ســوم خریــداری 

از محــل مالکیــت رضــا رشــیدفرخی - ردیــف  0352
ــی از  ــده از 139 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 17868 فرع
ــی  ــد محمدعل ــی فرزن ــلمانی درختنجان ــی س ــای عل ــی - آق 4776 اصل
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 1 ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــه  ــه خامن ــت ال ــوار آی ــان بل ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 322 مت ب
ای بلــوار پردیــس کوچــه 4 چهــار کوچــه دوم خریــداری از محــل مالکیــت 

ــف  1641 ــی - ردی ــیدعباس عمران س
ــد  ــار فرزن ــری افش ــه جعف ــم مهدی ــی - خان ــی از 4778 اصل 3 فرع
ــدانگ  ــان در شش ــادره از کرم ــماره 3450 ص ــنامه ش ــه شناس ــر ب جهانگی
ــه  ــاده کوهپای ــه آدرس ج ــع ب ــر مرب ــاحت 200 مت ــه مس ــه ب ــاب خان یکب

بلــوار غدیــر خیابــان ولیعصــر غربــی کوچــه 5 فرعــی ســوم ســمت 
ــوش  ــان و مه ــون کیانی ــتم و همای ــت رس ــل مالکی ــداری از مح ــپ خری چ

سروشــیان - ردیــف  0149
4533 فرعــی از 4809 اصلــی مجــزی شــده از 31 فرعــی از 4809 
اصلــی - آقــای حمیدرضــا اکبــری جــور فرزنــد محمدتقــی بــه شناســنامه 
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــد در شش ــادره از زرن ــماره 293 ص ش
ــه 54  ــش کوچ ــه نب ــان مهدی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب 25/83 مت

ــززاده هــروزی - ردیــف  0655 ــداری از محــل مالکیــت محمــد عزی خری
4543 فرعــی از 4809 اصلــی - آقــای محمــد صادقــی فرزنــد علــی بــه 
ــه  ــه ب ــاب خان ــان در ششــدانگ یکب شناســنامه شــماره 17 صــادره از کرم
ــه کوچــه  ــان مهدی ــان خیاب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب مســاحت 195/47 مت
ــداری از محــل مالکیــت کیاندخــت کیانیــان و  58 پــالک شــهری 65 خری

ــو سروشــیان - ردیــف  1466 گوهربان
لولوئــی فرزنــد  4558 فرعــی از 4809 اصلــی - خانــم مرضیــه 
ــان  ــادره از کرم ــماره 2980511730 ص ــنامه ش ــه شناس ــین ب عبدالحس
ــه آدرس  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 321/19 مت ــه ب ــاب خان در ششــدانگ یکب
ــت  ــن بس ــروی ب ــمالی 3 درب روب ــه 15 ش ــده کوچ ــان س ــان خیاب کرم

خریــداری از محــل مالکیــت محمــد رشــیدفرخی - ردیــف  1430
1920 فرعــی از 4811 اصلــی - آقــای جــواد قلنــدری هینمانــی فرزنــد 
پنجعلــی بــه شناســنامه شــماره 1 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 308/88 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خیابــان مهدیــه 
کوچــه 34 درب چهــارم ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت محمــد 

عبدالرحمــان بلــوچ - ردیــف  0453
3090 فرعــی از 5209 اصلــی - آقــای محمدجــواد باقــری فرزنــد رحیــم 
بــه شناســنامه شــماره 3246 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 167 متــر مربــع کــه مــوازی 29/23 متــر مربــع از ششــدانگ 
ــه  ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
ــت  ــمت راس ــم س ــزل شش ــه 10 من ــم کوچ ــان حکی ــان خیاب آدرس کرم

ــه ســاالرکالنتری - ردیــف  1418 ــداری از محــل مالکیــت عــزت ال خری
* امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در بخــش 

4 کرمــان
ــی  ــد عل ــی فرزن ــه محمــدی بازرگان ــم مهدی ــی - خان 426 فرعــی از 1 اصل
بــه شناســنامه شــماره 517 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 205/30 متــر مربــع کــه مــوازی 
ــف و در  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص ــع از شش ــر مرب 89/2 مت
ــری  ــاد بیســت مت ــرف آب ــان ش ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب اج
مطهــری خیابــان امــام حســن مجتبــی جنوبــی 4 فرعــی 4 ســمت راســت 
بــن بســت خریــداری از محــل مالکیــت ســهراب بختیــاری - ردیــف 0297
4194 فرعــی از 8 اصلــی - آقــای امیرحســین مذهــب جعفــری فرزنــد 
ــان در  ــادره از کرم ــماره 2980667587 ص ــنامه ش ــه شناس ــمت ا... ب حش
ــاحت  ــه مس ــی ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب ــاختمان مش ــاب س ــدانگ یکب شش
192 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان کمیــل انتهــای 
ــل  ــداری از مح ــپ خری ــمت چ ــر س ــه آخ ــده ب ــک درب مان ــه 3 ی کوچ

ــف 1327 ــاب ناظــوری - ردی ــت حســن ذه مالکی
6287 فرعــی از 10 اصلــی مجــزی شــده از 11 فرعــی از 10 اصلــی 
ــادره از  ــماره 692 ص ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــد اکب ــر فرزن ــم آرزو برزگ - خان
ــه مســاحت  ــر طبقــه فوقانــی ب ــه مشــتمل ب بــم در ششــدانگ یکبــاب خان
ــوار امیرکبیــر کوچــه 4 شــمالی  ــه آدرس کرمــان بل ــع ب 175/45 متــر مرب
1 غربــی 2 خریــداری از محــل مالکیــت حســن ذهــاب ناظــوری - ردیــف 

1130
6292 فرعــی از 10 اصلــی مجــزی شــده از 43 فرعــی از 10 اصلــی 
ــنامه  ــه شناس ــب ا... ب ــد حبی ــوری فرزن ــاب ناظ ــواد ذه ــای محمدج - آق

شــماره 2980208957 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــام  ــوار ام ــاد بل ــان طاهرآب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 155/80 مت مس
ــاب  ــداله ذه ــت اس ــل مالکی ــداری از مح ــه 27 خری ــی کوچ ــن مجتب حس

ــف 0218 ــوری - ردی ناظ
6293 فرعــی از 10 اصلــی مجــزی شــده از 43 فرعــی از 10 اصلــی 
ــنامه  ــه شناس ــب ا... ب ــد حبی ــوری فرزن ــاب ناظ ــواد ذه ــای محمدج - آق
شــماره 2980208957 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــام حســن  ــوار ام ــاد بل ــان طاهرآب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب مســاحت 96 مت
ــداری از محــل مالکیــت اســداله ذهــاب ناظــوری  مجتبــی کوچــه 27 خری

ــف 0219 - ردی
4108 فرعــی از 13 اصلــی - آقــای رضــا صفاهانــی زاده فرزنــد منوچهــر 
ــج  ــا بزن ــم بیت ــان و خان ــادره از کرم ــماره 38840 ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــه  ــان بالمناصف ــه شناســنامه شــماره 2093 صــادره از کرم ــر ب ــد اصغ فرزن
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 280 مت در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان دوبلکــس ب
کــه مــوازی 70 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف 
و در اجــاره نامبــردگان قــرار دارد بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری کوچــه 
ــت  ــل مالکی ــداری از مح ــه 4 خری ــپ قطع ــمت چ ــه س ــومین کوچ 65 س

ــای  0758 و 0759 ــد - ردیف ه ــد محم ــبزواری فرزن ــود س محم
ــد  ــی فرزن ــینی بم ــی حس ــای مصطف ــی - آق ــی از 13 اصل 4110 فرع
احمــد بــه شناســنامه شــماره 2573 صــادره از کرمــان در ششــدانگ 
ــوازی  ــه م ــع ک ــر مرب ــاحت 250 مت ــه مس ــس ب ــاختمان دوبلک ــاب س یکب
ــف و در  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص ــع از شش ــر مرب 62/5 مت
ــای  ــوری انته ــوار جمه ــان بل ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب اج
کوچــه 65 خریــداری از محــل مالکیــت عبــاس مهرابیــان - ردیــف 0589

ــی از 31  ــده از 171 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 31 اصل 5314 فرع
ــنامه  ــه شناس ــود ب ــد محم ــادی فرزن ــی آب ــداد زنگ ــای مق ــی - آق اصل
شــماره 7105 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
277/30 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان اختیارآبــاد خیابــان طالقانــی کوچــه 

ــف 0808 ــش - ردی ــی ایرانمن ــت نادعل ــل مالکی ــداری از مح 32 خری
ــی از 31  ــده از 411 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 31 اصل 5377 فرع
ــه  ــین ب ــد حس ــادی فرزن ــری اختیارآب ــا عام ــای محمدرض ــی - آق اصل
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــان در شش ــادره از کرم ــماره 2822 ص ــنامه ش شناس
بــه مســاحت 149 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان اختیارآبــاد خیابــان امــام 
ــد  ــری فرزن ــی عام ــت عل ــل مالکی ــداری از مح ــه 27 خری ــی کوچ خمین

ــف 0420 ــوروز - ردی ن
6 فرعــی از 49 اصلــی - شــرکت ملــی گاز اســتان کرمــان بــه شناســه 
)ایســتگاه  ســاختمان  یکبــاب  در ششــدانگ   10860247698 شــماره 
تقلیــل فشــار گاز( بــه مســاحت 108 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان ابتــدای 
ــادی -  ــی آب ــی زنگ ــت عل ــل مالکی ــداری از مح ــاد خری ــرح آب ــتای ف روس

ــف 1042 ردی
131 فرعــی از 60 اصلــی - شــرکت ملــی گاز اســتان کرمــان بــه شناســه 
)ایســتگاه  ســاختمان  یکبــاب  در ششــدانگ   10860247698 شــماره 
تقلیــل فشــار گاز( بــه مســاحت 108 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان ابتــدای 
روســتای کهنــوج مدیــم ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت هــادی 

کهنوجــی - ردیــف 1041
میم الف: 743
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 رییس اداره ثبت اســناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

 آگهی مرحله هشتم سال 1400) منطقه یک کرمان ( - نوبت دوم
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

 اداره ثبت اسناد و امالک  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 (( 

مدیــرکل کمیتــه 
امــداد اســتان 
ــت  ــش ماهه نخس ــی ش ــت: ط ــان گف کرم
امســال 2107 طــرح اشــتغال بااعتبــار بیــش 
از 73 میلیــارد تومــان توســط کمیتــه امــداد 

ــت. ــده اس ــان ایجادش ــتان کرم در اس
کمیتــه  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
امــداد، یحیــی صادقــی اشــتغال، توانمندســازی 
خوداتکایــی  تأمیــن  و  اســتعدادها  شــکوفایی  و 
نیازمنــدان و محرومــان را از مهم تریــن اهــداف 
ــتغال  ــتای اش ــزود: در راس ــت و اف ــاد دانس ــن نه ای
بــا  نهــاد  ایــن  مددجویــان  توانمندســازی  و 
ــه  ــتغال، ارائ ــنه اش ــهیالت قرض الحس ــت تس پرداخ

ــن  ــان و هم چنی ــه کارفرمای ــویقی ب ــته های تش بس
کاریابــی بــرای مددجویــان هرســاله زمینــه اشــتغال 
و توانمندســازی مددجویــان و اقشــار آســیب زیــادی 

می کنــد. فراهــم  را 
وی بابیــان اینکــه طــی شــش ماهه نخســت امســال 
2107 طــرح اشــتغال بااعتبــار بیــش از 73 میلیــارد 
تومــان از محــل اعتبــارات بانکــی وامــدادی توســط 
کمیتــه امــداد در اســتان کرمــان ایجادشــده اســت 
ــر از  ــدت 249 نف ــن م ــی ای ــن ط ــت: هم چنی گف
ــتان  ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــان تحــت حمای مددجوی
ــدان آن هــا از طریــق مراکــز کاریابــی جــذب  و فرزن

ــده اند. ــازار کارش ب
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان خاطرنشــان 

ــرد: درمجمــوع طــی شــش ماهه نخســت امســال  ک
ــاد  ــن نه ــط ای ــغلی توس ــت ش ــورد فرص 2964 م
ــتان  ــیب پذیر در اس ــار آس ــان و اقش ــرای مددجوی ب

ایجادشــده ســت.
آموزش هــای  ارائــه  از  هم چنیــن  ادامــه  در  وی 
تحــت  بــه 2029 مددجــوی  و حرفــه ای  فنــی 
در  کرمــان  اســتان  امــداد  کمیتــه  حمایــت 
بیــان  و  داد  خبــر  امســال  نخســت  شــش ماهه 
کــرد: بــا ارائــه آموزش هــای فنــی و حرفــه ای، 
ــان  ــازی مددجوی ــی و توانمندس ــات خودکفای مقدم
ــای  ــم و از ظرفیت ه ــی فراه ــزان قابل توجه ــه می ب
متقابــل ســازمان فنــی و حرفــه ای و کمیتــه امــداد، 

می شــود. اســتفاده  به خوبــی 

طی شش ماهه نخست سال جاری؛

بیش از دو هزار طرح اشتغال توسط کمیته امداد در استان کرمان 
ایجادشده است

 مدیرکل بهزیستی استان: 

8 درصد جمعیت کرمانی ها را 
سالمندان تشکیل می دهند 

 

این کــه  بیــان  بــا  کرمــان  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
اســتان کرمــان در رده ی ســالمندی  8.2 درصــد جمعیــت 
در  فرهنگ ســازی  عــدم  و  برنامــه  نبــود  دارنــد،  قــرار 
کــرد. بیــان  ســالمندی  دوره ی  چالــش  را  جامعــه  ســطح 

ــتان،  ــالمندان اس ــورای س ــه ی ش ــادق زاده در جلس ــاس ص عب
ــچ  ــرای هی ــود ب ــودی خ ــه خ ــت ب ــد جمعی ــرد: »رش ــان ک بی
ــالمندی  ــرای دوره ی س ــر ب ــا اگ ــت، ام ــش نیس ــه ای چال جامع
برنامــه نداشــته باشــیم، دســتگاه ها نقــش خــود را بــه درســتی 
ــف در  ــام وظای ــوی انج ــمت و س ــه س ــه ب ــد و جامع ــا نکنن ایف

ــویم«. ــش می ش ــار چال ــرود، دچ ــه ن ــن حیط ای
عــدم  و  برنامــه  نبــود  در  را  دوره ی ســالمندی  وی چالــش 
ــان  ــزود: »کرم ــت و اف ــه دانس ــطح جامع ــازی در س فرهنگ س
ــرد و  ــن ک ــالمندی را تدوی ــند س ــه س ــود ک ــتانی ب ــن اس اولی
ــوان  ــه عن ــر ب ــر از 10 درصــد تغیی ــا کمت ــن ســند ب ــون ای اکن

و  مصــوب  کشــور  ســالمندی  ســند 
ــدد  ــتگاه های متع ــه دس ــده ک ــالغ ش اب
ــی  ــد نقش آفرین ــه آن بای ــتناد ب ــا اس ب

ــد«. کنن
کرمــان  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
ــار، 8.2  ــن آم ــق آخری ــه داد: »طب ادام
درصــد جمعیــت اســتان کرمــان در 

ــم در  ــن رق ــه ای ــی ک ــد در حال ــرار دارن ــالمندی ق رده ی س
ــت«. ــد اس ــور 10.6 درص کش

ــیار  ــالمندی بس ــث س ــتاب در بح ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرای دوره ی ســالمندی  ــز اهمیــت اســت و مــا می توانیــم ب حائ
ــا عــزت برنامه ریــزی کنیــم؛ از کســب رتبه هــای اول  ســالم و ب
ــالمندی  ــوع س ــال های 98 و 99 در موض ــتان در س و دوم اس

و برنامه ریزی هــای ایــن دوره خبــر داد.



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آالینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   HSE-MS  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا   CE MARK اسـتاندارد 
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

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

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

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

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

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاالنه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا  از سـال 88 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوالت اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

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

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

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :

با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 
سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
والیـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـاٌل از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـالح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـالم، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون دالوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـالم ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـالمت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

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

قالویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـالی4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـالم کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـالم کـرد.

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

اشتغال ۱۵۰ 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

هفتواد یعنی هچ؟

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاالیـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

مالک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـالک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.

دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـالش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واال مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاالیـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطالعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعالم بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی الزمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.
و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـالمی و اخالقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

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

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

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

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطالعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بالفاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـالم وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  الزم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده
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  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاالنه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـالب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.
در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهالت 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  بالعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوالت زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوالت 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـالمت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکالت  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضالت 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـالق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر

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

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال دهم ـ شماره 366 ـ شنبه 17 مهر ماه 1400   ـ  2 ربیع االول  1443 ـ  9  اکتبر 2021 ـ 4 صفحه ـ 2000 تومان
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یــک روزه  آموزشــی  کارگاه 
روزنامه نــگاری  عنــوان  بــا 
روابــط   توســط  موبایلــی 
بین الملــل  امــور  و  عمومــی 
ویــژه  گل گهــر  شــرکت 
روزنامه نــگاران  و  خبرنــگاران 
ــزار  ــیرجان برگ ــانه های س رس

ــد.  ش

در ایــن کارگاه آموزشــی کــه از جملــه 
و  خبرنــگاری  آموزشــی  دوره هــای 
ویــژه  کــه  اســت  روزنامه نــگاری 
شهرســتان  محلــی  رســانه های 
ســیرجان توســط شــرکت گل گهــر 
مباحــث  شــود،  مــی  برگــزار 

بــا رســانه ها و شــبکه های  مرتبــط 
اجتماعــی، روزنامه نــگاری آنالیــن و 
روزنامه نــگاری موبایلــی تدریــس شــد.

مــدرس ایــن کارگاه آموزشــی کــه 
بــا اســتقبال خبرنــگاران ســیرجان 
ــدار  ــا کتاب ــر علیرض ــد، دکت ــراه ش هم
مــدرس  و  روزنامه نــگار  نویســنده، 

بــود. روزنامه نــگاری  کشــوری 

آموزشــی  کارگاه  دو  اســت  گفتنــی 
و  چندرســانه ای  روزنامه نــگاری 
روزنامه نــگاری آنالیــن نیــز توســط 
دو مــدرس کشــوری دیگــر، مردادمــاه 
ســال جــاری بــا حضــور اهالــی رســانه 
و  روابط عمومــی  توســط  ســیرجان 
گل گهــر  شــرکت  بین الملــل  امــور 

ــد. ــزار ش برگ

 توسط رشکت گل گهر؛ 

کارگاه آموزیش روزانمه نگاری موابییل برگزار شد 

بــا فرارســیدن هفتــه ایمنی و 
آتشنشــانی از ۳۰ نفــر پرســنل 
ــانی  ــی و آتشنش ــه ایمن نمون

ایــن شــرکت تجلیــل شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
و  آهــن  توســعه  شــرکت 
ــور  ــه منظ ــر؛ ب ــوالد گل گه ف
خدمــات  بــه  نهــادن  ارج 
فعالیت هــای  و  خالصانــه 
ــی و  ــنل ایمن ــر پرس مثمرثم
آتــش نشــانی شــرکت، طــی 
ــا  ــرد آن ه ــمی از عملک مراس

ــد.  ــل آم ــه عم ــر ب تقدی
مهنــدس محیاپــور مدیرعامل شــرکت 
ــر در  ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه توس
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ای
نقــش آتش نشــانان در کاهــش و مهــار 
حــوادث گفــت: آتش نشــانان همــواره 
ــا  ــور آن ه ــه حض ــد ک ــت کرده ان ثاب
ــوان پشــتیبان صنعــت بســیار  ــه عن ب

ــر اســت.  ــم و موث مه
ــت را در  ــن اهمی ــژه ای ــه وی ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
محیــط هــای صنعتــی و معدنــی بیشــتر شــاهد هســتیم 
ــکان  ــط کار، ام ــژه محی ــرایط وی ــل ش ــه دلی ــه ب چراک
بــروز آتــش ســوزی و بــروز حــوادث بیشــتر اســت. بــه 
ــی  ــه روز ایمن ــر و ب ــل وجــود پرســنل ماه ــن دلی همی
ــی  ــی و صنعت ــای معدن ــه ه ــانی در مجموع و آتش نش

ــد. ــر می باش ــات ام ــی از ضروری یک

مهنــدس محیاپــور تصریــح کــرد: بــر خــود واجــب مــی 
دانیــم از تــالش دلســوزانه پرســنل ایمنی و آتش نشــانی 
ــه ای  ــوالد گل گهــر در هفت شــرکت توســعه آهــن و ف
کــه بــه نــام آن هــا ثبــت شــده اســت تقدیــر کنیــم تــا 
فرامــوش نکنیــم اگــر ایــن نیروهــای دلســوز و خــدوم 
ــه وقــوع  حضــور نداشــته باشــند، چــه بســا اتفاقاتــی ب
ــته  ــود نداش ــا وج ــران آن ه ــکان جب ــه ام ــدد ک بپیون

باشــد.

بهمناسبتهفتهملیایمنیوآتشنشانی؛

ازپرسنلایمنیوآتشنشانی
شرکتتوسعهآهنوفوالدگلگهرتجلیلشد

حضور رشکت سنگ آهن گهرزمین در پنجمین منایشگاه بین املیل معدن و صنایع معدین کرمان

ــته  ــزات وابس ــین آالت و تجهی ــی، ماش ــع معدن ــدن، صنای ــی مع ــن المل ــگاه بی ــن نمایش پنجمی
ــود. ــاز می ش ــن آغ ــن گهرزمی ــنگ آه ــرکت س ــور ش ــا حض ــان )kimix 2۰21 ( ب کرم

کمیتــه  جلســه  تشــکیل 
مزایــای  ارزیابــی  اســتانی 
ــور  ــا حض ــتان، ب ــی اس انگیزش
مدیــر کل اســتان، معاونیــن 
تخصصــی  ادارات  روســای  و 
بــا  اســتان  کل  اداره  ســتاد 
ــاخصهای  ــی ش ــوع بررس موض
و  پیشــنهادی  انگیزشــی، 
اســتان شــعب   ارزیابــی 
حســینی مدیــر کل تامیــن اجتماعی 
اســتان در جلســه ویدئــو کنفرانســی 
کمیتــه اســتانی وصــول مطالبــات بــا 

ــای ادارات  ــن و روس ــور معاونی حض
اجرائیــات،  بیمــه،  حــق  وصــول 
بازرســی کارگاههــا و بازرســی دفاتــر 
ــر خــط روســای  ــی و حضــور ب قانون
ــه  شــعب تشــکیل گردیــد خطــاب ب
همــکار حــوزه وصــول مطالبــات 
افــزود: از 53 هــزار کارگاه اســتان 
حــدود 1800 میلیــار تومــان بدهــی 
بــرآوردی  و  قطعــی  صــورت  بــه 
وجــود دارد کــه شــعب بایــد بررســی 
ــه  ــه چ ــن زمین ــه در ای ــد ک نماین

ــد.  ــام داده ان ــی را انج اقدامات

در  ایشــان 
ادامــه خواســتار 
ــدی  ــری ج پیگی
شــعب  روســای 
خصــوص  در 
عــدم وصــول و 

اجــرای درســت بعضــی از مــوارد 
شــدند و تصریــح نمودنــد ظــرف 
ــورت  ــات ص ــده اقدام ــای آین روزه
ــفاف،  ــورت ش ــه ص ــد ب ــه بای گرفت
کامــل و درســت در کمیتــه اســتانی 

گــردد.  اعــالم 
بــا  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر 
اشــاره بــه اینکــه 98 درصــد تعهدات 
جــاری ســازمان در اســتان از محــل 
 وصــول مطالبــات اســت بیان داشــت:
ــم  ــرکای مه ــی از ش ــان یک کارفرمای
ــن ســازمان هســتند کــه قســمت  ای
عمــده منابــع ســازمان را تامیــن 
شــرایط  در  بایــد  کــه  مینماینــد 
اقتصــادی موجــود تعامــل، همراهــی 
ــورت  ــان ص ــا آن ــکاری الزم ب و هم

ــرد. پذی

 مدیر کل اتمین اجمتاعی استان :

ابید در رشایط اقتصادی موجود تعامل، 
هرماهی و همکاری الزم اب کارفرمایان صورت گیرد

ــرکت  ــل ش ــور بین المل ــی و ام ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــدن،  ــی مع ــن الملل ــگاه بی ــن، نمایش ــن گهرزمی ــنگ آه س
صنایــع معدنــی، ماشــین آالت و تجهیــزات وابســته کرمــان 
از  شــنبه 17 مهرمــاه لغایــت 20 مهرمــاه در محــل نمایشــگاه 
ــن  ــنگ آه ــرکت س ــور ش ــا حض ــان ب ــی کرم بین الملل
ــی  ــی و صنعت ــای معدن ــرکت ه ــی از ش ــن و  جمع گهرزمی

ــد.  ــد ش ــزار خواه برگ
از همــه فعــاالن صنعــت و معــدن و عالقمنــدان دعــوت مــی 
ــن  ــن در ای ــن گهرزمی ــنگ آه ــرکت س ــه ش ــود از غرف ش
ــه  ــزی غرف ــتانی پاری ــالن باس ــتقر در س ــگاه ، مس نمایش

ــد. ــدن فرماین ــماره 2 دی ش

مدیرعامل رشکت میل صنایع مس ایران خرب داد

ثبت رکورد فروش ٣5 هزار میلیارد توماین 
»فمیل« در نیمه اول امسال

فــروش شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ــه  ــی ب ــش  ماهه منته ــی ش ــران ط ای
شــهریورماه ســال جاری بــا افزایــش 
ــدت  ــه م ــبت ب ــدی نس 116 درص
مشــابه ســال قبــل؛ بــه بیــش از ۳4 
هــزار و 981 میلیــارد تومــان رســید.
مدیرعامــل  ســعدمحمدی  اردشــیر  دکتــر 
ــان  ــا بی ــران ب ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ش
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــت: ش ــوق گف ــب ف مطل
مــس ایــران طــی 6 ماهــه ابتدایــی ســالجاری 
ــزار و 981  ــروش محصــوالت خــود 34 ه از ف

ــرد. ــب ک ــد کس ــان درآم ــارد توم میلی
ــس در  ــع م ــی صنای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــهریور  ــی« در ش ــروش »فمل ــزود: ف ــه اف ادام
مــاه 1400 بــه 8 هــزار و 674 میلیــارد تومــان رســید کــه مبلــغ فــروش ایــن شــرکت 
ــد  ــد رش ــل 102 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــور در مقایس ــدت مذک ــی م ط

ــته اســت. داش
مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس  بــا بیــان اینکــه در نیمــه اول امســال بــه طور متوســط 
ــا فــروش  5830 میلیاردتومــان فــروش داشــتیم گفــت: همچنیــن در شــهریور مــاه ب

8700 میلیــارد تومانــی رکــورد فــروش ماهانــه تاریــخ شــرکت مــس شکســته شــد.

پیام من فقط این است : 
در زمان غیبت 

اطاعت محض از والیت فقیه داشته باشید . 
                                                         سردار شهید ابراهیم همت


