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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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که هستی؟

    بیندیش
2

2

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، خبری

فرمانده سپاه استان کرمان: 

»عدم تولید نسل 
و ترویج فحشا« 

هدف گذاری دشمن 
برای نابودی نظام 

اسالمی است  2

2

استاندار کرمان:

 سیستم های سنتی 
اداری در راستای 
ارتقای بهره وری 

تغییر کند

امام جمعه کرمان:

 جهاد تبیین راه مقابله 
با جنگ ترکیبی دشمن است
««2»»

در همایش صنعت و معدن استان کرمان اعالم شد 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

تولید کننده نمونه استان کرمان

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان؛

  قبوض آب، برق و گاز 
مددجویان کمیته امداد رایگان شد

««4»»

««3»»

آگهي مزایده عمومي -نوبت دوم

شـرکت توزیع نيروي برق شـمال اسـتان کرمان )سـهامی خاص( در نظـر دارد کاال 
و تجهيـزات اسـقاط و مسـتعمل مسـی با جزئيـات مندرج در اسـناد مزایـده را  به 
صـورت عمومـي و از طریق سـامانه تـدارکات الکترونيکي دولت )سـتاد( به شـرح 

جـدول زیـر به فروش برسـاند.

 شماره مزایده
مبلغ تضمين )ودیعه( موضوع مزایدهمرجع

شماره مزایده در سامانه ستادشرکت در مزایده )ریال(

3,771,700,0001000005630000008فروش اقالم و تجهيزات مسی1400-009

1 - جهـت مزایـده فـوق  ،صرفـا کارخانـه توليـد کننده کابـل یا ذوب فلـزات و یـا دارای مجـوز معتبر 
فـروش عمـده ضایعـات مـي توانند شـرکت نماینـد. ارائه مـدارک و مسـتندات الزامی اسـت.

 2- شـرکت کنندگان در مزایده  الزاما بایسـتی در سـامانه تدارکات الکترونيکي دولت )سـتاد( به آدرس
)www.setadiran.ir( ثبـت نـام و نسـبت بـه تهيه ، تکميل و ارسـال اسـناد از طریق سـامانه مذکور 

اقـدام نمایند.
3- تاریخ انتشـار مزایده در سـامانه ستاد : از سـاعت 08:00 صبح روز چهار شـنبه به تاریخ  1400/11/27 

ميباشد.
 4- آخریـن مهلـت واریـز وجـه و دریافـت اسـناد مزایـده از سـامانه : حداکثـر تـا سـاعت 17:00 روز 

سه شنبه به تاریخ   1400/12/03
5-آخریـن مهلـت بارگذاري اسـناد و پيشـنهاد قيمت در سـامانه سـتاد حداکثـر تا سـاعت 8:00 صبح 

روز شـنبه به تاریـخ  1400/12/14
6- محـل و زمـان بازدیـد انبارهـای حـوزه عملياتـی شـرکت توزیع نيـروی برق شـمال اسـتان کرمان 

همزمـان بـا فـروش اسـناد و از سـاعت 8 الی 13 می باشـد.
7- زمـان بازگشـایی پـاکات مزایده از طریق سـامانه سـتاد و از سـاعت 12:30 ظهر روز شـنبه به تاریخ 
1400/12/14 و در محـل شـرکت توزیع نيروی برق شـمال اسـتان کرمان- سـاختمان شـماره یک، طبقه 

اول، سـالن کنفرانس شرکت.
8- شـرکت توزیـع نيـروي برق شـمال اسـتان کرمـان در رد یا قبـول یک یا کليـه پيشـنهادات مختار 

مي باشـد.
9-حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع ميباشد .

10- اطالعـات تمـاس مزایـده گزار جهـت دریافت اطالعات بيشـتر در خصـوص مزایده: کرمـان، خيابان 
خواجـوي کرمانـي، خيابـان توانير، شـرکت توزیع نيروي برق شـمال اسـتان کرمان، سـاختمان شـماره 

3 - اداره تـدارکات و قرادادهـا  -  تلفن -03432520003
11- کليـه مراحـل برگـزاري مزایـده از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونيکـي دولت )سـتاد( به 
آدرس )www.setadiran.ir( انجـام خواهـد شـد .اطالعـات تمـاس دفاتر ثبت نام در سـایت سـامانه 

مذکـور بخـش ثبـت نام/پروفایـل مزایده گـر موجود ميباشـد.

مضنا اين آگهي عينا در سايت هاي اينرتنيت به رشح زير در دسرتس ميباشد.

سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد
شبکه اطالع رساني معامالت توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد

پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد             
                                                                                                                                                  

روابط عمومي شرکت توزیع نيروي برق شمال استان کرمان

آگهي مناقصه عمومي شماره1400/85/ع
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر )سـهامي عـام( در نظـر دارد » عمليـات اجرایي احـداث پمپ 
خانـه هـای انتقال دوغـاب باطله و کنسـانتره و خطـوط انتقال مربوطـه و آب بازیابی شـده مابين 
کارخانـه هـای بهبـود کيفيت کنسـانتره خط 4 ،کارخانـه فرآوری غبـار و تيکنر مرکـزی« مجتمع 
خـود را از طریـق برگزاري مناقصـه عمومي به پيمانـکار واجد شـرایط و دارای گواهينامه صالحيت 
پيمانـکاری بـا رتبـه حداقـل 2 در رشـته صنعـت یـا رتبـه حداقـل 2 در رشـته آب و فاضالب از 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور و همچنين دارای سـابقه اجـرای حداقل یک پـروژه در 

زمينـه خطوط انتقـال دوغـاب باطله واگـذار نماید. 
 لـذا متقاضيـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه وبسـایت ایـن شـرکت بـه نشـانی
 WWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـي تأميـن 

کننـدگان از بخـش مناقصـه و مزایـده دانلـود نماینـد. 
مهلت تحویل پاکات سـاعت 9 الي 14 روز شـنبه مـــورخ 1400/12/14 در محـــل دفترکميسيون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبيرخانـه دفتـر مرکزی تهـران مي باشـد. ضمنـًا بازدید از محـل اجراي 

موضـوع مناقصه روز چهارشـنبه مـورخ 1400/12/04 مقرر شـده اسـت و الزامی می باشـد. 

رشكت معدين و صنعيت گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشهنادات بدون نیاز به ذکر دلیل 
و بدون جربان خسارت مختار مي ابشد.

    
کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

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

دکتر پورابراهیمی )نماینده مردم کرمان و راور 
و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس(:

درج قیمت تولیدکننده 
منجر به کاهش قیمت 

و افزایش شفافیت می شود

««2»»
مدیر مسئول کارگاه های ساخت مس سرچشمه خبر داد؛

تسهیل تولید با ترکیب علم و 
تجربه توسط متخصصان داخلی

««3»»

شهردار کرمان خبر داد: 
همکاری شهرداری 

با »پژوهشکده 
آینده پژوهی در سالمت« 

در موضوعات شهری 
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    https://haftvadkhabar.ir 
سال دهم ـ شماره 385 ـ شنبه 30  بهمن ماه  1400   ـ  17 رجب  1443   ـ 19 فوریه 2022      سال ششم ـ شماره 202 ـ شنبه  18  آذر  1396  ـ 20 ربیع االول 1439 ـ  9 دسامبر 2017  

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

که هستی؟    
بکن تفکر که تو داری شعور ای بشر خیره در اوج غرور   
با هدف از خلقتت آشنایی؟ که بوده ای، که هستی و، کجایی؟   

که طیبات در روح تو دمیدند تو را برای )رحمت( آفریدند   
)اشرف مخلوقات( و، واالترین برتری اَت داده خدا در زمین   
نه بند شیطان که دهد ذلتت بنده ی آن باش که داد عزتت   
زان درجات ارجمندت دهند افتاده باش تا که بلندت کنند   

غالمحسین رضایی - نقاش  

                بیندیش

که تا ببینم عملم را در او آینه ای ساخته ام پیش رو  
باطن خود بدیدم و روی خویش چشم دلم دیده ترازوی خویش  

کفه ای دیگر تُهی از صالحات کفه ای سنگین شده از سیئات  
آبنما بود و خیال و سراب در عمل خویش ندیدم ثواب  

یا که بدید آتیه در خشت خام کاش که این آینه باشد مدام  
به دار دنیا نُبَود اعتماد عمر بشر می گذرد همچو باد  

غالمحسین رضایی - نقاش  

امام جمعه کرمان:

 جهاد تبیین راه مقابله 
با جنگ ترکیبی دشمن است

 
حجت االسـالم حسـن علیـدادی سـلیمانی در خطبه های 
نمازجمعـه کرمـان ضمـن توصیـه خـود و نمازگـزاران بـه 
رعایـت تقوای الهـی گفت: همه مـا در تمامـی لحظات باید 

خداونـد را ناظـر و حاکـم بدانیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه معرفـت بـه خداونـد از طریـق سـه مرحله 
فکـر، علـم و یقیـن و ایمان حاصـل می شـود، بیان داشـت: افرادی 
کـه می خواهنـد بـه معرفـت الهـی دسـت پیـدا کننـد، افـکار آنهـا 
عـاری از هـوا و هوس اسـت و فقـط رضایت خداونـد را مالک افکار 

خـود قـرار می دهند.
امـام جمعـه کرمـان بـا بیـان ایـن مطلب کـه انسـان ها بـا خداوند 
میثاق هایـی دارنـد و بایـد بـه حـق و حقیقـت توجـه کنـد لـذا 
حرکـت  الهـی  مسـیر  در  بایـد  خـود  فهـم  انـدازه  بـه  انسـان ها 
کنـد، اضافـه کـرد: انسـان ها در زندگـی خـود مبتنـی بـر عهـد و 
پیمان هایـی کـه بسـته اند بایـد پایبند باشـند لذا اوالالباب کسـانی 

هسـتند کـه بـه عهـد و پیمان هـا عمـل می کننـد.
وی ضمـن گرامیداشـت سـالروز حضور طـالب و روحانیون در دفاع 
مقـدس و شـهادت آنها، خاطرنشـان کرد: روحانیت همیشـه همراه 
مـردم در صحنه هـای مختلـف در طول تاریخ حضور داشـته اسـت.

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه قیـام مـردم 
تبریـز و صحبت هـای مقـام معظم رهبری بـه این مناسـبت، اظهار 
داشـت: سـالروز خواجـه نصیـر طوسـی، روز مهنـدس و سـالروز 

شـهادت شـهدای غدیـر کرمـان را گرامـی می داریـم.
وی بـا اشـاره به اینکـه راه مقابله باجنگ ترکیبی دشـمنان حرکت 
در مسـیر جهـاد تبییـن اسـت، عنوان کرد: دشـمن تـالش می کند 
از طـرق مختلـف اعتماد مردم را نسـبت به مسـئولین کـم کند که 
نمونـه آن هـدف قـرار دادن سـپاه قهرمـان بـوده اسـت در صورتی 

کـه یکـی از ویژگی هـای سـپاه، صداقت بوده اسـت.
حجـت االسـالم علیـدادی سـلیمانی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از 
فرزنـدان سـپاه، حـاج قاسـم سـلیمانی کـه فرزنـد انقـالب و امـام 
اسـت و مـورد هجمـه قـرار گرفتـه اسـت، تصریـح کـرد: در جهـاد 
ترکیبـی بایـد آرایـش مناسـب و قـدرت و فن بیان داشـته باشـیم 
از طـرف دیگـر یکـی از ثمـرات جهـاد تبییـن، شـجاعت اسـت که 
دشـمن بایـد ایـن ویژگـی را در رفتـار مـا بـه صـورت محسـوس 

کند. احسـاس 

فرمانده سپاه استان کرمان: 

»عدم تولید نسل و ترویج فحشا« 
هدف گذاری دشمن برای نابودی 

نظام اسالمی است 

یــادواره  نوزدهمیــن  در  معروفــی  حســین  ســردار 
ــاد و  ــت ی ــا گرامیداش ــان ب ــتان کرم ــر اس ــهدای غدی ش
خاطــره شــهدا به ویــژه شــهیدان غدیــر اظهــار داشــت: 
ــان  ــه ج ــد ک ــالب بودن ــای انق ــر رویش ه ــهدای غدی ش
ــد. ــم کردن ــدا تقدی ــن خ ــداری از دی ــود را در راه پاس خ

وی بــا بیــان اینکــه تاریــخ کرمــان هیــچ  گاه یــاد و خاطــره 276 
کبوتــر خونیــن بــال غدیــر را فرامــوش نخواهــد کــرد کــه بــرای 
ــتان  ــتان و بلوچس ــه سیس ــت ب ــراری امنی ــت برق ــام ماموری انج
رفتــه بودنــد و آســمانی شــدند گفــت: شــهدا بــر ســر کالس درس 

ــده و حســینی شــدند. عبــاس بــن علــی)ع( درس خوان
فرمانــده ســپاه ثــارا... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه هیــچ کــس بدهــکار نیســتند و مــا مدیــون شــهدا  شــهیدان ب
هســتیم بیــان کــرد: مدیــران و مســئوالن در هــر پســت و مقامــی 
بایــد حواسشــان جمــع باشــد کــه بــرای هــر میــز مدیریــت خــون 

ــت اســت. ــت آنهــا امان ــز مدیری شــهید ریختــه شــده و می
وی بــا بیــان اینکــه دشــمن از هــر ســمتی کمیــن کــرده تــا بــه 
ــیره  ــگ و س ــج فرهن ــزود: تروی ــد اف ــه بزن ــالمی ضرب ــه اس جامع
ــه  ــاز ب ــهدا نی ــت و ش ــا اس ــان م ــردم و جوان ــت م ــهدا مصونی ش
یــادواره و مراســم ندارنــد و ایــن مــا هســتیم کــه در ایــن مراســم 

ــا را شــهدایی کنــد. ــد از خــدا بخواهیــم کــه عاقبــت م بای
ــه  عنــوان  ــه اینکــه رهبــر معظــم انقــالب ب ــا اشــاره ب معروفــی ب
امــام المســلمین بــه شایســتگی در دو ماهــه گذشــته بــه جهــاد 
ــه  ــزار دشــمنان ک ــل نرم اف ــت: در مقاب ــد گف ــان دادن ــن فرم تبیی
همــه جانبــه علیــه نظــام اســالمی ایســتاده تــا ملــت را از انقــالب 
ــاً  ــن را صرف ــاد تبیی ــا جه ــد، بعضی ه و نظــام اســالمی جــدا کنن

ــه اشــتباه اســت. ــد ک در حــوزه سیاســی می دانن
ــی  ــر جای ــد اگ ــد بدانن ــه بای ــگان جامع ــه نخب ــان اینک ــا بی وی ب
اشــتباه کردنــد کربالیــی دیگــر ایجــاد نمی شــود و دوران شــریح 
قاضی هــا تمــام شــده و مــردم نــگاه بــه امــام خودشــان می کننــد 
ادامــه داد: مــردم دیگــر نــگاه بــه انقالبــی خســته از راه نمی کننــد 

و راه شــهدا و انقــالب شــهدا ادامــه دارد.
معروفــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدا ناظــر بــر اعمــال مــا هســتند 
و قــرآن فرمــود »شــهدا زنده انــد و نــزد پــروردگار خویــش روزی 
می خورنــد« گفــت: آنچــه کــه مــا را در دنیــا عزیــز و در انقــالب 
پیــروز کــرد ایمــان عملــی بــه ذات اقــدس الهــی، وحــدت مــردم 

و وجــود رهبــری اســالمی بــود.
فرمانــده ســپاه ثــارا.... اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ترویــج 
ــه  ــرای جامع ــت و ب ــت آور اس ــلیمانی مصونی ــهید س ــب ش مکت
ــن  ــد در بی ــالمی بای ــر اس ــت: مدی ــد گف ــاد می کن ــدت ایج وح
مــردم حضــور داشــته باشــد و بــه مــردم نوکــری کنــد و مدیــری 
ــالمی  ــت اس ــه درد حکوم ــد ب ــردن باش ــی ک ــال آقای ــه به دنب ک

نمی خــورد.

***

آیین رونمایی از خودروی پشتیبان مدیریت بحران 
شرکت گاز استان کرمان

آییــن رونمایــی از خــودروی پشــتیبان مدیریــت 
بحــران شــرکت گاز اســتان کرمــان بــا حضــور 

مدیرعامــل ایــن شــرکت برگــزار شــد.
ــر  ــان، منوچه ــتان کرم ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فــالح در آییــن رونمایــی از ایــن خــودرو گفــت: خــودروی پیشــتیبان 
مدیریــت بحــران شــرکت گاز اســتان کرمــان، خودرویــی بــا تجهیــزات 
ــرق 220 وات،  ــده ب ــت کنن ــا، تثبی ــتفاده اپراتوره ــت اس ــی جه رفاه
ــاط  ــات ارتب ــور و URS ، امکان ــه ژنرات ــده ب ــز ش ــاق تجهی دارای ات
ــن  ــه شــبکه تلف ــر، اتصــال ب ــا شــعاع ۱00 کیلومت بی ســیم VHF ت
مرکــزی بــا دیگــر اداره هــا، ارســال تصاویــر زنــده و عکــس آنالیــن از 
منطقــه بحــران بــه اداره مرکــزی، ایجــاد ارتبــاط رادیویــی به صــورت 
شــبکه های محلــی بــه شــعاع ۵0 کیلومتــر، ایجــاد ارتبــاط ماهــواره ای 
ــی از  ــاط اینترنت ــکان ارتب ــت، ام ــران س ــدر ای ــواره ب ــق ماه از طری
طریــق ســیم کارت هــای همــراه اول و ایرانســل، ایجــاد ارتبــاط ســامانه 
۱۹۴ در منطقــه بحــران و تقویت کننــده هوشــمند موبایــل در منطقــه 

بحــران اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان ضمــن تشــکر از خدمــات ارزنده 
ــذار  ــوب و تأثیرگ ــش خ ــان و نق ــتان کرم ــرکت گاز اس ــکاران ش هم
ــودرو  ــزود: خ ــته اف ــای گذش ــان بحران ه ــتان در زم ــه گاز اس مجموع

مــورد نظــر جهــت شــرایط خــاص در زمــان بحــران ارزشــمند اســت 
ــن  ــرای اســتان و کشــور باشــد همچنی ــی ب ــوی خوب ــد الگ ــی توان وم
ــران  ــان بح ــی درزم ــن تجهیزات ــری چنی ــه کارگی ــا ب ــم ب ــی توانی م
جهــت حفــظ جــان شــهروندان و مــردم عزیــز بــه موقــع عمــل کنیــم .

ــا  ــت ب ــن موافق ــی ضم ــا پورابراهیم ــر محمدرض دکت
ــه  ــا ب ــر روی کااله ــده ب ــت تولیدکنن ــرح درج قیم ط

خریــد  )طــرح  مصرف کننــده  قیمــت  درج  جــای 
شــفاف( گفــت: در شــرایط اقتصــادی فعلــی کــه حــوزه 
نظــارت بــر وضعیــت بــازار یکــی از مأموریت هــای مهــم 
ــه  ــی ک ــه وظایف ــه ب ــا توج ــژه ب ــت، به وی ــت اس حاکمی
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت در بخــش تنظیــم بــازار 
ــا روش هــای  ــر عهــده دارد انتظــار ایــن اســت کــه ب ب

ــد. ــدا کن ــوزه ورود پی ــن ح ــد در ای ــن بتوان نوی
کــه  اســت  ایــن  ظرفیت هــا  ایــن  از  یکــی  افــزود:   وی 
ــده، در  ــام ش ــای تم ــوزه به ــات را در ح ــازی اطالع ــفاف س ش
حــوزه بخــش تولیــد، واردات و شــبکه توزیــع در کشــور فراهــم 
ــت  ــه قیم ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ــه کلی ــوی ک ــه نح ــد ب کن
ــده  ــد ش ــای تولی ــت کااله ــور و قیم ــی در کش ــای واردات کااله
در داخــل کشــور توســط کارخانه هــای بــزرگ و تولیدکننــده در 
ابعــاد مختلــف و همچنیــن شــبکه توزیــع و مصــرف در اختیــار 

ــرار گیــرد. مــردم ق
ایــن نماینــده اقتصــاددان مجلــس ادامــه داد: انتظــار مــا از وزارت 
صمــت ایــن اســت کــه رویکــرد شــفاف ســازی اطالعــات را در 

بخش هــای مختلــف تولیــد تــا مصــرف نهایــی کاال، بــه شــکلی 
ــدای  ــد، از ابت ــر فرآین ــارت ب ــکان نظ ــه ام ــد ک ــت کن مدیری
ــه مصــرف نهایــی  ــا انتهــای مصــرف را کــه ب چرخــه فعالیــت ت

ــد. ــرار ده ــه ق ــار جامع ــود، در اختی ــر می ش منج
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی افــزود: در 
حــوزه بخــش تولیــد نیــز انتظــار ایــن اســت کــه مبنــای تصمیــم 
ــه  ــد ک ــن باش ــت ای ــارت وزارت صم ــا و نظ در قیمــت گذاری ه
ــا یــک ســود  چــه میــزان مبنــای واحــد تمــام شــده اســت و ب
متعــارف در بخــش تولیــد می توانــد قیمــت کاالی نهایــی 
ــرده  ــاً خ ــع و نهایت ــبکه توزی ــش ش ــه بخ ــد ب ــد تولی را از واح
فروشــی و مصــرف نهایــی منتهــی کنــد. دکتــر پــور ابراهیمــی 
ــاً  ــه انجــام شــده حتم ــی ک ــت اقدامات ــک جه ــرد: از ی ــان ک بی
ــی  ــه اشــکاالت و معضالت ــردی باشــد ک ــای رویک ــد مبن می توان
کــه در بخش هــای قبلــی وجــود داشــته را پوشــش دهــد ضمــن 
ــن  ــد ای ــاً می توان ــی هــم وجــود دارد طبیعت ــر انتقادات اینکــه اگ
ــرد و  ــرار گی ــر ق ــورد نظ ــم م ــر ه ــای دیگ ــادات در حوزه ه انتق

ــه شــکلی ایــن اقدامــات را تکمیــل کنــد. ب

متولی تنظیم بازار در قانون، 
وزارت صمت است

وی خاطرنشــان کــرد: نظــارت بــر حــوزه تنظیــم بــازار، مطالبــه 
جــدی کمیســیون اقتصــادی مجلــس از وزارت صمــت اســت و 
ــا تقســیم کاری کــه  اتفاقاتــی هــم کــه اخیــراً در ایــن حــوزه ب
ــاده  ــاق افت ــاورزی اتف ــاد کش ــت و وزارت جه ــن وزارت صم بی
ــا از مســئولیت وزارت صمــت را کــم نخواهــد  اســت، از نظــر م
ــون، وزارت  ــازار در قان ــه جهــت اینکــه متولــی تنظیــم ب کــرد ب
صمــت اســت و مــا هــم کمــک خواهیــم کــرد کــه ایــن مســیر 

ــا یــک رویکــرد شــفاف دنبــال شــود. بتوانــد ب
دکتــر پــور ابراهیمــی تصریــح کــرد: هــر امــری کــه بــا اعمــال 
ــت  ــژه وزارت صم ــی به وی ــتگاه های دولت ــوزه دس ــارت در ح نظ
ــی را  ــازار اســت اتفاق ــم ب ــر بخــش تنظی ــی نظــارت ب کــه متول
ــا را  ــت کااله ــردم باب ــای م ــزان پرداختی ه ــه می ــد ک ــم بزن رق
ــتری  ــای بیش ــفافیت پرداخت ه ــدم ش ــل ع ــه دلی ــاًل ب ــه قب ک
ــس  ــت مجل ــورد حمای ــاً م ــد حتم ــش ده ــد، کاه ــام می ش انج

ــرد. ــم ک ــت خواهی ــا از آن حمای اســت و م

دکتر پورابراهیمی )نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس(:

درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش قیمت و افزایش شفافیت می شود

 دکتــر علــی زینــی ونــد در کمیتــه بهــره وری ایــن 
ــد در  ــور نبای ــره وری کش ــام به ــت: نظ ــتان گف اس
ــه  ــد بلک ــازمان باش ــک س ــا ی ــعار و ی ــک ش ــد ی ح
ــاری و  ــا س ــام اداری م ــود نظ ــار و پ ــد در ت بای
ــه  ــت ک ــن اس ــز ای ــه راه آن نی ــد ک ــاری باش  ج
برنامــه هــای تدویــن و در دســت اقــدام را 

اجرایــی کنیــم.
وی اظهــار داشــت: در حــوزه بهــره وری اصــل ایــن اســت کــه در 
ــانی  ــروز رس ــات را ب ــت خدم ــه ســال کیفی نظــام اداری، ســال ب
کــرده و بایــد بــه دنبــال ارتقــا سیســتم هــای اداری و بهــره وری 
ــد،  ــر و کار دارن ــردم س ــی م ــا زندگ ــه ب ــی ک ــه های در مجموع
ــوزش و  ــی آم ــا متول ــرد: م ــد ک ــان تاکی ــتاتدار کرم ــیم. اس باش
برنامــه ریــزی بــرای ایــن بهــره وری هســتیم و بســتری از رســیدن 
بــه نظــام بهــره وری مــی توانــد در قالــب دولــت الکترونیک باشــد.

وی ادامــه  داد:  براســاس برنامــه ریــزی و تجــارب دســتگاه هــای 
اجرایــی در حــوزه هــای ادارِی مربوطــه و تکنولــوژی و دانــش بــه 
ــه ارتقــای  جمــع بنــدی مــی رســند کــه ایــن اقدامــات منجــر ب
ــای  ــه ه ــود برنام ــی ش ــب م ــده و موج ــت ش ــره وری و کیفی به

ســاالنه داشــته باشــند.
ــم و  ــم نداری ــه ک ــن زمین ــتی در ای ــناد باالدس ــه داد: اس وی ادام
ســند آمایــش اســتان کرمــان و کشــور پیــش روی مــا قــرار دارد.

زینــی ونــد بــا بیــان اینکــه راهــی جــز اجــرای برنامه هــا و اســناد 
باالدســتی را نداریــم گفــت: خوشــبختانه ایــن اســناد دارنــد خــود 
را بــر اراده مدیــران و تصمیمــات ســلیقه ای تحمیــل مــی کننــد و 
بایــد فرهنــگ ســازی شــود تــا مدیــری عــوض مــی شــود، برنامــه 
هــا عــوض نشــود زیــرا ایــن برنامــه هــا براســاس یــک تجربــه و 

ســابقه تاریخــی شــکل گرفتــه انــد.
ــات  ــم در نظام ــی بینی ــم م ــا ه ــزود: در دنی ــان اف ــتاندار کرم اس

ــوده  ــای اداری ب ــر تجــارب دســتگاه ه ــز ب ــذاری تمرک ــون گ قان
و الیحــه محــوری و تصمیــم مبتنــی بــر تجــارب انباشــته شــده 

ــس دارد. ــای مجال ــر طــرح ه ــت ب ارجحی
ــای  ــرای ارتق ــا ب ــون ه ــن کان ــص تری ــرد: متخص ــان ک  وی بی
بهــره وری خــود دســتگاه هــای اجرایــی هســتند و شــاخص هــای 

اعالمــی، تجربــه ای اســت کــه وزارتخانــه اعــالم کــرده اســت.
زینــی ونــد اظهــار داشــت: دســتگاه هــای اجرایــی بایــد 
ــرا برنامــه   گــزارش کار برنامــه هــا و تجــارب خــود را بدهنــد زی
مــی نویســیم تــا تحولــی در نظامــات ســنتی اداری ایجــاد کنــد و 

دانــش را وارد تصمیمــات مــا کنــد.
وی بــا اشــاره بــه تحــول ســریع زندگــی مــردم و افزایــش کســب 
و کارهــای الکترونیــک تاکیــد کــرد: زندگی هــا در حــال متحــول 
 شــدن هســتند و اگــر مــا مدیــران و سیاســت گــذاران بــه 
بهــره وری و ایــن مســائل تســلط نداشــته باشــیم خواهیــم دیــد 

کــه چقــدر از دانــش و جامعــه عقــب مــی مانیــم.
وی تصریــح کــرد: مدیــران بایــد بــرش اســتانی را داشــته باشــند 
و مــی خواهیــم بــه ســازمان ملــی بهــره وری اعــالم کنیــم 
 و کار در ایــن زمینــه در ارزشــیابی مدیــران و دســتگاه هــا 

لحاظ می شود.

استاندار کرمان:
 سیستم های سنتی اداری در راستای ارتقای بهره وری تغییر کند

ارتبــاط  شــهردار کرمــان گفــت: 
بــا »پژوهشــکده آینده پژوهــی در 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــالمت« دانش س
کرمــان بــرای شــهرداری مهــم اســت 
شــهری  موضوعــات  از  بســیاری  و 
را می توانیــم از ایــن طریــق جلــو 

ــم.  ببری
ــور  ــه به منظ ــه ای ک ــعرباف، در جلس ــعید ش س
بررســی زمینه هــای مشــارکت بــا دانشــگاه 
تهیــه  در  به ویــژه  کرمــان،  پزشــکی  علــوم 
پروژه هــای  ســالمت  و  اجتماعــی  پیوســت 
ــی  ــکده آینده پژوه ــل »پژوهش ــهری، در مح ش
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــالمت« دانش در س
ــات  ــا و اقدام ــزود: توانمندی ه ــد، اف ــزار ش برگ
ایــن پژوهشــکده در ســطح کشــور کم نظیــر 

اســت و حیــف اســت کــه در کرمــان از ترکیــب 
ــه  ــن مجموع ــی ای ــای پژوهش ــوع قابلیت ه متن

ــود.  ــتفاده نش اس
ــت  ــا از دو جه ــن قابلیت ه ــد: ای ــادآور ش وی ی

ارزشــمند اســت؛ اول از نظــر ابزارهایــی کــه 
از محتــوا، بســیار  فــارغ  ایجــاد شــده کــه 
مختلــف  عرصه هــای  در  و  اســت  کاربــردی 
ــاظ  ــه لح ــت و دوم ب ــره جس ــوان از آن به می ت
ایــن  توســط  کــه  اندیشه ســازی  و  محتــوا 

می شــود. انجــام  پژوهشــکده 
ــیار  ــه کار بس ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار کرم ش
در  پیچیــده ای  عیــن حــال،  در  و  ارزشــمند 
»پژوهشــکده آینده پژوهــی در ســالمت« در حال 
ــای  ــا و تکنولوژی ه ــزود: ابزاره ــت، اف ــام اس انج
در  پژوهشــکده حداقــل  ایــن  در  ایجادشــده 
ــرای  ــی ب ــتفاده عملیات ــکان اس ــورد، ام ــار م چه

شــهرداری را دارد.
شــعرباف بــا اشــاره بــه اینکــه کرمــان بــا 
ــهید  ــپهبد ش ــهادت س ــر ش ــد مطه ــود مرق وج

بین المللــی  ماهیــت  ســلیمانی،  حاج قاســم 
ــی  ــرد: برخ ــان ک ــت، خاطرنش ــرده اس ــدا ک پی
آینده پژوهــی  پژوهشــکده  پژوهش هــای  از 
در ســالمت درخصــوص کشــورهای اســالمی 
ــرد و  ــرار گی ــم ق ــا ه ــای کار م ــد مبن می توان
ــرد. شــهر کرمــان از تبعــات آن ســود خواهــد ب
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری و دانشــگاه علــوم 
ــترک  ــکاری مش ــت هم ــن فرص ــکی، چندی پزش
ــهرداری  ــر ش ــهرهای موردنظ ــزود: ش ــد، اف دارن
کرمــان جهــت انعقــاد قــرارداد خواهرخواندگــی، 
ــد کــه در  اغلــب نیازهــای پزشــکی و فنــی دارن
ایــن زمینــه هــم می توانیــم از قابلبت هــای 
ــم. ــره ببری ــان به ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش

مرکــز  اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان  شــهردار 
نوپاســت،  کامــاًل  شــهرداری  پژوهش هــای 

خاطرنشــان کــرد: چهــار کارگــروه در ایــن مرکــز 
تشــکیل شــده کــه یکــی از ایــن کارگروه هــا بــا 
ــری  ــم دبی ــت و می توانی ــالمت اس ــت س محوری
ــرد دانشــگاهی از پژوهشــکده، ــک ف ــه ی آن را ب
از  بســیاری  داد:  ادامــه  شــعرباف  بســپاریم. 
موضوعــات شــهری را از ایــن طریــق می توانیــم 

ــم. ــو ببری جل
ــرای  ــاط ب ــن ارتب ــت ای ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
شــهرداری، خاطرنشــان کــرد: شــهرداری در 
ــژه  ــواردی همچــون معضــالت اجتماعــی به وی م
در حاشــیه شــهر نمی دانــد چــه برخــوردی 
ــد داشــته باشــد و در ایــن مــوارد می توانیــم  بای
پروژه هــای کوتاه مدتــی را جهــت همــکاری و 
اســتفاده از تکنولوژی هــا و تخصــص پژوهشــکده 

ــم.  ــف کنی ــالمت، تعری ــی در س آینده پژوه

شهردار کرمان خبر داد: 
همکاری شهرداری با »پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت« در موضوعات شهری 

ــه  ــتیم ک ــاهد آن هس ــت: ش ــی گف ــعید صحبت س
بیمــاری اومیکــرون اطفــال را بیشــتر درگیــر کــرده 
ــای  ــت ه ــد تخ ــر ۲۰ درص ــال حاض ــت  و در ح اس

ــت. ــده اس ــر ش ــودکان پ ــط ک ــتانی توس بیمارس
ــاری  ــد بیم ــویه جدی ــا س ــه ب ــی در رابط ــعید صحبت ــر س دکت
»اومیکــرون« گفــت: وضعیــت شــیوع کرونــا همــان طــور کــه در 
ــدای  ــده اســت، و از ابت ــز ش ــاهد آن هســتیم قرم ــم ش نقشــه ه
بهمن مــاه افزایــش بستری شــدگان و بیمــاران ســرپایی در اســتان 

ــوده اســت. ــه افزایــش ب رو ب
وی افــزود: افزایــش بیمــاران ســرپایی محســوس تر و چشــمگیرتر 
ــور  ــه ط ــا ب ــید؛ م ــاه رس ــار دی م ــر آم ــه دو براب ــت و ب ــوده اس ب
کامــل درگیــر مــوج ششــم هســتیم و امیدوایــم کــه زودتــر از ایــن 

مــوج عبــور کــرده و حالــت نزولــی پیــدا کنــد.
ــای  ــی از روش ه ــزود: یک ــان اف ــای کرم ــتاد کرون ــناس س کارش
مقابلــه بســیار موثــر بــا ایــن ســویه بحــث واکسیناســیون اســت، 
خصوصــا تزریــق نوبــت ســوم مــی توانــد کامــال اثــر بخــش باشــد 
بــرای کســانی کــه دو نوبــت را دریافــت کردنــد، زیــرا کــه ویــروس 
اومیکــرون نســبت بــه ســویه هــای قبلــی واکســن گریــزی بیشــتر 
دارد و گذشــت از ســه مــاه  واکسیناســیون باعــث مــی شــود آنتــی 
بــادی کــه در بــدن ســاخته شــده اســت بــه  تدریــج حالــت نزولــی 

پیــدا کنــد. 
ــه  ــت ک ــود داش ــی وج ــور غلط ــه تص ــان اینک ــا بی ــی ب صحبت
ــترش  ــه گس ــی ک ــا وقت ــت ام ــی اس ــاری خفیف ــرون بیم اومیک

ویــروس افزایــش یافــت گروه هایــی کــه در معــرض آســیب 
هســتند از جملــه کســانی کــه سیســتم ایمنــی بــدن آن هــا ضعف 
دارد بیشــتر درگیــر شــدند، ادامــه داد: توصیــه مــی شــود افــرادی 
کــه ســن بــاالی ۱۸ ســال دارنــد و ســه مــاه از نوبــت دوم واکســن 

زدنشــان گذشــته حتمــا نوبــت ســوم دریافــت کننــد.
ــی  ــی خیل ــر بخش ــوم اث ــبختانه دوز س ــرد: خوش ــح ک وی تصری
آنــی و فــوری دارد بــر خــالف دوز اول کــه بعــد از تزریــق حــدود 
ــدن  ــادی در ب ــه ســاختن آنتــی ب ــا ۱۴ روز  نیــاز ب یــک هفتــه ت
داشــت، امــا تزریــق نوبــت ســوم  بــه دلیــل ایمنــی در ســلول های 
لنفوســیت بــدن کــه از قبــل باقــی مانــده اســت باعــث مــی شــود 
تنهــا بعــد از چنــد ســاعت میــزان آنتــی بــادی بــدن حتــی تــا 2۵ 

برابــر افزایــش پیــدا کنــد.
ــت  ــه نوب ــه س ــانی ک ــتری در کس ــزان بس ــد: می ــادآور ش  وی ی
ــد  ــن تاکی ــرای همی ــت؛ ب ــن اس ــدت پایی ــد، به ش ــن زده ان واکس
بســیار بــر این اســت کــه همه افــراد بــرای تکمیــل واکسیناســیون 

خــود اقــدام کننــد.
 کارشــناس ســتاد کرونــای کرمــان همچنیــن گفــت: خوشــبختانه 
ــت،  ــده اس ــب ش ــف و تصوی ــن تعری ــم واکس ــودکان ه ــرای ک ب
چــون شــاهد آن هســتیم کــه ویــروس اومیکــرون اطفــال 
ــد  ــر 20 درص ــال حاض ــت  و در ح ــرده اس ــر ک ــتر درگی  را بیش
تخــت هــای بیمارســتانی اشــغال شــده توســط کــودکان اســت، 
ــی  ــه ایمن ــژه ب ــا توجــه وی ــه م ــد ک ــی طلب ــن موضــوع م و همی

ــال داشــته باشــیم. اطف

صحبتــی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه تمام کــودکان بــاالی ۵ 
ســال مــی تواننــد واکســن را دریافــت کننــد افــزود: واکســن هــای 
مجــوز گرفتــه کامــال مــورد تاییــد محافــل بیــن المللــی و کمیتــه 
ــرار  ــی ق ــی زای ــودن و ایمن ــی خطــر ب وزارت بهداشــت از نظــر ب
دارنــد و در بررســی هــا و مطالعــات دارای ایمنــی کامــل هســتند.
ــا  ــووک ی ــتو ک ــم پاس ــینوفارم و ه ــرد: واکســن س ــار ک  وی اظه
پاســتور بــرای کــودکان بــاالی ۵ ســال تــا ۱۸ ســال قابــل تزریــق 
اســت، و والدیــن مــی تواننــد بــا خیــال راحــت مراجعــه کننــد و 
ــت دوم  ــد نوب ــد و 2۸روز بع ــق کنن ــد خــود را تزری واکســن فرزن

تزریــق را دریافــت کننــد. 
 ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان بــا بیــان اینکــه ویروس 
اومیکــرون قــدرت انتشــار خیلــی باالتــری دارد کــه هــر فــردی می 
توانــد ده نفــر را آلــوده بــه ایــن ویــروس کند ادامــه داد: مــی طلبد 
کــه  مــردم بــه خاطــر حفاظــت خــود و حتــی جــان کادر درمــان 
و کســانی کــه ایثــار گرانــه تــالش و خدمــت مــی کننــد بیشــتر 
ــه بیمارســتان مراجعــه  از خودشــان مراقبــت کننــد کــه کمتــر ب
ــی و بیمارســتانی بدلیــل  کننــد. وی اذعــان کــرد: پرســنل درمان
ارتبــاط زیــاد بــا بیمــاران بیشــتر درگیــر ویــروس اومیکــرون شــده 
ــد؛ امــا خوشــبختانه چــون تقریبــا اکثریــت کادر درمانســه دوز  ان
ــال را در بینشــان شــاهد  ــوارد ابت ــد، م ــرده ان ــت ک واکســن دریاف
هســتیم امــا مــوارد بســتری خیلــی بــه نــدرت اســت و فوتــی را 

هــم خوشــبختانه نداشــتیم.

ــرای  ــن ب ــی والدی ــح داد: نگران ــان توضی ــی در پای ــر صحبت  دکت
ــد  ــا بای ــت، ام ــی اس ــان طبیع ــرای کودکانش ــن ب ــق واکس تزری
ــا  ــودکان باره ــوزدان و ک ــرای ن ــا ب ــه م ــند ک ــته باش ــه داش توج
و بارهــا واکســن را تزریــق کردیــم، کــودکان از بــدو تولــد 
ــبختانه  ــد و خوش ــرده  ان ــت ک ــن را دریاف ــت واکس ــن نوب چندی
ــم  ــی کن ــش م ــت، خواه ــده اس ــش نیام ــه ای پی ــچ عارض هی
مــردم ایــن بــار هــم بــه مــا اعتمــاد کننــد و واکســنی کــه تمــام 
ــالمت  ــش س ــد بخ ــورد تایی ــده و م ــی را گذران ــل آزمایش مراح
ــا  ــد ت ــق کنن ــود تزری ــودک خ ــه ک ــت  ب ــت اس و وزرات بهداش
ــد. ــاال ببرن ــرون ب ــل اومیک ــان را در مقاب ــدن فرزندش ــی ب ایمن

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
ُامیکرون در پیک ششم کودکان را درگیر می کند/تزریق دوز سوم واکسن اثر بخشی آنی و فوری دارد 

4 انتصاب جدید در شرکت آبفا کرمان
 سرپرســتان جدیــد امــور کارکنــان و رفــاه ، روابــط عمومــی، دفتــر حقوقــی و 
قراردادهــا و دفتــر ســرمایه گــذاري، تجهیــز منابــع مالي و توســعه مشــارکت 

شــرکت آبفــا اســتان کرمــان معرفــی شــدند.
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آبفــا اســتان کرمــان، محمــد طاهــری مدیرعامــل  ب
ــی و  ــر حقوق ــتان دفت ــه،  سرپرس ــی جداگان ــان در احکام ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ش
قراردادهــا  ، امــور کارکنــان و رفــاه ، روابــط عمومــی  و دفتــر ســرمایه گــذاري، تجهیــز 

ــه عنــوان  ــر اســاس ایــن احــکام محمدامیــن فدایــی ب ــع مالــي و توســعه مشــارکت را منصــوب کــرد. ب مناب
سرپرســت امورکارکنــان و رفــاه جایگزیــن پیــام پاکدامــن  مدیرســابق ایــن امــور شــد و پیــام پاکدامــن بــه 

ــي و توســعه مشــارکت منصــوب شــد. ــع مال ــز مناب ــر ســرمایه گــذاري، تجهی ــوان سرپرســت دفت عن
در ابــالغ دیگــری از ســوی طاهــری،  هالــه رضــوی بــه عنــوان سرپرســت امــور قراردادهــا منصــوب شــد. خانــم 
ــا  آقــای مهنــدس علیرضــا ســیف الدینــی همــکاری خواهنــد داشــت  تــا انتقــال  رضــوی تــا پایــان ســال ب
تجربیــات و اداره امــور مربــوط بــه ایــن حــوزه صــورت پذیــرد.  مهنــدس ســیف الدینــی تــا پایــان ســال جاری 

و بازنشســتگی خــود در پســت مدیریتــی خویــش بــه انجــام وظیفــه خواهنــد پرداخــت.
ــت   ــوان سرپرس ــه عن ــز ب ــی نی ــن قاآن حس
ــان  ــا پای ــد وت ــی ش ــی معرف ــط عموم رواب
ســال جــاری کــه موعــد بازنشســتگی 
ــا ایشــان  ــاری اســت ب ــای مهنــدس غف آق
همــکاری خواهنــد داشــت. حســین غفاری 
بــه عنــوان مدیــر روابــط عمومــی تــا پایــان 
ســال بــه انجــام وظایــف محولــه مبــادرت 

ــد. ــد ورزی خواهن
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عدالت 	 	 		
که	بی	صبر	و	تحمل	آفریدند 	 مرا	از	کودکی	ُخل	آفریدند	
برای	دیگران	ُگل	آفریدند 	 ز	بوستان	سهم	ما	)خار	و	خزف(	شد	

ولیکن	چشمها	چیزی	ندیدند 	 عدالت	گوش	ما	را	منفجر	کرد	
یکی	را	کفش	از	پایش	کشیدند 	 یکی	را	گنج	بر	گنجش	فزودند	

و	یا	آنها	که	کمبودی	ندارند 	 حالوت	سهم	)از	ما	بهتران(	شد	
تهی	جیب	و	ضعیف	و	بیشمارند 	 	 ن	 گرفتاران	دنیای	ُمَلوَّ

                                                              غالمحسین رضایی - نقاش

غالمحسین رضایی - نقاش

									مقام	شهید 	 	 	
شنیدم	ندایی	من	از	)جان	دل( 	 	 	 شبی	سر	نهادم	به	)دامان	دل(	
باید	که	روی	در	مسیر	)شهید( 	 	 	 بفرمود	خواهی	که	گردی	)سعید(	

خوشا	آنکه	پوینده	ی	این	ره	است 	 	 	 سعادت	در	این	راه	آید	به	دست	
که	شد	جاودان	از	مسیر	خدا 	 	 	 به	)حاج	قاسم(	اکنون	بکن	اقتدا	

جهان	را	گرفت	این	)شهید	شهیر( 	 	 	 ز	اخالص	شد	سالک	این	مسیر	
ز	ارج	و	مقامش	جهان	مات	شد 	 	 	 که	مشهور	ارض	و	سماوات	شد	

  

منیخواهم عکسش رو ببیمن

چنـد روز پیـش بچـه دار شـده بـود.دم سـنگر کـه دیدمش، 
لبـه ی پاکـت نامـه از جیـب کنـار شـلوارش زده بـود بیـرون.

گفتـم: »هـان، آقـا مهـدی خبـری رسـیده؟« چشـم هایـش 
بـرق زد.

گفت: »خبر که... راستش عکسش رو فرستادن«.
خیلـی دوسـت داشـتم عکـس بچـه اش را ببینـم. بـا عجلـه 

گفتـم: »خـب بـده، ببینـم«. 
گفت: »خودم هنوز ندیدمش«. خورد توی ذوقم.

قیافـه ام را کـه دیـد، گفت: »راسـتش می ترسـم؛ می ترسـم 
تـوی ایـن بحبوحه ی عملیات، اگه عکسـش رو ببینم، محبت 

پدر و فرزندی کار دسـتم بده و حواسـم بره پیشـش«.
نگاهش کردم. چه می توانستم بگویم؟

سردار شهید محمدرضا عسکری
                                      جانشین لشکر 25 کربال

انتصاب مدیر جدید یاد یارانیاد یاران
روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سنگ آهن گهرزمین
 مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر روابــط عمومــی و امــور 
بیــن الملــل ایــن شــرکت  در ســالن کنفرانــس ســاختمان شــهید 

ســلیمانی گهرزمیــن برگــزار  شــد. 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی و امور بیــن الملل شــرکت 
ســنگ آهــن گهرزمیــن، در ایــن مراســم محمدعلــی 
ســعادتی پاریــزی از پرســنل باســابقه و بومــی ایــن 
شــرکت، بــا حکــم مدیــر عامــل گهرزمیــن بــه 
ــور  ــی و ام ــط عموم ــد رواب ــر جدی ــوان مدی  عن

بین الملل این شــرکت منصوب شــد. 
ــل  ــم مدیرعام ــن مراس ــن در ای همچنی
خدمــات  و  زحمــات  از  گهرزمیــن 
مدیــر  صادقیــان  مجتبــی  ارزنــده 
امــور  و  عمومــی  روابــط  ســابق 
الملــل شــرکت ســنگ آهــن  بیــن 

نمــود. قدردانــی  گهرزمیــن 

گهرزمین سیرجان نایب قهرمان لیگ برتر فوتسال 
امیدهای کشور شد 

مدیر مسئول کارگاه های ساخت مس سرچشمه خبر داد؛

تسهیل تولید با ترکیب علم و 
تجربه توسط متخصصان داخلی

مـس	 شـرکت	 گفـت:	 پـور	 کرمـی	 محمـد	
سرچشـمه	با	توان	دانـش	بنیانی	و	قـرار	گرفتن	
صنعـت	و	دانشـگاه	در	کنـار	هم	همـواره	تالش	
کـرده	اسـت	تا	بـا	ارتقـاء	دانـش	کارشناسـان	
خـود	گامـی	موثـر	در	عرصـه	صنعـت	تولیـد	

کشـور	بـر	دارد.
محمـد کرمـی پـور مدیرمسـئول کارگاه هـای سـاخت مجتمـع مـس سرچشـمه 
رفسـنجان از طراحـی و سـاخت دسـتگاه فـرز cnc   توسـط  ایـن  مجتمـع خبـر 
داد و گفـت: طراحـی و سـاخت تجهیـزات و ماشـین آالت مخصـوص منحصـر به 
فـرد بـا تکیـه بـر دانـش و تجربـه بومـی بخشـی از دسـتاوردهای شـرکت ملـی 
مـس ایـران اسـت. مدیـر مسـئول کارگاه هـای سـاخت مجتمـع مس سرچشـمه 
رفسـنجان ادامـه داد: طراحی و سـاخت دسـتگاه فرز CNC توسـط امـور طراحی 

و بهـره وری انـرژی ایـن مجتمـع انجام شـده اسـت.

 مهنـدس محمـد کرمی پـور در تشـریح ایـن خبـر گفـت: در پی درخواسـت امور 
آمـوزش و تجهیـز نیـروی انسـانی مبنـی بـر نیـاز بـه دسـتگاه فـرز CNC جهت 
تجهیـز کارگاه مدل سـازی ریخته گـری آن امـور طراحـی و سـاخت ایـن دسـتگاه 

در واحـد طراحـی و بهـره وری انـرژی آغاز شـد.
قابـل  تجهیـزات  و تخصصـی سـاخت  فنـی  دانـش  ورود  بـا هـدف  افـزود:  وی 
کنتـرل توسـط کامپیوتـر بـه مجتمع مـس سرچشـمه رفسـنجان بـرای  افزایش 
در  انـرژی  بهـره وری  و  طراحـی  امـور  پرسـنل  مهارت هـای  و  آگاهـی  سـطح 
 زمینـه سیسـتم ها و مکانیزم هـای صنعتـی مـدرن ایـن اقـدام صـورت گرفـت.

و  زمـان  کاهـش  در  صنعتـی  اتوماسـیون  نقـش  داد:  پورادامـه   کرمـی 
 هزینـه هـای تولید یک محصول یکی از فاکتورهای مهم بقـا در بازارهای داخلی و 
توانمنـدی  اسـت. مدیـر مسـئول مـس سرچشـمه عنـوان کـرد:  المللـی  بیـن 
کارشناسـان مـا در طراحـی و سـاخت دسـتگاه هـای تمـام اتوماتیـک مـی توانـد 
کمـک بزرگـی در راسـتای اقتصـادی کـردن تولیـد یـک محصـول  نهایی باشـد. 
وی اذعـان کـرد: از مهـم تریـن قابلیت های شـرکت ملـی مس، بخصوص شـاخه 
اسـتانی آن مـس سرچشـمه ایـن اسـت کـه می توانـد با تکیـه بر دانـش و تجربه 
کارشناسـان خـود مقتدرانـه در زمینـه طراحـی و سـاخت دسـتگاه هـا و ماشـین 
آالت جدیـد اقـدام کنـد. کرمی پـور اذعان کرد: دسـتگاه فرز CNC یک دسـتگاه 
بـا قابلیـت هـوش مصنوعی اسـت  که تحـت کنترل رایانـه بوده و دخالـت نیروی 

انسـانی در آن  بـه حداقل رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد: ایـن دسـتگاه هـا بـه دلیـل ویژگی هـای ذاتـی خـود در مـورد 
برشـکاری و ماشـینکاری بسـیاری از مواد )آهـن، چوب، مس و...( کاربـرد دارند و 

می تواننـد فرآینـد تولیـد برخـی از قطعـات را از صفـر تـا صـد انجـام دهنـد.
کرمـی پـور در پایـان خاطـر نشـان کـرد: نکتـه جالـب توجـه در مـورد کاربـرد 
دسـتگاه فـرز CNC ایـن اسـت کـه قطعـه خـارج شـده از آنهـا بـدون نیـاز بـه 

مونتـاژکاری آمـاده ارسـال بـه بـازار تحـت عنـوان قطعـات یدکـی اسـت.

آگهی فقدان 
سند مالکیت

محمــدي   / افشــین  مالکیــت   اینکــه  بــه  نظــر 
فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 943 تاریــخ تولــد 
ملــی  شــماره  دارای  کرمــان  از  1355/05/30 صــادره 
ــوان  ــهم 6 بعن ــهم 6 از کل س ــز س ــا ج 2991585552 ب
مالــک شــش دانــگ اعیــان پــاک 6865 فرعــی از2976 
ــي  ــت اصل ــان، موضــوع ســند مالکی ــی بخــش 3 کرم اصل
بشــماره چاپــی 743913 ســری الــف ســال 97 بــا شــماره 
ثبــت   139820319078020803 الکترونیکــی  دفتــر 
گردیــده اســت. باســندرهني شــماره 177483 مــورخ 

 4 شــماره  رســمي  اســناد  دفترخانــه   1391/03/20
ــک مســکن  ــع بان ــه بنف ــان ک ــان اســتان کرم شــهر کرم
بــه مبلــغ 12000000000ریــال بــه مــدت 24مــاه 
ــورخ  ــي شــماره 205481 م ــازاد دارد رهن ــت شــده .م ثب
ــه اســناد رســمي شــماره 4 شــهر  1394/09/26 دفترخان
ــک مســکن شــعبه  ــان کــه بنفــع بان ــان اســتان کرم کرم
ــغ 1،800،000،000  ــه مبل ــد1128 ب ــان ک ــزي کرم مرک
ــه مــدت 24 مــاه ثبــت شــده .مــازاد دارد رهنــي  ریــال ب
ــه اســناد  شــماره 207088 مــورخ 1394/12/22 دفترخان
رســمي شــماره 4 شــهر کرمــان اســتان کرمــان کــه بنفــع 
بانــک مســکن شــعبه مرکــزي کرمــان کــد1128 بــه مبلغ 
ــده  ــت ش ــاه ثب ــدت 24 م ــه م ــال ب 3،000،000،000 ری
.مــازاد دارد رهنــي شــماره 213570 مــورخ 1396/02/24 

دفترخانــه اســناد رســمي شــماره 4 شــهر کرمــان اســتان 
کرمــان کــه بنفــع بانــک مســکن شــعبه مرکــزي کرمــان 
ــدت  ــه م ــال ب ــغ 6،000،000،000 ری ــه مبل ــد1128 ب ک
24 مــاه ثبــت شــده .رهنــي شــماره 184732 مــورخ 
ــهر  ــماره 4 ش ــناد رســمي ش ــه اس 1392/01/20 دفترخان
کرمــان اســتان کرمــان کــه بنفــع بانــک مســکن بــه مبلــغ 

ــده  ــت ش ــال ثب 12000000000ری
بموجــب درخواســت وارده بشــماره  1102/24910 مــورخ 
ــي  ــهاد محل ــرگ استش ــلیم دو ب ــن تس 1400/11/16ضم
تصدیــق امضــا شــده مدعــي اســت ســند مالکیــت پــاک 
مزبــور بعلــت   ســهل انــگاری مفقــود و در خواســت ســند 
ــره  ــاح تبص ــتناد اص ــذا باس ــوده ل ــي  نم ــت المثن مالکی
یــک اصاحــي مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 

 مراتــب در یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیل آگهـــــي 
مــي شــود تــا چنانچــه کســي مدعــي انجــام معامله نســبت 
بــه ملــک فــوق الذکــر بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
ــي  ــار آگه ــس از انتش ــدت ده روز پ ــرف م ــد ظ ــي باش م
ــه و  ــان مراجع ــتان کرم ــه 2 شهرس ــت منطق ــه اداره ثب ب
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــود را ضم ــراض خ اعت
ســند معاملــه تســلیم نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس 
از مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــي 

اقــدام خواهــد شــد. شناســه آگهــی :1276766
تاریخ	انتشار:1400/11/30

رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(                                                                                              
محمودمهدیزاده

رییس	اداره	ثبت	اسنادوامالک	منطقه	2	کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه مالکیــت خانــم معصومــه عادلــي فرزنــد ماشــاا... شــماره 
ــا جــز ســهم  ــد 1356 دارای شــماره ملــی ب شناســنامه 200 تاریــخ تول
ــاک   ــان پ ــگ عرصــه و اعی ــک شــش دان ــوان مال 6 از کل ســهم 6 بعن
2284 فرعــی از  2976 اصلــی بخــش 3 کرمــان موضــوع ســند مالکیــت 
اصلــي بشــماره چاپــی 509184-83 ســری ســال کــه در صفحــه 
ــي  ــند رهن ــا س ــت ب ــده اس ــت گردی ــد 299 ثب ــاک جل ــر ام 436 دفت

ــغ  ــه مبل ــي ب ــک مل ــع بان ــه بنف ــورخ 1387/12/28 ک ــماره 6765 م ش
ــت وارده  ــب درخواس ــده . بموج ــت ش ــدت 10 ثب ــه م 170010000 ب
بشــماره  1102/25305 مورخ1400/11/20ضمــن تســلیم دو بــرگ 
ــت  ــند مالکی ــت س ــي اس ــده مدع ــا ش ــق امض ــي تصدی ــهاد محل استش
پــاک مزبــور بعلــت   ســهل انــگاری مفقــود و در خواســت ســند مالکیــت 
المثنــي  نمــوده لــذا باســتناد اصــاح تبصــره یــک اصاحــي مــاده 120 
ــدرج در  ــخ من ــت در تاری ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام آئی
ــه  ــام معامل ــي انج ــا چنانچــه کســي مدع ــود ت ــي ش ــي م ــل آگهـــ ذی
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــر ب ــوق الذک ــک ف ــه مل ــبت ب  نس

ــت  ــه اداره ثب ــس از انتشــار آگهــي ب ــدت ده روز پ ــي باشــد ظــرف م م
منطقــه 2 شهرســتان کرمــان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه 
ــن  ــر ای ــد در غی ــلیم نماین ــه تس ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
صــورت پــس از مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــي 

ــدام خواهــد شــد. شناســه آگهــی :1276761 اق
تاریخ	انتشار:1400/11/30

محمودمهدیزاده
	رییس	اداره	ثبت	اسنادوامالک	منطقه	2	کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت

ــد ابراهیــم شــماره  ــي احمــدي فرزن ــای عل ــه اینکــه مالکیــت اق نظــر ب
ــهم 6 از  ــز س ــا ج ــی ب ــماره مل ــد دارای ش ــخ تول ــنامه 151 تاری شناس
ــاک 25   ــان پ ــه و اعی ــگ عرص ــش دان ــک ش ــوان مال ــهم 6 بعن کل س
فرعــی از 2978  اصلــی بخــش  3کرمــان موضــوع ســند مالکیــت 
اصلــی بشــماره چاپــی 284725صفحــه   100دفتــر امــاک  109 ثبــت 
گردیــده بموجــب درخواســت وارده بشــماره  1102/25240 مــورخ 

ــرگ استشــهاد محلــي تصدیــق امضــا  1400/11/19ضمــن تســلیم دو ب
شــده مدعــي اســت ســند مالکیــت پــاک مزبــور بعلــت   ســهل انــگاری 
مفقــود و در خواســت ســند مالکیــت المثنــي  نمــوده لــذا باســتناد اصاح 
ــب در  ــون ثبــت مرات ــه قان ــاده 120 آئیــن نام تبصــره یــک اصاحــي م
یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهـــــي مــي شــود تــا چنانچــه 
ــا وجــود  ــه ملــک فــوق الذکــر ب کســي مدعــي انجــام معاملــه نســبت ب
ســند مالکیــت نــزد خــود مــي باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار 
آگهــي بــه اداره ثبــت منطقــه 2 شهرســتان کرمــان مراجعــه و اعتــراض 

ــلیم  ــه تس ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــود را ضم خ
نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس از مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور 
ــدام خواهــد شــد. شناســه آگهــی:1276760 ســند مالکیــت المثنــي اق

تاریخ	انتشار:1400/11/30
رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(

محمودمهدیزاده
	رییس	اداره	ثبت	اسنادوامالک	منطقه	2	کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه مالکیــت آقــای محمدرضــا ثمــره طالبــی فرزندمحمدعلی 
اوقــاف  ســازمان   1389/02/25 43مــورخ  شــماره  حکــم  طبــق 
وامورخیریــه اســتان کرمــان بعنــوان متولــی موقوفــه حــاج اصغــر دادرس 
ــی  ــماره مل ــت 0 دارای ش ــخ ثب ــت 100261540000 تاری ــماره ثب ش
ــاک  ــان پ ــگ عرصــه و اعی ــک شــش دان ــوان مال 14000656067 بعن
1  فرعــی از3855   اصلــی بخــش  2کرمــان ، ثبــت گردیــده اســت. بــا 

موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 997629صفحــه38   دفتر 
ــده بموجــب درخواســت وارده بشــماره   ــت گردی ــم  ثب ــاک اول متم ام
1102/23242 مورخ1400/10/26ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهاد 
محلــي تصدیــق امضــا شــده مدعــي اســت ســند مالکیــت پــاک مزبــور 
ــي   ــت المثن ــند مالکی ــت س ــود و در خواس ــگاری مفق ــهل ان ــت   س بعل
ــن  ــاده 120 آئی ــک اصاحــي م ــتناد اصــاح تبصــره ی ــذا باس ــوده ل نم
ــل  ــدرج در ذی ــخ من ــت در تاری ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان نام
آگهـــــي مــي شــود تــا چنانچــه کســي مدعــي انجــام معاملــه نســبت به 
ملــک فــوق الذکــر بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــي باشــد ظــرف 

مــدت ده روز پــس از انتشــار آگهــي بــه اداره ثبــت منطقــه 2 شهرســتان 
کرمــان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه تســلیم نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس از مــدت مذکــور 

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــي اقــدام خواهــد شــد. 
شناسه آگهی :1276778

تاریخ	انتشار:1400/11/30
رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(                                                                                              

محمودمهدیزاده
	رییس	اداره	ثبت	اسنادوامالک	منطقه	2	کرمان

ــور  ــع ام ــس مجم ــامی رئی ــدار اس ــن دی در ای
صنفــی کارگــران اســتان کرمــان ،در ابتــدا ضمــن 
کل  اداره  جدیــد  مدیریــت  انتصــاب  تبریــک 
تامیــن اجتماعــی اســتان، اعــام داشــت مجمــع 
ــردی  ــاب ف ــتان از انتخ ــری اس ــدگان کارگ نماین
ــه  ــتان ک ــازمان در اس ــن س ــه ای ــد و از بدن متعه
شــناخت خوبــی نســبت بــه تشــکات کارگــری را 

دارد بســیار خرســند اســت ،ایشــان اعضــاء هیــات مدیــره ایــن انجمــن را 
11 نفــر بــه همــراه 2 نفــر بــازرس اعــام نمــود و افــزود : در راســتای حــل 
ــل  ــکاری و تعام ــه هم ــچ کون ــری از هی ــه کارگ مســائل و مشــکات جامع

ــرد . ــم ک ــغ نخواهی دری
شــیخ شــعاعی مدیــر کل اســتان در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از همراهــی 
ــل  ــل و فص ــتای ح ــی در راس ــن اجتماع ــازمان تامی ــا س ــع ب ــن مجم ای
مســائل کارگــران خاطــر نشــان کــرد :تعامــات بیــن جامعــه کارگــری و 
کارفرمایــی بایــد بــه ســمت و ســویی هدایــت شــود تــا تولیــد و اشــتغال 

پایــدار حفــظ گــردد.
ــن  ــریح قوانی ــتای تش ــازمان در راس ــن س ــود ای ــام نم ــان اع وی در پای
ــان  ــدگان آن ــری و نماین ــه کارگ ــن جامع ــن آن در بی ــررات و تبیی  و مق

دوره های آموزشی را به صورت گسترده برگزار نماید.

دیدار و گفتگوی رئیس و اعضاء هیات مدیره مجمع امور صنفی کارگران 
استان کرمان با شیخ شعاعی مدیریت تامین اجتماعی استان کرمان

ــت	 ــا	محوری ــه	ب ــران	ک ــوالد	ای ــی	ف ــنواره	مل ــومین	جش ــه	س در	اختتامی
	بومــي	ســازی	و	حمایــت	از	ســاخت	داخــل	برگــزار	شــد،	از	برتریــن	
	شــرکت	هــای	همــکاِر	گل	گهــر	در	حــوزه	تامیــن		و	ســاخت،	معرفــی	و	تجلیــل	

شد.
ــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت گل گهــر، در حــوزه تامیــن مــواد  ــه گــزارش رواب ب
ــه  اولیــه و مصرفــی شــرکت های گهرهمــکار، گهــر روش و نظــم آوران صنعــت و معــدن ب

عنــوان تامیــن کننــدگان برتــر شــناخته شــدند. 
ــا راه ماشــین،  ــات و ماشــین آالت ســه شــرکت دلت ــازندگان قطع ــن در حــوزه س هم چنی
ــر  ــوان ســازندگان برت ــه عن ــي ب ــی و قطعــه ســازي تراب شــرکت توســعه ســاخت طباطبای

انتخــاب شــدند.
 شــایان ذکــر اســت در بخــش تکنولوژي هــاي جدیــد نیــز شــرکت دانــش بنیــان 
ــي  ــرکت فن ــر و SVC، ش ــپ چنج ــاخت ت ــه س ــي در زمین ــرفته اروم ــامانه هاي پیش س
مهندســیی رونــاک در زمینــه تکنولوژي هــاي فــرآوري کنســانتره و شــرکت کیمیــا صنعــت 
ــه روش SRK شــده  ــه ب ــد گندل ــوژي تولی ــه تکنول ــتیابي ب ــه دس ــق ب ــه موف ــپادانا ک اس

ــدند.  ــي ش ــوژي معرف ــوزه تکنول ــر مهندســي در ح ــرکتهاي برت ــوان ش ــه عن اســت، ب
در ایــن جشــنواره شــرکت صافکــو بدلیــل ســاخت لینــک زنجیــر بلدوزرهــاي راهســازي کــه 
اولیــن تجربــه همــکاري در ســال جــاري را بــا گل گهــر داشــته اســت، بــه عنــوان ســازنده 

جدیــد وندورهــای گل گهــر معرفــی شــد.

در سومین جشنواره ملی فوالد صورت گرفت:

تجلیل از برترین شرکت های همکاِر گل گهر

ــتان  ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
کرمــان از رایــگان شــدن قبــوض 
مددجویــان  گاز  و  بــرق  آب، 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای تح

ــر داد. خب
ــه  ــگاه اطاع رســانی کمیت ــزارش پای ــه گ ب
امــداد، یحیــی صادقــی بــا اشــاره بــه 
طــرح رایــگان شــدن یــا تخفیــف قبــوض 
ــه  ــان کمیت ــژه مددجوی ــرق و گاز وی آب، ب
ــوع  ــن ن ــدن ای ــگان ش ــت: رای ــداد گف ام
خدمــات بــرای مددجویــان کمیتــه امــداد 
ــس  ــه مجل ــاس مصوب ــر اس ــتی ب و بهزیس

شــورای اســامی و بــا رعایــت الگــوی 
مصــرف بــوده کــه اباغیــه آن هــم توســط 
دولــت بــه دســتگاه های و شــرکت های 
خدمــات  ایــن  بــه  مربــوط  اجرایــی 

اســت.  ارسال شــده 
ــه  ــن مصوب ــاس ای ــر اس ــه داد: ب وی ادام
می تواننــد  امــداد  کمیتــه  مددجویــان 
ــداد هوشــمند  ــامانه ام ــه س ــه ب ــا مراجع ب

و   ttp://soha.emdad.ir آدرس  بــه 
ــداد  ــه »ام ــتجوی کلم ــق جس ــا از طری ی
هوشــمند و کارآمــد« در اینترنــت وارد 
ــام در  ــن ثبت ن ــده و ضم ــایت ش ــن س ای
ایــن ســایت کــد اشــتراک قبــوض خــود را 
وارد و از خدمــات مذکــور برخــوردار شــوند.

اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  کرمــان 

کدهــای  می تواننــد  خانوارهــا  ایــن 
اشــتراک قبــوض آب، بــرق و گاز را بــه 
ــه  ــت ارائ ــات دول ــخوان خدم ــر پیش دفات
ــود. ــت ش ــها ثب ــامانه س ــا در س ــد ت  دهن

ــزار و 369  ــت؛ 121 ه ــر اس ــته ذک شایس
خانــوار تحــت حمایــت کمیتــه امــداد 

ــد. ــرار دارن ــان ق ــتان کرم اس

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان؛

  قبوض آب، برق و گاز مددجویان کمیته امداد رایگان شد

  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
هیات رزمندگان اسالم استان کرمان 

هر صبح جمعه ساعتهر صبح جمعه ساعت  6:456:45  
حسینیه ثارا... کرمان

روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت ســنگ آهــن 
ــت  ــلیمانزاده سرپرس ــد س ــل از محم ــه نق ــن، ب گهرزمی
باشــگاه گــزارش کــرد کــه مرحلــه اول ایــن مســابقات بــا 
ــرگ  ــروه م ــود و از گ ــراه ب ــا هم ــی ه ــش گهرزمین درخش
ــا  ــتند، ب ــور داش ــی در آن حض ــب نام ــای صاح ــم ه ــه تی ک

ــی راه یافــت.  ــم نهای ــه جمــع چهــار تی ــدار ب اقت
گهرزمیــن ســیرجان میزبــان شایســته مرحلــه پایانــی لیــگ برتــر فوتســال 
ــل  ــروزی مقاب ــب دو پی ــا کس ــز ب ــم نی ــن تی ــود  و ای ــور ب ــای کش امیده
اســتعدادهای درخشــان مشــهد ، فــرش آرا مشــهد و یــک شکســت مقابــل 

ــی رســید.  ــب قهرمان ــام نائ ــه مق ــان ب مــس ســونگون ورزق

ــن باشــگاه  ــن ســال حضــور ای ــت  در اولی ــن موفقی ای
ــا بهــره گیــری از پتانســیل هــای بومــی  ــر امیدهــای کشــور ب در لیــگ برت
شهرســتان رقــم خــورد. سرپرســت و اعضــای هیــات مدیــره باشــگاه 
ــوزانه  ــای دلس ــر از حمایت ه ــن  تقدی ــن  ضم ــی گهرزمی ــی ورزش فرهنگ
مدیــر عامــل شــرکت جنــاب آقــای مهنــدس فــاح ،اعضــای محتــرم هیئــت 
ــت  ــره و معاون ــات مدی ــو هی ــور عض ــری پ ــر خض ــن دکت ــره ،همچنی مدی
شــرکت و تشــکر از عوامــل و بازیکنــان پــر تــاش  تیــم امید،ایــن پیــروزی 
ــراز  ــد و  اب ــم مــی کنن ــه تمامــی مــردم ورزش دوســت ســیرجان تقدی را ب
امیــدواری کردنــد کــه ایــن اتفــاق خــوش یمــن ســرآغاز موفقیتهــای آتــی 

ــد . ــیرجان باش ــرای ورزش س ب



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 
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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
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جهان فوالد در میان ۱۰ شرکت پیشرو کشور 
ــد  ــی کن ــی کســب م ــی گوناگون ــت های ــر ســال موفقی ــن شــرکت ه ای
ــر موفقیــت فــوق در اســتان کرمــان، شــرکت  ــه طــور مثــال عــالوه ب ب
مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان امســال در ردیــف 10 شــرکت پیشــرو 
ــش 100  ــاب در همای ــن انتخ ــت . ای ــرار گرف ــران ق ــاد ای ــر اقتص و برت
ــت  ــازمان مدیری ــی س ــت . در ارزیاب ــورت گرف ــران ص ــر ای ــرکت برت ش
ــرکت  ــد ش ــی  یکص ــوان معرف ــا عن ــال 1400 ب ــران در س ــی ای صنعت
برتــر ایــران ، شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان موفــق بــه کســب عنــوان 
ــران در  ــاد ای ــزرگ اقتص ــرکت ب ــد ش ــن یکص ــرو در بی ــرکت پیش ش

ــر شــد.  ــای برت ــی شــرکت ه ــی معرف ــش مل همای
ماموریت شرکت جهان فوالد سیرجان 

ماموریــت ایــن شــرکت کمــک بــه توســعه زیرســاخت هــای مــورد نیــاز 
ــدار و ایمــن ســاخت  ــر ســاخت هــای پای ــه احــداث زی بشــر ، کمــک ب
ــل  ــوالدی طوی ــع ف ــواع مقاط ــد ان ــتا ، تولی ــن راس ــت . در ای ــر اس بش
ــن ، ســرمایه انســانی  ــای نوی ــوژی ه ــا اســتفاده از تکنول ســاختمانی  ب
ــا رعایــت الزمــات زیســت محیطــی در جهــت خلــق ارزش  توانمنــد و ب
افــزوده بــرای ذی نفعــات و توســعه اقتصــادی صنعتــی منطقــه و کشــور 

را مــد نظــر قــرار داده اســت .

چشم انداز افق ۱4۰4
ــای  ــرکت ه ــن ش ــی از بزرگتری ــیرجان یک ــوالد س ــان ف ــرکت جه ش

کننــده  تکمیــل  و  منطقــه  فــوالدی 
زنجیــزه فــوالد در منطقــه گل گهــر 
اســت ؛ بــا تولیــد 3.7 میلیــون تــن آهــن 
تــن شــمش  میلیــون   2.5 اســفنجی 
فــوالدی و 1.3 میلیــون تــن محصــوالت 

ــاژی  ــوردی و آلی ن
 محصوالت شرکت جهان 

فوالد سیرجان 
ایــن شــرکت محصوالتــی متنوعــی را 
ــا  ــن ب ــوژی نوی ــا بهــره گیــری از تکنول ب
ــاال شــامل آهــن  کیفیــت و اســتانداری ب
اســفنجی ، بریکــت ســرد ، انــواع شــمش 
ــد  ــرد تولی ــواع میلگ ــت  . ان ــوالدی بیل ف

مــی کنــد .
آهن اسنفجی 

گندلــه ی ســنگ آهــن پــس از عملیــات 

احیــای مســتقیم بــه آهــن اســنفجی بــا درجــه متالیزاســیون متوســط 
92 درصــد جهــت مصــرف در فــوالد ســازی هــای کشــور تبدیــل مــی 
ــن  ــه آه ــاختار ، ب ــود در س ــرج موج ــل و ف ــل خل ــه دلی ــه ب ــردد ک گ

اســفنجی مــی گوینــد .
بریکت سرد 

ــارژ  ــت ش ــت جه ــه بریک ــل ب ــور تبدی ــه منظ ــنفجی ب ــن اس ــه آه نرم
ــا چســب مخصــوص بصــورت خشــته  ــازی ب ــوالد س ــای ف ــوره ه در ک
ــد  ــر تولی ــاد حــدود 3*3*5 ســانتی مت ــرس شــده و در ابع منســجم پ

ــردد . میگ
انواع شمش بیلت : 

ــا 12  ــول 6 ت ــه ط ــر و ب ــع 130*130 میلیمت ــت در مقط ــمش بیل ـ ش
متــر

ـ شمش بیلت در مقطع 150*150 میلیمتر و به طول 6تا 12 متر 
ــا 12  ــول 6 ت ــه ط ــر و ب ــع 180*180 میلیمت ــت در مقط ــمش بیل ـ ش

متــر 
ـ میگرد از سایز 8 الی 32

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان کرمــان در نظــر دارد 21 واحــد مســکونی و بــا مشــخصات ذکــر شــده در 
جــدول ذیــل واقــع در شهرســتان کرمــان را از طریــق مزایــده کتبــی عمومــی بــه فــروش برســاند . 

ــکن  ــاد مس ــه بنی ــوری ب ــه حض ــا مراجع ــده ب ــناد مزای ــت اس ــت دریاف ــد جه ــی توانن ــان م ــه متقاضی ــذا کلی ل
شهرســتان کرمــان بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی اقــدام نماینــد و بــرای هماهنگــی و پرداخــت 
ــخ هــای  ــده در تاری ــد از نقشــه هــا و موقعیــت  واحدهــای مذکــور و ســایر شــرایط مزای ــه اســناد و بازدی هزین
مشــخص شــده بــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان کرمــان واقــع در خیابــان میــرزا آقاخــان جنوبــی 
نبــش کوچــه 78 مراجعــه نماینــد. در ضمــن متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــا شــماره 

تلفــن 33216430 بنیــاد مســکن شهرســتان کرمــان آقــای مهنــدس بنــی اســدی  تمــاس حاصــل نماینــد .
1 ـ نوع فراخوان: مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل 

ــنبه  ــاعت 14 روز یکش ــا س ــورخ 1400/11/21 ت ــنبه م ــح روز پنجش ــاعت 10 صب ــناد: از س ــت اس ــان دریاف 2 ـ زم
ــورخ 1400/12/01 م

3 ـ  محل دریافت اسناد : بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان کرمان به آدرس فوق.
ــاد  ــل بنی ــل تحوی ــورخ 1400/12/12 و مح ــنبه م ــاعت 14 روز پنجش ــنهادات : س ــه پیش ــت ارائ ــن مهل 4  ـ آخری

ــان  ــتان کرم ــکن شهرس مس
ــالمی  ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــورخ 1400/12/14 بنی ــنبه م ــت: ش ــنهادات قیم ــاکات پیش ــایی پ ــان بازگش 5 ـ زم

ــا  ــور قرارداده ــر ام ــتان دفت اس

روابط عمویم بنیاد مسکن انقالب اسالیم استان کرمان

آگهی مزایده آگهی مزایده 2121 واحد مسکوین واقع در استان کرمان  واحد مسکوین واقع در استان کرمان 

هشرستان کرمان روستای اانرستان هشرستان کرمان روستای اانرستان ) نوبت دوم () نوبت دوم (

در همایش صنعت و معدن استان کرمان اعالم شد 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان تولید کننده نمونه استان کرمان
در همایــش روز صنعــت و معــدن 
ــه  ــط خان ــه توس ــان ک ــتان کرم اس
ــان ،  ــتان کرم ــدن اس ــت و مع صنع
ــاون  ــی مع ــر عمران ــور دکت ــا حض ب
 ، کشــور  کل  دادســتان  قضایــی 
دکتــر زینــی ونــد اســتاندار کرمــان 
پورابراهیمــی  ، دکتــر محمدرضــا 
نماینــده مــردم کرمــان و راور در 
ــی از  ــالمی ، برخ ــورای اس ــس ش مجل
مســئولین کشــوری و اســتانی و جمعــی از فعــاالن اقتصــادی اســتان در محــل تــاالر وحــدت دانشــگاه شــهیدباهنر 
برگــزار گردیــد تولیــد کننــدگان برتــر اســتان معرفــی شــدند . در ایــن مراســم ، از مدیــر عامــل شــرکت جهان 
 فــوالد ســیرجان دکتــر علــی عباســلو ) تولیدکننــده ی نمونــه و برتــر اســتان کرمــان ( بــا اهــداء لــوح تندیــس

ویژه ی این همایش ، تجلیل به عمل آمد . 

 منتظر دریافت نذورات و پرداخت های نقدی شما عزیزان به شماره حساب زیر هستیم .

شماره حساب بانک تجارت به نام مجتمع خیرین سالمت شهرستان بردسیر   
IR100180000000002245140765 شماره شبا

�� شماره حساب 2245140765                         �� شماره کارت 5859831165734012           
 شماره حساب بانک توسعه تعاون به نام مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسیر         

 �� شماره حساب 2808/111/5034640/1           �� شماره کارت 5029087001141343

 پروژه های مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسیر پروژه های مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسیر
دارای دارای 88 پروژه فعال در  پروژه فعال در بخش بخش سالمت شهرستان بردسیر سالمت شهرستان بردسیر 

مرکز دیالیز حضرت فاطمه زهرا )س( مرکز دیالیز حضرت فاطمه زهرا )س( 
 با متراژ  با متراژ 375375 متر مربع  متر مربع 

 کلینیک تخصصی حضرت معصومه )س(   کلینیک تخصصی حضرت معصومه )س(  
 با متراژ  با متراژ 750750 مترمربع مترمربع

پروازمستقیم از کرمان به نجف
یکشنبه هرهفته           اقساط 10 ماهه

 

��

۰34322298۰2
۰3432263342 

۰343۵363  

آدرس:  کرمان- خیابان پیروزی

آژانس جنوب رشق

آگهی دعوت به همکاری
ــه منظــور تامیــن  ــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان کرمــان در نظــر دارد ب بنی

ــه صــورت شــرکتی  ــوان راننــده ماشــین آالت ســنگین ب ــه عن نیــروی انســانی متخصــص و کارآمــد ب
از بیــن متقاضیــان واجــد شــرایط )مــرد – بومــی ( از طریــق مصاحبــه حضــوری دعــوت بــه همــکاری 

نمایــد .
متقاضیــان مــی تواننــد بــا امــور اداری بنیاد مســکن بــه شــماره 03432528022 و یــا 03432517316 

داخلــی 230-270 تمــاس گیرند .
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان 

شماره مزایده قیمت پایه کل واحد 
مسکونی )ریال(

حدود متراژ 
زمین )مترمربع(

حدود متراژ واحد 
)مترمربع (

شماره 
واحد 

 محل وقوع
واحد مسکونی ف شهرستان

دی
ر

1400/7 20/620/000/000 530 115 1 روستای انارستان کرمان 1 

1400/7 20/620/000/000 530 115 2 روستای انارستان کرمان 2

1400/7 17/500/000/000 530 115 3 روستای انارستان کرمان 3

1400/7 17/500/000/000 530 115 4 روستای انارستان کرمان 4

1400/7 17/812/000/000 413 115 5 روستای انارستان کرمان 5

1400/7 17/812/000/000 413 115 6 روستای انارستان کرمان 6

1400/7 13/420/000/000 413 86 7 روستای انارستان کرمان 7

1400/7 13/420/000/000 413 86 8 روستای انارستان کرمان 8

1400/7 13/420/000/000 413 86 9 روستای انارستان کرمان 9

1400/7 13/560/000/000 420 86 10 روستای انارستان کرمان 10

1400/7 13/560/000/000 420 86 11 روستای انارستان کرمان 11

1400/7 13/520/000/000 418 86 12 روستای انارستان کرمان 12

1400/7 12/460/000/000 365 86 13 روستای انارستان کرمان 13

1400/7 13/560/000/000 420 86 14 روستای انارستان کرمان 14

1400/7 11/400/000/000 312 86 15 روستای انارستان کرمان 15

1400/7 11/400/000/000 312 86 16 روستای انارستان کرمان 16

1400/7 11/400/000/000 312 86 17 روستای انارستان کرمان 17

1400/7 11/400/000/000 312 86 18 روستای انارستان کرمان 18

1400/7 11/400/000/000 312 86 19 روستای انارستان کرمان 19

1400/7 11/400/000/000 312 86 20 روستای انارستان کرمان 20

1400/7 11/400/000/000 312 86 21 روستای انارستان کرمان 21


