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کرونا اثبات کرد که مهربانی نمرده است
انسـان چنـد دهه ی اخیر با انسـان قـرون و اعصار گذشـته اختالفات فاحش 
و غیرقابل مقایسـه ای دارد، امـروزه وفـای بـه عهـد، قول و قـرار، پیمـان اخوت 
و بسـیاری از هنجارهـای پسـندیده و ارزش هـای شـاخص جوامـع انسـانی بـه 
شـدت رنـگ باختـه و اثـری از آنهـا باقـی نمانـده اسـت و بـا کمـال تأسـف 

و تأثـر بایـد گفـت کـه جـای خـود را بـه 
خیانـت، عهدشـکنی، عدم صداقـت و ده ها 
ناهنجـاری مذمـوم دیگـر داده اند. بـر همین 
اسـاس ما هـر روزه شـاهد عهدشـکنی هایی 
همچـون طـالق، خیانـت در امانـت، قتـل، 
برادرکشـی، فرزندکشـی، سـرقت، تجـاوز 
بـه حقـوق دیگـران و... هسـتیم کـه همـه ی 
آنهـا ناشـی از فاصله گرفتن انسـان امروزی 
از اخالق و سـیره انبیاء و راه بزرگان اسـت.

امـا ویـروس مرگبـار و کشـنده ی کرونـا 
بـه تعطیلـی و  بـا همـه آسـیب ها و مصیبت هـای بی شـمارش کـه جهـان را 
نابـودی کشـانده، برخـی وقایـع زشـت و زیبـا بـه همـراه دارد کـه مجموعـا 

اتفاقـات زیبـای آن بیشـتر از حـوادث زشـت آن اسـت.
هـر چنـد در ایـن وانفسـای شـبه جهنم عـده ای از سرنوشـت جهـان عبرت 
زرد  برگ هـای  هماننـد  انسـان ها  فـوج  فـوج  کـه  شـرایطی  در  و  نگرفتـه 
خـزان زده از درخـت زندگـی بـر زمیـن فـرش می شـوند بـه فکـر احتـکار و 
گران فروشـی اقالمـی همچون ماسـک و لوازم بهداشـتی مورد نیـاز همنوعان 
خـود هسـتند، امـا عده ای در سراسـر جهـان برای کاسـتن از آالم انسـان  ها از 
هـر نـژاد، قـوم و قبیله، جـان خود را در طبـق اخالص گذاشـته و برای نجات 
جـان انسـانی با جـان خویشـتن قمـار می کننـد، آری علی رغم همـه انتقاداتی 
کـه طـی چند سـاله اخیر بـه پزشـکان و کادرهای درمـان، پیرامون وابسـتگی 
شـدید آنهـا بـه مادیـات بـود، در ایـن برهـه حسـاس پزشـکان، پرسـتاران و 
همـه پرسـنل ایـن حـوزه، خصوصـا در میهـن عزیزمـان ایـران، اثبـات کردند 
کـه وجدانشـان بیدارتریـن وجـدان بشـریت اسـت و چنـان خسـتگی ناپذیر 
التیـام می بخشـند کـه جوانمـردی، همـت، دالوری و  دردهـای انسـان ها را 
خصایـص نیکـوی انسـانی در حضورشـان رنـگ می بـازد، آری بایـد گفـت 
بـا همـه زشـت و خشـن بودنـش، توانسـت  پلیـد  نامهربـان و  کـه کرونـای 
فرشـتگان واقعـی را بـه مـا نشـان دهـد و اثبـات کنـد که هنـوز مهربانـی زنده 

است.
احسان احمدی

جلسه ساماندهی امور جوانان و 
شورای ورزش شهرستان به ریاست 

فرماندار عنبرآباد برگزار شد

مینو محرز:

نباید اجازه می دادند تاالرها باز شود
دیدید که خانه خدا را بستند
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بررسی جزئیات و عملکرد دو ماهه مجلس یازدهم؛

آغازی جنجالی و غیرهدفمند

4

نوبت آگهی مزایده فروش زمین تجاری 
دوم

شهرداری علی آباد به استناد مصوبه شماره ۹۹/۱۹ مورخه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
شورای محترم اسالمی شهر علی آباد که مصوبه فوق مورد تایید کمیته انطباق

 مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان جیرفت قرار گرفت، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت 
به فروش ۷۶ قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهر علی آباد ضلع غربی بولوار شهید همت، به افراد 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید، لذا شرکت کنندگان می توانند از تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ضمن 
مراجعه حضوری به شهرداری و رؤیت نقشه و قیمت پایه قطعات با توجه به شرایط ذیل در وقت مقرر، 
پیشنهاد خود را به انضمام فیش واریزی سپرده به مبلغ ۵ درصد قیمت پیشنهادی به شماره حساب 
۰۱۱۳۰۲۹۷۷۱۰۰۱ نزد بانک ملی مرکزی جیرفت به نام شهرداری علی آباد در پاکت درب بسته و 
الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹ به حراست شهرداری 

تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایط مزایده:

۱- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۲- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به  عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
۳- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
تلفنی شهرداری جهت  یا  اعالم کتبی  از  برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس   -۴
پرداخت بهای زمین به صورت نقد به شهرداری مراجعه در غیر این صورت سپرده واریزی شرکت در 

مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۵- بهای زمین های فوق به صورت نقدی وصول می گردد.

۶- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط و نفرات بعد جایگزین خواهد شد.
۷- جهت پرداخت سپرده، شرکت در مزایده حتما می بایست فیش مخصوص شهرداری از واحد درآمد 

شهرداری اخذ گردد.
۸- پاکت ها در روز چهارشنبه تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۹ راس ساعت ۹ صبح در محل شهرداری بازگشایی 

می شود.

محمدرضا پورابراهیمی- شهردار علی آباد

آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان )سهامی خاص(

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان )سهامی خاص( زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز 
)کیلومتر ۷ جاده  بردسیر  فوالدسازی  و  احیاء مستقیم  مجتمع  در  جهت خدمت 
نگار( از بین واجدین شرایط مرد در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی و کارشناسی از 
طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی )عمومی و تخصصی( ، معاینات طب صنعتی 
)جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و ویژگی هاي روانشناختی( و کسب نمره 
حد نصاب الزم، به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام به 
جذب می نماید. متقاضیان مقطع کارشناسي مي بایست بومي استان کرمان و مقاطع 

کارداني و دیپلم بومي شهرستان بردسیر باشند.
الزم  به  ذکر است کلیه مراحل آزمون تا مرحله معرفي به شرکت فوالد سیرجان ایرانیان، 

توسط دانشگاه صنعتی شریف )کاراسا( مجري برگزاري آزمون انجام مي پذیرد .
 www.karasa.ir داوطلبان واجد شرایط میتوانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی
مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۴ تا پایان روز سه شنبه مورخ 

۹۹/۰۵/۰۷ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان از پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 
حوزه های آبخیز خافکوئیه، آب برده و دوچار 

شهرستان جیرفت 
بـه گزارش خبرنـگار پیام طبیعت 
حمـزه  دکتـر  کرمـان،  جنـوب 
طبیعـی  منابـع  مدیـرکل  احمـدی 
بـه  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری  و 
رئیـس  برخـوری  مهنـدس  همـراه 
اداره کنتـرل سـیالب و آبخوانداری 
اداره کل از پروژه هـای حوزه هـای 
آبخیز خافکوئیه، آب بـرده و دوچار 

شهرسـتان جیرفـت بازدیـد کردند. در حاشـیه این بازدیـد دکتر احمدی 
آبخیـزداری را در شـرایط کنونـی از مهم تریـن رسـالت های کاری در 
حـوزه منابـع طبیعـی دانسـت و کنتـرل فرسـایش خـاک، تغذیـه سـفره 
آب هـای زیرزمینـی و بـه تبـع آن کاهش اثـرات خشک سـالی و کنترل 
سـیالب، تقویت پوشـش گیاهی و اشـتغال زایی را از تأثیرات مثبت این 
پروژه هـا در منطقـه اعـالم کـرد. مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان در پایـان بیـان کـرد: منابـع طبیعـی بسـتری بـرای رونـق 
کشـاورزی و ذخیـره آب اسـت و بـه همیـن منظـور از محـل اعتبـارات 
صنـدوق توسـعه ملـی و بـه اذن مقـام معظـم رهبـری اعتبـارات خوبی به 
ایـن پروژه هـا اختصـاص یافتـه اسـت و بـا اثربخشـی مطلـوب ایـن قبیل 

اقدامـات، امیـد بـه تـداوم آن داریـم.

مهندس افتخاری به شایعات تعطیلی پروژه 
بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی جیرفت پاسخ داد

مهنـدس افتخـاری مدیـر روابـط 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  عمومـی 
جیرفـت نسـبت بـه تصاویـر و خبـر 
درج شـده در بعضـی از پایگاه هـای 
خبـری مبنی بر بارگیـری آهن آالت 
 ۲۵۸ بیمارسـتان  پـروژه  تعطیلـی  و 
تختخوابی جیرفت چنین پاسـخ داد:
قابل توجه مردم نجیب شهرسـتان 

جیرفت و خبرنگاران گرامی 
در پاسـخ به تصاویر و خبر درج شـده در بعضی از پایگاه های خبری 
نسبت به بارگیری آهن آالت و تعطیلی پروژه در حال ساخت بیمارستان 
۲۵۸ تختخوابـی جیرفـت در نبـش هتـل ناجی، بـه اطالع می رسـاند این 
پـروژه ملـی اسـت و تغییراتـی در پیمانـکار انجـام مي شـود کـه توسـط 
شـرکت مـادر تخصصـی وابسـته بـه وزارت بهداشـت انجام مي شـود و 
هیـچ ربطی به دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت نـدارد.  از طرفی با تغییر 
پیمانـکار ممکـن اسـت بخشـی از مصالـح پـای کار مربوط بـه پیمانکار 
باشـد و صاحـب اختیـار آن اسـت کـه جابه جا کند یا بـه پیمانکار جدید 
بفروشـد و ایـن بـه معنـی جابجایـی و یا تعطیلـی پروژه نیسـت. همچنین 
بـا پیگیری دکتـر مکارم رئیس محترم دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، 
براسـاس گفتـه جنـاب آقای مهنـدس احمـری مدیرعامل شـرکت مادر 
تخصصـی وزارت بهداشـت بـه زودی پیمانـکار جدید معرفـی و کار بر 

اسـاس اعتبـار تخصیـص یافته شـروع  به  کار خواهـد کرد.

مهندس جبالبارزی:
 مجوز مرز هوایی جنوب کرمان برای 

صادرات به زودی صادر می شود
بـه گزارش روشـنفکری عباس جبالبارزی دوشـنبه  شـب در نشسـت 
بـا اصحاب رسـانه جنـوب اسـتان کرمان اظهـار داشـت: اتـاق بازرگانی 
کرمـان تنهـا اتاقی در کشـور اسـت کـه دفتـر نمایندگـی دارد و جنوب 

کرمـان نیـز شـامل این دفتـر نمایندگی می شـود.
وی ایجـاد هماهنگـی بیـن صـادرات و واردات را از وظایـف مهـم 
اتـاق بازرگانـی صنایـع، معـادن و کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
بخـش  پارلمـان  به عنـوان  بازرگانـی  اتـاق  و تصریـح کـرد:  دانسـت 
خصوصی شـناخته شـده اسـت. جبالبـارزی با بیـان اینکه در یک سـال 
گذشـته 6۵0 هـزار تـن محصـول جالیـزی و گلخانـه ای صـادر شـده 
اسـت کـه بیـش از 300 هـزار تـن محصـوالت گلخانـه ای و 3۵0 هزار 
تـن محصـول جالیزی می باشـد. وی با بیـان اینکه آزمایشـگاه خرما در 
جیرفـت راه انـدازی شـده اسـت گفـت: در گذشـته هر محمولـه ای که 
قـرار بـود صادر شـود بایـد در آزمایشـگاه سـایر شهرسـتان ها آزمایش 
آن انجـام می شـد امـا امـروز در جیرفت آزمایشـگاه راه اندازی شـده و 
در روز می توانیـم چندیـن گواهـی اسـتاندارد را صـادر کنیـم. رئیـس 
اتـاق بازرگانـی صنایـع، معـادن و کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
خاطر نشـان کرد: به زودی آزمایشـگاه مرجع جنوب کرمـان راه اندازی 
می شـود کـه کار اجرایـی آن توسـط دانشـگاه جیرفـت در حـال انجام 
اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۲10 هـزار تـن ظرفیـت تولیـد خرمـا در 
منطقـه وجـود دارد کـه بیـش از ۸0 هـزار تـن آن ظرفیـت صـادرات 
دارد افـزود: ۵ مجـوز سـرمایه گذاری لجسـتیک در ایـن منطقـه صـادر 
شـده اسـت کـه فقط یک نفـر به بانـک معرفی شـده و مابقـی در حال 
طـی مراحـل اداری هسـتند. در ادامـه مهنـدس محبان دبیـر اجرایی این 
تشـکل غیردولتی ضمن پاسـخ بـه سـوال خبرنگاران گـزارش مفصلی 

از اقدامـات انجـام شـده و قراردادهـای منعقـد شـده ارائـه نمود.

کسب موفقیتی ارزشمند توسط شرکت گاز 
استان کرمان در مجمع عمومی سالیانه

 شرکت ملی گاز ایران
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمـان، مجمـع 
عمومـی و عادی سـالیانه شـرکت گاز اسـتان کرمـان در روز چهارشـنبه 
مـورخ ۲۵ تیرمـاه 1399 بـا حضور معاون محترم وزیـر نفت و مدیرعامل 
شـرکت ملـی گاز ایـران، اعضـا هیئت مدیره شـرکت ملـی گاز ایـران و 
سـایر مدیران ارشـد آن شـرکت در محل سـاختمان سـتاد شـرکت ملی 
گاز ایران برگزار گردید که طی آن عملکرد موفق شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان درسـال 9۸ و گـزارش حسابرسـی شـده صورت های مالی سـال 
139۸ کـه بـا جـذب حداکثـری ایفـای تعهـدات اعتبـارات سـرمایه ای 
مصـوب بـوده اسـت، مـورد تصویـب، تقدیـر و تشـکر اعضـا مجمـع 

عمومـی قـرار گرفت.

1- دیـدار ویدئـو کنفرانسـی رهبر انقـالب با نمایندگان مجلـس یازدهم و 
توصیه هایـی بـه مجلس جدید از سـوی ایشـان

۲- ادامـه اظهارنظرها پیرامون مصاحبه بهمـن بابازاده با محمود احمدی نژاد 
و گفته  های جالب ایشـان پیرامون برخی خوانندگان از جمله اسـتاد شجریان

3- ادامه ابهامات پیرامون قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
۴- وقوع انفجار مشـکوک در ناو هواپیمابر »یو اس اس بونهام ریچارد« در 

پایگاه دریایی سـن دیگو در جنوب غربی آمریکا
۵- درخواسـت اعـاده دادرسـی از سـوی ریاسـت قـوه قضائیـه بـرای سـه 
محکـوم بـه اعـدام حـوادث آبان مـاه در پی درخواسـت های متعـدد مردمی

6- حضـور اعتراضـی حمیـد بقایی نسـبت بـه یک تیتـر روزنامه شـرق در 
دفتـر ایـن نشـریه و حمله و فحاشـی بـه تحریریه

۷- درگذشت احمد پورمخبر بازیگر سینما و تئاتر

انتصاب مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب در کارگروه 
تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع نیـروی برق جنوب اسـتان 
کرمـان، مجتبـی یزدانـی، مدیر دفتـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطات، طی 
حکمـی از سـوی سیدحسـن سـجادی معـاون تحقیقـات و منابـع انسـانی 
شـرکت مـادر تخصصی توانیر بـه عضویت کارگـروه تخصصی معماری 
سـازمانی و مدیریـت فرآیندهـا در آمـد. در قسـمتی از ایـن حکـم آمـده 
اسـت: بـه موجـب ایـن حکم به مـدت دو سـال به عنـوان عضـو کارگروه 
تخصصـی معمـاری سـازمانی و مدیریـت فرآیندهـا در کمیتـه دولـت 
الکترونیـک و هوشمندسـازی صنعت برق منصوب می شـوید امید اسـت 
بـه اتفـاق سـایر اعضـاء نسـبت بـه انجـام وظایـف خـود، اقـدام و زمینه را 
بـرای اسـتقرار مـدل مطلـوب معمـاری سـازمانی در شـرکت های صنعت 
بـرق، فراهم سـازید.  سیاسـت گذاری، برنامه ریزی، تدوین و بروزرسـانی 
اسـتانداردها، مدل هـای مرجـع و دسـتورالعمل های الزم؛ نظـارت عالیه بر 
اسـتقرار مدل هـای مرجـع معمـاری سـازمانی؛ ارزیابـی و ارتقـای سـطح 
بلـوغ معمـاری سـازمانی؛ بسترسـازی و هماهنگـی برای مدیریـت دانش، 
از  اطمینـان  حصـول  کارکنـان؛  و  مدیـران  فرهنگ سـازی  و  آمـوزش 
سـازگاری و تطابـق نتایـج و فرآورده های پروژه های معماری سـازمانی و 

.... برخـی از وظایـف ایـن کمیتـه می باشـد.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاي برق کرمان اعالم کرد: 
اجراي طرح مهرآوا در راستاي تسهیل خدمات رساني 

تخصصي به مشترکین ناشنوا و کم شنوا
حسـین علیزاده گفت: به طور کلي هدف از اجراي طرح مهرآوا تسـهیل 
خدمات رسـاني تخصصـي بـه مشـترکین کم شـنوا و یـا ناشـنوا توزیـع بـرق 

شـمال کرمـان، از طریـق برقـراري ارتبـاط هدفمند بـا این افراد اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان 
بـرق  توزیـع  شـرکت  وظیفـه  اینکـه  بیـان  بـا  علیـزاده«  »حسـین  کرمـان 
خدمات رسـاني بـه مشـترکین در هـر نقطـه از شـهر و در هـر سـاعت از 
شـبانه روز است اظهار داشـت : به منظور تسهیل خدمات رساني به مشترکین 
کـه بعضـا در یـک خانـواده کم شـنوا یـا ناشـنوا هسـتند و در صـورت قطـع 
بـرق امـکان تمـاس تلفني و برقـراري ارتباط بـا مرکـز 1۲1 را ندارنـد. براي 
اولیـن بـار در کشـور، شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان در یـک 
طـرح ابتـکاري بـا عنـوان )مهرآوا( تـالش کرده تا گوشـه اي از این مشـکل 
را رفـع نمایـد.  مدیـر امـور دیسـپاچینگ و فوریت هـاي بـرق کرمان گفت 
: در ایـن طـرح افـراد ناشـنوا میتواننـد از طریـق ارسـال پیامـک به سرشـماره 
100000001۲1 مرکـز فوریت هـاي بـرق درخواسـت خـود را اعالم نمایند 
تـا در اسـرع وقـت بـا مراجعـه همـکاران امـور اتفاقـات بـه محل مـورد نظر 
نسـبت بـه پیگیـري درخواسـت اقـدام خواهـد شـد.  وي در ادامـه خدمـات 
مجموعه صنعت برق را بسـیار حائز اهمیت دانسـت و اظهار داشـت: ارزش 
خدمـت بـه همنوعـان نیازمنـد، بـا هیچ معیـاري قابل قیـاس نیسـت و پاداش 
اخـروي براي این خدمات خطیر بسـیار ارزشـمندتر از پاداش دنیوي اسـت. 
علیـزاده بـا بیان اینکـه حل موضوع معلولیت در کشـور نیاز بـه اقدام جمعي 
و اجتماعـي دارد، افـزود: مناسب سـازي محیـط و فضـا بـراي افـراد داراي 
معلولیت جسـماني در سـطح شـرکت انجام گرفته اسـت .  وي گفت: تنها 
تکریـم افـراد داراي معلولیـت کافـي نیسـت و بایـد ایـن تبدیـل بـه فرهنگ 
شـود.  وي ابـراز امیـدواري کرد، طرح )مهرآوا( شـرکت توزیع برق شـمال 
که در راسـتاي تسـهیل خدمات رسـاني به مشـترکین ناشـنوا و کم شـنوا در 
شـمال اسـتان انجام مي شـود بتواند با همکاري مسـئولین صنعت برق کشور 

در سـایر اسـتان ها توسـعه یافتـه و اجرا شـود.

با هدف ایمنی بیشتر در محور جیرفت بلوک، 
آب نمای کوگوئیه تبدیل به پل شد 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای 
جنوب اسـتان کرمان رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرسـتان 
جیرفـت گفت: با توجه بـه اینکه محور جیرفت-بلوک یکـی از محورهای 
پر تردد شهرسـتان جیرفت اسـت افزود: وجود آب نمای روسـتای کوگوئیه 
در ایـن مسـیر یکـی از نقـاط حادثه خیـز ایـن محـور بـود کـه کار اصـالح 
ایـن نقطـه در دسـتور کار ایـن اداره قـرار گرفـت.  اکبـر سـلیمانی افـزود: 
بـا احـداث پـل لولـه ای آب نمـا حـذف و شـرایط تـردد ایمـن در این مسـیر 
بـرای راننـدگان فراهـم شـده اسـت.  وی بـا بیـان اینکه بـرای رفـع این نقطه 
حادثه خیز و اصالح مسـیر 3 میلیارد ریال اعتبار هزینه شـده اسـت افزود: در 
زمـان بارندگی هـا بـا توجه بـه بارش بـاران در باالدسـت این محور سـیالب 
به صـورت ایمـن از ایـن پـل لولـه ای احـداث شـده عبـور می کنـد و سـبب 

قطعی مسـیر هـم نخواهد.

شهردار منطقه سه شهر کرمان:

بوستان ۵000 مترمربعی »معلم« آماده
 بهره برداری است

شـهردار منطقـه سـه شـهر کرمـان از پایـان بهسـازی، تجهیز و زیباسـازی 
بوسـتان »معلم« در ابتدای خیابان شـهید مصطفی خمینی )مجاور پل 9 دی( 

داد. خبر 
رامیـن امیرمـداح گفـت: در بهسـازی بوسـتان »معلـم« به مسـاحت ۵000 
مترمربـع، پیاده روهـا سـنگ فرش، جدول هـای جدید نصـب و دو آب نمای 
جدیـد سـنگی بـا طراحـی زیبا اجـرا شـد. وی به نصـب پایه چـراغ و اجرای 
روشـنایی و نصـب بـرج نـور، مجموعـه بـازی کـودکان، مبلمـان پارکـی و 
وسـایل تندرسـتی در بوسـتان »معلـم« اشـاره کرد و گفـت: در این بوسـتان، 
سـرویس بهداشـتی، آالچیـق، ایسـتگاه شـارژ موبایل، میز تندیـس و فضای 
سـبز جدیـد نیـز اجـرا شـده اسـت. شـهردار منطقه سـه با بیـان این کـه اوایل 
ماه جاری، میدان »رسـالت« و بوسـتان »سـراج« در این منطقه به بهره برداری 
رسـید، گفت: عالوه بر بوسـتان »معلم«، بوسـتان های »خبرنگار«، »شهریار« و 

»آفتـاب« نیـز تـا دوماه آینـده بـه بهره برداری می رسـد.

در  کرمـان  اسـتاندار 
شـرکت  مدیرعامـل  دیـدار 
اجتماعـی  تامیـن  سـرمایه گذاری 
)شسـتا( گفـت: ایجـاد حتـی یک 
شـغل هـم برای مـا مهم اسـت و از 
هـر اقدامـی برای ایجاد اشـتغال در 
اسـتان کرمـان حمایـت می کنیـم.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دکتـر  کرمـان،  اسـتانداری 
ایـن  در  فدایـی  محمدجـواد 
قابلیت هـای  و  ظرفیت هـا  دیـدار، 
کرمـان  اسـتان  سـرمایه گذاری 
در حـوزه  صنایـع، معـادن، انـرژی 
خورشـیدی نام برد و عنـوان کرد: 
هـر اقدامی که برای ایجاد اشـتغال 
در اسـتان معمـول شـود، بـرای مـا 
اسـتقبال  آن  از  و  اسـت  مقـدس 

. می کنیـم
وی افـزود: مهمتریـن دغدغـه و 

اولویـت اسـتان کرمـان در تولید و 
ایجـاد اشـتغال اسـت، طرحـی که 
حتـی منجـر بـه اشـتغال یـک نفـر 
شـود بـرای ما مهـم اسـت و از آن 

اسـتقبال می کنیـم.
مدیرعامـل  محمـد رضوانی فـر 
تامیـن  سـرمایه گذاری  شـرکت 
بـه  دیـدار  ایـن  در  اجتماعـی 
بـارز  السـتیک  تولیـد  افزایـش 
کرمـان در سـال 9۸ به میـزان 10۷ 

کـرد. اشـاره  تـن  هـزار 
دو  شسـتا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کرمـان  اسـتان  در  مهـم  پـروژه 
گفـت:  دارد،  اقـدام  دسـت  در 
افزایـش ظرفیـت ۴۴ هـزار تنی در 
بـارز داریـم که یـک هـزار و 300 
سـرمایه گذاری  تومـان  میلیـارد 
دانـش  و  تکنولـوژی  بـا  و  اسـت 

می شـود. انجـام  بـارز  فنـی 

ایـن  کـرد:  عنـوان  رضوانی فـر 
پروژه دو بخش اسـت کـه فاز اول 
آن شـامل 10 هزار تـن تا بهمن ماه 
امـکان  و  می شـود  بهره بـرداری 
تنوع بخشـی بـه سـبد محصـول را 

داریم. هـم 
شـرکت  عامـل  مدیـر 
اجتماعـی  تامیـن  سـرمایه گذاری 
همچنیـن از اجـرای پـروژه تولیـد 
کـورد«  »اسـتیل  تنـی  هـزار   10
گفـت:  و  داد  خبـر  سـیرجان  در 
بـرآورد اجـرای این پـروژه نیز ۲۴ 
ماهه اسـت که زنجیـره تامین مواد 
را در السـتیک بارز تکمیل میکند 

بـارز  توسـط  آن  درصـد   100 و 
جـذب می شـود و سـرمایه گذاری 

اسـت.   سـیرجان  در  مطمئنـی 
بـه رشـد  رضوانی فـر همچنیـن 
۲60 درصـدی در سـود عمکلـرد 
مـس شـهید باهنـر کرمـان اشـاره 
کـرد و ادامه داد: مس شـهید باهنر 
پـروژه تولیـد کاتـد را دارنـد کـه 

زنجیـره مـس را کامـل می کنـد.
پـروژه  داد:  ادامـه  وی 
و  نـورد  سیسـتم  بروزرسـانی 
قالب هـای  تولیـد  سـرمایه گذاری 
مسـی از دیگـر طرح هـای مجتمـع 
مـس شـهید باهنـر کرمـان اسـت.

پروفسور فدایی:

از هر اقدامی برای ایجاد اشتغال 
در استان کرمان حمایت می کنیم

علمـی  کمیتـه  عضـو  محـرز،  مینـو 
بـا  گفت وگـو  در  کرونـا،  بـا  مبـارزه  سـتاد 
کـه  داد  توضیـح  خبرآنالیـن،  خبرگـزاری 
ماننـد  گروهـی  مراسـم  در  مـردم  حضـور 
مجالـس عـزا و عروسـی، تعـداد مبتالیـان بـه 
کرونـا را بـه شـکل محسوسـی افزایـش داده 

اسـت.
بیـان  او ضمـن  بـه گـزارش خبـر آنالیـن، 
اینکـه هـر جـا در روزهـای اخیر تجمعـی بوده 
طوالنـی  به مـدت  و  ماسـک  بـدون  مـردم  و 
مشـاهده  کرونـا  شـیوع  نشسـته اند،  هـم  دور 
مبتالیـان  مراجعـات  قبـال  می گویـد:  شـده، 
نشـان مـی داد از یـک خانـواده یک نفـر دچار 
بیماری شـده اسـت ولـی االن همه بـا هم مبتال 
می شـوند چـون اکثر آنها در مراسـم عروسـی 
و عـزا و بـدون ماسـک مدتهـا نشسـته اند. مـا 
دراین بـاره پیش بینـی کـرده بودیـم و وزارت 
بهداشـت هـم هشـدار داده بود. اصـوال از ابتدا 
برگـزاری  تاالرهـای  می دادنـد  اجـازه  نبایـد 
مجلـس بـاز شـود ولـی متاسـفانه در روزهـای 
اخیـر عروسـی ها بسـیار زیـاده شـده و دوبـاره 
را  معمـول  مـراودات  یکدیگـر  بـا  مـردم 
شـروع کرده انـد. مثـال می بینیـم در پارک هـا 
خانواده هـا بـا هـم می نشـینند و کباب درسـت 
می کننـد و سـاعت های زیـادی را می گذرانند 
کـه ایـن مسـائل باعـث شـده اسـت مبتالیـان 

افزایـش یابـد.

راهـکار  دربـاره  متخصـص  پزشـک  ایـن 
مـا  توصیـه  می گویـد:  شـرایط  ایـن  بـه  غلبـه 
ایـن اسـت کـه اماکـن تجمـع جمعیـت بایـد 
بسـته شـوند. همچنیـن بایـد قرنطینـه خانگـی 
را جـدی بگیریـم و وقتـی کسـی کار نـدارد 
از خانـه بیـرون نیایـد. از سـوی دیگر اسـتفاده 
بایـد اجبـاری شـود و مـردم هـم  از ماسـک 
ایـن  به درسـتی  ماسـک  از  اسـتفاده  هنـگام 
کار را انجـام دهنـد و مثـال بینـی خـود را هـم 

بپوشـانند.
ماسـک  از  اسـتفاده  دربـاره  محـرز  دکتـر 
بـرای جلوگیـری از شـیوع کرونـا مـی گوید: 
اصـال نیـازی بـه اسـتفاده از ماسـک جراحـی 
پارچه هـای  بـا  پارچـه ای  ماسـک  نیسـت. 
خانـه  در  می تـوان  را  رنگارنـگ  و  مختلـف 
دوخـت کـه قابـل شسـتن هـم باشـد و نیـاز به 
تعویـض مکـرر نداشـته باشـد. همچنیـن بایـد 
شسـتن دسـت ماننـد قبـل جـدی گرفته شـود.
او بـا بیان اینکه نباید مردم در رسـتوران ها، 
سـینما و سـایر تجمعات حاضر شـوند، گفت: 
اگـر ایـن اماکـن بـاز اسـت هـم مـردم نبایـد 
برونـد، زیـرا عملکـرد مـردم در کنتـرل ایـن 
کـه  جایـی  هـر  اسـت.  مهـم  خیلـی  بیمـاری 
مـردم مسـائل بهداشـتی را به درسـتی رعایـت 
نکردنـد بـا اوج گیری بیمـاری مواجـه بودیم. 
بـدون  ناقـل  نفـر  یـک  اگـر  متـرو،  در  مثـال 
عالمـت، بـدون ماسـک در یـک قطـار وارد 

شـود یـا حتـی منتظـر قطـار بیایـد، چـون فضا 
بسـته اسـت، می توانـد بیمـاری را بـه دیگـران 

منتقـل کنـد.
ایـن پزشـک متخصص بـا بیـان اینکه حتی 
بـا وجـود داشـتن ماسـک هـم ممکـن اسـت 
بیمـاری در فضـای بسـته و با حضـور طوالنی 
مـدت منتقـل شـود، گفـت: بـه همیـن دلیـل 
خـود  کارمنـدان  و  مراجعـات  بایـد  ادارات 
را مدیریـت کننـد. از جملـه فاصلـه فیزیکـی 
بیـن کارمنـدان و مراجعـان را رعایـت و طرح 

دورکاری کارکنـان را اجـرا کننـد.
او بـا بیان اینکه بایـد تجمع و عزاداری های 
مـاه محـرم و صفـر هـم کنتـرل شـود، گفـت: 
هـر تجمعـی بایـد کنتـرل شـود و ایـن اسـتثنا 
نـدارد. از تعطیلی حـج تمتع باالتر نداشـتیم و 
دیدیـم زیـارت خانـه خـدا را به خاطـر کرونا 
بسـتند. هـر جـا هـر دلیلی بـرای تجمـع وجود 

دارد بایـد از آن جلوگیـری کرد.
داد:  توضیـح  ادامـه  در  محـرز  دکتـر 
ایـن  بـه  مـا در مسـجد  مراجعـان  از  بسـیاری 
بیمـاری مبتـال شـده اند، چـون نمـاز جماعـت 
خوانده انـد و ماسـک نداشـته اند. به هیچ وجـه 
نبایـد افـراد در تجمعـات چـه عـزاداری، چـه 
عروسـی و چـه مذهبـی شـرکت کننـد. بایـد 
قبـول  دارنـد،  مذهبـی  دغدغـه  کـه  کسـانی 
کننـد شـرایط اسـتثنایی اسـت و بایـد از هـر 

کـرد. جلوگیـری  تجمعـی  نـوع 

مینو محرز:

نباید اجازه می دادند تاالرها باز شود
دیدید که خانه خدا را بستند

جلسـه  دوشـنبه  روز  صبـح 
جوانـان  و  ورزش  شـورای 
محمـود  ریاسـت  بـه  شهرسـتان 
شهرسـتان  فرمانـدار  رئیسـی 
ریاسـت  داوریـان  عنبرآبـاد، 
دادگسـتری، یوسـفی زاده معـاون 
بلوچـی  امنیتـی،  و  سیاسـی 
سـاالری  مرکـزی،  بخشـدار 
جنوبـی،  جبالبـارز  بخشـدار 
و  آمـوزش  مدیـر  سـاالری 
پـرورش، دینـا شـهردار عنبرآباد، 
و  مردهـک  شـهردار  گلشـنی 
ادارات  مدیـران  از  تعـدادی 
بـا  اجتماعـات  سـالن  محـل  در 
بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت 
و فاصلـه اجتماعـی برگـزار شـد.

ایـن  در  عنبرآبـاد  فرمانـدار 
جلسـه باتوجـه بـه اهمیـت نقـش 
جوانـان در جامعه گفت: رؤسـای 
شهرسـتان  ورزشـی  هیئت هـای 
و  جلسـات  در  را  نظراتشـان 
دیدارهـا بـا مدیـران اظهـار کننـد 
تـا هـم مدیـران از دغدغه هایشـان 
جوانـان  هـم  و  شـوند  آگاه 
بداننـد مـا در کنارشـان هسـتیم و 
اسـت. اهمیـت  دارای  نظراتشـان 

ورزش  شـورای  رئیـس 

نقـش  بـه  اشـاره  بـا  شهرسـتان 
مختلـف  حوزه هـای  در  جوانـان 
افـزود اعتمـاد بـه جوانـان همواره 
دنبـال  بـه  خوبـی  خیلـی  نتایـج 
در  جوانـان  مشـارکت  و  داشـته 
شهرسـتان  مختلـف  حوزه هـای 
بایـد بیـش از پیـش مـورد توجـه 

گیـرد. قـرار 
فرمانـدار  رئیسـی  محمـود 
رفـع  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
مشـکالت سـالن های ورزشـی در 
دوسـاری  و  مردهـک  شـهرهای 
شـهر  دو  ایـن  شـهرداران  از  را 

شـد. خواسـتار 
و  ادارات  از  همچنیـن  وی 
شهرسـتان  مختلـف  دسـتگاه های 

بـا  الزم  همکاری هـای  خواسـت 
اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان 

باشـند. داشـته  را 
گفـت:  ادامـه  در  رئیسـی 
جوانـان  بـه  مسـئولین  هرچـه 
کمـک کننـد کـه اوقـات فراغت 
و  ورزشـی  امـور  بـه  را  خـود 
بگذراننـد  پژوهشـی  و  تحقیقـی 
ناهنجاری هـا  انـدازه  همـان  بـه 
در  اجتماعـی  بزه کاری هـای  و 
جوانـان کمتـر دیـده خواهد شـد.
و  ورزش  شـورای  رئیـس 
جوانان شهرسـتان افزود: مسئولین 
بایـد بـه کمـک خانواده هـا بروند 
یـا به عبارتـی همـه اقشـار جامعـه 
نهـاد اجتماعـی  از کوچک تریـن 

یعنـی خانـواده تـا تک تـک افراد 
کـه  مسـئولین  خصوصـا  جامعـه 
برخـوردار  بیشـتری  توانایـی  از 
هسـتند موظفنـد در جهت کمک 
شایسـته  انسـانی  منابـع  تامیـن  بـه 
چـرا  کننـد  کمـک  خـالق  و 
ایـن  آینده سـازان  جوانـان  کـه 
بـه  نبایـد  و  می باشـند  مملکـت 
شـوند. سـپرده  فراموشـی  دسـت 
از  یکـی  کـرد:  عنـوان  وی 
کمـک  مسـئولین  توانایی هـای 
ورزشـی  مسـائل  در  جوانـان  بـه 
ایـن  امیدواریـم در  می باشـد کـه 
جایـگاه  بـه  ورزش  شهرسـتان 

برسـد. خـود  اصلـی 
در ادامـه ایـن جلسـه داوریـان 
شهرسـتان  دادگسـتری  رئیـس 
ضمـن ارائـه مطالبـی عنـوان کرد: 
هـای  زمینـه  در  کـه  چقـدر  هـر 
شـود  سـرمایه گذرای  ورزشـی 
جلوگیـری  انحـراف  جوانـان  از 

. می شـود
وی افـزود: ظرفیـت و پتانسـیل 
جوانـان در ایـن شهرسـتان بسـیار 
بـه  دارد  جـا  و  می باشـد  بـاال 
توسـعه امـور ورزشـی شهرسـتان 

شـود. بیشـتری  نظـر  دقـت 

جلسه ساماندهی امور جوانان و شورای ورزش شهرستان به 
ریاست فرماندار عنبرآباد برگزار شد
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خـرداد   ۷ از  یازدهـم  مجلـس 
1399 در شـرایط پیچیـده سیاسـی، 
شـیوع  بـا  و  اقتصـادی  بین المللـی، 
میـزان  کـرد.  کار  بـه  آغـاز  کرونـا 
مشـارکت مـردم در یازدهمین دوره 
درصـد   ۴۲.۵۷ مجلـس  انتخابـات 
میـزان  کم تریـن  کـه  شـده  اعـالم 
مشـارکت در تاریـخ انتخابات هـای 
جناحـی  ترکیـب  اسـت.   مجلـس 
اکثریـت  بـا  یازدهـم  مجلـس 
نماینـده   ۲۲3 اسـت.  اصول گرایـان 
از  نفـر   1۸ اصول گرایـان،  از 
مسـتقل  نفـر   3۸ و  اصالح طلبـان 
هسـتند. تنها ۵6 نماینـده از دوره قبل 
به دوره فعلی راه یافتند. 1۷۴ نماینده 
مجلـس یازدهـم، سـابقه نمایندگـی 
تحلیل گـران  از  برخـی  ندارنـد. 
شـبیه  را  یازدهـم  مجلـس  ترکیـب 

یـازده  می داننـد.  هفتـم  مجلـس 
کرسـی مجلـس فاقـد نماینده اسـت 
تعییـن  انتخابـات  دوم  دور  در  کـه 
فاطمـه رهبـر و  تکلیـف می شـوند. 
نماینـده  دو  رمضانـی  محمدعلـی 
مجلـس یازدهـم پیـش از شـروع بـه 
کار ایـن مجلـس و عیسـی جعفـری 
نماینـده مـردم بهـار و کبودرآهنگ 
در تیرمـاه بـر اثـر ابتـال بـه بیمـاری 
کرونـا جـان باختند. شـورای نگهبان 
از ورود سـینا کمالخانـی بـه مجلس 
نامعتبـر  تحصیلـی  مـدرک  به دلیـل 
خـودداری کرد. همچنیـن اعتبارنامه 
نماینـده گچسـاران در  تاجگـردون 
این مجلس رد شـد. همه این مسـائل 
باعث شـده مجلس یازدهم، مجلس 
ویـژه ای باشـد. ویژگی اولین جلسـه  
مجلـس عدم رعایت نظم جلسـه بود 
کـه تذکرهـای پرتکـرار دائمـا بیـن 
هیات رئیسـه و نماینـدگان رد و بدل 
می شـد. در شـرایط قرنطینـه کرونـا، 
رایزنی هـا و جلسـات مختلفـی برای 
تعییـن ترکیب هیئت رئیسـه مجلس 
از  خـارج  کمیسـیون ها  روسـای  و 
مجلـس انجام شـده بـود و در صحن 
مجلس اتفـاق غیرقابل  پیش بینی رخ 

نـداد.

و  اقتصـادی  شـرایط  اسـاس  بـر 
سیاسـی کشـور و شـعارهای عمـده 
نماینـدگان منتخـب، انتظـار مـی رود 
مسـائل اقتصـادی و معیشـتی، مبـارزه 
بـا فسـاد، شـفافیت رأی و عملکـرد 
عملکـرد  بـر  نظـارت  و  نماینـدگان 
مقامـات اجرایـی از محورهای کاری 
مهم مجلـس یازدهم باشـد. عملکرد 
دو ماهـه اول مجلـس نشـان می دهـد 
کـه این مجلـس بیـش از آنکه مبتنی 
هدفمنـد جهـت  یـک حرکـت  بـر 
بهبـود شـرایط معیشـتی و اقتصـادی 
مردم باشـد، در مسـیر هیجانی سـازی 
از  مچ گیـری  و  سیاسـی  فضـای 
مقامـات اجرایـی و برکنـاری برخـی 
از ایـن مقامـات باشـد. سـخنرانی ها، 
کمیسـیون  تشـکیل  )ماننـد  طرح هـا 
سـیر و عـدس( نامه نـگاری روسـای 
رئیـس  بـه  کمیسـیون ها  تـازه کار 
قـوه مجریـه و همچنیـن طـرح فیلتـر 
سـؤال  طـرح  اینسـتاگرام،  و  توئیتـر 

اسـتیضاح رئیس جمهـور و حتـی  و 
طرح اسـتیضاح هیئت رئیسـه تازه کار 
از  برخـي  می دهـد،  نشـان  مجلـس 
نمایندگان در فضای سیاسـی کشـور 
در  طرح هـا  نـوع  ایـن  نـدارد.  قـرار 
شـرایطي مطـرح می شـود کـه بخش 
عمـده ای از نماینـدگان مجلس خود 
از رسـانه های اجتماعی مانند توئیتر و 

اسـتفاده می کننـد. اینسـتاگرام 
آمار رسـمی سـال 139۸ به روشنی 
رکـود  شـرایط  کـه  می دهـد  نشـان 
تورمـی شـدیدی در انتظـار اقتصـاد 
ایـران اسـت. ارزش پـول ملـی روزانه 
سیسـتم  می کنـد،  افـت  لحظـه ای  و 
مبـادالت مالـی بـا خـارج از کشـور 
عمـاًل بسـته اسـت، فـروش نفـت بـه 
شـدت کاهـش پیـدا کـرده، دولت با 
بیشـترین کسـری بودجه روبروسـت 
اتفـاق  قبـل  و برخـالف یـک دهـه 
تحریم هـا  کـه  دارد  وجـود  نظـر 
کاغذپـاره نیسـت. در کنـار شـرایط 

سـخت اقتصـادی، تهدیـدات امنیتی 
فـرد و  بـه  بـا طراحی هـای منحصـر 
کشـور  علیـه  گذشـته  بـا  متفـاوت 
تدویـن و اجـرا می شـود. تحـوالت 
لحظـه ای در خاورمیانه در حال وقوع 
اسـت کـه هـر یـک می تواننـد تاثیـر 
جـدی بـر آینـده ایـران داشـه باشـند.

کـه  می دهـد  نشـان  مسـائل  ایـن 
کشـور بـرای عبـور از ایـن شـرایط 
بیشـتر مسـئوالن  نیازمنـد هوشـیاری 
تقنینـی و اجرایـی اسـت. در چنیـن 
شـرایطی، نـوع مواجهـه مجلـس بـا 
نمـاد  به عنـوان  خارجـه  امـور  وزیـر 
کمتـر  کشـور  خارجـی  سیاسـت 
نشانه ای از هوشمندی سیاسی را نشان 
مـی داد که با واکنش شـخصیت های 

سیاسـی نیـز روبـرو شـد.
کمیسـیون های  روسـای  نامـه 
بـا  نیـز  بـه رئیـس جمهـور  مجلـس 
ادبیـات تبلیغاتـی فهرسـتی از عناوین 
و  کشـور  در  کنونـی  مشـکالت 

گرفتاری های تأمیـن مخارج زندگی 
از سـوی مـردم را ارائـه می کـرد کـه 
همـه از آن مطلـع هسـتند. ایـن نامـه 
و  هیجانـی  و  احساسـی  ادبیـات  بـا 
بـدون ارائـه راهـکار مشـخصی برای 

بـود. مشـکالت نگاشـته شـده 
برخـی از اظهارات و مصاحبه های 
نماینـدگان نیـز گویای این اسـت که 
بـه شـرایط بین المللـی کشـور توجه 
نمی شـود. برخي از نمایندگان هدفي 
جـز تخطئـه عملکـرد دولـت ندارند 
شـرایط  ایـن  از  برون رفـت  بـرای  و 
راهـکاری جـز اسـتیضاح و برکناری 
مقامـات اجرایـی مطـرح نمی کننـد. 
در ایـن زمینـه بایـد توجـه کـرد کـه 
شرایط امروز کشـور با زمان تبلیغات 
تفاوت هـای  مجلـس  انتخابـات 

دارد. عمـده ای 
از  بسـیاري  ایـن  بـر  عـالوه 
نماینـدگان مجلـس یازدهـم با شـعار 
و شـفافیت عملکـرد  راي  شـفافیت 

شـدند،  مجلـس  وارد  نماینـدگان 
حـوزه  در  می توانـد  شـفافیت  ایـن 
دسـتمزد،  حقـوق،  دریافتی هـا، 
غیـاب،  و  نمانیـدگان، حضـور  راي 
سـفرهای خارجی و اموال نمایندگان 
باشـد. در مدت زمان سـپری شـده از 
مجلـس، جـز چنـد حرکت مـوردی 
در این زمینه، اقدام سـازماندهی شـده 
و یکپارچـه ای مشـاهده نشـده اسـت.

همچنین طرحي کـه تحت عنوان 
»اقتصـاد مردمـی« در رسـانه ها منتشـر 
شـده و در مجلـس در حـال بررسـی 
اسـت کـه  تکـراری  کلیاتـی  اسـت 
بـرای  منسـجمی  سیاسـت گذاری 
حل مشـکالت پیچیده و بین بخشـی 
امـروز ایران را به دنبـال ندارد و صرفا 
طرحـی بر طرح های غیرقابـل اجرای 

قبلـی می افزایـد.
شـرایط و مشـکالت امـروز ایران 
یازدهـم  مجلـس  مي کنـد  ایجـاب 
رویکـرد خـود در تقابل بـا عملکرد 
بـا  قـوه مجریـه را کنـار بگـذارد و 
سیاسـت گذاري  دولـت،  همـکاری 
ویـژه ای را در حوزه هـای مختلـف 
شناسـایی  نمایـد.  دنبـال  و  طراحـی 
امـروز  مشـکالت  اولویت بنـدی  و 
کمیسـیون هاي  قالـب  در  کشـور 

گفتگـو و مشـورت متشـکل از قـوه 
خصوصـی  بخـش  مقننـه،  مجریـه، 
اول  گام  می توانـد  دانشـگاهیان  و 
ایـن تغییـر رویکـرد باشـد. گام دوم 
ارائـه  فعلـي  شـرایط  بـا  متناسـب  و 
اجـرا  قابـل  و  عملیاتـی  طرح هـای 
بـه صحـن مجلـس و هیئـت وزیران 
وارد  مناسـب  زمـان  در  کـه  اسـت 
اصـالح  شـوند.  اجرایـی  سیسـتم 
نظـام بودجه ریـزی و نظـام مالیاتـی 
مجلـس  و  دولـت  در  کـه  کشـور 
زمزمـه آن شـنیده می شـود می تواند 
آغازگـر ایـن همـکاری بین قـوه ای 
بـا رویکـرد علمـی و بـا مشـارکت 
بخـش خصوصـی باشـد. عـالوه بـر 
ایـن بررسـی مجدد طرح هـا و لوایح 
معطل مانده در مجلس دهم و سـایر 
نهادهـا بـه ویـژه لوایـح مربـوط بـه 
مسـائل و ارتباطات بین المللی کشور 
چارچوب هـای  و  تفاهم نامه هـا  و 
همـکاری بـا کشـورهای همسـایه و 
قدرت هـای اقتصـادی از اکنون باید 
در دسـتور کار مجلـس و نهادهـای 
در  تـا  قرارگیـرد  مرتبـط  پژوهشـی 
مـالک  مناسـب  فرصـت  و  زمـان 
قـرار  نماینـدگان  تصمیم گیـری 

گیـرد.

محمد طاهـری روز ۲۴ تیرماه در 
نشسـت خبری با محوریت وضعیت 
پیشـرفت  گـزارش  و  اسـتان  آب 
پروژه فاضالب شـهرهای سـیرجان، 
کرمـان و زرنـد گفـت: طبـق توافـق 
بخـش  مقـرر شـد  صـورت گرفتـه 
پـروژه  اجـرای  بـرای  خصوصـی 
فاضالب شـهر کرمان 1۴60 میلیارد 
تومـان، بـرای پـروژه فاضالب شـهر 
سـیرجان ۲۸0 میلیارد تومـان و برای 
 ۲1۷ زرنـد  شـهر  فاضـالب  پـروژه 
میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری کند 
کـه در حـال حاضـر پیمانـکاران در 
حـال اجـرای ایـن پروژه هـا هسـتند.

در  تاکنـون  داد:  ادامـه  طاهـری 
پـروژه  فاضـالب شـهر کرمـان ۲00 
و  سـرمایه گذاری  تومـان  میلیـارد 
1۲0 کیلومتـر شـبکه آن اجـرا شـده 
و کارگاه هـای آن نیـز تجهیـز شـده 
حـدود 30  مجمـوع  در  کـه  اسـت 
درصد پیشـرفت فیزیکی دارد ضمن 
شـهر  فاضـالب  پـروژه  در  آنکـه 
سـیرجان، تـا مهرمـاه تصفیه خانه این 

پـروژه تکمیـل خواهـد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عملیـات 
شـهر  فاضـالب  پـروژه  اجرایـی 
زرنـد تـازه آغـاز شـده و حـدود 1۵ 
کیلومتـر آن اجـرا گردیـده، افـزود: 
پـروژه فاضـالب شـهر کرمـان طـی 

فاضـالب  پـروژه  آینـده،  سـال   ۵
شـهر سـیرجان طـی ۲ سـال و پروژه 
فاضـالب شـهر زرنـد طـی 3 سـال 
می رسـند. بهره بـرداری  بـه  آینـده 

فاضـالب  و  آب  مدیرعامـل 
بـر آنکـه  تاکیـد  بـا  اسـتان کرمـان 
سـرمایه گذاری  رقـم  بزرگ تریـن 
در سـطح کشـور در حوزه فاضالب 
در اسـتان کرمان محقق شـده است، 
تصریـح کرد: طی یک سـال حدود 
۲00 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری 
شـهر  در  را  خصوصـی  بخـش 
در  اجـرا  بـا  کـه  داشـته ایم  کرمـان 
این سـه شـهر پروژه فاضالب اسـتان 
کرمـان از اسـتان های انتهـای جدول 
کشـوری در حـوزه پـروژه فاضالب 
کشـور بـه میانه جـدول بـاال خواهد 

آمد.
بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
فاضـالب  بهره منـدی  نـرخ  اینکـه 
در سـطح اسـتان کرمـان حـدود 11 
درصـد بـوده کـه متوسـط کشـوری 
ایـن نـرخ ۴۵ درصد می باشـد افزود: 
اسـتان کرمـان فاصلـه زیـادی با نرخ 
متوسـط کشـوری دارد اما بـا اجرای 
در  شـهری  فاضـالب  پـروژه  چنـد 
سـطح اسـتان ظـرف ۴ سـال آینـده 
ایـن نرخ در اسـتان کرمـان به حدود 

۵۵ درصـد خواهـد رسـید.

می توانیـم  کـرد:  بیـان  وی 
بـرای محله هایـی کـه ظـرف 6 مـاه 
بـه  آنهـا  فاضـالب  پـروژه  آینـده 
بهره بـرداری می رسـد پیـش فـروش 
دهیـم. انجـام  را  فاضـالب  امتیـاز 

برخـی  بـه  واکنـش  در  طاهـری 
کرمـان  اینکـه  بـر  مبنـی  اظهـارات 
روبـه رو  شـرب  آب  کمبـود  بـا 
نیسـت، عنوان کـرد: میـزان مصرف 
آب شـرب هـر فـرد و میـزان دبـی 
کامـال  چاه هـا  از  آب  خروجـی 
بـه  علـم  بـا  و  می باشـد  مشـخص 
مسـکونی  واحـد  هـزار  اینکـه ۲30 
در کرمـان وجـود دارد و نیـاز آبـی 
آنهـا و مناطـق حاشـیه قابل محاسـبه 
بـا  می تـوان  به راحتـی  می باشـد 
فرمول هـای جهانـی میـزان مصـرف 
و دبـی خروجـی را تعییـن کـرد کـه 
مشـخص خواهـد شـد کـه کرمـان 
بـه 3 هـزار لیتـر بـر ثانیـه آب نیـاز 
فرافکنـی  بـه  نیـاز  بنابرایـن  دارد، 
نیسـت، زیرا سـرانه آب قابل بررسی 

می باشـد.
وی بـا اشـاره بـه وضعیت کیفیت 
آب شـهر کرمان اظهار کـرد: میزان 
فـرق  شـهری  هـر  در  آب  کیفیـت 
می کنـد، امـا در شـهر کرمـان آب 
از چاه هـا اسـتخراج می شـود کـه در 
تصفیه خانه هـا تصفیـه و سـپس وارد 

شبکه آب رسـانی می شـود، لذا آبی 
کـه در شـبکه های آب رسـانی شـهر 
کرمـان اسـت کامال سـالم می باشـد 
و بایـد بدانیـد کـه آب قبـل از ورود 
به شـبکه، روزانه در آزمایشگاه های 
شـرکت آب و فاضالب و دانشـگاه 
و  آزمایـش  مـورد  پزشـکی  علـوم 

بررسـی قـرار می گیـرد.
آب  شـرکت  مدیرعامـل 
طـول  کرمـان  اسـتان  فاضـالب 
شـبکه آب شـهر کرمـان را 19۸0 
در  ادامـه  در  و  دانسـت  کیلومتـر 
از  برخـی  در  آب  کـدری  مـورد 
به دلیـل  کـرد:  اظهـار  شـهر  نقـاط 
شـهر  آب  شـبکه  سـاله   ۴0 عمـر 
کرمـان و در زمـان تالطـم و پـر و 
خالـی شـدن شـبکه آب در نقاطـی 
صـورت  بـه  آب  کرمـان  شـهر  از 
کـدر دیـده شـود کـه در تمـاس بـا 
فـوری  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
خواهـد  برطـرف  کدری هـا  ایـن 

شـد.
وی در بخـش دیگری از صحبت 
عملیـات  بـه  اشـاره  بـا  خـود  هـای 
شـهیدان  سـد  سـاخت  اجرایـی 
تامیـن  در  بیـان کـرد:  امیرتیمـوری 
آب شـرب بایـد بـه سـمت آب های 
متأسـفانه  امـا  می رفتیـم،  سـطحی 
کرمـان بزرگتریـن مرکـز اسـتان در 

کشـور هسـت کـه آب شـرب خود 
آب هـای  از  کامـل  صـورت  بـه  را 
می کنـد،  تامیـن  زیرسـطحی 
اسـتان  در  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
نیـاز آب شـرب  از  مقـداری  فقـط 
شـهرهای بافـت و سـیرجان از آب 
و آب شـرب  می شـود  تامیـن  سـد 
مابقـی شـهرهای اسـتان از آب هـای 

می گـردد. تامیـن  زیرسـطحی 
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
فاضالب اسـتان کرمان اظهـار کرد: 
میانگیـن هـدر رفـت آب در اسـتان 
کرمـان بیـن ۲6 تـا ۲۸ درصد اسـت 
امـا ایـن رقـم در هـر شـهر متفـاوت 
اسـت و هـدر رفـت آب در شـهر 
اسـت  درصـد   ۲0 تـا   1۸ کرمـان 
داشـت  مدنظـر  بایـد  آنکـه  ضمـن 
کـه در کشـورهای توسـعه یافتـه 1۵ 
درصـد هدر رفـت آب را قابل قبول 

می داننـد.
وی در خصـوص علـت مخالفت 
اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
کرمـان بـا اجـرای طـرح اقـدام ملی 
عنـوان  کرمـان،  شـهر  در  مسـکن 

بـرای  کـه  زمینـی  قطعـه  دو  کـرد: 
شـده،  پیشـنهاد  طـرح  ایـن  اجـرای 
یـک قطعـه زمیـن در کنـار کارخانه 
خانه سـازی و یـک قطعـه زمیـن در 
کنـار هنرسـتان رضوان بـه این طرح 
اختصـاص داده شـده کـه شـرکت 
بـرای آب رسـانی  فاضـالب  و  آب 
میلیاردهـا  بایـد  قطعـه  دو  ایـن  بـه 
تومـان هزینـه کند. لذا مدنظر داشـته 
باشـید مـا با طـرح اقدام ملی مسـکن 
مخالـف نیسـتیم امـا می گوییـم باید 
ایـن منـازل درمحلـی احداث شـوند 
کـه به راحتی بتـوان زیرسـاخت های 

خدماتـی بـرای آنهـا مهیـا کنیـم.
اینکـه 13  بـه  اشـاره  بـا  طاهـری 
وضعیـت  در  کرمـان  اسـتان  شـهر 
تصریـح  دارنـد،  قـرار  آبـی  قرمـز 
کـرد: وضعیـت شـهرهای چتـرود، 
کرمـان،  اسـالم آباد،  آبـاد،  کاظـم 
ریـگان، منوجـان، هنزا، بـم، بروات، 
جیرفـت، رفسـنجان و زرنـد کـه 63 
درصـد جمعیـت اسـتان کرمـان در 
آنهـا سـاکن اسـت، از لحـاظ آبـی 

می باشـد. قرمـز 

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در 
چنـد روز اخیـر چالش آبـی موجود 
اظهـار  کرده ایـم،  طـرف  بـر  را 
مسـکونی  واحـد  هـزار   ۲30 کـرد: 
اداری،  تجـاری،  واحدهـای  به جـز 
آموزشـی و ... در شهر کرمان داریم 
کـه اگـر هـر واحد یـک کولـر آبی 
داشـته باشـند و بـا توجه بـه اینکه هر 
کولـر آبـی در هـر سـاعت ۲0 لیتـر 
داشـته  مدنظـر  آب مصـرف کنـد، 
باشـید کـه در چند هفتـه اخیر هوای 
کرمـان گرم شـده بود و ۲۴ سـاعت 
ایـن کولرهـا روشـن بوده انـد، حـال 
می توانیـد میـزان مصـرف آب ایـن 
کولرهـا در ایـن دوران را محاسـبه 

. کنید
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
فاضـالب اسـتان کرمـان با اشـاره به 
مشـکالت آبی شـهر کرمان در چند 
ایـن  روز گذشـته عنـوان کـرد: در 
چنـد روز توسـط 1۲ دسـتگاه تانکر 
مشـترکان  حتـی  و  مـردم  بـه  سـیار 
به دسـتور  غیرقانونـی  حاشیه نشـین 
بـه  نظـر  و  اسـتان  عالـی  مدیریـت 

شـیوع ویـروس کرونـا آب رسـانی 
دادیـم. انجـام 

بـرج  بـه  نسـبت  انتقـاد  بـا  وی 
سـازی های صورت گرفته در سطح 
شـهر کرمـان اظهـار کـرد: در هیـچ 
جـای شـهر تراکم مشـخص نیسـت 
تـا مـا براسـاس آن برنامه ریزی کنیم 
و اکنون شـاهدیم خانه هـای ویالیی 
یـک  گذشـته  در  کـه  قصبـی   1۲
واحـد مسـکونی بوده انـد، اکنـون به 
بـرج تبدیل شـده اند و ایـن در حالی 
شـبکه  زیرسـاخت های  کـه  اسـت 
آبـی آن منطقه بـرای خانه های تک 

واحـدی بـوده اسـت.
وی دلیـل عـدم برقـراری و پمپاژ 
بـه شـهر جبالبـارز را  آب جیرفـت 
کافی بودن دبی آب قنات این شـهر 
دانسـت و بیـان کـرد دلیـل کمبـود 
آب در سـطح شـهر وجود مشترکان 
متخلف اسـت، همچنیـن طاهری در 
تقاضـا  هم اسـتانی ها  همـه  از  پایـان 
خدمت رسـانی  تـداوم  بـرای  کـرد 
پـول آب بهـای مصرفـی خویـش را 

در موعـد مقـرر بپردازنـد.

دکتر یحیی کمالی
عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر

بررسی جزئیات و عملکرد دو ماهه مجلس یازدهم؛

آغازی جنجالی و غیرهدفمند

طاهری مدیرعامل آبفا:

برای تداوم خدمت رسانی آب بهای 
خویش را به موقع بپردازید

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری کرمان

آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی و مسئولیت کارکنان
شـهرداری کرمان در نظر دارد جهت بیمه مسـئولیت مدنی جامع شـهرداری کرمان در قبال اشـخاص ثالث و بیمه مسـئولیت کارکنان شـهرداری 
کرمـان بـه  شـرح منـدرج در اسـناد مناقصـه، به مـدت 1۲ مـاه بـا مبلـغ ضمانـت شـرکت در مناقصـه  ۲۵0/000/000  ریـال )به صـورت نقـد یـا 

ضمانت نامـه بانکـی( از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی اقـدام نماید.
 دریافـت اسـناد از مـورخ  99/۴/۲۵ لغایـت  99/۵/۸، تسـلیم پیشـنهادات مـورخ 99/۵/1۲ و بازگشـایي پـاکات مورخ  99/۵/13 می باشـد. جهت 

خریـد اسـناد مناقصـه بـه کرمان - میدان شـورا - شـهرداری مرکـزی - مدیریت امـور قراردادها مراجعـه نمایید.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی در سایت شهرداری kermancity.ir مندرج است.

شناسه چاپ:33۵6۵۸
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 ابتـدا خودتـان را معرفـی بفرماییـد و بیـان کنیـد کـه 
شـرکت زاویـه در چـه سـالی و بـا چـه هدفـی تأسـیس 

گردیـد؟
محمـد افشـاری پور هسـتم، مدیرعامـل شـرکت راه و سـاختمانی زاویه، 
بنـده در سـال 13۸۴ بـا هـدف اجـرای کلیـه عملیات هـای راه سـازی و 
ابنیـه فنـی، اجـرای آسـفالت،  از راه سـازی، احـداث  سـاختمانی اعـم 
فعالیت هـای سـاختمانی و ... ایـن شـرکت را احـداث و مجوزهای الزم 

را اخـذ کردم.
 چنـد نفـر نیـروی دائـم و موقـت در شـرکت مذکـور 
به دلیـل  فعالیـت می باشـند و آیـا هم اکنـون  بـه  مشـغول 
آمـار  ایـن  از  عمرانـی  فعالیت هـای  در  موجـود  رکـود 

کاسـته شـده اسـت؟
ایـن شـرکت دارای حـدود 90 )نـود( نفـر نیـروی کار، اعـم از کادر 
فنـی، مهندسـی، اداری، اجرایـی و کارگـران سـاده می باشـد که همگی 
آنهـا بـه صـورت دائم در این شـرکت مشـغول بـه فعالیت می باشـند. اما 
بـا توجـه بـه مشـکالت اقتصـادی، عـدم تخصیـص مالـی دولـت جهت 
تعریـف و بـه اجـرا گذاشـتن پروژه هـای جدیـد از سـوی کارفرمایـان 
شـرکت  ایـن  نیروهـای  تعدیـل  و  کاهـش  باعـث  حـدی  تـا  محتـرم 

خصوصـا در حـوزه افـراد روزمـزد و موقـت شـده اسـت.
 تاکنـون زاویـه چـه پروژه های شـاخصی را در حوزه راه 

اجرا کرده اسـت؟
- احداث باند دوم میدان هفت باغ تا ماهان

- احداث باند دوم محور جیرفت - میانچیل )قطعه اول(
- احـداث بانـد دوم جیرفـت - سـه راهی بـم، حِدفاصـل گوربیـژن تـا 

درپتـک
- احـداث ۴ خطـه کـردن محـور کرمـان - کوهپایه حِدفاصـل کیلومتر 

000+10 الـی 13+۵00
- احـداث بانـد دوم جیرفـت - سـه راهی بـم در محدوده سـقدر و شـهر 

جبالبارز
- احداث باند دوم محور جیرفت - میانچیل )قطعه دوم(

- احداث دستک باالدست پل هلیل رود
- آسفالت راه های روستایی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد

بـم، محـدوده رانـش کـوه  بانـد دوم جیرفـت - سـه راهی  - احـداث 
مسـکون

- احداث راه روستایی زارچوئیه - آبشار راین
- آسفالت راه های روستایی شهرستان قلعه گنج

- احداث باند دوم محور بلوک - فاریاب )قطعه اول(
 در حـال حاضـر شـرکت در چـه حـوزه و چـه بخشـی 

فعـال اسـت؟
در حوزه راه :

الـف- بخش احـداث پروژه هـای راه اصلی جنوب اسـتان 
کرمان: 

1- احداث باند دوم جیرفت - سه راهی بم، محدوده رانش کوه
۲- احداث باند دوم محور بلوک - فاریاب )قطعه اول(

ب- بخـش احـداث پروژه هـای روسـتایی جنـوب اسـتان 
کرمان:

1- آسفالت راه های روستایی شهرستان قلعه گنج
۲- آسفالت راه های روستایی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد

  نظـر به عـدم پرداخـت مطالبات پیمانـکاران خصوصا در 
حـوزه راه، چـه درخواسـتی از مسـئوالن محلی و اسـتانی 

دارید؟
از مسئولین استانی و محلی تقاضا می شود که: 

- پیگیـری بیشـتری نسـبت بـه دریافـت، تخصیـص و اعتبـار الزم بـرای 
پروژه هـا صـورت پذیـرد

رونـد  در  تسـریع  جهـت  مربوطـه  ارگان هـای  بـه  الزم  دسـتورات   -
شـود صـادر  اسـالمی  خزانـه  اسـناد  تحویـل  و  اعتبـارات 

- پیگیـری هرچـه بیشـتر جهـت دریافـت اعتبـارات نقـدی کـه موجـب 
از  حمایـت  اولویـت  در  می شـود  پروژه هـا  بهتـر  و  سـریع تر  پیشـبرد 

پیمانـکاران قـرار گیـرد.
شـرکت  فعالیـت  فـراروی  فعلـی  مشـکل  عمده تریـن   

می باشـد؟ چـه  مذکـور 
- عدم نقدینگی و سرمایه در گردش

- عدم تخصیص و اعتبار برای پروژه ها
 همـکاری مسـئوالن محلی با شـما خصوصا شـرکت نفت، 
دارائـی، منابـع طبیعـی و تأمیـن اجتماعـی چگونه اسـت و 

آیـا موانعی در ایـن زمینه وجـود دارد؟
الف- شرکت نفت

 شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی عمدتـاً سـهمیه تأییـد شـده 
از سـوی کارفرمایـان محتـرم را اندکـی کاهـش می دهـد کـه ایـن امـر 
موجـب می گـردد شـرکت ها پس از نیمه هـر ماه دچار کمبود سـوخت 
شـده و مجبـور بـه تهیـه سـوخت نفـت گاز از بـازار آزاد شـوند کـه در 
شـرایط بغرنـج اقتصـادی کنونی یک آفت بـرای پیمانکاران اسـت و از 
مدیـر محتـرم شـرکت پخـش و پاالیـش فرآورده هـای اسـتان تقاضـای 
مسـاعدت ویژه در تسـهیل سوخت رسـانی به پیمانکاران فعال را داریم.

ب- سازمان تأمین اجتماعی
بیمـه  حـق  دریافـت  عـدم  علـت  بـه  گاهـا  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان 
پروژه هـا از سـوی کارفرمایـان مربوطـه مشـکالتی از قبیل اعمال نشـدن 
لیسـت بیمـه بـرای پرسـنل شـرکت ها و بـه وجـود آمـدن دردسـرهایی 
از قبیـل عـدم تمدیـد بـه موقـع دفترچه هـای درمانـی و عـدم اسـتفاده از 
مزایـای بیمـه تأمیـن اجتماعـی را ایجـاد می کنـد کـه جـا دارد جنـاب 
آقـای حسـینی مدیـرکل محتـرم تأمیـن اجتماعـی اسـتان بـه ایـن مسـئله 

نـگاه ویـژه ای داشـته باشـد .
ج- سازمان امور مالیاتی کشور

موعـد  در  را  خـود  پروژه هـای  مطالبـات  پیمانـکاران  اینکـه  به علـت 
مقـرر از کارفرمایـان مربوطـه دریافـت نمی نماینـد و از سـویی پرداخت 
مطالبـات بـه صـورت اسـناد خزانـه اسـالمی می باشـد کـه در پـی آن 
به علـت عـدم پرداخت بـه موقع مالیات های تعیین شـده از سـوی دولت 
اعـم از مالیـات بـر ارزش افـزوده و مالیـات تکلیفـی، گاهـی موجـب 
اعمـال جریمه های سـنگین از سـوی سـازمان امـور مالیاتی کشـور برای 
پیمانـکاران می گـردد کـه تأمیـن آن بـرای شـرکت ها غیرقابل جبـران 
اسـت و ایـن امـر نیازمنـد نـگاه حمایتـی و همـراه بـا تعامل این سـازمان 

باشـد. می 
د- منابع طبیعی و آبخیزداری

نظـر بـه اینکـه کارفرمایـان و پیمانـکاران در موضـوع اجـرای پروژه هـا 
توجـه ویـژه ای بـه حفظ و حراسـت منابع طبیعـی دارند، تقاضا می شـود 
کـه مدیـران کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شـمال و جنـوب اسـتان 
معذوریت هـای پیمانـکاران را مـد نظـر قـرار دهنـد و همـکاری خود را 
هماننـد گذشـته بـرای جلوگیـری از معطلـی پروژه هـا و عـدم تعطیلـی 

کارگاه ها سـرعت ببخشـند.
 در پایـان اگـر صحبـت، توصیـه یـا گالیه خاصـی دارید 

یید ما بفر
اسـت  و محلـی خواهشـمند  اسـتانی  مسـئولین  کلیـه  از  تشـکر  ضمـن 
پیمانـکاران در زمینـه دریافـت مطالبـات و  بـا  بیشـتری  همکاری هـای 
ایـن امـر  اعتبـارات الزم بـرای اجـرای پروژه هـا صـورت پذیـرد کـه 
باعـث تسـریع رونـد اجرایـی هرچـه بهتـر پروژه هـا و بـه بهره بـرداری 

می شـود. آنهـا  سـریع تر  هرچـه  رسـیدن 
همچنیـن در آخـر از جنابعالـی و کلیـه همـکاران محترمتـان در نشـریه 
وزیـن روشـنفکری تشـکر ویـژه دارم کـه قبـول زحمـت فرمـوده و این 

مصاحبـه را بـرای انعـکاس مشـکالت شـرکت زاویـه انجـام دادید.

مهندس افشاری پور مدیرعامل شرکت زاویه در گفتگو با روشنفکری:

 تسریع در روند وصول اعتبارات و تحویل اسناد خزانه اسالمی گره گشای کار ماست
مـدت زمانـی اسـت کـه دولـت کارهـای عمرانـی و زیربنایی را 
بـه پیمانـکاران بخـش خصوصـی و گاهی هـم خصولتی هـا واگذار 
می کنـد و نقـش حاکمیـت در ایـن زمینـه نقشـی نظارتـی اسـت، 
امـا پیمانـکاری کاری حسـاس و کلیـدی بـوده و از آنجا کـه امکان 
نظـارت مسـتمر و لحظه ای بـر کیفیـت عملیات ها از سـوی ناظرین 
وجـود نـدارد، علم، انصاف و تجربـه مدیران شـرکت های پیمانکاری 
می تواند نقشـی به سـزا در کمیـت و کیفیـت پروژه های اجرا شـده 
بـازی کنـد، بـر همیـن اسـاس و بنا بـه وجـود شـاخص های مثبت 
متعـدد در عملکـرد شـرکت زاویـه، بـر آن شـدیم تـا از نزدیک با 
مدیـر ایـن مجموعه بـه گفتگو بنشـینیم تـا در جریان کـم و کیف 
سـاختاری و فعالیت هـای آن قـرار بگیریـم، آنچـه کـه در ادامـه 
می خوانیـد حاصـل گفتگـوی مـا بـا مهنـدس محمـد افشـاری پور 

این شـرکت اسـت: مدیر 

جناب آقای دکرت منصور نعمیت
بخشدار محرتم بخش مرکزی جریفت

بی گمـان خدمـت به خلـق خدا سـعادتی اسـت که 
نصیب بندگان نیک حضرت حق می شـود. بدینوسـیله 
جـا دارد از همـه تالش هـا و خدمـات ماندگار شـما در 
جـای جـای این بخش بزرگ تشـکر نمـوده و از خالق 
منان برایتان سـعادت، سـالمت و توفیق مسـئلت نماییم.

جمعی از دهیاران و شوراهای اسالمی 
بخش مرکزی جیرفت


