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ات آزادی ااقتند رد کار نباشد
ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت

ک آسمان والیت و امامت مبارک باد ک آسمان والیت و امامت مبارک بادمیالد با سعادت هفمتنی اخرت تابنا میالد با سعادت هفمتنی اخرت تابنا

دبیرستان دخرتانه فرزانگان دوره اول  کرمان 
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معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع برق شمال استان کرمان:

امکان اعالم و گزارش 
مراکز غیرمجاز استخراج 
رمز ارز طریق اپلیکیشن 

برق من

 بنده ی خالص

از گهواره تا گور
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هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

در بازدید رئیس هیات  مدیره گهرزمین از اقدامات بومی سازی 
این شرکت مطرح شد؛ 

تاکید بر اشتغالزایی و توسعه مهندسی در استان

تقدیر سپاه ثارا... از خلق حماسه 
بزرگداشت هفته مقاومت 

توسط مردم کرمان 

««2»»
مرکز پژوهش های مجلس: 

نیازی به 
تشکیل استان 

بم نیست 

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده شماره 1400/33/ع
شـركت معدني و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظـر دارد » خريد، نصب و 
راه انـدازي دسـتگاه گازكروماتوگرافیAgilent  مـدل 8890 مخصوص روغن 
ترانـس به همـراه متعلقات مربوطه« را به شـرح منـدرج در اسـناد مناقصه از 
طريـق برگـزاري مناقصـه عمومي به شـركت فروشـنده واجد شـرايط واگذار 
نمايـد. لـذا كليـه متقاضيـان مي توانند جهـت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس 
مراجعـه و اسـناد مذكـور را بـه همـراه    WWW.GEG.IR  الكترونيكـي 
فـرم پرسشـنامه ارزيابـي تأميـن كننـدگان از قسـمت تأميـن كننـدگان و 
مشـتريان - مناقصـه هـا دانلـود نماينـد. مهلت تحويـل پاكات سـاعت 9 الي 
14 روز يكشـنبه مـــورخ 1400/11/03 در محـــل دفتركميسيون معــامالت 

مجتمـع و يـا دبيرخانـه دفتـر مركزی تهـران مي باشـد. 
رشكـت معـدين و صنعـي گل گهـر در رد اي قبـول هر يك از پيشـهادات بـدون نیاز به 

ذکـر دلیل و بـدون جربان خسـارت مختار مي ابشـد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(
 Golgohar Mining & Industrial Co.

)فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 63-00(  نوبت اول
)تهیه مصالح و اجرای حدود )تهیه مصالح و اجرای حدود 55//44كیلومتر خط تغذیه كیلومتر خط تغذیه 88اینچ و حدود اینچ و حدود 600600كیلومتر شبکه توزیع روستاهای جیرفت ،كیلومتر شبکه توزیع روستاهای جیرفت ،
شمال و جنوب عنبرآباد،دهستان رضوان و مردهک به همراه نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار شمال و جنوب عنبرآباد،دهستان رضوان و مردهک به همراه نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار 

با ظرفیت با ظرفیت 1000010000متر مکعب بر ساعت جهت گازرسانی به مجموعه مذكور (متر مکعب بر ساعت جهت گازرسانی به مجموعه مذكور (

شـركت گاز اسـتان كرمـان در نظـر دارد فراخـوان ارزيابی كيفـی جهت برگـزاری مناقصه ) تهيـه مصالح و اجـرای حـدود 4/5كيلومتر خط 
تغذيـه 8اينـچ و حـدود 600كيلومتـر شـبكه توزيـع روسـتاهای جيرفت ،شـمال و جنـوب عنبرآباد،دهسـتان رضـوان و مردهک بـه همراه 
نصـب و راه انـدازی يـک دسـتگاه ايسـتگاه تقليل فشـار بـا ظرفيت 10000متـر مكعب بر سـاعت جهت گازرسـانی بـه مجموعـه مذكور( به  
شـماره 2000093164000138 را از طريـق سـامانه تـداركات الكترونيكـی دولت برگزار نمايـد. كليه مراحـل برگزاری فراخـوان ارزيابی كيفی 
از دريافـت و تحويـل اسـناد اسـتعالم ارزيابـی كيفـی  تا ارسـال دعوتنامـه جهت سـاير مراحل مناقصـه، از طريـق درگاه سـامانه تداركات 
الكترونيكـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد الزم اسـت مناقصه گران درصـورت عدم عضويـت قبلی، 
مراحـل ثبـت نام در سـايت مذكور و دريافـت گواهی امضـای الكترونيكی را جهت شـركت در مناقصه محقق سـازند. تاريخ انتشـار فراخوان 
در سـامانه تاريـخ  1400/10/18 مـی باشـد. اطالعـات و اسـناد مناقصه عمومی پـس از برگـزاری فرآيند ارزيابـی كيفی و ارسـال دعوتنامه از 

طريق سـامانه سـتاد بـه مناقصه گران ارسـال خواهد شـد. 
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی كيفی:1400/10/26                             مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابی كيفی:1400/11/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شـركت گاز اسـتان كرمـان واقـع در بلوار 22 بهمـن - حد فاصل سـه راه اديب با چهار راه  شـعبانيه شـماره تماس: 31326000-034 شـماره 

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

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

روابط عمویم رشکت گاز استان کرمان

2000093164000138 كد فراخوان 1400/10/18 تاريخ چاپ نوبت اول 730 مدت زمان اجرا)روز(

26/740/000/000 مبلغ تضمين)ريال( 1400/10/19 تاريخ چاپ نوبت دوم يک تعداد مرحله

شناسه آگهی : 1253729

روابط عمومی
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با حضور مدیرکل امور استان های وزارت کار؛

 پایگاه بسیج شهید طلوعی شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر افتتاح شد 
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شناسایی سه بیمار مبتال به 
سویه اُمیکرون در کرمان

««3»»

درخواست دكترپورابراهیمی از دستگاه های درخواست دكترپورابراهیمی از دستگاه های 
امنیتی برای ورود به موضوع شركت مسامنیتی برای ورود به موضوع شركت مس
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در شورای معادن استان کرمان عنوان شد
انتقاد شدید پورابراهیمی از رهاشدگی صنعت زغال سنگ در کشور

                                                                بنده ی خالص
بُرد با آنکه کند باور و، ایمان دارد کار در راه خدا اجر فراوان دارد   
که شهید آینه از آیات قرآن دارد گر سند می طلبی این شهدا را بنگر   

بهر فردای شما )توشه ی احسان( دارد تخم خیری که به عمرت به جهان می کاری  
مطمئن باش )رضایت خط( یزدان دارد فکر و گفتار و عملکرد شما گر نیک است  
باز کن دیده ببین )مُلک سلیمان( دارد هرکه شد بنده ی خالص بشود )حاج قاسم(  

داده جان، جا به سر سفره ی یزدان دارد آنکه جان بر کف و با سر به مسیر حق رفت  

غالمحسین رضایی - نقاش  

ــت:  ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
از وزیــر اطالعــات و ســازمان اطالعــات ســپاه 
ــس ورود  ــرکت م ــوع ش ــه موض ــتیم ب خواس
پیــدا کنــد و مکاتبــات الزم بــا دســتگاه 
ــام  ــتان انج ــان و دادس ــتان کرم ــی اس قضای
شــده و بــه زودی مدیرعامــل مــس به دســتگاه 

ــد. ــد ش ــار خواه ــان احض ــی کرم قضای
دکترمحمدرضــا پورابراهیمــی اظهــار کــرد: خبرهایــی 
کــه مــا از تصمیمــات مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس 
ــه نظــر  ــده ای اســت و ب ــم خبرهــای نگــران کنن داری
هیــات  اعضــای  و  مدیرعامــل  اقدامــات  می رســد 
ــر  ــا تاکیــد و حمایت هــای وزی ــن شــرکت ب ــره ای مدی
ــررات و  ــن و مق ــاف قوانی ــده و خ ــام ش ــت انج صم
ــرکت در  ــن ش ــی ای ــع عموم ــارات مجم ــر اختی بناب

ــت. ــی اس ــئولیت های اجتماع ــوزه مس ح
ــس در  ــی م ــرکت مل ــل ش ــرد: مدیرعام ــان ک وی بی
ــه نظــر مــا خیانــت  ــون کــه ب یــک اقــدام خــاف قان
ــای  ــق خبره ــت طب ــان اس ــتان کرم ــردم اس ــه م ب
ــان  ــدگان آذربایج ــا نماین ــه ب ــی ک ــا توافق ــه ب واصل
انجــام داده اســت، مقــرر کــرده منابــع ســنگینی 
ــن شــرکت  ــع ای ــان از مناب ــارد توم حــدود ۵۰۰ میلی
ــری  ــات دیگ ــه موضوع ــد و ب ــارج کن ــان خ را از کرم
اختصــاص دهــد کــه اساســا در حــوزه وظایــف و 

نمی شــود. محســوب  ایشــان  ماموریت هــای 
ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اســامی گفــت: آنچــه بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت 
ایــن اســت کــه شــرکت ملــی مــس بــر اســاس ســهم 
قانونــی هــر یــک از اســتان ها مکلــف اســت تعهــدات 

خــود را قانونــاً در اســتان کرمــان و اســتان آذربایجــان 
اجرایــی کنــد. 

ــه  ــت ک ــن اس ــرآورد ای ــت: ب ــی گف ــر پورابراهیم دکت
حــدود ۲۰ درصــد ظرفیــت تولیــدی و ســرمایه گذاری 
شــرکت ملــی مــس در آذربایجــان و ۸۰ درصــد آن در 
اســتان کرمــان اســت؛ پــس اگــر قــرار اســت در ایــن 
ــا  ــب ب ــا متناس ــود طبیعت ــری ش ــوص تصمیم گی خص
ایــن ســهم بایــد در حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی 
ایفــای نقــش کنــد و خــارج از ایــن مجموعــه شــرایطی 
کــه مــا خبــر داریــم بــه هیــچ عنــوان بــه قابــل قبــول 
اســتان نیســت و قطعــا اینگونــه تصمیمــات منجــر بــه 

ســوال از وزیــر صمــت خواهــد شــد.
وی گفــت: گزارشــی کــه از نشســت اخیــر مدیرعامــل 
و اعضــای هیــات مدیــره مــس در مجلــس بــا حضــور 
ــواب رئیــس مجلــس کــه مشــخص نیســت  یکــی از ن
چــرا یکــی از نــواب رئیــس مجلــس در ایــن موضــوع 
ــدود ۵۰۰  ــه ح ــت ک ــن اس ــی از ای ــرده، حاک ورود ک
ــرکت  ــن ش ــه ای ــوط ب ــع مرب ــان از مناب ــارد توم میلی
اســتانی  از ظرفیت هــای  بــه خــارج  اســت  قــرار 
ــوزه  ــان از ح ــهم آذربایج ــا س ــبی ب ــچ تناس ــه هی ک
ــد. ــاص یاب ــدارد، اختص ــی ن ــئولیت های اجتماع مس

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســامی 
ــان و  ــع از کرم ــن مناب ــروج ای ــا خ ــر م ــزود: از نظ اف
انتقــال بــدون حســاب و کتــاب بــه آذربایجــان حتمــا 
ــه مــردم کرمــان اســت و مــا ذره ای از ایــن  خیانــت ب

منافــع کوتــاه نخواهیــم آمــد. 
وی همچنیــن تصریــح کــرد: متاســفانه وضعیــت 
عملکــردی شــرکت ملــی مــس در بخــش آالیندگی هــا 
ــژه  ــی رســانده کــه مــردم کرمــان به وی ــه جای کار را ب
ــاد و پاریــز به شــدت از  شــهرهای رفســنجان، خاتون آب

ــد. ــج می برن ــرکت رن ــن ش ــی ای آالیندگ
دکتــر پورابراهیمــی اظهــار داشــت: طبــق آمــار، 
ــن منطقــه کــه متاســفانه ملحــق  آرســنیک آب در ای
بــه آب شــرب مــردم شــده ۱۲ برابــر حــد مجــاز اســت 
و رفــع ایــن مشــکل نیازمنــد ورود ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت اســت و ایــن ســازمان بایــد پاســخگوی 

نماینــدگان و مــردم اســتان کرمــان باشــد.
وی بــه آلودگــی ایجــاد شــده توســط شــرکت مــس در 

ــح کــرد: خروجــی  ــز اشــاره و تصری ــان نی هــوای کرم
ــد  ــر ح ــود ۳۰ براب ــش می ش ــوا پخ ــه در ه so۲  ک
ــردم  ــه م ــانده ک ــی رس ــه جای ــت و کار را ب ــاز اس مج
دچــار مشــکات متعــددی از جملــه بیماری هــای 

تنفســی شــده اند.
 دکتــر پورابراهیمــی بــه ایجــاد آلودگــی خــاک توســط 
ــل  ــع به دلی ــت: مرات ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــن کارخان ای
آلودگــی  دچــار  زیســت محیطی  آالیندگی هــای 
اســتقرار  منطقــه  دشــت های  اکنــون  و  شــده اند 
کارخانه هــای مــس امــکان اســتفاده ندارنــد کــه 
نمونــه ایــن امــر از بین رفتــن دام هــای مــردم به ویــژه 
در دشــت خاتون آبــاد در شهرســتان شــهربابک اســت.
ــه  ــن هم ــه ای ــت: شــرکتی ک ــر پورابراهیمــی گف دکت
ــاد  ــود ایج ــه خ ــان و منطق ــردم کرم ــرای م ــه ب هزین
کــرده، اگــر ایــن منابــع بــا فشــار و جریان هــای 
ــردم  ــه م ــت ب ــود خیان ــارج ش ــان خ ــف از کرم مختل

ــت. ــتان اس ــن اس ای
ــق و  ــس ح ــز از م ــان نی ــرد: آذربایج ــوان ک وی عن
ســهم دارد مــا نیــز کمــک می کنیــم بــه انــدازه ســهم 
خــود در محــدوده معــدن خــود هزینــه کنــد و حــق 

ــن منطقــه و اســتان نیــز هســت. مــردم ای
ــی  ــای ورزش ــت تیم ه ــه وضعی ــی ب ــر پورابراهیم دکت
ــرد  ــاره ک ــان اش ــتان کرم ــعه ای اس ــای توس و طرح ه
و افــزود: بــا ایــن مبلــغ پــول می تــوان بســیاری 
ــع را در  ــدون مناب ــب و ب ــی بی صاح ــته های ورزش رش
ــاخت  ــز زیرس ــامان داد و نی ــر و س ــتان س ــل اس داخ

ــرد. ایجــاد ک
وی بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع را بــا جدیــت 
ــا  ــر م ــرد:  از نظ ــان ک ــم، خاطرنش ــری می کنی پیگی
ــه مــردم کرمــان اســت و وزیــر  ــع متعلــق ب ایــن مناب
صمــت حــق مداخلــه و تصمیم گیــری در ایــن زمینــه 

ــدارد. را ن
ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــی مــس  ــت از شــرکت مل اســامی گفــت: ســهم دول
ــت،آقای  ــد اس ــدرو( ۱۳ درص ــق )ایمی ــط از طری فق
وزیــر بایــد بــه انــدازه ایــن ســهم تصمیم گیــری 
ــه ســهام  کنــد. اکنــون بیــش از ۴۰ درصــد متعلــق ب
عدالــت کــه مــال مــردم بینوایــی اســت کــه ســهامدار 

ســهام عدالــت در کشــور هســتند یــا حــدود ۱۰ 
درصــد مربــوط بــه پنــج هــزار بازنشســتگان صنــدوق 
ــراد را  ــن اف ــواب ای ــذا ج ــس اســت، ل بازنشســتگی م

ــد. ــی می ده ــه کس چ
ــد  ــول خــود را داده ان ــن بازنشســتگان پ ــت: ای وی گف
کــه این طــوری منابع شــان از بیــن بــرود و مدیرعامــل 
ــی بکنــد  ــه خاطــر اینکــه الب ــرد ب مــس تصمیــم بگی
و بخواهــد مدیریــت کنــد آنهــم مدیرعاملــی کــه 
خبرهایــی مبنــی بــر دو تابعیتــی ایشــان مطــرح 
شــده کــه حتمــا بایــد دســتگاه های امنیتــی بــه ایــن 
ــر  ــن مدی ــور ای ــد چه ط ــد و ببین ــوع ورود کنن موض
ــن  ــود ای ــت خ ــه فعالی ــرای ادام ــی ب ــراً دوتابعیت ظاه

ــد. ــه می کن ــه هزین گون
ــوط  ــول مرب ــن پ ــزود: بنابرای ــی اف ــر پورابراهیم دکت
ــدوق بازنشســتگی  ــت، صن ــدگان ســهام عدال ــه دارن ب
مــس و دیگــر شــرکت هایی کــه ســهم قابــل توجهــی 
دارنــد بــه هیــچ عنــوان حــق ندارنــد خــارج از ضوابــط 

قانونــی هزینــه شــود. 
وی اظهــار داشــت: از وزیــر اطاعــات و ســازمان 
ــوع ورود  ــن موض ــه ای ــتیم ب ــپاه خواس ــات س اطاع
ــت شــده  ــز صحب ــی نی ــتگاه قضای ــا دس ــد ب ــدا کن پی
و مذاکــرات و مکاتبــات الزم بــا دســتگاه قضایــی 
ــه زودی  ــده و ب ــام ش ــتان انج ــان و دادس ــتان کرم اس
مدیرعامــل مــس بــه دســتگاه قضایــی کرمــان احضــار 
خواهــد شــد و مــردم کرمــان ایــن خیانــت و خطــا را 

می داننــد. نابخشــودنی 
وی ادامــه داد: در نامــه ای بــه اســتاندار کرمــان 
ــن  ــورای تامی ــاده ش ــکیل فوق الع ــان تش ــز خواه نی
ــری  ــه تصمیم گی ــن قضی ــورد ای ــن در م ــده ایم و ای ش

ــود. ش
دکتــر پورابراهیمــی گفــت: حــق مــردم آذربایجــان و 
ــل ۲۰  ــان و از مح ــهم خودش ــدازه س ــه ان ــنگون ب س
ــرار دارد.   ــا ق ــت م درصــد ســرمایه گذاری مــورد حمای
ــس  ــه رئی ــه ب ــرد: نام ــان ک ــر نش ــان خاط وی در پای
جمهــور، دســتگاه های اطاعاتــی و امنیتــی و قضایــی 
دســتگاه های  گزارش هــای  و  اســت  شــده  زده 
نظارتــی و امنیتــی را نیــز  در ایــن خصــوص بــه مــردم 

اطاع رســانی خواهیــم کرد./خبرگــزاری فــارس

درخواست دکترپورابراهیمی از دستگاه های امنیتی برای ورود به موضوع شرکت مس

       عزت جاودان
که ز لطف تو چشم من باز است بارالها من از تو ممنونم   

)چشم دل( سوی حق به پرواز است دوست و دشمن را داده ام تشخیص  
که رضای خدا را دربر داشت حق سلیمانی و، عملکردش  
به توانش یقین و باور داشت همه ی عمر در تاش و جهاد  

زنده ماند از )حیات جاویدان( تن فدای روان پاکش شد  
ننگ و نفرین به قاتل ایشان عزت جاودان بر )حاج قاسم(  

غالمحسین رضایی - نقاش  

تقدیر سپاه ثارا... از خلق حماسه 
بزرگداشت هفته مقاومت توسط 

مردم کرمان 
ــان و  ــتان کرم ــارا... اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــهید  ــالگرد ش ــن س ــتاد دومی ــس س رئی
ــتان  ــردم اس ــلیمانی از م ــم س ــاج قاس ح
حماســه  خلــق  پــاس  بــه  کرمــان 
بزرگداشــت هفتــه مقاومــت و ســالگرد 
ســپهبد پاســدار شــهید حــاج قاســم 

ســلیمانی تقدیــر و تشــکر کــرد. 
ــپاه  ــده س ــی فرمان ــین معروف ــردار حس س
ثــارا... اســتان کرمــان و رئیــس ســتاد 
دومیــن ســالگرد شــهید حــاج قاســم 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــردم اس ــلیمانی از م س
ــه  ــت هفت ــه بزرگداش ــق حماس ــاس خل پ
پاســدار  ســپهبد  ســالگرد  و  مقاومــت 
ــر و  ــلیمانی تقدی ــم س ــاج قاس ــهید ح ش

ــرد. ــکر ک تش

مردم عزیز، نجیب، خونگرم، مومن، انقابی و صبور استان کرمان
سام علیکم

ــدگار  ــد و مان ــده جاوی ــت، فرمان ــه حــق، سیدالشــهدای مقاوم ــرد جبه دو ســال از شــهادت ابرم
جهــان اســام، شــهید ســرافراز و پــرآوازه ســپهبد پاســدار حاج قاســم جانمــان گذشــت. حقیقتــا 

ــه ظاهــر در بیــن مــا نباشــد. ــی ا... ب در باورمــان نمی گنجــد کــه مــا باشــیم امــا آن عــارف ال
امــروز ایــن شــهید عزیــز بیــش از زمــان حیــات دنیــوی متوجــه مــا و پشــتیبان و مراقــب ماســت 

ــم. ــا مشــاهده می کنی ــا و صحنه ه ــه عرصه ه ــا دســت مبارکــش را در گره گشــایی در هم و م
حضــرت امــام خامنــه ای عزیزمــان تاکیــد داشــتند، )جریــان مکتــب و مراســمات ایــن قهرمــان 
جهــان اســام  و ایــران اســامی را مردمــی کنیــد.( امســال ایــن زیبایــی توســط شــما مردمــان 
غیرتمنــد کرمانــی عملیاتــی و نهادینــه شــد و جلــوه ای از صحنه هــای زیبــای اربعیــن در گلــزار 
بین المللــی شــهدای کرمــان و مســیر موکب هــای منتهــی بــه گلــزار به وجــود آمــد و دل 

ــد. ــدس الهــی  می ده ــه ذات اق ــی اســت ک ــن همــان عزت ــرد. ای عاشــقان را آرام ک
امــروز در ایــن صحنه هــای ارزشــمند مردمــان خوبمــان در کرمــان روســفید شــدند و یــک الگــوی 
مثــال زدنــی بــه پــاس مجاهدت هــای فرزندشــان و فرمانــده شهیدشــان، حاج قاســم عزیــز ارائــه 
ــت )ع( و عاشــورا  ــل بی ــب اه ــان مکت ــب شــهید حاج قاســم هم ــد مکت ــاور دارن ــد، چــون ب دادن

ــت بزرگمــان باشــد. ــد مصونیت ســاز جامعــه و مل اســت کــه می توان
ــدی  ــربازی و مری ــار س ــه افتخ ــم ک ــای حاج قاس ــی از بچه ه ــوان یک ــه به عن ــب خاضعان اینجان
او را داشــته و دارم از همــت بلنــد شــما و همراهــی شــما در هفتــه مقاومــت تشــکر و قدردانــی 
ــیدند،  ــت کش ــد و زحم ــدت کردن ــز مجاه ــه عزی ــن هفت ــه در ای ــانی ک ــه کس ــم، از هم می نمای
ــن، اصحــاب رســانه،  ــه، اســتاندار، اعضــای شــورای  تامی ــام جمع ــی، بســیجیان، ام ســتاد مردم
خبرگزاری هــا، صــداو ســیما و نهادهــای انقابــی، مســئولین اجرایــی، ۱6 کارگــروه ســتاد 
ترویــج مکتــب و تــک تــک کســانی  کــه خدمتگــزار ایــن صحنــه زیبــا بودنــد تشــکر می نمایــم 
و امیــدوارم همــگان مــورد توجــه ذات اقــدس) الــه عالــم(، ائمــه هــدی)ع(، شــهیدان عزیزمــان، 
خاصــه سیدالشــهدای عزیــز مقاومت،حاج قاســم جانمــان قــرار گرفتــه و عاقبــت بخیــر همچــون 
ــا نمی باشــد. ــرای م ــن ب ــر از ای ــعادتی باالت ــه س ــش باشــید ک ــام خوی ــهیدانمان در رکاب ام ش

مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

ارسال ۲۴۶ اثر به دبیرخانه سومین 
جشنواره سراسری تئاتر »سردارآسمانی«

 این جشنواره مهمترین رویداد هنری 
در راستای ترویج مکتب حاج قاسم است 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزاده ب ــا علی محمدرض
تعــداد 246 اثــر بــه دبیرخانــه ســومین 
ــمانی«  ــر »سردارآس ــری تئات ــنواره سراس جش
ــن  ــت: ای ــت، گف ــده اس ــال ش ــل و ارس واص
جشــنواره یکــی از شــاخص تریــن و مهمتریــن 
رویدادهــای هنــری در راســتای ترویــج و 

ــت. ــلیمانی اس ــهید س ــب ش ــن مکت تبیی
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر اداره کل فرهن مدی
کرمــان ادامــه داد: جشــنواره سراســری تئاتــر »ســردار 
آســمانی« یکــی از شــاخص تریــن و مهمتریــن 
رویدادهــای هنــری در راســتای ترویــج و تبییــن 
ــزاری  ــا برگ ــه م ــت ک ــلیمانی اس ــهید س ــب ش مکت

ــم. ــاز کردی ــلیمانی آغ ــردار س ــهادت س ــن ش ــنواره را از اربعی ــن جش ای
ــر »سردارآســمانی« در  ــراز کــرد: ابتــکار ســتاد اجرایــی ســومین جشــنواره سراســری تئات وی اب
کرمــان ایــن بــود کــه افتتاحیــه ایــن جشــنواره در محلــی کــه عطــر و بــوی ســردار ســلیمانی را 

دارد و ایــن روزهــا بــه مکانــی جهانــی و فــرا ملــی تبدیــل شــده اســت، برگــزار شــود.
علیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد ۲۴6 اثــر بــه دبیرخانــه ســومین جشــنواره سراســری تئاتــر 
»سردارآســمانی« واصــل و ارســال شــده اســت، اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد ۱۳۵ اثــر مربــوط بــه 
بخــش اصلــی ایــن جشــنواره، نمایــش خیابانــی، 7۱ اثــر مربــوط بــه نمایــش نامــه نویســی و ۴۰ 

اثــر مربــوط بــه بخــش رادیــو نمایــش اســت.
ــومین  ــا در س ــه م ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر اداره کل فرهن مدی
ــان هنرمنــدان از ۲7 اســتان کشــور هســتیم،  ــر »سردارآســمانی« میزب جشــنواره سراســری تئات
عنــوان کــرد: در ایــن جشــنواره بیشــترین مشــارکت مربــوط بــه اســتان هــای تهــران، کرمــان، 

ــت. ــرقی اس ــان ش ــان و آذربایج گی
وی افــزود: از تعــداد آثــار ارســالی، در بخــش نمایــش خیابانــی ۱6 گــروه، در بخــش رادیــو نمایــش 
ــای  ــه اجراه ــد ک ــده ان ــاب ش ــی انتخ ــه نویس ــش نام ــش نمای ــر در بخ ــداد ۱۰ اث ــروه و تع 7 گ

خیابانــی طــی ســه روز آینــده در ســطح شــهر کرمــان برگــزار مــی شــود.

این کــه  بیــان  بــا  کرمــان  اســتاندار 
سال هاســت کــه اعتبــاری بــرای جبــران 
خســارات ناشــی از ســیل وجــود نــدارد، گفــت: 
»متاســفانه دور باطلــی در ایــن حــوزه در کشــور 
وجــود دارد بــه طــوری کــه خســارت های وارده 
ــت  ــات دول ــپس در هی ــرآورده و س ــه ب بالفاصل
ــرای  ــی ب ــار و ردیف ــا اعتب ــود ام ــد می ش تایی
ــدارد«.  ــود ن ــارت ها وج ــن خس ــت ای پرداخ

علــی زینی ونــد در ســتاد مدیریــت بحــران اســتان 
رئیس جمهــور  اول  معــاون  ریاســت  بــه  کرمــان 
و بــا حضــور وزیــر جهادکشــاورزی بــا اشــاره بــه 
از  مختلــف  بخش هــای  بــه  وارده  خســارت های 
ــر،  ــه بخــش کشــاورزی اســتان در ســیل های اخی جمل
ــتیم  ــاهد هس ــت ش ــفانه سال هاس ــرد: »متاس ــان ک بی

ــی  ــارات ناش ــی از خس ــم بخش ــه می خواهی ــی ک وقت
ــم،  ــران کنی ــه ســیل را جب ــی از جمل از حــوادث طبیع
اعتبــاری بــرای جبــران ایــن خســارات وجــود نــدارد و 
نهایتــا بیمــه ی کشــاورزی اســت کــه بــه دلیــل آن کــه 
ــدارد، از ایــن بیمــه اســتقبال  ــرای مــردم ن جذابیتــی ب

نمی کننــد«.
ــبی  ــاز و کار مناس ــد س ــه بای ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرای مــردم  ــا ب ــرای بیمــه کشــاورزی تعریــف شــود ت ب
جذابیــت داشــته و از آن اســتقبال کننــد، افــزود: »بــرای 
ناگزیــر  دولــت  این چنینــی،  خســارت های  تامیــن 
ــرای کل  ــی را ب ــف بودجــه ی قابل ــک ردی ــه ی اســت ک
کشــور در اختیــار ســتاد بحــران قــرار دهــد تــا از ایــن 
ــران کــرد«. ــوع خســارت ها را جب ــن ن ــد ای محــل بتوان

ــی  ــفانه دور باطل ــه داد: »متاس ــان ادام ــتاندار کرم اس

ــه  ــه طــوری ک ــن حــوزه در کشــور وجــود دارد ب در ای
خســارت های وارده بافاصلــه بــرآورده و ســپس در 
ــی  ــار و ردیف ــا اعتب ــود ام ــد می ش ــت تایی ــات دول هی

ــدارد«. ــود ن ــارت ها وج ــن خس ــت ای ــرای پرداخ ب
وی بــه بســیج و اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای اســتان 
ــون  ــی همچ ــوادث طبیع ــا ح ــه ب ــرای مقابل ــان ب کرم
ســیل و کاهــش خســارت های احتمالــی اشــاره کــرد و 
ــتان را در  ــادی اس ــزرگ اقتص ــرکت های ب ــزود: »ش اف
ــه کارگیــری  ــف ب ــب مســئولیت های اجتماعــی مکل قال
در بحــث بحــران کردیــم امــا بایــد بپذیریــم کــه 
ــر  ــوزه فرات ــن ح ــتان در ای ــه اس ــارت های وارده ب خس
ــد  ــاهد بودی ــه ش ــتان اســت و همانطــور ک ــوان اس از ت
بخشــی از وســایل مــردم بــه دلیــل شــدت بــاالی وقــوع 

ــت«. ــه اس ــن رفت ــیاب ها از بی س

استاندار کرمان :

متاسفانه اعتبار و ردیفی برای پرداخت خسارت ناشی از سیل وجود ندارد

******

رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمــان 
و  صنایع دســتی  حــوزه  گفــت: 
ــان  ــتان کرم ــنتی اس ــای س هنره

نیــاز بــه نقشــه راه دارد. 
جلســه  در  طبیــب زاده  مهــدی  ســید 
هماهنگــی ۵ شــهر نامــزد ثبــت ملــی 
ــاد  ــا انتق ــان ب ــتان کرم ــتی اس صنایع دس
ــای  ــتان در فض ــن اس ــن ای ــه پائی از رتب

حــوزه  در  کــرد:  اظهــار  کار  و  کســب 
صنایع دســتی بــا ۱۰۰میلیــون تومــان 
اشــتغالزایی  می تــوان  ســرمایه گذاری 
ــه  کــرد امــا در حــوزه صنعــت و معــدن ب
ــا یــک و نیــم  ــه یــک ت ازای هــر شــغل ب

ــت. ــاز اس ــرمایه نی ــان س ــارد توم میلی
رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمــان بــا تاکیــد 
براینکــه بایــد نقشــه راه صنایع دســتی 

اســتان کرمــان تدویــن شــود افــزود: 
ــه  ــی کرمــان آمادگــی دارد ب ــاق بازرگان ات
ــک از شهرســتان های  ــرای هری ــک ب تفکی
ــتی  ــه راه صنایع دس ــان نقش ــتان کرم اس
ــراز  ــب زاده اب ــد. طبی ــن کن ــه و تدوی تهی
کــرد: امیدواریــم پنــج شــهر کرمــان، 
از  قلعه گنــج  و  راور  شــهربابک،  رایــن، 
اســتان کرمــان بــه عنــوان شــهرهای ملــی 

ــوراهای  ــوند؛ از ش ــت  ش ــتی ثب صنایع دس
ــهرها  ــن ش ــهرداری های ای ــامی و ش اس
بــا  را  معابــری  می شــود  درخواســت 
ــد. ــذاری کنن ــتی نامگ ــن صنایع دس عناوی
وی بــا بیــان اینکــه ثبــت هــر شــهر 
بــه عنــوان شــهر ملــی صنایع دســتی 
ــد در توســعه هنرهــای ســنتی آن  می توان
منطقــه مثمرثمــر باشــد خاطرنشــان کــرد: 
ــان  ــاط اســتان کرم ــر نق خوشــبختانه اکث
ــت و  ــتی دارای ظرفی ــوزه صنایع دس در ح

ــتند. ــژه ای هس ــتعدادهای وی اس

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:
صنایع دستی استان کرمان نیاز به نقشه راه دارد

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کرمــان گفــت: 
در طــول هفتــه مقاومــت و ایــام ســالگرد شــهادت ســردار دل هــا، 
ــهرداری در  ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــات س ــزات و امکان تجهی

ــت.  ــته اس ــرار داش ــران ق ــا و زائ ــی موکب ه ــت جابه جای خدم
 مصطفــی عســکری، افــزود: ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کرمــان، 
در طــول هفتــه مقاومــت و ایــام ســالگرد شــهادت ســردار دل هــا، جابه جایــی 
زائــران را از محــل گنبــد جبلیــه تــا گلــزار شــهدا بــا مینی بوس هــای 

ــر عهــده داشــته اســت. ســازمانی و بخــش خصوصــی ب
ــهرداری  ــزات ش ــبانه روزی تجهی ــتقرار ش ــاش و اس ــه آماده ب ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای جابه جایــی موکب هــا،  تانکرهــای آب  از جرثقیــل و کفــی  اعــم 
ــالگرد شــهادت ســپهبد  ــه مناســبت س ــا ب ــرد: نصــب پرچم ه خاطرنشــان ک
ــیر  ــراغ در مس ــب پایه چ ــهر و نص ــطح ش ــلیمانی در س ــم س ــهید حاج قاس ش
پیــاده راه و گلــزار شــهدا نیــز توســط نیروهــای ســازمان پســماند انجــام شــده 

اســت.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کرمــان بیــان کــرد: 
ســاماندهی خودروهــای ســازمانی کــه مجــوز ورود بــه محــدوده گلــزار شــهدا 
را دارنــد و اســتفاده از ایــن خودروهــا بــرای انتقــال وســایل موکب هــا و نیــز 
هماهنگــی بــا نیــروی انتظامــی جهــت ورود و خــروج خودروهــای فاقــد بــرگ 
ــه  ــران آورده شــده، در طــول هفت ــه از ته ــی ک ــای برق ــل خودروه ــردد مث ت

ــام ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی انجــام شــده اســت. مقاومــت و ای
عســکری افــزود: اعــزام تانکرهــای آب جهــت جمــع آوری آب هــای ســطحی 
ــهدا و  ــزار ش ــه، گل ــد جبلی ــذر گنب ــی در قســمت های زیرگ ــان بارندگ در زم

ــوده اســت. مســیر پیــاده روی، از دیگــر اقدامــات ایــن ســازمان ب
وی خاطرنشــان کــرد: نظــارت بــر عملکــرد نیروهــای تنظیــف در گلــزار شــهدا 
و محــل اســتقرار موکب هــا و همچنیــن تهیــه و توزیــع غــذا بــرای نیروهــای 
جمــع آوری آب هــای ســطحی و تنظیــف، روزانــه در دو نوبــت، توســط ســازمان 

پســماند انجــام می شــود.
ســازمان  مدیرعامــل 
مدیریــت پســماند شــهرداری 
کرمــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
تجهیــزات  و  امکانــات 
ــماند  ــت پس ــازمان مدیری س
شــهرداری، بیــش از یــک 
مــاه در خدمــت برگــزاری 
مراســم ســالگرد شــهادت 

ــود  ــزود: کمب ــت، اف ــته اس ــرار داش ــلیمانی ق ــم س ــهید حاج قاس ــپهبد ش س
امکانــات ســازمان در زمینــه تنظیــف اعــم از ســطل زبالــه، در محــدوده گلــزار 
شــهدا و محــل اســتقرار موکب هــا، بــا همــکاری شــهرداری تهــران، برطــرف 

شــد و ســطل های زبالــه 66۰ لیتــری تهیــه شــد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان بیان کرد:

استقرار شبانه روزی تجهیزات جهت جابه جایی موکب ها و زائران

معاون فروش و خدمات مشـترکین شـرکت توزیع 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان گفـت: لینـک مربوط 
بـه گـزارش هـای مردمـی در خصوص اسـتخراج 
غیرمجاز رمز ارز در اپلیکیشـن و سـامانه اینترنتی 
بـرق مـن فراهم شـده اسـت و مشـترکین محترم 
ایـن اطمینـان را داشـته باشـند که ایـن همراهی 
و همـکاری برای جلوگیـری از تضییع بیـت المال، 

کامـال محرمانـه تلقی خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
شـمال اسـتان کرمان ،محسـن نـوروززاده  معـاون فروش 
و خدمـات مشـترکین شـرکت توزیع برق شـمال اسـتان 
از برقـراری امـکان ثبـت و اطاع رسـانی مراکـز غیرمجاز 

اسـتخراج رمـزارز طریـق اپلیکیشـن بـرق من خبـر داد.
اینکـه دسـتگاه های اسـتخراج بـدون  بـا اشـاره بـه  وی 

مجـوز ارز دیجیتـال یکـی از مهمتریـن عوامـل افزایـش 
غیرمجـاز مصـرف برق هسـتند، خاطرنشـان کـرد: تاش 
بـرای شناسـایی و کشـف دسـتگاه های ماینـر غیرقانونـی 
در شـمال اسـتان بـه طـور جـدی ادامـه دارد زیـرا ایـن 
متخلفـان باتوجـه بـه شـرایط ویـژه صنعـت بـرق موجب 
تضییـع حقـوق مشـترکان و شـهروندان و افزایـش میزان 

خاموشـی هـا می شـوند. 
ارز  تولیـد  رسـمی  مجـوز   6 تاکنـون  افـزود:  نـوروززاده 
اسـت کـه طبـق  اسـتان صادرشـده  قانونـی در شـمال 
مصوبه شـورای امنیت ملی از ۱۵ آذرماه تا ۱۵ اسـفندماه 

کلیـه دسـتگاه هـا خامـوش هسـتند.
وی درهمیـن ارتبـاط  از مشـترکین خواسـت:  اگـر در 
مجـاورت محـل سـکونت یـا هر محیطـی دیگر ،کسـی از 
 وجـود ماینر هـا اطاعاتی کسـب کرد مراتـب را به مراکز 

ذیربـط گـزارش کنـد تـا شـرکت توانیـر  بـه کاشـفین 
تـا سـقف ۲۰میلیـون  ارزهـای غیرمجـاز حداکثـر  رمـز 
کـرد.وی  خواهـد  پرداخـت  پـاداش  عنـوان  بـه  تومـان 
عنـوان کـرد: مسـأله رمزارزهـا را بایـد فراتـر از افـزوده 
شـدن یـک مصـرف کننـده بـه دیگـر مصـرف کننـدگان 
بـرق لحـاظ کـرد و بایـد آن را بعنـوان  مسـأله ای کـه 
ثبـات صنعـت  بـرای  فزاینـده  بـه تهدیـدی  توانـد  مـی 
بـرق، و ثبـات اجتماعـی و سیاسـی تبدیـل شـود در نظر 
گرفـت. نـوروززاده  ضمـن اشـاره بـه اینکـه اعـام مراکز 
غیرمجـاز اسـتخراج رمـزارز از طریـق شـماره تلفـن ۱۲۱ 
امـکان پذیـر اسـت، گفـت: مشـترکین گرامی مـی توانند 
 بـا  مراجعـه بـه تارنمـای اینترنتی این شـرکت به نشـانی
ایـن  نصـب  و  بـازار  کافـه  یـا    wwwNked.co.ir  
اپلیکیشـن  جامـع  و کار بـردی ) بـرق مـن(  از مزایـای 

متنـوع آن بهـره منـد شـوند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شمال استان کرمان:

امکان اعالم و گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز طریق اپلیکیشن برق من

اان ... و اان الیه راجعون
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باران 	 	 	
رحمتش بر )زمین( فراوان شد سر مشک خدا چو وا گردید  

بر لب تشنه ی بیابان شد الیق رحمتش نه این بشر است  
رحمت حق شود از آن سیالب بشر آلوده کرده مأمن را   

که بال می رسد ز حجم آب بعضی جاها بریزد اقیانوس   
سفره ی عام را بگسترده )حق( عظیم است و هم کریم و رحیم  

مصلحت ها نهفته در پرده همه ی آفریده ها بر آن   
غالمحسین	رضایی	-	نقاش

از گهواره تا گور

فقـط آنان که در گهواره ُمردند          
خبـر دارم دروغ آنها نگفتند

چو کودک دید آدم هسـت دروغ گو   
بخاطـر ترس از دروغ زود ُمردند 

تملـق بر زبان جاری نکردند  
 زظلـم اختالس در گور خفتند 

خوشـا بر حالشان که باربستند   
 جهالـت را که دیدند زود  رفتند

زگهـواره پی غرور نرفتند    
به ظالـم هیچ گه ُکرنش نکردند 

زمانی دیدند آرامش نیسـت دنیا 
  بجـای جمع ثروت زود ُمردند 

نکردنـد ظلم بر مظلوم نادار       
       بجـای ظلـم در گور خفتند    

محـول نکردند کار امروز به فردا  
  قناعـت  نوش جان کردند و رفتند  

جهان یکسـر فریب دیدند و تزویر 
   هم رنگ جماعت نشـدند و ُمردند

اگر این کودک می شـد بزرگتر    
  دروغ مـی گفت تا روز آخر 

بجـای آرامش دروغ می برد در گور 
   دروغ در گور باشـد قبر کم نور 

بمـان حمزه تو در رنج با زمانه     
   بکـش رنج فراوان ناعادالنه

فریفته	 حمزه	

شعرشعر  هفتوادهفتواد

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

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

غالمحسین رضایی - نقاش

طرح آبرسانی به 15 روستای 
فاقد آب در رابر کلنگ زنی شد 

مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	اســتان	کرمــان	از	
کلنــگ	زنــی	و	شــروع	عملیــات	اجرائــی	آبرســانی	بــه	

15	روســتا	در	شهرســتان	رابــر	خبــر	داد.
ــان،  ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

محمــد طاهــری  در آئیــن افتتــاح 
و کلنــگ زنــی ایــن طــرح کــه بــا 
ــده  ــی فرمان ــردار معروف حضــور س
ســپاه ثــارا.. کرمــان،  نماینــده 
ارزوئیــه  و  رابــر  بافــت،  مــردم 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  در 
 ، انتظامــی  ناحیــه  فرمانــده 
دســتگاه  مســئوالن  و  فرمانــدار 
هــای اجرائــی شهرســتان رابــر، 
مســئول بســیج ادارات، نماینــده 
قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه 
ثــارا.. اســتان کرمــان، معــاون بهره 
بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا 
ــا  ــور آبف ــر ام ــان، مدی اســتان کرم
ــور  ــر ام ــان، مدی ــتان کرم شهرس
مدیــر  بافــت،  شهرســتان  آبفــا 

ــتان  ــا اس ــرکت آبف ــی ش ــط عموم ــر رواب ــر و مدی ــتان راب ــا شهرس ــور آبف ام
کرمــان برگــزار شــد بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح  
روســتاهای اشــکنوئیه، آبگــرم، لنگــر و قنــات بیــد، ســرخوئیه، مجتتمــع قنــات 
ــاد  ــاد، بــرف انبــار، بنــدر سرمشــک و صالــح آب ملک)شــامل 7 روســتا(، داس آب
ــر  ــداث 260 مت ــامل اح ــروژه ش ــن پ ــرد: ای ــح ک ــوند. وی تصری ــی ش ــدار م آب

ــت.  ــذاری اس ــه گ ــر لول ــره  و 23/1 کیلومت ــزن ذخی ــب مخ مکع
طاهــری اضافــه کــرد: حفــر و تجهیــز 2 حلقــه چــاه و بهســازی 2 دهنــه چشــمه 

از دیگــر اقدامــات ایــن طــرح اســت. .
وی برخــورداری 741 خانــوار از آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی را از مزایــای 
بهــره بــرداری از ایــن طــرح عنــوان کــرد و گفــت: بــرآورد ایــن طــرح 95/500 
میلیــون ریــال اســت کــه اعتبــار ایــن طــرح از کمــک خیریــن و بنیــاد برکــت 
و شــرکت آبفــا  تامیــن مــی شــود و ان شــاء ا..  تــا پایــان خــرداد ســال آینــده 

بــه پایــان مــی رســد.

																																																	الیق	باران	رحمت	نیستیم
بارالها	چرا	نمی	بارد؟ 	 	 تشنه	ای	سر	بر	آسمان	و	گفت	

که	زمین	داغ	بر	جبین	دارد 	 	 چشمه	ها	خشک	و	باغها	خشکید	
یا	که	مشکت	دگر	ندارد	آب؟ 	 	 شدی	از	آفریده	ات	بیزار؟	
رزق	مردم	از	آن	شود	کمیاب 	 	 خشکسالی	بیاورد	کمبود	
بارش	معصیت	فراوان	است 	 	 گفتمش	که	مگر	نمی	بینی؟	

قحطی	ها	از	)گناه	انسان(	است 	 	 مشک	پرآب	و	خالقت	رزاق	

یاد یارانیاد یاران

سردار شهید حاج احمد کاظمی

مرکز پژوهش های مجلس: 

نیازی به تشکیل استان بم نیست 

 
گــروه	جامعــه:	دفتــر	مطالعــات	سیاســی	
ــورای	 ــس	ش ــای	مجل ــز	پژوهش		ه مرک
ــی	 ــه	بررس ــی،	ب ــی	گزارش ــالمی	ط اس
ــم	 کارشناســی	طــرح	تشــکیل	اســتان	ب

ــت. پرداخ
ــاده  ــق م ــت: طب ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای
واحــده ایــن طــرح، شهرســتان  های شــرق 
ــگان ـ فهــرج  ــم ـ ری ــان، شــامل ب اســتان کرم

کرمــان  اســتان  از  نرماشــیر  و 
ــوان  ــت عن ــده و تح ــک ش تفکی
اســتان بــم بــه مرکزیــت شهرســتان 

ــت. ــد یاف ــا خواهن ــم ارتق ب
ــل  ــا تحلی ــس، ب ــی مجل ــازوی پژوهش ب
و بررســی طــرح تشــکیل اســتان بــم، 
ــع  ــه رف ــت ک ــرده اس ــتدالل ک ــه اس این گون
مشــکالت ایــن مناطــق، الزامــا نیازمنــد ایجــاد 
اســتان جدیــدی نیســت بلکــه ایــن مشــکالت 
و  اجرایــی  ـ  اداری  رویه هــای  تغییــر  بــا 
اصــالح نظــام برنامه  ریــزی موجــود قابــل حــل 

ــتند. هس
در بخشــی از ایــن گــزارش تصریــح شــده 
اســت: تشــکیل اســتان بــم بــه لحــاظ قانونــي 
و کارشناســي قابــل توجیــه نیســت و تصویــب 

ــود. ــه نمی ش ــرح توصی ــات ط کلی
ــرح  ــن ط ــاس ای ــر اس ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
مهم تریــن اســتدالل  هایــی کــه در مقدمــه 
انتــزاع چهــار شهرســتان  بــرای  توجیهــی 
مذکــور از اســتان کرمــان ارائــه شــده، عبارتنــد 
ــافت و  ــد مس ــان، بع ــتان کرم ــعت اس از: وس
ــران  ــودن سرکشــی اســتاندار و مدی ناممکــن ب
ــرای بررســی مســائل و مشــکالت همــه  کل، ب

نامتــوزان  توزیــع  اســتان،  شهرســتان های 
امکانــات و زیرســاخت  هــا، ضعــف شــدید 
اداری  اعمــال مدیریــت، بوروکراســی  هــای 
ــذ  ــرای اخ ــی ب ــی  درپ ــای پ ــت و آمده و رف
همچــون  آن  از  ناشــی  تبعــات  و  مجوزهــا 
خطــرات جــاده ای و هزینه  هــای تــردد کــه 
ــه  ــرار گرفت ــرح ق ــن ط ــندگان ای ــورد نویس م

ــت. اس
همچنیــن وجــود کم آبــی و خشکســالی  های 
پــی درپــی و لــزوم مدیریــت متمرکــز در 
ــری از  ــرای جلوگی ــور ب ــتان  مذک ــار شهرس چه
خســارت های بیشــتر بــه مــردم و ســرمایه  های 
ــرای  ــزوم اعمــال مدیریــت شایســته ب ملــی و ل
محرومیت زدایــی از دیگــر دالیــل ضــرورت 

ــان شــده اســت. ــم بی تشــکیل اســتان ب
بــا  مطالعــات سیاســی،  دفتــر  گــزارش  در 
تشــکیل  طــرح  توجیهــی  دالیــل  بررســی 
اســتان بــم، اینگونــه اســتدالل شــده اســت کــه 
ــرح  ــه ط ــده در مقدم ــر ش ــکالت ذک ــع مش رف
الزامــا نیازمنــد ایجــاد اســتان جدیــدی نیســت 
بلکــه ایــن مشــکالت بــا تغییــر رویه  هــای 
اداری ـ اجرایــی و اصــالح نظــام برنامــه  ریــزی 

ــتند. ــل هس ــل ح ــود قاب موج

مشکالت از طریق اصالح نظام 
برانمه 	ریزی حل یم شوند 

مدیرعامــل	شــرکت	گاز	اســتان	کرمــان	گفــت:	از	
ابتــدای	ســال	جــاری	تاکنــون	22	هــزار	اشــتراک	

گاز	در	ســطح	اســتان	جــذب	گردیــده	اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان، 
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــن خصــوص اف ــالح در ای ــر ف منوچه
ــال  ــدای س ــده در ابت ــام ش ــای انج ــذاری ه ــدف گ ه
ــتراک  ــذب اش ــم در ج ــته ای ــبختانه توانس 1400، خوش
ــش از 70  ــه بی ــون ب ــم و تاکن ــری برداری ــای موث گام ه

ــم. ــده دســت یابی ــن ش ــدف تعیی درصــد ه
ــان در  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــتان  ــن اس ــترکین گاز ای ــداد کل مش ــر تع ــال حاض ح

ــت. ــتراک اس ــزار اش ــه 720 ه ــب ب قری
ــه در  ــت ک ــا اس ــار م ــث افتخ ــن باع ــه داد: ای وی ادام

راســتای گســترش عدالــت اجتماعــی، محرومیــت زدایــی 
و رفــاه اجتماعــی نقــش برجســته ای در اســتان داشــته 
باشــیم. مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان افــزود: 
از کل اشــتراک هــای جــذب شــده در شــرکت گاز اســتان 
کرمــان 15 هــزار مــورد شــهری و 7 هــزار مــورد در 

ــوده اســت. حــوزه روســتایی ب
وی در پایــان ضمــن قدردانــی از همــکاری خــوب مــردم 
بــا شــرکت گاز اســتان کرمــان گفــت: رضایتمنــدی 
مشــترکین و ارتقــا ســطح کیفــی در ارایــه خدمــات بــرای 
ــز  ــان ج ــتان کرم ــرکت گاز اس ــکاران ش ــه هم مجموع
ــال  ــک در س ــدون ش ــت و ب ــا اس ــت ه ــن اولوی مهمتری
ــا همــت و تــالش بیشــتر، خدمــت رســانی  1400 هــم ب

ــه خواهــد یافــت. ــردم اســتان ادام ــه م ــا ب م

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان : 
جذب 22 هزار اشتراک گاز جدید در استان کرمان

ــرات	 ــی	مخاب ــط	عموم ــزارش	رواب ــه	گ ب
مشــترک		 جلســه	 کرمــان	 منطقــه	
قــرارگاه	خانــم	االنبیــا	بامخابــرات	منطقــه	
ــا	 ــه	ب ــن	جلس ــد.		ای ــزار	ش ــان	برگ کرم
ــینی	 ــام	حس ــید	ره ــدس	س ــور	مهن حض
ــبکه	 ــت	ش ــه،	معاون ــرات	منطق مدیرمخاب
و	مســئول	پــروژه	usoقــرارگاه	خاتــم	

االنبیــا	در	خصــوص	اجــرای		پــروژه		uso	اســتان	تشــکیل	شــد.	
ــی	و		 ــروژه	در	راســتای	محرومیــت	زدای ــن	پ گفتنــی	اســت		ای
توســعه	وضعیــت	ارتباطــی	روســتاهای	سراســر	کشــور	اســت		
ــا	را	 ــازمان	ه ــا	وس ــه	نهاده ــکاری	کلی ــرا	هم ــت	اج ــه	جه 	ک

می	طلبد.

ُامیکرون ُامیکرون در کمین است، در کمین است، 
حتی کسانیکه سابقه ابتال به کرونا را دارند، حتی کسانیکه سابقه ابتال به کرونا را دارند، 

واکسن ، ماسک و فاصله گذاریواکسن ، ماسک و فاصله گذاری
  را جدی بگیرند .را جدی بگیرند .

ــداد	اســتان	 ــه	ام ــرکل	کمیت مدی
کرمــان	تأکیــد	کــرد:	تأمیــن	
از	 یکــی	 مددجویــان	 مســکن	
ــاد	 ــن	نه ــم	ای ــای	مه اولویت	ه

ــت.	 اس
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
صادقــی  یحیــی  امــداد،  کمیتــه 
 400 زنــی  کلنــگ  مراســم  در 
ــت  ــان تح ــکونی مددجوی ــد مس واح
اســتان  امــداد  کمیتــه  حمایــت 
ــان  ــکن مددجوی ــن مس ــان تأمی کرم
مهــم  اولویت هــای  از  یکــی  را 
ایــن نهــاد دانســت و گفــت: ایــن 
قالــب  در  مســکونی  واحدهــای 
بحــث  در  چندجانبــه  تفاهم نامــه 
کمیتــه  بیــن  مددجویــان  مســکن 
امــداد، بنیــاد مســتضعفان و ســپاه 
ــروژه  ــن پ ــه مجــری ای منعقدشــده ک

نیــز ســپاه ثــارا... اســت.
ایــن  قالــب  در  داد:  ادامــه  وی 
واحــد  هــزار  پنــج  تفاهم نامــه 
قــرار  کشــور  ســطح  در  مســکونی 
ــترین  ــه بیش ــود ک ــداث ش ــت اح اس
کــه  کرمــان  اســتان  بــه  ســهم 
ــت  ــکونی اس ــد مس ــامل 400 واح ش
مدیــرکل  اســت.  اختصاص یافتــه 
کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بابیــان 
واحــد   40 گذشــته  ســال  اینکــه 
ــب طــرح 40 قســیم  مســکونی در قال
ســالگرد  نخســتین  مناســبت  بــه 
در  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید 
ــی شــد ادامــه داد:  اســتان کلنــگ زن
ایــن واحدهــای مســکونی در دومیــن 
ســالگرد شــهادت ســلیمانی افتتــاح و 

تحویــل مددجویــان شــد.
ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  صادقــی 

400 واحــد کــه امــروز به صــورت 
نمادیــن در روســتای قنــات ملــک 
شــهید  زادگاه  رابــر  شهرســتان 
ــی  ــگ زن ــلیمانی کلن ــم س ــاج قاس ح

در  آینــده  ســال  امیدواریــم  شــد 
ــاح  ــم افتت ــز مراس ــکان نی ــن م همی
ایــن  نمادیــن  بهره بــرداری  و 
ــود. ــزار ش ــکونی برگ ــای مس واحده

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان تأکید کرد؛ 
 تأمین مسکن مددجویان یکی از اولویت های اصلی این نهاد است 

شناسایی سه بیمار مبتال به 
سویه اُمیکرون در کرمان

ســخنگوی	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	کرمــان	از	شناســایی	ســه	
بیمــار	مبتــال	بــه	ســویه	اُمیکــرون	در	اســتان	کرمان	خبــر	داد.	

ســعید صحبتــی افــزود: پــس از آزمایشــهای انجــام شــده، ســه بیمــار مبتــال بــه 
ســویه جدیــد اُمیکــرون در اســتان کرمــان شناســایی شــدند کــه شــامل 2 زن 

29 و 35 ســاله و یــک مــرد 54 ســاله اســت.
ــه  ــفر ب ــابقه س ــرون س ــه امیک ــال ب ــاران مبت ــر از بیم ــت: 2 نف ــار داش وی اظه
داخــل و خــارج از کشــور و یــک نفــر نیــز ســابقه تمــاس بــا مســافرانی از یکــی 

از اســتان هــای همجــوار را داشــته اســت.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بیــان کــرد: متاســفانه هیچکــدام از 
ســه بیمــار شناســایی شــده، نوبــت ســوم واکســن کرونــا را دریافــت نکــرده اند و 

یکــی از مــوارد هــم تنهــا یــک نوبــت واکســن را دریافــت کــرده اســت.
ــرای ایــن بیمــاران و  ــا بیــان اینکــه اقدامــات قرنطینــه ای و غربالگــری ب وی ب
ــوارد  ــه طــور قطــع م ــا انجــام شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: ب ــان آنه اطرافی
مبتــال بــه امیکــرون در اســتان کرمــان بیشــتر از مــوارد شناســایی شــده اســت 
ــژه  ــتی بوی ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــر رعای ــالوه ب ــردم ع ــا از م ــای م و  تقاض
اســتفاده از ماســک و عــدم حضــور در تجمعــات، تزریــق نوبــت ســوم واکســن 

ــا در اســرع وقــت اســت. کرون

آنکه نمردست و نمیرد خداست
این سفری بر همه ی بنده هاست

جناب آقای )بابک ابوالحسـن زاده( درگذشـت 
ی  خانـواده  و  شـما  بـه  را  گرامیتـان  پـدر 

محترمتان تسـلیت عـرض نموده، 
مغفـرت  و  رحمـت  خداونـد  از 
بـرای آن مرحـوم و صبـر بـرای 

خواهانـم. بازمانـدگان 
غالمحسین رضایی

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک 

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره 140060319078008400 هیــات دوم مورخــه 1400/9/8 
موضــوع موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
ــه دو  ــک منطق ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــند رســمي مســتقر در واحــد ثبت ــد س فاق
کرمــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي علــي پوررضائــي جوشــاني 
فرزنــد موســي بشــماره شناســنامه 1553 صــادره ازگلبــاف  در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 126/4 مترمربــع تحــت پــالک 307 فرعــي از 4221 
ــه  ــربازکوچه52 اخرکوچ ــان س ــان خیاب ــع در کرم ــان واق ــي بخش2کرم اصل
ــت زاده  ــره هدای ــاا... ثم ــاي ماش ــک رســمي آق ــداري از مال ســمت چــپ خری
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــده اســت.لذا ب محــرز گردی
فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــي 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 قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. شناســه آگهــی : 1254583
تاریخ	انتشار	نوبت	اول	:	1400/10/18

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/2

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک 

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

مورخــه  دوم  هیــات   14006031907800953 شــماره  راي  برابــر 
و  اراضــي  ثبتــي  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  1400/10/7موضــوع 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک 
منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــي آقــاي محمدرضــا 
ــان در  ــادره از کرم ــنامه 11790 ص ــماره شناس ــاس بش ــد عب ــا فرزن ــال نی اقب
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه )باکاربــری عرصــه مســکونی( بــه مســاحت 101 
ــع در  ــان  واق ــي بخش3کرم ــي از 2779 اصل ــالک24 فرع ــت پ ــع تح مترمرب
ــان  ــای خیاب ــا ســمت راســت انته ــری اری ــی بیســت مت ــان شــهید رجای خیاب
خریــداري از مالــک رســمي آقــاي جهانگیــر زعیــم محــرز گردیــده اســت.لذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي  ــي کــه اشــخاص نســبت ب شــود در صورت
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
ــه مراجــع  مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. شناســه 

ــی : 1254646  آگه
تاریخ	انتشار	نوبت	اول	:	1400/10/18

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/2

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک 

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

مورخــه  دوم  هیــات   60319078008043/1400 شــماره  راي  برابــر 
و  اراضــي  ثبتــي  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  1400/8/27موضــوع 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک  ســاختمانهاي فاق
منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي مهــدي درســاز 
فرزنــد هاشــم بشــماره شناســنامه 40 صــادره از شــهداد در ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 72/50 مترمربــع تحــت پــالک 16715 فرعــي از 3968 اصلي 
ــان   ــي بخش2کرم ــي از 3968 اصل ــالک 899 فرع ــده از پ ــزي ش ــروز و مج مف
واقــع در شــهرک امــام حســن عســکری خیابــان داروگــر شــرقی12کوچه بهــاران 
درب13ســمت چــپ خریــداري از مالــک رســمي آقــاي اســفندیار دانشــگر محــرز 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــت.لذا ب ــده اس گردی
ــند  ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــي ک ــود در صورت ــي ش ــي م 15 روز آگه
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــود  ــراض، دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــید، ظــرف م رس
ــدت  ــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي م ــي تقدی ــه مراجــع قضای را ب
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

ــی : 1254641 ــه آگه ــد. شناس ش
تاریخ	انتشار	نوبت	اول	:	18	/1400/10

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/2

کرونــا رحم نداردکرونــا رحم ندارد



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
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ــس  ــآب رئی ــالل م ــد ج ــدس محم مهن
ــن  ــنگ آه ــرکت س ــره ش هیات مدی
کارخانــه  در  حضــور  بــا  گهرزمیــن 
ســاخت قطعــات و ماشــین آالت گــروه 
از  کرمــان،  قطعه گســتر  صنعتــی 
اقدامــات بومی ســازی گهرزمیــن در 

ــرد. ــد ک ــه بازدی ــن کارخان ای
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش   بــه 
بیــن الملــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن 

زهــرودی  علــی  مهنــدس  بازدیــد،  ایــن  در 
گهرزمیــن،  شــرکت  مهندســی   معــاون 
توســعه  در  شــرکت  ایــن  کالن  هــای  برنامــه 
ــاب  ــا انتخ ــال 1397 ب ــه از س ــتان ک ــی اس صنعت
ــا  ایــن گــروه بعنــوان پایلــوت تولیــد محصــوالت ب
تکنولــوژی بــاال بعمــل آمــده اســت را ارائــه نمــود.
از  تقدیــر  ضمــن  نیــز  جالل مــآب  مهنــدس 
همکاریهــای مدیرعامــل گــروه قطعــه گســتر در بــه 
ثمــر رســاندن پــروژه هــای پــر چالــش تحقیقاتی و 

ــرد: ــوان ک ــی ســازی عن ــی بوم صنعت
مهندســی  و  طراحــی  فعالیت هــای  بایســتی 
ــای  ــه از خأله ــی ک ــش فن ــه دان ــتیابی ب در دس
کرمــان  اســتان  در  فنــاوری   بومی ســازی 

می باشد توسعه یابد.
ــاوری  ــع فن ــر توســعه نقــش صنای ــن ب وی همچنی
و  مجموعه هــا  قطعــات،  ســاخت  در  اســتان 
ماشــین آالت، بــا هــدف پشــتیبانی از خطــوط 
ــن،  ــن و همچنی ــی گهرزمی ــای آت ــد و پروژه ه تولی

اشــتغال زایی در اســتان تاکیــد نمــود.
دارای  قطعه گســتر  گــروه  اســت  ذکــر  شــایان 
ــنگین  ــنگین و نیمه س ــین کاری س ــزات ماش تجهی
ــی  ــان م ــرد در اســتان کرم ــه ف CNC منحصــر ب
باشــد و یکــی از پــروژه هــای در حــال اقــدام دراین 
گــروه، عملیــات ماشــین کاری و تکمیلــی رول هــای 
ویــژه آســیاب های HPGR اســت کــه تحــت 
نظــارت و مشــاوره فنــی کارشناســان و متخصصیــن 

بومی ســازی در حــال اجــرا می باشــد.

در بازدید رئیس هیات  مدیره گهرزمین از اقدامات بومی سازی این شرکت مطرح شد؛ 

تاکید بر اشتغالزایی و توسعه مهندسی در استان

آئیــن عــزاداری ســالروز شــهادت حضــرت فاطمه زهــرا)س( 
ــی  ــا ارزان ــر حبیب رض ــالم دکت ــت االس ــخنرانی حج ــا س ب
هنــری  فرهنگــی  کانون هــای  هماهنگــی  ســتاد  رئیــس 
مســاجد کشــور، مداحــی مــداح اهل بیــت و بــا حضــور 
ــرکت  ــران ش ــان و کارگ ــیرجان، کارکن ــت س ــه موق امام جمع
ــزار  ــر برگ ــع گل گه ــالل مجتم ــجد ب ــل مس ــر در مح ــی گل گه ــی و صنعت معدن

ــد. ش
رئیــس ســتاد هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی 
مراســم  ایــن  در  کشــور  مســاجد  هنــری 
بــا بیــان اینکــه از القــاب مشــهور حضــرت 
ــه  ــت: هم ــت، گف ــه اس ــرا)س( صّدیق فاطمه زه
صداقــت  مــدار  بــر  ایشــان  وجــودی  ابعــاد 
ــتگویی  ــای راس ــه معن ــط ب ــت فق ــت؛ صداق اس
در زبــان نیســت بلکــه انســان بایــد میــان آنچــه 
ــد  ــی خواه ــد، آنچــه م ــی کن ــر م ــاره آن فک درب
ــی  ــه م ــه را ک ــد و آنچ ــخن بگوی ــاره اش س درب
گویــد، در حــوزه هــای فــردی، خانوادگــی و 
اجتماعــی هــم هماهنگــی و همراهــی ایجــاد 
کند.خیرمقــدم حجــت االســالم حســین حیــدری 
ــاج  ــی ح ــیرجان و مداح ــت س ــه موق ــام جمع ام
ــر  ــت)ع( از دیگ ــداح اهل بی ــادی م ــین زیدآب  حس

برنامه های این آیین بود.

برگزاری آیین عزاداری شهادت 
حضرت فاطمه)س( در مسجد گل گهر

ــد  ــهید محم ــیج ش ــت بس ــگاه مقاوم پای
ــهادت  ــبت ش ــه مناس ــی ب ــدی طلوع مه
ام ابیهــا )س(، در شــرکت توســعه آهــن 

و فــوالد گل گهــر افتتــاح شــد.
ــعه  ــرکت توس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا ســالگرد شــهادت  ــان ب ــوالد؛ همزم آهــن و ف
ــت  ــور گرامیداش ــه منظ ــت و ب ــردار مقاوم س
ــور  ــا حض ــده دالور، ب ــن فرمان ــامخ ای ــام ش مق
تعــاون،  وزارت  اســتان ها  امــور  کل  مدیــر 
کار و رفــاه اجتماعــی؛ مدیــرکل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان؛ فرمانــده 
بســیج کارگــران و کارخانجــات اســتان کرمــان، 
ــیج  ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی ــدار و فرمان فرمان
ــئوالن؛  ــی از مس ــیرجان و جمع ــتان س شهرس
نمایشــگاه ســرباز والیــت بــا محوریــت نمایــش 

عکــس هــای شــهدا؛ نمایشــگاه جانبــی کتــاب 

دفــاع مقــدس و پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید 
محمدمهــدی طلوعــی شــرکت توســعه آهــن و 

ــد. ــاح ش ــر افتت ــوالد گل گه ف
مدیرعامــل شــرکت در جمــع مهمانــان ضمــن 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا گفــت: 
ــر  ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــرکت توس در ش
ــف  ــت مضاع ــالش و هم ــا ت ــم ب ــعی کردی س
ادامــه دهنــده راه شــهیدان باشــیم. وی افــزود: 
افتتــاح پایــگاه بســیج را بــه فــال نیــک گرفتــه 
ــم امــروز ســهم خــود را در  ــم بتوانی و امیدواری
جبهــه اقتصــادی بــه بهتریــن نحــو ایفــا کنیــم.

با حضور مدیرکل امور استان های وزارت کار؛

 پایگاه بسیج شهید طلوعی 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر افتتاح شد 

کمــک هــای مجتمع مــس سرچشــمه رفســنجان 
بــه ســیل زدگان رودبارجنــوب در جنوب اســتان 

کرمــان، راهــی ایــن مناطق شــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع مــس سرچشــمه 
مناطــق  در  اخیــر  بارشــی  ســامانه  فعالیــت  رفســنجان، 
جنوبــی اســتان کرمــان بویــژه شهرســتان رودبارجنــوب ســبب 

آبگرفتگــی معابــر، جــاری شــدن ســیل، مســدود شــدن راههــا، قطــع آب و بــرق، شکســته شــدن پــل هــا 
ــرد. ــق وارد ک ــن مناط ــردم ای ــه م ــی را ب ــارت های ــه خس ــد ک و ... ش

مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان در راســتای مســئولیت های اجتماعــی کــه بــر عهــده دارد کامیونــی 
از اقــالم موردنیــاز ســیل زدگان را بــه شهرســتان رودبــار جنــوب ارســال کــرد.

مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان بــا همــکاری موکــب شــهدای صنعت مــس در قالــب مســئولیت های 
اجتماعــی و کمــک بــه هموطنــان در مواقــع اضطــراری، کمــک هایــی شــامل پتــو، آب معدنــی، چــادر 

اســکان، کنســروجات، آب معدنــی و ... را بــرای کمــک بــه ســیل زدگان رودبارجنــوب ارســال کــرد.
ــزرگ  ــی ب ــو، 1000 آب معدن ــه پت ــامل 400 تخت ــس سرچشــمه رفســنجان ش ــع م ــای مجتم کمک ه
 یــک و نیــم لیتــری،  200 پــد بهداشــتی، 3 هــزار عــدد کنســرو ماهــی، 3 هــزار عــدد کنســرو لوبیــا،
 3 هــزار بســته بیســکوئیت ویفــر و 40 چــادر اســکان اســت کــه بــه ایــن منطقــه ســیل زده ارســال شــده 

. ست ا
از دیگــر کمــک هــای مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان بــه ســیل زدگان ایــن مناطــق، یــک دســتگاه 

الکتروموتــور بنزینــی بــرای تخلیــه آب اســت.

ارسال کمک های مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان به سیل زدگان رودبارجنوب

َایَن ُمِعز ُاالوِلیاء

  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

بــا توســعه خدمــات غیرحضــوری ســازمان تامیــن اجتماعــی، دختــران 
ــه  ــازی ب ــر نی ــی، دیگ ــتمری بگیران متوف ــدگان و مس ــده بیمه ش بازمان

ــد. ــه شــعب تامین اجتماعــی ندارن مراجعــه حضــوری دوره ای ب
ــان  ــا زم ــی، ت ــده بیمه شــدگان و مســتمریبگیران متوف ــران بازمان دخت
ازدواج یــا اشــتغال، حائــز شــرایط اســتفاده از خدمــات درمانــی و 
دریافــت مســتمری هســتند و بــرای احــراز ایــن شــرایط، ایــن دســته 
از مســتمری بگیران ناچــار بودنــد در دوره هــای زمانــی مشــخص، 

ــد. ــه کنن ــی مراجع ــعب تامین اجتماع ــه ش ــوری ب ــورت حض به ص
ــده،  ــران بازمان ــوری، دخت ــات غیرحض ــعه خدم ــرح توس ــرای ط ــا اج ب
 بــا ثبت نــام در درگاه خدمــات غیرحضــوری ســازمان  بــه نشــانی
ــوی مســتمری بگیران،  ــه در من ــرم تعهدنام ــل ف  es.tamin.ir و تکمی
دیگــر نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــه شــعب تامین اجتماعــی ندارنــد.

ــش  ــم بخ ــت میگوی ــه صراح ــی: "ب ــر پورابراهیم دکت
ــی  ــطه خیانت ــه واس ــادی ب ــکالت اقتص ــده ای مش عم

ــت". ــورت گرف ــه 88 ص ــه در فتن ــود ک ب
ــدرت  ــوان ق ــه عن ــران را ب ــت و ای ــه نوش ــا نام اوبام
هســته ای پذیرفتــه بــود، امــا خیانتهــا مشــارکت 8۵ 
ــارت  ــا خس ــرارداد تنه ــعاع ق ــت الش ــدی را تح درص
مالــی فتنــه 324 هــزار میلیــارد تومــان رقــم خــورد.

اجرای طرح توسعه 
خدمات غیرحضوری، 

دختران بازمانده بیمه شدگان
و بازماندگان متوفی


