
به گفته رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان، منتخبین طرح مدارس 
فصلی و خالقیت به عنوان سفیران بنیاد نخبگان استان معرفی می شوند

مدیرکل نوسازی مدارس استان:

سیالب ۳۵ میلیارد تومان خسارت 
به مدارس جنوب و شرق کرمان وارد کرد

تصادفی مرگبار در جاده میجان

پیوستن جیرفت و عنبرآباد 
به طرح مدارس فصلی

181 مدرسه استان در چادر دایر می شوند
مدیرکل آموزش و پرورش استان: از ۵۶۰۰ فضای آموزشی استان ۶۱۱ مدرسه فرسوده هستند 

۱۸۱ مدرسه در چادر دایر می شوند، ۴۶ مدرسه کپری و ۱۷۰ مدرسه کانکسی هستند
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نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان:

فرش کرمان اسیر 
جهل شده است
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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تغییر رابطه بازار 

با نهادهای قدرت

محسن جالل پور
یادداشت مهمان

آرنـگ کشـاورزیان معتقـد اسـت بـازار قـدرت 
گذشـته را نـدارد و بـه خصـوص قـدرت بسـیج 
اسـت.به چنـد  داده  از دسـت  را  کنندگـی اش 
دلیـل  معتقدم بازار اساسـًا انگیزه فعالیت های 
از سیاسـت دور  و  داده  از دسـت  را  سیاسـی 
شـده اسـت. شـاید یکی از دالیلش این باشـد 
کـه خیلـی از چهره های سیاسـی و متنفـذ بازار 
کـه نقش اساسـی در وقـوع انقـالب و تحوالت 

پـس از آن داشـته اند، فـوت کرده انـد.
رابطـه بـازار بـا نهادهـای قـدرت هـم از اسـاس 
تغییـر کرده اسـت. ریشـه این تغییر را بیشـتر 
ایـن  بـه  بودجه دولتـی  اختصـاص  در  بایـد 
نهادهـا  دید.مثال در گذشـته منبـع اصلی تامین 
بـود کـه  شـرعی  وجوهـات  روحانیـت،  مالـی 
مـردم و بـه ویـژه بازاریان بـه صـورت داوطلبانه 
می پرداختنـد امـا اکنـون منابـع مـورد نیـاز این 
نهادهـا از منابـع دولتـی تامین مالی می شـود.
بـا فراگیـر شـدن اینترنـت و گوشـی هوشـمند، 
بـازار می توانـد در اینسـتاگرام یـا تلگرام شـکل 
پیامـک  یـک  بـا  می توانـد  مبادلـه  و  گیـرد 
ایـن  انجـام شـود.  بـا یـک کلیـک  و تسـویه 
تحـوالت در ذات خـود تضعیف شـدن بازارهای 
سـنتی را بـه همـراه دارنـد. شـخصًا معتقـدم 
نبـود،  تکنولوژیـک  و  اجتماعـی  اگـر تحـوالت 
سـاختار سیاسـی حتی اگـر می خواسـت، قادر 

بـه تضعیـف بـازار نبـود

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

معاونت راهبری تولید شركت مدیریت تولید نیروی برق حرارتی:

شرح مناقصه: عملیات عمرانی شهری
مناقصه گذار: شهرداری سیریز

موضوع مناقصه: اجرای آسـفالت معابر شـهر سـیریز به مقدار 
تقریبی ۵۰۰۰۰مترمربع

محل اجرا: استان کرمان، بخش یزدان آباد، شهر سیریز
مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ارایـه ضمانـت 
نامـه بانکـی معتبـر یـا واریـز وجـه نقـد بـه شـماره حسـاب 
۰۱۰۲۷۲۳۱۷۸۰۰۱ بانـک ملـی شـهرداری سـیریز بـه میـزان 
۵درصـد کل برآورد)پـس از اعـالم برنـده و مبلغ کارشناسـی 

شـده دسـتگاه نظـارت واریـز گـردد.(
- زمـان فـروش اسـناد و محـل دریافـت: از تاریـخ درج 
شـنبه۹۸/۱۱/۱۲ روز  اداری  وقـت  پایـان  تـا  آگهـی۹۸/۱۱/۶ 
-محـل دریافت اسـناد مناقصه و نمونـه قـرارداد: دفتر فنی 

شـهرداری واقع در بخشـداری یـزدان آباد
- نحـوه خریـد اسـناد : واریـز مبلـغ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شـماره 

حسـاب ۰۱۰۲۷۲۳۱۷۸۰۰۱ ملی شـهرداری سـیریز
محـل تحویل پاکت هـا: حداکثر تا پایـان وقـت اداری۹۸/۱۱/۱۲ 

دفتـر فنی ناظر شـهرداری واقع در بخشـداری یـزدان آباد
- تاریخ و سـاعت بازگشـایی پاکـت ها : ۹۸/۱۱/۱۳ سـاعت ۹ 

صبـح محـل دفتر فنی بخشـداری یـزدان آباد
شرایط شرکت در مناقصه:

۱- داشـتن حداقـل رتبـه ۵ راهسـازی از مراجـع ذیصـالح و 

گواهینامـه صالحیت پیمانـکاری معتبر تحویـل دفتر فنی 
نمایند.

۲- نفـرات اول و دوم و سـوم هـر گاه حاضر بـه انعقاد قرارداد 
نشـوند سـپرده آنها ضبط و وصول خواهد شـد. ضمنا نفر اول 
از زمـان اعـالم بـه وی ۳ روز فرصـت دارد تـا نسـبت بـه ارایه 
مـدارک و عقـد قرار داد بـه دفتر فنی مراجعه کنـد در غیر این 
صـورت کار به نفر دوم مناقصـه و در صورت عدم همکاری نفر 
دوم بـه نفر سـوم واگـذار می شـود و هیچ یـک از نفرات حق 

اعتراضی نخواهند داشـت.
۳- برنـده مناقصـه ملزم به واریز وجه نقد در حسـاب سـپرده 
شـهرداری سـیریز و یـا ارائه ضمانت نامـه بانکی به میـزان ۱۰ 
درصـد مبلـغ کل به عنوان حسـن انجـام تعهدات می باشـد 

کـه پـس از تحویـل موقت پروژه عـودت داده خواهد شـد.
۴- شـهرداری در رد یـا قبول یک یا تمام پیشـنهادات مختار 
اسـت و در اینصورت سـپرده توسط شـهرداری مسترد خواهد 

. شد
۵- در کلیـه مراحل قرارداد ها شـرایط عمومـی پیمان حاکم 

بود. خواهد 
۶- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: سـیریز، خیابان شهید حسـین عباس زاده، شهرداری 
سیریز ۰۳۴۳۳۴۴۳۹۳۵

یک مرحله ای

۱۲ تا ۱۳۲۳ تا ۲۳

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

شهرداری سیریز

ت دوم
نوب

مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :  ۲۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ) دویســت و دوازده میلیــون ( ریــال بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی )منحصــرا و الزامــا 
مطابــق فــرم پيوســت مصوبــه هيئــت وزيــران بــه شــماره ۱۲۳۴۰۲/ ت - ۵۰۶۵۹ ه  - مــورخ  ۱۳۹۴/۹/۲۲( یــا واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب 

۳۴۰۰۳۱۸۱۸۸  در وجــه شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی
تاریخ تحویل پیشنهادات قیمت حداکثر ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت ۱۰ روز شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ می باشد.
هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده شماره 98/11/1/1/ ز
شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان در نظــر دارد مقــداری از کنتورهــای آب )برنجــی( مســتعمل خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش 

برســاند لــذا از کلیــه عالقمنــدان شــرکت در مزایــده دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایــده از تاریــخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ لغایــت 
ســاعت ۱۴ روزشــنبه مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ بــا در دســت داشــتن فیــش بانکــی بــه مبلــغ ۱۰۰،۰۰۰ ریــال بــه حســاب جــاری ۳۴۰۰۳۱۸۱۸۸ بانــک 
ملــت بــه نــام شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان واقــع در خیابــان قــدس مراجعــه نماینــد.

آگهی مناقصه عمومی 

نيروگاه زرند مجموعه اي مدیرساز بوده است

در حاشــیه مراســم تودیــع و معارفــه مدیــران نیــروگاه 
راهبــری  معــاون  پیشــاهنگ  عبدالرســول  زرنــد، 
تولیــد بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود : نیــروگاه زرنــد 
در زمینــه ســاخت داخــل و عــدم وابســتگی بــه غــرب 

خودكفــا عمــل نمــوده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت مدیریــت تولیــد 
ــل  ــه مدیرعام ــع و معارف ــم تودی ــد ، مراس ــرق زرن ب
پیشــاهنگ  مهنــدس  حضــور  بــا  شــرکت  ایــن 
مادرتخصصــی  تولیــد شــركت  راهبــری  معاونــت 
تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی، قرشــی مدیرتولیــد 
بــرق كرمان،بحرالعلــوم مدیرعامــل نیــروگاه كرمــان ، 
صــادق زاده فرمانــدار زرنــد و تنــی چنــد از مســئولین 
ادارات اســتان و شهرســتان  در محــل نیــروگاه زرنــد 
برگــزار شــد .در ابتــدای مراســم مهنــدس ســام 
ــد  ــت تولی ــابق شــركت مدیری ــل س ــزدی مدیرعام ای
بــرق زرنــد ضمــن عــرض خیرمقــدم، ایــام فاطمیــه 
، شــهادت ســردار ســلیمانی و حــوادث ناگــوار اخیــر 
ــزارش  ــه گ ــه ارائ ــخنانی ب ــت و در س ــلیت گف را تس
عملکــرد خــود در زمــان تصــدی مدیریــت ایــن 
ــت هــای  ــر از حمای شــرکت پرداخــت و ضمــن تقدی
مدیــران بــاال دســت و همدلــی و همراهــی همــكاران 
مجموعــه و بــا اشــاره بــه بهبــود مســتمر در شــاخص 
هــای تولیــد و شكســتن ركــورد تولیــد بــرق در 
ــروگاه  ــن نی ــد ای ــخ تولی ــه در تاری ــر ك تابســتان اخی
بــی ســابقه بــوده اســت افــزود:از دیگــر اقدامــات مهم 
انجــام شــده درخصــوص مســائل زیســت محیطــی و 
كاهــش مصــرف آب  ، راه انــدازی تصفیــه خانــه 
فاضــالب بــوده اســت كــه بــا انتقــال فاضالب شــهرك 
شــهید باهنــر شهرســتان زرنــد بــه ایــن تصفیــه خانــه 

در راســتای حفــظ محیــط زیســت و كاهــش مصــرف 
آب داخلــی توانســتیم گامهــای موثــری برداریــم.
ــرق  ــد نیــروی ب در ادامــه مهنــدس قرشــی مدیرتولی
ــژه  ــه وی ــروگاه ب ــن نی ــت ای ــان اهمی ــا بی ــان ب كرم
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــروگاه زرن ــت: نی ــك گف ــان پی در زم
ظرفیــت محــدود و قدمــت بــاالی تجهیــزات همچنــان 
در كنــار ســایر نیروگاههــا در زمینــه تولیــد بــرق موفــق 
عمــل نمــوده كــه ایــن را مرهــون تــالش بــی وقفــه 

ــر اســت.  ــا تدبی ــران ب ــروگاه و مدی ــه نی مجموع
و  متعهــد  مدیــران  از  ایــزدی  ســام  افــزود:  وی 
ــی و همفكــری در دوران  ــا همدل ــه ب ــوده ك ــد ب متعب
تصــدی پســت مدیریــت توانســت گامهــای موثــری 
بردارد.مهنــدس  نیــروگاه  اهــداف  پیشــبرد  در 
شــركت  تولیــد  راهبــری  معاونــت  پیشــاهنگ 
ــی ضمــن  ــرق حرارت ــروی ب ــد نی مادرتخصصــی تولی

گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار ســلیمانی و 
حــوادث  همچنیــن  و  ایشــان  شــهادت  تســلیت 
ــان  ــزدی در زم ــدس ای ــات مهن ــر از زحم ــوار اخی ناگ
ــانی و  ــروی انس ــت: نی ــرد و گف ــر ك ــت تقدی مدیری
ســاخت داخــل و عــدم وابســتگی بــه خــارج در 
ــژه  ــت وی ــرق از اهمی ــت ب ــا صنع ــع و خصوص صنای
ــه  ــن زمین ــد در ای ــروگاه زرن ــه نی ــد ك ای برخوردارن
هــا اقدامــات مثبتــی داشــته و بــا پــرورش نیــروی 
ــاز  ــه ای مدیرس ــگر مجموع ــد و تالش ــانی متعه انس
بــوده اســت كــه تاكنــون مدیرهــای موفــق و بزرگــی 
از  ایــن مجموعــه بــه نقــاط مختلــف كشــور رفتــه و 

ــد. ــوده ان ــردم ب ــذار م خدمتگ
ــروگاه  ــد نی ــل جدی ــری مدیرعام ــرج امی ــان ای در پای
ــه حضــار  ــرض خوشــامدگویی ب ــن ع ــز ضم ــد نی زرن
مهنــدس  همیشــگی  حمایتهــای  و  زحمــات  از 
ــدس  ــات مهن ــدس قرشــی و خدم پیشــاهنگ و مهن
زرنــد  نیــروگاه  و گفــت:  قدردانــی كــرد  ایــزدی 
ــا مســائل  ــد ب ــن تولی ــت پایی ــل ظرفی همیشــه بدلی
و مشــكالتی مواجــه بــوده اســت كــه امیدواریــم 
ــرق و تالشــهای  ــت ب ــای مســئولین صنع ــا حمایته ب
ــه  ــم در راســتای ب ــكاران همچــون گذشــته بتوانی هم
انجــام رســاندن اهــداف واالی جمهــوری اســالمی گام 

ــم. برداری
در پایــان ایــن مراســم بــا اهــدا لــوح ســپاس 
از طــرف مهنــدس طرزطلــب مدیرعامــل شــركت 
از  حرارتــی  بــرق  نیــروی  تولیــد  مادرتخصصــی 
ــدی  ــان تص ــزدی در زم ــام ای ــدس س ــات مهن خدم
مدیرعاملــی شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق زرنــد  
ــی گردیــد و همچنیــن  طــی ارســال  تشــکر و قدردان
حکمــی از طــرف ایشــان، مهنــدس ایــرج امیــری  بــه 
ــد  ــت تولی ــرکت مدیری ــد ش ــل جدی ــوان مدیرعام عن

ــد. ــوب ش ــد  منص ــتان زرن ــرق شهرس ب

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
صفحه ۴

آگهی مزایده عمومی 
یک مرحله ای 

2

»کهنوج بدون پالستیک«؛ شهری دوستدارطبیعت



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیمپیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم 23  سال سوم | شماره پیاپی 669

یکشنبه  6 بهمن 1398
 سال سوم | شماره پیاپی 669
یکشنبه  6 بهمن 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

کی
زش

امپ
د

دار
ستان

ا

زی
اور

کش
اد 

جه

س
دار

ی م
ساز

نو

ش
رور

و پ
ش 

موز
آ

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط عمومـی 
اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان، حسـین رشـیدی 
بحـث  در  اسـتان  جـدی  مشـکالت  از  یکـی  گفـت: 
بهداشـت جامعـه، وجـود جمعـه بـازار پرنـدگان اسـت 
کـه بـه صـورت غیـر قانونـی دایـر شـده و تهدیـدی برای 
سـالمت جامعـه اسـت زیـرا می توانـد منبـع بسـیاری 
از بیماری هـای خطرنـاک صنعـت طیـور اسـتان شـود.
وی از تعطیلـی جمعه بازار پرندگان طبق مصوبات مصوبه 
کارگـروه سـالمت و امنیـت غذایـی اسـتان در آینـده ای 
نزدیـک خبـر داد و افـزود: این اداره کل در مبـادی ورودی 
اسـتان پسـت های قرنطینه ثابت را مسـتقر کرده اسـت 
کـه بـا همـکاری نیـروی انتظامـی از ورود و خـروج دام، 
طیـور و سـایر مـواد خـام دامـی بـدون مجـوز جلوگیـری 
بـه عمـل مـی آورد امـا متأسـفانه پرنـدگان جمعـه بـازار 
بـه صـورت قاچـاق وارد اسـتان می شـوند کـه می تواننـد 
کل مرغداری هـا و پرنـدگان منطقـه را درگیـر بیمـاری 
کننـد و خسـارات جبـران ناپذیـری را بـر جـای گذارنـد.
رشـیدی تصریـح کـرد: کارشناسـان و مأمـوران مسـتقر 
صـورت  در  کرمـان  اسـتان  شهرسـتان های  سـطح  در 
مشـاهده عرضـه مـرغ زنـده و سـایر پرنـدگان توسـط 
مراکـز غیـر مجـاز ضمـن برخـورد بـا عامـالن و متخلفان 
بـه پلمـب اماکـن عرضـه غیر مجـاز اقـدام خواهنـد کرد.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون حـدود سـه سـال از بیماری 
داشـت:  اظهـار  بوده ایـم،  مصـون  پرنـدگان  آنفلوانـزای 
در حـال حاضـر اهمیـت بیمـاری آنفلوانـزای پرنـدگان 
تنهـا در مبحـث خسـارات اقتصـادی بـه صنعـت طیـور 
کشـور خالصـه نمی شـود، بلکـه بحـث امنیـت زیسـتی 
و بهداشـت عمومـی آن )مشـترک بـودن ایـن بیمـاری 
بـا انسـان( در درجـه بـا اهمیـت تـری قـرار دارد. وی 
بـا اعـالم اینکـه از ابتـدای سـال بیـش از هفـت هـزار 
مـورد بازدیـد و نمونـه بـرداری از واحدهـای مختلـف 
مـزارع  پرنـدگان،  بـاغ  فروشـی،  پرنـده  )روسـتایی، 
تخـم گـذار  گوشـتی،  مـادر  و  اجـداد  مـرغ  پـرورش 
و…( بـرای پایـش بیمـاری آنفلوانـزای پرنـدگان انجام 
شـده اسـت، افـزود: انجـام مرتـب پایـش بیمـاری بـه 
صـورت فعـال و غیر فعـال در اسـتان، همچنیـن ایجاد 
آموزشـی  تشـکیل کالس هـای  قرنطینـه،  پسـت های 
بـرای بهـره بـرداران و… سـبب شـده کـه تاکنـون هیچ 
مـوردی از بیمـاری در سـطح اسـتان مشـاهده نشـود.

 ایرنـــا - فرمانـــده قـــرارگاه پلیـــس راه 

ـــادف  ـــوع تص ـــان از وق ـــتان کرم ـــوب اس جن

منجـــر بـــه فـــوت در جیرفـــت خبـــر داد و 

گفـــت: بـــی احتیاطـــی راننـــده در مســـیر 

ـــر  ـــتان منج ـــن شهرس ـــان ای ـــتای میج روس

بـــه فـــوت ســـه نفـــر شـــد.

ســـرهنگ دادمـــوال آبـــکار روز شـــنبه در 

گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا افـــزود: 

گـــزارش یـــک ســـانحه منجـــر بـــه فـــوت 

توابـــع  از  در محـــور روســـتای میجـــان 

ــه  ــالم و بالفاصلـ ــت اعـ ــتان جیرفـ شهرسـ

ـــس راه  ـــرارگاه پلی ـــای ق ـــم از نیروه ـــک تی ی

جنـــوب کرمـــان در محـــل حادثـــه حضـــور 

یافـــت.

وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن ســـانحه 

رانندگـــی ســـه نفـــر در دم جـــان باختنـــد، 

تصریـــح کـــرد: تیـــم ارزیـــاب پلیـــس 

ـــده در  ـــی رانن ـــه، ناتوان ـــس از بررســـی اولی پ

کنتـــرل وســـیله نقلیـــه را علـــت تصـــادف 

ــرد. ــزارش کـ گـ

ـــت  ـــان، هف ـــتان کرم ـــوب اس ـــس راه جن پلی

ــان،  ــوج، منوجـ ــت، کهنـ ــتان جیرفـ شهرسـ

قلعه گنـــج، رودبـــار جنـــوب، فاریـــاب و 

ــت پوشـــش دارد. ــاد را تحـ عنبرآبـ

جیرفـــت بـــا 316 هـــزار نفـــر جمعیـــت در 

ــان  ــوب کرمـ ــری جنـ ــه ۲30 کیلومتـ فاصلـ

واقـــع شـــده اســـت.

خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون  خواجـه،  غالمرضـا 
اسـتان کرمـان  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه 
مهم تریـن رویکـرد کمیتـه امـداد را ایجاد اشـتغال و 
فراهـم کـردن زمینـه درآمدزایـی بـرای خانواده هـا و 
خـروج آنـان از چرخـٔه حمایتی کمیته امداد دانسـت 
و گفـت: 3 هـزارو ۴۴3 طـرح اشـتغال در 9 ماهـه 
امسـال بـرای مددجویان تحت حمایـت کمیته امداد 

اسـتان کرمـان اجراشـده اسـت.
او افـزود: بـرای اجـرای ایـن طرح هـا 13۴ میلیارد و 
۷8 میلیـون تومـان تسـهیالت از محل منابـع بانکی، 
امـدادی و توسـعه روسـتایی به مددجویان و اقشـار 

آسـیب پذیر پرداخت شـده اسـت.
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد اسـتان 
اشـتغال  طرح هـای  اجـرای  اینکـه  بابیـان  کرمـان 
موجـب ارتقـاء عزت نفـس مددجویان شـده و زمینه 
الزم بـرای حضـور آنـان را در اجتمـاع فراهـم می کند، 
تصریـح کـرد: توانمندسـازی اقتصـادی و خودکفایی 
مددجویان بر اسـاس نیازسـنجی، اسـتعداد سنجی، 
آموزش هـای  ارائـه  شـغلی،  راهنمایـی  و  مشـاوره 
و  اشـتغال  ایجـاد  و کارآفرینـی،  حرفـه ای  و  فنـی 

پایدارسـازی مشـاغل انجـام می شـود.
توانمندسـازی  و  اینکـه خودکفایـی  بابیـان  خواجـه 
طرح هـای  اجـرای  مثبـت  تأثیـرات  از  مددجویـان 
اشـتغال بوده و تاکنون بسـیاری از مددجویان تحت 
ایـن طرح هـا خودکفـا  بـا اجـرای  حمایـت اسـتان 
شـده اند، افـزود: طرح هـای اشـتغال کمیتـه امـداد 
در زمینه هـای مختلـف ازجملـه دامداری، کشـاورزی 
و  صنعتـی  صنفـی،  صنایع دسـتی،  باغـداری،  و 

اسـت. بـوده  حمل ونقـل 
او همچنیـن بـر اهمیـت موضوع نظارت بـر طرح های 
منظـور  بـه  افـزود:  و  تأکیـد کـرد  اشـتغال کمیتـه 
و  راهنمایـی  ارائـه  و  اشـتغال  طرح هـای  پایـداری 
مشـاوره بـه مجریان طرح هـای اشـتغال نظارت های 
فنـی متعـددی بر طرح هـای کمیته امداد انجام شـده 

است.
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد اسـتان 
بابیـان اینکـه نظـارت کامـل، ضامنـی بـرای حفـظ 
نظـارت  اسـت، گفـت:  اشـتغال  و  کار  در  سـرمایه 
صحیـح، اصولـی و مسـتمر راهـکار اساسـی بـرای 

بـود. خواهـد  اقتصـادی  زیان هـای  از  جلوگیـری 
او افـزود: در کمیتـه امـداد نظـارت کامـل از ابتـدا تـا 
انتهـای طرح هـای اشـتغال وجـود دارد و این رویکرد 
مـا را بـه سـمت اسـتفاده بهینـه از منابـع و حفـظ 

سـرمایه سـوق داده اسـت.

جمعه بازار پرندگان 
در آینده ای نزدیک 

تعطیل می شود

تصادفی مرگبار 
در جاده میجان

اجرای ۳۴۰۰ طرح 
اشتغال در کمیته 

امداد کرمان

خبر

خبر

بازرسی از کلنیک ها و مراکز مایع کوبی 
و داروخانه های دامپزشکی جیرفت

فقط ۲ مورد از ۱۰۷ پروژه نیمه تمام 
به بخش خصوصی واگذار شده است

اجرای ۲۶ طرح کشاورزی 
و دامپروری در کرمان

سیالب ۳۵ میلیارد تومان خسارت به 
مدارس جنوب و شرق کرمان وارد کرد

181  مدرسه استان 
در چادر دایر می شوند

ـــازمان،  ـــن س ـــان ای  از بازرس

تعزیـــرات حکومتـــی، اداره 

تشـــخیص و درمـــان اداره 

کل دامپزشـــکی جنـــوب کرمـــان و اداره 

دامپزشـــکی جیرفـــت از کلنیـــک هـــا و 

ـــای  ـــه ه ـــی و داروخان ـــه کوب ـــز مای مراک

دامپزشـــکی ســـطح شـــهر جیرفـــت 

ــد. ــی کردنـ بازرسـ

در ایـــن بازرســـی هـــا تذکـــرات الزم 

ــن از  ــه دارو و واکسـ ــوص تهیـ در خصـ

ـــازمان  ـــر س ـــت نظ ـــمی تح ـــاری رس مج

ــرف  ــده و مصـ ــد کننـ ــت از تولیـ حمایـ

کننـــده و ســـازمان دامپزشـــکی کشـــور، 

ـــا،  ـــواع داروه ـــر روی ان ـــت ب ـــب اتیک نص

ـــن،  ـــواع واکس ـــت ان ـــت قیم ـــب لیس نص

نگهـــداری دارو بـــه انـــدازه ظرفیـــت 

ــای  ــودن فاکتورهـ ــود بـ ــا و موجـ انبارهـ

ـــش  ـــای پخ ـــرکت ه ـــر از ش ـــد معتب خری

ــد. دارو، داده شـ

همچنیـــن ایـــن ســـازمان از تمامـــی 

ـــت  ـــان جه ـــوب کرم ـــریف جن ـــردم ش م

کمـــک بـــه بازرســـان ســـازمان بـــرای 

ایجـــاد ثبـــات در بـــازارو جلوگیـــری 

صـــورت  در  دارد  تقاضـــا  تخلـــف،  از 

ـــم  ـــی اع ـــف صنف ـــه تخل ـــاهده هرگون مش

از گرانفروشـــی، عـــدم درج قیمـــت، 

عـــدم ارائـــه فاکتـــور فـــروش و ... بـــا 

ــد. ــل فرماینـ ــاس حاصـ ــامانه 1۲۴ تمـ سـ

از  گفـت:  کرمـان  مهر-اسـتاندار 
10۷ پروژه هـای نیمـه تمـام قابـل 
واگـذاری اسـتان کرمـان فقـط دو 
پـروژه به بخش خصوصـی واگذار 

شـده اسـت.
در جلسـه  فدایـی صبـح شـنبه   محمدجـواد 
شـورای توسـعه و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان 
مدیریـت  سـازمان  گـزارش  ارائـه  از  پـس 
برنامه ریـزی در خصـوص جـذب اسـناد خزانـه 
اسـتان کرمـان  اجرایـی  دسـتگاه های  توسـط 
گفـت: طی یک ماه گذشـته تقریبـًا کاری انجام 
نشـده و جذب اسـناد خزانه توسـط دسـتگاه ها 

بـه ۲8 درصـد رسـیده اسـت.
شـرکت  جلسـات  در  افـرادی  داد:  ادامـه  وی 
می کننـد اما مشـارکتی ندارنـد بایـد بدانند همه 

در توسـعه اسـتان مسـئول هسـتند.
و  مدیریـت  سـازمان  کرمـان گفـت:  اسـتاندار 

برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان تـا پایـان بهمـن 
مـاه اعتبارات طرح هایـی که قراردادشـان منعقد 

نشـده اسـت را جابجـا خواهـد کـرد.
فدایـی بیـان کـرد: سـهم دسـتگاه هایی کـه تا 
آخـر فروردین مـاه اسـناد خزانه خـود را جذب 
نکننـد بـه دسـتگاه های دیگر واگذار می شـود؛ 
ضمـن اینکـه دسـتگاه هایی کـه جـذب آنـان 
زیـر 80 درصـد باشـد ۲0 درصـد آن را جابجـا 

خواهیـم کرد.
وی یـادآور شـد: 85 پـروژه در حـوزه ورزش و 
جوانـان، 16 پـروژه در حوزه گردشـگری و شـش 
پـروژه فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بـرای واگذاری 
وجـود دارد کـه باید تـا مهرماه فراخـوان واگذاری 
آنهـا داده می شـده و تـا آذرمـاه واگذار می شـدند 
امـا از ایـن 10۷ پـروژه بـر اسـاس گـزارش مـاه 
گذشـته فقـط دو پـروژه از قبـل واگـذار شـده و 
در ایـن دو مـاه هیـچ کاری انجـام نشـده اسـت.

مسـعودی، مدیـر جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کرمان گفـت: در ایام دهه 
فجر بیسـت و شـش طرح با هزینه 
کـرد بیـش از 80 میلیـارد ریـال کـه 
بیـش از ۴1 میلیـارد ریـال آن از اعتبـارات دولتـی 
اسـت، در ایـن شهرسـتان بـه بهره بـرداری می رسـد.
طـرح  شـش  و  بیسـت  ایـن  تصریـح کـرد:  او 
شـامل هفـت طـرح آبیـاری تحـت فشـار، پنـج 
طـرح انتقـال آب، دو اسـتخر ذخیـره، دو واحـد 
گلخانـه، یـک واحـد گاوداری، یک واحـد پرورش 
گوسـفند داشـتی، یـک طـرح پـرورش گوسـفند 
پـرواری و پنج طـرح صنایع تبدیلـی و تکمیلی و 

یـک واحـد پـرورش قـارچ دکمـه ای اسـت .
آبیـاری  طـرح  هفـت  کـرد:  اظهـار  مسـعودی 
تحـت فشـار در سـطح ۴8۴ هکتـار و بـا هزینـه 
کـرد بیـش از ۷5 میلیـارد ریـال که بیـش از 55 
میلیـارد ریـال آن از اعتبـارات دولتـی اسـت، اجرا 

شـده اسـت.
او افـزود: از دیگـر طرح هـای اجـرا شـده آب و 
خـاک، کانـال انتقـال آب بـه طـول ۲850 متـر با 
هزینـه کـرد اعتبـار دولتـی 3903 میلیـون ریـال 
اسـت، کـه در ایـن ایـام بـه بهـره بـرداری می رسـد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کرمـان بیـان 
داشـت: چهار طـرح لوله گذاری به طـول 513 متر 
بـا هزینـه کـرد اعتبـار دولتـی بیـش از 1۲ میلیارد 
ریال و سـه اسـتخر ذخیره به سطح 590 مترمربع 
بـا هزینـه کرد اعتبار دولتـی 103۷ میلیون ریال در 

ایـن هفتـه به بهـره برداری می رسـد.
او بیـان داشـت: در ایـن ایـام گلخانه هـای ۲۴0 
 10 هزینـه کـرد  بـا  سـبزیجات  و  صیفـی  تنـی 
میلیـارد ریـال وگلخانه گل شـاخه بریده بـا تولید 
۴۷۲00 شـاخه بـا هزینـه کـرد 8 میلیـارد ریال به 
بهـره بـرداری می رسـد و ۷ شـغل در منطقه ایجاد 

. می شـود 

ــرکل  ــه مدی ــه گفت ــا - ب  ایرن
نوســازی مــدارس کرمــان، 
ســیالب 35 میلیــارد تومــان 
مــدارس  بــه  خســارت 
ــن اســتان  ــی و شــرقی ای ــق جنوب مناط

وارد کــرد.
ســیدمحمد واعظــی روز شــنبه در گفــت 
ــیل  ــزود: س ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب و گ
جنــوب،  رودبــار  شهرســتان های  در 
ــج،  ــت، قلعه گن ــاب، جیرف ــان، فاری منوج
کهنــوج، عنبرآبــاد، ریــگان، نرماشــیر و 
ــرد. ــارت وارد ک ــه خس ــه 195 مدرس ــم، ب ب
میــزان  ایــن  داشــت:  اظهــار  وی 
خســارت های وارد شــده بــه مــدارس 
اســتان کرمــان  طــی جمــع بنــدی اولیــه 
ادامــه  همچنــان  بررســی ها  و  بــوده 

ــالم  ــا اع ــی متعاقب ــار نهای ــذا آم دارد، ل
. د می شــو

اســتان  مــدارس  نوســازی  مدیــرکل 
خســارت ها  کــرد:  تصریــح  کرمــان 
بــه  مــدارس  ســاختمان  بــر  عــالوه 
شــده  وارد  نیــز  مــدارس  تجهیــزات 

اســت.
وی بیــان کــرد: مدارســی کــه آســیب های 
جزئــی دیــده  بودنــد ترمیــم شــده و 
ــان  ــدارس کرم ــام م ــر تم ــال حاض در ح

فعالیــت خــود را از ســر گرفته انــد.
 56۷ و  هــزار  هفــت  اســتان کرمــان 

دارد. مدرســه 
غیــر  درس  500 کالس  و  هــزار  چهــار 
اســتاندارد و تخریبــی در اســتان کرمــان 

ــود دارد. وج

اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
کرمـان گفت: »از 5600 فضای آموزشـی 
اسـتان 611 مدرسـه فرسـوده هسـتند، 
361 مدرسـه نیـاز بـه مقـاوم سـازی 
دارنـد، 181 مدرسـه در چـادر دایـر مـی 
شـوند، ۴6 مدرسـه کپـری، ۲3۲ مدرسـه بلوکـی و 1۷0 
مدرسـه کانکسـی هسـتند.«»احمد اسـکندری نسب« 
در نشسـت بررسـی نقش بخش خصوصی در توسـعه 
فضاهای آموزشـی بـا حضور فعاالن اقتصادی کشـور و 
کرمـان با بیان اینکه مدرسـه کانـون اصلی برای تعلیم، 
تربیـت و آمـوزش هـر گونه مهـارت و یادگیری اسـت، 
گفت: مدرسـه کانونی از نشـاط، شـادابی و سـرزندگی 
اسـت و به این موضوع تاکید داریم.اسـکندری نسـب 
افـزود: معتقدیـم مدرسـه بایـد کانـون تحـول محلـه 
باشـد و مـردم محلـه از فضای ایجاد شـده در مدرسـه 
اسـتفاده کنند.به گزارش ایسـنا وی با بیان اینکه وجود 
فضـای آموزشـی مناسـب در یادگیـری دانـش آموزان 
تاثیرگـذار اسـت، ادامه داد: فضای نامناسـب آموزشـی 
ماننـد کانکس، کپر، چادر و مدارس غیرقابل اسـتفاده، 

انگیـزه معلـم و دانش آموز را کاهـش می دهد.مدیرکل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان در ادامه با اشـاره به 
اینکـه از سـال 9۲ تاکنـون ۲000 کالس درس بـا کمـک 
خیرین مدرسـه سـاز در سـطح اسـتان سـاخته شـده 
اسـت اظهـار کـرد: سـرانه فضای آموزشـی اسـتان ۴.9 
درصـد و متوسـط ایـن میـزان در کشـور 5.۲ درصـد 
اسـت کـه عالوه بر مناطق کمتر توسـعه یافتـه به دلیل 
افزایـش مهاجـرت ها به مرکز اسـتان، در شـهر کرمان 
نیـز بـا کمبود مدرسـه روبرو هستیم.اسـکندری نسـب 
گفـت: تعـداد زیاد دانش آموزان در کرمان، باعث شـده 
کـه 111۷ مدرسـه بیـش از 35 نفـر و حتـی کالس ۴8 
نفـره داریـم و البتـه در مقابل نیـز برای رعایـت عدالت 
آموزشـی و پوشـش تحصیلی همه دانش آمـوزان ۷10 
مدرسـه بـا جمعیت زیر 10 دانـش آموز وجـود دارد.وی 
خاطرنشـان کـرد: از 5600 فضای آموزشـی اسـتان 611 
مدرسـه فرسـوده هسـتند، 361 مدرسـه نیاز بـه مقاوم 
سـازی دارنـد، 181 مدرسـه در چـادر دایـر مـی شـوند، 
۴6 مدرسـه کپری، ۲3۲ مدرسـه بلوکی و 1۷0 مدرسـه 

کانکسـی هستند.

غالب تریـن  به عنـوان  را  پالسـتیک  می تـوان  امـروزه 
نـوعِ پسـماند تولید شـده در مصـارف خانگی و صنعتی 
دانسـت کـه بـا انـدک تامل مـی تـوان اثـرات ملموس 
آن را در حـاِل حاضـر زیسـت بـوِم جانـوری و گیاهـی 
جهـان مشـاهده کـرد. به یقیـن حجـم زیـاد پالسـتیک 
کـه هـر روزه در فروشـگاه ها و منـازل تولیـد می کنیـم 
زیسـت بـوم نامتوازنـی را بـرای کهنـوج خواهد سـاخت 
کـه در آینـده مانعی برای پیشـرفت ایـن منطقه خواهد 
بود.بـه طـور قطع رفع مسـائل زیسـت محیطـی تابعی 
از فرهنـگ عمومـی اسـت و بـرای رفع این مسـئله باید 
فعالیت هایـی در در حـوزه اجتماعـی و فرهنگـی انجـام 
شـود. »بنیـاد نیکـوکاری ماهتـاب سـازان ایرانیـان« و 
»نیـروگاه شـوباد« بـا هـدف انجـام رسـالت اجتماعـی 
خود و با در اختیار داشـتن سـرمایۀ اجتماعی و فضای 
تربیتـی پـارک انـرژی در نیروگاه شـوباد، پویش کهنوج 
بدون پالسـتیک را از ابتدای سـال 98 از مجموعۀ پارک 
انـرژی آغـاز کـرده انـد. از ابتـدای مطالعـۀ طـرح و در 
جریـان اجرای پروژه ها، بنیاد ماهتاب و نیروگاه شـوباد، 
همراهی و مشـارکت نهادهای دولتی و مردمی را داشته 

انـد کـه در ادامـه بـه تفصیل شـرح داده می شـود. 

پویش نه به پالستیک در گروه ماه تاب و 
نیروگاه شوباد

ایـران یکـی از کشـورهای پـر مصـرف اقالم پالسـتیکی 
یک  بـار مصـرف در دنیـا می باشـد. حفاظـت از محیـط 
زیسـت، بانگ جرسـی شـد تا پویش نه به پالسـتیک 
در سـال 139۷ در محیـط دفاتـر و نیروگاه هـای ماه تاب 
پویـش  ایـن  اجـرای  خصـوص  در  شـود.  عملیاتـی 
در نیـروگاه شـوباد مـی تـوان اقداماتـی ماننـد خریـد 
لیوان هـای  حـذف  معدنـی،  آب  حـذف  و  آبسـردکن 
یکبارمصرف پالستیکی، اسـتفاده از اتوماسیون اداری و 
بـه حداقل رسـاندن مصرف کاغذ، جمـع آوری زباله های 
کاغـذی و تحویـل بـه مراکـز بازیافت، خریداری کیسـه 

خریـد پارچـه ایـی و حـذف کیسـه خریـد پالسـتیکی، 
اسـتفاده از ظـروف درب دار جهـت سـرو مـواد غذایـی 
و حـذف سـلفون، تهیه کیسـه بـزرگ پارچـه ایی جهت 
جمـع آوری حـرص درختـان و تحویـل بـه دامـداران 

مجـاور نیـروگاه را نـام برد.

تربیت سفیران طبیعت در پارک انرژی شوباد 
و مدارس شهرستان کهنوج

پـارک انـرژی یک مجموعۀ علمی-تفریحـی در نیروگاه 
شـوباد اسـت کـه افتخـار میزبانـی از 5۲8۷ نفـر در 
سـال 139۷ و 6000 نفـر از فروردیـن تـا میانـۀ دی مـاه 
1398را داشـته اسـت. بخـش زیـادی از ایـن بازدیدهـا 
بـا مشـارکت و برنامه ریـزی ادارۀ آمـوزش و پـرورش 
شهرسـتان کهنـوج و در قالـب اردوهـای دانش آمـوزی 
انجـام شـده اسـت. به منظـور غنی سـازی برنامه هـای 
بازدیـد از پـارک انـرژی و اسـتفاده از ایـن ظرفیـت، 
آموزش هـای زیسـت محیطـی بـه بازدیدکننـدگان در 
دسـتور کار قـرار گرفته و دانش آمـوزان پس از بازدید در 
قالب تماشـای کلیـپ، کتاب خوانی جمعـی و گفتگوی 
مشـارکتی آموزش زیست محیطی می بینند.همچنین 
بـرای افزایـش هماهنگـی میـان مربیـان پـارک انرژی 
و مربیـان مـدارس و افزایـش دانـش زیسـت محیطی 
مربیان مدرسـه، تاکنون شـش کارگاه  آموزشی مروجان 
محیـط زیسـت برگـزار شـده اسـت. معلم هـا ضمـن 
آمـوزش زیسـت محیطـی بـه دانش آمـوزان، زباله های 
مدرسـه یا منـزل را جمـع آوری و هنگام بازدیـد از پارک 

انـرژی بـه  عنـوان ورودی بازدیـد تحویـل می دهنـد.  

طرح رفتگران افتخاری کهنوج
از مهمتریـن اصـول بـرای محافظـت از محیـط زیسـت 
مسـئولیت پذیری نسـبت به تکالیف شـهروندی اسـت 
و همـۀ مـا هماننـد پاکبان هـای شـهرداری می توانیـم 
بـرای برداشـتن یک زبالـه از طبیعت یا محیط شـهری 
خـم شـویم و آن را برداریـم. بدین منظور طـرح رفتگران 

افتخـاری فضایـی را فراهـم می کند تا همۀ شـهروندان 
و مسـئولین همـراه بـا خانـواده در ایـن طـرح حضـور 
پیـدا کننـد و رفتگـر افتخـاری شـهر شـوند. ایـن برنامه 
که وارد پنجمین طرح خود شـده اسـت، شـاهد حضور 
گروه هـای مردم نهـاد ماننـد سـمن »حفاظـت از حیات 
وحـش کلمرز«، »گروه کوهنوردی شـوباد«، شـهروندان 
کهنوجـی، گروه هـای دانش آمـوزی و ارگان هـای دولتی 
ماننـد مجموعـۀ شـهرداری، ادارۀ محیـط زیسـت، ادارۀ 
منابـع طبیعـی، صنـف و دیگـر ارگان های مسـئول بوده 
اسـت و مناطقی از شـهر که خارج از حوزۀ تعریف شـده 
واحد خدمات شـهری شـهرداری محسـوب می شوند را 
پاکسـازی می کننـد تا منظـر خوبی را برای شـهر و برای 

پاکی زمین بسـازند.

چالش هرمی پاکسازی محیط مدرسه از زباله
مدیـر ،معلمیـن و دانـش آموزان مدرسـه »شـهید صفر 
اسـکندری« بعـد از شـرکت در اولیـن طـرح رفتگـران 
افتخاری با مشـارکت همدیگر محیط مدرسـه را از زباله 
پاکسـازی کردنـد. ایـن حرکـت در ادامـه با اسـتفاده از 
ظرفیـت شـبکه های اجتماعـی، تبدیـل به یـک چالش 
رسـانه ای شـد و ایـن مدرسـه به عنـوان آغازگـر آن، از دو 
مدرسـۀ دیگر برای پیوسـتن به این چالش دعوت کرد. 
تاکنـون ۴۷ مدرسـه بـه ایـن چالـش به صـورِت هرمی 
پیوسـته اند و محیـط مدرسـه را از زبالـه پـاک کرده انـد. 
در ایـن چالـش هـدف اصلـی گفتگـو بـا دانش آمـوزان 
به منظـور حساس سـازی اولیـۀ آنهـا نسـبت بـه زباله و 
آمـوزش نـکات کاربـردی کاهـش تولیـد زبالـه تعریـف 
شـده اسـت و دانـش آمـوزان خـود لبـاس رفتگـری 

می پوشـند تـا محیـط مدرسـه را پاکسـازی  کنند.

خیابان پایلوت بدون زباله
بنـا بـر اسـتعالم های گرفتـه شـده از واحـد خدمـات 
شـهری شـهرداری و گروه هـای مردمـی فعـال ماننـد 
گـروه »لـوار مهربانـی«، بیشـترین حجم زبالـه در مرکز 
شـهر کهنوج تولید می شـود. لذا پس از مطالعۀ میدانی 
و بررسـی انـواع زباله هـا و علـل ریختـه شـدن آنهـا در 
سـطح خیابان، خیابـان ولیعصر)عج( به عنـوان خیابان 
پایلـوت بـدون زبالـه انتخـاب شـد. در اولیـن مرحلـه 
به منظور اسـتفاده از ظرفیت اجتماعی کسبه گفتگوهای 
مسـتقیم بـا آنهـا انجـام شـد و تعـداد زیـادی از آنهـا 
نسـبت به مسـائل زیسـت محیطـی و زباله هـای تولید 

شـده آگاهی داشـتند.
پس از بررسـی های میدانی، مشـخص شـد رسیدهای 

بانکـی بیشـترین نوع زبالـه در این خیابان را تشـکیل 
ایجـاد  باعـث  وجـود کوچک بـودن  بـا  می دهنـد کـه 
اثـرات  و  شـده اند  شـهر  بـرای  نامناسـب  منظـری 
مخربـی بـرای محیط زیسـت ایجـاد خواهند کـرد. لذا 
سـطل هایی بـرای زباله هـای کاغذی به فروشـگاه های 
خیابـان داده شـد و بـا بازخوردهای گرفته شـده، حجم 
ایـن نـوع زباله هـا بـه طـور ملموسـی کاهـش پیـدا 
کـرد. در ادامـه جلسـۀ همفکـری بـا کسـبه و مجموعۀ 
شـهرداری برگـزار شـد و دسـتورالعمل فروشـگاه های 
دوسـتدار طبیعـت بـه فروشـگاه ها تحویـل داده شـد. 
زیسـت  مـوارد  رعایـت  بـا  می تواننـد  فروشـگاه ها 
طبیعـت  دوسـتدار  فروشـگاه  عنـوان  بـه  محیطـی، 
شـناخته شـوند و نمـاد فروشـگاه دوسـتدار طبیعـت 
را بگیرنـد. ایـن فروشـگاه ها در فضـای رسـانه ای بـه 
شـهروندان  تـا  می شـوند  معرفـی  مختلـف  اشـکال 
کهنوجـی بیشـتر از فروشـگاه هایی خریـد کننـد کـه 
کمتریـن زبالـه را تولیـد می کننـد و خود فعال زیسـت 
محیطی هسـتند. همچنین برای اثرگـذاری عمومی به 
صورت هدفمند تابلوهای زیسـت محیطی با مشـارکت 

شـهرداری در طـول خیابـان نصـب می شـود.

فعالیت های پویش در برنامه های 
ملی و مذهبی

همزمان با مناسـبت های خاص ملـی و مذهبی پویش 
کهنـوج بدون پالسـتیک با مشـارکت ارگان هـای دولتی 
برگـزار  زبالـه  تولیـد  کاهـش  به منظـور  فعالیت هایـی 
می کند. در ایام محرم، طرح پاکبان حسـینی به منظور 
کاهـش تولیـد زبالـه در سـطح موکب های شـهر برگزار 
شـد. در ایـن برنامـه بـا مشـارکت شـهرداری، همراهی 
موکب هـا بـرای کاهش مصـرف لیوان های پالسـتیکی، 
قـرار دادن سـطل زبالـه در محـل توزیع نـذورات و جمع 
آوری زباله هـای تولیدشـده توسـط عزاداران جلب شـد. 
برخـی از روحانیـون محترم مسـاجد نیـز در ضمن بیان 
فرهنـگ حسـینی مـوارد زیسـت محیطـی کـه در ایـام 
محـرم در هیئت هـا بایـد رعایـت شـود را مـورد اشـاره 
قـرار دادنـد. تـداوم ایـن طرح هـا بـا مشـارکت عمومـی 
نهادهـای دولتـی و مردمـی می تواند شـهر کهنـوج را به 
سـمت شـهر بـدون زبالـه نزدیـک کنـد. در این مسـیر، 
تجربـۀ جهانی حذف پالسـتیک از زندگـی روزمره وجود 
دارد کـه بـا بومی سـازی ایـن الگوهـا، می تـوان آرمـان 

#کهنوج_بدون_پالسـتیک را محقـق کرد

ایسنا- رییس کمیسـیون آموزش و تحقیقات 
رییـس  گفـت:  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
کمیسـیون آمـوزش مجلس شـورای اسـالمی 
بـا گالیـه از سیسـتم دولتی بیان کـرد: واقعیت 
تلخ این اسـت که دچار خودتحریمی هسـتیم 
و بـه گفته یکی از فعاالن صنعتـی و اقتصادی، 
80 درصـد تحریم ها از داخل کشـور اسـت و از 
وزرای صمت، اقتصاد و رییس سـازمان برنامه 
و بودجـه می خواهیم کـه خودتحریمی داخلی 

علیـه صنایع را تمـام کنند.
دکتر"محمدمهـدی زاهدی" شـنبه پنجم بهمن 
مـاه در مراسـم افتتاحیـه دومیـن نمایشـگاه 
بیـن المللـی معـدن، صنایع معدنـی و زنجیره 
تامیـن فـوالد در سـیرجان با اشـاره به خدمات 
و مجاهدت های شـهید حاج قاسـم سلیمانی 
اظهـار کـرد: همه مـردم جهان عطر حاج قاسـم 
را استشـمام کردند و این نتیجه خدایی شـدن 

روح ایـن شـهید اسـت که حاج قاسـم خدایی 
بود.

وی افـزود: مجاهـدت تنها به حضـور در میدان 
نبرد نیسـت و مجاهدت برای خودکفایی کشور 

نیـز ارزش و منزلت دارد.
زاهـدی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بایـد ارتبـاط 
ناگسسـتنی بیـن صنعـت و دانشـگاه برقـرار 
شـود، تصریـح کـرد: سـاالنه ۲۴ میلیـون تـن 
فـوالد در کشـور مـا تولید می شـود که ظرفیت 
بسـیار خوبـی اسـت و مـی توانیم این عـدد را 
توسـعه بدهیم زیرا زیرسـاخت های الزم وجود 

دارد.
نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
اسـالمی بـا اشـاره به اینکـه فرصت اسـتثنایی 
اسـت کـه زنجیـره تولیـد را داریـم، بیـان کـرد: 
انرژی در ایران نسـبت به سـایر کشـورها ارزان 
اسـت و مالیات نیز نسـبت به خیلی از کشـور 

هـا بـرای صنایع پایین تر اسـت لـذا با فرصت 
هـای ایجاد شـده، می توانیم به سـرعت تولید 

را افزایـش داده و بـه 50 میلیـون تن برسـیم.
کل  تولیـد  افزایـش  ایـن  بـا  افـزود:  وی 
اشـتغالزایی کشـور را می توانیم به یک میلیون 
نفـر برسـانیم کـه این ظرفیـت و توانمنـدی در 

کشـور وجـود دارد.
زاهـدی بـا اشـاره بـه اینکـه 1.۲ درصـد تولیـد 
فـوالد دنیـا داریـم، اظهـار کـرد: البتـه بازاریابی 
نیـز بایـد صـورت بگیـرد کـه اکنـون 8 میلیون 
تـن صـادرات داریـم و بـا افزایـش تولیـد باید 
صـادرات بـه 30 میلیون تن برسـد کـه این کار 

بـا برنامـه ریزی، شـدنی اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره 
بـه اینکـه بایـد بـه اقتصـاد سـبز توجه داشـته 
باشـیم، تصریـح کـرد: سـهم اقتصـاد سـبز در 
کشـور مـا نیـم درصد اسـت کـه خیلـی پایین 
و  ادبیـات  وارد  سـبز  اقتصـاد  بایـد  و  اسـت 

فرهنـگ مـا بشـود.
نماینـده مردم کرمان و راور در مجلس با اشـاره 
بـه اینکـه صنعت، اقتصـاد و محیط زیسـت با 
هـم هسـتند و بحـث دو سـویه اسـت، افـزود: 
اگـر اقتصـاد سـبز را رعایـت کنیـم، هـم به نفع 
صنعـت، هم اقتصاد کشـور، هم بهره بـرداری و 

افزایش کیفیت اسـت.
وی بیـان کـرد: بایـد در حـوزه فـوالد حتمـا 
موضـوع اقتصـاد سـبز لحاظ شـود کـه منافع 

ملـی و رسـالت اجتماعـی و دینـی مذهبـی 
مـا ایجـاب مـی کنـد بـه ایـن موضـوع توجه 

. کنیم
زاهـدی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه پرتـاب 
موشـک بـه پایـگاه عیـن االسـد توانمنـدی 
دانشـمندان مـا را مـی رسـاند، گفـت: وقتـی 
بـاور داشـتیم که می توانیم، توانسـته ایم در 
بخـش هـای مختلـف به خودکفایـی و بومی 
سـازی برسـیم و بـه مسـووالن گفتـه ایم که 
بایـد شـرکت هـای دانـش بنیـان را به کمک 

صنعـت و دانشـگاه توسـعه بدهیم.
مجلـس  در  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 
شـورای اسـالمی تصریـح کـرد: صنعـت باید 
فعالیـت هـای دانـش بنیـان را جـدی بگیرد 
توانیـم همـه مـواد  ایـن صـورت مـی  و در 
اولیـه و تجهیـزات مـورد نظـر را نـه تنهـا در 
فـوالد بلکـه در همـه حـوزه ها فراهـم کنیم و 

تحریـم فرصتـی بـرای ایـن امـر اسـت.
رییـس کمیسـیون آمـوزش مجلس شـورای 
اسـالمی بـا گالیـه از سیسـتم دولتـی بیـان 
کـرد: واقعیـت تلـخ ایـن اسـت کـه دچـار 
یکـی  گفتـه  بـه  و  هسـتیم  خودتحریمـی 
از فعـاالن صنعتـی و اقتصـادی، 80 درصـد 
تحریـم هـا از داخـل کشـور اسـت و از وزرای 
صمـت، اقتصـاد و رییـس سـازمان برنامـه 
خودتحریمـی  خواهیـم کـه  مـی  بودجـه  و 

داخلـی علیـه صنایـع را تمـام کننـد.

»کهنوج بدون پالستیک«؛ 
شهری دوستدار طبیعت 

دولت خودتحریمی داخلی

 علیه صنایع را تمام کنند
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آمــوزش بهتــر و یادگیــری بیشــتر یکــی از اهدافــی اســت 
کــه همیشــه والدیــن را درگیــر خــود می کنــد، دغدغــه 
ــم اســت  ــزرگ و مه ــر، در حــدی ب ــده ای بهت ســاختن آین
ــم  ــود چش ــای خ ــاز ه ــد از نی ــا حاضران ــدر و مادره ــه پ ک
ــد ســاختن  ــه امی ــر آموزشــی را ب ــا شــرایط بهت بپوشــند ت
ــدان خــود محیــا کننــد، در ایــن  ــرای فرزن آینــده ی بهتــر ب
بیــن طــرح هــای آموزشــی بســیاری نیــز  اجــرا مــی 
شــوند تاکیفیــت و برآینــد آموزش هــا را بهتــر کننــد، 
ــت. ــا اس ــرح ه ــن ط ــک از ای ــی ی ــدارس فصل ــرح م ط
 رئیــس اداره اســتعدادهای درخشــان اســتان در گفــت و گــو 
بــا کاغذوطــن دربــاره ایــن مــدارس گفــت: ایــن نوع مدرســه، 
مدرســه ای بــا فضــای فیزیکــی مشــخصی نیســت، ایــن کار 
یــک مــدل الگــو بــرداری شــده از اســتان فــارس اســت کــه 
در آن آمــوزش خالقیــت بــه طــور رســمی و ارگانیــک بــا یــک 
ارتبــاط خیلــی خاصــی بــرای گــروه هــای مشــخص، انجــام 
ــوم انســانی ،  ــا  مباحــث عل ــروه ه ــن گ ــی شــود. در  ای م
مهندســی فنــی و  علــوم پایــه مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. 
ایــن آمــوزه هــا بــه صــورت کلــی در مــورد خالقیــت هســتند 
کــه بــا روش هــای خــاص از جملــه بــازی ارائــه مــی شــوند.
   ســعیدی یــادآور شــد: آمــوزش و پــرورش و بنیــاد نخبگان 
ــد شهرســتان  ــوان مجــری ایــن طــرح هســتند، چن ــه عن ب
ــرای ۲  ــن طــرح ب ــد ای ــن طــرح را شــروع کردن ــون ای تاکن
ــن  ــه ای ــی شــود و شــیوه ب ــزار م ــم برگ ــه هشــتم و نه پای
ــون از  ــش آزم ــک پی ــه اول ی ــه در مرحل ــت ک ــورت اس ص

بیــن دانش آمــوزان داوطلــب گرفتــه مــی شــود، نزدیــک بــه 
ــت   ــه خالقی ــوط  ب ــا مرب ــه بیشــتر  آنه ــا 13 ســوال ک 1۲ ی
ــن پیــش آزمــون مطــرح مــی  و تفکــر  واگــرا اســت در ای
شــود. رئیــس اداره اســتعدادهای درخشــان ادامــه داد: ایــن 
ــده،  ــرا درآم ــه اج ــان ب ــهر کرم ــه 1 و ۲  ش ــرح در ناحی ط
ــوند  ــی ش ــاب م ــر انتخ ــر و ۴0 دخت ــه اول ۴0 پس در مرحل

کــه بایــد 5 مرحلــه را بگذراننــد کــه حیــن گذرانــدن مراحــل 
آمــوزش هــای مختلــف را هــم دریافــت مــی کننــد. مرحلــه 
بعــد از پیــش آزمــون، دانــش آموزانــی کــه توانســته انــد از 
آن آزمــون موفــق خــارج شــوند، وارد کارگاه هــای مختلــف 

مــی شــوند و آمــوزش هــای کارگاهــی مــی بیننــد در مرحلــه 
دوم بچــه هــا دفترچــه ایــده پــردازی و خالقیــت طراحــی 
مــی کننــد  ایــن کار را بــر اســاس عالیــق خــود انجــام مــی 
ــق  ــر اســاس عالی ــود را ب ــه خ ــای خالقان ــده ه ــد و ای دهن
معرفــی مــی کننــد کــه البتــه تهیــه ایــن دفترچــه هــا هــم 
فرمــت خاصــی نــدارد و بســتگی بــه خالقیــت دانــش آمــوز 
دارد.  ســعیدی  یــادآور شــد: در هــر مرحلــه یــک تعــدادی 
از دانــش آمــوزان ریــزش پیــدا مــی کننــد  و در نهایــت آن 
ــگان  ــاد نخب ــفیر بنی ــوان س ــه عن ــد ب ــی مانن ــه م ــی ک های
اســتان انتخــاب مــی شــوند و بــه عنــوان بازوهــای اجرایــی 
ــت  ــه فعالی ــرد ک ــی گی ــرار م ــوازم در اختیارشــان ق ــاد ل بنی
خــود را شــروع کننــد و طــرح هایشــان را اجــرا کننــد. ایــن  
طــرح یــک کار پختــه، جدیــد و تاثیــر گــذار  اســت و نزدیــک 
ــن  ــد. ای ــروع ش ــل ش ــال قب ــر  س ــل از مه ــال  و قب ۲س
طــرح زمــان بنــدی مشــخصی نــدارد و بســتگی بــه تکمیــل 
مراحــل دارد.نحــو ثبــت نــام دانش آمــوزان از طریــق مدیــران 
ــرورش  ــوزش و پ ــاد و آم ــق بنی ــه از طری ــدارس اســت ک م
اطــالع رســانی مــی شــود و بعــد مدیــران توجیــه می شــوند 
نهایتــا ســواالت پیــش آزمــون از طــرف بنیــاد نخبــگان  برای 
ــود. ــی ش ــزار م ــون برگ ــه آزم ــال و در مدرس ــدراس ارس م
تاکنــون مرحلــه اول ایــن طــرح عــالوه در شــهر کرمــان در 
ــاد ، شــهربابک  و رفســنجان اجــرا شــده  جیرفــت و عنبرآب
اســت.به گفتــه ســعیدی  ایــن طــرح رایــگان بــوده و هزینــه 
هــا از طریــق اسپانســر پرداخــت مــی شــود  و اولیــن 
قــراردادی اسپانســری را  هــم کــه آمــوزش پــرورش بــرای 
ــا اتــاق بازرگانــی کرمــان بســته  راه انــدازی ایــن مــدارس ب
ــاق  ــت ات ــتان جیرف ــرح در شهرس ــن ط ــر ای است.اسپانس
ــان اینکــه مــکان  ــا بی ــه ســعیدی ب ــی اســت.به گفت بازرگان
ــه نشــده  ــر گرفت ــرح در نظ ــن ط ــرای ای ــرای اج خاصــی ب
،گفــت: در  شهرســتان جیرفــت در دانشــگاه باقرآبــاد محــل 
برگــزاری کارگاه هــا  اســت و در  کرمــان ناحیــه ۲ در دانشــگاه 
فرهنگیــان، ناحیــه یــک مرکــز نــوآوری اجــرا مــی شــود.به 
ــا  ــو ی ــدارس تابل ــن م ــه ای ــل اینک ــه دلی ــه ســعیدی ب گفت
مــکان فیزیکــی خاصــی ندارنــد، فصلــی خوانــده می شــوند.

طرح مدارس فصلی در کرمان مورد استقبال 
قرار گرفت

ــان  ــتان کرم ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــاوری پ ــاون فن مع
ــه اجــرای طــرح مــدارس فصلــی خالقیــت و  ــا اشــاره ب ب

ــن اســتان گفــت: ایــن طــرح  ــردازی در مــدارس ای ایده پ
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــوزی ق ــه دانش آم ــورد اســتقبال جامع م
ــه  ــی زاده ب ــعود رضای ــرا است.مس ــال اج ــت در ح موفقی

ایرنــا گفــت: ایــن طــرح بــه منظــور اســتعدادیابی و کمــک 
ــه هــای  ــش آمــوزی پای ــه شــکوفایی اســتعدادهای دان ب
ــه  ــان ب ــف اســتان کرم ــم در شــهرهای مختل هشــتم و نه

طــور ســه جانبــه در حــال اجــرا اســت.وی تصریــح کــرد: 
دانــش آمــوزان بــه عنــوان فنــاوران و ســرمایه هــای آینــده 
کشــور بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد، لــذا طــرح مــدارس 

فصلــی خالقیــت و ایــده پــردازی در کرمــان بــا همــکاری 
بنیــاد ملــی نخبــگان و اداره کل آمــوزش و پــرورش ایــن 
ــت.معاون  ــده اس ــدازی ش ــتان 98 راه ان ــتان از تابس اس

فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: نحــوه اجــرای ایــن طــرح بدیــن صــورت اســت کــه 
ابتــدا دانــش آمــوزان مشــتاق و خــالق از بیــن حــدود 10 
ــتان  ــدارس اس ــم م ــتم و نه ــه هش ــوز پای ــزار دانش آم ه
و در شــرایط ســنجش یکســان انتخــاب و طــی ســه 
ــد.وی  ــی کنن ــرکت م ــت ش ــی خالقی ــه فصل روز در مدرس
اظهــار داشــت: کارگاه هایــی بــا محوریــت مشــاهده و 
ایده پــردازی، تفکــر واگــرا، توفــان ذهــن و طراحــی لوگــو، 
ــدو کاو، از  ــه کن ــت و حلق ــنجش خالقی ــر، س ــاط مؤث ارتب
ــه  ــه ب ــت ک ــدارس اس ــن م ــرفصل های ای ــن س مهمتری
صــورت گروهــی بــه دانش آمــوزان ارائــه خواهــد می شــود.

خالقیت، ضرورت زندگی است
ســهروردی روانشــناس و مشــاور تحصیلــی در خصــوص 
ــه  ــه خالقیــت در آمــوزش هــای دانــش آمــوزان ب نیــاز ب
کاغــذ وطــن گفــت: زندگــی پیچیــده امــروزی ، هــر 
ــوآوری  ــت و ن ــو شــدن اســت و خالقی لحظــه در حــال ن
ــرای  ــی ب ــر آدم ــال اســت  ه ــی فع ــک ضــرورت زندگ ی
ــه  ــاز ب ــخصی نی ــی ش ــی در زندگ ــاط و پویای ــق نش خل
ــتن و  ــه داش ــده نگ ــن زن ــت دارد و ای ــوآوری و خالقی ن
ــد  ــرد بای ــر ف ــه ه ــه ای اســت ک ــت وظیف ــرورش خالقی پ
بــرای خــود انجــام دهد.کــودکان و نوجــوان بــه اقتضــای 
ســن در مرحلــه ای هســتند کــه پــرورش و توجــه 
بــه خالقیــت هایشــان مــی توانــد نتیجــه ای بســیار 
ــش  ــی  دان ــد وقت ــته باش ــاالن داش ــر از بزگس تاثیرگذارت
ــد  ــتفاده کن ــرا را اس ــر واگ ــه تفک ــرد ک ــاد بگی ــوزی ی آم
ــری  ــم گی ــه تصمی ــاز ب ــه نی ــی ک ــه های ــی در لحظ حت
ــد   ــی کن ــل م ــر عم ــق ت ــکلی دارد، موف ــل مش ــرای ح ب
بــر  را  تاثیــر  بیشــترین  کلــی خالقیــت  بــه طــور  و 
انتخــاب مســیر درســت و مبتنــی بــر عالیــق دانــش 
آمــوزان مــی گــذارد و متاســفانه در کلیــت آموزشــی مــا 
ــال  ــن خ ــود ای ــگ اســت و وج ــم رن ــران  بســیار ک در ای
توجــه بــه نــوآوری و خالقیــت ضربــه هــای زیــادی 
ــد. ــوزان وارد کن ــش آم ــده دان ــوزی و آین ــارت آم ــر مه ب

یکــی از راه هــای جامعــه انســانی بــرای زنــده مانــدن و 
گریز از مرگ و ایســتایی  روی آوردن به نوآوری اســت ما 
مســئولیت ســازمان هــای آموزشــی بــه خصــوص آمــوزش 
و پــرورش کــه وظیفــه تعلیــم و تربیــت فرزنــدان و آینــده 
ــت.  ــتر اس ــیار بیش ــده دارد،  بس ــه را برعه ــازان جامع س

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان کرمان 
با اشاره به اجرای طرح مدارس فصلی خالقیت 
و ایده پردازی در مدارس این استان گفت: این 

طرح مورد استقبال جامعه دانش آموزی قرار 
گرفته و با موفقیت در حال اجرا است.مسعود 

رضایی زاده به ایرنا گفت: این طرح به منظور 
استعدادیابی و کمک به شکوفایی استعدادهای 

دانش آموزی پایه های هشتم و نهم در شهرهای 
مختلف استان کرمان به طور سه جانبه در حال 

اجرا است.وی تصریح کرد: دانش آموزان به 
عنوان فناوران و سرمایه های آینده کشور باید 
مورد توجه قرار گیرند، لذا طرح مدارس فصلی 

خالقیت و ایده پردازی در کرمان با همکاری 
بنیاد ملی نخبگان و اداره کل آموزش و پرورش 
این استان از تابستان ۹۸ راه اندازی شده است.

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان کرمان 
بیان کرد: نحوه اجرای این طرح بدین صورت 

است که ابتدا دانش آموزان مشتاق و خالق از 
بین حدود ۱۰ هزار دانش آموز پایه هشتم و نهم 

مدارس استان و در شرایط سنجش یکسان 
انتخاب و طی سه روز در مدرسه فصلی خالقیت 

شرکت می کنند.

به گفته رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان، منتخبین طرح مدارس فصلی و خالقیت به عنوان سفیران بنیاد 
نخبگان استان معرفی می شوند

پیوستن جیرفت و عنبرآباد به طرح مدارس فصلی

  آمـوزش و پـرورش و بنیـاد نخبـگان بـه عنـوان مجری این طـرح هسـتند، چند شهرسـتان تاکنون 
ایـن طـرح را شـروع کردنـد ایـن طـرح بـرای ۲ پایه هشـتم و نهـم برگزار می شـود و شـیوه بـه این 
صـورت اسـت کـه در مرحلـه اول یـک پیـش آزمـون از بیـن دانش آمـوزان داوطلب گرفته می شـود، 
نزدیـک بـه ۱۲ یـا ۱۳ سـوال کـه بیشـتر  آنهـا مربوط  بـه خالقیـت  و تفکر  واگـرا اسـت در این پیش 
آزمـون مطـرح می شـود. رئیس اداره اسـتعدادهای درخشـان ادامـه داد: این طـرح در ناحیه ۱ و ۲  
شـهر کرمـان بـه اجـرا درآمـده، در مرحله اول ۴۰ پسـر و ۴۰ دختر انتخاب می شـوند که بایـد ۵ مرحله 

را بگذراننـد کـه حیـن گذرانـدن مراحـل آموزش هـای مختلف را هـم دریافت مـی کنند. 

 رئیس اداره اسـتعدادهای درخشـان استان 
ایـن  دربـاره  بـا کاغذوطـن  و گـو  گفـت  در 
مـدارس گفت: این نوع مدرسـه، مدرسـه ای 
بـا فضـای فیزیکـی مشـخصی نیسـت، ایـن 
کار یـک مـدل الگـو بـرداری شـده از اسـتان 
فـارس اسـت کـه در آن آمـوزش خالقیت به 
طـور رسـمی و ارگانیـک بـا یک ارتبـاط خیلی 
خاصـی بـرای گـروه هـای مشـخص، انجـام 
مـی شـود. در  ایـن گروه هـا  مباحـث علوم 
انسـانی ، مهندسـی فنـی و  علـوم پایه مورد 
بـه  ایـن آمـوزه هـا  توجـه قـرار مـی گیـرد. 
صـورت کلـی در مـورد خالقیـت هسـتند کـه 
بـا روش هـای خـاص از جملـه بـازی ارائـه 

شـوند. می 

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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معرفی سایت آرمستان جدید کرمان

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان کهنوج خبر داد:

رفع بيش از 380 فقره شکستگی و نشتی 
تاسيسات آبرسانی در شهرستان کهنوج و توابع

هفت کرمانی به اردوی تيم ملی فوتسال 
بانوان دعوت شدند

سـید مهـران عالـم زاده، شـهردار کرمـان بـر لزوم 
اجـرای هـر چـه سـریعتر طـرح ممیـزی امـوات 
تاکیـد کـرد و گفـت: در صورت تکمیـل این طرح، 
بـه  بـه صـورت مشـخص و  امـوات  جسـتجوی 

سـهولت انجـام می شـود.
او افـزود: چندیـن سـایت کـه از لحـاظ موقعیـت 
در وضعیـت مناسـبی قـرار دارند، پیشـنهاد شـده 
اسـت که با مشـخص شدن قطعی سـایت جدید 
تـا یـک مـاه آینـده، عملیـات اجرایی آن از سـال 

آینده شـروع می شـود.
شـهردار کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه اجـرای طرح 
ممیـزی امـوات و مشـخص شـدن سـایت جدید 
بـرای دفـن امـوات فوریـت داشـته و در اولویـت 
قرار دارد، در ادامه با اشـاره به سـخت و حسـاس 
بودن کار همکاران شـاغل در سـازمان آرامستان ها 
تصریـح کـرد: بایـد بـه گونـه ای زحمـات آن هـا 
جبـران شـود چـرا کـه نـه تنهـا در زندگـی شـغلی 
جامعـه  در  خـود  اجتماعـی  زندگـی  در  بلکـه 

دغدغه هـای زیـادی دارنـد.
عالـم زاده همچنیـن با اشـاره به عالقـه وافر مردم 
کشـور بـه شـهید سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی 
گفـت: شـهرداری بـه زودی امکانـی را در فضـای 
از سرتاسـر  مـردم  تـا  فراهـم می کنـد  مجـازی 
کشـور بتواننـد از راه دور ایـن شـهید واال مقـام را 

زیـارت کنند.
علـی عسـکری مدیرعامل مدیریت آرامسـتان های 
شـهرداری کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه این سـازمان 
طی سـال های گذشـته به نام سـازمان بهشت زهرا 
شـناخته شـده و بـه صـورت سـنتی اداره می شـده 
اسـت، تصریـح کـرد: در مدیریـت جدید سـازمان، 
بـرای تکریـم اربـاب رجـوع برنامـه ریـزی کـرده و 
طرح هـای در دسـتور کار داریـم کـه یکـی از ایـن 

مـوارد نـرم افـزار جامـع مدیریت آرامسـتان اسـت.
او همچنیـن اجـرای طـرح ممیـزی امـوات دفن 
الزمـان را  شـده در آرامسـتان مسـجد صاحـب 
و  کـرد  کار ذکـر  در دسـتور  دیگـر طرح هـای  از 
افـزود: در طـرح ممیـزی مختصـات جغرافیایی 
محـل دفـن امـوات در قالـب اپلیکیشـن ارائـه 
وجسـتجوی امـوات بـه سـهولت انجام می شـود 
کـه در ایـن اپلیکیشـن زیـارت مجـازی وصیـت 
رویـت  قابـل  نیـز  دلنوشـته های شـهدا  و  نامـه 

ست. ا
عسـکری از جملـه اقدامـات انجـام شـده دیگـر 
ایـن سـازمان از نصـب چندیـن بـرج نورپـردازی 
در آرامسـتان خبـر داد و تصریـح کـرد: در زمینـه 
بهسـازی و زیباسـازی آرامسـتان فعلـی اقدامـات 
دیگـری از جملـه نصـب مبلمـان شـهری، جـدول 
گـذاری، انجـام رنگ آمیزی غسـالخانه باغ رضوان 
و بهسـازی فضـای سـبز را در دسـتور کار داریم که 

تعـدادی از ایـن اقدامـات انجـام شـده اسـت.
آرامسـتان های  مدیریـت  سـازمان  عامـل  مدیـر 
شـهرداری کرمـان با اشـاره به مشـکل کمبود فضا 
بـرای دفـن امـوات گفـت: در 10 ماهـه گذشـته ۲ 
هـزار و 100 نفـر فـوت شـدند که نشـان می دهد ما 

در طـول سـال به سـه هـزار قبـر نیـاز داریم.
بـه محدودیت هـای  توجـه  بـا  او تصریـح کـرد: 
مجموعـه پردیسـان قائـم بایـد هـر چـه زودتـر 
مـکان دیگـری برای دفن اموات مشـخص شـود.

شـهرداری  آرامسـتان های  مدیریـت  مدیرعامـل 
کرمـان همچنیـن بـا اشـاره بـه وجـود متبـرک 
سـردار در محل گلزار شـهدا تصریح کرد: بهسـازی 
و زیبـا سـازی محیـط گلـزار تنهـا کار شـهرداری 
ارگان هـای  سـایر  همـکاری  مسـتلزم  و  نیسـت 

دیگـر اسـت.

رفـع 383  از  امـور آب وفاضـالب کهنـوج  مدیـر 
فقره شکسـتگی و نشـتی تاسیسـات آبرسانی در 
شهرسـتان کهنوج و شـهر های تابعه طی یک ماه 

گذشـته خبر داد.
یوسـف زاده مدیـر امـور آب و فاضـالب گفـت: رفع 
شکسـتگی شـبکه توزیـع آب شهرسـتان کهنـوج 
و شـهر هـای تابعـه بـه صـورت مـداوم در حـال 
انجـام بـوده و البتـه قدیمـی بـودن شـبکه و عدم 
توسـط  اسـتاندارد  اتصـاالت  و  لولـه  از  اسـتفاده 
برخـی از مشـترکان از اصلـی تریـن عوامـل تعـدد 

اسـت. شکسـتگی  ها 

حامـد یوسـف زاده بـا بیـان اینکـه از 383 فقـره 
بـه  مربـوط  فقـره   18۴ اتفاقـات،  و  شکسـتگی 
شهرسـتان کهنـوج، 66 فقـره مربوط به شهرسـتان 
فاریـاب، 91 فقـره مربـوط به شهرسـتان قلعه گنج 
و ۴۲ فقـره مربـوط بـه شهرسـتان رودبـار جنـوب 
مـی باشـد، افـزود: بیـش از 80درصـد ایـن تعداد 
شکسـتگی مربوط به شـبکه و ۲0 درصد مربوط به 

انشـعابات بوده اسـت.
وی از شـهروندان خواسـت تـا هرگونه شکسـتگی 
سـامانه  طریـق  از  را  توزیـع  شـبکه  و  انشـعاب 

1۲۲اطـالع رسـانی کننـد.

ایرنـا - هفـت بازیکـن از تیـم هـای کرمانـی بـه 
اردوی تیـم ملـی فوتسـال بانـوان کشـور دعـوت 

شـدند.
نایـب رئیـس هیـات فوتبـال اسـتان کرمـان روز 
جمعـه  در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا گفت: خانم 
هـا فاطمـه اعتدادی، مهسـا کمالـی، زینب کریمی 
نسـب، نرجس کریمی نسـب، سـحر زمانـی، زهرا 
قلـی زاده و فاطمـه خدایـی از تیـم هـای فوتبـال 

مـس رفسـنجان و دختـران کویـر مس کرمـان به 
اردوی تیـم ملـی بانـوان دعوت شـدند.

 مرضیـه جعفـری افزود: اردوی تیم ملی فوتسـال 
بانـوان از چهـارم تـا هفتـم بهمـن در مرکـز ملـی 

فوتبـال در تهـران برگـزار می شـود.
 وی خاطرنشـان کـرد: تیـم ملـی فوتسـال بانوان 
کشـور در اوایـل اسـفند دو بـازی دوسـتانه بـا تیم 

ملـی بانـوان روسـیه برگـزار خواهـد کرد.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون تحدیـد حدود  ششـدانگ یک باب خانه بمسـاحت 
390/36 متـر مربـع تحـت پلـالک ۲فرعـی از 1050-اصلـی 
بخـش ۲۷کرمـان واقـع در گلبـاف خیابـان ولـی عصـر کوچـه جنـب 
اداره بـرق محلـه دریـا مـورد تقاضـای خانـم صغـری نـوروزی گوکـی 
لـذا حسـب درخواسـت کتبـی  نیامـده اسـت  فرزنـد محمـد بعمـل 
مالـک  بـه شـماره 98/110۲۴/۷9۴/ و مـورخ 98/11/1  آگهـی تحدید 
حـدود اختصاصـی پـالک مرقومـه در اجـرای قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی فاقـد سـند رسـمی کـه منجـر بـه رای شـماره 
و  منتشـر  اسـت  شـده   98/5/۲۷ مـورخ   13986031906۲0003۴8
عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 10 صبـح روز یکشـنبه 98/11/۲۷ در 
محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد لذا بـه مالـک و مجاوریـن رقبه 
مزبـور اخطـار میشـود کـه د موعـد مقـرر در ایـن اعالن در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و چنانچه کسـی بر حـدود و حقوق ارتفاقـی آن اعتراضی 
داشـته باشـد مـی توانـد از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
بمـدت 30روز اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک گلبـاف 
تسـلیم و سـپس بـه مراجع قضائی جهت رسـیدگی بـه دادگاه صالحه 
ارسـال در غیـر اینصورت پـس از انقضای مهلت مذکـور هرگونه ادعایی 

مسـموع نیسـت.م الـف: 15۲5
تاریخ انتشار:98/11/6

محمد مقصودی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
13986031901۲00۲3۷9هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای مجیـد محمودی فرزند 
غالمعباس بشـماره شناسـنامه 36صادره از سـیرجان در ششدانگ یک باب خانه به 
مسـاحت 109/96متـر مربـع پالک 333 اصلـی واقع در بخش 36کرمـان به آدرس 
سـیرجان انتهـای خیابـان ولیعصـر خیابان شـهید پاریزی کوچـه دوم خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای/خانم اختر محسـنی  محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 60۷

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/۲1

محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان
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دیالوگ
عکس نوشت

 انتظار زيبايست،
وقتي سايه ي تو ،

از پشت در سرك مي كشد

عکس: 
بهنام صدیقی

کتاب 
دختری از پرو

ايـن كتـاب يك تراژدى-كمدى درخشـان اسـت كه در آن 
فرشـته ى عشـق مسـير تـازه اى ميـان پاريس-لنـدن-

مادريـد و در نهايـت ليمـا ترسـيم مى كند.
 ایـن داسـتان زندگى ریـکاردو را بیان می کنـد که در دهه 
1950 در یکـی از بهتریـن محـالت لیمـا بـا دختـری آشـنا 
می شـود کـه او را شـیلیایی کوچـک می نامند، آشـنایی ای 

کـه بر سراسـر زندگـی او سـایه می افکند.

معرفی  نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان:

فرش کرمان اسير جهل شده است

نایب رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانی استان 
کرمـان بـا انتقـاد از اینکـه چـرا در اسـتان کرمـان مـوزه 
فرشـی وجـود نـدارد تصریح کـرد: جهل بسـیار بزرگی در 
سیاسـت گـذاری فـرش کرمـان اتفـاق افتـاد و جاهالنـه 
کسـانی برای فرش کرمان در گذشـته برنامه ریزی کرده 

بودند.
"عقیـل سیسـتانی" در گفت و گو با ایسـنا، بـا بیان اینکه 
مـی تـوان عنـوان کرد فرش کرمـان جایگاه خـودش را تا 
حـدودی از دسـت داده امـا همچنان اعتبار خـودش را در 
دنیـا دارد اظهـار کـرد: متاسـفانه فـرش کرمـان در داخـل 
جایـگاه خـودش را تـا حـدودی از دسـت داده اسـت اما 
همین فرش در خارج از کشـور همچنان سـرآمد اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه خیلـی سـخت اسـت که بتـوان حال 
فـرش کرمـان را دوبـاره خـوب کـرد تصریـح کـرد: مثـل 
صنایـع دسـتی در فـرش نیـز بـا غفلتـی بـزرگ روبـرو 
شـده ایـم. چـرا در موزه های فرش کشـور، فـرش کرمان 

آنچنـان کـه ارزش و قدمتـی دارد، دیـده نمـی شـود.
ایـن فعـال حـوزه فرش بـا تاکید بـر اینکه متنـوع ترین 
و مرکـز بافنگـی کل دنیـا بـه لحـاظ تنـوع طـرح و نقش 
اسـتان کرمان اسـت اظهار کرد: در اسـتان کرمان 31 ایل 
و 58 طایفـه مسـتقل وجـود دارد کـه ایـن تنـوع ایـل ها 
بـه معنـای تنـوع آداب، رویکرد، نقش و سـنن اسـت که 
خـود در زمینـه تولید فرش عشـایری، نمونـه و خاص در 

کشـور و دنیا اسـت.
نایب رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانی استان 
کرمـان بـا اشـاره به وجـود فرش هـای روسـتایی باف و 
شـهری بـاف در اسـتان کرمان گفـت: کمتر اسـتانی را در 
کشـور شـاهد هسـتیم کـه دارای چنیـن تنوعـی در حوزه 
فـرش اسـت بـه طـوری کـه اعتبـار فـرش کرمـان هم به 
عشـایری بافـت و هـم به شـهری بافـت بوده کـه در نوع 

خـود خـاص و ویژه اسـت.
سیسـتانی بـا انتقـاد از اینکه چرا در اسـتان کرمـان موزه 
فرشـی وجـود نـدارد تصریح کـرد: جهل بسـیار بزرگی در 
سیاسـت گـذاری فـرش کرمـان اتفـاق افتـاد و جاهالنـه 
کسـانی برای فرش کرمان در گذشـته برنامه ریزی کرده 

بودند.
ایـن فعـال حـوزه فـرش با انتقـاد از نبـود مسـتندات در 
حـوزه فرش در اسـتان کرمـان گفت: چرا نباید در اسـتان 
کرمـان از »محمـد ارجمنـد کرمانـی« بـه عنوان سـلطان 
فـرش دنیـا، مسـتندی داشـته باشـیم و ایـن نداشـتن 
تاریـخ و مسـتندات، خـود عاملـی اسـت کـه نشـان می 

دهـد حـال فـرش کرمـان خوب نیسـت.
نایب رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانی استان 
کرمـان بـا بیـان اینکه در گذشـته به فرش بافـان کرمانی 
ظلـم هـای بزرگی شـد افـزود: هم اکنون کمتـر جایی در 
اسـتان کرمان شـاهد هسـتید که فرش بافی را به عنوانی 
شـغل آبرومنـد بداننـد و دلیل این مهم نیز به این اسـت 
کـه دولـت بـه ایـن حـوزه ارزآور کشـور در اسـتان کرمان 
نـگاه مناسـبی نداشـته و ادعـای ایـن جملـه نیـز در این 
اسـت کـه شـما در اسـتانی همچـون کرمان موزه فرشـی 

را نمـی بینید.
وی بـا بیـان اینکـه عـدم نـگارش مسـتندات و تاریـخ 

و  بافنـدگان  از  مناسـب  تجلیـل  عـدم  ایـن صنعـت، 
صادرکننـدگان، عـدم حفـظ ایـن اثـر گرانبها و ... سـبب 
شـده کـه در نهایـت فـرش کرمـان بـه داسـتان امـروز 
خـودش برسـد، گفـت: یکی دیگر از آسـیب هـای حوزه 
فـرش کرمـان در ایـن بـود که دانـش تجـارت در فرش 
از بـزرگان ایـن حـوزه به نسـل هـای بعدی آنهـا منتقل 
نشـد و این انقطاع آسـیب بسـیار بزرگی به تولید فرش 

کرمـان وارد کـرد.
این نویسـنده کتـاب »دایره المعارف دسـتبافته داری 
اسـتان کرمـان« بـا بیـان اینکه بـا این اوضـاع، خیلی 
خوشـبین بـه بهبـود حـال و روز فرش کرمان نیسـتم 
تصریـح کـرد: اگـر برنامـه ای مشـخص بـرای فـرش 
کرمان داشـته باشـیم، قطعا حال فـرش کرمان خوب 
خواهـد شـد زیرافـراد بسـیار زیـادی در اسـتان کرمان 
هسـتند کـه دانـش این حـوزه را دارند و فـرش را می 
شناسـند کـه مـی تـوان از وجـود چنیـن افـرادی در 

برنامـه ریـزی هـای صنعت فـرش اسـتفاده کرد.
نایب رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانی استان 
کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد کار را بـه اهل آن سـپرد 
افـزود: بزرگتریـن ضربـه ای که دولت به فـرش وارد کرده 
ایـن بـود کـه فـرش را به حـوزه صنعتـی انتقـال دادند و 
متولـی آن امـروز وزارت صنعـت، معـدن و تجارت اسـت 
ایـن در حالـی اسـت کـه جایـگاه فـرش بایـد در حـوزه 

صنایع دسـتی قـرار بگیرد.
سیسـتانی بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت بایـد کار را بـه کار 
دانـش واگـذار کند افزود: در اسـتان کرمان بـا فاصله 160 
کیلیومتـر از مرکز اسـتان، شـهر جهانی گلیـم را داریم اما 
چـرا شهرسـتان راور بـه عنـوان قطب فرش کرمـان، نباید 

ثبت جهانی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه دولـت مـی توانـد بـا برنامـه ریـزی 
درسـت وضعیـت فـرش کرمـان را از حالـت کنونـی خود 
خـارج کنـد ادامـه داد: در حـوزه گلیـم بـا وجـود اینکـه 
دولـت )سـازمان میـراث فرهنگـی و صنایع دسـتی( به 
ایـن حـوزه ورود پیـدا کرده اسـت اما چون این سـازمان 
تخصصـی بـوده، بـه خوبـی توانسـته بـا کمـک بخـش 
خصوصـی جایگاه گلیم را در اسـتان و کشـور نمایان کند 
و ایـن کار در 10 سـال گذشـته در حـوزه گلیـم سـیرجان 

صـورت گرفته اسـت.
ایـن فعال حـوزه فرش با بیان اینکه مخالـف ورود دولت 
بـه حـوزه فـرش نیسـتیم تصریـح کـرد: متاسـفانه ورود 

نهادهـای غیرتخصصـی بـه حوزه هنـری که هزاران سـال 
پیشـینه داشـته و بـه شـدت تخصصـی اسـت، قطعا به 

حـوزه فرش آسـیب خواهند رسـاند.
نایب رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانی استان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه در حـوزه فرش اسـتان کرمان، 
خانـه از پـای بـس ویـران اسـت تصریـح کـرد: کاری که 
اصولی نباشـد، قطعا همه چیز آن غیراصولی خواهد بود. 
مشـکالت فـرش کرمـان در تولید، صادرات و ... اسـت که 

به صـورت زنجیـره آور ادامه دارد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتان بایـد توجه ویـژه ای به 
حوزه گردشـگری، فرش و صنایع دسـتی داشـته باشـد 
زیرا این مشـاغل، مشـاغلی پایدار هسـتند افزود: دلیل 
اینکـه حـال خیلـی از صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان 
همچـون فـرش و مـس خـوب نیسـت ایـن اسـت که 
نسـبت به فرش و صنایع دسـتی اسـتان غفلت بسـیار 
بـزرگ جبـران ناپذیـری صـورت گرفتـه و دولـت نیـز 

عامـل ایـن آسـیب ها بوده اسـت.
ایـن فعال حوزه صنایع دسـتی اسـتان کرمـان با تاکید 
مجـدد بـر اینکـه در بخـش هنـر در دهه هـای اخیر کار 
را جـدی نگرفتـه و معنـا کار را نفهمیده ایم خاطر نشـان 
کـرد: اگـر امروز هم نسـبت بـه این هنرهـا غفلت کنیم، 
در 10 سـال آینـده وضعیـت بدتـری را تجربـه خواهیـم 
کـرد. امـا متاسـفانه همچنان شـاهد هسـتیم که فرش 

در اولویـت هـای دولت وجـود ندارد.

گزارش
ایسنا

سنا
 ای

س:
عک

نایـب رییـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانی 
اسـتان کرمان با اشـاره به وجود فرش های روسـتایی 
بـاف و شـهری بـاف در اسـتان کرمـان گفـت: کمتـر 
اسـتانی را در کشـور شـاهد هسـتیم کـه دارای چنین 
تنوعـی در حـوزه فـرش اسـت بـه طـوری کـه اعتبـار 
فـرش کرمـان هم به عشـایری بافت و هم به شـهری 

بافـت بـوده کـه در نـوع خـود خـاص و ویژه اسـت.
سیسـتانی بـا انتقـاد از اینکـه چـرا در اسـتان کرمـان 
مـوزه فرشـی وجـود نـدارد تصریح کـرد: جهل بسـیار 
بزرگـی در سیاسـت گذاری فرش کرمـان اتفاق افتاد و 
جاهالنـه کسـانی برای فـرش کرمان در گذشـته برنامه 

ریـزی کـرده بودند.

از صفحه کهنوجی ها
اب  وپـر  جـذاب  دره  بـه  شـوباد  کوهنـوردی  گـروه  نـوردی  ودره  گلگشـت 

کهنـوج گشـکندر  وگردشـگری 

  در اینستاگرام چه خبر
         در توییتر چه می گویند؟

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 

واگذاری محل داروخانه سرپایی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مزایده دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار
۸۹/۲۱/۱۱/۹۸

دریافت اسناد: واگذاری محل داروخانه سرپایی بیمارستانموضوع مزایده
الف(سامانه ستاد ایران
 www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی 
مناقصات 

http://iets.mporg.ir

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریالبراورد یکساله )ریال(

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۸روزیک شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰دریافت اسناد 

تا ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۱بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ در محل بیمارستان بردسیر  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مزایده(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

 شناسه آگهی۷۴۸۶۹۷

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ت اول
نوب

-آخرین  مهلت  تسلیم  پاکات  ساعت: ۱۵  روز یکشنبه   مورخ ۹۸.۱۱.۲۰
- تاریخ افتتاح پاکت های الف ،ب و ج ساعت : ۸:۳۰  روز دو شنبه   مورخ: ۹۸.۱۱.۲۱

- الزم بــه ذکــر اســت در زمــان بازگشــایی پاکــت هــای "الــف، ب و ج"،   یــک نفــر نماینــده از هــر کــدام از شــرکت کننــدگان  مــی  توانــد در جلســه بازگشــایی پــاکات حضــور 
ــته باشد. داش

آدرس: کرمان-بلوار ۲۲ بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲

آگهی مناقصه شماره : 75/الف/11-98م
شـرکت آب وفاضـالب اسـتان کرمان در نظردارد مناقصات مشـروحه به شـرح جـدول زير را به صـورت جداگانه از محل اعتبارات داخلـی با برگزاری مناقصه 

عمومـي  بـه پیمانـکاران واجد شـرايط واگذار نماید. لذا از کلیه شـركت هاي خدماتی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشـته خدماتی مربوطه ومجـوز از اداره کار 
و رفـاه و امـور اجتماعـی مـی باشـند،  دعوت می شـود جهت دريافت اسـنادمناقصه  تا پايان وقت اداري روز پنج شـنبه  مـورخ: ۹۸.۱۱.۱۰  به  دفتـر قراردادهاي 

شـرکت مراجعه نمایند. مشـخصات این مناقصه درسـایت شرکت مهندسـی آب و فاضالب اسـتان کرمان  به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

مبلغ ضمانت شرکت در فرایند ارجاع کار )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کار ردیف

1
  قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، 
ارزیابی امالک ، گزارشات  و اپراتوری و.... شهرستان های جیرفت و عنبرآباد       

1۲.369.۴6۷.8۷1618.۴80.000

بحران کم آبی را جدی بگیریم


