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آغاز قرن ۱۵
به قلم: مدیر مسوول

طبق یک تحقیق بیش از ۱۰۷ میلیارد نفر انسان تا کنون در این کره خاکی آمده و رفته اند و به ازای هر ۱۵ نفر که رخت 
سفر بربسته اند یک نفر در قید حیات است .

به راستی از این تعداد انسانی که آمده و رفته اند چند نفر تاثیر گذار مثبت بر جامعه بشری  و کائنات بوده اند ؟ و چه میزان 
اثر پذیر؟ 

به نظر می رسد جهان به سمت تکاملی زیبا در حال حرکت است و بسیاری از آلودگی های خود را همچون وسایل بی جان 
و کم ارزش روی دریاها و اقیانوس ها به سمت ساحل پرتاب می کند و زاللی و پاکی و صفای آب هر روز بیشتر خواهد شد .

در سال ۱۳۹۹ آخرین سال قرن چهاردهم تجربه ی تلخ و پایدار بیماری کرونا بشر را متاثر ساخت و جمعی بسیار را در کام مرگ کشاند و یا تن و روح عده ای بسیار 
را رنجور کرد و این رنجوری آن چنان سایه گستراند که همچنان تالش می کند خود را در سال آینده هم آشکار کند .
همراه با نوشدگی بهار و طبیعت بیایید خودمان هم نو شویم از جنس تغییر حال و دگرگونی احوال در درون و بیرون .

به قول موالنا : بیا تا قدر یکدیگر بدانیم/ که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم 
بیایید به پدر و مادر خویش بیشتر محبت کنیم به همسر و خانواده بیشتر وقت بگذاریم فرزندان مان را دوست بداریم ،محیط زیست را و حیوانات را نیز. 

اینک که پس از این شرایط تلخ کرونایی و شرایط تحریم و تورم و افسردگی ها قصد داریم به قرن ۱۵ هجری خورشیدی قدم بگذاریم بیایید از درگاه خداوند متعال 
برای هم در لحظه تحویل سال دعای خیر کنیم و آرزو کنیم که سال ۱۴۰۰ سالی سرشار از خیر و برکت و رحمت الهی و رونق کارآفرینی و کسب وکار و توام با 

سالمتی برای همه باشد . 
موفق باشید و برقرار  - حسین شهابی

جناب آقاى حاج مجيد رستمى 
معاونت محترم دادگسترى استان کرمان

كه  متديّن  و  دانا  و  مهربان  پدرى  با  وداع 
فرزندانى  پروراندن  در  را  بركتش  با  عمر 
اندوه  ؛  كرد  طى  همگان  خواه  خير  و  اليق 
جانكاهيست و صبورى بر اين غم جز به لطف 

قادر يكتا ميّسر نمى باشد .
با شما شريك  غم  اين  در  را  خود  اينجانب 
ميدانم ، واين مصيبت را به جنابعالى و ساير 
و  نموده  عرض  تسليّت  خواهران  و  برادران 
ايزد منّان تعالى روح و مغفرت آن  از درگاه 

بزرگوار را خواهانم .
على اصغر رستمى ابوسعيدى
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محمد برشان 
نویسنده و پژوهشگر 

جشن نوروز است و جشن مرزی کهن 
جشن نیکویی اندیشه است و کردار و سخن 

جشن عرفان است و امواج طبیعت، پاکی ذات و سرشت 
داستان آب و سبزه  راندن نحس و بال از سرنوشت 

عید نوروز است و پیروزی از آن روز نو 
ای خجسته مقدم   ای روز بهارین از تو نو 

نغمه ات جاوید  تا خورشید بر روی زمین تابنده است 
نوروز بزرگترین مدرک معنوی تاریخ کهن ماست و در خاطر همه ی کسانی 
که ذوق وجدان تاریخی دارند تأثیر می گذارد. تکرار نوروز ما را از بسیاری 
فریب های حقارت آمیز، از بسیاری از دلخوشی های بی حاصل دور نگه می دارد 
و نگاه انسان را آن مایه قدرت تعمق می بخشد که در ورای حوادث، آنجا که 
چشم عادی چیزی را نمی بیند نفوذ کند و زندگی محدود و کوتاه خویش را از 
طریق توالی تاریخ با زندگی گذشتگان، با زندگی دراز گذشته ی انسانیت پیوند 
دهد و آن را عمیق تر و پرمعنی تر کند. آشنایی با نوروز به آنچه در پیرامون 
ماست معنی و جاذبه ی دیگری می بخشد. در ویرانه های تخت جمشید هنوز 
سایه های انسان ها را که در دنیای هخامنشی نوروز را پاس می داشتند می توان 
یافت. و این پرسش مطرح می شود که آیا از نوروز چیزی می توان آموخت 
چون تمدن و تاریخ با اینهمه ادواری که پشت سر گذاشته است هنوز چندان 

پیر نیست و نوروز حتی از بامداد یک روز تاریخ بشر فاصله ی زیادی ندارد. 
نوروز به ما می آموزد که اگر تاریخ انسانیت را بتوان در ترازو نهاد، آنچه در 
گذشته و حال مایه ی شرم انسان و انسانیت می تواند باشد نسبت به آنچه 
الهام  مایه ی  نوروز  و  ندارد.  زیادی  وزن  است  سرفرازی  و  امید  مایه ی  که 
انسان هاست و می آموزد که تاریخ توالی فصول نیست، توالی چشم اندازهای 
بی بازگشت است. نوروز قدردانی هر ساله از خداوند است. قدردانی به اندازه یی 
نیرومند است که می تواند سبب ترقی یا نابودی تمدن ها شود ومعیار حقیقی 
موفقیت چیزی نیست که بدست می آوریم بلکه کاری است که با بهره گیری از 
نعمت هایمان برای دیگران انجام می دهیم و نوروز نعمت همیشگی خداست. 
در ایران باستان آیین های نوروزی عماًل از اول اسفند آغاز می شود. روز اول 
اسفند جشن آبساالن برگزار می شود که به مناسبت روان شدن جویباران و 
اسفند  دهم  روز  است.  می شده  انجام  شاد  نمایش های  با  همراه  و  آبشارها 
جشن رودها ودر کنار رودخانه ها برگزار می شده است و روز بزرگداشت آناهیتا 
ستاره ی آبهای روان و یکی از بزرگترین ایزد بانوان اسطوره یی است. روز ۱۹ 
اسفند نوروز رودها بوده که به الی روبی و پاکسازی چشمه ها، نهرها و کاریزها 
می پرداخته و بر آنها عطر و گالب می پاشیده اند. در روز 2۰ اسفند به کاشت 
گل و گیاه و درخت روی می آورده  و این روز نوروز گلدان ها نام داشته است. 

بر سر سفره ی هفت سین نوروزی می توان آب و آیینه  را دید و سال نو با نام 
خداوند آغاز می شود و جشن  آب پاشان در روز اول فروردین برگزار می شده 
است که در آستانه ی سال نو حکایت از پاک شدگی و طهارت جسمانی برای 
پذیرایی از انعام معنوی بوده است آیینه  بازتاب آب است و چون رنگ آبی به 
خود می گیرند گواه صداقت و برکت و باروری است. آب نهایت کمال و زیبایی 
و چهره ی تمام نمای تجلی خداوند است. چون اگر آب نباشد جهان تیره و 
حجم آرزوهای ما حقیر است، همه چیز از آب شروع می شود و در هر قطره ی 

باران هزاران ترانه موج می زند. 
در آستانه ی نوروز وسایل کهنه دور انداخته می شود و نو کردن خانه هر سال 
نو جایگزین کوزه های کهنه می شدند و مراسم  تکرار می شود و کوزه های 

کوزه شکنی اوج این تحول بوده و شعار مردم سال نو، کوزه ی نو و زندگی 
نو بوده است. 

در بسیاری از سرزمین ها مراسم آب فشانی اجرا می شده است، در هنگامه ی 
تحویل سال تمام افراد خانواده دور هم جمع شده و در میانشان کاسه یی پر از 
آب روی سینی بزرگی قرار می دهند. در آب عطر و گالب می ریزند و بزرگ 
خانواده دعای تحویل سال را می خواند و سپس با زمزمه ی دعا و درود گویان 
آب کاسه را به وسیله انگشتان بر روی همه افراد خانواده می پاشد و بقیه آب 

را در گوشه یی از حیاط می ریزند. 
قبل از نوروز پیک های بهاری در کوچه ها راه می افتاده و آمدن بهار را بشارت 
و  می پاشیدند  آب  سرشان  پشت  آنها  به  دادن  پول  ضمن  مردم  می دادند، 
فریادشان در کوچه  باغ ها می پیچیده مژده دهید دوستان     شور بهاران آمده     

گل در گلستان آمده       چون باد و باران آمده. 
راه انداختن میر نوروزی هم از آیین های رایج بوده و قبل از آمدن میر نوروزی 
کاسه ی از آب پر کرده و درون آن سیب، انار و یا پرتقالی می گذاشتند تا به 
تقدیم  نوروزی  میر  به  را  میوه  این  و  باشد  زمین در فضا غوطه ور  نشانه ی 

می کرده اند. بقول حافظ: 
سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی   

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی 
ما نیز به پاس یاد ایرانیان باستان در پهنه ی ایران بزرگ از مرزهای چین تا 
مصر به انتظار نوروز می مانیم و آهسته آهسته از پلکان دعا باال می رویم .... 

خدای من 
الحول و  النهار و ای محول  اللیل و  القلوب و االبصار، ای مدبر  ای مقلب 

االحوال 
اگر نام تو روی زبانمان نباشد همه اشیاء از ما برتر و باالترند 

وقتی تو هستی زندگی ما سراسر اتفاق است 
اتفاقی همچون نوروز همچون بهار، همچون آب و سبزه .......

نگاهبانی و گرامیداشت طبیعت و زیست بوم های بشری و جامعه یی آرام، 
و  بزرگ  وظیفه یی  ایرانیان  برای  همواره  سال  هزاران  درگذر  شاد  و  آزاد 
از  ایرانی  و جشن های  آیین ها  باورها،  از  بسیاری  است.  دانسته شده  مهم 
پدیده های طبیعت برخاسته و از آن الهام گرفته شده است. باورهای ایرانیان 
به زندگانی صلح آمیز و آشتی جویانه و احترام به پدیده های طبیعت در سراسر 

آثار ادبی و هنری و معماری آنان به چشم می خورد. 
ایرانیان در سیزدهمین روز بهار، تابستان و پاییز جشنی همراه با سرکشی به 
طبیعت در ستایش تیشتر ایزد بارندگی برگزار می کنند. در دوم اردیبهشت 
تیر جشن شکفتن گل  جشن گردآوری گل ها و گیاهان دارویی در ششم 
و  راستی  ایزد  میترا  گرامیداشت  جشن  مهر  شانزدهم  و  اول  در  نیلوفر 
آناهیتا ستاره آب های روان و یکی  پیمان، در ۱۰ آیان جشن گرامیداشت 
برگزار می کرده اند و همچنین  ایران  بانوان اسطوره ای  ایزد  از گرامی ترین 
جشن های پرشمار دیگری برای گالب گیری، برای آغاز فصل کشاورزی، 
برای بارش نخستین برف سال، برای شکفتن گل سرخ، برای فصل چیدن 
انگور و انار، اینها تنها نمونه های اندک از آیین های پرشمار ساالنه ایرانیان 

است. 
اسفند،  در سراسر  آغاز می شود.  اسفند  اول  از  نوروزی عماًل  آیین های  اما 
ایرانیان آیین هایی در پیشواز فرارسیدن نوروز که در واقع هنگامه ی زایش 
زمین و آغاز فصل بهار دانسته می شده است برگزار می کرده اند. روز اول 
اسفند همزمان با جشنی به نام آبساالن است که به مناسبت روان شدن 
جویباران و آبشارها و همراه با نمایش هایی شاد و خنده آور بنام کوسه سواری 
انجام می شده است. در دهم اسفند جشنی را بر کنار رودها و در گرامیداشت 
آنها برگزار می کرده اند. نوزدهم اسفند را نوروز رودها می نامیدند و در این 
هنگام به الیروبی و پاکسازی چشمه ها و نهرها و کاریزها می پرداخته اند 
گلدان  روز  را  اسفند  بیستم  می پاشیده اند.  گالب  و  عطر  آنها  بر  حتی  و 
می دانستند و به این مناسبت به کاشت گل ها و گیاهان و درختکاری روی 
می آورده اند. در آخرین روز زمستان در جشن  بنام اوشیدر، دختری آراسته را 
سوار بر شتری زیبا و آذین شده به کنار آب های فرخنده و گرامی دریاچه  
شادمانی  و  سرور  با  را  زایش  و  باروری  نمادین  تامراسم  می بردند  هامون 
برگزار کنند و در آخرین شب سال چراغی به نشانه روشنایی و فروغ مندی 
و پایندگی همیشگی خانه و کاشانه و میهن خود در درون هر خانه و آتشی 

نیز بر فراز بام ها بر می افروخته اند. 
است.  مردمان  همه  همزیستی  و  همبستگی  در  نوروز  ویژگی  مهمترین 
تقسیم  هم  با  را  خود  شادی  یکدیگر  کنار  در  آمدن  گرد  با  که  مردمانی 
می کنند، با بوسیدن روی یکدیگر، از کدورت ها دوری می جویند و با دیدار از 

بزرگساالن، سپاس و قدرشناسی خود را تقدیم آنان می کنند. 
بر سفره هفت سین نوروزی ایرانیان می توان آب را دید و آیینه را، می توان 
کهن  آیین های  کرد.  روشن  را  کوچک  شمعی  و  برافروخت  را  اسپندی 
آنان برای یک زندگانی نیک و خرم و برای  ایرانیان و سفره هفت سین 
برای  است.  یکدیگر  به  ملت ها  همه  متقابل  احترام  خواهان  که  جامعه یی 
ملتی که نیاکان او از دیرباز چنین نیایش می کرده اند که بادا گفتار آرام بر 

جهان، بادا کامروایی بر جهان، بادا آبادانی برجهان.
در تمدن ایرانی رویکردهای نمادین با عناصر حیاتی و بارور کننده همراه 
هستند. گاه شماری نوروز باعث شکل گیری یک فرهنگ شده است که در 
بین کشورهای زیادی مثل تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، 
بخشی از چین، حوزه هایی از بالکان، ترکیه ساری و جاری است این جشن 
در هندوستان و بین مسلمانان اسپانیا نیز بر پا می شود. نوروز نمایان ترین 

جشن های بهاری در بین تمامی کشورهاست. 
تقدس و احترام و بزرگی نوروز برخاسته از نشانه های معرفتی، ماه فروردین 
شروع می شود و روز اول آن با نام خداوند آغاز می گردد و مراسم فراوانی با 
آیین ها و شعائری انجام می شده است که در نهایت احترام انسانی را مواهب 
منعکس  است،  شده  بخشیده  او  به  طبیعت  طریق  از  که  فراوان  انعام  و 
می کند. جشن آب پاشان در دو زمان انجام می شده است، یکی در ماه تیر و 
روز تیر یعنی همان تیرکان و یکی هم هنگام حلول سال نو و وقت نوروز 
که حکایت از پاک شدگی و طهارت جسمانی برای پذیرایی از انعام معنوی 

بوده است. 
اما نماد آب و آبی دارای ویژگی هایی است که نشان گر ابعاد توجه به این 
مایه حیات و زندگی است. شاید این نشانه نیز قابل توجه باشد که پشت سر 
مسافرین آب پاشیدن از نوعی جلب عنایت حکایت می کند تا که راه روشن 
باشد و مسافر بسالمت به مقصد برسد و به روشنی و سالمت نیز برگردد. 

با  است،  زندگی  قطره  قطره  که حاصل  بیکران  دریای  دریایی  مناطق  در 
به  را  دریادلی  و  دریایی  مفهوم دل  و  آمیخته می شود  در هم  امن  ساحل 
پوشیدن  با  زنان  نوروز  هنگامه  در  می زند  رقم  دریا  مردان  صفت  عنوان 
لباس سفید به استقبال همسران دریانورد خود می روند تا حکایت از یک 
می شود.  معنا  صاحب  آب  نماد  ترتیب  این  به  دهند  نوید  را  دوباره  حیات 
معانی نمادین آب را می توان در مضامین چشمه حیات وسیله تزکیه و مرکز 
زندگی دوباره خالصه کرد. برای معنا شناسان و عرفا آب نشانگر نامحدود 
بودن امکانات است آب در برگیرنده تمامی نیروهای بالقوه و بدون شکل و 
حاوی تمامی نویدهای پیشرفت است. در فرهنگ نمادها آبی از ژرف ترین 
معنای خلوص  کار می رود  به  آبی  که  رنگ هاست جایی  غیرمادی ترین  و 

بر می خیزد. آبی محل پیوند رویا و واقعیت است و جایی است که در آن 
احساس آرامش می شود پرنده آبی نماد پرنده خوشبختی است. 

سفره هفت سین نوروزی ظرف آب و جام آیینه را در کنار هم دارد. آیینه 
روبرو می درخشد  آینه  در  تا عمق بی کران  آیینه  در  نور  بازتاب آب است. 
می سازند  را  آبی  و  میگیرند  شباهت  آیینه  و  آب  می گیرد.  خود  به  ژرفا  و 
و بدینسان سفره هفت سین نوروزی با وجود آب و آینه رنگ آبی به خود 
می گیرد. آینه در کنار ظرف آب، گواه صداقت و برکت و باروری است و 
گفتاری  راز  و  رمز  است، وجودآینه  زنجیره حیات  این  تکمیل  وجود سبزه 
است بین ما که در کناره سفره هفت سین نشسته ایم و آب، سبزه وماهی 
درون آب، این لحظه خلوتی است که یک سال عمر رفته را به محاسبه 

بنشینیم و طرحی نو برای سال آینده بریزیم که منزه و پاک باشیم. 
جشن ها همه بهانه و وسیله ایی است  تا خود را در مقام انسانیت جستجو 
کرده و پاسدار حریم پاک و پاکیزگی باشیم. آینه وار صاف و صادق و چون 
آبی شفاف و آرام بخش و گشاده دست در جشن آب پاشان نوروزی به سر و 
روی هم به نشانه پاکی و دوستی آب می پاشیم و در مقابل آینه بر سر سفره 
هفت سین صیقل جسم و روان خود را می خواهیم تا که بازتاب جلوه های 

راستی و پاکی باشیم. 

نوروز ، جشن آب و سبزه

پهنه ی آبی نوروز



نشریه خبری- تحلیلی /  سیاسی- فرهنگی/  سال دوازدهم شماره 338
دوشنبه 25 اسفند ماه 1399

3 فناوری

                                                                                            

کاووس نگینی

     بیش از یک سال و یک ماه است که اپیدمی کرونا 
بر شهر و کشورمان چنگ انداخته و تمام ابعاد و عناصر 
تا  دانشگاه  مدرسه،  کار،  محل   ، خانه  از  مردم  زندگی 
و  قرارداده  تاثیر  تحت  را  فروش  و  خرید  و  سرگرمی 
باعث  اضطراب، دلهره، ترس، وحشت و مصیبت شده 
اپیدمی چنان وسیع و سریع اوضاع کشور را  است. این 
مختل کرد که مردم، دولت و سازمان ها هر کدام برای 
برگزیدند؛  متفاوت  و سیاقی  سبک  اجباراَ  بقای خویش، 
به طوری که می توان حیات اجتماعی و تاریخی کنونی 

را به دوران قبل و پس از کرونا نام گذاری کرد.
و  راه  کردن  پیدا  و  کرونا  ویروس  با  فراگیر  مواجه  در 
روش هایی برای جلوگیری از خسارت ها و محدودیت 
فناوری  اثربحشی   و  کارایی  آفرینی،  نقش  آن،  های 
دیجیتال  بسیار چشمگیر و قابل  توجه بود؛ به طوری 
رسانی  اطالع  و  کنترل  امکان  دیجیتال   فناوری  با  که 
درباره بیماری، کنترل زنجیره بیماران مبتال، کار از راه 
دور،  راه  از  آموزش  الکترونیکی،  فروش  و  خرید  دور، 
الکترونیکی  خدمات  دریافت  مجازی،  جلسات  برگزاری 
مردم  زندگی  در  جایگزین  های  روش  عنوان  به  و.... 
و  تار  در  آنچنان  فناوری  این  شدند.  جاری  و  ساری 
پود زندگی مردم، سازمان ها و نهادهای دولتی نفوذ و 
از ان به عنوان زیست  پیدا کرد که می توان  گسترش 
دیحیتال نام برد . زیست دیجیتال نوعی شیفت پارادایم 
امور کار و زندگی و سرگرمی در قلب  انجام تجارب  و 
باشد.  می  دیجیتال  تحول  و  اطالعات  عصر  پاردایم 
یعنی  قبل  ها  سال  به  اطالعات  عصر  ظهور  و  بنیان 
مارشال  جهانِی  دهکده  نظریه  و  میالدی   ۱۹۵۰ دهه 
رسای  تعبیر  با  که  گردد  برمی  کانادایی  لوهاِن  مک 
»الوین تافلر« جهان پس از گذر از عصر سنت و عصر 
صنعت وارد عصر اطالعات ) یا همان موج سوم ( شده 
است اما به خاطر انواع چالش ها و مشکالت ساختاری، 
در  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  تاریخی،  مدیریتی، 
کشورهایی همچون ایران به تأخیر افتاده بود و به طور 
جدی  برای برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص منابع 
برای  آن  ضرورت  حتی  یا  بود  نشده  واقع  توجه  مورد 
سیاست گزاران، مدیران و عامه مردم کامالَ درک نشده 
تلفن همراه، شبکه  نفوذ   آنکه  ضریب  رغم  علی  بود. 
رسیده  درصد   ۵۰ از  بیش  به  اینترنت  و  مجازی  های 
بود، همچنان مواجهه با آن به صورت منفعالنه، بخشی، 
جزیره ای و حاشیه ای بود. هنوز در کشور، مراکز رسمی 
نه تنها زیر ساخت های فنی حقوقی  را تکمیل نکرده 

بودند که بعضَا با توهم استغنا از فضای مجازی آن را به 
رسمیت  هم نمی شناختند.

تغییر  تطابق،  شتاب  بر  کرونا  ویروس  شیوع  اما 
»فناوری  مبتنی  بر  فعالیت های  آینده نگری  و  بینش ها 
سمت  به  را  ها  نگاه  همه  و  بخشید  سرعت  دیجیتال« 
طوری  به  داد  سوق  فناوری  این  از  حداکثری  استفاده 
که مقاوم ترین الیه های دوران قبل هم به خود آمده 
دیجیتال  زیرساخِت  حداکثر  ساختن  فراهم  صدد  در  و 
های  سیتم  آموزشی،  سیستم های  درحال حاضر  شدند. 
ارتباطِی صوتی تصویری،  خرده فروشی کاال و خدمات، 
حمل ونقل و خدمات دولتی و حتی تجربه فضای مذهبی 
و معنوی در این حوزه مورد توجه بسیار باال قرار گرفتند 
زمینه  این  در  اما  بود.  آنها می  ارائه  روِش  تنها  و شاید 
به خاطر تأخیر سال ها پیش همچنان آمادگی دیجیتالی 
و شدت استفاده دیجیتالی در کنار داشتن سطح مهارت 
به سمت دیجیتالی  پیامد حرکت  و  آثار  الزم، چگونگی 
عادی  زندگی  و  سازمانی  زندگی  کارها،  و   شدِن کسب 
شکاف  پدیده  با  و  زند  می  رقم  متفاوت  شکلی   به  را 
بدیهی  هستیم.  مواجه  دیجیتالی  تبعیض  و  دیجیتالی 
دیجیتالی  شکاف  کاهش  و  دیجیتالی  عدالت  که  است 
باید در کشور در دستور کار قرار گیرد تا همه اقشار مردم 
امکان تجربه و زیست دیجتالی را  بهدست بیاورند و از 

مزایای آن بهره مند شوند..
زندگی، کسب وکارها  دیجیتال،  تحول  زمانه  جدید،  در 
و  انسان  و  کرد  خواهد  دگرگون  را   عمومی  فضای  و 
و  کرد  خواهند  عمل  تیم  یک  شکل  به  هم  با  ماشین 
همگرایی  ماشین و انسان هم افزایی بیشتری پیدا می 
دستگاه های  که  می شود  باعث  دیجیتال  تحول  کند. 
انسان  از جمله تلفن همراه، نقش مغز بیرونی  دیجیتال 
و حافظه سازمان و کسب وکار را به خود بگیرند و یک  
دگرگونی  دیجیتالی در کل زندگی اتفاق بیفتد. امروزه 
بزرگ ترین  می توانند  دیجیتال   ابزارهای  کوچک ترین 

قطارها را از ریل خارج کنند.

بدیهی است استان پهناور و مستعد کرمان هم از شرایط 
فوق مستثنا نیست و اگر واقعا دغدعه بقا و پیشرفت و 
می  ایجاب  دارد  وجود  مردم  کار  و  زندگی  امور  توسعه 
و  دیجیتال  تحول  دیجیتال،  فناوری  پیش  از  بیش  کند 
زیست دیجیتال در دستور کار برنامه ریزی، سازماندهی، 
کرمان  استان  گیرد.  قرار  منابع  تخصیص  و  هماهنگی 
که در ۱۵ سال قبل به عنوان پایلوت دولت الکترونیک 
الکترونیک  دولت  مسیر  شایستگی  به  اگر  شد  انتخاب 
همین  در   ۱۳8۴ سال  در  نگارنده   ( بود  برده  پیش  را 
یاد کرد  بال دوم توسعه کرمان  به عنوان  از آن  نشریه 
انگار مسؤلین وقت،  اما  داد  را  و هشدار فرصت سوزی 
آن فرصت سوزی را به بهترین نحو رقم زدند! و شاهد 
این مدعا، رتبه این استان در رتبه بندی سال های اخیر 
کرد  می  درو  را  آن  های  میوه  امروز  قطعَا  است.(  بوده 
و خسارات و صدمات کرونا بسیار کمتر از وضع کنونی 

بود. 
دیجیتال  تحول  و  زیست  سمت  به  حرکت  که  آنجا  از 
کرونا  اپیدمی  رفع شدن  با  حتی  و  است  ناپذیر  اجتناب 
باز هم ضرورتی تاریخی، اجتماعی اقتصادی می باشد، 
نگارنده به عنوان عضو کوچک خانواده اثربخش تحوِل 
كرمان  محترم  استاندار  به  کشور،  دیجیتاِل 
ديجيتال،  تحول  رويكرد  با  شود  مى  پيشنهاد 
را  ديجيتال  كرمان  پروژه(  )مگا  پروژه  كالن 
نجيب  مردم  به   1400 نوروز  هديۀ  عنوان  به 
هاى  برنامه  صدر  در  كرمان  استان  مظلوم  و 
توسعه  پيشراِن  عنوان  به  تا  قراردهد  استان 
باقيات  و  نيك  نام  گذاشتن  بر  عالوه  استان 
امكان  استاندارى،  دوران  در  خود  الصالحاِت 
الگو شدن براى ديگر استان ها را فراهم آورد. 
بر  پروژه   کالن  این  راهبری  صورت  در  است  بدیهی 
همه مدیران ، متخصصان و شهروندان فرض است او را 

به بهترین نحو یاری رسانند.
به امید آن روز 

کرمان دیجيتال و کرونا
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 کرمان - ایرنا - اصحاب و اهالی رسانه و فرهنگ 
استان کرمان انتخابات ۱۴۰۰ را به عنوان میدانی موثر 
و مهم برای کنشگری سیاسی شهروندان می دانند که 
مشارکت باالی عمومی، اعتبار این انتخابات و انتخاب 

شوندگان را افزایش می دهد.
به گزارش ایرنا، با نزدیک شدن هر چه بیشتر به زمان 
انتخابات 28 خرداد ۱۴۰۰، دماسنج حرارت  برگزاری 
بتدریج  آرا  در  گذار  تاثیر  های  گروه  و  افراد  سیاسی 
افزایش پیدا می کند تا جامعه به سمت رقابتی نفس 

گیر برود.
واضح است که توده های جامعه در انتخاب های خود 
نگاه به سخنان، تحلیل ها و تبیین های نخبه های هر 
جامعه دارند و هر میزان این نظرات دقیق تر و صریح 
انتخابات سمت و سوی  مانند  باشد، عرصه هایی  تر 

بهتری به خود می گیرند.
بجز اقلیت کوچکی که تمایل چندانی به حضور مردم 
در انتخابات ندارند، اکثریت شخصیت های حقیقی و 
نفع،  ذی  های  گروه  و  کارشناسان  احزاب،  حقوقی، 
افزایش مشارکت را الزمه انتخاب فرد یا افراد اصلح 

می دانند.
استان  مطبوعاتی  و  ای  رسانه  نخبگان  از  تعدادی 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اینکه بر 
اهمیت مشارکت باالی شهروندان تاکید دارند، فراهم 
کردن ساز و کار برای حضور افراد را شرط الزم برای 

تحقق شرکت عمومی می دانند.
انتخابات ضرورى  در  بستر مشاركت  ايجاد 

است
محمد لطیف کار از فعاالن با سابقه حوزه مطبوعات 
بیان  با  کرمان  فردای  نشریه  مدیر مسئول  و  کرمان 
اینکه اهمیت انتخابات در دنیای امروز چیزی نیست 
باشد گفت:  داشته  و گو  به بحث و گفت   احتیاج  که 
گمان می کنم شما نتوانید در دنیا کسی را پیدا کنید که 
اهمیت انتخابات را در استقرار نظام سیاسی و امنیت 

در جامعه انکار کند.
مدرن  پدیده   نوعی  انتخابات  برگزاری  افزود:  وی 
به  را در مدیریت جامعه  سیاسی است که نظر مردم 
هیچ  دیکتاتورها  جز  به  بنابراین  می شناسد  رسمیت 
همه   که  ندارم  شک  و  نیست  انتخاب  مخالف  کس 
انتخابات  بیان دیگر ما  انتخابات ها مهم هستند و به 
این  بگوییم  آن  مقابل  نقطه   در  که  نداریم  غیرمهم 
یکی انتخابات مهم  می باشد و شرکت در آن ضروری 

است.
 لطیف کار تاکید کرد: در سده ها و هزاره های گذشته 
و  است  نبوده  معمولی  امر  انتخابات  برگزاری  البته 
دیکتاتوری  شیوه   به  سیاسی  نظام های  تمام  تقریبا 
اداره می شده اند و آن رژیم ها با رفتار غیرانسانی خود 
بر مردم کشورشان سلطه داشته اند اما حاال بشر از نظر 
رفتار سیاسی به بلوغ رسیده  و دیگر شیوه های قبلی 

جواب نمی دهد.  
وی با اشاره به اینکه مشارکت باال در انتخابات بسیار 
با اهمیت و نشانه  پشتیبانی مردم از نقش های انتخابی 
که  میزان  هر  به  واقع  در  داد:  ادامه  است  سیاسی  و 
از  میزان  همان  به  بگیرند  فاصله  انتخابات  با  مردم 

دخالت مردم در سرنوشت شان کاسته می شود.
از  کرد:  اضافه  کرمان  فردای  نشریه  مسئول  مدیر 
حیثیت  و  اعتبار  بیاید  پایین  مشارکت  وقتی  طرفی 
مقابل دیگر قدرت ها  فروکش  نطام های سیاسی در 

می کند و این می تواند یک نوع تهدید قلمداد بشود.
اما در هرحال میزان مشارکت  وی تصریح می کند: 
بنابراین  است،  داخلی  عمدتا  و  سیاسی  موضوع  یک 
سطح  و  انتخابات  موضوع  به  سیاسی  نظام های 
الزم  زیرساخت های  مثابه  به  باید  مردم،  مشارکت 
جهت اعمال قانون و مدیریت مطلوب در جامعه، نگاه 

کنند.
انتخابات  اینکه  بیان  با  کرمان  مطبوعاتی  فعال  این 

یک مقوله  فرا زمانی است اظهار داشت: بنابراین ساز 
و کارهایی که برای مشارکت مردم ضروری است باید 
در همه  انتخابات ها اعمال گردد و ربطی به انتخابات 

۱۴۰۰ و غیر آن ندارد.
لطیف کار تاکید می کند: برای افزایش مشارکت مردم 
همواره باید بسترهای الزم را فراهم کرد و به مردم 
فرصت بدهیم تا دست به انتخاب بهترین گزینه  مورد 

نظر خود بزنند.
می آیند  صحنه  به  که  نامزدهایی  کرد:  تاکید  وی 
جامعه  در  را  مختلف  منافع  و  دیدگاه ها  بتوانند  باید 
نمایندگی کنند و نهادهای ناظر با سعه  صدر از نقش 
و  کنند  دفاع  و  مراقبت  انتخابات  در  مردم  حقوق  و 
همچنین رسانه ها و احزاب با آزادی و آسودگی خاطر 
مردم  آرای  از  حفاظت  و  کاندیداها  معرفی  زمینه   در 
و  احساسات  تهییج  در  موثری  بسیار  نقش  می توانند 

رشد افکارعمومی ایفا کنند.  
تنوع نامزدها مشاركت مردم در انتخابات را 

رونق مى بخشد
مدیرمسئول  و  ای  رسانه  فعاالن  از  شجاعی  حامد 
نشریه فاخر کرمان نیز در رابطه با مهم بودن انتخابات 
انگیزه  مظهر  و  ملی  آگاهی  نشانگر  انتخابات  گفت: 
باشد  می  خویش  اجتماع  سرنوشت  تعیین  در  مردم 
میزان  سنجش  انتخابات  در  مردم  گسترده  حضور  و 
در  مشارکت  و  ملی  های  سیاست  در  مردم  فعالیت 

فعالیت های اجتماعی است،
وی تاکید می کند: حضور گسترده مردم در انتخابات 
باعث دلسردی و یاس  با شور و شعور سیاسی قطعا 
دشمنان اسالم و خنثی سازی نقشه ها و برنامه های 

دشمنان نظام خواهد شد. 
این فعال مطبوعاتی استان کرمان تصریح کرد: در این 
برهه از زمان با فشار اقتصادی حاکم برزندگی مردم 
و تحریم ها مساله مهم انجام یک سری اقدامات و 
راهکارها، برای زمینه سازی  شرکت عمومی و همه 

جانبه مردم در انتخابات  ۱۴۰۰ است.
وی ادامه داد: برخی از این راهکارها عبارتند از شفاف 
سازی و ایجاد فضای صادقانه برای گفتمان در کشور، 
نامزد  عنوان  به  و خوشنام  حضور چهره های مطرح 
انتخاباتی، تنوع نامزدها از نظر گرایش سیاسی، تبیین 
اهداف مشارکت در انتخابات، نقش مطبوعات و رسانه 

های عمومی در ایجاد فضای رقابتی.
شجاعی بیان کرد: با توجه به فعالیت احزاب و گروه 
های مختلف سیاسی در کشور قطعا تنوع نامزدها به 
لحاظ گرایش سیاسی می تواند حضور مردم را رونق 

ببخشد.
گذشته  سال  چند  در  شاید  داشت:  اظهار  وی 
سوءمدیریت در بخش های مختلف نظام  در جامعه 
سیاسی  شاخص  های  چهره  دارشدن  خدشه  موجب 
شده است، اما قطعا همین گونه که ملت شهید پرور و 

سربلند ایران در۴۰ سال از عمر بابرکت نظام مقدس 
اسالمی با ایستادگی و مقاومت  به دنیا  درس آزادگی 
و شجاعت را اثبات کردند قطعا با انتخاب آگاهانه و 
در  خود  حداکثری  حضور  و  سیاسی  شعور  و  فهم  با 
انتخابات ۱۴۰۰ باردیگر یکدلی و درس آزادگی را به 

دنیا نشان خواهند داد.
از سوی  داد:  ادامه  فاخر کرمان  نشریه  مدیر مسئول 
دیگر رسانه ها یا شبکه های اجتماعی که در جامعه 
با تبلیغ منصفانه یک  امروز نقش پررنگ داشته باید 
فضای رقابت را برپایه عدالت  برای انتخاب اصلح و 
افکارعمومی  به  موقع  به  اطالع رسانی  با  یا  شایسته 
و پاسخگویی به سئؤاالت، تردیدها و شبهات فراهم 

نمایند.
حائز  که  نکته  یک  میان  این  در  اما  کرد:  تاکید  وی 
و  احزاب  بین  همگرایی  و  وحدت  باشد  می  اهمیت 
جناج ها می باشد که با تجربه از انتخابات گذشته با 
تعیین یک نامزد واحد و کارآمد بتوانند دراین رقابت 
سرنوشت ساز و حساس مشارکت حداکثری مردم را 

جلب کنند.
شجاعی تصریح کرد:  متاسفانه در گذشته شاهد بودیم 
که اعضا و شورای احزاب با سالیق مختلف به موقع 
نتوانستند به اجماع و یک نقطه مشترک برای انتخاب 
نامزد اصلح برسند و این موضوع باعث شکست جناح 
آرای  کاهش  همچنین  و  شده  انتخابات  در  حزب  یا 

مردم را در برداشت.  
وی افزود: امید است که از فضای تبلیغاتی انتخابات 
به عنوان یک فرصت بزرگ ملی برای حفظ وحدت 
تفرقه افکنانه  و  پلید  توطئه های  با  مقابله  و  ملی 
و  برده  بهره  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  دشمنان 

استفاده نماییم.
مشارکت قابل قبول در انتخابات ۱۴۰۰ رقم می خورد

هویت  گفت:  کرمان  واقعه  روزنامه  مسئول  مدیر 
انقالب اسالمی از همان ابتدا با مشارکت مدنی مردم 
تا  گرفته  فروردین سال ۵8  رفراندوم حماسی ۱2  از 
بطوریکه پس  پیوند خورده  یازدهم  انتخابات مجلس 
از برگزاری ۳۷دوره انتخاباتی مختلف تاکنون نزدیک 

به یک میلیارد آرا به صندوق رای ریخته شده است.
ما  کشور  در  انتخابات  افزود:  طاهری  محمد صادق   
اغلب پدیده ای همراه با هیجانات و حساسیت های 
هیچ  در  شاید  که  بوده  اجتماعی  و  سیاسی  خاص 
کشوری نمونه نداشته باشد. انتخاباتی که در بسیاری 
از موارد تا لحظه ی آخر هم بهترین تحلیل گران نمی 

توانستند نتیجه را حدس بزنند.
وی اظهار داشت: اکنون این قطار پرشور به ایستگاه 
دوره  انتخابات  یعنی  نهم  و  سی  و  هشتم  و  سی 
شورای  ششم  دوره  و  جمهوری  ریاست  سیزدهم 
مردم  که  وضعیتی  در  هم  آن  است،  رسیده  اسالمی 
در بدترین وضعیت اقتصادی و معیشتی قرار دارند و 

اهل فن،  از کارشناسان  بسیاری  این وضعیت  حسب 
مشارکت باالیی را پیش بینی نمی کنند.

این فعال رسانه ای کرمان تاکید می کند: درحالی که 
با عنایت به غیرقابل پیش بینی بودن جامعه انقالبی 
ایران از یک سو و با توجه به تشخیص درست مردم 
برای ایجاد یک تحول ساختاری، پیش بینی ام رقم 
انتخابات 28 خرداد  در  قبول  قابل  خوردن مشارکتی 

۱۴۰۰ است.
وی ادامه داد: زیرا مردم با همه سختی ها، این را هم 
می دانند که راه حل عبور از بحران، همین انتخابات 
است و اگر بخواهند بی توجه از کنار این بزنگاه مهم 
بگذرند، حتما ضرر خواهند کرد پس باید منتظر یک 

حماسه دیگر و حضوری گسترده باشیم.
طاهری تصریح کرد: البته رسیدن به این هدف، عالوه 
بر پتانسیل سیاسی و اجتماعی جامعه، نیاز به ساز و 
فرصت  ایجاد  آن،  مهمترین  که  دارد  مشخصی  کار 
و  سلیقه  هر  با  کاندیداها  همه  حضور  برای  مناسب 

منش سیاسی است.
و   فرانگری  تواند  می  که  فرایندی  کرد:  اضافه  وی 
برای  امر  متولیان  مندی  عالقه  و  نظام  صدر  سعه 
حضور همه جانبه فعاالن و جریان های سیاسی با هر 
نگرشی در چارچوب قانون اساسی را به منصه ظهور 
برساند و به هر حال امیدواریم در انتخابات آتی، برگ 
اضافه  نظام  مدنی  مشارکت  تاریخ  به  دیگری  زرین 

شود.
كالبد  در  اى  تازه  فعاالنه مردم جان  حضور 

سياسى مى دمد
مدیر مسئول نشریه پایان هفته کرمان نیز مشارکت 
فعاالنه مردم در انتخابات را دمیدن روح و جان تازه ای 
در کالبد ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه 
مدانسته و می گوید:  انتخاب شدن و انتخاب کردن 
از آن جهت اهمیت دارد که نقش موثر شهروندان در 

توسعه یا عدم توسعه یافتگی چهره می گشاید.
 حسین شهابی مشارکت باالی مردم در انتخابات را 
نشانه بلوغ اجتماعی و سیاسی عنوان می کند و تاکید 
کرد: بر خالف اینکه اگر شهروندان اشکاالتی و نقدی 
بر سیستم اجرایی و یا مدیریت شهر و روستا دارند باید 
با مشارکت گسترده و همه جانبه در انتخابات پیِش رو 
شرکت کنند و به گزینه های شایسته و با برنامه رای 
بدخواهان  تا  باعث خواهد شد  این مشارکت  و  دهند 
جمهوری اسالمی  ایران چشم طمع به نام و نشان و 

شکوه آن نداشته باشند.  
در  مردم  مشارکت  افزایش  سازوکارهای  درباره  وی 
رونق  منظور  به  دارد  ضرورت  کرد:  عنوان  انتخابات 
کارهای  و  کسب  و  اقتصادی  بنگاههای  فعالیت 
اخیر  سالهای  این  در  هم  کرونا  اثر  در  که  مختلف 
به  نسبت  مسئول  نهادهای  و  دولت  اند  دیده  ضربه 
رفع موانع تولید و کمک در بخش های مالیات و بیمه 
و عوارض و نظایر آن توجه ویژه ای داشته باشند تا 
مقدمات مشارکت باالتر اصناف و کسب و کارها در 

انتخابات رقم بخورد.
اهمیت  و  نقش  تردید  بدون  داشت:  اظهار  شهابی 
ایجاد  در  محلی  مطبوعات  بویژه  ها  رسانه  جایگاه 
هیج  بر  انتخابات  در  مردم  مشارکت  برای  انگیزه 
کس پوشیده نیست و در این راستا پیشنهاد می شود 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
تشکل های صنفی رسانه ای مقدمات انگیزشی ویژه 
ای برای تحلیل و گزارش و خبر و مقاالت مرتبط با 

انتخابات پیش رو فراهم کنند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات 
میان  دوره ای مجلس شورای اسالمی، انتخابات میان 
دوره  ششمین  و  رهبری  خبرگان  مجلس   دوره ای 
همزمان  روستا،  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 

در 28 خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.

فعاالن رسانه اى كرمان:

 افزایش اعتبار انتخابات در گرو مشارکت همگانى
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با ورود سرمایه  استان کرمان         شرکت آب و فاضالب 
گذاران بخش خصوصی به پروژه فاضالب اجرای این پروژه را 
در سال ۱۳۹۹ شتاب بخشید و با تسریع اجرای این طرح، امید 

در دل مردم جوانه زد. -
       شرکت آب و فاضالب استان کرمان با گام هایی بلند در 
اجرای پروژه فاضالب در مسیر خدمت رسانی بیشتر به مردم 
و یاری صنعت پیش می تازد و با تالش های بی شائبه تعداد 
پوشش  تحت  کرمان  استان  سطح  در  نفر   ۹۱۱ و  هزار   28۵

فاضالب قرار گرفته اند.
  ۴ و  هجدک  و  هنزا  کهنوج،  کرمان  شهر   ۴ سویی  از       
حاضر  حال  در  سرباغ  و  میالن  ده  حتکن،  سیرچ،  روستای  
از انشعاب فاضالب برخوردار شده اند  و از سوی دیگر  در ۷ 
شهر کرمان،کهنوج،سیرجان،ماهان،مسکن مهر جیرفت، پاریز 
و زرند و ۵ روستای سیرچ،وکیل آباد،ارزوئیه، هراران بردسیر، 
اسکر رابر و رشتکورد کوتک کهنوج این پروژه در حال اجرا و 

پیشروی است . 
۴۳  هزار و ۵۰۷  فقره تعداد مشترکین فاضالب شرکت آبفا 
در بخش  و  فقره  و ۷۰۵  هزار  در بخش شهری88  که  است 
شامل  را  فاضالب  مشترکین  آحاد  تعداد  فقره   روستایی۱۳۰ 

می شود.
گفتنی است شرکت آبفای کرمان 6 باب تصفیه خانه فاضالب 
در  فاضالب   آوری  شبکه جمع  و  طول  دارد  استان  کل  در 
بخش شهری هزار و ۱۳۵ کیلومتر و در بخش روستایی ۳۱ 
سال  در  فاضالب  شبکه  کیلومتر   ۳28 و  است  بوده  کیلومتر 

جاری اجرا شده است.
بهره  به  اول 1400  نيمه  سيرجان  فاضالب  شبكه 

بردارى مى رسد
شبکه  کیلومتر   ۳88 شامل  سیرجان  فاضالب  شبکه  اول  فاز 
جمع آوری اصلی و فرعی و تصفیه خانه ای با ظرفیت ۳۰ هزار 
مترمکعب در شبانه روز، نیمه اول سال ۱۴۰۰ وارد مدار بهره 
از شبکه جمع  تاکنون اجرای 2۰6 کیلومتر  برداری می شود. 
آوری و 6۵ درصد از کار احداث تصفیه خانه انجام شده است. 
پیمانکار در ۱۰ جبهه کاری  این پروژه توسط ۱۵  اکنون  هم 
این  اجرای  در طول  و  اجراست  در حال  کاریز  توسط شرکت 
شده  ایجاد  شغل  مستقیم  صورت  به  نفر  یکهزار  برای  پروژه 

است.
بیش از 8۵ کیلومتر از پروژه فاضالب زرند اجرا شد

از ابتدای اجرای پروژه فاضالب زرند تاکنون بیش از 8۵کیلومتر 
خطوط اصلی و فرعی این پروژه اجرا شده است

در  ایرانیان  بوتیای  فوالد  توسط شرکت  زرند  فاضالب  پروژه 
در  نیرو   با ۴۰۰  پیمانکار  تیم  توسط چهار  و  است  انجام  حال 

کار  دستور  در  نیز  جدید  تیم   2 انتخاب  که  است  انجام  حال 
پیمانکار قرار دارد.

   256 كيلومتر از شبكه توزيع آب بازسازى شد
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در امسال، 2۵6 کیلومتر 
نموده است که ۱۵۰  بازسازی  را  توزیع آب  از شبکه فرسوده 
فرسوده  های  شبکه  بازسازی  به  مربوط  عدد  این  از  کیلومتر 
توزیع آب در بخش شهری و ۱۰6 کیلومتر مربوط به بخش 

روستایی است.
از دیگر اقدامات ارزنده شرکت آبفای استان کرمان در سال ۹۹، 
توسعه ۱۷6 کیلومتری شبکه توزیع آب در سطح استان بوده 
روستائی  در بخش  و  کیلومتر  در بخش شهری 86  است که 

۱۰2 کیلومتر از شبکه توزیع آب توسعه یافته است.
اجرای۹۱.۵ کیلومتر خط انتقال آب در بخش شهری و ۱2۷.2 
کیلومتر  در بخش روستایی از دیگر اقدامات مهم سال جاری 

است.
شرکت آب و فاضالب استان کرمان ، 2 هزار و ۳۵۵ روستا را از 
شبکه آبرسانی برخوردار نموده است و از آنجا که استان کرمان 
استان  روستاهای  از  تعدادی  دارد  باران  کم  و  اقلیمی خشک 
صورت  به  آب  کمبود  دلیل  به  آبرسانی  شبکه  وجود  علیرغم 

سیار آبرسانی میشود.
میزان کمبود آب در استان کرمان 2 هزار و ۳۷8 لیتر بر ثانیه 
است که از این مقدار  هزار و ۱۷۴ لیتر بر ثانیه در بخش شهری 
و 6۳6 لیتر بر ثانیه در بخش روستایی کمبود آب وجود دارد. 
نیاز آبی در سطح استان کرمان یازده هزار و ۳6۴  لیتر بر ثانیه 
است و  توان تولید قابل برداشت آب در استان 8 هزار و ۹86 
ثانیه است و مدیریت مصرف و صرفه جوئی تنها راه  بر  لیتر 

گذران بحران تابستان خواهد بود.

328کيلومتر شبکه فاضالب درامسال اجرا شد

روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان كرمان
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میلیون  استان کرمان گفت: یک  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
و ۵۱۷ هزار نفر در استان کرمان تحت پوشش بیمه تامین 

اجتماعی هستند.
در  اجتماعی  تامین  سازمان  داشت:  اظهار  حسینی   علی   
از  بیش  که  است  کشور  بیمه ای  سازمان  بزرگترین  کشور 
قانونی و  تعهدات  را تحت پوشش  از جمعیت کشور  نیمی 

بیمه ای خود قرار دارد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان عنوان کرد: در سطح 
کشور بالغ بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار  مستمری بگیر 
سازمان تامین اجتماعی داریم و تعهد مالی سازمان، ماهیانه 

بالغ بر ۱2 هزار میلیارد تومان در سطح کشور است.
حسینی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۵۱۷ هزار نفر در 
هستند،  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش  تحت  کرمان  استان 
گفت: در استان بالغ بر ۵2 هزار و ۳۰۰ کارگاه فعال وجود 
تامین  شرکای  جزء  کارگاه ها  این  کارفرمایان  که  دارد 
اجتماعی هستند و در این کارگاه ها ۳۴8 هزار نفر به عنوان 

بیمه شده مستقیم مشغول به کار هستند.
اصلی  بیمه شده  نفر  هزار   ۳۴8 کنار  در  کرد:  عنوان  وی 
بالغ بر  اجباری تلقی می شوند، در سطح استان کرمان  که 
اجتماعی  تامین  سازمان  توافقی  بیمه شده  خانوار  ۱۵۰هزار 

داریم که  از خدمات این سازمان بهره مند می شوند.
در  داشت:  بیان  کشور   اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرکل 
سطح استان کرمان بالغ بر ۱2۵ هزار خانوار در حال حاضر 
۴۰۰میلیارد  به  نزدیک  ماهیانه  که  هستند  مستمری بگیر 
تومان با عنوان تعهدات قانونی به این بیمه شدگان پرداخت 

می شود.
حسینی افزود: سازمان به لحاظ تنوع خدمات و هدایت های 
بیمه ای که در قبال بیمه شدگان، کارفرمایان و از رفت و آمد 
و اینکه از مراجعات غیرحضوری مردم به سازمان جلوگیری 
اجرا  مرحله  به  آبان ماه سال جاری  از  را  کند، طرح ۳۰۷۰ 

گذاشته است.
وی گفت: در این طرح ۳۰ خدمت سازمان از حضوری به 
غیرحضوری تبدیل شده و بالغ بر ۷۰ میلیون نفر از مراجعه 

حضوری  به شعب و کارگزاری های تامین اجتماعی حذف 
شدند.

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل   
اجتماعی  تامین  سازمان  خدمات  از  خدمت   22 تاکنون 
بیمه شدگان  کرد:   تاکید  می شود،  انجام  غیرحضوری 
اجتماعی  تامین  اجرایی  واحدهای  و  به شعب  بدون مراجعه 
بهره مند  اجتماعی  تامین  غیرحضوری  خدمات  از  می توانند 

شوند.
وی عنوان کرد: از اول اسفندماه  سال جاری دفاتر درمانی 
بیمه شوندگان حذف می شود  و نیازی به دفترچه های درمانی 
و تولید دفترچه های درمانی جدید نیست و افراد با مراجعه به 
مراکز درمانی تحت پوشش و یا مراکز طرف قرارداد بیمه 
از خدمات درمانی بهره مند  ارائه کدملی  با  تامین اجتماعی 

خواهند شد.

حسینی ادامه داد: افرادی که هنوز دفترچه 
حسینی محمدآبادی با بیان اینکه در استان کرمان ماهیانه 
بگیران  مستمری  انواع  به  تومان  میلیارد   ۳۰۰ بر  بالغ 
می شود  پرداخت  بیمه شدگان  مدت  کوتاه  تعهدات  و 
خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی 
از  باید  آن  منابع  و  است   غیردولتی  عمومی  سازمان  یک 
محل حق بیمه ها تامین شوند و انتظاری که از کارفرمایان 
و بیمه شدگان توافقی  داریم حق بیمه های خود را در موعد 
مقرر پرداخت کنند تا این سازمان به موقع بتواند به تعهدات 
استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  کند.   عمل  خود  قانونی 
کرمان  خاطرنشان کرد: کارفرمایان در استان کرمان حدود 
یکهزار میلیارد تومان به به تامین اجتماعی بدهکار هستند 
بهبود  و  مقاومتی  اقتصاد  کالن  سیاست های  منظور  به  و 
فضای کسب و کار و حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی 
و صنایع و معادن استان آمادگی برای تقسیط بدهی را برای 

کارفرمایان براساس قانون را داریم.  
تامین  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  محمدآبادی  حسینی 
 ۱۷ اجرایی،  شعبه   26 از  متشکل  کرمان  استان  اجتماعی 
شعبه اقماری و ۱۳ واحد کارگزاری و کارمند در سطح  ۷۱۰ 
استان مشغول ارائه خدمت به جمعیت تحت پوشش است 
بیان داشت: شعب اقماری در راستای تکریم ارباب رجوع و 
در جهت سهولت دسترسی مخاطبان سازمان در اقصی نقاط 
استان و همچنین کاهش هزینه ارائه خدمات از طریق عدم 
ایجاد شعبه به روش سنتی و با استفاده از امکانات سخت 
افزاری و نرم افزاری و تکنولوژی ارتباطی ایجاد شده است.  
وی ادامه داد: واحدهای کارگزاری نیز با هدف تقلیل حجم 
ارباب رجوع در شعب و تسریع و تسهیل امور بیمه شدگان 
و  مخاطبان  بین  در  رضایتمندی  افزایش  و  کارفرمایان  و 
جلوگیری از گسترش واحدهای اجرایی با واگذاری بخشی 
از امور جاری به کارگزاری ها به عنوان نمایندگان سازمان 
با  افراد واجد شرایط و  به  بیمه ای  امور  از  و سپردن برخی 

تجربه ایجاد شده است.

بهره مندى یک ميليون و ۵۱۷ هزار کرمانى از بيمه تأمين اجتماعى
ارائه 22 خدمت غيرحضورى در استان كرمان
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استان  جمعیت  درصدی  پوشش6۰  به  اشاره  با  جعفری   
میلیارد   6۰ ماهانه  گفت:  سالمت،  بیمه  زمینه  در  کرمان 

تومان گردش مالی به مراکز درمانی پرداخت می شود.
استان  سالمت  بیمه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  از  نقل  به  کرمان 
خبرنگاران جوان از کرمان، محمد جعفری، مدیر کل بیمه 
تالش های  از  قدردانی  منظور  به  کرمان  استان  سالمت 
مردم  مطالبات  و  خبر ها  انعکاس  در  خبرنگاران  باشگاه 
دیدار  کرمان   جوان  خبرنگاران  باشگاه  از  حوزه  این  در 
هستیم  آن  پایانی  روز های  در  که  سالی  در  گفت:  و  کرد 
از جمله  نتیجه رسیده است  سه رویداد داخل سازمانی به 
شد  آغاز  کرمان  استان  از  که  الکترونیکی  نویسی  نسخه 
سال  پایان  تا  و  است  اجرا  حال  در  نیز  کشور  کل  در  و 
دفترچه های  و  اجرا  کشور  کل  در  طرح  این  امیدواریم 

کاغذی کامال حذف شود.
نسخه  طرح  پایلوت  که  بود  استانی  تنها  افزود:کرمان  او 
استان های  همه  در  طرح  این  و  بود  الکترونیکی  نویسی 

کشور تعمیم یافته است.
 جعفری تصریح کرد: به مناسبت ایام اهلل دهه فجر، طرح 
شهر های  همه  و  کرمان  شهر  در  شهری  خانواده  پزشک 
پزشک  دفترچه های  صاحبان  و  شده  آغاز  استان  بزرگ 
رایگان از این به بعد می توانند با مراجعه به پزشک خانواده 

از خدمات رایگان این طرح استفاده کنند.
او گفت: بیش از ۴۰ کشور توسعه یافته دنیا طرح پزشک 
خانواده دارند که به عنوان دروازه ورود به عرصه سالمت 

خانواده است.
اعضای  افزود:  کرمان  استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
خانواده وقتی دچار هر مشکل جسمی وروحی شوند، می 
توانند با مراجعه به پزشک خانواده، پزشک خود را انتخاب 

و روند درمان خود را پیگیری کنند.
درصد   8۵ باالی  می تواند  خانواده  پزشک  افزود:  او 
به  را  درصد   ۱۵ و  کند  درمان  و  مدیریت  را  بیماری ها 

پزشکان متخصص ارجاع دهد.
جعفری بیان داشت: پزشک خانواده امین و مشاور خوبی 

با  که  است  مطمئن  شهروند،  و  است  خانواده ها  برای 
سرعت  را  خود  درمان  روند  خود  خانواده  پزشک  انتخاب 
ببخشد و ویزیت و معاینه های اولیه پزشک خانواده رایگان 

است و ویزیت بعدی فقط ۵ هزار تومان است.
افرادی که  برای  در حال حاضر  خانواده  پزشک  او گفت: 
بیمه سالمت رایگان دارند، قابل استفاده است و باید این 

افراد پزشک خانواده خود را انتخاب کنند.
مدیر کل بیمه سالمت استان کرمان بیان کرد: نظام ارجاع 
نیز از جمله خدمات دیگری است که کار درمانی را سرعت 
بخشیده است، یعنی بیمار وقتی به پزشک خانواده مراجعه 
می کند و اطالعات و مشخصات بیماری آن ثبت می شود 
با ثبت کد ملی در سامانه می تواند از طریق پزشک خانواده 
و ارجاع آن به متخصص، روند درمان خود را پیگیری کند 

و دیگر نیازی به معاینات اولیه نیست.
الکترونیکی  نویسی  نسخه  دولت  هفته  آغاز  از  گفت:  او 
دفترچه  از  باید  و  شده  آغاز  دولتی  کلینیک های  همه  در 
کم  و  شود  استفاده  کمتر  درمانی  سیستم های  در  کاغذی 

کم حذف شود.
او تصریح کرد: اداره کل بیمه سالمت استان کرمان بالغ 
خود  بیمه ای  پوشش  زیر  را  استان  جمعیت  درصد   6۰ بر 

که  است  مالی  گردش  تومان  میلیارد   6۰ ماهانه  و  دارد 
بیمه  پرداخت های  و  می شود  پرداخت  درمانی  مراکز  به 

سالمت در بخش سرپایی کامال به روز است.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  مدیر  میرکمالی،  محمود  سید 
صورت  ارزیابی های  در  گفت:  دیدار  این  در  نیز  کرمان 
گرفته  از نظر میزان بازدیدکنندگان خبر های سایت، رتبه 

اول را در کشور کسب کرده ایم.
کیفیت  خبرنگاری  هر  کاری  پایه  اینکه  به  اشاره  با  او 
افزود: در بحث خبر مکتوب  نوشتاری خبر مکتوب است، 
باشگاه از جایگاه خوبی برخوردار است و توانسته با رعایت 
صحت،  و  سرعت  رعایت  و  خبری  دستورالعمل های 

خبر های استان را بارگذاری کنند.
خبرنگاران،  باشگاه  کار  مهم  بخش  کرد:  تاکید  میرکمالی 
بایستی  که  است  مردم  مشکالت  پیگیری  و  مطالبات 

رسالت خود را در این زمینه انجام دهیم.
او به طراحی جدید سایت باشگاه خبرنگاران اشاره کرد و 
گفت: هم اکنون در کنار اخبار مکتوب، اخبار و گزارش های 
تصویری نیز بارگذاری می شوند که این موضوع یک امتیاز 

بزرگ برای مخاطبان باشگاه است.

6۰ درصد جمعيت کرمان، تحت پوشش بيمه سالمت



نشریه خبری- تحلیلی /  سیاسی- فرهنگی/  سال دوازدهم شماره 338
8دوشنبه 25 اسفند ماه 1399 شهر

آیین رونمایی و نمایش اولین فیلم بلند تولید شهرداری کرمان 
شورای  اعضای  از  برخی  حضور  با  مهتابی«  »شهر  نام  با 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  شهردار،  شهر،  اسالمی 
هنردوستان  و  هنرمندان  از  برخی  و  مناطق  شهرداران  استان، 

برگزار شد.
در  که  آیین  این  در  کرمان  شهردار  کرمان  آنالین،  گزارش  به 
تبریک  با  شد،  برگزار  کرمان  شهر  شهرتماشای  سینما  محل 
افتتاح  پویش  که  شاکریم  را  خدا  گفت:  رجب  ماه  مبارک  ایام 
شهرداری کرمان به هفته سی وششم رسید و امروز طی پویش 
تهیه کنندگی  به  مهتابی«  »شهر  بلند  فیلم  از  سی وششم، 
هنرمندان  از  اشجعی  مسعود  کارگردانی  و  کرمان  شهرداری 

صاحب نام کرمان، رونمایی می کنیم.
به عنوان  آن  از  همیشه  که  هنر  افزود:  عالم زاده  سیدمهران 
شیرین ترین و زیباترین راه انتقال مفاهیم، یاد شده و می شود، 
و  باشد  داشته  موثری  نقش  فرهنگ سازی  حوزه   در  می تواند 
نقش  نیز  اجتماعی  آسیب های  و  رویکردها  اصالح  جهت  در 

بسزایی دارد.
استفاده  هنر  از  اینکه  بدون  نمی توانیم  ما  اینکه  بیان  با  وی 
کنیم، فرهنگ سازی و یا رویکردها را اصالح کنیم، ادامه داد: 
به  به عنوان مثال وقتی شعر در بستر موسیقی قرار می گیرد و 
مردم منتقل می شود، هم آوای شیرین تری دارد و هم اثرپذیری 

بیشتری خواهد داشت.
یکی  به عنوان  هم  فیلم  و  فیلم سازی  هنر  کرد:  بیان  عالم زاده 
نقش  و محتوایی،  فرهنگی هنری  مفاهیم  انتقال  از شیوه های 
بسزایی در اصالح و حل مشکالت و آسیب های اجتماعی دارد.

و  شهرداری  که  خوشحالم  امروز  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
مدیران شهری به نقطه ای از بلوغ فکری رسیده اند که به حوزه  
فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی به عنوان یکی 
از دستورالعمل های مهم شهرداری نگاه و توجه ویژه ای دارند.

عالم زاده گفت: حقیقتا یکی از آرزوهای من در شهرداری کرمان 
تولید  حوزه  در  بتوانیم  که  برویم  سمت  این  به  که  بود  این 
کرمان  شهرداری  محوریت  با  را  ارزشمندی  کارهای  محتوا، 
تولید کنیم که در کشور هم الگوسازی شود؛ چراکه قطعا وقتی 
مدنظر  محتوای  با  تاثیرگذار  و  ارزشمند  موسیقی  یا  فیلم  یک 
شهرداری ساخته می شود، می تواند در کشور الگوسازی کند و 

سایر شهرداری ها هم در این حوزه قدم بردارند.
تولیدات  کنار  در  شهرداری ها  که  است  وقت  آن  افزود:  وی 
خوب، از حوزه فرهنگ و هنر هم به شکلی حمایت و آن ها را 
از  جامعه،  اصلی  به عنوان ذی نفعان  نیز  مردم  و  یاری می کنند 

یک اثر خوب بهره مناسب می برند.
شهردار کرمان بیان کرد: به همین دلیل امروز یکی از روزهایی 
است که بسیار خوشحالم این اتفاق میمون و مبارک رقم خورد 

و اولین فیلم بلند توسط شهرداری کرمان تهیه شد.
تجربه ای  بر  تکیه  با   ۱۴۰۰ سال  در  قطعا  گفت:  عالم زاده 
و  فیلم سازی  حوزه  در  است،  کرده  پیدا  کرمان  شهرداری  که 
مستندسازی کارهای ارزشمند دیگری را تهیه کرده و به جامعه 

تقدیم خواهد کرد تا مورد استفاده مردم قرار گیرد.
کرمان  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
حوزه   به  که  ویژه ای  توجه  با  دوره  این  در  که  می کنم  تشکر 
افزایش  آن،  مصداق  و  دارند  هنری  فرهنگی  فعالیت های 
چندبرابری بودجه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در این 
دوره از مدیریت شهری است، نشان داده اند که به این موضوع 

اهمیت می دهند.
شهردار کرمان افزود: همچنین از همه  همکارانی که در حوزه  
ابتدا  که  جوشایی  آقای  ازجمله  می کنند؛  کار  هنری  فرهنگی 
آقای  که  االن  تا  گرفتند،  برعهده  را  فرهنگی  معاونت  سکان 

جهانشاهی، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری کرمان هستند و نیز مجموعه همکاران شان 

تشکر و قدردانی می کنم.
آقای  کشور  و  استان  خوب  کارگردان  از  داد:  ادامه  عالم زاده 
تشکر  نیز  فیلم  عوامل  سایر  و  بازیگران  و  اشجعی«  »مسعود 
ممکن  که  کمبودهایی  همه   خاطر  به  و  می کنیم  قدردانی  و 
است از ناحیه شهرداری کرمان صورت گرفته باشد، عذرخواهی 
در  کرمان  شهرداری  که  می دهم  اطمینان  مردم  به  و  می کنم 

این حوزه در سال ۱۴۰۰ نقش متفاوت تری خواهد داشت.
این  در  نیز  کرمان  شهر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
این  از  رونمایی  گفت:  رجب  مبارک  ماه  ایام  تبریک  با  آیین 
استان  شایسته  هنرمند  که  است  ارزشمندی  کار  بلند،  فیلم 
»مسعود اشجعی« با همراهی دیگر هنرمندان به  تهیه کنندگی 

شهرداری آن را ساخته است.
محمدرضا علیزاده افزود: با اینکه در استان ظرفیت های خوبی 
انسانی و فیلم سازی داریم،  در حوزه  سرمایه و ظرفیت نیروی 
حوزه   در  و  داشته اند  خوبی  گسترش  سینماها  و  زیرساخت ها 
اتفاقات خوبی افتاده است، اما مشکلی  آموزش فیلم سازی هم 

که وجود دارد، نبود تهیه کننده و حامی است.
تهیه کنندگان  و  حامی  معموال  فیلم سازان  داد:  ادامه  وی 
همراهی  افتاده،  امروز  که  خوبی  اتفاق  و  نداشتند  همراهی 
شهرداری کرمان در این دوره است که امیدواریم این همراهی 

شورای شهر و شهردرای کرمان این خالء را پر کند.
شورای  مجموعه   از  دارد  جا  حیث  این  از  کرد:  بیان  علیزاده 
اسالمی شهر و شهردار کرمان و کلیه  کسانی که نگاه مثبتی 

به حوزه هنر و به خصوص سینما دارند، تشکر کنم.
افزود: در کنار  ارشاد اسالمی شهر کرمان  و  مدیرکل فرهنگ 
دوره  این  در  کرمان  شهرداری  در  که  خوبی  اتفاقات  همه  
بودجه  افزایش  خورده،  رقم  عمرانی  مختلف  حوزه های  در 
ارکان  و  مختلف  عوامل  مثبت  نگاه  مهم تر  و  هنری  فرهنگی 
مختلف شهرداری به مقوله ی فرهنگ و هنر باعث شده شاهد 
باشیم و  ایام در شهر کرمان  این  در  بزرگی  بسیار  رویدادهای 
استان  دیگر  شهرداری های  به  را  کارها  این  بتوانیم  کاش  ای 

تعمیم دهیم.
اینکه قطعا شهرداری ها به جز فعالیت های  با تاکید بر  علیزاده 
زیادی  نقش  می توانند  نیز  هنری  فرهنگی  حوزه   در  عمرانی، 

و  حمایت  و  حرکت  این  کرد  امیدواری  اظهار  باشند،  داشته 
پشتیبانی و تهیه کنندگی شهرداری کرمان که امروز شاهد آن 

هستیم، ادامه داشته باشد.
چه  »هر  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  اینکه  بیان  با  وی 
و  ظرفیت  از  استفاده  نیست«؛  ماندنی  نگنجد؛  هنر  قالب  در 
و  مشکالت  و  مسایل  بیان  و  تبیین  برای  هنری  قابلیت های 
دیدگاه ها، آموزش و تغییر نگرش های مردم، بسیار حایز اهمیت 
است و از شهرداری سپاسگزارم که با این نگاه ویژه به مسایل 

فرهنگی ورود پیدا کردند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان با اشاره به جشنواره 
جهانی نقاشی کودک شهرداری کرمان که رویداد بسیار بزرگ 
و در حال اجراست، ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات کشور 
که خیلی کم به مسایل فرهنگی استان ها ورود می کنند؛ چون 
هستند،  مرزی  برون  فرهنگی  کارهای  هماهنگ کننده   معموال 
مکاتبه کرده اند که برای همکاری و همراهی با رویداد نقاشی 

جهانی که شهرداری کرمان برگزار می کند، آمادگی داریم.
این  در  که  دارد  اهمیت  حیث  این  از  نامه  این   گفت:  وی 
سال ها سابقه نداشته که سازمان فرهنگ و ارتباطات کشور به 
برنامه های استان ها ورود کند و این نشان می دهد این اقدام و 
حرکت هایی که در شهرداری کرمان در حوزه فرهنگی و هنری 
قابل  و  تقدیر  قابل  فعالیت های  می شود،  انجام  و  شده  شروع 

تحسینی است.
علیزاده بیان کرد: از مجموعه شورای شهر، شهردار، شهرداران 
مناطق، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری کرمان و 

هنرمندانی که باعث تولید این اثر شدند، تشکر می کنم.
تولید  بلند  فیلم  اولین  مهتابی«  »شهر  بلند  فیلم  است؛  گفتنی 
شهرداری کرمان، با هدف نشان دادن بخشی از هویت جدید 
شهر کرمان در قالب یک داستان دو اپیزودی است که از نوروز 
»یوتیوب«  و  »نت فیلم«  »فیلمو«،  اپلیکیشن های  از   ۱۴۰۰

به عنوان یک هدیه نوروزی در سراسر دنیا قابل دیدن است.
اسالمی  ارشاد  فرهنگ  مجوز  اصالحات،  کمترین  با  فیلم  این 

را گرفته است.
موضوع  به  ویژه  به طور  فیلم  این  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
از  فیلم،  این  نمایش  اولین  بهانه   به  پاکبانان می پردازد،  تالش 
پنج نفر از پاکبانان پرتالش شهرداری، به نمایندگی از این قشر 

زحمتکش و پرتالش، تقدیر شد.

در هفته سى وششم پويش »افتتاح« شهردارى كرمان؛

اولين فيلم بلند توليد شهردارى کرمان رونمایى و اکران شد
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و  شهری  مدیریت  از  دوره  این  زحمات  گفت:  کرمان  استاندار 
نمی توان  شهر  تحول  و  پیشرفت  در  را  شهر  اسالمی  شورای 

نادیده گرفت.
اسفندماه  بیست ویکم  زینی وند،  علی  کرمان آنالین،  گزارش  به 
در آیین بهره برداری از تقاطع غیرهم سطح »سربازان گمنام امام 
کرمان  شهرداری  بزرگ  پروژۀ  هشتمین  به عنوان  زمان)عج(« 
در سی وهفتمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان که 
راور در  نمایندۀ مردم کرمان و  با حضور محمدمهدی زاهدی، 
مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران 
شهری در محل این پروژه برگزار شد، افزود: سالی که گذشت، 
سال سختی برای همۀ مردم بود و امیدواریم سال جدید، سالی 

ُپربرکت به همراه گشایش اقتصادی و رفع بحران کرونا باشد.
وی خاطرنشان کرد: یاد همۀ شهدا که آرامش امروز را مدیون 
آن ها هستیم، به ویژه سردار دل ها و شهدای امنیت را که این 
شده،  نامگذاری  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  نام  به  نیز  پل 

گرامی می داریم.
کرمان  شهر  که  کسانی  همه  از  تشکر  کرمان، ضمن  استاندار 
را به جایگاه امروز رسانده اند، از اعضای شورای اسالمی شهر، 
شهردار و مدیریت شهری در این دوره به طور ویژه قدردانی کرد 
و افزود: یکی از ویژگی های خوب این دوره، تثبیت در مدیریت 
شهری بوده است؛ چراکه ثبات مدیریت موجب پیشرفت در امور، 
انباشت تجربه و عدم انقطاع در برنامه ها می شود و زحمات این 
دوره از مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر را در پیشرفت و 

تحول شهر نمی توان نادیده گرفت.
هستم،  کرمان  استان  در  که  مدتی  در  شد:  یادآور  زینی وند 
مدیران  و  فقیه  ولی  نمایندۀ  از  مدیران  همۀ  که  بوده ام  شاهد 
عالیق،  تفاوت  به رغم  شهری،  مدیران  تا  اجرایی  دستگاه های 
پیشبرد  بر  ویژه ای  اهتمام  و  تالش  گرایش ها،  و  سالیق 

خواسته ها و منافع مردم دارند.
وی، نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی را نیز 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مردم  دلسوز  و  دغدغه مند  افرادی 
قرارگاه خاتم  با توان و تخصصی که در اجرای پروژه های بزرگ 
عمرانی دارد، یک افتخار و ظرفیت عظیم برای کشور و ملت 

است و باید قدر این ظرفیت عظیم را بدانیم.
استاندار کرمان ضمن تشکر از معاونت هماهنگی امور عمرانی 
تقاطع  پروژۀ  از  که  ویژه ای  حمایت  به واسطۀ  استانداری 
غیرهم سطح »سربازان گمنام امام زمان)ع(« داشته است، افزود: 
استانداری کرمان، امور عمرانی و سرمایه گذاری را با جدیت و 
ضروری  و  مهم  پروژه های  و  می دهد  انجام  وقت  فوت  بدون 
از  به دور  و  افراد متخصص  از  استفاده  با  استان و شهر کرمان 

جبهه گیری های سیاسی، بدون معطلی اجرا خواهد شد. 
عمرانی،  بزرگ  پروژه های  برخی  در  کرد:  خاطرنشان  زینی وند 
کار  اما  است  پیش می آید که طبیعی  دلخوری هایی  و  انتقادها 
درست را باید با جدیت انجام داد و در عین حال، کارهای الزم 

برای جلب اطمینان خاطر مردم نیز بایستی انجام شود.
وی با بیان اینکه شهرداری کرمان در حوزۀ اجرای پروژه های 
از  ندارد،  مالی  تأمین  و  تهاتر  بزرگ شهری، مشکلی در زمینۀ 
قرارگاه خاتم دعوت کرد برای اجرای دیگر پروژه های شهری در 

کرمان مشارکت کند.
استاندار کرمان، با بیان اینکه مسیر فرودگاه بین المللی »آیت اهلل 
که  سلیمانی«  »سردار  مطهر  مرقد  تا  رفسنجانی«  هاشمی 
مقامات کشوری و بین المللی از این مسیر عبور می کنند، اهمیت 
ویژه ای دارد، خاطرنشان کرد: الزم است این مسیر به عنوان یک 
گذر تاریخی و مذهبی برای شهر کرمان تعریف شود و در آن، 

نمادهای سنتی و مذهبی شهر کرمان به نمایش درآید. 
زینی وند با بیان اینکه در شهر کرمان کارهای زیادی شده، اما 
هنوز هم خیلی جای کار دارد، تأکید کرد: پروژه های شهری باید 

با مطالعۀ دقیق و به گونه ای طراحی و اجرا شود که قدمت، تاریخ 
و سنت کرمان را برای آیندگان و کسانی که از بیرون وارد شهر 
کرمان می شوند، روایت کند، ما نیز از چنین طرح هایی حمایت 

می کنیم.
و  اقدامات  شهری،  مدیریت  از  دوره  این  در  کرد:  بیان  وی 
شهر  در  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های  در  بزرگی  طرح های 

کرمان اجرا شده که قابل تقدیر است.
مطالبه گری، خوب و الزم است، اما نباید بی انصاف باشیم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز در این آیین، 
بزرگ  پروژۀ  این  اجرای  در  که  کسانی  تمام  از  تشکر  ضمن 
شهردار  شهرداری،  خدوم  نیروهای  به ویژه  کشیدند،  زحمت 
ساعی و مدیران و معاونان وی و رییس و اعضای شورای شهر 
کرمان، بیان کرد: رکوردهای خوبی در این پروژه ثبت شده و 
آن  اجرای  برای  تومان  میلیارد   ۹۰ حدود  می شود  گفته  اینکه 
هزینه شده، یعنی به ازای هر متر، پنج میلیون تومان هزینه شده، 

که برای یک پروژۀ شهری هزینۀ زیادی نیست.
این مسیر  از طرفی،  داد:  ادامه  آیت الهی   سیدمصطفی موسوی 
برای سهولت تردد باید ۱۴ حرکت را در خود پوشش دهد که 
شکل  به  نیز  حرکت  دو  و  می شود  استفاده  پل  با  حرکت   ۱2

سطحی است. 
وی با بیان اینکه انتقاد و مطالبه گری، خوب و الزم است، اما 
نباید بی انصاف باشیم، خاطرنشان کرد: اینکه عده ای می گویند 
تقاطع  این  نیست؛  درست  ندارد،  مثبتی  نکته  هیچ  پل  این 
دارد؛  قبل  دوره های  از  را  قانونی  مصوبات  تمام  غیرهم سطح، 
ترافیک  عالی  شورای  و  پنج  مادۀ  کمیسیون  در  اینکه  ضمن 
نیز دیده  کشور مصوب شده و در طرح جامع و تفصیلی شهر 

شده است.
اینکه  بیان  با  کرمان،  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تقاطع غیر هم سطح »سربازان  اطراف  در محدودۀ  مردم ساکن 
گمنام امام زمان«)عج( از زمان آغاز عملیات اجرایی این پروژه، 
دچار مشقت فراوانی شدند، خاطرنشان کرد: شهردار و اعضای 
به اسم خود شروع و  را  اینکه طرح های جدیدی  به جای  شورا 
را  قبل  دوره های  ناتمام  پروژه های  گرفتند  تصمیم  کنند،  تمام 

تکمیل کنند تا باری از دوش مردم و شهر برداشته شود.
موسوی آیت الهی با تأکید بر اینکه نباید هر کسی در حوزه ای 
که در آن تخصص ندارد، نظر بدهد، بیان کرد: متأسفانه گاهی 

مدیران شهری هم تحت تأثیر قرار می گیرند و به راحتی می گویند 
یکی از مسیرها را حذف کنید که این اصاًل درست نیست.

اما  است،  ملی  ثبت  فنی  دانشکده  سردر  کرد:  خاطرنشان  وی 
حریم ندارد؛ پس طبق گفتۀ میراث فرهنگی، دلیلی برای نگرانی 

نیست.  
نباید اجازه دهیم انتقادات باعث ُکندی امور شود

نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نمایندۀ 
حوزۀ  در  دارم  سعی  مجلس  در  اینکه  بیان  با  مراسم،  این  در 
تخصصی خودم صحبت کنم، افزود: هرچه صحبت و عمل ما 

تخصصی تر باشد، امور بهتر پیش می رود. 
امروز  تا  که  از همۀ کسانی  تشکر  زاهدی ضمن  محمدمهدی 
به نحوی در عمران و آبادانی شهر کرمان مؤثر بوده اند و تشکر 
برای تکمیل  از شورا و مدیریت شهر که  این دوره  از اعضای 
این پروژه زحمت زیادی کشیدند، بیان کرد: مدیران ما همیشه 
انتقادات باعث ُکندی امور شود؛  اتحاد دارند؛ نباید اجازه دهیم 
اما در عین حال، باید توجه داشته باشیم که اگر انتقادات نباشد، 

سازندگی به معنی واقعی به وجود نخواهد آمد. 
داشته  انتقادات  برای  شنوایی  گوش  باید  مسئوالن  افزود:  وی 
باشند و اگر این نقدها اصولی بود، آن را بپذیرند و تغییرات الزم 

را ایجاد کنند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  و  مردم  نماینده 
خاطرنشان کرد: قرارگاه خاتم افتخارات زیادی در کشور آفریده 
و بدون چشم داشت به سود زیاد، در همۀ عرصه ها حضور پیدا 

می کند.
زاهدی، فضای مجازی را در کشور کنترل نشده دانست و افزود: 
این کنترل به معنی سانسور نیست؛ منظور، افراط و تفریط خیلی 
یا مسأله ای  را کوچک  بزرگ  است که گاهی یک مسألۀ  زیاد 
مهم را کوچک می کنند، اما مسئوالن باید متوجه این موضوع 
بی انگیزه  و  دلسرد  را  آن ها  مجازی،  فضای  موج های  و  باشند 

نکند.
وی خاطرنشان کرد: تصمیمات مجلس هم گاهی زیر بمباران 
فضای مجازی قرار می گیرد، اما باید تخصص در اولویت باشد و 

کار درست را انجام دهیم.
الزم به ذکر است؛ در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر، از 
تالش کسانی که در اجرای پروژۀ تقاطع غیرهم سطح »سربازان 

گمنام امام زمان«)عج( نقش داشته اند، قدردانی شد.

استاندار كرمان در آيين بهره بردارى از پل »سربازان گمنام امام زمان)عج(«:

زحمات این دوره از مدیریت شهرى در پيشرفت شهر کرمان قابل تقدیر است
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شهردار کرمان گفت: اجرای هشت پروژه بزرگ شهرداری، حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان برای شهرداری هزینه و بار مالی دربر داشته است.

به گزارش کرمان آنالین، سیدمهران عالم زاده در جلسه عمومی شورای اسالمی 
شهر کرمان با اشاره به ادامۀ پویش »افتتاح« شهرداری کرمان با شعار »هر 
هفته یک افتتاح«، از افتتاح پروژۀ بزرگ تقاطع غیرهم سطح سربازان گمنام امام 

زمان)عج(، با اعتبار حدود 8۰ میلیارد تومان، در روز عید مبعث خبر داد.
وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه های متعدد فرهنگی در سال جاری، ازجمله 
ساخت فیلم بلند »شهر مهتابی« با مشارکت شهرداری کرمان گفت: ساخِت فیلم 
»شهر مهتابی«، بخشی از رسالت شهرداری در فرهنگ سازی را به تصویر کشید 

و در سطح کشور بازتاب مطلوبی داشت.
شهردار کرمان افزود: این اقدام نشان می دهد که شهرداری ها با صرف هزینۀ 
وارد شوند و  این گونه محصوالت فرهنگی  زمینۀ ساخت  اندک، می توانند در 
برای شهر خود برندسازی کنند.عالم زاده ضمن تشکر از اعضای شورای اسالمی 
شهر کرمان به واسطۀ حمایت از ساخت این فیلم خاطرنشان کرد: فیلم »شهر 
مهتابی«، با استفادۀ درست از لهجه بومی مردم کرمان، به طور حتم اثرپذیری 
الزم را خواهد داشت.وی اظهار امیدواری کرد شهرداری کرمان در سال آینده، 

با نظر کارشناسی، به طور مؤثرتر در این زمینه وارد شود.
اینکه هشت پروژۀ بزرگ شهرداری کرمان، ۵۰۰  به  با اشاره  شهردار کرمان 
میلیارد تومان برای شهرداری هزینه و بار مالی داشته است، افزود: این میزان 
هزینه، غیر از هزینۀ تملک امالک مسیری و در واقع هزینۀ اجرای پروژه ها بوده 
است.عالم زاده در ادامه، با تأکید بر اینکه شهرداری در اجرای پروژه های بزرگ 

عمرانی به اعتبارات بیشتری نیاز دارد، خواهان افزایش بودجه ۱۵۰۰ میلیارد 
تومانِی شهرداری شد.وی افزود: پیشنهاد می شود در صورت موافقت اعضای 

شورا، بودجۀ مصوب شده افزایش یابد.
شهردار کرمان در رابطه با افزایش بودجۀ شهرداری توضیح داد: تأخیر و تعلل 
در بعضی از پروژه ها به دلیل مسایل حاشیه ای، از واقعیت های شهرداری هاست؛ 
بنابراین، در زمان اجرای پروژه ها، معمواًل با مسایل و مواردی مواجه خواهیم شد 

که روند اجرای کار را با ُکندی مواجه می کند.
عالم زاده افزود: بنابراین، به دلیل مسایل پیش رو، ممکن است پروژه ها سرعت 
پیش بینی  قابل  آن ها تحمیل شود که  بر  باشد و هزینه هایی  نداشته  را  الزم 

نیست.
ادامه داد: پیشنهاد می شود در صورت موافقت اعضای شورا، رقم بودجۀ  وی 
۱۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در سال ۱۴۰۰، تغییر کند و با متمم بودجه، 

میزان بودجۀ مصوب افزایش یابد.
شهردار کرمان در ادامه، در پاسخ به در خواست یکی از اعضای شورا مبنی بر 
آسفالت بعضی از معابر شهر گفت: با وضعیت موجوِد معابر شهر کرمان، حداقل 
به ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا آسفالت معابر شهر به حد قابل قبولی 
برسد.عالم زاده افزود: با توجه به بودجۀ ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در سال 
آینده، هزینۀ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آسفالت معابر شهر کرمان، درصد ناچیزی از 
بودجه را به خود اختصاص می دهد که نشان می دهد شهرداری اثرپذیری کافی 

را نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مشکالت شهر کرمان ریشۀ تاریخی دارد، گفت: کرمان 

با 6۵۰ هزار نفر جمعیت و ۱۳ هزار هکتار مساحت، با مشکالت زیادی مواجه 
است.شهردار کرمان افزود: این وسعت متناسب با جمعیت شهر کرمان نیست؛ 

بنابراین، خدمت رسانی و آسفالت معابر را با مشکل مواجه می کند.
عالم زاده در ادامه، در پاسخ به درخواست یکی از اعضای شورا مبنی بر اصالح، 
ترمیم و رسیدگی به پارک های سطح شهر، گفت: نگهداری از پارک های شهر، 

ازجمله وظایف شهرداری است که تاکنون از آن غفلت نشده است.
شهردار کرمان با بیان اینکه متوجه کمبود امکانات در بعضی از پارک های شهر 
هستیم، افزود: در حال حاضر، اولویت ساخِت پارک، در محله های فاقد فضای 

سبز است.

امام  گمنام  »سربازان  غیرهم سطح  تقاطع  مبعث،  سعید  عید  با  همزمان 
زمان«)عج(، به عنوان هشتمین پروژۀ بزرگ شهری در سی وهفتمین هفته از 
پویش »افتتاح« شهرداری کرمان، با شعار »هر هفته یک افتتاح« به بهره برداری 

رسید.
تقاطع  این  از  بهره برداری  آیین  در  کرمان  شهردار  کرمان آنالین،  گزارش  به 
غیرهم سطح، ضمن تبریک عید مبعث، با بیان اینکه از همۀ کسبه و مردمی 
که در اطراف این پروژه زندگی می کنند، به دلیل طوالنی شدن اجرای پروژه، 
عذرخواهی می کنم، گفت: خوشبختانه با حمایت شورای اسالمی شهر کرمان 
توانستیم در مدت ۹ ماه هر هفته و بی وقفه یک پروژه را در خور شأن مردم 

کرمان، افتتاح کنیم.
سیدمهران عالم زاده با اشاره به اینکه تقاطع غیرهم سطح »سربازان گمنام امام 
زمان«)عج( به عنوان هشتمین پروژۀ بزرگ شهری، با اعتبار حدود ۹۰ میلیارد 
تومان به بهره برداری رسیده است، گفت: در این دورۀ شهرداری کرمان، بالغ بر 

۱2۰۰ میلیارد تومان پروژۀ عمرانی افتتاح شده است.
وی افزود: از مجموع پروژه های افتتاح شده در این دوره، حداقل 6۰ پارک، پیاده را 
و بوستان به بهره برداری رسیده و 2۰ پارک و  بوستان محلی دیگر نیز، تا پایان 

این دورۀ مدیریت شهری افتتاح خواهد شد.
آینده، ساخِت سه تا چهار  ابتدای فروردین سال  از  بیان کرد:  شهردار کرمان 

تقاطع غیرهم سطح دیگر نیز در شهر ==کرمان شروع خواهد شد.
عالم زاده با تأکید بر اینکه هشت پروژۀ بزرگ شهری، ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه 
دربر داشته است، گفت: تملک امالک مسیری بعضی از این پروژه ها، بار مالی 
بیشتری نسبت به هزینه های عمرانی دارد. وی با بیان اینکه در این دوره از 
در  شهر  متوازن  توسعۀ  به   مهندسی  نگاهی  با  شده  مدیریت شهری، سعی 
حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و و رزشی توجه شود، گفت: در پویش 
»افتتاح« شهرداری کرمان، پروژه های مختلفی در حوزه های فرهنگی، خدماتی، 
پنج گانه  مناطق  تمام  در  کم برخوردار،  مناطق  اولویت  با  ورزشی  و  اجتماعی 
غیرهم سطح  تقاطع  به  کرمان  است.شهردار  رسیده  بهره برداری  به  شهرداری 
»سربازان گمنام امام زمان«)عج( اشاره کرد و گفت: این پروژه از ۱۰ ماه پیش 

شروع شد و طی این مدت، 8۰ درصد کار آن به پایان رسید و تکمیل شد.
عالم زاده افزود: این پروژه در ابتدای این دورۀ مدیریت شهری، تنها 2۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت که با هماهنگِی گروه تخصصی شهید رجایی قرارگاه 

خاتم، عملیات عمرانی آن با برنامه ریزی شروع شد.

امنیتی  نیروهای  زحمات  پاس  به  غیرهم سطح،  تقاطع  این  داد:  ادامه  وی 
امام زمان«)عج(  نام »سربازان گمنام  امنیت استان، به  ایجاد  و اطالعاتی در 
نام  به  پروژه  این  نام گذاری  کرد:  بیان  کرمان  شهردار  است.  شده  نام گذاری 
برای  می توانست  که  است  کاری  حداقل  زمان«)عج(،  امام  گمنام  »سربازان 
انجام  بوم،  این مرزو  از  امنیت و صیانت  نیروهای مخلص و حافظ  مجموعه 
می شود. عالم زاده، افتتاح این تقاطع غیرهم سطح را عیدی شهرداری به مردم 
اجرای پروژه های شهری در کنار شهرداری  از تمام کسانی که در  دانست و 

کرمان بوده و هستند، تشکر کرد.
با هماهنگی  مگر  نمی شود؛  پروژه های شهری محقق  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
استاندار،  امور عمرانی  معاون هماهنگی  از  برون دستگاهی،  و  درون دستگاهی 
برای رفع معارض ها و همکاری شرکت های خدمت رسان در جابه جایی تأسیسات 
شهری تشکر کرد. شهردار کرمان با بیان اینکه اجرای پروژه های ترافیکی نیازمند 
همراهی پلیس در جهت ایجاد نظم و انظباط است، از همکاری فرماندهی پلیس 
راهور و  پلیس شهرستان کرمان تشکر کرد و افزود: خوشبختانه با همدلی، 
در  پروژه  این  برون دستگاهی،  و  کامل درون دستگاهی  و هماهنگی  همراهی 

مدت زمان بسیار خوبی به سرانجام رسید.

در  حرکت  به واسطه  کرمان  شهردار  از  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
چارچوب برنامه های ارایه شده و برنامه های مدون شورای اسالمی شهر کرمان، 

تشکر کرد.
به گزارش کرمان آنالین، محمد فرشاد در این آیین که با حضور استاندار کرمان، 
اعضای شورای اسالمی شهر و جمعی از مدیران استانی و شهری کرمان برگزار 
شد، ضمن تبریک عید مبعث، با بیان اینکه تمام معاونان شهردار و مدیران و 
کارکنان شهرداری، در طول سه سال ونیم گذشته به نحو قابل قبولی وظایف خود 
را انجام داده اند، گفت: از تمام دستگاه های خدمت رسان که در اجرای پروژه های 

شهری، با شهرداری کرمان هماهنگی الزم را داشته اند نیز، تشکر می کنم.
وی با اشاره به تالش استانداران و اعضای سابق شورای اسالمی شهر کرمان 
اقدامات مقدماتی درجهت شروع پروژه ها، گفت: به طور قطع  انجام  به واسطه 
هماهنگی های تحسین برانگیز معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در موفقیت 

اجرای پروژه ها تأثیرگذار بوده است.
رییس شورای اسالمی شهر کرمان افزود: در ابتدای دورۀ پنجم شورای شهر 
تنها 2۰ درصد پیشرفت  بودیم که در مجموع  نیمه تمام روبه رو  با پروژه های 
درصدِی   8۰ پیشرفت  شاهد  دوره،  این  در  خوشبختانه  اما  داشتند،  فیزیکی 

پروژه های عمرانی هستیم.
فرشاد، از شروع تقاطع غیرهم سطح »شهدای خلبان« در در هفته های آتی خبر 
داد و گفت: در بودجۀ سال ۱۴۰۰ شهرداری، برای پروژه تقاطع غیرهم سطح 
»شهدای خلبان« و بلوار ۱6 کیلومتری »سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« و 
تملک امالک مسیری در مجاور پروژه های اجرا شده، اعتبار الزم دیده شده و به 

شهرداری تکلیف شده که این اقدامات ادامه پیدا کند.
وی افزود: تکمیل برخی از پروژه ها به خصوص »پارک گردشگری«، پیاده راه 
»سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی« و تکمیل »آرامستان جدید«، به اعتباری بالغ 

بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.
رییس شورای اسالمی شهر کرمان ادامه داد: شهرداری کرمان در ابعاد مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، وظایفی برعهده دارد که اعتبارات دیده شده برای 
اجرای این دسته از پروژه ها نیز، کافی نیست؛ بنابراین، قرار بود از منابع دولتی 

اعتباراتی به شهرداری کرمان اختصاص پیدا کند که هنوز محقق نشده است .
فرشاد بیان کرد: ازسوی اعضای شورای اسالمی شهر کرمان در دورۀ پنجم و 
مردم شهر کرمان، از مدیران دولتی تقاضا دارم در شهر سردار دل ها، پروژه هایی 
که به این شهید  واالمقام منتسب است و همچنین برای تکمیل آرمستان جدید 
و اجرای تقاطع »شهدای خلبان«، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات کشوری 

اختصاص و به شهرداری پرداخت شود.
وی با بیان اینکه سال ها از طریق معادن، صنعت و کشاورزی استان، منابعی 
به خزانه دولت واریز شده است، افزود: از مسئوالن و دست اندر کاران استان و 
با هماهنگِی  دارم  تقاضا  اسالمی،  در مجلس شورای  استان  نمایندگان مردم 
دولت، مبلغ مورد نظر از منابع ملی به شهر کرمان اختصاص پیدا کند تا اجرای 

پروژه های شهری با تأخیر و معطلی مواجه نشوند.
تقاطع  اجرای  اینکه  بیان  با  همچنین  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
غیرهم سطح »سربازان گمنام امام زمان«)عج( در کنار دانشکده فنی و مهندسی، 
در رفت وآمد دانشجویان و اساتید به دانشکده اختاللی ایجاد نمی کند، از شروع 

عملیات عمرانی تقاطع غیرهم سطح در سه راهی »شرف آباد«، در راستای تکمیل 
رینگ شهر کرمان خبر داد.

ابزار  پروژه،  اجرای  از همکاری و همدلی دست اندرکاران  فرشاد ضمن تشکر 
زیبا  کرمانی  مسئوالن،  و  مردم  و همراهی  با تالش  آینده  در  کرد  امیدورای 

داشته باشیم.

شهر

شهردار كرمان خبر داد:
هزینه کرد حدود ۵۰۰ ميليارد تومان براى اجراى هشت پروژه بزرگ شهردارى 

تقاطع غيرهم سطح »سربازان گمنام امام زمان«)عج( به بهره بردارى رسيد

شهردار کرمان خبر داد: کلنگ زنى سه تقاطع غيرهم سطح در سال آینده

رييس شورا در آيين بهره بردارى از پل »سربازان گمنام امام زمان«)عج( تأكيد كرد:

ضرورت تخصيص اعتبارات دولتى براى تکميل پروژه هاى بزرگ شهرى کرمان
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انقالب  بنیاد مسکن  نژاد مدیر کل  اکبر سلطانی  مهندس علی 
خبرنگار  با  اختصاصی  وگویی  گفت  در  کرمان  استان  اسالمی 
کار ضمن  و  و کسب  کارآفرینی  بوم  زیست  رسانه  هفته  پایان 
برنامه  تاکید بر محوریت توسعه کالبدی اظهار داشت: در نظام 
ریزی کشور الزامات محیطی و رفتار مردم ، یک افق دانشی را 

در روستاها نشان می دهد .
وی با اشاره به اهمیت واخواهی مردم و برنامه ریزی توسعه گرا  
افزود : از آنجا که عمده ی مسکن ساخته شده  در روستاها برای 
بازنشستگان و جوانان است ، به نظر می رسد سیاست گذاری 
های مسکن در ریل خودش قرار گرفته و اثر معیشتی برای خود 
و جامعه دارد و الزم است برای تحقق طرحهای هادی روستایی 

سازوکارهارا طوری بچینیم که با نوع مشارکت مردم همگام و 
همراه شویم و مدار برنامه هفتم توسعه همین است .

مهندس سلطانی نژاد تصریح کرد: با همکاری سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، طرح توسعه پایدار و اشتغال منظومه های روستایی 

را شروع کرده ایم .
با  برگردانیم  به روستانشینان  را  بتوانیم مهارت  اگر   : افزود  وی 
هوا  و  خاک  آب،  مانند  طبیعی  و  خدادادی  امکانات  از  استفاده 
ها  روستا  به  مجدد  پایدار  توسعه ی  و  رونق  مردم  مشارکت  و 

برخواهد گشت .
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان درباره طرح 
دستگاه  عنوان  به  بنیادمسکن  طرح  این  در   :، گفت  ملی  اقدام 

برای  تمام شهرهایی که متقاضی  اصلی ساخت و ساز ملی در 
مسکن داشته ایم یعنی 6۱ شهر ثبت نام اولیه در استان کرمان 
انجام و در 2۴ شهر متقاضی  تاکنون ۱2۴۰ مورد زمین بالغ بر 

۵۰ هکتار تامین و وارد مرحله ی عملیاتی شده اند.
گفتنی است در حال حاضر ۵6۳8 روستای دارای سکنه در استان 
از این تعداد 8۴ درصد روستاهای باالی  کرمان وجود دارد که 
استان  دارای طرح هادی هستند و در 2۱ بخش  بیست خانوار 

کرمان طرح توسعه پایدار منظومه روستایی انجام شده است .
وی افزود : این بنیاداز ابتدا تاکنون  توانسته به ۵8 هزار و 28۵ 
نفر زمین واگذار کند به نحوی که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۰۱ 
واحد مربوط به سالهای ۹2 تاکنون ، گرفتن اسناد رسمی اراضی 
تملیکی از ابتدا تاکنون ۵68 هزار و 6۷۰ هکتار که ۵8۰ هکتار 
از سال ۹۳ تاکنون بوده و تاکنون ۱۱8 هزار و ۳۹۴ برگ سند 
مالکیت روستایی و شهری زیر 2۰ هزار خانوار  انجام شده که 
از این تعداد از ابتدای دور اول این دولت تاکنون 2۹ هزار و ۹۳ 

برگ را شامل می شود . 
در   ۹8 فروردین  سیل  بازسازی  درباره  نژاد  سلطانی  مهندس 
انقالب  مسکن  بنیاد  ؛  گفت،  خوزستان  و  لرستان  استانهای 
اسالمی استان کرمان در ارزیابی خسارات و اعزام ماشین آالت 
سنگین برای کمک به و آواربردای واحدهای مسکونی خسارت 
استان  در  همچنین   و  کرده  کمک  لرستان   استان  در  دیده 
انقالب  بنیاد مسکن  بازسازی  به استقرار ستاد  خوزستان نسبت 
ارزیابی خسارت   ، استان کرمان در شهرستان حمیدیه  اسالمی 
2۷۹6 واحد مسکونی در 22 روستا و شهر حمیدیه ، انجام آوار 
برداری و تکمیل 2۱۵۱ واحد مسکونی در شهرستان حمیدیه و 

توزیع ۳6۳۴ تن سیمان 
رایگان به سیل زدگان و  نظایر آن اقدام کرده و در مجموع ۱۰۳ 
بازسازی  روستایی  و  شهری  دوبخش  در  را  واحد   2۷۴ و  هزار 

کرده است .

مهندس على اكبر سلطانى نژاد مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان كرمان؛

مشارکت مردم در ساخت مسکن روستایى قابل تحسين است

مسکن
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سال ۱۳۹۹ متفاوت از سال های پیشین؛ تحت تاثیر اپیدمی ویروس کرونا 
سپری شد و همه آحاد جامعه تحت تاثیر پیامدهای جبران ناپذیر شیوع بیماری 
کووید ۱۹ قرار گرفتند؛ عده ای در خط مقدم مبارزه با این بیماری از جان خود 

گذشتند تا جان دیگران را نجات دهند. 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان؛ جمعیت هالل 
احمر یکی از دستگاه هایی است که دوشادوش مدافعان سالمت در مبارزه با 
شیوع و اپیدمی این ویروس منحوس اقدامات موثر و شایانی انجام داده است 
که در این فرصت نگاهی به فعالیت های جمعیت هالل احمر استان کرمان 

می اندازیم.  
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به اینکه پیکره اصلی 
جمعیت هالل احمر مبنی بر حضور  داوطلبان بی ادعایی است که همواره در 
کنار جمعیت هستند و آنچه که امروز در حوادث و فعالیت های بشردوستانه 
و عام المنفعه مشاهده می کنیم متعلق به تالش خالصانه جوانان، داوطلبان 
و امدادگران است، بیان کرد: در اولین روزهای اپیدمی شیوع کرونا بر اساس 
استانی  و  کشوری  مسئولین  سوی  از  گرفته  صورت  های  گیری  تصمیم 
غربالگری و کنترل ورود و خروج مسافران و خودروها به جمعیت هالل احمر 
واگذار شد که نیروهای داوطلب و آموزش دیده جمعیت هالل احمر استان 
کرمان در ۷۱  پایگاه به صورت شبانه روزی در ورودی و خروجی شهرها در 
سطح استان در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۹8 لغایت ۳۰ فروردین ماه ۹۹ بیش 
از ۴۰۰ هزار نفر مسافر در ورودی و خروجی شهرها تب سنجی و غربالگری 

کردند.
كرمان رتبه اول امدادرسانى در كشور  

رضا فالح در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر در حوزه مدیریت 
امدادگر و  نیروهای  افزود: در سال جاری  امدادونجات است،  بحران متولی 
نجاتگر جمعیت هالل احمر قریب به ۹۰۰ حادثه را امدادرسانی کردند که 
رتبه اول ارائه خدمات امدادی با پوشش ۱۱ درصد از آمار کل کشور مربوط به 
استان کرمان است. وی با اشاره به امدادرسانی بیش از ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفر از 
افراد آسیب دیده در حوادث طبیعی و غیرطبیعی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۱ 

هزار نفر از افراد امدادرسانی شده مربوط به حوادث سیل و آبگرفتگی است. 
وی با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر استان کرمان رتبه اول امدادرسانی 
مربوط به حوادث سیل و آبگرفتگی دارد، تصریح کرد: اسکان اضطراری بیش 
از ۳ هزار نفر از حادثه دیدگان و کسب رتبه اول اسکان اضطراری در حوادث 

سیل مربوط به استان کرمان است.
فالح با اشاره به انجام ۵۳۷ ماموریت در حوادث جاده ای اظهار کرد: با انجام 
۳8۰ مورد عملیات رهاسازی در این حوادث، جمعیت هالل احمر استان کرمان 

رتبه اول رهاسازی در آمار کل کشور را دارد. 
با اشاره به امدادرسانی بیش  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
از ۹۰ حادثه کوهستانی خاطرنشان کرد: کرمان در حوادث کوهستانی رتبه 
دهم در کشور دارد.وی با اشاره به افتتاح پایگاه های امدادونجات بین شهری 
امدادونجات ساختمان های  رییس سازمان  با حضور  منوجان تصریح کرد: 
اداری امدادی جمعیت هالل احمرشهرستان های رودبار جنوب و قلعه گنج 
افتتاح شد و همچنین از خودروهای امدادی و اداری جمعیت هالل احمر با 

حضور استاندار کرمان نیز رونمایی شد. 
هالل  جمعیت  امدادونجات  انبارهای  بروزرسانی  و  تقویت  به  اشاره  با  وی 
احمراستان افزود: 2۵ پایگاه امدادونجات بین شهری ثابت و موقت نیز در 
ایام نوروز در سراسر استان آماده خدمت رسانی به هموطنان در حال آماده 

باش هستند.
بهره مندى بيش از 293 هزار نفر از خدمات معاونت بهداشت، 

درمان و توانبخشى 
رضا فالح با اشاره به فعالیت ۱8 مرکز درمانی، توانبخشی، واکسیناسیون و 
داروخانه های جمعیت هالل احمر در سطح استان بیان کرد: بیش از 2۹۳ 
از خدمات درمانی، توانبخشی، بهداشتی و داروخانه های جمعیت  هزار نفر 

هالل احمر بهره مند شدند. 
وی با اشاره به ارائه خدمات مراکز توانبخشی بم و کرمان به بیش از ۵ هزار 
و 8۰۰ نفر افزود: بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز از خدمات درمانی درمانگاه های 

کرمان، سیرجان و بم بهره مند شدند. 
وی با اشاره به مراجعه بیش از ۱8۵ هزار نفر به داروخانه های هالل احمر 

اول  رتبه  کرد:  خاطرنشان  رفسنجان  و  سیرجان  کرمان،  های  شهرستان 
کشوری داروخانه جمعیت هالل احمر شهرستان سیرجان در حوزه رشد و 
عملکرد، رتبه اول کشوری کلینیک دندانپزشکی هالل احمر در ارائه تنوع 
خدمت و رتبه چهارم کشوری داروخانه جمعیت هالل احمر کرمان در میزان 
خدمت نیز از رتبه های شاخص معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت 

هالل احمر در سال جاری است. 
وی تصریح کرد: افتتاح درمانگاه نجف شهر سیرجان، کلینیک توانبخشی و 
کلنگ زنی ساختمان مرکز توانبخشی جمعیت هالل احمر شهرستان ریگان از 

پروژه های افتتاح شده در سال جاری است.
حمايتى،  هاى  پروژه  از  نفر  هزار   633 از  بيش  مندى  بهره 

معيشتى، درمانى، آموزشى و فرهنگى در حوزه داوطلبان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به بهره مندی بیش از  
6۳۳ هزار نفر از پروژه های حمایتی، معیشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، 
کاروان های سالمت، طرح ملی »نذرآب۳ » و سایر فعالیت های داوطلبانه 
توسط معاونت امور داوطلبان و خیرین جمعیت هالل احمر اظهار کرد: ارزش 
ریالی خدمات ارائه شده در حوزه های مختلف معاونت امور داوطلبان جمعیت 
هالل احمر استان بیش از ۱۵ میلیارد و 622 میلیون و 8۹۴ هزار تومان است. 
وی در ادامه با اشاره به فعالیت های گسترده جمعیت هالل احمر در خصوص 
اپیدمی بیماری کرونا افزود: با کمک خیرین داوطلب و معاونت امور داوطلبان 
جمعیت هالل احمر استان بیش از 2۵ هزار نفر آسیب دیده از بیماری کرونا 
از خدمات حمایتی و درمانی ارائه شده در مبارزه با کووید۱۹ به ارزش ریالی ۳ 

میلیارد و ۳2۹ میلیون تومان بهره مند شدند. 
فالح اظهار کرد: همچنین با کمک خیرین و همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
بانک امانات پزشکی جمعیت هالل احمر استان کرمان با فراهم کردن ۱۷ 
قلم تجهیزات مربوط به بیماری های تنفسی و ریوی، آسیب های اسلکتی و 
غیره به ارزش ریالی بیش از 2 میلیارد تومان با هدف جذب تجهیزات و کاالی 

پزشکی به نفع بیماران نیازمند در استان راه اندازی شد. 
برگزارى 372 دوره آموزشى همگانى و تخصصى امدادونجات 

فالح با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر متولی برگزاری دوره های آموزشی 
همگانی است، بیان کرد: از سوی معاونت آموزش و پژوهش بیش از ۳۷2 
دوره غیرحضوری و حضوری ) با رعایت پروتکل های بهداشتی( ویژه پرسنل، 
امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر استان، پرسنل نیروهای مسلح، گل 

گهر سیرجان، مددجویان کمیته امداد و سایر عموم برگزار شده است. 
آموزشی  از دوره های  نفر  از ۱۳ هزار و 628  بیش  افزود: در مجموع  وی 
ضمن خدمت، آمادگی در برابر مخاطرات، عمومی امداد، عمومی نجات، امداد 
و کمک های اولیه، دوره های تخصصی و مهارت های پایه داوطلبی بهره 

مند شدند.
ارائه خدمات اعضای جوانان هالل احمر کرمان به بیش از یک میلیون نفر 

در  برنامه   ۱۰ از  بیش  در  جوانان  اعضای  مشارکت  به  اشاره  با  فالح  رضا 
خصوص کنترل و پیشگیری اپیدمی بیماری کرونا افزود: بیش از یک میلیون 
نفر متکی بر فعالیت اعضای جوانان از خدمات برنامه های مختلفی از قبیل 
سالمت،  نذر  سالمت،  آمران  غربالگری،  بشردوستانه،  خدمات  ملی  طرح 

ناظران سالمت، خادمان حسینی بهره مند شدند. 

مبادی  کنترل  ها؛  محدودیت  اجرای طرح  ابتدای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
ورودی و خروجی استان توسط اعضای جوانان انجام شد که بیش از 28۳ 
هزار و ۵۰۰ نفر توسط اعضا غربالگری شدند و آموزش های بهداشتی و ایمنی 

در خصوص مبارزه با کووید ۱۹ فرا گرفتند. 
خدمات  ارائه  هدف  با  حسینی  خادمان  ملی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
بهداشتی و سالمت به سوگواران اباعبداهلل الحسین تصریح کرد: اجرای طرح 
های ناظران و آمران سالمت در قالب طرح حاج قاسم سلیمانی و تذکر لسانی 
به مردم از طرح های موفق و کاربردی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: ۷۵ هزار و ۵۹۹ 
نفر از خدمات طرح نذر سالمت، ۱۱۴ هزار و 22۳ نفر از خدمات طرح آمران 
با  از خدمات طرح ملی بشردوستانه  نفر  از ۳۷۹ هزار و 88  سالمت، بیش 

رویکرد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بهره مند شدند. 
فالح با اشاره به مهم ترین طرح اجرا شده با عنوان ناظران سالمت در قالب 
اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی افزود: اعضای جوانان از ابتدای آذرماه جاری 
بیش از ۳۰ هزار و 82۱ اماکن را در سراسر استان نظارت و ارزیابی کردند و 
هم چنین ۱8۱ هزار و 2۰۰ نفر از آموزه های بهداشتی و ایمنی در خصوص 
کنترل اپیدمی کرونا بهره مند شدند و این طرح تا پایان فروردین ماه سال 

۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت. 
وی با اشاره به اجرای طرح ملی یاس »یاران آسیب ستیز« در راستای انجام 
فعالیت های بشردوستانه و عام المنفعه بیان کرد: با همکاری کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، یکصد نفر از مددجویان این دستگاه از خدمات آموزشی امدادی 

و غیر امدادی توسط جمعیت هالل احمر در استان کرمان برخوردار شدند.
آموزش 5 هزار عضو داوطلب خانه هالل

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان در پایان با اشاره به اهمیت راه 
اندازی خانه های هالل بیان کرد: این مراکز با هدف تحقق شعار داوطلب 
محوری، بهره مندی از مشارکت افتخاری و داوطلبانه افراد عالقه مند جهت 
فعالیت در جمعیت هالل احمر و حمایت از زندگی و سالمت آحاد افراد جامعه 
راه اندازی شده است.وی با اشاره به راه اندازی و افتتاح 2۰۰ خانه هالل افزود: 
پاسخگویی به حوادث توسط مردم در  ساعات اولیه حادثه، اجرای مدیریت 
شرایط اضطرای  توسط خود مردم، محور امدادونجات امروز در حوادث طبیعی 
جمعیت هالل احمر، ارائه آموزش های امدادی، اصول و روش های خدمات 
از  داوطلبانه در شرایط عادی و بحرانی در سطح روستا و محالت شهری 

اهداف بسیار مهم و کاربردی راه اندازی خانه های هالل است.
داوطلب خانه های هالل  آشنایی ۵ هزار عضو  و  آموزش  به  اشاره  با  وی 
نیروهای  آموزش  و  جذب  امدادی،  اولیه  تجهیزات  تامین  کرد:  خاطرنشان 
داوطلب، تهیه بانک اطالعاتی و طرح عملیاتی امدادی روستاها در خانه های 
هالل از اولویت های مهم برنامه های جمعیت هالل احمر کرمان در این 

مراکز است.
های هالل  خانه  توسط  تومان  میلیارد   ۳ از  بیش  جذب  به  اشاره  با  فالح 
استان در اجرای پروژه های مختلف حمایتی، درمانی، معیشتی و آسیب دیده 
از بیماری کرونا و سایر حوادث تصریح کرد:  در حوزه جلب مشارکت های 
مردمی خانه های هالل استان کرمان رتبه اول کسب در سطح کشور کسب 

کرده است. 

نگاهى به فعاليت هاى جمعيت هالل احمر استان کرمان در سالى که گذشت
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رویـداد

۱3 مسکن

 رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان کرمان گفت: هدف طرح 
حالی  در  و  گرفته شوند  کار  به  مهندسان  بود  این  »مجری ذی صالح« 
که سازمان نظام مهندسی استان کرمان ۱۳ هزار عضو دارد و باید حداقل 

۵۰۰ شرکت در راستای طرح مجری ذی صالح 
به کار شده  تاسیس می شد، مهندسان مشغول 
و سرمایه گذار استقبال می کرد، اینگونه نبوده و 

روند به سمت انحصارطلبی رفته است.
»محمدرضا صالحی« در جلسه هم اندیشی اتاق 
اصناف و انجمن انبوه سازان استان کرمان اظهار 
کرد: انجمن انبوه سازان مجموعه گسترده ای از 
سرمایه گذاران، کارآفرینان و متخصصان صنعت 
دارد  عضو   ۳۰۰ به  نزدیک  که  است  ساختمان 
که از این تعداد ۵۰ تا 6۰ شرکت ساختمانی به 

صورت حقوقی و مابقی اعضای حقیقی هستند.
بر  بالغ  ای  سرمایه  مجموعه  این  افزود:  وی 
2۰۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت به کارگیری ۴۰ 
غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  نیرو  نفر  هزار 

را دارد.
صالحی تصریح کرد: طبق آمار شهرداری، حدود 
8۰ درصد عوارض شهرداری توسط انجمن انبوه 

سازان پرداخت می شود.
وی در ادامه با اشاره به طرح مجری ذی صالح 
که توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه و مصوب شد، بیان کرد: این طرح 

در کرمان به مسیر دیگری رفته است.

رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان کرمان گفت: مشارکت هرچه وسیع 
تر مهندسان در اجرای ساختمان از اهداف طرح مجری ذی صالح عنوان 

شده و این طرح از شهریورماه ۹8 در کرمان اجرایی شده است.
که  حالی  در  و  شوند  گرفته  کار  به  مهندسان  بود  این  هدف  افزود:  وی 
حداقل  باید  و  دارد  عضو  هزار   ۱۳ کرمان  استان  مهندسی  نظام  سازمان 
۵۰۰ شرکت در راستای طرح مجری ذی صالح تاسیس می شد، مهندسان 
مشغول به کار شده و سرمایه گذار استقبال می کرد، اینگونه نبوده و روند 

به سمت انحصارطلبی رفته است.
صالحی تصریح کرد: این مسئله موجب خروج سرمایه از استان یا انتقال 
آن به بخش دیگر شده و کار متوقف است و به زودی پس لرزه های این 

شرایط به بخش های دیگر منتقل می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بعد از گذشت یک و نیم سال تعداد 
شرکت های مجری ذی صالح به ۴۰ شرکت و 2۵ فرد حقیقی رسیده، 
اظهار کرد: حمایت از بهره برداران یکی دیگر از اهداف طرح مجری ذی 
در  ها  پرداختی  انحصارطلبی،  دلیل  به  که  حالی  در  شده  عنوان  صالح 
کرمان ده ها برابر تهران است و مردم ضرر می کنند و پولی را باید بپردازد 

که بابت آن خدمات مهندسی دریافت نکرده است.
صالحی بیان کرد: مسیر دارد اشتباه طی می شود. انبوه ساز حاضر نیست 
با این شرایط کار کند و سرمایه از شهر خارج می شود و این ضرر متوجه 

همه اتحادیه ها خواهد بود.

دبیر انجمن انبوه سازان استان کرمان گفت: هدف قانون “مجری ذی صالح” 
به کارگیری مهندسان اعالم شده اما عمال با سیستم فعلِی اجرای طرح، به 

اهداف آن نزدیک هم نشده ایم.
“مجتبی دادبخش” در نشست هم اندیشی اتاق اصناف با انجمن انبوه سازان 
استان کرمان اظهار کرد: صنعت ساختمان همواره برای خانه دار شدن مردم 
با  حاضر  حال  در  اما  بوده  شعارها(  در  )حداقل  ها  دولت  همه  کار  سرلوحه 
شرایطی که اتفاق می افتد در حوزه اقتصادی و قوانین خلق الساعه، روز به 

روز خانه دار شدن به یک رویا برای مردم تبدیل می شود.
وی با اشاره به اینکه قوانین خلق الساعه ای که خوب اجرا نمی شود، چیزی 
جز اضافه کردن هزینه بر دوش مردم به دنبال ندارد، افزود: مطرح می شود 
انجمن انبوه سازان موافق اجرای خوب ساختمان سازی نیست در حالی که ما 
طرفدار این هستیم ساختمان با بهترین کیفیت اجرا شود زیرا ساختمان یک 
سرمایه ملی و کاالی با ارزش است اما قوانین جدید هر نتیجه ای به جز بهبود 

کیفیت ساختمان به دنبال دارد.
کارگیری  به  صالح”  ذی  “مجری  قانون  هدف  کرد:  تصریح  دادبخش 
آن  اهداف  به  اجرای طرح،  فعلِی  با سیستم  اما عمال  اعالم شده  مهندسان 

نزدیک هم نشده ایم.

بوم کارآفرینی و کسب و کار  پایان هفته رسانه زیست  به گزارش خبرنگار 
به نقل از  روابط عمومی انجمن انبوه سازان کرمان، وی با اشاره به اینکه 
انحصار در هر جایی مقدمه فساد است، بیان کرد: ۱۳ هزار عضو سازمان نظام 
مهندسی در استان کرمان داریم و اعالم شده با طرح مجری ذی صالح می 
خواهیم برای مهندسان شغل ایجاد کنیم و بعد از گذشت یک و نیم سال تنها 
۴2 مجری حقوقی و ۱۰ مجری حقیقی داریم؛ چگونه اشتغال برای مهندسان 

ایجاد شده است؟
دبیر انجمن انبوه سازان استان کرمان با اشاره به اینکه آیا اشتغالزایی به قیمت 
بیکار شدن صنف بسیار قدیمی “پیمانکاران ساختمانی” را دنبال می کنیم در 
حالی که پیمانکاران با تجربه ای داریم در کشور ما ارگ بم، مسجد جامع، 

تخت جمشید و ... ساخته اند.
نباید  اینکه کاربلد بودن صرفا به مدرک تحصیلی نیست و  به  با اشاره  وی 
استاندارد  که  اند  بوده  افرادی هم  گفت:  بگذریم،  تجربه  نقش  از  راحتی  به 
ساختمان سازی را رعایت نکرده اند اما بحث ما درباره کسانی است که سابقه 

آنها درخشان است.
دادبخش با اشاره به فرار سرمایه تصریح کرد: سرمایه گذار به آینده کسب 
و کارش می نگرد و اگر طرح مجری ذی صالح به خوبی اجرا و منافع همه 

در نظر گرفته شود، بیش از 2۰ برابر هدفگذاری اشتغال مهندسان، اشتغال 
دائم با حفظ شان و منزلت افراد توسط فعاالن صنعت ساختمان ایجاد خواهد 
شد و در صورتی که تصمیم واحد در این زمینه گرفته نشود، دودش به چشم 

همه می رود

رييس هيئت مديره انجمن انبوه سازان مدعى شد؛

طرح »مجرى ذى صالح« در کرمان به سمت انحصارطلبى رفته است

دبير انجمن انبوه سازان كرمان: 

به اهداف طرح “مجرى ذى صالح” نزدیک هم نشده ایم

گیر  دامن  مشکالت  و  بیکاری  به  اشاره  با  کرمان  شهر  شورای  عضو 
واحدهای صنفی در پی شیوع کرونا و شرایط اقتصادی کشور گفت: علی 
رغم شعارهای حوزه اشتغال، بعضا قوانین و دستورالعمل ها بازدارنده اشتغال 

است.
»فتح اهلل مویدی« در جلسه هم اندیشی اتاق اصناف و انجمن انبوه سازان 
استان کرمان با اشاره به بیکاری و مشکالت دامن گیر واحدهای صنفی در 
پی شیوع کرونا و شرایط اقتصادی کشور گفت: علی رغم شعارهای حوزه 

اشتغال، بعضا قوانین و دستورالعمل ها بازدارنده اشتغال است.
وی افزود: ادارات کار و بیمه باید اجازه بدهند عرضه و تقاضا مسیر خود را 
دنبال کند و در این صورت بخش اعظمی از مشکل اشتغال حل می شود.

مویدی در ادامه با اشاره به اینکه باید هزینه های ساخت و ساز را کاهش 
یابد،  افزایش  دهیم و ضمن رعایت همه مولفه ها، کیفیت ساخت و ساز 
تصریح کرد: طرح »مجری ذی صالح« قانون است و با توجه به اینکه ما 

در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید همه جوانب در نظر گرفته شود.
این عضو شورای شهر کرمان با بیان اینکه تجربه در کنار تخصص اهمیت 
زیادی دارد، گفت: فردی در خانواده فرزندش مهندس است اما باید مجری 

ذی صالح انتخاب کند و این بی عدالتی است.

وی با اشاره به اینکه برای کسانی که تخصص دارند، الزام است که مجری 
در  نه  باشد  رقابت  در  باید  ذی صالح  مجری  افزود:  بگیرند،  ذی صالح 

انحصار برخی افراد و اینکه هر مبلغ پولی را هم دریافت کنند.
رای  به  توجه  با  کردیم  مصوب  شهر  شورای  در  ما  کرد:  تصریح  مویدی 
دیوان عدالت اداری، الزم نیست شهرداری در پروانه ها اسم مجری ذی 

صالح را بیاورد.
به گزارش ایسنا، »یوسف جعفری« رییس اتاق اصناف کرمان نیز در این 
جلسه اظهار کرد: طرح »مجری ذی صالح« اگر قانون است، باید اصالح 

شود زیرا اصل برنامه اشکال دارد.
وی با اشاره به مشکالت مطرح شده از سوی روسای اتحادیه های مربوط 
داد  مجوز  نباید  ندارد،  استحکام  ساختمان  اگر  افزود:  ساختمان  به صنعت 
کند. اصالح  را  ساختمان  مشکالت  باید  کند  می  امضاء  مهندسی  اگر  و 
جعفری با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل وجود کسانی که متعهد نیستند، 
امضافروشی وجود دارد، گفت: مجری ذی صالح باید مشخصات ریز داشته 

باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکالت به وجود آمده در 
پی فعالیت افراد بدون جواز کسب بیان کرد: باید در استفاده از رسته های 

فنی مربوط به ساختمان از جمله جوشکاری، ساخت درب و پنجره و ... از 
اتحادیه ها کمک گرفته شود.

رییس اتاق اصناف کرمان اظهار کرد: باید راهکاری برای الزام دستگاه های 
دولتی و غیردولتی برای خرید از داخل استان وجود داشته باشد و گردش 

اقتصادی در داخل استان صورت بگیرد.

در نشست اتاق اصناف و انجمن انبوه سازان كرمان مطرح شد:
قانون »مجرى ذى صالح« باید اصالح شود 



رویـداد
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جهان از باد نوروزی جوان شد
زهی زیبا که این ساعت جهان شد

شمال صبحدم مشکین نفس گشت
صبای گرم رو عنبرفشان شد

تو گویی آب خضر و آب کوثر
ز هر سوی چمن جویی روان شد

چو گل در مهد آمد بلبل مست
به پیش مهد گل نعره زنان شد

کجایی ساقیا درده شرابی
که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد

قفس بشکن کزین دام گلوگیر
اگر خواهی شدن اکنون توان شد

چه می جویی به نقد وقت خوش باش
چه می گوئی که این یک رفت و آن شد

یقین می دان که چون وقت اندر آید
تو را هم می بباید از میان شد

چو باز افتادی از ره ره ز سر گیر
که همره دور رفت و کاروان شد

بالیی ناگهان اندر پی ماست
دل عطار ازین غم ناگهان شد

عطار 

نوروز بمانید که ایام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید

آن صبح نخستین بهاری که به شادی
می آورد از چلچله پیغام شمایید

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده آرام شمایید

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند
خورشید شما عشق شما بام شمایید

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطوره جمشید و جم و جام شمایید

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه بهرام و گل اندام شمایید

هم آینه مهر و هم آتشکده عشق
هم صاعقه خشم ِ بهنگام شمایید

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فّن کمین حوصله دام شمایید

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است
در کوچه خاموش زمان، گام شمایید

ایام به دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایام شمایید

بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک

آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید

عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

رنم رنمک می رسد اینک  بهار

شماره کارت موسسه خيریه 

نيک اندیشان رابر زمين

۵8۵983۷۰۰62۱۵624
از شما نیکوکاران عزیز خواهشمند است کمک 
های نقدی خود را به این شماره واریز کنید تا 

موسسه خیریه نیک بتواند نسبت به فراهم کردن 
مقدمات کارآفرینی افراد دارای معلولیت و زنان 

بی سرپرست و بد سرپرست اقدام کند
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۱۵ اطالع رسانی

مرورى بر مهم ترین خبرهاى »مجتمع مس سرچشمه« در سال »جهش توليد«
از رکوردهاى توليدى تا نهضت بومى سازى در سرچشمه

اشاره: »مجتمع مس سرچشمه رفسنجان« در سالی که گذشت، به رغم تنگناهایی که کشور عزیزمان با 
آن ها روبه رو بود و نیز دشواری هایی که شیوع ویروس کرونا در پی داشت، روزهایی سرشار از موفقیت 
را در عرصه تولید و همچنین در زمینه بومی سازی پشت سر گذاشت. در ادامه، مروری گذرا داشته ایم بر 

خبرهای برخی از این موفقیت ها.

27 ارديبهشت/ توليد كنسانتره در مجتمع مس سرچشمه، فراتر از برنامه

بیماري کرونا که حضور  با وجود خطر شیوع  تغلیظ مجتمع مس سرچشمه گفت:  امور  معاون عملیات 
تغلیظ  امور  در  انساني  نیروي  کمبود ۳۰درصدي  با  اینکه  وجود  با  و  داشت  پي  در  را  کارکنان  حداقلي 
مواجهیم، اما با مسئولیت پذیري کارکنان سختکوش امور تغلیظ و کار جهادي، تولید کنسانتره در کارخانه 

تغلیظ مجتمع مس سرچشمه به میزان 6درصد فراتر از برنامه افزایش یافت.
مهندس »علي  قاسم پور« افزود: برنامه پیش بیني فرآوري سنگ معدن ورودي امور تغلیظ تا پایان 22 
اردیبهشت ماه، ۴میلیون و ۵۰۴هزار و ۱۰8 تن سنگ معدن بوده که ۴میلیون و ۵۷۰هزار و ۳۴ تن سنگ 

معدن مورد فرآوري قرار گرفته و 66۰۰۰ تن )معادل 2درصد( فراتر از برنامه پیش بیني تولید بوده است.
معاون عملیات امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه همچنین گفت: برنامه پیش بیني تولید کنسانتره امور 
تغلیظ تا پایان 22 اردیبهشت ماه، ۱۰۳هزار و 8۰ تن کنسانتره بوده که ۱۰۹هزار و 2۰۱ تن کنسانتره تولید 
شده و 6۱2۰ تن )معادل 6درصد( فراتر از برنامه پیش بیني تولید بوده است و 2۴۰۰ تن کنسانتره )معادل 

2.۵درصد( نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشته ایم.
 

26 مرداد/ توليد روزانه 1050 تن مس آندى در مجتمع مس سرچشمه محقق شد

مدیر امور ذوب مجتمع مس سرچشمه گفت: همکاران ما در امور ذوب مجتمع مس سرچشمه توانستند 
تولید روزانه ۱۰۵۰ تن مس آندی را محقق کنند.

مهندس »حامد مددی« با اشاره به رکورد قبلی تولید روزانه مس آندی در امور ذوب، گفت: در هفتم 
اردیبهشت ۱۳۹8 موفق به تولید بالغ بر ۹۹6 تن مس آندی شدیم که به لطف خدا در 2۴مرداد ۱۳۹۹ 
با ریخته گری ۱۰۵۰ تن مس آندی، این رکورد را ارتقا داده و رکورد جدیدی را در تولید مس آندی به 

ثبت رساندیم.
 

و  2ميليون  از  سرچشمه  مس  معدن  باطله  و  اكسيد  سولفور-  ماهانه  توليد  مهر/   5

740هزار تن عبور كرد

مدیر امور معدن مجتمع مس سرچشمه گفت: تولید سولفور- اکسید و باطله معدن مس سرچشمه، در 
شهریورماه از 2میلیون و ۷۴۰هزار تن عبور کرد.

مهندس »جواد حکیمی« اظهار داشت: امور معدن با ثبت رقم مجموع تولید سولفور- اکسید و باطله به 
میزان 2،۷۴6،۷22 تن در بخش شرکتی طی شهریورماه ۱۳۹۹ از آخرین رکورد تولید بخش شرکتی در 
تیرماه ۱۳۹8 به میزان 2،۷2۵،۴۰۰ تن عبور کرده و رکورد بی سابقه تولید ماهانه بخش شرکتی را رقم زده 

است که این میزان برای نخستین بار در تاریخ معدن مس سرچشمه به ثبت رسیده است.
 

22 مهر/ مهم ترين اقدامات و برنامه هاى معاون مهندسى و مديريت انرژى

معاون مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع مس سرچشمه گفت: بومی سازی و ساخت قطعات و تجهیزاتی 
که اسناد ساخت آن ها تولید شده است، جزو مهم ترین اولویت های کاری ماست.

مهندس »مهدی جاودانی«، با اشاره به مهم ترین اقدامات معاونت مهندسی و مدیریت انرژی در سال ۹8 
و شش ماهه اول امسال اظهار داشت: شتاب گرفتن پروسه طراحی، بازطراحی )طراحی بهینه(، مهندسی 
نفوذ،  تست  پروژه  اجرای  تجهیزات،  و  قطعات  بومی سازی  راستای  در  ساخت  اسناد  تولید  و  معکوس 
بازسازی دو دستگاه ماشین حمل  اتوماسیون صنعتی و  پاک سازی و مقاوم سازی سیستم های کنترل و 
مذاب سرباره که از ماشین آالت استراتژیک مجتمع مس سرچشمه به حساب می آیند، از اقدامات شاخص 

این حوزه بوده است.
معاون مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع مس سرچشمه یادآور شد: با افزایش حداکثری ظرفیت تولید 
انرژی الکتریکی توسط واحدهای نیروگاه گازی و مدیریت مصرف، از توقف تولید در پیک مصرف فصل 
تابستان جلوگیری شد؛ این در حالی است که اکثر شرکت های تولیدی در این بازه زمانی به دلیل قطع 

برق، مجبور به توقف فعالیت می شوند.
 

21 آبان/ بومى سازى تجهيزات اينچينگ درايو آسياى گلوله اى فاز يك كارخانه تغليظ2 
سرچشمه

تغلیظ  امور  به همت متخصصان  تغلیظ مجتمع مس سرچشمه گفت:  امور  تعمیرات  نگه داری و  معاون 
مجتمع مس سرچشمه، با بومی سازی تجهیزات اینچینگ درایو آسیای گلوله ای فاز یک کارخانه تغلیظ2، 
عالوه بر امکان افزایش آماده به کاری تجهیزات و افزایش تولید این کارخانه، از خروج ارز جلوگیری و 

میلیاردها تومان صرفه جویی شد.
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مهندس محمدحسین دباغی با بیان این که آسیای گلوله ای فاز یک در نوع خود از بزرگ ترین آسیاهای 
گلوله ای نصب شده در صنعت فرآوری کشور است، گفت: اینچینگ درایو این آسیا، با توجه به بار و وزن 
مواد داخل آسیا، از ابتدا بسیار ضعیف تر از توان مورد نیاز برای این آسیا طراحی شده بود؛ عالوه بر ایمنی 
کار پایین با این تجهیز برای پرسنل، تاکنون 6بار به دلیل خرابی آن، آسیا دچار ضربه شده و به ازای هر بار 

به طور میانگین 6روز تولید فاز یک کارخانه تغلیظ2 به طور کامل متوقف شده است.
 

محتوى  مس  تن   15.۸ هدررفت  از  پرعيارسازى،  كارخانه  محوطه سازى  آذر/   26
جلوگيرى كرد

کارخانه  محوطه سازی  و  آسفالت  اجرای  به  اشاره  با  سرچشمه  مس  مجتمع  تغلیظ۱  عملیات  رئیس 
پرعیارسازی مجتمع گفت: با اجرای این طرح، از هدررفت میزان ۱۵.8 تن مس محتوی جلوگیری شده 

است.
مهندس مازیار محمودی تصریح کرد: عالوه بر جلوگیری از آلودگی محیط، مشخص شد که همراه هر تن 
ریجکت حدود ۵.۷ کیلوگرم خاک خشک با ابعاد حدود میکرون وجود دارد که با احتساب متوسط ۱۵۰۰ 
تن ریجکت در روز و میزان خاک خشک همراه ریجکت سالیانه )مطابق تولید سال ۱۳۹8( بالغ بر 2هزار 
و ۹۳۳ تن خاک خشک و با در نظر گرفتن عیار 62درصد و بازیابی 8۷درصد، از هدررفت ۱۵.8 تن مس 

محتوی جلوگیری شده است.
محمودی از درآمد به دست آمده با اجرای این طرح گفت و بیان کرد: با در نظر گرفتن قیمت میانگین مس 
در هشت ماهه نخست امسال )۱۱۰هزار تومان به ازای یک کیلوگرم مس(، درآمد حاصل شده از اجرای این 

طرح، ۱.۷ میلیارد تومان در سال برآورد شده است.
 

2 دى/ راه اندازى مسير انتقال آب سرريز تيكنرهاى 3و4 مس به لوله 4۸اينچ تيكنرهاى 
باطله

سرپرست عملیات آبگیری کنسانتره و آهک مجتمع مس سرچشمه، از راه اندازی مسیر انتقال آب سرریز 

تیکنرهای ۳و۴ مس به لوله ۴8اینچ تیکنرهای باطله خبر داد.
شرایط  بهبود  و  شور  رودخانه  آب  آلودگی  رفع  بر  عالوه  پروژه،  این  گفت:  پورپاریزی  ترابی  علی 
باطله کارخانه های  افزایش رّقت  به  باطله،  به مسیر  تیکنرها  افزوده  شدن آب سرریز  با  زیست محیطی، 

تغلیظ و افزایش بازیابی آب در تیکنرهای باطله منجر می شود.
 

در مجتمع مس  توليد  از طرح هاى جهش  ايميدرو  عامل  هيات  رييس  بازديد  5 دى/ 
سرچشمه

مهندس وجیه اهلل جعفری معاون وزیر و رییس هیئت عامل ایمیدرو به همراه حجت االسالم حسین جاللی 
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی، مجید فصیحی هرندی فرماندار رفسنجان، دکتر 
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و مهندس احمد انارکی محمدی رئیس هیئت مدیره شرکت 

مس، از مجتمع مس سرچشمه و طرح های توسعه آن بازدید کردند.
معاون  آقاجانلو  محمد  سرچشمه،  مس  مجتمع  مدیر  احمدی  حسین  حضور  با  که  سفر  این  جریان  در 
محراب  ایمیدرو،  حراست  مدیرکل  میرزایی  عزت اهلل  ایمیدرو،  معدنی  صنایع  و  معدن  توسعه  طرح های 
حراست شرکت مس،  گروه  مدیر  سلمانی  مهدی  انسانی شرکت مس،  سرمایه  توسعه  معاون  احمدیان 
محمدجواد خلیلی مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی و جمعی از مسئوالن و مدیران ایمیدرو 

شرکت مس و مجتمع همراه بود، از مجتمع مس سرچشمه و طرح های توسعه آن بازدید به عمل آمد.
 

19 دى/ كلنگ  زنى سه پروژه مجتمع مس سرچشمه با حضور وزير صمت

کلنگ سه پروژه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با حضور علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، با میزان سرمایه گذاری6۳هزار میلیارد ریال و ۱۳۴ میلیون یورو به زمین زده شد.

فاز سوم تغلیظ مجتمع  مس سرچشمه: پروژه فاز سوم تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، در زمینی به مساحت 
6.۵ هکتار و با زیربنای ۵.۴ هکتار احداث خواهد شد که با راه اندازی آن ۱۵۵ نفر اشتغالزایی ایجاد می شود 

و زمان راه اندازی این کارخانه در سال ۱۴۰۳ است.
طرح پاالیشگاه جدید مجتمع مس سرچشمه: این پروژه با اشتغالزایی 2۰۰ نفر و ۴۱هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری، در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.
پروژه مکانیزاسیون معدن مجتمع سرچشمه: در این پروژه، استفاده از یک سنگ شکن نیمه متحرک به 
ظرفیت ۷۰۰۰ تن در ساعت برای سنگ های سولفوری مس و دو سنگ شکن نیمه متحرک به ظرفیت 
۴۰۰۰-۳۵۰۰ تن در ساعت برای باطله استفاده می گردد. با توجه به طرح نهایی معدن برای بازه های 
زمانی ۵ و ۱۵ و 2۹ساله، جانمایی مربوط به سنگ شکن ها انجام می گیرد و انتقال مواد از معدن به وسیله 
نوار نقاله انجام می شود. این پروژه با میزان سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیون یورو، در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری 

خواهد رسید.
 

19 دى/ وزير صنعت، معدن و تجارت: مجتمع مس سرچشمه به عنوان محور توسعه 
منطقه اى قلمداد مى شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مجموعه مس سرچشمه به عنوان محور توسعه منطقه ای قلمداد 
می شود؛ امسال صادرات خیلی خوبی انجام گرفته و تا پایان سال رشد خوب صادراتی را خواهد داشت و 

زمینه اشتغال جدیدی برای جوانان فراهم  می شود.
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گفت:  خبرنگاران  جمع  در  سرچشمه  مس  مجتمع  پروژه های  کلنگ زنی  حاشیه  در  رزم حسینی  علیرضا 
خوشبختانه در این مدت پیشر فت های خوبی در حوزه صنعت مس صورت گرفته و رشد ۱2درصدی در 

تولید صنعت مس را شاهد هستیم.
 

19 دى/ افزايش توليد كاتد مس به 2۸0هزار تن تا پايان سال

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: تا پایان سال به 28۰هزار تن کاتد مس خواهیم رسید که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱2درصد جلوتر هستیم.

دکتر اردشیر سعدمحمدی، در آیین کلنگ زنی پروژه مکانیزاسیون معدن، پاالیشگاه جدید و فاز سوم توسعه 
تغلیظ مجتمع مجتمع مس سرچشمه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: شرکت ملی 
صنایع مس ایران امروز برنامه دو میلیارد و ۴8۰ میلیون یورو به عالوه ۳۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

جدید را شروع می کند.
وی این میزان سرمایه گذاری را موجب درآمد دو میلیارد دالری شرکت مس عنوان کرد و گفت: تا پنج سال 

آینده این ظرفیت را به ۴.۵ میلیارد دالر می رسانیم و رشد 2.۵ برابری برای شرکت مس اتفاق می افتد.
 

11 بهمن/ تعمير و بازسازى اساسى يك دستگاه سربار كش

مدل  سرباره کش  دستگاه  یک  رفسنجان،  سرچشمه  مس  مجتمع  متخصصان  و  مهندسان  همت  به 
KRESS 62۱8  توسط مجموعه تعمیرگاه ماشین آالت ویژه، تعمیر و وارد خط تولید مجتمع شد.

در این تعمیرات، متخصصان مجتمع در تعمیرگاه ماشین آالت ویژه توانستند موتور، گیربکس، دیفرانسیل، 

سیستم هیدرولیک، سیستم پنوماتیک و ترمز دستگاه را از صفر تا صد، تعمیر و بازسازی کنند.
در این اورهال، ۴۵۰ قطعه تعویض، 68 ردیف قطعه تعمیر و 8۳ مورد توسط واحدهای جانبی بازسازی و 

اصالح شد و این دستگاه در خط تولید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان قرار گرفت.
 

27 بهمن/ بومى سازى قطعات و بازگشت يك آسيا به چرخه توليد

مهندسان پرتالش مجتمع مس سرچشمه با بومی سازی یک چرخ دنده و بازگشت یک آسیا به چرخه تولید، 
از هدررفت هرساعت ۱۵۰ میلیون تومان جلوگیری کردند.

مشاور امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در این باره گفت: چرخ دنده با ابعاد نسبتًا بزرگ پینیون 
از دوسال پیش، این  با یک شرکت داخلی  اما براساس تفاهم نامه  آسیای تغلیظ در گذشته وارداتی بود 

پینیون ساخته و نصب شده است.
اندازه محدودیتی نخواهیم داشت و طرح های  از این به بعد در تولید پینیون های به این  رضایی افزود: 

دیگری هم در واحد تغلیظ در فاصله نه چندان دور بومی سازی می شوند.
جعفری، رئیس تعمیرات مرکزی واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان هم گفت: پینیون های8 
آسیای اولیه درامور تغلیظ از اجزای مهم هستند که قباًل از خارج از کشور تامین می شد اما با جلوگیری 
از خروج حدود 6۰هزار یورو یا 2میلیارد تومان ارز، این تجهیزات را شرکت داخلی با 6۰۰میلیون تومان 

تولید می کند.
سرپرست عملیات پر عیارسازی امور تغلیظ مس سرچشمه نیز اعالم کرد: روزانه  حدود ۵۰هزار تن سنگ 

معدن وارد این کارخانه پرعیارسازی می شود و محصول آن ۱۱۰۰ تن کنسانتره مس مولیبدن است.
 

29 بهمن/ حدنصاب جديد شركت مس در توليد و فروش

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از رکورد زنی جدید این شرکت در تولید و فروش مس خبر داد.
اردشیر سعدمحمدی پس از بازدید از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، خاتون آباد و شهربابک، گفت: از 
ابتدای امسال 2۵۰هزار تن مس کاتدی در شرکت مس تولید کردیم و امروز از رکورد تولید سال گذشته 
که به همین میزان بود، عبور کردیم و امیدواریم تا پایان سال با تولید 28۰هزار تن مس کاتدی جهش 

تولید را در شرکت مس تحقق بخشیم.
وی به ثبت رکورد جدید در فروش مس تا پایان امسال اشاره کرد و گفت: تا پایان بهمن توانستیم رکورد 
فروش سال گذشته را که در طول تاریخ مس شکل گرفته بود با 2۴۰هزار تن فروش مس کاتدی از آن 

عبور کنیم و امیدواریم تا پایان سال رکورد جدید و بسیار چشمگیری را به جا بگذاریم.

روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه



نشریه خبری- تحلیلی /  سیاسی- فرهنگی/  سال دوازدهم شماره 338
۱8دوشنبه 25 اسفند ماه 1399 ورزش

 تیم فوتبال مس کرمان هرچند در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت 
های جام حذفی از گردونه رقابت ها خارج شد اما هدف گزاری های 
این تیم در این مسابقات به طور کامل برآورده شد تا مسی های کرمان 

از فرصت حذفی نهایت استفاده را برده باشند.
مس  که  اول  روز  همان  از  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان برای رقابت های جام حذفی نام نویسی کرده بود، بنای خود 
را بر استفاده از بازیکنان لیست رده های سنی خود و بازیکنان کمتر 
استفاده شده در لیگ یک گذاشت که بر اساس همین سیاست خود نی 

در هر دو مسابقه جام حذفی خود به میدان رفت.
بازیکنان  آماده نگه داشتن تمامی  این سیاست ضمن  با  مس کرمان 
خود در شرایط مسابقه رسمی، به نفرات جوان لیست رده های سنی 
خود این فرصت را می داد که توانایی های خود را در تیم بزرگساالن 
نشان دهند که این مهمترین دست آورد مس در همین دو بازی جام 

حذفی بود که می تواند تا مدت ها سودآوری داشته باشد.
ساالری،  شهریاری،  مثل  بازیکنانی  به  دادن  بازی  با  کرمان  مس 
آن  کنار  در  و  در شرایط مسابقه حفظ کرد  کامال  را  ها  آن  خسروی 
ها با استفاده از بازیکنانی مثل تورانیان، زراعتکار، بنی اسد، خاکسارپور 
در جریان باز ی های خود در جام حذفی، برای اولین بار پیراهن تیم 
تا جام حذفی  نشاند  دارها  آینده  این  بر تن  را  بزرگسال مس کرمان 

امسال برای کرمانی ها به شدت جذاب شود.
ضمن اینکه در بازی برابر گل گهر علینژاد و گلزاری دو بازیکن جدید 
مس کرمان نیز در بهترین زمان ممکن توانستند بیشتر خود را با جو 
تیم وفق دهند.مس کرمان قراری بر قهرمانی و رفتن به مراحل نهایی 
جام حذفی نداشت و اصال برنامه ای هم برای صعود طوالنی و درگیر 
کردن شدید خود در این مسابقات نداشت اما اهداف عمده ای از دل 
این مسابقات دنبال می کرد مثل همین بازی دادن به نفرات کمتر به 
میدان رفته خود و همچنین بازی به بازیکنان آینده دار که به همه آن 
ها رسید.در کنار همه این ها بازی جسورانه و غیورانه تیم دوم مس 

کرمان در سیرجان برابر نفرات سرشناس گل گهر اتفاق بسیار خوشایند 
دیگری بود که در جام حذفی برای مس کرمان رقم خورد.

بازی بسیار عالی بازیکنان مس در این مسابقه به شدت دلگرم کننده 
بود که سبب می شد مس با وجود نتیجه پایانی، خود را فاتح آن بداند 
چراکه ضمن رسیدن به اهدافش در جام حذفی، نمایشی از بازیکنان 

خود دید که می تواند از حاال تمام قد روی تداوم درخشش این نفرات 
حساب باز کند و به آن ها به چشم مهره هایی ایده آل نگاه کند چراکه 
جام حذفی صندوق ماشی در حال حرکت مس را حسابی پر از مهره 

های آماده کرده است.

 تیم فوتبال مس نوین در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
کشور عصر روز جمعه 22 اسفند ماه در ورزشگاه باهنر کرمان میزبان 
بازی  تیم،  این  برابر  بر صفر  با وجود شکست سه  بود که  تیم  این 

پرتالشی در این محک جدی از خود ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ شاگردان فرزاد حسین خانی 
راه  ادامه  برای  مناسب  تدارک  یک  عنوان  به  بازی  این  از  در  که 
با ترکیب آرمان شهدادنژاد،  بهتر خود در لیگ دو نگاه کرده بودند 
طاهری،  حسین  امیر  شیخ،  ده  حجت  عباسپور،  کیان  خلیلی،  علی 
حسین تهامی، عارف زینلی، امین کاظمیان، علیرضا قادری، میالد 

پورصفشکن، امیر حسین صالحی به میدان رفت.
ترکیب  با  که  پرسپولیس  تیم  برابر  ابتدا  از همان  نوین  مسی های 
کامل و تمامی بازیکنان سرشناس خود به زمین آمده بود، هیچگاه 
به بازی تخریبی و ضد فوتبال نگاه نکرد و بازی مردانه و محترمانه 

ای را برابر این تیم به نمایش گذاشت.
تیم پرسپولیس که مطابق انتظار برای دوری از غافلگیری برابر مس 
نوین با تمام توان به بازی می پرداخت در دقیقه ۳8 توسط کمال 
کامیابی نیا گل اول خود را به ثمر رساند تا خیال خود را راحت کند.

بازهم  دوم  نیمه  در  و  رسید  پایان  به  گل  یک  همین  با  اول  نیمه 
بازیکنان مس نوین با همان تفکر ارائه یک بازی محترمانه و بدور از 

هرگونه بازی دفاعی و تخریبی به زمین آمدند.
مس نوین که به طور کلی بازی خوب و هدفمندی را از خود ارائه می 
کرد و به دنبال طرح ریزی برنامه های مختلف تاکتیکی خود برابر 
پرسپولیس بود تا از این بازی نهایت استفاده را ببرد، اصال به دنبال 
توقف بازی و یا خراب کردن بازی پرسپولیس نبود و فقط برروی 

کار خود تمرکز داشت.در دقیقه ۵8 و 6۳ عالیشاه گل های دوم و 
سوم پرسپولیس در این بازی را به ثمر رساند ولی با این وجود چیزی 

از بازی محترمانه بازیکنان جوان و جسور مس نوین کم نمی شد.
حسن جرجندی، میالد کمالی، ناصر دوست محمدی، محمد حسین 
رجبی و میالد محمدی نفرات ذخیره مس نوین بودند که در طول 

نیمه دوم به زمین آمدند.
در  پرسپولیس  برابر  خوب  بازی  این  انجام  با  نوین  مس  بهرشکل 
در  راهش  ادامه  بر  تمرکز  با  حاال  حذفی  جام  های  بازی  جریان 
مسابقات لیگ دو، همچنان روند خوب خود در این مسابقات را دنبال 

خواهد کرد.

فرصتى براى مس 
به ثمر نشستن هدف گزارى هاى حذفى

بازى پرتالش مس نوین در محک جدى برابر پرسپوليس تهران

فرا رسيدن نوروز باستانى را به تمامى مربيان ، ورزشکاران ، و هواداران تيم هاى مس صميمانه تبریک مى گویيم .
روابط عمومى باشگاه فرهنگى - ورزشى مس كرمان
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