
صبح دیروز سه شنبه  طی احکامی جداگانه 
این  در  به سمت های جدید  مدیر  هشت 

شرکت منصوب شدند. بنابراین خبر:
مهندس احمد رفیع زاده به سمت سرپرست 
محمد  مهندس   - اکتشافات  مدیریت 
مدیریت  سرپرست  آبادی  مبارک  کریمی 
امور قراردادها - مهندس حسین اله دینی 
 - آزمایشگاه  مدیریت  سرپرست  سمت  به 
مهندس سید مهدی رضوی محمودآبادی به 
عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیر عامل - 
مهندس ابوذر حلوایی پور به سمت سرپرست 
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل - 
مهندس علی سیاووشی به عنوان سرپرست 
مصطفی  مهندس   - سولفورزدایی  پروژه  
عبداللهی به سمت سرپرست مدیریت فروش ، 
بازاریابی و امور گمرکی - مهندس روح االمین 

روح اللهی به عنوان سرپرست مدیریت انبارها 
و سفارشات 

شایان ذکر است مهندس احمد رفیع زاده 
دارای مدرک کارشناسی ارشد معدن میباشد 
معدن،  امور  طراحی  دفتر  سرپرستی   که 
سرپرست عملیات معدن، مدیر امور معدن، 
مدیر امور فرآوری، مدیر نظارت و هماهنگی 
مهندس   - هماتیت  بازیابی  کارخانه  پروژه 
محمد کریمی مبارک آبادی کارشناس ارشد 
زمین شناسی است که سابقه مدیریت  امور 
کارکنان و رفاه، مدیریت آزمایشگاه و کنترل 
کیفیت، معاون بازرگاني شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر، عضو کمیسیون معامالت 
اله  حسین  مهندس   - گهر  گل  شرکت 
دینی دارای مدرک کارشناسی معدن است 
که سابقه سرپرست آزمایشگاه کانه آرایي ، 
رییس آزمایشگاه مرکزي - مهندس سید 
مدرک  دارای  محمودابادی  رضوی  مهدی 

سرپرست  سابقه  که  کامپیوتر  کارشناسی 
مدیر  دفتر  رئیس  پشتیبانی،  معاون  دفتر 
مجتمع - مهندس ابوذر حلوایی پور دارای 
است  مدیریت  ارشد  کارشناس  مدرک 
و امور  عمومی  روابط  مدیریت  سابقه  که 
 ، سفارشات  و  انبارها  مدیریت  الملل،  بین 
ورزشی گل گهر،  باشگاه  فرهنگی  معاونت 
صدرزاده،  عمارت  بازسازی  پروژه  رییس 
دبیر شورای فرهنگی اجتماعی منطقه گل 
گهر- مهندس علی سیاووشی دارای مدرک 
کارشناس ارشد مکانیک  میباشد که سابقه 
کارخانه  رییس  فرآوری،  مدیریت  جانشین 
کارخانه  رییس   ، کنسانتره  خطوط ۵،۶،۷ 
برنامه  رییس   ، کنسانتره   ۱،۲،۳ خطوط 
ریزی و فرآیند مدیریت فرآوری، سرپرست 
مکانیک کارخانه هماتیت - مهندس مصطفی 
متالوژی  دارای مدرک مهندسی  عبداللهی 
بوده که سابقه سرپرست کنترل فرایند گندله 

سازی، مجری طرح دفتر فنی مجتمع، دبیر 
کمیسیون معامالت ، مدیر امور قراردادها - 
مهندس روح االمین روح اللهی دارای مدرک 
لیسانس علوم سیاسی است که  تحصیلی 
سابقه جانشین و رییس پرسنلی مدیریت 

حراست گل گهر، رییس حراست شرکت گام، 
عضو ناظر کمیسیون معامالت پاریز پیشرو، 
عضوناظر کمیسیون معامالت شرکت توسعه 
عمران و مدیریت منطقه، عضو ناظر هیات مدیره 
باشگاه گل گهر را در کارنامه کاری خود دارند

ایسنا/کرمان : مدیرکل مدیریت بحران 
حدود  امسال  گفت:  کرمان  استانداری 
هکتار   ۱۷9۷4 و  زراعی  هکتار   ۲9۵8۶
باغی در استان دچار سرمازدگی شدند و به 
طور کلی امسال سرمازدگی ۲9۲8 میلیارد 
به  تومان  میلیارد   ۳۱۲ طوفان  و  تومان 

استان خسارت وارد کرده است.
مجید سعیدی ظهر دیروز ۱4 بهمن ماه 
به مناسبت دهه فجر  در نشست خبری 
گفت: در اواخر آذر 9۶ سه زلزله در منطقه 
هجدک راور به وقوع پیوست و پس از آن 

زلزله  ۵.4 ریشتری در کوهبنان داشتیم.
وی با اشاره به اقدامات هشت سال اخیر، 
مسکونی  واحدهای  افتتاح  کرد:  اظهار 
بازسازی شده مناطق زلزله زده در مردادماه 
ترانک  رادیو  بیسیم  شبکه  افتتاح   ،9۷
مدیریت بحران استان کرمان برای اولین 

بار در کشور در دی ماه همان سال، افتتاح 
مرکز مانیتورینگ در دی ماه، تدوین سند 
و  استان  بحران  مدیریت  آموزش  جامع 
فرایند الکترونیکی کردن پرداخت خسارات 
ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه و بحران ها 
به عنوان اولین استان در کشور از جمله 

اقدامات در سال 9۷ بوده اند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
نگاری  لرزه  ایستگاه  اینکه 8  به  اشاره  با 
در استان وجود دارد، بیان کرد: به زودی 
تعداد دستگاه های لرزه نگاری استان به ۱۱ 

ایستگاه خواهد رسید.
امدادرسانی های  اقدامات  تبیین  با  وی 
که استان کرمان به سایر استان ها رسانده 
است، تصریح کرد: امدادرسانی به مناطق 

خوزستان،  گلستان،  استان های  سیل زده 
در  لرستان  بلوچستان،  و  سیستان  ایالم، 
فروردین ماه 98 به صورت زمینی و هوایی و 
امدادرسانی به سیل زدگان استان سیستان 
و بلوچستان در اسفند 9۷ از دیگر اقدامات 

استان در این زمینه می باشد.
سعیدی بازسازی ومقاوم سازی ۳00 واحد 
مسکونی در سال 98 در استان کرمان را 
هجوم  افزود:  و  برشمرد  اقدامات  دیگر  از 
ملخ های صحرایی در جنوب و غرب استان 
در سال های گذشته یکی از مواردی بود که 
استان در این سال ها با آن دست و پنجه نرم 
می کند و تا کنون توانستیم از هجوم آنها به 

مزارع و باغات جلوگیری کنیم.
وی عنوان کرد: سیاست مدیریت بحران 

تغییر رویه از مدیریت بحران به مدیریت 
را  خیز  حادثه  نقاط  لذا  است  ریسک 
شناسایی کردیم، گفتنی است زلزله، سیل، 
رانش  فرونشست،  غبار،  و  گرد  طوفان، 
زمین، سرمازدگی و ... بیشترین خسارات را 

به استان وارد می کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
با اشاره به اینکه با انعقاد تفاهمنامه ای مبنی 
زمان  برای  دستگاه ها  سایر  از  کمک  بر 
آبگرفتگی و سیل و ... تصریح کرد: سیل بند 
خرم در دهه ۵0 طراحی شده است و اگر 
این سیل بند را اجرا کنیم شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد از سیالب نجات می دهد 
با  تفاهمنامه ای  آن  اجرای  برای  بنابراین 
منعقد  االنبیاء  خاتم  سازندگی  قرارگاه 

کردیم.
وی با بیان اینکه استان کرمان معین استان 
انتخاب شده است،  زلزله  تهران در زمان 
اظهار کرد: استان کرمان معین استان های 

جنوب شرق کشور در زمان بحران است.
به  تومان  میلیارد   ۳0 کرد:  عنوان  وی 
شرکت آب منطقه ای استان برای سیل سد 

نساء و پایین دست تخصیص یافته است.
سعیدی از اختصاص 94 میلیارد تومان 
اعتبارات برای مقابله با گردوغبار در استان 
کرمان از محل صندوق توسعه ملی خبر داد 
و بیان کرد: در سال 9۶ الی 99 حدود ۱4۵ 
بیابانی،  عرصه های  مطالعات  هکتار  هزار 
هکتار  نهال کاری، ۱۷۲9  هکتار   ۱۱0۱۲
جنگل کاری، 990000 متر حداث بادشکن 
بیولوژیک و ... از جمله اقدامات برای مقابله 
با بیابان زدایی در استان صورت گرفته است.

طی احکامی از سوی مهندس ایمان عتیقی ابالغ شد:

8 انتصاب جدید در شرکت معدنی و صنعتی  گل گهر
        گروه خبر
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متعاقب سفر مدیرکل دادگستری استان به سیرجان

تشکر مسووالن سیرجانی از یدا... موحد 
از  جمعی  و  دادگستری  کل  رییس  روزه  دو  سفر  پی  در  گفت:  سیرجان  قضایی  حوزه  رییس 
مقامات قضایی استان به شهرستان سیرجان و گره گشایی قضایی از مسائل تولید و اقتصاد در این 

شهرستان، مسئوالن شهرستان سیرجان با صدور پیامی از این اقدام تقدیر کردند.
  یدا... سپهری خاطرنشان کرد: به شکرانه سفر پرخیر و برکت حضرتعالی به شهرستان سیرجان و 
بازدید از بخش های اقتصادی، صنعتی و طرح های در دست اجرا و تشکیل جلسه رفع موانع تولید 
که منجر به تصویب مصوبات و رفع مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی گردید، و همچنین دیدار 
مردمی که شهروندان از ثمرات آن بهره مند و حالوتی دیگر از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
را چشیدند بر خود الزم می دانیم از زحمات و مساعدت های جنابعالی که سبب خشنودی و رضایت 

مردم عزیز گردیده است، تقدیر و تشکر نماییم.
جمعه  امام  امضای  به  که  پیام  این  پایانی  بخش  در  اظهارداشت:  سیرجان  قضایی  حوزه  رییس 
ویژه سیرجان  فرماندار  و  اسالمی  در مجلس شورای  و سیرجان  بردسیر  مردم  نماینده  سیرجان، 
آرزوی  استان  قضایی  مسئوالن  و  جنابعالی  برای  متعال  خداوند  پیشگاه  از  است:  آمده  رسیده، 

سالمتی و توفیق داریم.
از معاونین دادگستری کل استان،  سپهری یادآور شد: رییس کل دادگستری به همراه تعدادی 
هشتم و نهم بهمن ماه سال جاری با حضور در شهرستان سیرجان ضمن بازدید از شرکت توسعه 
های  نشست  سیرجان،  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  و  زمین  گهر  گهر،  گل  فوالد  و  آهن 
مشترکی با مسئوالن این شهرستان و فعاالن اقتصادی برگزار و در راستای اولویت های قوه قضاییه 

برای حل مشکالت واحدهای تولیدی اقدام شد.
وی ادامه داد: مقامات قضایی استان کرمان در این سفر هم چنین با۷۵ نفر از مراجعین به صورت 

حضوری مالقات داشته ودستورات الزم در زمینه درخواست آنها را صادر کردند.
شعب  تمام  از  نیز  کرمان  استان  کل  دادگستری  معاونین  گفت:  سیرجان  قضایی  حوزه  رییس 
دادسرا و دادگاه بازدید داشته وبر نقاط قوت تاکید وموارد ضعف نیز تذکر دادندو در مجموع فعالیت 

همکاران قضایی سیرجان مورد رضایت بوده است.
سپهری گفت: برخی از شعب دادسرا و دادگاه شهرستان سیرجان در زمینه فناوری رتبه خوبی 

در سطح استان داشتند.

بازداشت یکی از مدیران جهاد کشاورزی جیرفت
 دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از بازداشت یکی از مدیران جهاد کشاورزی جیرفت 

خبر داد.
از مدیران جهاد  بازداشت یکی  از  انقالب شهرستان جیرفت  حسین سالمی، دادستان عمومی و 
بر  مبنی  جیرفت  شهرستان  امنیتی  مراجع  گزارش  حسب  گفت:  و  داد  خبر  جیرفت  کشاورزی 
تخلفات صورت گرفته در حوزه توزیع بذر پیاز مینروا و احتمال وقوع تخلفات و جرایم مالی با ارجاع 

گزارش به شعبه اول بازپرسی بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت با اشاره به تحقیقات انجام شده از ۶ نفر از مطلعین 
ماجرا و انجام استعالمات الزم از حراست جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، اظهار کرد: در نهایت 

یکی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد

 اخبار کوتاه

انعکاس
سخِن همشهریان :

سالم. امروز ساعت ۶ صبح 
وضعیت آلودگی معدن شماره یک 

ریه هامون کال از کار افتادن

تدوین سند جامع آموزش مدیریت بحران استان

سخِن همشهریان :

موقع  به  آوری  جمع  درباره  زحمت  بی  سالم 
آشغال ها در اکبرآباد دیوان بیگی عکسی فرستادم 

خبر رسانی کنید.

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آقای سید محمود موسوی سعادت آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیت ششدانگ پالک 170  فرعی از 1914  اصلی  واقع در بخش 38 کرمان بنام آقای سید محمود موسوی سعادت آبادی ثبت 

و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 

قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  911  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/11/15

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهي استعـالم عمومــي
 شمـاره 99/19/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »انجام آزمایشات 31 گانه هیدروشیمي 
نمونه هاي منابع آب گل گهر به روش ICP-MS« را از طريق برگزاري استعالم عمومي به آزمايشگاه 
آدرس  به  استعالم   اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضيان  کليه  لذا  نمايد.  واگذار  شرايط  واجد 
مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي کيفي و فني  را    WWW.GEG.IR الكترونيكي 
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين کنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . 
مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 99/11/21 در محــل دفترکميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.  الزم به ذکر است شرکت معدني و 
صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز  به ذکر دليل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد .

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
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