
یکشنبۀ همین هفته؛ 
شعرباف ؛ شهردار منتخب کرمان

به وزارت کشور معرفی شد
گروه جامعه: نایب رئیس شورای شهر کرمان با اشاره به 
انتخاب شعرباف تبریزی به عنوان شهردار کرمان گفت که روز 
یکشنبه 14 شهریورماه، او را به وزارت کشور معرفی کرده اند 

و منتظر ابالغ حکم شهردار جدید هستند.
صبح  بابایی،  محمود  فردای کرمان،  خبرنگار  گزارش  به 
کرد:  اظهار  شورا  علنی  صحن  در  شهریورماه   15 دوشنبه 
شهردار  به عنوان  شعرباف  آقای  گذشته  هفته  ی  »شنبه ی 
انتخاب و در جلسه ی علنی روز دوشنبه رسما اعالم شدند«.

شهریورماه  یکم  که  بود  این  بر  شورا  »قرار  افزود:  وی 
قانونی  نظر  از  چون  ولی  کنیم  معرفی  را  شهردار  بتوانیم 
و  تحقیقات  شورا  اعضای  و  داشتیم  بیش تری  فرصت 
می طلبیدند،  را  نهایی  کاندیداهای  با  مجدد  گفت وگوی 
بنابراین، این انتخاب یک هفته تمدید شد و شنبه ی گذشته، 
غیرعلنی،  جلسه ای  در  و  گرفت  صورت  نهایی  صحبت 
رای گیری و نتیجه که مشخص شد از سوی سخنگو به اطالع 

عموم رسید«.
وی ادامه داد: »آقای دکتر شعرباف هفته ی قبل به کرمان 
آمدند و با نماینده محترم ولی فقیه و اعضای شورا و برخی 

دوستان در شهرداری جلسه هایی برگزار کردند«.
روند معرفی شهردار  »از ششم شهریورماه  بابایی گفت: 
یکشنبه،  دیروز  و  شد  پیگیری  کشور  وزارت  به  منتخب 
مدارک الزم برای طی مراحل قانونی به وزارت کشور ارسال 

شد«.
ایشان  »امیدواریم هرچه سریعتر حکم  کرد:  اضافه  وی 

صادر شود«. 

مویدی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
شهر کرمان مطرح کرد 

انتقاد از وضع نابه سامان
بازار مظفری و قدمگاه

گروه جامعه: رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت 
و محیط زیست شورای شهر کرمان با اشاره به بازدیدی که 
به تازگی از بازار مظفری و قدمگاه داشته اند، گفت که با وجود 
آنجا  راه رفتن مردم در  این محدوده شلوغ و  شیوع کرونا، 

مشکل است.
فتح اهلل مویدی با بیان اینکه کسبه از هر طرف، تا سه متر 
از معابر بازار را تصرف کرده  اند، افزود: »نمی دانم ستاد کرونا 

خواب است؟ آیا بازدیدی از بازار ندارند؟«.
این  با  نمی تواند  به تنهایی  »شهرداری  کرد:  اضافه  وی 

وضعیت برخورد کند«. 
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، وی صبح دوشنبه 15 
شهریورماه در صحن علنی شورا، در این باره اظهار کرد: »در 
زمان شهرداری آقای سیف ا للهی تصمیمی گرفته شد و این 
دو بازار را به سازمان میادین سپرده اند که چهار نیرو بیش تر 

ندارد و نمی توانند کنترل کنند«.
وی با بیان اینکه این محدوده کامال رها شده است، افزود: 
به وضعیت کرونا، یک واحد صنفی که شاید ده  »با توجه 
یا  می شود  تعطیل  باشد،  آن  به  مراجعه  بار  یک  دقیقه ای 
نظارت جدی وجود دارد اما در بازار مردم در هم می لولند، 

ستاد کرونا آیا خواب است؟ بازدیدی از بازار ندارند؟«.
مویدی با تاکید بر اینکه شهرداری نیروی انسانی کافی 
در این زمینه ندارد و به تنهایی نمی تواند برخورد کند، ادامه 
داد: »پیشنهاد داریم که این بازار زیر مجموعه ی مدیریتی 
قاطع  و  توانمند  مدیری  که  گیرد  قرار  عسکری  مهندس 

است«.
علیرضا نادری، رئیس شورای شهر کرمان هم در این باره 
گفت: »شکایات متعدد از سد معبر می رسد که کسبه بیش 

از حد قانونی پیاده رو را اشغال کرده ا ند«.
و  این مشکل رسیدگی  به  اینکه الزم است  بیان  با  وی 
بازار  به  مربوط  صرفا  هم  معبر  »سد  افزود:  شود،  برخورد 

مظفری نیست بلکه در خیابان ها هم مشاهده می شود«.
وی اظهار کرد: »مسئله ی اساسی تر این است شهرداری 
احداث میادین محالت را تسریع کند که در این صورت، بار 

بازار مظفری کم می شود«.
سیدمحمد صادق تقوی، عضو دیگر شورای شهر هم در 
این باره گفت: »از استاندار محترم که از شورا نیز برای حضور 
در جلسه ی  می کنیم.  تشکر  کردند،  دعوت  کرونا  ستاد  در 
روز شنبه ی ستاد، بنده و جناب دکتر نادری حضور داشتیم. 
ایشان قاطعانه به فرمانداران اختیار دادند تا به اصنافی که 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند ابتدا تذکر جدی 

بدهند، و در صورت سهل انگاری پلمب کنند«.
وی اضافه کرد: »درخواست رسیدگی به بازار مظفری و 

قدمگاه را در جلسه ی آینده ی ستاد مطرح خواهیم کرد«. 

مسئول اداره ایمنی و حریم راه ها:
مردم تخلیۀ غیرمجاز نخالۀ 
ساختمانی را گزارش کنند

اداره  راه های  ایمنی و حریم  اداره  گروه جامعه: مسئول 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان با انتقاد از 
انباشت نخاله ی ساختمانی در ورودی شهر کرمان از سمت 
جوپار، از مردم خواست در صورت مشاهده ی هرگونه تجاوز 
 ۳5141 گویای  تلفن  طریق  از  را  مراتب  راه ها،  حریم  به 

گزارش کنند.
از  یکی  قریشی  سیدهادی  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
بحث  را  راه ها  حریم  و  ایمنی  واحد  روی  پیش  معضالت 
شهرها  ورودی  مبادی  در  ساختمانی  نخاله های  تخلیه ی 
دانست و بیان کرد: »متاسفانه این امر حریم راه را به مخاطره 

انداخته و ورودی شهرها را نازیبا می کند«.
وی افزود: »از جمله محورهای ورودی شهر کرمان، محور 
کرمان - جوپار است که اخیرا توسط اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان کرمان پاکسازی شد اما متاسفانه 
در مدت زمان کوتاهی، شاهد انباشت و تخلیه ی نخاله های 

ساختمانی در همین مکان بوده ایم«.
کامیون داران  از  راه ها  حریم  و  ایمنی  اداره  مسئول 
درخواست کرد به هیچ عنوان نسبت به تخلیه ی نخاله های 
جوپاری  جاده ی  ابتدای  به ویژه  راه ها  حریم  در  ساختمانی 
اقدام نکنند و فقط آن ها را در محل مخصوص دپوی در نظر 

گرفته شده توسط شهرداری تخلیه کنند. 
قرمز  خط  را  راه  حریم  »راهداران،  شد:  یادآور  وی 
همیشگی خود می دانند و هرگونه تجاوز به حریم را به دقت 
دنبال می کنند و از طریق قوانین مصوب کشوری و هماهنگی 
از  لذا  می آورند،  به عمل  را  الزم  اقدامات  انتظامی  نیروی  با 
هم استانی ها می خواهیم برای صیانت هرچه بیشتر از حریم 

راه ها با ماموران این اداره همکاری داشته باشند«. 

خبر خبر
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کرمان در استفاده از
ظرفیت ستاد فرمان امام ضعیف عمل کرد

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

کرمان زمینۀ جذب نخبگان را ندارد
 صادرات به افغانستان مختل شده است

 برای واردات یک میلیون ُدز واکسن منتظر مجوز هستیم 

به دلیل عدم همراهی نهادهای اجرایی متولی؛
پروژۀ ساخت چهار هزار مسکن در کرمان

 بر زمین ماند

انتقاد استاندار کرمان:
گزارش استقامت از واگذاری ناتمام یک بنای تاریخی به بخش خصوصی؛

تعلل در بهره برداری از خانۀ تاریخی حاج آقاعلی 
در  کرمان  استاندار  اقتصاد:  گروه 
استان،  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
عملکرد استان در استفاده از ظرفیت ستاد 
خمینی)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی 
در حوزه ی اشتغالزایی و محرومیت زدایی 
را بسیار ضعیف بیان کرد و گفت: »ستاد 
اجرایی فرمان امام، ظرفیت عظیمی را در 
با خود دارد که شبیه  شبکه های مرتبط 
بانک  و  بسیج  امداد،  کمیته  شبکه های 
و تسهیلگری  اشتغال  رسالت در حوزه ی 
و زنجیره ی تولید و توانمندسازی هستند 
و این مجموعه ی بی نظیر با پول کالنی که 
در اختیارشان است بسیار آسان مشارکت 
و کمک می کنند، اما این مسائل در استان 

کرمان فعال نیست«.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
 1۳ زینی وند  علی  کرمان،  استانداری 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  شهریورماه 
گزارش  از  پس  کرمان،  استان  مقاومتی 
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
اقدامات صورت  از  خمینی)ره( در استان 
اقتصادی،  حوزه ی  در  نهاد  این  گرفته ی 
»ستاد  کرد:  اظهار  اشتغال،  و  کارآفرینی 
است  باالیی  ظرفیت  امام  فرمان  اجرایی 
آن  از  خوب  خیلی  دیگر  استان های  که 
لحاظ  به  کرمان  اما  می کنند،  استفاده 
در  ستاد  امکانات  از  استفاده  و  پیگیری 
محرومیت زدایی  و  اشتغالزایی  حوزه ی 

بسیار ضعیف عمل کرده است«.
»معاونان  داد:  ادامه  کرمان  استاندار 
مسائل  این  باید  همه  از  اول  استانداری 
و  اشتغال  اقتصادی،  حوزه های  در  را 
محرومیت زدایی دنبال کنند و از معاونان 

پیگیری  که  بخشی  مدیران  و  خودم 
نمی کنند، گالیه مند هستم«.

»به  گفت:  مدیران  به  خطاب  وی 
مدیران آینده می گویم اگر انرژی مدیریت 
این ظلم و خیانت  نگیرند،  ندارند، پُست 
فرماندار  یک  به  بار  پنج  باید  چرا  است. 
مقاومتی  اقتصادی  طرح های  بگوییم 
انجام  هم  باز  و  دهد  ارائه  را  خودشان 
و  است  توبیخ  قابل  فرماندار  این  ندهند، 

اصال خوب نیست«.
زینی وند بیان کرد: »امکاناتی در اختیار 
ماست، حق مردم و حق شرعی به گردن 
ماست. در مدتی که در استان حضور دارم، 
کسی نگفت این خالء ما را پیگیری کن«.

وی ادامه داد: »ستاد اجرایی توفانی از 
اشتغال می تواند ایجاد کند، اما دستگاه  ها 
نمی کنند.  امضا  آن ها  با  تفاهم نامه  حتی 
تغییر  به  نیاز  واقعا  حوزه ها  از  بعضی  در 
کارها  موارد  بعضی  است،  مدیریتی 
همچنان دنبال می شود و خالئی به وجود 
نیامده، اما مواردی هم انگار تازه منصوب 
شده اند«. استاندار کرمان گفت: »از بعضی 
گله مند  واقعا  مدیریتی  حوزه های  از 

هستیم و کارشان را پیگیری نمی کنند«.
اقتصادی  معاونت  به  خطاب  وی 
استانداری گفت: »فرمانداران را بخواهید 
که تفاهم نامه ها با ستاد اجرایی فرمان امام 
منعقد کنند و از آن ها بخواهید و پیگیری 
کنید«. زینی وند اظهار کرد: »از اینکه از 
ظرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
در استان استفاده نمی شود متاسف هستم 
رویه  این  باید  سال  دوم  نیمه ی  برای  و 

تغییر کند«. 

بازرگانی،  اتاق  رئیس  اقتصاد:  گروه 
اعالم  کرمان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
کرمان  استان  اقصادی  »فعاالن  کرد: 
ُدز  میلیون  یک  واردات  برای  آمادگی 
دریافت  منتظر  و  دارند  را  کرونا  واکسن 
ایسنا کرمان،  به گزارش  مجوز هستیم«. 
با  شهریورماه   ۹ طبیب زاده،  سیدمهدی 
اشاره به اثرات اقتصادی کرونا بیان کرد: 
مورد  اساسی  طور  به  مسائل  این  »باید 
توجه قرار بگیرد و واکسیناسیون با سرعت 
حوادث  شاهد  تا  بیفتد  اتفاق  بیش تری 

ناگوار در استان کرمان و کشور نباشیم«.
وی با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی 
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در زمینه ی 
نیاز  مورد  لوازم  و  ماسک  تامین  و  تولید 
»فعاالن  افزود:  درمان  و  بهداشت  کادر 
واردات  آمادگی  کرمان  استان  اقصادی 
و  دارند  را  کرونا  واکسن  ُدز  میلیون  یک 
منتظر دریافت مجوز هستیم«. طبیب زاده 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
اینکه از بهره وری خیلی غفلت می شود، 
اضمحالل  کرمان  استان  »اقتصاد  گفت: 
به  این چرخه  نیست  معلوم  است.  منابع 
از  انرژی  صرف  و  می چرخد  قیمتی  چه 
جمله برق، آب و ... و برداشت معادن در 
حد گذران زندگی است و به فکر توسعه 
نیستیم«. وی تاکید کرد: »باید این حوزه 
توسعه  بهره وری  فرهنگ  و  شده  تحلیل 
نیروی  ظرفیت  به  اشاره  با  وی  یابد«. 
جذب  فضای  »کرمان  کرد:  بیان  انسانی 
نخبگان  و  ندارد  را  عالی  نخبگان در حد 
از کشور می روند  یا خارج  و  تهران  به  یا 
و  شود  پرداخته  مسئله  این  به  باید  که 

فضای  نتوانسته  بنیان  دانش  شرکت های 
جذب نخبگان را فراهم کنند«. وی اضافه 
موضوع  کرمان  از  سرمایه  »فرار  کرد: 
حیاتی است و کمتر کسی است عالقه مند 
به سرمایه گذاری در استان است و شاید 
از  سرمایه گذاری  استهالک  استان  در 
موضوع سرمایه گذاری در صنایع کوچک 
و متوسط بیش تر است«. طبیب زاده گفت: 
»آیا مسئوالن کنونی و سابق استان کرمان 
زنجیره ی  روزی  اگر  کرده اند  فکر  این  به 
این همه  باشیم،  نداشته  را  فوالد و مس 
سرمایه و طرح چه می شود؟ برای ۲۰ سال 
معادن  سود  و  دارند  برنامه ای  چه  آینده 
کجا هزینه می شود؟«. وی ادامه داد: »در 
کنونی،  فرمان  با  حرکت  تداوم  صورت 
با  استان کرمان در آینده نه چندان دور 
مشکل جدی سرمایه گذاری مواجه است 
لذا نیازمند تحول اساسی هستیم و اتاق 
کرده  بررسی  را  مسائل  همه ی  بازرگانی 
و حاضریم اطالعات را در اختیار گذاشته 
اتاق  رئیس  شود«.  ایحاد  جریان سازی  و 
درباره ی  همچنین،  کرمان  بازرگانی 
صادرات سه میلیون دالری کشورمان به 
افغانستان اظهار کرد: »با توجه به شرایط 
به وجود آمده در افغانستان ممکن است 
این بازار را از دست بدهیم و فعال صادرات 

به این کشور مقداری مختل شده است«.
پسته  صادرات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در سال جاری خوب بوده و رشد داشتیم، 
صادرات  وضعیت  مجموع  »در  افزود: 
را  اولیه  مواد  بیش تر،  و  نیست  مطلوب 
تکنولوژیک  کاالی  به  و  می کنیم  صادر 

نرسیده ایم«. 

اجرایی  ستاد  مدیرکل  اقتصاد:  گروه 
گفت  کرمان  استان  در  امام)ره(  فرمان 
ساخت  صورتجلسه ی  این که  وجود  با  که 
حدود چهار هزار و ۷۰۰ مسکن در استان 
کرمان، سال ۹۸ به امضا رسیده اما تاکنون 
غیر از کارهای اولیه هیچ اقدامی برای آن 
کرمان،  ایرنا  گزارش  به  است.  نشده  انجام 
در  شهریورماه   1۳ روح اللهی  محمدعلی 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  نشست  هفتمین 
مقاومتی استان کرمان با گالیه از همراهی 
نکردن و تعامل نداشتن برخی دستگاه های 
و  توسعه ای  طرح های  برای  اجرایی 
اشتغالزایی این نهاد، اظهار کرد: »با وجود 
چهار  حدود  ساخت  صورتجلسه ی  این که 
کرمان،  استان  در  مسکن   ۷۰۰ و  هزار 
سال ۹۸ به امضا رسیده اما تاکنون غیر از 
انجام  آن  برای  اقدامی  هیچ  اولیه  کارهای 
هزار  »چهار  داد:  ادامه  وی  است«.  نشده 
در  بود  قرار  تعداد  این  از  مسکن  واحد 
شهرستان کرمان با تامین زمین توسط ما 
اقدامات  اما  شود  احداث  اجرایی  ستاد  در 
مربوط به آن توسط سایر نهادهای اجرایی 
متولی انجام نشد«. روح اللهی افزود: »۳۸۰ 
در سیرجان  بوده  قرار  میزان  این  از  واحد 
نیز در جیرفت ساخته شود  واحد  و ۳۰۰ 
نشده  انجام  آن ها  درباره ی  اقدامی  که 
رسیدن  مطلوب  سرانجام  به  وی  است«. 
اشتغالزایی  و  اقتصادی  توسعه ی  طرح های 
را  کرمان  استان  در  امام  اجرایی  ستاد 
همه جانبه ی  تعامل  و  همکاری  به  منوط 

مدیرکل  دانست.  اجرایی  نهادهای  سایر 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان 
برای حضور در  نشدن  از دعوت  همچنین 
وجود  با  استان  مقاومتی  اقتصاد  نشست 
گالیه  اقتصادی  مختلف  طرح های  انجام 
کرد و گفت: »با وجود اقدامات مختلفی که 
در حوزه ی محرومیت زدایی در استان انجام 
می دهیم نخستین بار است که در این جلسه 
دعوت شده ایم«. وی در ادامه ضمن تشریح 
فرمان  اجرایی  ستاد  مختلف  طرح های 
توسعه ی  حوزه ی  در  کرمان  در  )ره(  امام 
اشتغالزایی گفت: »در مجموع  و  اقتصادی 
با اجرای ششهزار و ۲5۰ طرح توسط ستاد 
با سرمایه ی هشت هزار و 4۳۸ میلیارد ریال 
اعتبار، 1۸ هزار و ۷5۰ شغل طی امسال در 
این طرح ها در  و  ایجاد خواهد شد  استان 
۲۲ شهرستان استان اجرایی می شوند«. وی 
طرح های  اجتماع محور،  طرح های  اجرای 
کارگاهی و نیز طرح های تسهیالت محور را 
با هدف اشتغالزایی در توسعه ی کارآفرینی 
اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی برشمرد. 
مدرسه،  ساخت  اللهی،  روح  گفته ی  به 
خدمات  حسینیه،  عالم،  خانه  مسجد، 
بازسازی  و  ورزشی  احداث سالن  آبرسانی، 
و تجهیز تعداد زیادی مدرسه نیز از جمله 
اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام در استان 
مدیران  بیشتر  همکاری  وی  است.  کرمان 
دستگاه های اجرایی و فرمانداران را الزمه ی 
رسیدن  سرانجام  به  و  اشتغال  تحقق 

طرح های اقتصادی برشمرد. 

تاریخی  خانه ی  درهای  جامعه:  گروه 
حاج آقا علی رفسنجان نه قفل، بلکه انگار 
که  خانه  این  مرمت  است!  شده  طلسم 
تحت مالکیت اوقاف است، در سال ۹6 به 
پایان رسیده اما همچنان، هیچ بهره برداری 

از آن نمی شود. 
و  رفسنجان  شهرداری  این،  از  پیش 
شرکت مس قرار بوده که این خانه را در 
سرانجام  به  هیچ کدام  اما  بگیرند  اختیار 
اقامتی  کاربری  که  خانه  این  و  نرسیده 
معماری  وجود  با  شده،  تعریف  برایش 
رها  دارد،  که  مناسبی  فضای  و  چشم نواز 

شده است. 
موسوی،  آیت اللهی  سیدمصطفی 
معاون عمرانی استاندار کرمان که تاکنون 
خانه  واگذاری  برای  فراوانی  تالش های 
انجام داده است، به فردای کرمان می گوید 
که ما جلسه می گذاریم و طرفین را متقاعد 
اما  بشود  واگذار  خانه  این  تا  می کنیم 
متولیانی که باید این مصوبات را پیگیری 
الزم  پیگیری  برسانند،  نتیجه  به  و  کنند 
به  با توجه  بنده هم  انجام نمی دهند و  را 
حجم باالی کاری، فرصت اینکه مدام این 

مسائل را پیگیری کنم ندارم.
شهریورماه   15 دوشنبه  روز  وی 
علی  حاج آقا  خانه ی  سرنوشت  درباره ی 
گفت: »چندین نوبت جلسه برای واگذاری 
این خانه برگزار کردیم و باالخره موافقت 
طرفین جلب شد تا خانه برای استفاده ی 
عموم آماده شود. حتی در پیگیری ای که 

معاون  موافقت  دادم،  انجام  این  از  پیش 
شد  جلب  کشور  موقوفات  بنیاد  محترم 
تصمیمی  هر  استان  که  گفتند  ایشان  و 

بگیرد ما اجرا می کنیم«.
گرفتیم  »تصمیم  داد:  ادامه  موسوی 
به  خانه  که  شد  تنظیم  هم  توافق نامه  و 
شهرداری رفسنجان واگذار شود. حتی در 
محل، تفاهم نامه امضا شد اما شورای شهر 
پاسخ  تفاهم نامه  درباره ی  رفسنجان  وقت 
و  شود  اجرایی  نداد  اجازه  و  داد  منفی 
مسئوالن شهرستان هم موضوع را پیگیری 

نکردند«.
آقای  اینکه،  »تا  کرد:  اظهار  وی 
رزم حسینی وزیر سابق صمت )که در زمان 
استانداری او این خانه مرمت شد( سفری 
به شهرستان داشتند، یکی از مواردی که 
مطرح کردند واگذاری این خانه به شرکت 
مس  با  را  هماهنگی  خودشان  بود.  مس 
و  دادند  انجام  اوقاف  و  موقوفات  بنیاد  و 

مس هم پذیرفت اما متاسفانه باز هم این 
تصمیم اجرایی نشد«.

به زودی  است  »قرار  گفت:  موسوی 
آقای ضرغامی وزیر محترم میراث فرهنگی 
قصد  باشند.  داشته  کرمان  به  سفری 
تفاهم نامه ی  سفر،  این  جریان  در  داریم 
امضا  وزیر  حضور  با  را  خانه  واگذاری 
 کنیم تا دیگر مشکلی در اجرای آن پیش 

نیاید«.
در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
برای  پیشنهادتان  وزیر،  سفر  جریان 
»به  کرد:  اظهار  چیست؟  خانه  واگذاری 
مس  شرکت  گزینه،  بهترین  می آید  نظر 
باشد. پیشنهاد بنده این بود که یک سری 
بعید  انجام دهد که  را شهرداری  اقدامات 
رخ  اتفاقی  چنین  دوره،  این  در  است 

بدهد«.
معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: »با 
وجود پیگیری های فراوانی که داشتم و به 

نتیجه نرسیده اما همچنان نومید نیستم و 
امیدوارم بتوانیم به زودی این خانه را واگذار 

و برای استفاده ی عموم مهیا کنیم«. 
در  تاریخی  بنای  این  است  گفتنی 
شهر  نزدیکی  در  و  قاسم آباد  روستای 
بزرگ  خانه ای  و  شده  واقع  رفسنجان 
است که در دوره ی قاجار ساخته شده، و 

معماری چشم نوازی دارد.
این خانه، با وجود ارزش های معماری، 
زیادی  سال های  تاریخی،  و  فرهنگی 
سال  که  بود  ویرانی  حال  در  و  متروکه 
مدیرعاملی  به  موقوفات  توسعه  بنیاد   ۹4
باغ  آن که  از  پس  سرایداری  غالمرضا 
کرد  مرمت  را  کرمان  در  فتح آباد  تاریخی 

پروژه ی مرمت آن را آغاز کرد.  
سابق  استاندار  رزم حسینی،  علیرضا 
این  مرمت  جدی  حامیان  از  یکی  کرمان 
پروژه،   پیشرفت  از  پس  اگرچه  بود.  بنا 
میراث فرهنگی  و دوست داران  کارشناسان 
نسبت به عملیات مرمت آن انتقاد زیادی 
پیش  پروژه  بود،  که  هرطور  اما  داشتند 
رفت و پس از وعده و وعیدهای بسیار برای 
اتمام آن، سرانجام در بهمن ماه ۹6 گفتند 
بهره برداری  آماده ی  و  شده  مرمت  که 
خانه  این  اما  تاکنون  زمان  آن  از  است. 

بالاستفاده مانده است. 
حاال باید منتظر ضرغامی و سفرش به 
قفل  این بار،  آیا  ببینیم  و  بمانیم  کرمان 
درهای این خانه باز می شود یا می ماند و 

زنگ می زند؟ 

دوره ی  شانزدهمین  جامعه:  گروه 
بازی های پارالمپیک در شهر توکیو برگزار 
آرخی،  نورمحمد  و  نعمتی  زهرا  شد. 
در  دل ها«  »سردار  کاروان  پرچمداران 

بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ بودند.
 ۷ طال،   ۹ از  کرمانی  ورزشکاران  سهم 
دو  کسب  رقابت ها،  این  برنز  یک  و  نقره 

مدال طال و یک مدال نقره بود.

زهرا نعمتی هت تریک کرد 
»زهرا نعمتی« کماندار پارالمپیکی ایران 
موفق شد در رقابت های پارالمپیک ۲۰۲۰ 
توکیو، برای سومین دوره ی متوالی، مدال 

طالی بازی ها را کسب کند.
زهرا نعمتی در مسابقه ی فینال و در یک 
رقابت نفس گیر با نتیجه ی 6 بر 5 و در تیر 
ایتالیایی  حریف  پتریلی  وینسنزا  طالیی، 

خود را شکست داد.
در دیدار رده بندی این رقابت ها نیز  وو 
چونیان از چین توانست 6 بر ۲ بر دورسئا 
پویمندو پیروز شود و به مدال برنز دست 

یابد.
زهرا نعمتی با این مدال، سومین مدال 
از  پارالمپیک خود را کسب و  ادوار  طالی 
این حیث هت تریک کرد. او در لندن، ریو 
و حاال در توکیو موفق به کسب مدال طال 

شده است.
نعمتی در این رقابت ها پس از این که در 
شده  روبه رو  استراحت  قرعه ی  با  اول  دور 
در  و  پایانی  یک هشتم  مرحله ی  در  بود، 
توانست  بارانتسوای روس،  با سوتلوا  تقابل 

با نتیجه ی 6 بر 5 پیروز شود.
او سپس در یک چهارم نهایی نیز ۷ بر 
نعمتی  را مغلوب کرد.  برزیلی  یک حریف 
در نیمه نهایی هم 6 بر ۲ حریف یونانی خود 

را شکست داد. 

رکورد پاراملپیک را دوباره می شکنم
برای دستیابی به مدال طالی مسابقات 
بازی های   F۳4 کالس  نیزه  پرتاب 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، مدعی کم نبود؛ از 

چین و عراق گرفته تا فرانسه و کلمبیا، اما 
در بین تمام آن ها ستاره ی جیرفتی کاروان 

ایران چیز دیگری بود.
مسابقات  چرای  و  بی چون  ستاره ی 
پارالمپیک  بازی های  در  پارادوومیدانی 
۲۰۲۰ توکیو کسی نبود جز »سعید افروز«، 

رکورددار جدید در پرتاب نیزه.
افروز پس از کسب مدال طال بازی های 
بعد،  به  این  »از  گفت:  توکیو  پارالمپیک 
برای درخشش در  آماده می کنم  را  خودم 
مسابقات جهانی، بازی های پاراآسیایی و بعد 
از همه ی این ها پارالمپیک پاریس. حتما در 
و  شد  خواهم  ظاهر  امروز  از  بهتر  پاریس 
من  می شکنم.  دوباره  را  پارالمپیک  رکورد 
تمرین  دوباره سخت  برگردم  که  توکیو  از 
باید  بهتر  نتیجه ی  برای  چون  می کنم، 

بیش تر تمرین کنم«.
توکیو  از  بازگشت  از  »پس  افزود:  وی 
سعی دارم بعد از یک یا دو ماه استراحت 
دوباره تمرینات خود را در پرتاب نیزه شروع 
کنم. تالشم بر این است که این موفقیت را 
در مسابقات جهانی و پارالمپیک بعدی نیز 

تکرار کنم«.
این مدال برای من  اینکه  بیان  با  افروز 
به  رسیدن  برای  چون  است،  مهم  خیلی 
آن خیلی تالش کردم، ادامه داد: »اعضای 
خیلی  مدت  این  در  مردم  و  خانواده ام 
خیلی  و  فرستادند  مثبت  انرژی  من  برای 
و  جهان  رکورد  شکستن  با  خوشحالم 

پارالمپیک به مدال طال رسیدم«.
رویداد  باالترین  »پارالمپیک  گفت:  وی 
دنیا  بهترین های  و  است  معلوالن  ورزشی 
در آن شرکت می کنند. در گروه و کالس 
ما هم رکوردار جهان و رکوردار پارالمپیک 
حضور داشتند و کارم خیلی سخت بود. من 
برای رسیدن به این آمادگی و رکورد خیلی 
سخت کار و تالش کردم و خوشبختانه به 

هدفم رسیدم«.
فکر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  افروز 
شما  مدال  این  به  مردم  واکنش  می کنید 
چیست؟ اظهار کرد: »قبل از اینکه به اینجا 
بیایم و مدال بگیرم، مردم برای من خیلی 
می گفتند  و  می فرستادند  مثبت  انرژی 
در  حضور  با  هم  نگیری  مدال  اگر  حتی 
پارالمپیک کار بزرگی کرده ای. با این اوصاف 
مردم  من  موفقیت  با  امروز  دارم  اطمینان 
خیلی خوشحال بوده و از عملکردم راضی 

هستند«.
این پرتابگر نیزه ایران خاطر نشان کرد: 
کردم،  شروع  را  تمریناتم  که  روزی  »از 
تمرین  سخت  و  داشتم  مثبت  نگاهی 
می کردم. اطمینان داشتم اگر سخت تالش 
خواهد  من  به  مثبتی  نظر  هم  خدا  کنم، 
گرفت.  خواهم  را  نتیجه  بهترین  و  داشت 
را  تالشم  تمام  مدال  به  رسیدن  برای  من 
گذاشتم و در اینجا باید از مسئوالن تشکر 
کنم که مرا حمایت کردند. این مدال حاصل 

کار جمعی است«.

تمرین  فقط  من  »وظیفه ی  گفت:  وی 
می دانستم  خداست.  با  نتیجه  و  است 
خدا بخواهد نتیجه خواهم گرفت و کسی 
خدا  از  فقط  من  کند.  دخالت  نمی تواند 
می گرفتم  مدد  او  از  و  می خواستم  کمک 
را  بهترین ها  برایم  او  داشتم  اطمینان  و 

می خواهد«.
افروزاضافه کرد: »مدالم را با تمام وجود 
تقدیم می کنم به رهبر عزیزم، مردم کشورم 
البته  که امیدوارم خوشحال شده باشند و 

خانواده ام و مربی ام«.

از دنیای قهرمانی 
خداحافظی می کنم

»منصور پورمیرزایی«، ملی پوش کرمانی 
پاراوزنه برداری نیز در مسابقات پاراالمپیک 
کیلوگرم   1۰۷ مثبت  دسته ی  در  توکیو 
موفق شد مدال نقره رقابت ها را از آن خود 

کند.
نقره  مدال  کسب  از  پس  پورمیرزایی 
پاراوزنه برداری توکیو گفت: »این نخستین 
مدال نقره من بود که در آخرین مسابقه ی 
دنیای  از  من  آمد.  دست  به  ورزشی ام 
قهرمانی خداحافظی می کنم. قرار بود سال 
دوست  مرگ  اما  کنم  گذشته خداحافظی 
عزیزم سیامند این کار را به تاخیر انداخت«.

سیامند  طالی  »برای  کرد:  اظهار  وی 
این  پس  از  نتوانستم  اما  بودم  آمده 
مسابقه ی  آخرین  این  برآیم،  مسئولیت 

زندگی قهرمانیم بود«.
مردم  انتظار  »آنچه  افزود:  پورمیرزایی 
بود و در ذهن  داشتم محقق نشد، من قرار 
بود مدال طالی سیامند را کسب کنم اما 

متاسفانه در این زمینه موفق نبودم«.
وی ادامه داد: »افتخارات و نام سیامند 
تکرار نشدنی است و این برای من در یک 
سال گذشته به یک بار روانی تبدیل شده 
زیر  از  را  که خود  کردم  بسیار تالش  بود. 
نتوانستم  متاسفانه  کنم،  خارج  فشار  این 
انتظار دارند وزنه بزنم و  آن گونه که مردم 

این موجب ناراحتی من است«.

مدال آوران کرمانی در پارالمپیک 2020؛

از هت تریک »نعمتی« تا رکوردشکنی »افروز«

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )00-18( 
)تکمیل کارهای باقیمانده پروژه های منطقه سیرچ، جوشان، شهداد و اندوهجرد(

به  اندوهجرد(  و  شهداد  جوشان،  سیرچ،  منطقه  های  پروژه  باقیمانده  کارهای  )تکمیل  مناقصه  برگزاری  جهت  کیفی  ارزیابی  فراخوان  دارد  نظر  در  کرمان  استان  گاز  شرکت 
شماره2000093164000049 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 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 www.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 تاریخ00/06/09 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. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:00/06/23
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی00/07/06

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: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 

 

  )00-18کیفی ( یابیارز یآگه راخوانف
 )تکمیل کارهاي باقیمانده پروژه هاي منطقه سیرچ، جوشان، شهداد و اندوهجرد(

به  )تکمیل کارهاي باقیمانده پروژه هاي منطقه سیرچ، جوشان، شهداد و اندوهجرد(جهت برگزاري مناقصه  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی
 از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی برگزاري فراخوان ارزیابیمانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل سارا از طریق  2000093164000049هشمار
انجام خواهد شد الزم است مناقصه  www.setadiran.irبه آدرس  الکترونیکی دولت (ستاد)تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات   کیفی

نتشار فراخوان در سامانه یخ اگران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تار
 باشد. ی م 09/06/00تاریخ

 گران ارسال خواهد شد. مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهو ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاري فرآیند ارزیابیاطالعات و اسناد مناقصه عم
 23/06/00:کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در

 06/07/00کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی 
 دستگاه مناقصه گزار:اطالعات تماس 

  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 09/06/00 تاریخ چاپ نوبت اول 180 )روزمدت زمان اجرا(
9200009316400004 

 000/000/940 مبلغ تضمین(ریال) 16/06/00 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

 

 نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

 

نوبت دوم


