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سیزدهم آبان، روز تجلی دوباره آزادگی و شجاعت و غیرت انقالبی در ملت مسلمان ماست.

نظــر بــه اینکــه، بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
ــع  ــرداری وض ــه ب ــد نقش ــان،  قص ــتان کرم اس

موجــود اراضــی در تملــک خود در روســتاهای شهرســتانهای اســتان 
و نقشــه بــرداری ثبتــی اراضــی مســتثنیات واقــع در محــدوده طرح 
ــرداران  ــه ب ــق نقش ــی، از طری ــه تفکیک ــه نقش ــت تهی ــادی، جه ه
ــامانه  ــررات س ــط و مق ــق ضواب ــی ، مطاب ــش خصوص ــاح بخ ذیص
شــمیم اداره ثبــت ثبــت اســناد و امــاک ، بــا اســتفاده از حســاب 
کاربــری SSBR بنیــاد مســکن را دارد، از نقشــه بــرداران حقیقــی  و 
ــرداری جهــت همــکاری دعــوت  حقوقــی دارای صاحیــت نقشــه ب

بعمــل مــی آیــد .
نقشــه بردارانــی کــه تمایــل بــه همــکاری در ایــن زمینــه را دارنــد، 
درخواســت خــود را بــه همــراه: رزومــه و ســوابق کاری خــود، مدارک 
و مســتندات حرفــه ای و هویتــی، لیســت تجهیــزات نقشــه بــرداری 
ــان  ــا پای ــر ت ــکار را حداکث ــغول ب ــنل مش ــل و پرس ــت عوام و لیس
وقــت اداری مــورخ 1400/08/20 بــه معاونــت عمــران روســتایی)امور 
زمیــن( بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان، واقــع در 
خیابــان خواجــوی کرمانــی، نبــش خیابــان ابــوذر شــمالی، تحویــل 

نماینــد.
بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان

آگهی دعوت به همکاری آگهی دعوت به همکاری  فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )00-54( - نوبت اول
)وصول مطالبات مشترکین جزء در نواحی سیرجان )سیرجان، نجف شهر،زیدآباد،پاریز و هماشهر( شهربابک، بافت )وصول مطالبات مشترکین جزء در نواحی سیرجان )سیرجان، نجف شهر،زیدآباد،پاریز و هماشهر( شهربابک، بافت 

)بافت،بزنجان( رابر، بردسیر )بردسیر الله زار، گلزار،نگار( و روستاهای تابعه آن ها()بافت،بزنجان( رابر، بردسیر )بردسیر الله زار، گلزار،نگار( و روستاهای تابعه آن ها(

شـرکت گاز اسـتان کرمان در نظـر دارد فراخـوان ارزیابی کیفی جهت برگـزاری مناقصه )وصول مطالبات مشـترکین جزء در نواحی سـیرجان )سـیرجان، 
نجف شـهر، زیدآباد،پاریز و هماشـهر( شـهربابک، بافت )بافت،بزنجان( رابر، بردسـیر )بردسـیر الله زار، گلزار،نگار( و روسـتاهای تابعه آن ها( به  شـماره  
2000093164000096 را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد. کلیه مراحل برگـزاری فراخـوان ارزیابی کیفـی از دریافت و تحویل 
اسـناد اسـتعام ارزیابـی کیفی  تا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحـل مناقصه، از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد الزم اسـت مناقصـه گـران درصورت عـدم عضویت قبلی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی 
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند. تاریخ انتشـار فراخـوان در سـامانه تاریـخ1400/08/15 می باشـد.   اطاعات و اسـناد 

مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فرآیند ارزیابـی کیفی و ارسـال دعوتنامه از طریق سـامانه سـتاد به مناقصه گران ارسـال خواهد شـد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی:1400/08/23

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی: 1400/09/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

شـرکت گاز اسـتان کرمـان واقـع در بلـوار 22 بهمـن - حـد فاصـل سـه راه ادیـب بـا چهـار راه  شـعبانیه شـماره تمـاس: 31326000-034 شـماره 
فکـس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934                                

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمویم رشکت گاز استان کرمان

2000093164000096 کد فراخوان 1400/08/15 تاریخ چاپ نوبت اول 730 مدت زمان اجرا)روز(

4/680/000/000 مبلغ تضمین)ریال( 1400/08/16 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

شناسه آگهی :1215648 

پست برق حدیدِ شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر در مدار قرار گرفت 
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                                                           خـادم جـان
یاد )حاج قاسم( آن شهید دین بسم رب شهید و صدیقین   

مرد بود و علیه نامردان عماًل بوده پیرو قرآن    
رد شد از تن که )خادم جان( بود مرد بستر؟؟؟؟؟ نه مرد میدان بود   

دست بر سینه پیش محرومان ضد ظلم و فساد و جباران   
دیده دست حمایت این مرد حق به هرجا مدد طلب می کرد   

زنده در سینه ها و، جاوید است کمر داعش از همین بشکست   

غالمحسین رضایی - نقاش

                              بگذرد روزگار مرگامرگ
ُگم بگردد از این جهان ما کرونا کم کمک شود فانی   

دشمن بی قرار جان ما دیده ایم داغ ها از آن ویروس   
که نیاید نوای آرامش بسته راه تنُفس مردم    
برسد روزهای آرامش بگذرد )روزگار مرگامرگ(   

که بال را ز ریشه برچیند لطف حق شامل بشر گردد   
چتری از عافیت به سربیند متولد شود حیات نو    

غالمحسین رضایی - نقاش

فرمانده سپاه استان کرمان:

جنگ امروز ما جنگ رسانه 
و عملیات روانی است

 

ــومین  ــه س ــم اختتامی ــی« در مراس ــین معروف سردار»حس
ــداد تخصصــی تولیــد محتــوای بســیج اســتان کرمــان  روی
در دانشــگاه ولــی عصــر )عــج( رفســنجان از برگزارکنندگان 
و حمایــت کننــدگان ایــن مراســم قدردانــی کــرد و گفــت: 
مــوارد و ایــده هــای نویــی در ایــن رویــداد مشــاهده شــد 
ــه صــورت تخصصــی مــوارد را بررســی  ــژه ب ــه طــور وی و ب

مــی کنیــم.
ــانه  ــایبر، رس ــگ س ــا جن ــگ م ــروز جن ــرد: ام ــان ک وی بی
ــی اســت. جنــگ روانــی خــاص اســت امــا  و عملیــات روان
اصــل جنــگ امــروز جنــگ عملیــات روانــی اســت کــه عــام 

اســت.
معروفــی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم عملیــات روانــی، ادامــه 
ــا در  ــی دنی ــگ اصل ــه جن ــی ک ــات روان ــر از عملی داد: اگ
ابــزارش رســانه اســت، رســانه  تمــام عرصه هاســت و 
ــار  ــود. اعتب ــام می ش ــی تم ــات روان ــم عملی ــدا کنی را ج
ــط صــدا و  ــه رســانه اســت و رســانه فق ــی ب ــات روان عملی

ــرد. ــی گی ــا را دربرم ــانه ه ــه رس ــت و هم ــیما نیس س
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: عملیــات 
ــام  ــام و در تم ــدر اس ــان و ص ــت انس ــدو خلق ــی از ب روان
ــت  ــان اســام و بعث ــوده اســت، در جری ــا و ادوار ب عرصه ه
ــه( دو شــیوه اصلــی عملیــات  پیامبــر )صلــی ا... علیــه و آل
ــی می شــود و پیامبــر اعظــم  ــل پیامبــر عملیات ــی مقاب روان
روی دشــمن علمیــات روانــی انجــام می دهــد. تصــرف 
ــوم  ــه ی ــت ک ــی اس ــات روان ــر عملی ــط پیامب ــه توس مک

ــده شــد. المرحمــه نامی
وی افــزود: عملیــات روانــی در همــه عرصــه هــای زندگــی 
مــا کارســاز و نکتــه مهمــی اســت. بایدهــا و نبایدهــای آن 
اصــل اســت. تولیــد پیــام اولویــت اول ماســت امــا انتشــار 
پیــام بســیار مهــم اســت کــه برخــی مواقــع بــه دلیــل عــدم 
ــی  ــات روان ــان عملی ــه خودم ــح روی جامع ــار صحی انتش

انجــام مــی دهیــم.
ــن  ــم ای ــار داری ــان انتظ ــروز از جوان ــرد: ام ــوان ک وی عن
ــد  ــد و آن فرآین ــال کنی ــد دنب ــا فرآین ــان را ب ــوزه کارت ح
رصــد و جمــع آوری خبــر و اطاعــات دقیــق کــه پایــه کار 
در رســانه و فضــای مجــازی اســت؛ بایــد بانــک اطاعاتــی 
داشــته باشــیم، دوم تجزیــه و تحلیــل، ســوم طرح ریــزی و 
ــا پدافنــدی  ــا آفنــدی ی ــدام کــه ی ــزی، چهــارم اق برنامه ری
یــا ســلبی یــا ایجابــی اســت و پنجــم بازخوردگیــری اســت 

ــی اســت. ــات روان ــای علیم ــی از پایه ه ــه یک ک
ــر  ــان تغیی ــان در پای ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــناخت  ــا ش ــمندانه ب ــی و هوش ــر کیف ــوا از نظ ــد محت تولی
کوتــاه فاخــر و خــوب و تبدیــل بــه اثــر هنــری، شکســتن 
بــه جامعــه،  امیــددادن  تبلیغاتــی دشــمن،  محاصــره 
ــت  ــناخت اولوی ــا ش ــاز ب ــای نی ــازی در عرصه ه توانمندس
و  علمــی  شبکه ســازی  ایجــاد  مجــازی،  فضــای  نیــاز 
ــد  ــی تولی ــداد تخصص ــداف روی ــه اه ــمند را از جمل هوش

ــرد. ــام ک ــان اع ــتان کرم ــیج اس ــوای بس محت

طی هفت ماهه امسال صورت گرفت؛ 

تحویل ۳۲۵ واحد مسکن به 
مددجویان کمیته امداد کرمان 

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از تحویــل 
۳۲۵ واحــد مســکن بــه مددجویــان کمیتــه امــداد 

اســتان کرمــان در هفت ماهــه امســال خبــر داد. 

امــداد،  کمیتــه  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــه  ــکن ازجمل ــروزه مس ــه ام ــان اینک ــی بابی ــی صادق یحی
ــت  ــه اس ــر جامع ــراد ه ــاز اف ــن نی ــن و مهم تری گران تری
ــان  ــکن مددجوی ــن مس ــور تأمی ــن منظ ــه همی ــت: ب گف
ــاد  ــن نه ــم ای ــای مه ــی از اولویت ه ــت یک ــت حمای تح

ــت. اس
ــه  ــده ب ــکن تحویل ش ــد مس ــرد: از ۳۲۵ واح ــان ک وی بی
مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان در 
هفت ماهــه امســال ۱۲۱ واحــد بــا مشــارکت کمیتــه 
امــداد، ســازمان برنامه وبودجــه و بنیــاد مســکن، ۵۹ 
واحــد بــا همــکاری کمیتــه امــداد، ســپاه و بنیــاد مســکن 
ــداث و  ــداد اح ــه ام ــارات کمیت ــز از اعتب ــورد نی و ۱۴۵ م

ــت. ــده اس ــتان ش ــان اس ــل مددجوی تحوی
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در ادامــه از 
تعمیــر ۶۷ چشــمه ســرویس بهداشــتی مددجویــان تحــت 
ــه  ــان در هفت ماه ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــت کمیت حمای
ــداد  ــن تع ــر ای ــرای تعمی ــزود: ب ــر داد و اف ــال خب امس
ســرویس بهداشــتی یــک میلیــارد و ۶۳۷ میلیــون تومــان 
ــده  ــه ش ــتان هزین ــداد اس ــه ام ــارات کمیت ــل اعتب از مح

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــل مشــکل مســکن مددجویــان 
ــی  ــش مهم ــا نق ــازی آن ه ــت در توانمندس ــت حمای تح
ــر،  ــد، تعمی ــاخت، خری ــا س ــم ب ــاش داری ــزود: ت دارد اف
ــان  ــازل مددجوی ــازی من ــازی و مقاوم س ــازی و بازس بهس
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان به ویــژه مددجویــان 
ســاکن در مناطــق محــروم نســبت بــه حــل مشــکل آن هــا 

در حــوزه مســکن اقــدام کنیــم.
ــک  ــران در کم ــارکت خی ــکر از مش ــن تش ــی ضم صادق
ــت  ــت حمای ــان تح ــکن مددجوی ــکل مس ــل مش ــه ح ب
ــن  ــط ای ــوان توس ــرح رض ــرای ط ــه اج ــداد ب ــه ام کمیت
نهــاد اشــاره کــرد و گفــت: طــرح رضــوان باهــدف جــذب 
مشــارکت های مردمــی بــرای ســاخت مســکن مددجویــان 

ــت. ــرا اس ــال اج ــاد در ح ــن نه ــط ای ــدان توس و نیازمن

رییس کمیسیون 
 فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورا:

 شهرداری کرمان برای رفع معضل 
سگ گردانی در بوستان ها اقدام کند 
ــا  ــه ب ــان، ک ــهر کرم ــامی ش ــورای اس ــی ش ــت عموم نشس

ســایر  و  رییــس  حضــور 
شــهردار  و  شــورا  اعضــای 

شــد. برگــزار  کرمــان 
رییــس  نشســت  ایــن  در 
فـرهنگـــی،  کمیـــسیـــون 
گردشــگری  و  اجتماعــی 
ــل  ــه معض ــاره ب ــا اش ــورا ب ش
بوســتانها  در  ســگ گردانی 
در  اقــدام  ایــن  گفــت: 

مقــرر  بنابرایــن،  اســت؛  غیرقانونــی  عمومــی،  فضا هــای 
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــد س ش
پیشــنهاداتی را بــرای رفــع ایــن معضــل اجتماعــی ارایــه کنــد.

***********************************

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
مشترک بین اداره کل آموزش 

و پرورش و شرکت توزیع 
نیروی برق شمال استان کرمان 

ــکاری الزم در  ــعه هم ــرد توس ــا رویک ب
زمینــه اصــالح الگــوی مصــرف آب و 
انــرژی و ارتقــای بهــره وری در ایــن 
زمینــه، روز یــک شــنبه باحضور»مهنــدس 

ــن  ــترکی بی ــکاری مش ــه هم ــم نام ــلیمانی« تفاه س
اداره کل آمــوزش و پــرورش و شــرکت توزیــع نیــروی 

ــد. ــد ش ــان منعق ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ب

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــان ای ــدف و مخاطب ــه ه ــان ، جامع ــتان کرم ــمال اس ش
تفاهــم نامــه دانــش آمــوزان پیــش دبســتانی، دبســتان و دوره 
متوســطه اول در حــوزه شــمال اســتان کرمــان اســت و پیــش 
ــه  ــتاوردهایی از جمل ــه دس ــم نام ــن تفاه ــی میشــود   ای بین
افزایــش ســطح آگاهــی آب، انــرژی و تغییــرات رفتــاری 
ــش مشــارکت  ــوزان، افزای ــش آم ــن دان ــه بی مشــارکت جویان
ــرژی، اســتفاده از ظرفیــت فکــری و پویایــی  در بهــره وری ان
دانــش آمــوزان و خلــق آثــار علمــی، هنــری و فرهنگــی را بــه 
دنبــال داشــته باشــد.این تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بــه 
امضــای احمد اســکندری نســب مدیــرکل و نماینــده اداره کل 
آمــوزش و پــرورش و محمــد ســلیمانی مدیرعامــل و نماینــده 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان رســید.

 
***********************************

 مدیر عامل 
شرکت توزیع  نیروی برق جنوب استان کرمان

شرکت برق جنوب استان رتبه 
دوم کشوری در زمینه رعایت 

سقف پیک بار مصرف برق
ــار  ــخگویی ب ــاون پاس ــور مع ــا حض ب
شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر؛ 
ــرف  ــت مص ــمینار مدیری ــزاری س برگ
بــرق در راســتای گــذر موفــق از پیــک 

ــتان ۱۴۰۰ ــار زمس ب
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــوب اســتان کرمان،  جن
ــا حضــور  ــن ب ــن آئی ای
پاســخگویی  معــاون 
مــادر  شــرکت  بــار 
توانیــر،  تخصصــی 
مدیرعامــل، قائــم مقــام 
مدیرعامــل در توزیــع 
ــا،  ــتان ه ــرق شهرس ب
معــاون بهــره بــرداری و 
ــاون  ــپاچینگ، مع دیس
خدمــات  و  فــروش 

ــی  ــوزه عملیات ــتان ح ــرق ۱۶ شهرس ــران ب ــترکین، مدی مش
شــرکت و همچنیــن مدیــران دفاتــر مدیریــت مصــرف بــرق، 
دیســپاچینگ، بهــره بــرداری، بــازار بــرق، لــوازم انــدازه گیــری 
و روابــط عمومــی در ســالن آمفــی تئاتــر شــرکت، آبــان مــاه 

ــد. ــزار گردی ــاری برگ ــال ج س
احمــدی زاده، معــاون پاســخگویی بــار توانیــر، شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان را یکــی از شــرکت هــای 
موفــق در پیــک بــار تابســتان ۱۴۰۰ معرفــی نمــود و گفــت: 
ایــن شــرکت بــا مدیریــت شایســته مهنــدس مهــدوی نیــا و 
ــره  ــان، در زم ــین همکارانش ــل تحس ــا و قاب ــه ج ــات ب اقدام
ــای  ــکاری ه ــه هم ــت ک ــع اس ــای توزی ــرکت ه ــدود ش مع
ــق  ــه طب ــوری ک ــه ط ــل آورد ب ــه عم ــار ب ــک ب الزم را در پی
ــی،  ــپاچینگ مل ــوی دیس ــه از س ــات واصل ــل و گزارش تحلی
ایــن شــرکت رتبــه دوم کشــوری را در زمینــه  رعایــت ســقف 

ــرق را از آن خــود نمــوده اســت. ــار مصــرف ب پیــک ب
ــای  ــه ه ــی از برنام ــه گزارش ــه ارائ ــه ب ــدی زاده در ادام احم
پاســخگویی بــار در کشــور پرداخــت و راهکارهــای پیــش رو را 
ارائــه نمــود. در ایــن مراســم عبدالوحیــد مهــدوی نیــا مدیــر 
عامــل شــرکت توزیــع  نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان 
ــی  ــه معرف ــن، ب ــان و حاضری ــه میهمان ــدم ب ــر مق ضمــن خی
شــرکت  پرداخــت و گفــت: ایــن شــرکت وظیفــه برقرســانی به  
۱۶ شهرســتان از ۲۳ شهرســتان اســتان کرمــان را بــر عهــده 
دارد کــه بــا داشــتن ۳۵ هــزار کیلومتــر طــول خطــوط فشــار 
متوســط و فشــار ضعیف و ســی هــزار دســتگاه ترانســفورماتور 
تریــن  پراکنــده  از  یکــی  اســتان،  مختلــف  جاهــای   در 
گســتردگی  جهــت  از  کشــور  توزیــع  هــای   شــرکت 
 مــی باشــد کــه ایــن مهــم، ســبب ســخت تر شــدن وظایــف ما 

می شود. 
ــذر  ــرای گ ــرکت، ب ــکاران ش ــی هم ــاش تمام ــزود: ت وی اف
ــوده  ــوس ب ــا ملم ــال، کام ــتان امس ــخت تابس ــرایط س از ش
و جــای قدردانــی دارد چــرا کــه توانســتند بــا تدبیــر، همــت 
ــال را  ــتان امس ــخت تابس ــرایط س ــبانه روزی ش ــاش ش و ت
ــزان  ــن می ــا کمتری ــترکین ب ــکاری مش ــی و هم ــا همراه ب
خاموشــی پشــت ســر بگذراننــد. و از مشــترکین حــوزه 
عملیاتــی ایــن شــرکت بابــت خاموشــی هــای ناشــی از 

ــم. ــی نمای ــی م ــد عذرخواه ــود تولی کمب

در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

و  کیفیــت  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
ــتگی  ــاورزی بس ــوالت کش ــی محص کارای
ــع  ــنتی، تجمی ــاورزی س ــذف کش ــه ح ب
ــل  ــازی آن ذی ــا و فعال س ــرده مالکیت ه خ
ایــن  و  دارد  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــت  ــدر رف ــری از ه ــن جلوگی ــد ضم فراین
آب، افزایــش بهــره وری را در محصــوالت 

کشــاورزی کرمــان رقــم می زنــد. 
ــن نشســت  ــد در شــصت و هفتمی ــی ون ــی زین عل
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــو دول ــت و گ ــورای گف ش
ســاماندهی  موضــوع  افــزود:  کرمــان  اســتان 
کشــاورزی در اســتان کرمــان بایــد جــدی گرفتــه 
ــرا در  ــم زی ــد کنی ــال تولی ــه ح ــری ب ــود و فک ش
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــاالنه ه ــی س ــرایط فعل ش
ــارج  ــد خ ــه تولی ــده و از چرخ ــک ش ــته خش پس

ــود. ــی ش م
وی اظهــار داشــت: از طرفــی دیگــر، تولیــد پســته 
در کشــور و اســتان کرمــان در هــر هکتــار از 
میانگیــن دنیــا پاییــن تــر اســت و اگــر بخواهیــم با 

ــازار جهانــی رقابــت کنیــم بایــد هــر ۲۷ اســتان  ب
تولیــد کننــده پســته را در برنامــه تولیــد ببینیــم.
قدردانــی  آییــن  در  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
ــور  ــه کش ــاورزان نمون ــوری از کش ــت جمه ریاس
یــک کشــاورز از اســتان کرمــان ۱۴.۵ تــن پســته 
در هــر هکتــار تولیــد کــرده بــود کــه نشــان 
ــم و  ــره وری بروی ــمت به ــه س ــد ب ــد بای ــی ده م
ــرای  ــت ب ــن فعالی ــترس تری ــدام در دس ــن اق ای
اســتان هــا اســت. وی تصریــح کــرد: بایــد ضمــن 
ــوان  ــه عن ــان را ب ــتان کرم ــه، اس ــازی جامع اغناس
ــم،  ــی کنی ــره وری در کشــاورزی معرف ــوت به پایل
ــتان  ــی شهرس ــته در برخ ــت پس ــت برداش کیفی
ــن  ــا اســت و در ای ــر از میانگیــن دنی ــن ت ــا پایی ه
ــاد کشــاورزی هرســال ۱۰ کشــاورز را  ــه جه زمین
ــن  ــرا ای ــد زی ــل کن ــزه  متص ــاورزان مکانی ــه کش ب
ــا را  ــره وری، درآمده ــای به ــن ارتق ــد ضم فراین

ــد. ــی ده ــش م افزای
عدالت توزیع را در بانک های استان 

کرمان نهادینه می کنیم
زینــی ونــد اضافــه کــرد: جــا انداختــن ایــن فراینــد 
بــرای مــردم حمایــت هایــی را بــه دنبــال خواهــد 
ــد و  ــی ده ــش م ــا را افزای ــرا درآمده ــت، زی داش
سیاســت گــذاری آن در اختیــار اســتان اســت کــه 

مــی توانــد بــه ســهولت انجــام گیــرد.
ــی  ــورهای اروپای ــی کش ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
مــدل  فــراوری پســته خــود را از کبوترخــان  واقــع 
در شهرســتان رفســنجان مــی گیرنــد افــزود: 
هیدروپونیــک  گلخانه هــای  ترویــج  همچنیــن 
ــد  ــت و درآم ــد کیفی ــی توان ــان م ــوب کرم در جن
بایــد  ابتــدا  امــا  دهــد  افزایــش  را  کشــاورز 
ــژه  روی ایــن حــوزه فعالیــت کنــد. کارگروهــی وی

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه باوجــود پیگیــری 
هــا توانســتیم بخشــی از منابــع را بــه ســمت 
اســتان کرمــان بیاوریــم گفــت: چهــار هــزار و ۵۰۰ 
ــزرگ در  میلیــارد تومــان حســاب شــرکت هــای ب
ســال ۹۸ را بــه ۱۶ هــزار میلیــارد تومــان در ســال 
ــی را  ــود بانک ــا س ــک ه ــا بان ــاندیم، ام ــاری رس ج
ــامان  ــع را س ــد مناب ــذا بای ــد ل ــی دهن ــش م افزای

دهیــم.
ــا داده  ــه م ــا ب ــک ه ــتی از بان ــه داد: لیس وی ادام
شــود تــا منابــع بانــک هایــی کــه بــا عمــوم مــردم 
ــم در  ــان ه ــم، آن ــت کنی ــد را تقوی ســر و کار دارن

ــد. ــه ایــن محــل بیاورن ــل اعتبــارات را ب مقاب
وی یــادآور شــد: بانک هــای خصوصــی پولــی 
ــا  ــد ام ــی کنن ــان جــذب م ــی از اســتان کرم کان
ــظ  ــرای حف ــد ب ــت و بای ــن اس ــان پایی مصارفش

گــذاری  ســرمایه  اســتان  ایــن  در  تجارتشــان 
ــدام  ــگ اق ــر هماهن ــد و اگ ــام دهن ــتری انج بیش
شــود تــا پایــان ســال عدالــت توزیــع  در بانــک هــا 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی را ش
قوانین کارشناسی، 

مشکالت را رفع می کند
زینــی ونــد عنــوان کــرد: قوانیــن کارشناســی 
ــد  ــع کن ــادی را رف ــکات اقتص ــد مش ــی توانن م
در صورتــی کــه دولــت هــم بیایــد اطمینــان دارم 
ــت  ــح دول ــا لوای ــاه ب ــد م ــرف چن ــن آب ظ قوانی
قابــل رفــع اســت.وی افــزود: برخــی بخشــنامه هــا 
مربــوط بــه یــک مدیــرکل و یــا معــاون وزارتخانــه 
ــان  ــکل از هم ــع مش ــرای رف ــد ب ــه بای ــت ک اس
طریــق پیگیــری شــود در حالــی کــه برخــی 
مشــکات بــزرگ اســتان معطــل همیــن بخشــنامه 
ــراز داشــت:  ــان اب ــده اســت. اســتاندار کرم هــا مان
ــی کشــور و کمــک  ــاق بازرگان ــت ات ــد از ظرفی بای
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در 
زمینــه صــادرات و قوانیــن بهــره بگیریــم تــا بتــوان 

ــرد.  ــان کار ک ــتان کرم ــور و اس ــرای کش ب
ــدگان  ــع صادرکنن ــن موان ــن آیی ــن در ای همچنی
و کشــاورزان در راســتای ارتقــای بهــره وری و 

ــد. ــی ش ــادرات بررس ص

 استاندار کرمان:
کشاورزی دانش بنیان، افزایش بهره وری را در کرمان رقم می زند

ــوی  ــورای گفت وگ ــی در ش ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
دولــت و بخــش خصوصــی بــا موضــوع بررســی مســائل و 
ــه موضــوع سیاســت های  ــا اشــاره ب مشــکالت پســته، ب
ــا  ــته ی ــه خواس ــدگان هم ــه صادرکنن ــور ک ارزی در کش
ناخواســته بــا آن درگیــر هســتند، اظهــار کــرد: »امســال 
ســالی اســت کــه دولــت ســیزدهم حاکــم شــده و زمانی 
ــه ای  ــد، وقف ــا رخ می ده ــن دولت ه ــی بی ــه جابه جای ک
ــا  ــار م ــه انتظ ــورد ک ــم می خ ــات رق ــوزه ی تصمیم در ح
از دولــت ســیزدهم ایــن اســت کــه امــورات اقتصــادی را 
تســریع کننــد و ایــن خــالء تغییــرات زمانــی را جبــران 

کننــد«.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
»در خصــوص مباحــث ارزی جلســات خوبــی بــا مســئوالن دولــت 
ســیزدهم داشــتیم امــا بــه دلیــل این کــه محــور ایــن تصمیمــات 
رئیــس کل بانــک مرکــزی اســت بــه دلیــل این کــه مدیــر دولــت 
ســیزدهم اخیــرا مســئولیت را برعهــده گرفتــه، مقــداری کار مــا 

در حــوزه ی مباحــث صــادرات و ارزی بــا تاخیــر روبــه رو شــد«.
بحــث می شــود  دارد  االن  کــه  داد: »محورهایــی  ادامــه  وی 
همــان دغدغــه ی صادرکننــدگان اســت. چنــد موضــوع االن 
صادرکننــدگان دارنــد کــه هــم در ســطح ملــی و هــم در اســتان 
کرمــان مطــرح اســت، اســتان کرمــان االن اهمیــت بیشــتری دارد 

زیــرا از اســتان  های صادراتــی غیرنفتــی هســتیم«.
ــوزه ی سیاســت های  ــه در ح ــان این ک ــا بی ــی ب ــر پورابراهیم دکت
ارزی مرتبــط بــا بخــش صــادرات اولیــن نکتــه وجــود دو نرخــی 
بــودن ارز اســت، گفــت: »البتــه اقتصــاد االن ســه نرخــی اســت. 
مــا اعتقــاد داریــم هــرگاه در اقتصــاد کشــوری نــرخ ارز از 
ــاد و  ــور فس ــاد آن کش ــا در اقتص ــود حتم ــارج ش ــی خ تک نرخ
رانــت اتفــاق می افتــد و سیاســت های دقیــق نظارتــی هــم اصــل 

ــرد«. ــد ک ــی نخواه موضــوع را منتف
وی ادامــه داد: »از ســال ۹۷ علی رغــم مخالفــت مجلــس و 

کمیســیون اقتصــادی، بــا اصــرار دولــت وقــت ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
ــان  ــات نش ــه گزارش ــت ک ــاص یاف ــی اختص ــرای کاالی اساس ب
می دهــد بــه طــور متوســط ۱۵ میلیــارد دالر منابــع ارزی 
گذاشــتیم کــه کاالی ارزان دســت مــردم برســد امــا ایــن اتفــاق 
ــرخ  ــزود: »ن ــس اف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــاد«. رئی نیفت
ــورم کاالی  ــی از ت ــرخ ارز ۴۲۰۰ تومان ــا ن ــورم کاالی اساســی ب ت

ــت«. ــتر اس ــی بیش غیراساس
ــت می خواســت در بحــث  ــه دول ــرا هــم ک ــرد: »اخی ــان ک وی بی
ســاماندهی ارز اقــدام بکنــد دولــت را می ترســانند. در حالــی کــه 
ــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی انجــام شــود، ۱.۶  حتــی اگــر واردات مــرغ ب
ــان  ــل در کرم ــکان واردات و تحوی ــرغ ام ــو م ــر کیل ــرای ه دالر ب
ــان  ــزار توم ــتر از ۱۰ ه ــت بیش ــن ارز، قیم ــا ای ــود دارد و ب وج

نمی شــود«.
دکتــر پورابراهیمــی یــادآور شــد: »االن دو بــازار در کشــور داریــم 
یکــی بــازار متشــکل کــه بــازار اســکناس اســت و از ســال ۹۸ راه 
افتــاده و تــا ســال ۱۴۰۰ معامــات ایــن بــازار از ۱.۲ میلیــارد دالر 
ــا  ــازار نیمایــی هــم داریــم کــه عمدت عبــور کــرده اســت. یــک ب
حوالــه اســت. وقتــی دو نــرخ در یــک کشــور باشــد ســبب فســاد 

می شــود و مــا بــا دو نرخــی بــودن ارز مخالــف هســتیم«.

ــش  ــور کاه ــد کش ــه درآم ــی ک ــه در زمان ــان این ک ــا بی وی ب
ــود،  ــف ش ــز تعری ــور نی ــت های ارزی کش ــد سیاس ــد بای می یاب
یــادآور شــد: »اگــر امــکان واردات بــرای همــه ی گروه هــای 
کاالیــی وجــود داشــته باشــد، تقاضــا بــا عرضــه برابــری نمی کنــد 

و نــرخ ارز افزایــش می یابــد«.
وی ادامــه داد: »ایجــاد نــرخ دوگانــه ایجــاد فســاد اســت و بایــد 
ایــن ســفره جمــع شــود، مــا حریــف دولــت قبــل نشــدیم چــه در 
ارز ترجیحــی و چــه نیمایــی، االن هــم بایــد بــه ســمت یــک نــرخ 
ــد  ــرخ بای ــم ن ــا اعتقــاد داری ــم م ــی در اقتصــاد کشــور بروی تعادل

ــد«. ــر بیای پایین ت
ــا  ــم ب ــرد: »حــاال مــن صحبت ــر پورابراهیمــی خاطرنشــان ک دکت
صادرکننــدگان ایــن اســت اگــر ایــن نــرخ در سیاســت های 
ــدید ارزش  ــش ش ــا کاه ــه م ــه این ک ــد ب ــل ش ــادی تبدی اقتص
ــی  ــول مل ــت ارزش پ ــه تقوی ــم ب ــم و می خواهی ــی داری ــول مل پ
برگردیــم، شــما بــا عددهــای کمتــر چطــور می خواهیــد صــادرات 

ــد؟«. را اداره کنی
وی یــادآور شــد: »تقویــت ارزش پــول ملــی یعنــی اعطــای قــدرت 
خریــد بــه مــردم، مــردم انتظــار دارنــد بــه جــای افزایــش حقــوق، 

قــدرت خریدشــان حفظ شــود«.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس خاطرنشــان کــرد: »بهــای 
از ۳۰  ارز در بحــث کشــاورزی بیشــتر  تمام شــده ی 
ــرای  ــا راه ب ــود، تنه ــد ب ــی از ارز آزاد نخواه ــد ناش درص
این کــه بتوانیــم بــا دیگــران رقابــت کنیــم بهــره وری در 

تولیــد اســت«.
ــه  ــه ای ب ــد هزین ــرخ ارز نبای ــد ن ــه ی تولی ــه داد: »برنام وی ادام
ــاورد  ــا دربی ــردم را از پ ــورم م ــد و ت ــل کن ــران تحمی ــاد ای اقتص
کــه می خواهیــم صــادرات داشــته باشــیم. مــا بایــد بهــره وری را 
افزایــش دهیــم. میانگیــن متوســط هــر هکتــار تولیــد پســته در 
اســتان کرمــان و ســایر اســتان ها، ۷۰۰ کیلــو در هکتــار اســت و 

در دنیــا چهــار تــن در هکتــار اســت«.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

نرخ دوگانۀ ارز باعث فساد است و باید این سفره جمع شود 

ــریع در  ــزوم تس ــر ل ــد ب ــا تأکی ــان ب ــهردار کرم ش
مرتبــط شــدن ســامانه های شهرســازی مشــترک بیــن 
شــهرداری و نظــام مهندســی، گفــت: عــالوه بــر شــفاف 
ــاختمانی در  ــای س ــای پروانه ه ــدور فراینده ــازی، ص س

ــود.  ــوری می ش ــان غیرحض کرم
وی، سیاســت کاهــش قیمــت تمام شــده ســاختمان را از دیگــر 
اصــول راهبــردی شــهرداری در حــوزه زمیــن و مســکن اعــام 
ــاختمان  ــت س ــود صنع ــت رک ــه وضعی ــا توج ــت: ب ــرد و گف ک
ــان  ــده در کرم ــام  ش ــت تم ــم قیم ــاش کنی ــد ت ــور بای در کش

ــد. کاهــش یاب
وی افــزود: بخشــی از ایــن مســئله ابعــاد ملــی دارد و دســت مــا 

نیســت، امــا شــهرداری و ســازمان نظــام مهندســی در ایــن میــان 
بایــد یــک نقــش عادالنــه، مشــخص و قابــل کنترلــی ایفــا کنــد و 

نبایــد بــه افزایــش قیمــت ســاختمان دامــن بزنند.
ــک کار  ــا ی ــائل ب ــی از مس ــرد: برخ ــد ک ــان تأکی ــهردار کرم ش
عالمانــه و چندطرفــه قابــل رفــع اســت و حق شــهر و شــهروندان 

نبایــد بــه نفــع یــک شــخص یــا جریــان خــاص از بیــن رود.
ــوارض  ــه، در حــوزه ع ــرای نمون ــه داد: ب ــزی ادام شــعرباف تبری
در کشــور و دنیــا یــک شــاخصی داریــم و عــوارض بایــد چیــزی 
حــدود ۱۲ تــا ۱۷ درصــد قیمــت ســاختمان باشــد کــه ایــن بــه 
ــرای ســازنده  معنــی کاهــش عــوارض نیســت، هــم ســودی را ب
ــک  ــه ی ــد ک ــت شــهری می دان ــم مدیری ــد و ه مشــخص می کن

سیاســت عــوارض درســتی بــرای محاســبه دارد.
حــوزه  در  شــهرداری  راهبــردی  سیاســت  زمینــه  در  وی 
خام فروشــی بیــان داشــت: شــهرداری ها بویــژه شــهرداری 
ــه  ــای ب ــام و اکتف ــن خ ــروش زمی ــت ف ــد از سیاس ــان بای کرم

قدرالســهم تفکیــک، فاصلــه بگیرنــد.
ــام، از  ــن خ ــروش زمی ــت ف ــه داد: سیاس ــان ادام ــهردار کرم ش
ــع شــهر  ــه نف ــد، ب ــزوده ای ایجــاد نمی کن ــه ارزش اف ــی ک آنجای
ــای  ــر و فضاه ــیما و منظ ــت س ــکان مدیری ــون ام ــت و چ نیس
ــه ســود شــهرداری هــم نیســت و  ــرد، ب شــهری را از بیــن می ب
مــا در ایــن دوره حتمــاً سیاســت هایی را در ایــن زمینــه تدویــن 

خواهیــم کــرد.

شــعرباف تبریــزی، موضــوع بهبــود ســیما و منظــر را یــک 
موضــوع کلیــدی دانســت و بــا انتقــاد از عــدم تناســب ســاختمان 
ــرد:  ــد ک ــهر، تأکی ــی ش ــت تاریخ ــا ماهی ــان ب ــهرداری کرم ش
ضــرورت پرداختــن بــه ســیما و منظــر و در نظــر گرفتــن 
ــژه  ــازی بوی ــرای ساختمان س ــی ب ــی و اجتماع ــت فرهنگ پیوس
در مــورد ســاختمان های دولتــی بســیار بــاال اســت و ایــن 
موضــوع سال هاســت کــه در دنیــا مطــرح اســت و جــزو مــوارد 

چک لیســت های نظــام مهندســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــژه بازآفرینــی  ــزوم اعمــال سیاســت های وی ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
در حاشــیه شــهر، یــادآور شــد: بایــد بــه یــک انعطافــی در نحــوه 

رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان در حاشــیه شــهر برســیم.
شــهردار کرمــان ادامــه داد: در حــال حاضــر، در شــهرک »شــهید 
همــت« و »سرآســیاب« کــه داخــل حریــم شــهر هســتند، امــا 
ــی  ــررات مل ــم مق ــر بخواهی ــد، اگ ــیه را دارن ــای حاش ویژگی ه
ــت  ــون مالکی ــت چ ــر نیس ــم، امکان پذی ــرا کنی ــاختمان را اج س
ــت و  ــی اس ــت و تصرف ــده نیس ــت  ش ــاختمان ها ثاب ــب س اغل

ــود. ــده می ش ــهر دی ــز در ش ــرات آن نی اث
میانــی  الگوهــای  کــرد:  خاطرنشــان  تبریــزی،  شــعرباف 
ــاختمان ها را  ــن س ــد ای ــه می توان ــود دارد ک ــری وج انعطاف پذی
ــه توســعه  ــا را از دوگان ــرد و م ــه ســمت مالکیــت بب ــج ب به تدری
ــی  ــوی میان ــک الگ ــه ی ــد و ب ــات ده ــعه نج ــتن توس ــا نداش ی
ــن  ــرای ای ــه اج ــاند ک ــهر برس ــیه های ش ــرای حاش ــژه ب به وی
ــی، اداره کل  ــام مهندس ــازمان نظ ــارکت س ــد مش ــو نیازمن الگ

ــت. ــهرداری اس ــناد و ش ــت اس ثب

شهردارکرمان: 
صدور پروانه ساختمانی در کرمان غیرحضوری می شود

اجــاس سراســری تجلیــل از ســرآمدان 
اقتصــاد ایــران بــا رویکــرد اعطــا جایــزه 
برنــد ملــی در تاریــخ ۱۱ آبــان در مرکــز 
ــی دانشــگاه  ــن الملل ــای بی ــش ه همای
شــهید بهشــتی تهــران بــا حضــور 
شــرکت هــا و برندهــای مختلــف و 
ــت برگــزار  ــر در اقتصــاد و صنع معتب

شــد.
در ایــن اجــاس از شــرکت صنایــع 
فــوالد مشــیز بردســیر بــه عنــوان 
ــت  ــه در صنع ــای نمون ــی از برنده یک
و اقتصــاد ایــران و همچنیــن مدیــر 
عامــل مجموعــه جنــاب آقــای مهنــدس 
ــه  ــر ب ــس تقدی ــدا تندی ــا اه ــتوده ب س

ــد. ــل آم عم

سراســری  همایــش  همچنیــن 
مســئولیت  و  ســازمانی  کارآفرینــی 
پذیــری اجتماعــی در تاریــخ ۱۲آبــان و 
ــی  ــن الملل در مرکــز همایــش هــای بی
دانشــگاه الزهــرا تهــران بــا حضــور 
شــرکت هــای مختلــف و جمعــی از 
مدیــران روابــط عمومــی در بخــش 
دولتــی و خصوصــی برگــزار گردیــد 
صنایــع  شــرکت  از  پایــان  در  کــه 
ــط  ــوالد مشــیز بردســیر و نقــش رواب ف
عمومــی مجموعــه در پیشــبرد اهــداف 
حــوزه مســئولیت اجتماعــی ســازمان و 
همچنیــن مدیــر عامــل محتــرم فــوالد 
مشــیز بــا اهــدا لــوح ســپاس و تندیــس 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب تقدی

شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر 
نشان نمونه 

در صنعت و اقتصاد گرفت
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اتحــــاد 	 	 	 		
تفرقه	باعث	تضعیف	مسلمانان	است 	 سوی	)وحدت(	گرویدن	هدف	قرآن	است	

خاصه	آن	)شیعه(	که	در	جامعه	ی	افغان	است 	 خون	مسلم	به	زمین	ریزد	و	فریادی	نیست	
عمل	داعش	آنان	عمل	شیطان	است 	 ُدَول	غرب	به	خونریزی	ُمسلم	مشغول	

کارشان	کشتن	و	آتش	زدن	انسان	است 	 	 ن	همگی	مزدورند	 داعشیهای	ُمَلوَّ
آنچه	ارزان	شده	ناامنی	و	نرخ	جان	است 	 	 امنیت	ُدّر	گرانی	که	بَُود	کم	پیدا	

جگر	شیعه	از	این	تفرقه	ها	بریان	است 	 )اتحاد(	حل	بکند	مشکل	ناامنی	را	

تکُبــر
										که	لباسم	بَُود	طالیی	رنگ 	 موز	گفتا	که	)شاه	میوه(	منم	
									که	فلج	را	کند	دالور	جنگ 	 راست	گردد	کمر	ز	خوردن	من	

										ای	)کمر	راست	کن(	چرا	تو	کجی؟ 	 در	جوابش	خیارسبزه	بگفت	
										در	حقیقت	تو	چون	)ژله(	فلجی 	 شل	نبیند	شفا	ز	خوردن	تو	
										چیزی	از	دیگران	نداری	بیش 	 بادها	را	ز	سر	بکن	بیرون	
											گر	که	شاهنشهیم	یا	درویش 	 همه	مخلوق	یک	خداوندیم	

غالمحسین	رضایی	–	نقاش

شهید محمد بروجردی

امــام  زبانــش  ورد  شــد،  کــه  ســاله   شــانزده 
ــام  ــت: ام ــود. می گف ــی )ره( ب خمین

خمینــی همــه چیــز مــن اســت. 
بــه خاطــر امــام خــود را بــه هــر 
ــک روز  ــی زد. ی ــی م آب و آتش
صاحــب کارمــان گفــت: بــه 
ایــن محمــد آقــا بگوییــد ایــن 
قــدر از آقــای خمینــی حــرف 
ــن  ــه ای ــم ک ــن می دان ــد؛ م نزن

ــار  ــا را گرفت ــرش م ــا آخ حرف ه
می کنــد و ســاواک را می کشــاند 

ــتیم.  ــان گذاش ــد درمی ــا محم ــوع را ب ــا. موض ــه اینج ب
ــش  ــه در پی ــی ک ــت از راه ــن اس ــر ممک ــت: غی گف

ــم! ــینی کن ــب نش ــدم عق ــک ق ــه ام، ی گرفت

یاد یارانیاد یاران
ــتکبار	 ــا	اس ــارزه	ب ــوص	مب ــدم	در	خص ــی	مق ــد	عل احم
جهانــی	گفــت:	13	آبــان	ریشــه	در	مبــارزه	و	قیــام		قشــر	
باســواد	و	کــم	ســن	جامعــه	علیــه	اســتکبار	جهانــی	دارد	
ــن	قشــر	آگاه	و	متعهــد،	در	راه	 ــه	ای و	نشــانه	آن	اســت	ک
ــالمی،	در	 ــالب	اس ــم	انق ــداف	واال	و	عظی ــه	اه ــیدن	ب رس
ــی	از	هیــچ	کوششــی	فروگــذار	نکــرده	اســت. هــر	زمان

ــرد:  ــد ک ــامی تأکی ــه اس ــزب موتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش عض
ــت  ــال نیس ــک روز و س ــص ی ــی مخت ــتکبار جهان ــا اس ــارزه ب مب
ــال  ــواره در ح ــامی هم ــران اس ــدار ای ــه بی ــت همیش ــه مل بلک

ــت. ــتکبار اس ــا اس ــارزه ب مب
دبیــر حــزب موتلفــه اســامی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــتعمار  ــتکبار و اس ــا اس ــارزه ب ــان، مب ــداد 13 آب ــه رخ ــت س هوی
اســت، افــزود: 13 آبــان ســنوات مختلــف، در بردارنــده ســه 
ــر گــذار در تشــکیل انقــاب  ــداد بســیار مهــم تاریخــی و تاثی روی
اســامی، از جملــه تبعیــد امــام خمینــی)ره( بــه ترکیــه، شــهادت 
ــخیر  ــاهی و تس ــم شاهنش ــل رژی ــت عوام ــه دس ــوزان ب دانش آم

ــه جاسوســی اســت. الن
13 آبان؛ یادآور شکست آمریکا و قابل اعتماد نبودن 

استکبار جهانی است
ــا  ــان ب ــتان کرم ــری اس ــام و رهب ــط ام ــروان خ ــه پی ــر جبه دبی
ــن  ــر ای ــات بیانگ ــن اتفاق ــه داد: ای ــوق ادام ــب ف ــه مطل ــاره ب اش
اســت کــه همــه اقشــار بــا بصیــرت جامعــه اعــم از دانــش آمــوزان، 
دانشــجویان و طــاب بــه رهبــری امــام خمینــی )ره(، در ایــن روز 

ــد. ــام کردن ــه نظــام ســلطه، اســتبداد و اســتکبار قی علی
وی بــا بیــان اینکــه 13 آبــان، حاصــل قیــام دانــش آمــوزان متعهــد 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــاهی ب ــم شاهنش ــم ظال ــد رژی ــر ض ــدار ب و بی
ــتکبار  ــا اس ــارزه ب ــی مب ــکا، روز مل ــی آمری ــه جاسوس تســخیر الن
جهانــی اســت و بــرگ درخشــان و مانــدگاری از تاریــخ پــر افتخــار 
ــه  ــه ب ــت ک ــور اس ــن کش ــان ای ــان و جوان ــای نوجوان ــادت ه رش

ــد. ــم زدن ــام راحــل، انقــاب دوم را رق ــوده ام فرم
ــن  ــرد: گرامیداشــت ای ــان ک ــن کارشــناس مســائل سیاســی بی ای
ــی  ــار دیگــر ناتوان روز و امثــال ایــن قیــام هــا باعــث مــی شــود ب

و شکســت امریــکا در عرصــه هــای مختلــف را بــه دشــمنان ایــن 
نظــام و سرســپردگان داخلــی گوشــزد کنیــم تــا ایــن عظمــت بــه 
ــل  ــی قاب ــچ زمان ــده، هی ــراب فریبن ــن س ــالی و ای ــاح پوش اصط

ــود. ــکا نبــوده و نخواهــد ب اعتمــاد و ات
راهگشای مشکالت داخلی، تکیه بر مدیریت جهادی و 

انقالبی با روحیه بسیجی است
ــی از  ــا تأس ــد ب ــه بای ــورهای منطق ــه کش ــان اینک ــا بی ــدم ب مق
انقــاب اســامی ایــران و تشــکیل محــور مقاومــت، خــود را از زیــر 
ــواره  ــرد: دشــمن هم ــار ک ــد، اظه ــکا نجــات دهن ــم آمری ــار ظل ب
دشــمن اســت و سیاســت دشــمنی اش هــم عــوض نمــی شــود.
عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســامی ابــراز کــرد: یکــی 
ــن  ــوری اســامی ای ــا جمه ــکا ب ــه آمری ــل دشــمنی دیرین از دالی
اســت کــه هیــچ زمانــی ســلطه ظالمانــه دشــمن را قبــول نکردیــم 
همچنیــن بــا افشــای نــا کارآمــدی هــا، جنایــات و خیانــت هــای 
ــن  ــم بنابرای ــده ای ــا ش ــای دنی ــت ه ــی مل ــبب آگاه ــکا، س آمری
امــروز ملــت ایــران فهمیــده  اســت کــه راه حــل مشــکات، مذاکــره 

ــای  ــه راهگش ــت بلک ــکا نیس ــزرگ، آمری ــیطان ب ــا ش ــه ب و رابط
مشــکات داخلــی، تکیــه بــر توانمنــدی هــای داخلــی و مدیریــت 

ــا روحیــه بســیجی اســت. ــی ب جهــادی و انقاب
دبیــر حــزب موتلفــه اســامی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه و  ــه جانب ــای هم ــم ه ــار و تحری ــکا فش ــی آمری ــت اصل سیاس
حداکثــری علیــه ایــران اســت، عنــوان کــرد: آمریــکا در تمــام طول 
تاریــخ بــا بدعهــدی شــناخته شــده اســت و پیمــان شــکنی او بــا 
خــارج شــدن از تعهــدات برجامــی و تمدیــد چنــد بــاره تحریمهــای 
ظالمانــه علیــه ملــت مــا، بــه جهانیــان و کدخــدا پرســتان اثبــات 

کــرد کــه آمریــکا همــواره غیــر قابــل اعتمــاد اســت.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی مطرح کرد؛

 تربیت نسلی با بصیرت، بهترین راه مبارزه با آمریکا و ایادی استکبار است 

ــروی  ــان دالور نی ــان برکف ــه ج ــع و مقتدران ــه موق ــدام ب ــا اق ب
دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی عملیــات دزدی 
ــد. ــاکام مان ــکا ن ــط آمری ــران توس ــت ای ــرقت نف ــی و س دریای

آمریــکا در ایــن اقــدام یــک نفتکــش را کــه حامــل نفــت 
صادراتــی ایــران بــود در آب هــای دریــای عمــان مصــادره کــرد 

و بــا انتقــال محمولــه نفــت آن بــه یــک نفتکــش دیگــر آن را بــه 
ــرد. ــت ک ــوم هدای ــدی نامعل ــوی مقص س

همزمــان دالورمــردان نیــروی دریایــی ســپاه بــا اجــرای عملیــات 
ــود  ــرف خ ــه تص ــش آن را ب ــه نفتک ــر روی عرش ــرن ب ــی ب هل
درآوردنــد و آن را بــه ســوی آب هــای ســرزمینی ایــران هدایــت 

ــتفاده  ــا اس ــی ب ــت آمریکای ــای تروریس ــه نیروه ــد. در ادام کردن
ــش  ــب نفتک ــه تعقی ــی ب ــاو جنگ ــرد و ن ــد بالگ ــن فرون از چندی
ــان  ــای ج ــه نیروه ــه و مقتدران ــا ورود قاطعان ــا ب ــد ام پرداختن

ــد. ــاکام ماندن ــپاه ن ــف س برک
ــا  ــیار و ب ــتعداد بس ــا اس ــددا ب ــی مج ــای آمریکای ــت ه تروریس
ــیر  ــد مس ــاش کردن ــتر ت ــی بیش ــاو جنگ ــد ن ــتفاده از چن اس
ــدند.  ــق نش ــم موف ــاز ه ــه ب ــد ک ــد کنن ــش را س ــت نفتک حرک
ایــن نفتکــش هــم اکنــون در آب هــای ســرزمینی کشــور 

عزیزمــان ایــران اســت.

اطالعیه سپاه درباره جزئیات برخورد نیروی 
دریایی سپاه با ناوهای آمریکایی

ــز در  ــامی نی ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی کل س ــط عموم رواب
اطاعیــه ای اعــام کــرد: بــا اقــدام بــه موقــع و و مقتدرانــه جــان 
برکفــان دالور نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، 
عملیــات نیــروی دریایــی ارتــش تروریســت آمریــکا بــرای ســرقت 

ــد. ــاکام مان ــای عمــان  ن ــران در دری نفــت جمهوری اســامی ای
ــک  ــدام ی ــن اق ــا در ای ــد: امریکایی ه ــی افزای ــه م ــن اطاعی ای
نفتکــش حامــل نفــت ایــران را در آب هــای دریــای عمــان ســرقت 
کردنــد و بــا انتقــال محمولــه نفــت بــه یــک نفــت کــش دیگــر ، 

ــد. ــه ســوی مقصــدی نامعلــوم هدایــت کردن آن را ب

در	ایــن	اطالعیــه	بــا	اشــاره	بــه	اقــدام	همزمــان	
دالورمــردان	نیــروی	دریایــی	ســپاه	در	نــاکام	ســازی	این	
عملیــات،	آمــده	اســت:	رزمنــدگان	نیــروی	دریایی	ســپاه	
بــا	اجــرای	عملیــات	هلی	بــرن		بــر	روی	عرشــه	نفتکــش	
ــه	ســوی	 ــل	نفــت	ســرقت	شــده		آن	را	تصــرف	و	ب حام

ــد. ــت	کردن ــران	هدای ــرزمینی	ای ــای	س آب	ه
ایــن اطاعیــه تصریــح کــرده اســت: نیروهــای ارتــش تروریســت 
ــاو  ــرد و ن ــد بالگ ــن فرون ــتفاده از چندی ــا اس ــه ب ــکا در ادام امری
ــه  ــا ورود قاطعان ــا ب ــد، ام ــش پرداختن ــب نفتک ــه تعقی ــی ب جنگ
و مقتدرانــه جــان برکفــان نیــروی دریایــی ســپاه نــاکام ماندنــد.

ــاش  ــه ت ــاره ب ــا اش ــپاه ب ــی کل س ــط عموم ــه رواب در اطاعی
ــا  ــود ب ــوان خ ــت ت ــرای تقوی ــا ب ــی ه ــدد امریکای ــام مج نافرج
ــی  ــاو جنگ ــن ن ــیل چندی ــتر و گس ــتعداد بیش ــتفاده از اس اس
ــرای ســد کــردن مســیر حرکــت نفتکــش آمــده اســت:  دیگــر ب
ــدگان شــجاع  ــت رزمن ــا درک آمادگــی و قاطعی ــا ب ــی ه آمریکای
ــا هــر نــوع  و غیرتمنــد نیــروی دریایــی ســپاه بــرای رویارویــی ب
ماجراجویــی و تهدیــد علیــه منافــع ملــت ایــران، از ادامــه ماجــرا 
ــن  ــرده اســت: ای ــد ک ــد، تاکی ــرک کردن ــه را ت منصــرف و منطق
ــاه 1۴۰۰ در  ــان م ــوم آب ــورخ س ــح م ــاعت ۸ صب ــش در س نفتک
ــاس  ــدر عب ــرگاه بن ــران اســامی، در لنگ ــای ســرزمینی ای آب ه

ــه اســت. ــو گرفت پهل

دزدی دریایی انوهای آمریکای توسط نیروی دریایی سپاه اپسداران انقالب اسالیم انکام ماند
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3  قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رای شــما 1۴۰۰6۰319۰7۸۰۰66۸9 هیــات موضــوع قانــون 
ــند  ــد س ــاختمانهای  فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم مهنــاز حســینی ده ســعید 
فرزنــد اســدا... بشــماره شناســنامه 29۸۰12۰121 صــادره از کرمــان در 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 126/۴۰ مت ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
16663 فرعــی  از 396۸ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۸99 
فرعــی 396۸ اصلــی واقــع  در بخــش 2 کرمــان آدرس کرمــان شــهرک 
ــک  ــداری از مال ــه 9 خری ــدی کوچ ــهیدان محم ــوار ش ــن بل ــام حس ام

ــده اســت.  ــم حمیــده اســتوار ســیرجانی محــرز گردی رســمی خان
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه فاصلــه  15 روز 
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت آگهــی م
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد، بدیهی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . شناســه آگهــی : 9۴3
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1۴۰۰/۸/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1۴۰۰/۸/15

رئیس	ثبت	اسناد	و	امالک	-	محمود	مهدی	زاده	

شماره : 1۴۰۰6۰319۰7۸۰۰7۰13
تاریخ : 1۴۰۰/۰7/27                

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3  قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رای شــما 1۴۰۰6۰319۰7۸۰۰6657 هیــات موضــوع قانــون 
ــند  ــد س ــاختمانهای  فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان 
ــای ســید محمــد منصــوری  ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــادره از  ــنامه 13 ص ــماره شناس ــین بش ــد سیدعبدالحس ــی فرزن حتکن
زرنــد در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 15۰ مترمربــع پــاک 
ــاک ۸99  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی از 396۸ اصل 1675۰ فرع
فرعــی از 396۸ اصلــی واقــع در بخــش 2 کرمــان آدرس کرمــان بلــوار 
شــهیدان محمــدی کوچــه 16 ســمت راســت منــزل هشــتم خریــداری 
ــور فرســنگی محــرز  ــای ســید عبــاس ابراهیمــی پ ــک رســمی آق از مال
گردیــده اســت  . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو  نوبــت بــه 
فاصلــه  15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــد  صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــاه  ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک م ــه ای ب
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــور و  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد ، بدیه ــم نماین تقدی
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ع

شــد. شناســه آگهــی : 9۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1۴۰۰/۸/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1۴۰۰/۸/15
رئیس	ثبت	اسناد	و	امالک	-	محمود	مهدی	زاده	

ــان	 ــارا...	اســتان	کرم ــط	عمومــی	ســپاه	ث ــت	رواب معاون
از	متالشــی	شــدن	شــبکه	انحرافــی	فکــری	و	عقیدتــی	
ــج(	 ــام	زمان)ع ــام	ام ــربازان	گمن ــط	س ــان	توس در	کرم
در	ســازمان	اطالعــات	ســپاه	اســتان	کرمــان	خبــر	داد.	
ــا و  ــارک ه ــی در پ ــات انحراف ــزاری جلس ــا برگ ــبکه ب ــن ش ای
ــی  ــی و مذهب ــن ورزش ــش عناوی ــت پوش ــی تح ــن عموم اماک

ــتان  ــهروندان اس ــده ای از ش ــمار عدی ــکرگزاری ش ــام ش ــا ن ب
ــوق  ــی س ــی و امنیت ــات عقیدت ــمت انحراف ــه س ــب و ب را فری

ــت . داده اس
ــه ارکان نظــام  ــه زدن ب ــال ضرب ــه دنب ــن شــبکه ب ــن ای همچنی
ــان  ــویش اذه ــی و تش ــیاه نمای ــامی، س ــوری اس ــدس جمه مق
ــای  ــانه ه ــود در رس ــه خ ــات مجرمان ــش اقدام ــی و پخ عموم

ــوده اســت . ــد ب معان
ــن  ــی ای ــی دهــد برخــی عناصــر اصل ــی نشــان م رصــد اطاعات
شــبکه اکنــون در خــارج از کشــور مســتقر هســتند و سرشــبکه 

ــد. هــای داخلــی نیــز شناســایی و دســتگیر  شــده ان
اقدامــات ضــد  تکمیلــی درخصــوص  اطاعــات  و  جزییــات 

امنیتــی ایــن شــبکه اعــام خواهــد شــد.

روابط عمومی سپاه کرمان اعالم کرد:

شبکه انحرافی فکری و عقیدتی توسط اطالعات سپاه کرمان متالشی شد
سپاه ثارا... استان کرمان سپاه ثارا... استان کرمان 

رتبه اول کشوری مخابرات منطقه 
کرمان در ارزیابی ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ 

مناطق مخابراتی

ــر  ــان  ب ــه کرم ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــزارش  رواب ــه گ ب
ــرد و توســعه  ــت راهب ــی و گــزارش معاون ــن ارزیاب اســاس آخری
کســب و کار شــرکت مخابــرات ایــران از عملکــرد مناطــق 
مخابراتــی سراســر کشــور درپنــج ماهــه اول ســال 1۴۰۰، 
ــاز 75.55  ــب امتی ــا کس ــت ب ــان توانس ــه کرم ــرات منطق مخاب
رتبــه اول را در بیــن اســتان های کشــور کســب کنــد.در همیــن 
راســتا مهنــدس حســینی مدیــر مخابــرات ایــن منطقــه از همــت 

ــرد. ــر وتشــکر ک ــکاران تقدی ــه هم ــاش کلی وت

 

مانور مشترک عملیاتی حمله هوایی و 
بمب باران کارخانه مواد شیمایی 

با رویکرد پدافندغیرعامل

مانــور مشــترک عملیاتــی حملــه هوایــی و بمــب بــاران کارخانــه 
مــواد شــیمایی بــا رویکــرد پدافندغیرعامــل ، بــا حضــور 
ــت  ــرات ،جمعی ــارکت  مخاب ــان  و مش ــتان کرم ــئولین اس مس
ــس و  ــي، اورژان ــروي انتظام ــاني ، نی ــش نش ــر ، آت ــال احم ه
ــل در  ــر عام ــد غی ــه پدافن ــبت هفت ــه مناس ــرق و ب ــرکت ب ش
ــد. ــزار ش ــان  برگ ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی مح

در ایــن مانــور نیروهــاي جمعیــت هــال احمــر ، آتــش نشــاني 
ــان در  ــه کرم ــرات منطق ــس  و مخاب ــي ، اورژان ــروي انتظام ، نی
قالــب تیــم هــاي واکنــش ســریع و اســکان اضطــراري در ایــن 
برنامــه مشــارکت و بــر اســاس ســناریو طراحــي شــده ماموریــت 
ــرات منطقــه  ــه انجــام رســاندند. گفتنــی اســت مخاب خــود را ب
ــواره ای و  ــی و ماه ــات رادیوی ــدادی ارتباط ــک ون ام ــان ی کرم
ــور مســتقر  کانکــس بحــران ســایت همــراه اول را در محــل مان

کــرد.

اخبارشرکت  مخاربات استان کرمان 

تهــران  در  آمریکایــی  زن مســت  یــک  کاپیتوالســیون  تصویــب  از  بعــد 
ــرد. زن  ــر ک ــرش را منتش ــان خب ــت و کیه ــی را کش ــج ایران ــل پن ــا اتومبی ب
ــدون اینکــه بابــت قتــل آن هــا محاکمــه شــود(  آمریکایــی شــکایت کــرد و )ب

ــد! ــی کن ــد عذرخواه ــه بای ــه روزنام دادگاه رای داد ک
ــا دختــر جــوان ایرانــی  چارلز.ال.گــری درجــه دار آمریکایــی در ســال 13۴3، ب

ــران ســلیمی« تصــادف کــرده و دختــر فــوت می کنــد. ــام »ای ــه ن ب
طبــق قــرارداد کاپیتوالســیون، بــا دســتور ســفارت آمریــکا بــه وزارت خارجــه 

ــرد آزاد شــده و محاکمــه نمی شــود! ــن ف ــران، ای ای
ــده  ــا فرمان ــات ب ــک ماق ــران در ی ــکا در ای ــار امری ــرون، مستش ســرهنگ ویت

ــت و  ــر اس ــا بهت ــار آریان ــز تیمس ــک االغ از مغ ــز ی ــد: مغ ــز میگوی ــکر تبری لش
فرمانــده ارتــش یکــم نیــز قــادر بــه اداره کــردن یــک دســته ســرباز نمــی باشــد و 

ــدارد! ــه ویتــرون را ن ــه خاطــر کاپیتوالســیون کســی جــرأت پاســخ ب ــا ب ام
 مستشــار امریکایــی در اتومبیــل، مســت الیعقــل پشــت فرمــان مینشــیند و یــک 
کارگــر ســاختمان ایرانــی را زیــر میگیــرد. افســر شــهربانی جلــوی وی را گرفتــه، 
تــا طبــق قانــون بــه کانتــری جلــب نمایــد. مستشــار آمریکایــی از ماشــین پیــاده 

می شــود و افســر ایرانــی را کتــک زد.
این آمریکایی هم به خاطر کاپیتوالسیون محاکمه نشد!

ــب کاپیتوالســیون  ــد از تصوی ــه بع ــی اســت ک ــا فقــط گوشــه ای از فجایع  این ه
در ایــران اتفــاق افتــاد...

چهارم آبان، سالگرد سخنرانی امام خمینی علیه کاپیتوالسیون بود.
علیرضا	گرائی

این خاطرات را خوب بخوانید

َایَن ُمِعز ُاالوِلیاء

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
هیات رزمندگان اسالم استان کرمان هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 
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حسینیه ثارا... کرمان
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یادی از خندق های کرمان
انســان هایــی کــه ســن آنهــا از هفتــاد ســال گذشــته خنــدق 
ــان  ــا زم ــدق ه ــد ، خن ــاد دارن ــه ی ــان را ب ــهر کرم ــای ش ه
 حملــه و هجــوم دشــمن پــر آب مــی شــد  و مــردم بــه وســیله 

خندق ها از شهر و خانه خود حفاظت می کردند .
ــردم  ــا از م ــم ه ــم معل ــی رفت ــه م ــه مدرس ــال 1335 ک در س
کرمــان و مقاومــت آنهــا در پشــت خنــدق هــا از قحطــی 
ــد  ــادی مــی کردن وگرســنگی و مــرگ مــردم صحبــت هــای زی
بــا حــرف معلــم هــا مــن بــه خنــدق هــا توجــه کــرده و هنــگام 
رفتــن بــه مدرســه کیــف خــود را بــه تــه خنــدق مــی انداختــم 
ــه روح  ــم و ب ــی رفت ــدق م ــه خن ــف ب ــه آوردن کی ــه بهان و ب

درگذشــتگان خنــدق هــا ســام و صلــوات مــی خوانــدم و عــرض 
ــه  مــی کــردم از مقاومــت مــردم کرمــان فیلــم ســاخته شــود ب
ــن چشــم  ــم 7 َم ــان در قدی ــردم کرم ــه م ــام شــود ک ــا اع دنی
خــود را بــه ظالمــان داده انــد بنــده خــاک کرمــان و قلعــه دختــر 
و اماکــن قدیمــی را قــدر مــی دانــم و هــر وقــت بــه ایــن اماکــن 

ــی فرســتم . ــوات م ــم صل ــردگان قدی ــه روح م ــی روم ب م
»	حمره	فریفته«

 قابل توجه متقاضیان بیمه زانن خانه دار و دانشجویی 

 قابل توجه متقاضیان بیمه زنان خانه دار و دانشجویی 

 خانه داری و دانشجویی شغل محسوب نمی گردد.

   بنابرایــن	متقاضیــان	بیمــه	زنــان	خانــه	دار	و	دانشــجویی	
																عــالوه	بــر	بیمــه	پــردازی	می	تواننــد	در	صــورت	احــراز	
																				ســایر	شــرایط	کفالــت،	همزمــان	از	مســتمری	پــدر	یــا	

																			مادر	متوفی	خود	بهره	مند	گردند.

ــت	 ــه	تحــت	کفال ــران	و	پســرانی	ک ــن	دخت 																			همچنی
ــرانه	 ــت	س ــه	پرداخ ــتند	الزم	ب ــود	هس ــن	خ 																			والدی
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بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن 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

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. د شو

گزارش از : ساره نخعی فر
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ــم  ــدی، در مراس ــین احم ــدس حس  مهن
اختتامیــه ســومین رویــداد تولیــد محتوای 
در  کرمــان  اســتان  بســیج  دیجیتــال 
دانشــگاه ولی عصر)عــج( رفســنجان اظهــار 
ــد  ــم مانن ــب وکار ه ــای کس ــت: فض داش
ــار  ــان دچ ــرور زم ــر به م ــای دیگ فضاه
ــل  ــا اص ــت ام ــده اس ــول ش ــر و تح تغیی
ــای آن  ــه مبن ــت ک ــی اس ــل ثابت کار، اص

ــت. ــادی اس ــد اقتص ــد و رش درآم
همــه  در  قدیمــی  روش هــای  داد:  ادامــه  وی 
و  می شــود  منســوخ  به تدریــج  زمینه هــا 
اگــر فضــای کاری مــا هــم بــا شــرایط روز 
متناســب نباشــد قطعــا از گردونــه رقابــت خــارج 
بزرگــی  شــرکت های  همچنان کــه  می شــویم؛ 
در دنیــا بودنــد کــه بــا نپذیرفتــن تغییــر و 
ــدند و  ــارج ش ــه خ ــی از گردون ــوالت، به راحت تح
ــد. ــا را گرفتن ــای آن ه ــدی ج ــرکت های جدی ش
ــه  ــر در زمین ــرد: اگ ــوان ک ــدس احمــدی عن مهن
تولیــد محتــوا، نگاهــی بــه وضعیــت دنیــا داشــته 
ــوای  ــد محت ــا در تولی ــور م ــهم کش ــیم، س باش
اینترنــت،  فضــای  و  مجــازی  فضــای  بــرای 
براســاس آمارهــا کمتــر از یک درصــد اســت کــه 
ــوزه  ــد در ح ــت و بای ــرای ماس ــداری ب ــن هش ای
ــز  ــوا متمرک ــد محت ــرای تولی ــی، ب ــان فارس زب

ــم. ــالش کنی ــتر ت ــویم و بیش ش
ــا  ــس سرچشــمه رفســنجان، ب ــع م ــر مجتم مدی
بیــان این کــه ســهم مــا در ایــن حــوزه بــا توجــه 
بــه ظرفیــت و جمعیــت مــا قابــل توجــه نیســت، 

ــا در عرصــه فضــای مجــازی  ــت: اقتصــاد دنی گف
و تولیــد محتــوای دیجیتــال، براســاس آمــار 
ــارد  ــزار و 200میلی 2019، رقمــی در حــدود 2ه
دالر بــوده؛ امــا ســهم کشــور مــا در ایــن حــوزه، 
ــا توجــه  اصــال قابــل توجــه نیســت درحالی کــه ب
بــه جمعیــت کشــورمان و ظرفیت هایــی کــه 
ــه  ــن زمین ــل در ای ــد حداق ــا بای ــم، ســهم م داری
ــفانه  ــی متاس ــید ول ــارد دالر می رس ــه 10میلی ب

ــده اســت. ــن حــوزه مغفــول مان ای
ــه می شــود،  ــا ارائ ــه در دنی ــاری ک ــزود: آم وی اف
بــا  کشــورها  برخــی  کــه  می دهــد  نشــان 
عرصــه،  ایــن  در  بســیار  ســرمایه گذاری های 
رشــدهای 300-400درصــدی را در ســال های 
ــن حــوزه  ــه ای ــد ب ــم بای ــا ه ــر داشــته اند؛ م اخی
ــی در  ــول بزرگ ــه تح ــا ب ــم ت ــژه کنی ــه وی توج

بینجامــد. زمینــه فضــای کســب وکارمان 
ــع مــس  ــی صنای ــره شــرکت مل عضــو هیئت مدی
ایــران خاطرنشــان کــرد: برگــزاری رویــداد تولیــد 
محتــوای دیجیتــال در ســطح اســتان کرمــان، از 
ایــن جهــت ارزشــمند اســت و در همیــن راســتا 
ــا همــکاری  هــم مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و ب
ــج( و مجتمــع مــس  ســپاه و دانشــگاه ولیعصر)ع
سرچشــمه رقــم خــورده اســت کــه ایــن حرکــت 
می توانــد پایــه و اســاس کاری باشــد تــا نهضتــی 
ــت  ــا حمای ــم و ب ــروع کنی ــه ش ــن زمین را در ای
نماینــدگان،  و  اســتان  ســطح  در  مســئوالن 
کارگروهــی بــرای برندســازی اســتان در ایــن 

ــود. عرصــه تشــکیل ش

احمــدی ادامــه داد: در مجتمــع مــس سرچشــمه 
رفســنجان، حمایــت از کســب وکارهای نویــن 
ــوآوری و شــتابدهی شــهید  ــز ن ــا تأســیس مرک ب
ســتاری در رفســنجان پیگیــری شــده؛ در حــوزه 
فرهنــگ و هنــر هــم، روابط عمومــی مجتمــع 
ــد  ــای جدی ــا رویکرده ــه ب ــته و البت ــد گذش مانن
ــی  ــا همــکاری نهادهــای متول ــی ب ــوان حام به عن

ــد داد. ــه خواه ــی، کارش را ادام فرهنگ
مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان 
افــزود: همچنیــن در حــوزه کســب وکار، مــا 
ــازی و  ــر بومی س ــد ب ــا تاکی ــس ب ــرکت م در ش
ــذف  ــا ح ــل، ب ــاخت داخ ــّدی از س ــت ج حمای
بعضــی از خریدهــای خارجی مــان، ســعی کردیــم 
بــه توانمندســازی بنگاه هــای کوچــک و متوســط 
)SMEهــا( و کارگاه هــای متعــدد در اســتان 
کمــک کنیــم کــه در ایــن راســتا هــم رقم هــای 
ــد  ــن رون ــده و ای ــل ش ــتان منتق ــه اس ــی ب خوب

ــت. ــد داش ــه خواه ادام

مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در اختتامیه سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال مطرح کرد:

 حوزه تولید محتوای دیجیتال می تواند باعث تحول 
در زمینه کسب وکار شود

پســت 400 بــه 33 کیلــو ولــت 
ــای  ــی از طرح ه ــه یک ــد ک حدی
شــرکت  زیربنایــی  و  مهــم 
توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر 
شــبانه  تــالش  بــا  می باشــد 
متخصــص  نیروهــای  روزی 
ــدار  ــدار و وارد م ــه؛ برق مجموع
ــور  ــرق کش ــری ب ــبکه سراس ش

ــد. ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــوالد  شــرکت توســعه آهــن و ف
ــا 5  ــه ب ــایت مجموع ــع در س ــاحت 49680 مترمرب ــه مس ــی ب ــت در زمین ــن پس ــر؛ ای گل گه
ــر 40  ــغ  ب ــاری بال ــا اعتب ــفورماتور MWA 270 ب ــتگاه ترانس ــت و 5 دس ــط 400 کیلوول بی خ
میلیــون یــورو و 40 میلیــارد ریــال توســط شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر احــداث شــد.

احــداث ایــن طــرح از اواخــر ســال 98 مراحــل فنــی خــود را آغــاز نمــود و هــم اکنــون آمــاده 
بهــره بــرداری مــی باشــد.

ــر اســت  ــوالد گل گه ــن و ف ــاختی شــرکت توســعه آه ــای زیرس ــی از پروژه ه ــد یک پســت حدی
کــه افزایــش پایــداری شــبکه، کاهــش افــت ولتــاژ کارخانجــات، افزایــش قابلیــت برق رســانی بــه 
کارخانجــات و نیــز تامیــن دیمانــد مصرفــی کارخانجــات و مصــارف صنعتــی و تاسیســات جانبــی 

را بــر عهــده دارد. 
ــی  ــازندگان داخل ــزات پســت از س ــن تجهی ــه تامی ــوان ب ــروژه می ت ــن پ ــارز ای ــاط ب ــر نق از دیگ
به منظــور حمایــت از صنایــع داخلــی اشــاره کــرد کــه می توانــد گامــی مؤثــر و مفیــد از ســوی 
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر در جهــت تامیــن بــرق مــورد نیــاز کارخانجــات و تســریع 

ــد. ــمار آی ــه ش ــت اقدام ب ــای در دس پروژه ه

هشــتمین کنفرانــس بیــن المللــی اســتیل پرایــس بــا حضور 
ــوالد،  ــا موضوع”ف ــوالد گل گهر،ب ــن و ف شــرکت توســعه آه

مــواد اولیــه و چالــش هــای پیــش رو و بــا نگاهــی ویــژه بــه داینامیــک صــادرات و بازارهای 
جدیــد”، در هتــل المپیــک تهــران برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر؛ در ایــن کنفرانــس که 
بــا حضــور جمعــی از مدیــران شــرکت توســعه آهــن و فــوالد برگــزار شــد رییــس هیــأت 
ــراد ســخنرانی  ــه ای ــی و فــوالدی ب ــران عامــل شــرکت هــای معدن عامــل ایمیــدرو و مدی
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــوالد بح ــت ف ــش رو در صنع ــای پی ــش ه ــون چال ــد و پیرام  پرداختن

شد. 
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر بــا حضــور فعــال خــود در ایــن کنفرانــس، گامــی 
موثــر در ارتقــاء دانــش علمــی کارشناســان شــرکت در حــوزه صنعــت فــوالد برداشــت تــا 
ــه واســطه اقدامــات اینچنینــی؛ چالــش هــا و فرصــت هــای موجــود در صنعــت فــوالد  ب

شناســایی و بــه آن هــا بصــورت تخصصــی پرداختــه شــود.

در پــی انتشــار تصاویــری از وضعیــت نامناســب 
تلــخ  چــاه  روســتای  در  عشــایری  مدرســه 
ــدس  ــازی  مهن ــای مج ــانه ه ــیرجان در  رس س
ــی و  ــر عامــل شــرکت معدن ایمــان عتیقــی مدی
صنعتــِی گل گهــر دســتور داد در راســتای ایفــای 
در  شــرکت  ایــن  اجتماعــی  مســئولیت های 
ــداث  ــه اح ــاب مدرس ــک ب ــخ ی ــتای چاه تل روس

ــود. ش
ایــن اقــدام بــا هــدف توســعه عدالــت آموزشــی 
و برخــورداری مــردم روســتاهای اطــراف منطقــه 

ــرد. گل گهــر از نعمــت مدرســه صــورت می گی
تحصیــل  نامناســب  وضعیــت  از  تصاویــری 
ــر  ــخ منتش ــاه تل ــتای چ ــوزان در روس دانش آم
ــن  ــر ســاخت مدرســه در ای ــه حــاال خب شــد ک
ــد  ــر، می توان ــه همــت  شــرکت گل گه روســتا ب
خبــری خــوش بــرای اهالــی ایــن روســتا باشــد.

گل گهر ددرر  چچااهه  تتللخخ  
ممددررسسهه  ممیی  سسااززدد

 فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای روش اول )نوبت اول (

هتیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکوین هتیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکوین 
بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمـان در نظـر دارد تهیه مصالـح و اجرای پـروژه واحدهای مسـکونی به شـرح مندرج 
در جـدول ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای ) روش اول ( براسـاس مشـخصات فنی منضم به اسـناد 
مناقصـه و در بسـتر سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( به اشـخاص حقوقـی دارای گواهینامه صاحیـت پیمانکاری 
در رشـته سـاختمان و ابنیـه پایـه 5 به بـاال واگـذار نماید ) به اسـتناد نامه شـماره 203048 مـورخ 1400/5/4 رئیـس امور فنی 
اجرایـی، مشـاورین پیمانـکاران سـازمان برنامه و بودجه کشـور سـقف ظرفیت ریالـی پیمانکاران پایـه 5 ابنیه در سـال 1400 ، 

مبلـغ 276/790 میلیون ریال اعام شـده اسـت .

فراخوان مناقصه :
1 ـ نوع فراخوان: عمومی یک مرحله ای )روش اول(

2 ـ نـام و نشـانی دسـتگاه مناقصه گزار: بنیاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمان واقـع در کرمان، انتهـای خیابان 
ابوذر  نبـش  خواجو 

3 ـ موضـوع مناقصـه: اجـرای واحدهای مسـکونی به شـرح جدول ذیل براسـاس نقشـه ها و مشـخصات فنـی منضم به 
اسـناد مناقصه 

4 ـ مهلت دریافت اسناد: از ساعت 13 روز شنبه 1400/8/15 تا ساعت 13 روز  شنبه 1400/8/22
ww.setadiran.ir  5 ـ محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

6 ـ آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت 13 روز سه شنبه 1400/9/2
7 ـ تاریـخ و محـل بازگشـایی پـاکات : سـاعت 10 صبـح روز چهارشـنبه 1400/09/03 در محـل دفتر امـور قراردادهای 
بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمـان بـه آدرس فوق )حضـور یک نفـر نماینـده مناقصه گران بـا ارائـه معرفینامه 

کتبـی در جلسـه بازگشـایی پاکات بامانع اسـت(
8 ـ شـرایط مناقصـه گـران: کلیه شـرکت ها )اشـخاص حقوقـی( دارای گواهینامه صاحیـت پیمانکاری پایـه 5 و باالتر 
در رشـته سـاختمان و ابنیـه از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی که در سـامانه سـتاد ثبت نـام نموده و امضـای الکترونیکی 

اند . دریافت کـرده 
9ـ خریـد اسـناد مناقصه بـا پرداخـت مبلـغ 2/000/000 )دو میلیون ریال( از طریق درگاه تعیین شـده در سـامانه سـتاد 
بـه حسـاب 0105841897001 بنام بنیاد مسـکن انقالب اسـامی اسـتان کرمان بـرای مناقصه گـران امکان پذیر می باشـد.
10ـ  ضمنـًا جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر می توانیـد با شـماره تلفـن 32524896 دفتـر امور نظـارت و ارزیابی مسـکن 

نمائید. شـهری تماس حاصـل 
11 ـ رعایـت بخشـنامه های صادره از سـوی سـازمان برنامـه و بودجه کشـور در خصوص ظرفیـت نهایی پیمانـکاران جهت 
شـرکت در مناقصـه از سـوی پیمانکاران الزامـی اسـت .) پیمانکار در هنگام شـرکت در مناقصـه بایـد دارای ظرفیت خالی 

باشـد.( ریالی  و  تعدادی 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان 

 شماره
 مناقصه

 مدت
 اجرای
 پروژه

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

برآورد اولیه بر اساس 
فهرست بهای پایه ابنیه 

سال 1400)ریال(
 محل اجرای

 پروژه
 مشخصات پروژه احداث

شهرستان واحدهای مسکونی استان ردیف

1400/22 12 ماه 3/786/000/000 75/705/318/115 سیرجان روستای 
اکبرآباد

اجرای 15 واحد مسکونی ویالیی 
یک طبقه اکبرآباد سیرجان تا 
پایان سفتکاری ، اجرای نما و 
حصارکشی به متراژ 1562/40 

مترمربع

کرمان کرمان 1

حضور شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
در هشتمین کنفرانس استیل پرایس 

پست برق حدیِد شرکت توسعه آهن و فوالد
 گل گهر در مدار قرار گرفت 


