
رئیس اتاق کرمان خواستار شد
ستاد عالی پسته  در استان 

تشکیل شود
گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان خواستار تشکیل ستاد عالی 
پسته در کرمان با حضور وزیر جهاد کشاورزی با هدف بررسی 
راه های توسعه صادرات این محصول و پیگیری مشکالت حوزه 

کشاورزی استان کرمان شد.
طبیب زاده همچنین گفت: »با توجه به فرا رسیدن فصل 
تامین  موضوع  مرکبات،  و  خرما  پسته،  محصوالت  برداشت 

سوخت تراکتورهای کشاورزی را پیگیری می کنیم«.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، شش شهریورماه، 
در نشست پیگیری بیمه، پالک گذاری و تامین سوخت ادوات 
کشاورزی به ویژه تراکتورها افزود: »استان کرمان سهم مهمی 
فصل  رسیدن  فرا  به  توجه  با  و  دارد  را  کشور  کشاورزی  از 
مشکالت  پیگیری  برای  روشی  هر  از  محصوالت  برداشت 

کشاورزان استفاده خواهد شد«.
 رئیس اتاق کرمان، از فعالیت کارگروه تحقق شعار سال با 
عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها خبر داد و بیان کرد: 
»از آن جایی که برای تخصیص سوخت به تراکتورها، بیمه و 
پالک گذاری آن ها تا پایان شهریور ماه شرط شده است، برای 
حل مشکل با وزارت کشور از طریق مجمع نمایندگان برای 

مهلت شش ماهه به کشاورزان مکاتبه خواهد شد«.
برای تقسیط مبلغ بیمه شخص  بیمه ها  با  از رایزنی  وی 
ثالث، فراهم کردن زمینه بازدید از تراکتورها و پیگیری برای 
بازدید شده در سامانه دریافت  تراکتورهای  ثبت مشخصات 

سهمیه سوخت نیز خبر داد. 

مدیرعامل آبفا:
پروژۀ فاضالب شهر سیرجان 

آذرماه تمام می شود
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  اقتصاد:  گروه 
کرمان گفت: »پروژه فاضالب و تصفیه خانه شهر سیرجان در 

آذرماه آماده بهره برداری است«.
هشتم  دوشنبه  طاهری  محمد  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
در  آبرسانی  طرح  چند  از  بهره برداری  آیین  در  شهریورما، 
سیرجان با حضور استاندار کرمان افزود: »فاضالب سیرجان با 
مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست. اکنون ارزش این 
پروژه ۶۴۰ میلیارد تومان است و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این 

پروژه هزینه شده که ۲۳۶ کیلومتر پروژه اجرا شده است«.
وی پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه سیرجان را ۸۰ درصد 

اعالم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان به اجرای 
کرد:  اظهار  و  اشاره  نیز  بلورد  اضطراری شهر  آبرسانی  طرح 
»این پروژه در پیک مصرف ۲۵ لیتر در ثانیه آب به شبکه 
آبرسانی این شهر تزریق می کند و با هزینه کرد ۶۰ میلیارد 
ریال اعتبار راه اندازی شد و تامین آب آشامیدنی شهر بلورد و 
روستاهای اطراف آن با راه اندازی این طرح تا ۲۰ سال آینده 

تضمین می شود«.
طاهری بیان کرد: »شهر سیرجان از نظر کیفیت آب دچار 
مشکل بود و برای رفع مشکل کیفی آب راهکارهایی ارائه شد 
و در نهایت براساس نظر کارشناسان آب چاه ها در قالب یک 
سامانه به محل تصفیه خانه کنونی شهر به طول ۲۲ کیلومتر 

منتقل و تصفیه شود«. 

طی حکمی؛
»امان اهلل حسن زاده« دبیر مجمع 

مشورتی نظام مسائل
 در استان كرمان شد

گروه اطالع رسانی: طي حکمي از سوي دبیر کل مجمع 
به  حسن زاده«  »امان اهلل  آقاي  کشور،  مسائل  نظام  مشورتي 
عنوان دبیر مجمع نظام مسائل در استان کرمان منصوب شد.

به گزارش فردای کرمان، حسن زاده گفت: »واکاوي و حل 
مهم ترین  از  شهرستان ها  و  استان  در سطح  اساسي  مسائل 

برنامه ها و اقدامات آینده این مجمع است«.
کمیته هاي  و  فکري  مباني  حلقه هاي  »ایجاد  افزود:  وی 
دستگاه هاي  و  تشکل ها  سازمان ها،  با  تعامل  در  تخصصي 
مسائل  نظام  احصاء  براي  استاني  و  ملي  سطوح  در  اجرایي 
کشور و ظرفیت هاي موجود در شهرستان ها و تشکیل بانک 
اطالعاتي از مسائل، چالش ها، ایده ها و برنامه هاي راهبردي از 
ماموریت هاي مجمع است«. وی اظهار کرد: »نیروهاي جوان، 
شهرستان ها  برخي  در  انقالبي  و  متخصص  متعهد،  مومن، 
شناسایي شده اند که پس از معرفي دبیر شهرستان و تشکیل 

کمیته هاي ١۰ گانه فعالیت خود را آغاز مي کنند«. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:
حدود ۷۰ درصد فرهنگیان استان 

واكسن زده اند 
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  جامعه:  گروه 
واکسن  استان،  فرهنگیان  درصد  حدود ۷۰  »تاکنون  گفت: 
احمد  کرمان،  ایسنا  گزارش  به  کرده اند«.  دریافت  کرونا 
اسکندری نسب، هفتم شهریورماه افزود: »تاکنون بیش از ۲۷ 
هزار و ۵۰۰ نفر در آموزش و پرورش استان کرمان واکسن 
»واکسیناسیون  شد:  یادآور  وی  کرده اند«.   دریافت  کرونا 
فرهنگیان در شهر کرمان در مجتمع سعادت، واقع در میدان 
علی ابن ابی طالب )فابریک( و سالن ورزشی شهید سام نژاد واقع 

در خیابان نماز انجام می شود«. 

وزارت بهداشت اعالم کرد
واكسیناسیون هنرمندان
باالی 4۰ سال آغاز شد

واکسیناسیون نوبت دهی  سامانه  جامعه:   گروه 
سال   ۴۰ باالی  هنرمندان  تمام  برای   )salamat.gov.ir(
صندوق  سوی  از  آن ها  ملی  کد  که  هنرمندانی  شد.  فعال 
اعتباری هنر به مرکز فناوری اطالعات وزارت بهداشت ارسال 
شده است می توانند با مراجعه به این سامانه ، ثبت نام و محل 

و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند.
که  کرد  تاکید  بهداشت  وزارت  ایران آنالین،  گزارش  به 
ثبت نام و اخذ نوبت از این سامانه ضروری است و افراد نباید 

بدون ثبت نام به پایگاه های تزریق واکسن مراجعه کنند. 

خبر خبر
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پروتکل های محلی تدوین شود
مدیریت کرونا تنها با وزارت بهداشت نیست 

 هیچ بیمار کرونایی نباید بدون درمان از بیمارستان خارج شود   

دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ خبر داد
سیر نزولی كرونا در كشور 

هشدار پلیس فتا:
مراقب كالهبرداری از طریق پیامک های

 جعلی باشید

معاون استاندار کرمان خبر داد
وضعیت قرمز كرونا در 1۰ شهرستان استان

عین اللهی، وزیر بهداشت:
استاندار کرمان:

 تشکیل سازمان مسئولیت های اجتماعی ضروری است 

مشکل کمبود آب شرب باید اورژانسی رفع شود
با تاکید   گروه جامعه: وزیر بهداشت 
نباید  کرونایی  بیمار  هیچ  اینکه  بر 
شود،  خارج  بیمارستان  از  درمان  بدون 
کرونا  علمی  کمیته   باید  »حتما  گفت: 
استان ها  علوم پزشکی  دانشگاه های  در 
کمیته  که  است  درست  شود.  تشکیل 
تصمیم گیری  کلیات  بر  کشوری  ملی 
دانشگاه ها  در  علمی  کمیته  اما  می کند 
از ضرورت ها است تا پروتکل های محلی 

تدوین شود«.
بهرام  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
عین اللهی، 9 شهریورماه در جمع روسای 
کرد:  تاکید  پزشکی،  علوم  دانشگاه های 
مرتبا  جمهوری  ریاست  که  »همان طور 
معظم  مقام  تاکید  با  و  کردند  اعالم 
بهداشت  وزارت  اول  اولویت  رهبری 
ما  است.  کرونا  بیماری  اداره  و  مدیریت 
امروزه با آمارهای بدی مواجه هستیم و 
خیلی از خانوارها عزادار هستند. در رابطه 
با درمان کرونا باید همه امکانات استانی 
به کار گرفته شود و هیچ بیمار کرونایی 
خارج  بیمارستان  از  درمان  بدون  نباید 
درمان  برای  امکانات  تمام  باید  شود. 

عزیزان بسیج شود«.
»پروتکل ها  افزود:  بهداشت  وزیر 
است  مشخص  علمی  کمیته های  توسط 
و از عزیزان می خواهم کارهای درمانی را 
بر اساس این پروتکل ها انجام دهند و از 
نیروهای متخصص استفاده کنند و تا حد 
امکان تخت های ویژه را گسترش دهند«.

روزها  »این  داد:  ادامه  عین اللهی 
این  بیماران  پیرامون  نبایدها  از  یکی 
است که نباید بیمار به فاز اینتوبه برسد 
از  اکسیژن  می شود  که  جایی  تا  باید  و 
بنابراین  برسد.  بیمار  به  غیرتهاجمی  راه 
حیاتی  نقش  بیمار  به  اکسیژن  رساندن 
دانشگاه ها  روسای  از  دارد. من خواهشم 
حضور در فیلد و سرکشی از بیمارستان ها 

است زیرا یکی از واجبات است«.
وی اضافه کرد: »حضور مسئولین در 

باید احساس شود و یک شاخص  عرصه 
مهم برای ما است و هر مسئولی که در 
عرصه حضور یابد برای ما ارزشمند است. 
اگر در استانی مریض بر زمین بماند و به 
او جا ندهیم یک شاخص بد است. مردم 
نشان دادند حاضر هستند کمک کنند و 
امکانات  همه  از  باید  و  هستند  کار  پای 

استفاده کنیم«.
اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
وزارت  عهده  بر  تنها  کرونا  مدیریت 
از  »باید  کرد:  اظهار  نیست،  بهداشت 
کلیه ظرفیت ها و سازمان ها در این زمینه 

استفاده شود«.
وی افزود: »تنها راه حلی که می تواند 
واکسیناسیون  کند  مدیریت  را  کرونا 
است. این یک تجربه جهانی است و تنها 
که  جاهایی  نیست.  ما  کشور  به  مربوط 
میر  و  مرگ  دادند  انجام  واکسیناسیون 
کنترل شده است. البته واکسیناسیون به 
معنای عدم ابتال به بیماری نیست؛ بلکه 
بیماری  به معنای کاهش شدت عوارض 
کرونا  کنترل  اساسی  حل  راه  است. 
با  زمینه  این  در  است که دولت  واکسن 

تمام قدرت و انرژی کار می کند«.
هفته  از  شاءهلل  »ان  گفت:  عین اللهی 
توجهی  قابل  میزان  ورود  شاهد  آینده 
توسط  و  بود  خواهیم  کشور  در  واکسن 
با  می شود.  توزیع  و  بهداشتی  معاونت 
افزایش تولید و واردات واکسن به همان 
باید  هم  واکسیناسیون  انجام  سرعت 
را  بعد  پیک های  جلوی  تا  گیرد  سرعت 

بگیریم«. 

علمی  کمیته  دبیر  جامعه:  گروه    
چند  اینکه  بیان  با  کووید١9  کشوری 
روزی است کرونا در کشور کاهش یافته 
بلوچستان،  و  است، گفت: »در سیستان 
به  و  شاهدیم  را  خوبی  بسیار  شرایط 
استان  این  در  فعال  که  می رسد  نظر 
حال  این  با  است.  نزولی  بیماری  روند 
در  همچنان  یا  کشور  مناطق  سایر  در 
پیک  از  تازگی  به  یا  و  داریم  قرار  پیک 
به عنوان مثال در استان  خارج شده اند. 
کرمان که شرایط مقداری بهتر شده، اما 
آن  درباره ی  نمی توان ١۰۰ درصد  هنوز 

قضاوت کرد«.
دکتر  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
عاطفه عابدینی، سه شنبه 9 شهریورماه، 
درباره وضعیت و روند بیماری کووید ١9 
که  است  روزی  »چند  گفت:  کشور،  در 
مرگ ومیر  میزان  و  بیماری  مثبت  موارد 
در کشور کاهش یافته است و ان شاءاهلل 
نزولی  روند  آغاز  نوعی  به  وضعیت  این 

پیک پنجم در کشور باشد«.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش 
درباره اما و اگرهایی که در زمینه اثربخشی 
گفت:  می شود،  مطرح  سینوفارم  واکسن 
»بسیاری از این مباحث شایعه است. به 
طور کلی ما اکنون نمی توانیم درباره اثر 
واکسن ها مقایسه خوبی انجام دهیم. زیرا 
هنوز اطالعات مان نسبت به واکسن ها و 

است.  ناقص  واکسن  مختلف  پلتفرم های 
این حال می دانیم که سازمان جهانی  با 
بهداشت این واکسن ها را قبول کرده و به 
باید سعی  که  کرده  توصیه  جوامع  همه 
پلتفرمی  هر  با  را  واکسیناسیون  کنید، 
است.  کم  اثرش  اگر  حتی  دهید.  انجام 
جهانی  سازمان  نظر  اساس  بر  بنابراین 
از  مهم تر  واکسیناسیون  درصد  بهداشت 

نوع واکسن است«.
تصاویری  انتشار  درباره  عابدینی 
آزمایش  از  اجتماعی  شبکه های  در 
سینوفارم  واکسن  که  افرادی  آنتی بادی 
دریافت کرده اند و این ادعا که هیچ گونه 
نشده،  ساخته  آنها  بدن  در  آنتی بادی 
توضیح داد: »اصال ربطی ندارد. زیرا اوال 
باید آنتی بادی نوع خاصی را اندازه گرفت، 
آنتی بادی  که  باشد  الزم  شاید  گاهی 
اندازه گیری  خنثی کننده  یا  نوترالیزان 
تولید  افراد  برخی  در  است  ممکن  شود. 
و  باشد  تاخیر  هفته ها  با  آنتی بادی 
باشد،  بیشتر  سلولی اش  ایمنی  تحریک 
عدم  بر  تصاویر  این  اساس  بر  نباید  اما 
کفایت یا عدم تاثیر واکسن نتیجه گیری 
که  گفت  نمی توان  حال  عین  در  کنیم. 
بسیار  آنتی بادی اش  میزان  هرکس 
باالست، اصال به بیماری مبتال نمی شود. 
طرح چنین مباحثی به این صورت اصال 

درست نیست«. 

درباره ی  فتا  پلیس  جامعه:  گروه 
کالهبرداری به شیوه ارسال پیامک های 
جعلی هشدار داد و اعالم کرد: »هر پیام 
ثنا،  متن  با  شخصی  شماره  از  دریافتی 
ابالغیه قضایی، تخلف یا مسدودی اموال 
شما یا ثبت نام واکسن، جعلی و به قصد 

سرقت اطالعات حساب شماست«.
و  »سازمان ها  شد:  یادآور  پلیس 
برای  دولتی،  و  خصوصی  نهادهای 
شخصی  تلفن  شماره  از  اطالع رسانی 

استفاده نمی کنند«.
از  پیش  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
اجتماعی  معاون  پاشایی  سرهنگ  این، 
پلیس فتا ناجا نیز از هموطنان خواسته 
کالهبرداری ها  اینگونه  فریب  که  بود 

زیرا  باشند  آگاه  همواره  و  نخورند  را 
و  خصوصی  نهادهای  و  سازمان ها 
تلفن های  شماره  از  عمدتا  دولتی 
 number  " به  موسوم  پوششی 
mask "  برای اطالع رسانی و ابالغیات 
عنوان  هیچ  به  و  می کنند  استفاده 
استفاده  شخصی  تلفن های  شماره   از 

نمی کنند. 
وی به عموم مردم توصیه کرد: »در 
پیامک های  اینگونه  با  مواجه  صورت 
محتوای  به  بی توجهی  ضمن  جعلی 
پیامک، موضوع را از طریق سایت پلیس 
www.cyberpolice. آدرس  به  فتا 

برای   ۰9۶۳۸۰ تلفن  شماره  یا  و   ir
رسیدگی سریع تر اطالع دهند«. 

امنیتی  سیاسی،  معاون  جامعه:  گروه 
و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه 
قرمز  وضعیت  از  کرمان  شهرستان   ١۰
حال  »در  گفت:  شده اند،  خارج  کرونایی 
شهرستان   ١۰ در  کرونا  وضعیت  حاضر 
ارزوئیه، بافت، بردسیر، بم، زرند، جیرفت، 
منوجان  و  شهربابک  کوهبنان،  کرمان، 

قرمز است«.
بصیری اضافه کرد: »١۳ شهرستان نیز 

در وضعیت نارنجی قرار دارند«.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، دکتر محمدصادق بصیری، ششم 
شهریورماه در جلسه ی ستاد استانی کرونا 
در  بیماری  ابتالی  کاهش  به  اشاره  با 
استان، از موافقت ستاد ملی کرونا با کلیات 
واردات واکسن از سوی بخش خصوصی و 
تفویض اختیارات به استانداران برای اخذ 

تصمیمات اقتضائی خبر داد. 

یک  در  کرمان  استاندار  اقتصاد:  گروه 
برنامه ی تلویزیونی به مناسبت هفته ی دولت 
وعده داد که طی یک و نیم سال آینده طرح 
انتقال آب خلیج فارس برای تامین آب شرب 

شهر کرمان اجرایی می شود.
زینی وند همچنین، درباره ی ایده ی تشکیل 
سازمان مسئولیت های اجتماعی که ارائه کرده 

توضیح داد.
در  مدارس  بازگشایی  درخصوص  وی 
شرایط کرونایی هم گفت که کارگروهی تعیین 
شده و اگر قرار بر بازگشایی باشد باید معلمان، 
سال   ١۸ زیر  دانش آموزان  مدرسه،  کادر 
آسیب پذیر، رانندگان سرویس مدارس و اولیاء 

دانش آموزان باید واکسینه شوند.
علی  دکتر  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
زینی  وند شامگاه ششم شهریورماه در برنامه ی 
به  کرمان  شبکه  خبری  ویژه  گفت وگوی 
سخنان  از  بخشی  در  دولت  هفته  مناسبت 
اظهار  استان  در  آب  بحران  درباره ی  خود، 
برنامه ریزی  باید  کرد: »برای حل مشکل آب 
طوالنی مدت بشود؛ سند سازگاری با کم آبی در 
استان تصویب شده و نقشه ی راهنمای ماست 
این شامل  باید همه به آن عمل کنیم و  که 
مکانیزاسیون،  جمله  از  کشاورزی  ساماندهی 

توسعه گلخانه ها، آبیاری نوین و ... می شود«.
از  آب  انتقال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دغدغه ی  از  عمده ای  بخش  خلیج فارس 
از  »یکی  افزود:  است،  کرده  رفع  را  صنایع 
و  دیدم  قنوات  را  کرمان  استان  ظرفیت های 
بنا به گفته ی یکی از کارشناسان مطرح این 
حوزه، آب موجود قنات های شهر بم با حجم 
برابری  پرآب  های  سال  در  زاینده رود  آب 
می کند بنابراین، مرکز قنات استان کرمان را 
 تاسیس می کنیم تا مسائل این حوزه مدیریت 

شود«.
زینی وند تصریح کرد: »مشکل اورژانسی که 
باید حل شود، تامین آب شرب است و در دو 
سال آینده تنش آبی در بم و مناطق اطراف 
غیر از روستاها با استفاده از آب سد نساء حل 

می  شود«.

مهم ترین تنش آبی را 
در شهر کرمان داریم

و  اینکه در حوزه جیرفت  به  اشاره  با  وی 
می شود،  دنبال  مربوطه  طرح  نیز  عنبرآباد 
تنش  کرمان  استان  شمال  »در  داد:  ادامه 
جدی داریم و مهم ترین تنش در شهر کرمان 
است و در تابستان ١۲۰۰ لیتر در ثانیه کمبود 
آب داریم که امسال ۲۰۰ لیتر از طریق طرح 
معاون  اعالم  به  بنا  و  شد  جبران  اضطراری 
عمرانی استانداری، ۵۰۰ لیتر دیگر از آب های 
موجود اطراف شهر کرمان قابل اضافه کردن 
استاندار کرمان گفت: »آب  به شبکه است«. 
که  است  شرب  قابل  خلیج فارس  از  انتقالی 
کرمان  استان  سهم  مترمکعب  میلیون   ١۰
بود و با پیگیری ها این سهم را به ۳۰ میلیون 
مترمکعب رساندیم که می تواند در دراز مدت 

مشکل شهرهای شمالی را حل کند«.
وی بیان کرد: »9۰ کیلومتر لوله گذاری در 
این مسیر باید صورت بگیرد تا آب خلیج فارس 
 ١۰۰۰ و  برسد  رفسنجان  به  سرچشمه  از 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و امیدواریم در 
برنامه میان مدت طی یک و نیم سال آینده این 
طرح اجرا شود و شهرهای شمالی و به ویژه 
کرمان را به آب پایدار بدون دغدغه برسانیم«.

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  زینی وند 
درباره وضعیت اقتصادی استان کرمان توضیح 
رنج  توسعه  در  توازن  عدم  از  »استان  داد: 
کرمان  مانند  ثروتمندی  استان  در  و  می برد 

باید این گپ را کاهش بدهیم. در حوزه صنعت 
و معدن پیشرفت های خوبی داریم و کشاورزی 
صنایع  خدمات،  در  اما  دارد  زیادی  سهم 
کوچک و گردشگری ظرفیت های زیادی داریم 
که به شدت از آن غفلت شده است«. وی بیان 
کرد: »حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح های 
تعریف  مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذاری 
است  استراتژیک  همه ی طرح ها  که  کرده ایم 

و به رفع نامتوازنی کمک می کنند«.

تشکیل سازمان مسئولیت های 
اجتماعی ضروری است

تشکیل  ایده ی  درباره ی  کرمان  استاندار 
استان  در  اجتماعی  مسئولیت های  سازمان 
گفت: »با توجه به خلق ثروتی که در استان 
سالیانه  شرکت ها  می گیرد،  صورت  کرمان 
شاید  رقم  این  و  می کنند  زیادی  کمک های 
بیش از سه چهار برابر بودجه استان باشد و 
صاحب یک پول کالن سرگردان هستیم که 
هدف گذاری نمی شود و براساس برنامه هزینه 
نمی شود و به تشخیص یک شخص، کانون و یا 
... هزینه می شود لذا این پول خود را در توسعه 
استان و متوازن کردن توسعه نشان نمی دهد«.

وی افزود: »بنده ایده سازمان مسئولیت های 
اجتماعی را برای ساماندهی به این نابه سامانی 
مطرح کردم و با تشکیل این سازمان اگر این 
شود،  هدایت  برنامه  قالب  در  سرگردان  پول 
و  می دهد  تغییر  تصاعدی  را  استان  وضعیت 

امیدواریم این طرح مورد استقبال قرار بگیرد 
و در آینده کرمان صاحب این سازمان بشود 
ساماندهی  و  متوازن  توسعه  برای  الگویی  تا 

درست پول های تخصیص داده، بشود«.

واکسیناسیون سرعت می گیرد
از  دیگری  بخش  در  کرمان  استاندار 
گفت:  مدارس  بازگشایی  درباره ی  سخنانش 
تعیین  کارگروه  مدارس  بازگشایی  بحث  »در 
باید  باشد  بازگشایی  بر  قرار  اگر  و  شده 
 ١۸ زیر  دانش آموزان  مدرسه،  کادر  معلمان، 
سال آسیب پذیر، رانندگان سرویس مدارس و 
واکسینه شوند«. وی  باید  اولیاء دانش آموزان 
افزود: »براساس اطالعاتی که دولت می دهد، 
در یک ماه آینده وضعیت واکسیناسیون کرونا 
در استان کرمان خیلی تغییر می کند. ضمن 
تزریق  ظرفیت  استان  حاضر  حال  در  اینکه 
را دارد و آمادگی  ُدز واکسن  روزانه ۳۰ هزار 
اما  داریم  را  ُدز  هزار   ۵۰ تا  واکسیناسیون 

این قدر واکسن در اختیار نداریم«.

از تغییرات مدیریتی استقبال می کنیم
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  زینی وند 
گفت: »معتقدم باید قدر هر ساعت مسئولیت 
آخر  دقیقه ی  و  ساعت  تا  بنده  دانست،  را 
خدمت  و  کار  جدیت  همین  با  مسئولیتم 
می کنم و همه ی مدیران باید کار کنند و هیچ 

کوتاهی از هیچ مدیری پذیرفته نیست«.
تاکید  براساس  »امروز  کرد:  تصریح  وی 
مدیران  کردیم  بخشنامه  کشور  جدید  وزیر 
انجام بدهند و کار دارد  با جدیت کارشان را 
انجام می شود و از نظارت ها استقبال می کنیم 
و هر جا کم کاری باشد و کوتاهی ببینیم تذکر 

می دهم و برخورد می کنم«.
تالش  از  قدردانی  با  کرمان  استاندار 
مسئوالن و رسانه های استان، درباره تغییرات 
از  »باید  افزود:  جدید  دولت  در  مدیران 
آدم هایی  باید  استقبال کنیم. دولت  تغییرات 
تغییرات  از  و  بچیند  خودش  برنامه های  با 

استقبال می کنیم«. 

استاندار در جلسه با اعضای شورای شهر کرمان:

معتادان متجاهر و حاشیه نشینی از 
دغدغه های جدی است

شهردار باید مقبولیت همگانی داشته باشد

بابایی، نایب رئیس شورای شهر کرمان:

انتخاب شهردار 
روند طاقت فرسایی داشت

شعرباف با 6 رای شهردار شد 

گروه جامعه: اعضای شورای شهر کرمان 
دیدار  به  شهردار  انتخاب  از  پس  روز  یک 
استاندار  جلسه،  این  در  رفتند.  استاندار 
با  خود،  سخنان  از  بخشی  در  کرمان، 
معتادان  اجتماعی،  آسیب های  اینکه  بیان 
دغدغه های  از  حاشیه نشینی  و  متجاهر 
پیگیری شود، گفت:  باید  که  است  کرمان 
نقشی  شهردار  انتخاب  در  »استانداری 
اظهار  همچنین  زینی وند  است«.  نداشته 
مقبولیت  باید  منتخب  »شهردار  کرد: 
همگانی داشته باشد و همه ی دستگاه ها او 

را حمایت کنند«.
شهر  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
یکشنبه  روز  که  نشست  این  در  کرمان، 
هفتم شهریورماه برگزار شد، علی زینی وند 
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  بخشی  در 
شورای  تجربه  و  دانش  جوانی،  ترکیب 
ششم افزود: »نگاه به شما سنگین تر است؛ 
تا  انتظار بیش تری می رود  به همین دلیل 
مزار  و  زادگاه  وجود  دلیل  به  کرمان  شهر 
شهر  یک  به عنوان  سلیمانی،  شهید  سردار 
ساخته  مذهبی  بین المللی  گردشگری 
شود«. وی با بیان اینکه نام جریان انقالبی 
روی  انقالب  هویت  از  نمادی  عنوان  به 
این شورا است، ادامه داد: »شهر کرمان با 
و  ملی  برداشت های  از  که  آوازه ای  و  شان 
بین المللی نسبت به آن وجود دارد فاصله ی 

زیادی دارد«.
یک  باید  شهر  شورای  وی،  گفته ی  به 
جایگاه  به  کرمان  رساندن  برای  برنامه 

داشته  زمینه ها  همه  در  خودش  واقعی 
باشد و در و دیوار این شهر پیام مقاومت و 
 شهادت سردار سلیمانی را به جهان مخابره 

کند. 
که  دارند  توقع  »مردم  گفت:  زینی وند 
شهر سیاسی اداره نشود، چون این مسئله 
انقالب  جریان  و  استان  و  مردم  ضرر  به 
است«. استاندار کرمان یادآور شد: »شهری 
همه  به  شود  اداره  سیاسی  فضای  با  که 
آسیب می زند. شهر را باید فنی و حرفه ای 
اداره کرد و همه پشت سر شهردار باشند«.

اجتماعی،  آسیب های  همچنین،  وی   
را  حاشیه نشینی  و  متجاهر  معتادان 
باید  که  دانست  کرمان  دغدغه های  از 

ساماندهی شوند.
زینی وند تاکید کرد: »اگر حاشیه نشینی 
که  است  دلیل  این  به  نپذیرفته  سامان 
عمل  خود  وظایف  به  متولی  دستگاه های 
نکردند«. وی با اشاره با بیان اینکه شهردار 
منتخب باید مقبولیت همگانی داشته باشد 
کرد:  تصریح  کنند،  حمایت  را  او  همه  و 
»استانداری در انتخاب شهردار هیچ نقشی 

نداشته است«.
برای  الزم  »پیگیری های  گفت:  وی 
زمان  کوتاه ترین  در  شهردار  حکم  صدور 
کرمان  استاندار  می گیرد«.  صورت  ممکن 
تاکید  ششم  شورای  اعضای  به  خطاب 
شناسایی  را  استان  »کارگروه های  کرد: 
داشته  موثر  حضور  آن ها  همه  در  و   کرده 

باشید«. 

شهر  شورای  رئیس  نایب  جامعه:  گروه 
کرمان گفت: »انتخاب شهردار کرمان روند 
بسیار طاقت فرسایی داشت و رای به هریک 
دیگری  نفی  به معنی  نهایی،  نامزدهای  از 
نبود اما در نهایت اعضا با شش رای، آقای 

شعرباف تبریزی را برگزیدند«.
بابایی،  محمود  استقامت،  گزارش  به 
اشاره  با  شهریورماه  هشتم  دوشنبه  صبح 
به انتخاب شهردار و با بیان این که انتخاب 
بود  طاقت فرسایی  بسیار  روند  شهردار 
با  و  گذاشتند  وقت  کامل  به طور  همه  و 
برنامه های  دلسوزی،  و  حساسیت  و  دقت 
اظهار  کردند،  دنبال  را  کاندیداها  تک تک 
کرد: »بررسی رزومه و برنامه های نامزدهای 
شهرداری انجام شد، برخی شائبه ها برطرف 
در  شد،  داده  پاسخ  دوستان  سواالت  به  و 
آینده  شهردار  از  شورا  انتظارات  ادامه، 
بدانند  تا  شد  ارسال  نامزدها  به  و  مکتوب 

وی  دارد«.  انتظاراتی  و  اولویت  چه  شورا 
باقی مانده  نامزدهای  از  ادامه داد: »سپس، 
در رقابت درخواست شد تا اگر انتظاری از 

شورا دارند منتقل کنند«.
شنبه  روز  »سرانجام،  کرد:  بیان  بابایی 
جلسه ای سه و نیم ساعته با حضور اعضای 
برگزار  شهرداری  نهایی  نامزدهای  و  شورا 
و گفت وگوها،  تحقیقات  به  توجه  با  و  شد 
شناخت الزم ایجاد شده بود و اعضا، هر دو 
بزرگوار )پوراسماعیلی و شعرباف تبریزی( را 
شایسته ی مسئولیت شهرداری می دانستند 
می شد،  انتخاب  باید  نفر  یک  چون  ولی 
رای گیری انجام شد و دوستان با شش رای 

آقای شعرباف را شهردار انتخاب کردند«.
وی افزود: »همه ی اعضا اذعان داشتند 
هر دو نفر توانایی قابل توجهی دارند و هیچ 
دیگری  نفی  معنی  به  جلسه،  در  رای ای 
نبود و بیش تر اثباتی بود و به سمت تایید 
مردم  خادم  است  قرار  که  بود  گزینه ای 

باشد«.
نامه ی  گذشته،  »روز  کرد:  اضافه  وی 
به  شنبه  روز  صورت جلسه ی  به  مربوط 
قانونی  مراحل  تا  شد  ارسال  فرمانداری  

بعدی صورت گیرد«.
با  جلسه ای  برگزاری  به  همچنین  وی 
استاندار اشاره کرد و گفت: »در این جلسه، 
داشتند  اذعان  فرماندار  و هم  استاندار  هم 
که باید به شهرداری کمک کنند تا تحولی 

که مدنظر است به خوبی رقم بخورد«. 

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )00-21( 

)تهیه مصالح و اجرای 7000 انشعاب سری و پراکنده 
در سطح شهرستان های منوجان،کهنوج، رودبار، نودژ، قلع گنج، زهکلوت، فاریاب (

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ) تهیه مصالح و اجرای 7000 انشعاب سری و پراکنده در سطح شهرستان های منوجان،کهنوج، 
رودبار، نودژ، قلع گنج، زهکلوت، فاریاب( به شماره2000093164000052 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
www. کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  00/06/09 می باشد. 

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.   شناسه آگهی  1181098

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 1400/06/23                                                                                      مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:1400/07/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه

 شماره تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز تماس: 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 

 

  )00-21کیفی ( یابیارز یآگه راخوانف
 )انشعاب سري و پراکنده در سطح شهرستان هاي منوجان،کهنوج، رودبار، نودژ، قلع گنج، زهکلوت، فاریاب  7000 تهیه مصالح و اجراي(

انشعاب سري و پراکنده در سطح شهرستان هاي منوجان،کهنوج،  7000تهیه مصالح و اجراي  (جهت برگزاري مناقصه  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی
 کیفی برگزاري فراخوان ارزیابیمانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل سارا از طریق  2000093164000052هبه شمار )رودبار، نودژ، قلع گنج، زهکلوت، فاریاب

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات   فیکی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی
www.setadiran.ir ت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریاف

 باشد. ی م 09/06/00  نتشار فراخوان در سامانه تاریخدر مناقصه محقق سازند. تاریخ ا

 ١١٨١٠٩٨ گهی شناسه آ   گران ارسال خواهد شد.مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهو ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاري فرآیند ارزیابیاطالعات و اسناد مناقصه عم

 23/06/1400 :کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در
 06/07/1400:کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی 
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

  034-33239661شماره فکس: 034-31326000شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه هس فاصل حد -بهمن  22شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 
 عات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:اطال

 021-41934مرکز تماس: 
 85193768و  88969737دفتر ثبت نام: 

 

 کد فراخوان 09/06/1400 تاریخ چاپ نوبت اول 365 )روزمدت زمان اجرا(
2520000931640000 

 000/000/642/6 مبلغ تضمین(ریال) 16/06/1400 دومتاریخ چاپ نوبت  یک تعداد مرحله

 

 نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

 
نوبت اول


