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آغاز بهره برداری از بزرگترین
پروژه شیرین سازی آب کشور در بندرعباس

 افزایش ۵۰درصدی ظرفیت تولید آب شیرین در کشور
 سهم ۴۰هزارمترمکعبی هرمزگان در فاز نخست

تامین آب شرب شهرستان خمیر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای       نوبت اول
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان درنظـردارد اجـرای پـروژه آبیـاری و مراقبت از جنگل های دسـت کاشـت بیابانی در شهرسـتان های تابعـه را از محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملی 99 
پروژه هـای مقابلـه بـا گـردو غبـار بـه شـرح جـدول ذیـل طبق مفاد اسـناد، از طریـق مناقصه عمومـی یک مرحلـه ای به پیمانـکاران واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا از کلیه شـرکت های و پیمانـکاران دارای 
رتبـه معتبـر )در رشـته های آب، منابـع طبیعـی یـا کشـاورزی( کـه تمایـل بـه شـرکت در مناقصـه مذکـور را دارنـد دعـوت می گـردد حداکثـر تا تاریـخ 22 آبان ماه در سـامانه سـتاد تـدارکات دولـت برای 
دریافـت اسـناد از طریـق ایـن سـامانه بـه آدرس  www.setadiran.irو یـا از طریـق پایـگاه اطـاع رسـانی مناقصـات )سـایت : http//iets.mporg.ir( اقـدام و پیشـنهادات خـود را بر اسـاس آیین نامه 
مناقصـات دولتـی بـه بـه همـراه ضمانـت نامـه بانکـی در وجـه اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیک دولـت، به ترتیـب )الف-تضمین شـرکت در مناقصه، 

ب- اسـناد و مـدارک شـرکت، ج- برگـه پیشـنهاد قیمـت( را حداکثر تـا پایان وقـت اداری99/9/4 بارگـذاری نمایند. 
* دارا بودن کد / شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است.

* تضمین شرکت در مناقصه صرفا ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به شرح جدول ذیل می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

*تحویـل اصـل ضمانـت نامـه بانکـی مطابـق زمـان اعـام شـده )حداکثـر4 آذرمـاه( و ثبـت در دبیرخانـه اداره کل الزامی اسـت و در صـورت عدم ارائـه اصل ضمانت نامـه مناقصه گـر از رونـد مناقصه حذف 
می گردد.

*کلیه مدارک و مستندات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد.
*الزم بـه یـادآوری اسـت کـه پیشـنهادات بایسـتی شـفاف، واضـح و عـاری از هـر گونـه ابهام باشـد. به پیشـنهادت مخـدوش، مشـروط و یا فاقد اسـناد کافـی و فاقد سـپرده قانونـی و همچنین پیشـنهادات 

خـارج از سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت و صرفـاً حضوری، ترتیـب اثر داده نخواهد شـد.
جلسه بررسی و گشایش پیشنهادها راس ساعت 8 صبح 99/9/5 در محل سالن جلسات اداره کل با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات از طریق سامانه ستاد، برگزار می گردد.

* ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی الزامیست و به قیمتهای فاقد آنالیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیمانکار الزم است فهرستی از سوابق کاری ،توان تجهیزاتی خود و فرم بازدید از محل اجرای پروژه را ارائه دهد )ارائه گواهی صاحیت ایمنی الزامیست(.

* حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان )با معرفی نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بامانع می باشد.
* ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد. کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ف
شهرستان محل اجرای منطقهعنوان عملیاتردی

پروژه
حجم 
برآورد ریالی بر اساس فهرست بهاء منابع طبیعی و واحد عملیاتعملیات

مبلغ ضمانت نامه )ریال(آبخیزداری سال 99)ریال(

4950000000495000000هکتار300کهنوجپلگیآبیاری و مراقبت نهالکاری1

5445000000544500000هکتار330عنبرآبادسبزگزیآبیاری و مراقبت نهالکاری2

5148000000514800000هکتار312رودبار جنوبده گودالآبیاری و مراقبت نهالکاری )پارسل 2(3

119625000001196250000هکتار725قلعه گنجریگ متینآبیاری و مراقبت نهالکاری4

گامی برای تغییر
مهــدی  مکــران-  صبــح 
رحمانیــان، کاندیــدای انتخابــات 
ــئول در  ــر مس ــدگان مدی نماین
هیــأت نظــارت بر مطبوعــات در 
بیانیــه ای تحــت عنــوان »گامــی 
ــور  ــل حض ــر« دالی ــرای تغیی ب

ــرد. ــریح ک ــود را تش خ
متـن بیانیه مهـدی رحمانیان 
کـه کاندیـدای مـورد حمایـت و 
اجمـاع تشـکل های صنفـی این 
حـوزه اسـت، بـه شـرح زیـر می 

باشد: 
1-انتخابـات نماینـده مدیران 
بـر  نظـارت  مسـئول در هیـأت 
مطبوعات، بار دیگر از راه رسـید. 
انتخاباتـی که یکـی از جلوه های 
بـا  و  اسـت  رقابت هـای صنفـی 
توجـه به پیشـتاز بودن رسـانه ها 
و  آگاهی رسـانی  حـوزه  در 
قرار داشـتن در معرض مشـاهده 
جامعه، مشـارکت در آن اهمیتی 

می یابـد. دو چنـدان 
هیـأت نظـارت بـر مطبوعـات 

انتشـار  نظـام  واسـطه  بـه 
نظامـی  کـه  ایـران  رسـانه ای 
مبتنـی بـر اخـذ مجـوز اسـت و 
همچنین مسـئولیت های قضائی 
واگذار شـده بـه آن، از جایگاهـی 
در  ظریـف  و  حسـاس  مهـم، 
کشـور  رسـانه ای  فعالیت هـای 

اسـت. برخـوردار 
 ایـن نهـاد فراقـوه ای اگرچـه 
بـرای نظـارت بـر فعالیـت صنف 
در  امـا  شـده؛  ایجـاد  رسـانه ای 
دولتـی  اعضـای  وزن  ترکیـب، 
و حاکمیتـی بـر اعضـای مدنـی 

بر اسـاس  واقـع  در  دارد.  تفـوق 
قانون، یکـی از اعضای هفت نفره 
هیـأت نظارت بـر مطبوعـات، از 
میـان مدیران مسـئول رسـانه ها 
و بـا رأی مسـتقیم آنهـا برگزیده 
می شـود. حیات رسـانه بـا مجوز 
سـوی  از  صاحیـت  تأییـد  و 
هیـأت نظـارت آغـاز می شـود و 
در طـول حیـات نیـز بـر بقـای 
 »11« مـاده  تبصـره  شـرایط 
مـوارد  از  یکـی  تحقـق  عـدم  و 
منـدرج در مـواد »6« و »7« ق 
م نظـارت دارد. ایـن هیـأت در 
تخلـف، می توانـد  احـراز  مـوارد 
رسـانه ها را از ادامـه کار خـود باز  
دارد. 2-نـام هیـأت نظـارت بـر 
مطبوعـات متأسـفانه بیشـتر در 
زمـان توقیف مطبوعات شـنیده 
بـاور  بـه  در حالی کـه  می شـود. 
من، ایـن باید آخریـن ویژگی ای 
باشـد کـه از این هیأت شـناخته 

می شـود.
صفحه 4ادامه در صفحه 2
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 این نهادینه کردن آزادی مسـئوالنه اسـت که باید  شناسـه و معرف 
و همـزاد نام این هیأت باشـد. رسـانه ها انعکاس دهنـده دیدگاه جامعه 
هسـتند و بـر دولتمردان نظـارت دارنـد و به همین دلیل بـه نگهبانان 
جامعـه شـهرت یافته اند. هیأت نظـارت بر مطبوعات نیـز ناظر بر این 
نگهبانـان جامعـه اسـت؛ یعنی با نظـارت خـود می توانـد آزادی بیان 
را تقویـت کنـد. ایـن هیـأت بـا توجه بـه مسـئولیت هایی کـه قانون 
بر عهـده آن نهـاده و ظرفیـت  و نقشـی کـه در پایـش فضای رسـانه و 
اعطای مجوز به نشـریات برای آن ترسـیم شـده است، حتما می تواند 
در رشـد فرهنگ و ارتقای سـطح آگاهی جامعه ، مؤثر عمل کند. اینها 

جماتی شـعاری یا آغازی رسـمی برای سـخنانی تکراری نیسـت.
3- ترکیـب اعضـای محتـرم هیـأت، براسـاس قانون تعیین شـده 
اسـت و شـاید بـه بـاور برخی، حضورداشـتن یـا حضور نداشـتن یک 
فـرد، اثـر چندانـی بـر جهت گیری هـای آن نداشـته باشـد؛ امـا مـن 
بر اسـاس تجربه سـال های سـال کار رسـانه ای در سـطح دانشـگاهی، 
محلـی و ملـی، معتقـدم مدیـران مسـئول نشـریات، خبرگزاری هـا و 
پایگاه هـای خبـری ظرفیت هایـی دارنـد کـه انتخـاب یـک نماینـده 
واقعـی می توانـد آن را بالفعـل کنـد؛ نماینـده ای کـه بـا ویژگی هـای 
منحصربه فرد مدیران مسـئول رسـانه های کشـور و ظرفیت های آنان، 
مطابقـت داشـته و از زیر و بم دشـواری های کار در این حـوزه به خوبی 

باشد. آگاه 
4- در صورت کسـب افتخار نمایندگی مدیران محترم مسـئول در 
ایـن هیـأت، اقداماتـی را آغـاز خواهم کـرد که تصور می کنـم همه ما 
بـا هـر گرایـش و اعتقـادی، از نبـود آن در دوره های گذشـته گله مند 
بودیـم. ایـن اقدامـات بـه صورت تیتـر وار تقدیـم می شـود: ایجاد یک 
سـامانه بـرای ارتبـاط با همـه مدیـران مسـئول و دریافـت دیدگاه ها 
و حتـی گفت وگـو بـا آنـان بـه دلیل گسـتره توزیع وسـیع نشـریات 
در سـطح کشـور پهنـاور عزیزمان-ارائـه گـزارش فصلـی مکتـوب از 
عملکـرد هیأت نظـارت به مدیران  - پیگیری فعال مسـائل رسـانه ها 
و دنبال کـردن مسـائل صرفـا از زاویه صنفی فـارغ از دیـدگاه و برنامه 
سیاسـی هـر رسـانه  -  ارتبـاط منظـم و تقویت شـده بـا رسـانه های 
برخـط اعـم از خبرگزاری هـا و پایگاه های خبـری و مدنظر قرار گرفتن 
دغدغه هـای متفـاوت صنفـی آنـان و حضـور در جلسـات-  تعامـل 
فعـال بـا همه اعضـای هیأت نظـارت در چارچـوب قوانیـن و مقررات 
بـرای رشـد و توسـعه جامعـه مطبوعاتـی کشـور- برگزاری جلسـات 
هم اندیشـی دوره ای بیـن مدیـران رسـانه ها و اعضـای هیـأت نظارت 
بـر مطبوعـات حتی االمـکان بـه صـورت چرخشـی بـا حضـور در 
رسـانه هایی کـه ظرفیـت فیزیکی ایـن جلسـات را دارنـد-   پیگیری 
ایجـاد سـازوکاری بـرای مدیران رسـانه ها و دفـاع از خود در راسـتای 
کاهـش پرونده هـای قضائـی و رفـع ابهامـات ایجاد شـده بـرای هیأت 
نظارت از سـوی خود مدیران مسـئول- تاش برای تسـریع سـاز و کار 

رسـیدگی بـه درخواسـت های مجـوز و تسـهیل در ایـن زمینه.
5-در دوره هـای اخیـر و البتـه در دوره گذشـته، نحـوه انتخـاب 
نماینـده مدیـران مسـئول رسـانه ها به گونـه ای بوده که شـرایط الزم 
بـرای برگـزاری یـک رقابـت عادالنـه و منطقی از بیـن رفته بـود و با 
وجـود شـرایط ناعادالنـه و نابرابـر، بـا توجه بـه درخواسـت جمعی از 
مدیـران رسـانه های کشـور و در راسـتای تفکیـک نماینـده دولـت از 
بخـش خصوصـی در این هیـأت و اصل بدیهی گردش مسـئولیت ها، 
این جانـب وارد میـدان رقابت شـدم. انسـجام درخور توجهـی نیز بین 
مدیـران مسـئول همـه رسـانه های مسـتقل بـرای دفـاع از جایـگاه 
نماینـده خـود، شـکل گرفـت کـه بـار دیگـر از یکایـک آنـان تقدیـر 
می کنـم. ایـن بـار انتظـار مـی رود مجموعـه دولـت و وزارت فرهنگ  
و ارشـاد اسـامی فرصـت، امکانات و شـرایط را برای همـه نامزدها به 
شـکل عادالنـه تقسـیم کنـد و امـکان انتخابـات رقابتی فراهم شـود.

در پایـان از همـکاران واجـد شـرایط در انتخابات درخواسـت می کنم 
بـا حضـور در ایـن عرصـه مهـم، حرکتـی جمعـی را کـه با هـم آغاز 
کرده ایـم، بـه نقطه نهایـی برسـانند. از اصطاح نقطه پایانی اسـتفاده 
نمی کنـم؛ چرا کـه از فـردای انتخابـات، ارتبـاط تنگاتنـگ مـا بـرای 
آسیب شناسـی وضـع موجـود و فعال کـردن همـه ظرفیت هایـی کـه 
ایـن هیـأت می توانـد بـرای بهبـود شـرایط رسـانه های کشـور ایجاد 
کنـد، تـازه آغـاز خواهـد شـد. درد مشـترک رسـانه ها، فـارغ از هـر 
خط کشـی سیاسـی و جناحـی، نیازمند همدلی، هم زبانـی و همراهی 
بـرای درمـان زخم هـای پیکـر ایـن جامعه فرهیختـه و تأثیرگـذار در 

اسـت. ایران 
مهـدی رحمانیـان، نامـزد نمایندگـی مدیـران مسـئول در هیـأت 

نظـارت بـر مطبوعـات و خبرگزاری هـا.

کالهبرداری یا اقدام تبهکارانه ستاد یک کاندیدا 
در انتخابات مدیران مسئول مطبوعات

روز سـه شـنبه13 آبـان99  در یـک اقـدام تبهکارانـه از سـوی 
سـتاد انتخاباتـی یکـی از کاندیداهـای مدعـی ورود به هییـت نظارت 
برمطبوعـات، موجـی از خشـم وتنفـر مدیـران مسـئول رسـانه های 

برانگیخت. کشـوررا 
ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه اطاعیـه جمعـی از کاندیداهـای 
هجدهمیـن دوره انتخابـات هییـت نظارت بر مطبوعات بـه نفع آقای 
پـدرام پـاک آییـن انصـراف داده و خواهـان حمایـت از وی شـده اند.

نـام آقـای حسـین عبدالهی مدیرمسـئول محتـرم روزنامـه آرمان 
مـای بعنـوان حامـی آقـای پـاک آیین هـم درج شـده بود.

شـب گذشـته مدیرمسـئول روزنامه آرمان ملی،ضمن تکذیب این 
ماجـرا خواسـتار برخـورد هییت نظارت بـا این عمل فریبکارانه شـد.

واقعا جای تاسـف اسـت و  از سـتاد انتخاباتی کسـی که میخواهد 
در هییـت نظـارت بـر مطبوعـات مدافـع تمـام قـد منافـع  مدیـران 
مسـئول باشـد،اینگونه حریم اخاق را بشـکند و برای کسـب چهارتا 

رای مبـادرت بـه دروغ ورزی و بـی اخاقـی نماید!
کسـانی کـه خـود را اصولگـرا مـی داننـد باید بیـش از دیگـران به 
چهارچـوب هـای اخاقی و رعایت قاعـده بازی جوانمردانـه در رقابت 

هـای انتخاباتی التزام داشـته باشـند.
ایـن اطاعیـه جنجالـی سـتاد جناب پـاک آییـن که بـا تکذیبیه 
جنـاب آقای عبدالهی مواجه شـد، در اردوگاه انتخاباتی این کاندیدای 
محتـرم اثرمعکـوس و تخریبـی داشـت.متعاقب اعتراض مدیرمسـول 
آرمـان و سـایر مدیـران مسـئول دیگر،موضـع گیـری شـدید جمـع 
کثیـری از مدیـران رسـانه هـای کشـور علیـه صادرکننـدگان ایـن 

اطاعیـه را باعـث گردید.

طی مراسـمی شهردار ، اعضای 
شـورای اسـامی شـهر کرمـان و 
نیز کارکنان شـهرداری کرمان به 

پازل همدلی پیوسـتند.
در ایـن مراسـم کـه بـا حضور 
کل  مدیـر  زاده  صـادق  عبـاس 
،سـیدمهران  کرمـان  بهزیسـتی 
کرمان،زهـرا  شـهردار  زاده  عالـم 
از  زاده  حسـن  احمـد  و  لـری 
اسـامی شـهر  اعضـای شـورای 
کرمـان و تنـی چند از مسـئولین 
حضـور  شـهرداری  و  بهزیسـتی 
داشـتند ابتـدا عباس صـادق زاده 
مدیرکل بهزیسـتی استان کرمان 
ضمن تشـکر و قدردانی از شورای 
واسـطه  بـه  شـهرداری  و  شـهر 
اهتمـام و توجـه ویـژه ای کـه به 
مسـایل اجتماعی دارنـد، گفت:با 
توجـه بـه مسـایل و مشـکاتی 
کـه جامعـه امـروز بـا آن موجـه 
از  بیـش  کـه  طلبـد  اسـت،می 
پیـش بـه حـوزه اجتماعـی توجه 
داشـته باشـیم و بطـور تخصصی 
به مباحـث حوزه اجتماعـی ورود 

. کنیم
صـادق زاده افزود:امـروز مـردم 
بیش از تامین نیازهای معیشـتی 
حـوزه  در  ریـزی  برنامـه  بـه 
برنامـه  و  دارنـد  نیـاز  اجتماعـی 
ریـزی دقیـق و حسـاب شـده در 
ایـن زمینه بـرای توانمند سـازی 
امـری مهـم و ضـروری  جامعـه 
و  نخبـگان  حضـور  وی  اسـت. 
تدوین برنامه ها و سـاز و کارهایی 
کـه بتواند مسـایل اجتماعی را در 
جامعـه سـاماندهی کند را بسـیار 
بـر  و  دانسـت  کارسـاز  و  مهـم 
ضـرورت توجـه بـه مسـائل روز 
جامعـه با رویکـرد علمی و جامعه 

شناسـانه تاکیـد کـرد.

صـادق زاده در ادامـه بـا تاکید 
بـر ضـرورت توجـه بـه مسـایل و 
مشـکات اجتماعـی کـه مـردم 
بـا آن رو بـه رو هسـتند،به طـرح 
کـرد  اشـاره  همدلـی«  »پـازل 
بـا  طـرح  داشـت:این  اظهـار  و 
محوریـت تهیـه و توزیـع نوشـت 
دانـش  بـه  ارائـه  جهـت  افـزار 
آمـوزان نیازمنـد و بـی بضاعـت 
تدوین شـده اسـت و در واقع این 
طـرح رویکرد مشـارکتی مردم در 

جامعـه را تقویـت مـی کنـد.
نشـان کرد:هـدف  وی خاطـر 
مهـم ایـن طـرح ایـن اسـت تـا 
ظرفیتـی را ایجـاد کنیـم کـه هر 
کسـی با هر تـوان و امکانی بتواند 
مشـارکت و نـام خـود را در ایـن 

مجموعـه ثبـت کند.
کـرد:در  تصریـح  زاده  صـادق 
ایـن زمینـه می توانیـم با همدلی 
اقدامـات  یکدیگـر،  بـا  تعامـل  و 
موثرتـری در زمینـه حمایـت از 
انجـام  نیازمنـد  آمـوزان  دانـش 

دهیـم.
وی خاطر نشان کرد:شهرداری 
در ایـن دوره بیـش از هـر دوره 

بـه  اجتماعـی  مسـایل  بـه  ای 
صـورت عملیاتـی توجـه داشـته 
سـازمان  تشـکیل  و  اسـت 
ورزشـی  و  فرهنگی،اجتماعـی 
شـهرداری بیانگر همیـن موضوع 
اسـت و خوشـبختانه گام هـای 
خوبی در زمینه مسـایل اجتماعی 
در این دوره از شـورا و شـهرداری 

برداشـته شـده اسـت.
صـادق زاده ادامه داد: سـازمان 
ایـن آمادگـی را دارد  بهزیسـتی 
بـا  تعامـل  و  بـا همـکاری   کـه 
و  موثـر  شـهرداری،اقدامات 
اجتماعـی  حـوزه  در  مانـدگاری 
انجام دهـد. وی افزود: بهزیسـتی 
و شـهرداری میتواننـد بـا تعامـل 
و تفاهـم قـدم هـای مثبتـی رادر 
کار،معتـادان  کـودکان  حـوزه 
حـل  و  متکدیـان  متجاهـر، 
مشـکات و معضات آنها بردارند

صادق زاده همچنین پیشـنهاد 
اجتماعـی  اورژانـس  تشـکیل 
مشـترک بـا شـهرداری در حـوزه 
مداخله در آسـیبهای اجتماعی را 

نمود. ارائـه 
نیـز  زاده  عالـم  سـید مهـران 

در این نشسـت  گفت:شـهرداری 
رسـالت هـای مختلفـی در شـهر 
دارد و نقـش یـک دولت محلی را 
ایفـا مـی کند و شـورای اسـامی 
شـهر نیز به عنـوان یـک پارلمان 
و  شـود  مـی  محسـوب  محلـی 
شـورا و شـهرداری در کنار هم در 
جهـت خدمـت رسـانی بـه مردم 
همـواره در حـال برنامـه ریـزی و 

هسـتند. فعالیت 
وی بـا بیـان اینکـه شـهرداری 
بـا سـه رویکـرد در حـوزه هـای 
مسـایل  و  عمرانی،خدماتـی 
فعالیـت  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
بـه  توجـه  امـروز  دارد،افـزود: 
مسـایل اجتماعی به عنـوان یکی 
از مباحـث مهم در کشـور یکی از 
ضـرورت هایی اسـت کـه باید به 
آن توجـه ویـژه شـود زیـرا بسـتر 
تمـام ناهنجـاری هـای اجتماعی 
از بـی توجهـی بـه این حـوزه در 

جامعـه شـروع مـی شـود.
بایـد  تاکیـد کـرد:  عالـم زاده 
تـاش شـود حـوزه اجتماعـی به 
طـور همـه جانبـه و متـوازن در 

تمـام بخـش هـا دیـده شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـهر 
بـه عنـوان یـک موجـود زنـده و 
در حال رشـد اسـت،تصریح کرد: 
بایـد به مسـایل حـوزه فرهنگی و 
اجتماعی در شـهر نگاه ویژه شود 
کـه خوشـبختانه در ایـن دوره بـا 
حمایـت خـوب شـورای شـهر،به 
بیشـتر  اجتماعـی  موضوعـات 

پرداختـه شـده اسـت.
عالـم زاده در ادامـه راه انـدازی 
دبیرخانـه شـهر دوسـتدار کودک 
زمینـه  در  مهـم  گام  اولیـن  را 
توجه به مسـایل حـوزه کودک در 
زمینه مسـایل اجتماعی دانسـت 
انـدازی  راه  همچنیـن  گفـت:  و 
دبیرخانـه سـتاد مناسـب سـازی 
معلولیـن،  حضـور  بـرای  شـهر 
سـاماندهی کـودکان کار، ایجـاد 
زنـان  اشـتغال  بـرای  مرکـزی 
سرپرسـت خانوار،ایجاد گرم خانه 
و سـاماندهی و خدمـات رسـانی 
ای  حاشـیه  مناطـق  حـوزه  در 
شـهر از دیگـر مـواردی اسـت که 
شـهرداری بـا جدیـت پیگیـری و 

دنبـال مـی کنـد.
همچنیـن  کرمـان  شـهردار 

ایجاد سـه فرهنگسرای تخصصی 
در حـوزه های کودک،سـالمندان 
برنامـه  دیگـر  از  را  معلولیـن  و 
های شـهرداری در حوزه مسـایل 
اجتماعـی عنوان کرد و افـزود: در 
ایـن راسـتا فرهنگسـرای کودک 
در  و  اسـت  شـده  انـدازی  راه 
حـوزه های کـودک فعالیـت دارد 
و  فرهنگسـرای ویـژه سـالمندان 
و معلولیـن نیز راه انـدازی خواهد 
معلولیـن  فرهنگسـرای  شـد.که 
کشـور  در  بـار  اولیـن  بـرای 
درکرمـان طراحـی و بـه مرحلـه 

اجـرا رسـیده اسـت.
افزود:شـهرداری  زاده  عالـم 
و  فرهنگـی  مسـایل  زمینـه  در 
اجتماعـی سـعی دارد بـا کمـک 
دسـتگاه هـای متولـی،گام هـای 
بـه  توجـه  بـا  و  بـردارد  خوبـی 
مشکات کنونی جامعه در جهت 
اجتماعـی  مسـایل  سـاماندهی 
اقدامـات موثرتـری انجـام دهـد.

بـا  کـرد  امیـدواری  ابـراز  وی 
وفـاق و همدلـی بیـن شـهرداری 
هـای  دسـتگاه  و  هـا  ارگان  و 
متولی،شـاهد اقدامـات خوبـی در 

ایـن حـوزه باشـیم.
همچنیـن  کرمـان  شـهردار 
آمادگـی خـود را بـرای هرگونـه 
همـکاری وهمراهی با بهزیسـتی 
مشـترک  هـای  طـرح  واجـرای 

اعـام کـرد
گفتنـی اسـت در پایـان ایـن 
همدلـی«  »پـازل  از  نشسـت 
شـورای  اعضـای  حضـور  بـا 
شهر،شـهردار معاونین شـهرداری 
و مسـئولین بهزیسـتی رونمایـی 
شـده و شـهردار و  اعضـای حاضر 
شـورای شـهر کرمان به این طرح 

پیوسـتند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

مردم بیش از تامین نیازهای معیشتی به برنامه 
ریزی در حوزه اجتماعی نیاز دارند

شهردار کرمان :

برای هرگونه همکاری وهمراهی با بهزیستی 
واجرای طرح های مشترک آمادگی کامل داریم

اطالعیه
به اطاع شهروندان شریف ونجیب  شهرجیرفت می رساند به درخواست شهرداری 

جیرفت وبه استناد مجوز شماره 239،99/8/10 شورای اسامی شهرجیرفت، به منظور 
تسهیل درامر ساخت و سازها و رفاه شهروندان جهت صدور پروانه ساخت در

 آذرماه، دی ماه، بهمن ماه و اسفندماه به ترتیب
  ۴۰ درصد،۳۰ درصد،۲۰ درصد و ۱۰درصد تخفیف اعمال می گردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی شهرجیرفت

بـاورود مجـدد سـرمایه گـذار هرمزگانـی 
در پـروژه سـاخت میـدان بـار رودبارجنـوب 
رونـد سـاخت پروژه شـتاب گرفـت. مهندس 
براهویـی شـهردار رودبـار جنـوب بـا اشـاره 
بـه ضـرورت سـاخت میـدان بـار و ازدحـام 
دومیلیونـی کامیـون هـا در فصـل بـار گفت: 
بـه حول قوه الهـی در کنار پیمانکار سـاخت 
پـروژه بـا تمـام امکانـات خواهیـم ایسـتاد تا 
بـر  مبنـی  رودبـار  فرمانـدار  مهـم  دغدغـه 

حمایـت از کشـاورزان محقـق یابـد

شهردار رودبارجنوب
 برلزوم تسریع در روند ساخت میدان بار تاکید کرد
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صرفه جویی هزار میلیارد تومانی
 با اجرای طرح برق امید

نماینـده مـردم کهنـوج در مجلس،گفـت: طرح برق امیـد، موجب 
کاهـش چندهزار میلیارد تومانی هزینه سـاخت نیـروگاه های جدید، 

پسـتها و خطـوط انتقال برق می شـود.
منصـور شـکرالهی در بـاره وضعیـت اجرایـی طـرح بـرق امیـد، 
گفت:طـرح بـرق امیـد، موجـب کاهـش چندهـزار میلیـارد تومانـی 
هزینـه سـاخت نیروگاههـای جدید ، پسـت ها و خطـوط انتقال برق 
می شـود. نماینده مـردم کهنوج، منوجان، قلعه گنـج ، رودبار جنوب 
، فاریـاب در مجلـس شـورای اسـامی تصریح کرد:کلیـات طرح برق 
امیـد، طرح مناسـبی اسـت کـه با توجه بـه ذینفع بـودن بخش قابل 
توجهـی از مـردم، مـورد حمایت نمایندگان مجلـس خواهد بود البته 
نیـاز اسـت که جزئیات طرح بیشـتر توسـط مسـئولین ذیربـط برای 
مـردم تشـریح شـود.   وی بابیـان اینکه واقعیت این اسـت که شـدت 
مصـرف انـرژی در ایـران سـه برابـر باالتـر از متوسـط جهانـی اسـت 
ادامـه داد: بـا توجـه بـه محدودیت هـای منابـع انرژی بصـورت کلی 
و همچنیـن مشـکات و محدودیـت هـای اقتصادی فعلی کشـور که 
تامیـن، انتقـال و توزیـع منابع انـرژی از جمله برق را بـا محدودیتها و 
مشـکات زیـادی روبـرو کرده اسـت، مدیریـت مصرف انـرژی برق از 
اهمیت دو چندان برای نظام حکمرانی و اداره کشـور برخوردار اسـت.  
وی ادامـه داد: بر اسـاس اظهارات دسـت انـدکاران طرح ، تخمین زده 
مـی شـود که اجـرای این طـرح موجب کاهـش ده درصـدی مصرف 
بـرق خانگـی در کشـور بشـود کـه اگـر ایـن پیـش بینی و یـا حتی 
بخشـی از ایـن پیـش بینـی محقق شـود، گام بسـیار مهـم و بزرگی 
هـم در مسـیر مدیریت مصرف برق کشـور و هـم در کاهش چندهزار 
میلیـارد تومانـی هزینه هـای اجرایی طرحهای نیروگاهی و پسـتها و 

خطـوط انتقال برق، برداشـته خواهد شـد.

با پیگیری استاندار هرمزگان؛
خمیر اولین شهرستان بهره مند از آب شیرین 

کن یک میلیون مترمکعبی خلیج فارس

فرماندار خمیر گفت: شهرسـتان خمیر اولین شهرسـتان در استان 
هرمـزگان اسـت کـه از آب آبشـیرین کـن یـک میلیـون مترمکعبی 

خلیـج فارس بهـره مند می شـود.
بـه گزارش خبر غرب هرمزگان؛میرهاشـم خواسـتار در محل بهره 
بـرداری ازفاز نخسـت بزرگترین پروژه شـیرین سـازی آب کشـور در 
بندرعبـاس عنـوان کـرد:از مجموع ظرفیت یک میلیـون متر مکعبی 
آب شـیرین کن خلیج فارس، در گام نخسـت 40هزار مترمکعب آب 
تولیدی برای تامین منابع آب شـرب شهرسـتان خمیر و روسـتاهای 
همجـوار واقـع در مسـیر خـط انتقـال آب شـیرین کن یـک میلیون 
مترمکعبـی بـه خمیر مورد اسـتفاده قرار می گیرد. به گفته ایشـان با 
افتتـاح فـاز اول آبشـیرین کن یک میلیون متر مکعبـی خلیج فارس، 
مـردم ایـن شهرسـتان از این ظرفیت عظیم بهره مند می شـوند. وی 
در ادامـه از دکتـر همتی اسـتاندار هرمـزگان بدلیل پیگیـری در قرار 
گرقتـن شهرسـتان خمیر در فاز نخسـت بهره منـدی از این ظرفیت 
عظیـم آبـی قدردانـی کـرد. قابـل ذکـر اسـت فـاز نخسـت ابرپـروژه 
آبشـیرینکن خلیج فـارس صبح امـروز با دسـتور دکترروحانی رئیس 
جمهـور و با حضور اسـتاندار هرمزگان و معاونـان وزارت صمت و نیرو 
و همچنین جمعی از مسـووالن در بندرعباس به بهره برداری رسـید.

جشن وحدت احسان ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( سیستان و بلوچستان در 

شهرستان سرباز برگزار شد

مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره( سیسـتان و 
بلوچسـتان: ایـن مراسـم دوازدهـم آبـان مـاه بـا حضور علمـای اهل 
سـنت و شـیعه، فرماندار، فرمانده ناحیه سپاه، مسئولین کمیته امداد 
امـام خمینـی، مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان سـرباز و گروههای 
جهادی با عنوان جشـن وحدت احسـان به مناسـبت میاد مسـعود 
پیامبر رحمت برگزار شـد. علیرضا راشـکی: در حاشـیه این مراسـم از 
توزیع 1000 بسـته بهداشـتی ، 1000 بسـته مشق احسـان و 2500 
بسـته های معیشـتی و توزیع جهیزیه بـه ارزش ریالی بیـش از 500 
میلیـون تومان با همکاری سـپاه ناحیـه و کمیته امـداد امام خمینی 
ره بیـن نیـاز منـدان خبـر داد.  وی حضـور بنیـاد برکـت را جهـت 
رونـق اشـتغال و تولیـدات روسـتایی از برنامه های موثر سـتاد در این 
منطقـه ذکر کرد.  گفتنی اسـت بازدید از مدارس محروم روسـتاهای 
شهرسـتان سـرباز و توزیع 300 دسـت لبـاس محلی از دیگـر برنامه 
هـای حضـور مدیرکل سـتاد اجرایـی فرمان حضـرت امام ره اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان در این شهرسـتان بود اسـت.

افتتـاح  از  اسـتاندارکرمان 
ویدئوکنفرانسـی پروژه انتقال آب 
خلیج فـارس و اتصال مخزن 45 
هـزار مترمکعبی خـط آب خلیج 
فـارس بـه سـایت آبـی گل گهـر 
بـا  و  رئیـس جمهـوری  توسـط 

حضـور وزیـر صمـت خبـر داد.
اطـاع   پایـگاه  گـزارش  بـه   
رسـانی اسـتانداری کرمان، دکتر 
تشـریح  در  فدائـی  محمدجـواد 
افتتـاح پـروژه انتقـال آب خلیـج 
فـارس عنوان کرد: فـردا 15 آبان 
مـاه فـاز اول از خـط اول انتقـال 
آب خلیـج فـارس به اسـتان های 
کرمـان و یـزد به دسـت ریاسـت 

جمهـوری افتتـاح می شـود.
اسـتاندار کرمان، کم  آبـی را از 
مشـکات بـزرگ اسـتان کرمان 
داشـت:  بیـان  و  کـرد  مطـرح 
اسـتان  آب  از  عمـده ای  بخـش 
کشـاورزی  بخـش  در  کرمـان 
مصـرف می شـود، سـاالنه حدود 
6 میلیـارد مترمکعـب برداشـت 
آب در بخـش کشـاورزی داریـم 
میلیـارد  یـک  متاسـفانه  کـه 
مترمکعـب نسـبت به حـد مجاز 
و 2 میلیـارد مترمکعـب نسـبت 

بـه مصرف بهینه اضافه برداشـت 
  . ست ا

بـه  اشـاره  بـا  فدائـی  دکتـر 
وجـود 9 هـزار چاه غیرمجـاز در 
اسـتان کرمـان گفـت: نیمـی از 
ایـن چاه هـا بایـد پُـر و مسـلوب 
بـه لحـاظ آب  المنفعـه شـوند، 
شـرب 13 شـهر اسـتان کرمـان 
در وضعیت قرمز هسـتند و 720 
روسـتا نیز شـبکه آب آشامیدنی 
ندارند و ه صورت سـیار آبرسـانی 

می شـوند. 
وی تصریـح کـرد: در مجمـوع 
وضعیـت آب در اسـتان کرمـان 
خوب نیسـت و در بخش صنعت 
هـم نیـاز بـه آب داریـم، بـرای 
بررسـی ها  مشـکل  ایـن  حـل 
مطـرح  متعـددی  طرح هـای  و 
شـده کـه یکـی از آنهـا اسـتفاده 
از پسـآب )فاضـاب( اسـت کـه 
و  زرنـد  کرمـان،  شـهرهای  در 
سـیرجان در حال اجرای شـبکه 
فاضـاب اسـت تا از پسـآب برای 

صنعـت اسـتفاده شـود.
اسـتاندار کرمـان، برنامه دیگر 
بـرای حـل مشـکل آب اسـتان 
از حوزه هـای  انتقـال  را  کرمـان 

داد:  ادامـه  و  دانسـت  دیگـر 
مهمتریـن ایـن پروژه ها شـیرین 
بـه  انتقـال  و  دریـا  آب  کـردن 
اسـتان اسـت کـه فـردا 15 آبان 
مـاه فـاز اول آن کـه در کشـور 
و منطقـه جـزو پـروژه ای مهـم 
می شـود،  محسـوب  بی نظیـر  و 

می گـردد. افتتـاح 
دکتـر فدائـی اظهـار داشـت: 
پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس 
نظرگرفتـه  در  خـط  سـه  در 
شـده کـه مجموعـا 600 میلیون 
مترمکعب در سـال آب را شیرین 
کـرده بـه اسـتان های کرمـان و 

یـزد منتقـل می کنـد.
اول  خـط  داشـت:  ابـراز  وی 
کـه  دارد  فـاز  سـه  پـروژه  ایـن 
شـامل انتقـال آب از بندرعبـاس 
به گل گهـر سـیرجان، گل گهر تا 
مـس سرچشـمه و سرچشـمه تا 

چادرملـو یـزد اسـت. 
در  افـزود:  کرمـان  اسـتاندار 
پـروژه 180  اول  مجمـوع خـط 
در  را  آب  مترمکعـب  میلیـون 
کـه  می کنـد  منتقـل  سـال 
بـه  50 میلیـون مترمکعـب آن 
هرمـزگان  اسـتان  شـهرهای 

میلیـون   45 و   می شـود  داده 
گل گهـر، 40  سـهم  مترمکعـب 
سرچشـمه  مترمکعـب  میلیـون 
و 30 میلیـون مترمکعـب سـهم 
میلیـون   15 و  اسـت  چادرملـو 
مترمکعـب نیـز در طـول مسـیر 
دیگـر  مـواردی  و  شـرب  بـرای 

می شـود.  اسـتفاده 
داشـت:  بیـان  فدائـی  دکتـر 
مطالعـات اولیه طـرح انتقال آب 
خلیج فـارس سـال 1392 انجام 
و عملیات اجرایی از سـال 1395 

آغاز شـده اسـت.
اسـتاندار کرمـان عنـوان کرد: 
فـاز اول انتقـال آب تـا گل گهـر 
یـورو  میلیـون   300 حـدود 
ارزبـری داشـته، 6 هـزار میلیارد 
تومان شرکا و سـهامداران شامل 
فـوالد  و  سرچشـمه  و  گل گهـر 
چادرملو سـرمایه گذاری کردند و 
یک هـزار و 300 میلیـارد تومان 
نیز از تسـهیات بانکی اسـتفاده 

است.  شـده 
وی بـا بیان اینکـه بخش ارزی 
از محـل صنـدوق توسـعه ملی و 
بانـک ایران و اروپـا کمک گرفته 
شده است، خاطرنشـان کرد: 38 

میلیون یورو توسـط بانـک ایران 
و اروپـا و مابقـی از محل صندوق 
توسـعه ملی تامین شـده است. 

کـرد:  اضافـه  فدائـی  دکتـر 
بانک هـای سـپه، ملی، تجـارت و 
پارسـیان نیز در بخش تسهیات 

کرده انـد.  کمـک 
اسـتاندار کرمان اظهار داشت: 
در جریـان اجـرای پـروژه بـزرگ 
انتقـال آب از خلیج فـارس 200 
هـزار   16 پیمانـکاری  شـرکت 
نفـر نیـرو به صـورت مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم فعـال بوده انـد.  
وی ابـراز داشـت: امیدواریم با 
انتقـال آب بـه گل گهـر، چاه های 
مجموعـه  ایـن  اسـتفاده  مـورد 
مسـدود شـوند و کمکـی به حل 
مشـکل آب در منطقه سـیرجان 

باشد. 
افتتـاح  زمـان  فدائـی،  دکتـر 
فازهـای دوم و سـوم خـط انتقال 
مـس  بـه  فـارس  خلیـج  آب 

سرچشـمه و فـوالد چادرملو را تا 
پایـان سـال اعـام کـرد و گفت: 
خـط دوم و سـوم انتقـال آب نیز 
در حـال برنامه ریـزی و بررسـی 

بـرای آغـاز عملیـات هسـتند.
اسـتاندار کرمـان عنـوان کرد: 
آییـن افتتاح خـط انتقال با توجه 
به حجم باالی پروژه، بخشـی در 
بندرعبـاس  آب  شـیرین کن های 
طـول  تاسیسـات  در  بخشـی  و 
مسـیر 300 کیلومتـری انتقـال 
افتتـاح  اصلـی  بخـش  و  اسـت 
وزیـر  حضـور  بـا  سـیرجان  در 
صمـت و مدیـران مربوطـه و در 
ارتباط ویدئوکنفرانس با ریاسـت 

بود. جمهـوری خواهـد 
همچنیـن  فدائـی  دکتـر 
علیرضـا  نشسـت  برگـزاری  از 
رزم حسـینی وزیر صنعت، معدن 
و تجـارت بـا صنعگـران کرمانـی 
در روز پنجشـنبه 15 آبـان مـاه 

داد. خبـر 

پروژه انتقال آب خلیج فارس به گل گهر 
۱۵آبان با دستور رئیس جمهور افتتاح می شود 

مدیران مسئول محترم رسانه های کشور
با سام

بـه نظـر مـی رسـد پـس از مدت هـا اینـک آزمونـی رخ داده اسـت تا بتوانیـم از معـدود فرصت 
هـای طایـی قانونـی بـرای حفـظ موقعیـت خطیـر خویـش در شـرایط سـخت اقتصـادی موجود 

بهره بـرداری نماییـم.
همکاران ارجمند

 در موقعیـت فعلـی کـه تـورم روز بـه روز حیـات مطبوعـات را تحت الشـعاع قـرار داده، انتخاب 
یـک کرسـی در میـان هفـت کرسـی هیئـت نظـارت بـر مطبوعات و رسـانه ها شـانس محـدود و 

معـدودی اسـت کـه می بایسـتی بـا دقت بـه انتخـاب آن همـت بگماریم.
یقینـاً همـه شـما عزیـزان اسـتحضار دارید کسـی می توانـد در چنیـن موقعیتی به هـم صنفان 
 خویـش یـاری رسـاند کـه توانایـی رایزنی برای اسـتفاده از ایـن حداقـل موقعیت را در خـود بیابد. 
و چنیـن رویکردی بسـیار سـخت و در شـرایط فعلی گرو گذاشـتن حیثیت صنفـی خویش خواهد 

بود.
 از سـویی بایـد توجـه داشـت که صـرف انتخاب یـک نفر به عنـوان نماینده مدیران مسـئول در 
هیئـت نظـارت ،همـه فرصتی نیسـت کـه ما بـرای خود ایجـاد نماییم بلکـه پـس از آن حمایت از 
نماینـده برگزیـده شـده و ایجـاد نهادی بـرای پیگیـری مطالبات، شـرط تعامل سـازنده با منتخب 

ما خواهـد بود.
بـا چنیـن رویکـردی و با در نظر گرفتـن هدف عالی مجموعه مدیران مسـئول، ما خـود را نامزد 
ایـن موقعیـت نمودیـم امـا اینک به نظر می رسـد انصـراف اینجانبـان به نفع جناب آقـای »مهدی 
رحمانیـان مدیرمسـئول محتـرم روزنامـه شـرق« واجد همـان رویکردی اسـت که در آینـده برای 

تحکیم موقعیت صنف رسـانه می بایسـتی جسـتجو نماییم. 
چنیـن رویکـردی بیـش از آنکـه بـه شـخص ما به عنـوان نامزد ارتباط داشـته باشـد، بـه قوام و 

دوام کلیـت صنـف رسـانه مربـوط خواهد بود.
یقینـا بـا چنیـن هدفـی در روز 20 آبـان مـاه 1399 رای خویش را بـه نام »مهـدی رحمانیان« 
اعـام و وی را بـا قـدرت و به عنـوان نماینده برگزیده مدیران مسـئول وارد هیئـت نظارت خواهیم 

نمود.
و من اهلل توفیق و علیه التکان

ورفـاه  کار  تعـاون،  مدیـرکل 
ابـاغ  از  هرمـزگان  اجتماعـی 
اصاحیـه دسـتورالعمل اجرایـی 
طـرح مشـوق بیمـه کارفرمایـی 
راسـتای  در  گفـت:  و  داد  خبـر 
اجـرای ایـن طـرح، کارفرمایـان 
اسـتان در صـورت جـذب فـارغ 
از  دانشـگاهی،  التحصیـان 
پرداخـت 23 درصـد حـق بیمـه 
کارفرمـا معـاف هسـتند. سـهم 

در  افـزود:  ابراهیمـی  هـادی 
معـادل  بیمـه ای  مشـوق  طـرح 
حـق بیمه سـهم کار فرمـا بعاوه 
سـه درصـد سـهم بیمه بیـکاری 
)در مجمـوع به میـزان 23 درصد 
حداقـل دسـتمزد تعیین شـده از 
سـوی شـورایعالی کار( در نظـر 
گرفتـه شـده کـه در چارچـوپ 
از  ماهانـه   ، دسـتورالعمل  ایـن 
سـوی دولت )وزارت تعـاون ، کار 
و رفـاه اجتماعـي ( بـه حسـاب 

کارفرمایـان واجـد شـرایط واریـز 
کار  تعـاون،  وزارت  و  می شـود 
واحدهـای  و  اجتماعـی  رفـاه  و 
وظیفـه  شهرسـتانی  و  اسـتانی 
عهـده دار  را  طـرح  بـر  نظـارت 

هسـتند.
تمـام  کـرد:  اضافـه  وی 
کارفرمایان کارگاه ها و موسسـات 
ایـن دسـتورالعمل بـر  مشـمول 
اسـاس آییـن نامـه اجرایـی بنـد 
)الـف( تبصـره )18( قانون بودجه 
توسـعه  برنامـه ششـم  سـنواتی 
نیـروی  بکارگیـری  صـورت  در 
کار جدیـد، مشـمول اسـتفاده از 
مشـوق هـای بیمـه ای، حداکثـر 
بـه مدت 2سـال خواهند بـود.) تا 

پایـان برنامـه ششـم توسـعه (
ابراهیمي اظهارداشـت: افرادی 
مقدماتـی  دوره  مزایـای  از  کـه 
طـرح کارورزی )دوره سـه ماهه( 
در کارگاه ها و موسسات مشمول 

طـرح  اجرایـی  دسـتورالعمل 
اسـتفاده کـرده انـد، حداکثـر تـا 
از مشـوق  تواننـد  21 مـاه مـی 
بیمه ای اسـتفاده کننـد. مدیرکل 
اجتماعـی  ورفـاه  کار  تعـاون، 
تحصیلـی  مـدرک   ، هرمـزگان 

داشـتن  باالتـر،  یـا  لیسـانس 
کـه  سـن  سـال   38 حداکثـر 
مـدت زمـان خدمـت وظیفـه به 
حداکثـر سـن افـراد ذکـور اضافه 
مـی شـود، ثبـت نـام در سـامانه 
)کارورزی( و داشـتن سابقه بیمه 

تامیـن اجتماعـی کـه حداکثر از 
36 مـاه تمـام کمتـر باشـد را از 
شـرایط احـراز نیـروی کار جدید 
در ایـن دسـتورالعمل ذکـر کـرد. 
ابراهیمـی گفت:  یکی از شـرایط 
مشـوق  از  کارفرمـا  برخـورداری 
دسـتورالعمل  ایـن  در  بیمـه ای 
داشـتن مجـوز فعالیـت از مراجع 
رسـمی کشـور و داشتن کد بیمه 
کارگاهـی و ثبـت نـام در سـامانه 
کارورزی اسـت. وی  افزود: تعداد 
اسـاس  بـر  جدیـد  کار  نیـروی 
نیـروی کار مـازاد بـر بیشـترین 
تعـداد بیمـه شـدگان2 مـاه قبل 
از ثبـت نـام کارگاه در زمان ثبت 
نـام در سـامانه تعییـن می شـود.

طرح مشـوق بیمـه کارفرمایی 
بر اسـاس موضوع بند الف تبصره 
18 قانـون بودجه سـنواتی برنامه 
چارچـوب  در  و  توسـعه  ششـم 
سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتی 

با هـدف تحرک بخشـی بـه بازار 
کار کشـور، حمایت از کارفرمایان 
کارهـای  و  کسـب  صاحبـان  و 
آسـیب دیـده از شـیوع ویـروس 
کرونـا و ایجـاد اشـتغال با ترغیب 
و تشـویق کار فرمایان کارگاه های 
تولیدی و خدماتی به اسـتفاده از 
نیـروی کار جدیـد تهیـه و ابـاغ 
شـده اسـت بـر اسـاس اصاحیه 
طـرح  اجرایـی  دسـتورالعمل 
کارفرمایـی،435  بیمـه  مشـوق 
بنگاههـای  اشـتغال  سـهم  نفـر 
اقتصادی اسـتان هرمزگان است. 
الزم بذکر اسـت دفاتر مشـاوره 
غیـر  هـاي  کاریابـي  و  شـغلي 
دولتـي داراي مجـوز از اداره کل 
اجتماعـي  رفـاه  و  کار   ، تعـاون 
ثبـت  و  ارایـه مشـاوره  آمادگـي 
نـام جوینـدگان کار و کارفرمایان 
طـرح  در  منـدي  بهـره  جهـت 

مذکـور را دارنـد.

مدیرکل تعاون و کار هرمزگان:

معافیت 23 درصدی حق بیمه کارفرمایان هرمزگانی در 
صورت جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی

کارفرمایان هرمزگان در صورت جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی از معافیت بیمه ای برخوردار می شوند
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آب  مجتمـع  بزرگ تریـن 
ظرفیـت  بـا  کشـور  شـیرین کن 
لیتـر  میلیـون  دویسـت  تولیـد 
شـبانه روز  در  شـیرین  آب 
از  بیـش  سـرمایه گذاری  و 
توسـط  دالر  میلیـون  یک صـد 
حضـور  بـا  خصوصـی  بخـش 
صنعـت  وزیـران  رئیس جمهـور، 
غـرب  در   ....................... و  نیـرو  و 
بندرعبـاس به بهره برداری رسـید.

بـا آغـاز بهـره بـرداری از ایـن 
 70 از  بیـش  سـاالنه  مجتمـع، 
میلیـون متـر مکعب آب شـیرین 
افـزوده  کشـور  آب هـای  بـه 
شـد. بخـش اصلـی آب شـیرین 
تولیـدی بـا اسـتفاده از یـک خط 
لولـه بـه طـول 800 کیلومتـر به 
در  واقـع  صنعتـی  مجتمع هـای 
اسـتان های مرکزی ایـران منتقل 
شـده و بخـش دیگـری از آن نیـز 
جهـت شـرب اسـتان هرمـزگان 
صـرف خواهـد شـد. شـایان ذکـر 
بـا  ملـی  پـروژه ی  ¬ایـن  اسـت 
شـرکت های  سـرمایه گذاری 
بهره بـردار  و  )مالـک  سازه سـازان 
آب شـیرین کن(، شـرکت معدنـی 
و صنعتـی گل گهـر، شـرکت مس 
معدنـی  شـرکت  و  سرچشـمه 
و صنعتـی چادرملـو اجـرا شـده 

اسـت.
برخـی از مزایـای مهـم اجرای 
شـرب  آب  تأمیـن  طـرح  ایـن 
در  صنعـت  رشـد  بـه  کمـک  و 

کشـور  آب  کـم  اسـتان های 
کرمـان  هرمـزگان،  )اسـتان های 
آب  تأمیـن  ویـژه  بـه  یـزد(  و 
مـورد نیـاز واحدهـای بـزرگ در 
و  معـادن  و  صنایـع  بخش هـای 
افزایـش رونـق اقتصـادی در ایـن 
مناطق می باشـد. همچنین سـایر 
دسترسـی  طـرح  ایـن  مزایـای 
بـه مـواد اولیـه )آب دریـا( قابـل 
دسـترس، مطمئـن و تمام ناپذیـر 

می باشـد.
آب  ظرفیـت  تاکنـون 
بهـره  حـال  در  شـیرین کن های 
حـدود 400  کشـور  در  بـرداری 
هزار مترمکعب در شـبانه روز بوده 
اسـت و بـا ورود ایـن مجتمـع بـه 
چرخـه ی تولیـد، ظرفیـت تولیـد 
درصـد   50 کشـور  شـیرین  آب 

اسـت. یافتـه  افزایـش 
بـا افزایـش برداشـت بی رویه ی 
آب از دشـت ها و نیـاز بـه ایجـاد 
منابع آبی پایدار، اولویت کشـورها 
در تأمیـن آب از منابع غیرمتعارف 
کارشناسـان،  نظـر  اسـت. طبـق 
در شـرایط کنونـی و بـه دالیـل 
تغییـر اقلیـم و اسـتمرار پدیده ی 
خشکسـالی، مـا بیش از گذشـته 
نیازمنـد تأمیـن آب بـه روش های 
نویـن همچون اسـتفاده از فناوری 

آب شـیرین کن ها هسـتیم.
آب شـیرین کن  تأسیسـات 
خلیج فـارس با ظرفیـت 200هزار 
بـه  شـبانه روز  در  مکعـب  متـر 

منظور تأمین بخشـی از آب مورد 
نیـاز شـرب و صنعت اسـتان های 
کشـور،  جنوب شـرق  و  مرکـزی 
بـا تأمین مالـی از سـوی صندوق 
صنعـت  بانـک  و  ملـی  توسـعه 
سـرمایه گذاری  و  معـدن  و 
احـداث  سازه سـازان  شـرکت 
شـد. دیـدگاه توسـعه ای صنایـع 
دسـتگاه های  و  مصرف کننـده 
در  هرمـزگان  اسـتان  اجرایـی 
هوشـمندانه  مدیریـت  کنـار 
شـرکت های تأمیـن و انتقـال آب 
خلیج فارس و مهندسـی و توسعه 
آب آسـیا، محـرک و مشـوق انجام 
سـرمایه گذاری و احـداث هـر چه 
بـود.  ملـی  طـرح  ایـن  سـریع تر 
خلیـج  شـیرین کن  آب  ورود  بـا 
فارس، ظرفیت تولید آب شـیرین 
افزایـش  درصـد   50 کشـور  در 
بـرداری  بهـره  آغـاز  بـا  و  یافـت 
بیـش  سـاالنه  مجتمـع،  ایـن  از 
از 70 میلیـون متـر مکعـب آب 
شـیرین به آب های کشـور افزوده 

می گـردد.
اجرایـی  سـوابق  بـه  نظـر 
بنیان گذاران شـرکت سازه سـازان، 
بانـک صنعت ومعـدن، بـه عنـوان 
عاملیـت  توسـعه ای  بانـک  یـک 
تأمیـن منابـع ارزی طـرح را بـر 
عهـده گرفـت و ایـن تسـهیات 
را از محـل صنـدوق توسـعه ملی 
تأمیـن نمـود. تأمین منابـع مالی 
طرح هـای آبی، بـا درایت صندوق 

توسـعه ملی جـزء اولویت های آن 
صنـدوق قرار گرفته اسـت و بدین 
ترتیـب نظـر بـه توجیـه فنـی و 
مالـی طرح، تأمین مالـی آن مورد 
تصویـب صندوق توسـعه ملی قرار 

فت.  گر
شـیرین  آب  اصلـی  بخـش 
تولیـدی بـا اسـتفاده از یـک خط 
لولـه بـه طـول 800 کیلومتـر بـه 
در  واقـع  صنعتـی  مجتمع هـای 
اسـتان های مرکـزی ایـران منتقل 
شـده و بخـش دیگـری از آن نیـز 
هرمـزگان  اسـتان  جهـت شـرب 
صـرف خواهـد شـد. شـایان ذکـر 
بـا  ملـی  پـروژه ی  ¬ایـن  اسـت 
شـرکت های  سـرمایه گذاری 
بهره بـردار  و  )مالـک  سازه سـازان 
آب شـیرین کن(، شـرکت معدنـی 
و صنعتـی گل گهـر، شـرکت مس 
و  معدنـی  شـرکت  و  سرچشـمه 
صنعتی چادرملو اجرا شـده اسـت. 
برخـی از مزایـای مهـم اجرای 
شـرب  آب  تأمیـن  طـرح  ایـن 
در  صنعـت  رشـد  بـه  کمـک  و 
کشـور  آب  کـم  اسـتان های 
کرمـان  هرمـزگان،  )اسـتان های 
آب  تأمیـن  ویـژه  بـه  یـزد(  و 
مـورد نیـاز واحدهـای بـزرگ در 
و  معـادن  و  صنایـع  بخش هـای 
افزایـش رونـق اقتصـادی در ایـن 
مناطق می باشـد. همچنین سـایر 
دسترسـی  طـرح  ایـن  مزایـای 
بـه مـواد اولیـه )آب دریـا( قابـل 

دسـترس، مطمئـن و تمام ناپذیـر 
می باشـد.

تحریم هـای  اعمـال  بـه  نظـر 
و  کشـورمان  علیـه  ظالمانـه 
فنـی  محدودیت هـای  متعاقبـاً 
و مالـی، شـرکت سازه سـازان بـا 
تغییـر رویکـرد  اولیـه خود، رأسـاً 
مدیریت بخش نصـب و راه اندازی 
گرفـت  عهـده  بـر  را  آزمایشـی 
اعتمادتریـن  قابـل  بـه  را  آن  و 
شـرکت های داخلـی واگـذار کرد. 
علیرغـم تجربـه نه چندان وسـیع 
صنعت گـران داخلـی در حـوزه ی 
ایـن  بـزرگ،  آب  شـیرین کن های 
مهـم نیـز بـا عـزم ملـی و رویکرد 
توسـعه ای، بـه سـرانجام رسـید.

ایـن مجتمـع، در حـال حاضـر 
بزرگتریـن تأسیسـات نمک زدایی 
شـهرک  در  کـه  اسـت  کشـور 
غـرب  در  خلیج فـارس  صنعتـی 
بندرعبـاس احـداث شـده اسـت. 
سـرمایه گذاری های ریالـی و ارزی 
بـه  طـرح  ایـن  در  شـده  انجـام 
و  ریـال  میلیـارد  ترتیـب 7000 
92 میلیون یورو اسـت کـه از این 
مبلـغ، 84 میلیـون یـورو از محل 
منابـع ارزی صندوق توسـعه ملی 
بـا عاملیت بانک صنعـت و معدن، 
تأمیـن شـد. عملیـات اجرایی این 
طـرح در پاییـز 1396 آغاز شـد و 
در پاییـز 1399 به راه اندازی اولیه 

است. رسـیده 
احجـام بـزرگ کارهـای انجـام 

از جملـه 375.000 متـر  شـده، 
 34.000 خاک بـرداری،  مکعـب 
متـر مکعـب بتـن ریـزی، 5.000 
 80.000  ، آرماتور بنـدی  تـن 
مترمربـع قالـب بنـدی ، 10.000 
تـن تجهیـزات و متریـال، بیش از 
110 کیلومتـر کابل کشـی و 50 
کیلومتـر لوله کشـی در سـایزهای 
وسـعت  نشـان دهنده   ، مختلـف 
ایـن طـرح ملـی اسـت. شـرکت 
سازه سـازان همواره بر اسـتفاده از 
دانـش بومـی و نیروهـای توانمند 
بـر  کـه  داشـته  تأکیـد  داخلـی 
همیـن اسـاس در زمـان سـاخت 
پـروژه بـه طـور میانگیـن روزانـه 
مسـتقیم  شـکل  بـه  نفـر   700
غیـر  شـکل  بـه  نفـر   5.000 و 
مسـتقیم در این پروژه مشغول به 
کار و فعالیـت بوده انـد . در زمـان 
بهره بـرداری نیـز ایـن مجموعه با 
اشـتغال زایی 150 نفر بـه صورت 

مسـتقیم و 500 نفـر بـه طور غیر 
مسـتقیم در جهـت بهره بـرداری 
25 سـاله از ایـن مجموعـه بزرگ 

گام بـر مـی دارد.
آب خام ورودی به آب  شـیرین  
کـن توسـط آب گیر های شـرکت 
آب آسـیا و خطـوط انتقـال، بـه 
میـزان 600 هـزار متـر مکعـب 
در شـبانه روز )7 متـر مکعـب بر 
ثانیـه( ، تأمیـن می شـود کـه بـر 
این اسـاس  آب شیرین کن خلیج 
فـارس بـا ظرفیـت تولیـد 200 
آب شـیرین  مکعـب  متـر  هـزار 
در شـبانه روز ایجاد شـده اسـت. 
ایـن مجموعـه توجـه ویـژه ای به 
دارد  آن  حفـظ  و  محیط زیسـت 
و همـواره عـاوه بر حفـظ آن در 
جهت بهبـود و آگاهی بخشـی در 
این خصوص قدم برداشـته اسـت 
. بـر ایـن اسـاس بـا اسـتفاده از 
واحدهایـی کـه بـرای نخسـتین 

و  مـورد سـاخت  در کشـور  بـار 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد از قبیل 
 )DAF( تصفیـه  پیـش  واحـد 
 Sludge( گیـری  لجـن  واحـد   ،
Area( و واحـد رفـع فقـر یونـی 
)Remineralization(شـوری  آب  
بـه  را  آب  واحـدی   55.000
شـوری 500 واحـد تبدیـل و آب 
شـیرین مـورد نیاز صنایـع بزرگ 
می نماید.بـا  تأمیـن  را  معدنـی 
افزایش برداشـت بی رویه ی آب از 
دشـت ها و نیـاز بـه ایجـاد منابع 
آبـی پایـدار، اولویت کشـورها در 
تأمیـن آب از منابـع غیرمتعـارف 
اسـت. طبـق نظـر کارشناسـان، 
در شـرایط کنونـی و بـه دالیـل 
تغییـر اقلیـم و اسـتمرار پدیده ی 
خشکسـالی، مـا بیش از گذشـته 
نیازمنـد تأمین آب بـه روش های 
نوین همچون اسـتفاده از فناوری 

هسـتیم. شـیرین کن ها  آب 

با ورود آب شیرین کن خلیج فارس، ظرفیت تولید 
آب شیرین در کشور ۵۰ درصد افزایش یافت

بزرگ تریــن مجتمــع آب شــیرین کن کشــور بــا ظرفیــت تولیــد 
دویســت میلیــون لیتــر آب شــیرین در شــبانه روز و ســرمایه گذاری 
بیــش از یک صــد میلیــون دالر توســط بخــش خصوصــی بــا 
دســتور رئیس جمهــور و بــا حضــور دکتــر همتــی اســتاندار 
ــاس  ــرو در غــرب بندرعب ــان وزارت صمــت و نی ــزگان و معاون هرم

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــتانداری  ــل اس ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس  ــی ریی ــر روحان ــتور دکت ــا دس ــش ب ــی پی ــزگان، دقایق هرم
جمهــور و بــا حضــور دکتــر فریــدون همتــی  اســتاندار هرمــزگان 
ــروژه  ــن پ ــاز نخســت بزرگتری ــرو، ف ــان وزاری صمــت و نی و معاون
شــیرین ســازی آب کشــور در بندرعبــاس بــه بهــره برداری رســید.

ــروژه  ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــن به ــرو در آیی ــر نی ــان وزی اردکانی
گفــت: 850 اب شــیرین کــن در منطقــه خلیــج فــارس وجــود دارد 
و از بیــش از 67 ســال پیــش در کشــورهای همســایه نمــک زدایــی 

در حــال انجــام اســت.
ــرای تامیــن آب  ــر اســاس مطالعــه انجــام شــده ب وی افــزود:  ب
ــت  ــاز اس ــب نی ــر مکع ــارد مت ــور، 60میلی ــتان کش ــرای 17 اس ب
کــه 2میلیــارد متــر مکعــب آن در بخــش صنعــت صنعــت مــورد 

ــرار مــی گیــرد. اســتفاده ق
وزیــر نیــرو گفــت:  26میلیــارد متــر مکعــب آب بــدون 
ــه اســتان هــای هرمــزگان، بوشــهر و سیســتان و  ــی ب نمــک زدای
بلوجســتان در راســتای توســعه فعالیــت آبــزی پــروری یــا خنــک 
ــص داده  ــی و ... تخصی ــای حرارت ــروگاه ه ــای نی ــرج ه ــازی ب س

ــت. ــده اس ش
هــدف   بخــش  عنــوان  بــه  بخــش خصوصــی  افــزود:  وی 
ــه  ــد ک ــار دارن ــور را در اختی ــب از آب ش ــر مکع ــون مت 760میلی
150 میلیــون متــر مکعــب آب شــیرین تولیــدی ایــن بخــش بــرای 
مصــارف آب شــرب هرمــزگان و مصــارف صنعتــی در کرمــان و یــزد  

ــی شــود. اســتفاده م
اردکانیــان، مشــارکت بخــش خصوصــی را در تحقــق پــروژه هــا 
بســیار تعییــن کننــده دانســت و گفــت : در دولــت تدبیــر و امیــد 
ــذب  ــی، در ج ــع دولت ــر مناب ــاوه ب ــده ع ــق ش ــرو موف وزارت نی

منابــع غیردولتــی نیــز موفــق عمــل کنــد.
ــرد:  ــان ک ــروژه، بی ــن پ ــودن ای ــر ب ــه ب ــه هزین ــاره ب ــا اش وی ب
ــراوری  ــای ف ــه ه ــد هزین ــدود 2 درص ــده آب ح ــام ش ــت تم قیم
ــه  ــورو هزین ــوالد، 10 ی ــن ف ــر ت ــه ازای ه ــی ب ــت یعن ــوالد اس ف

ــه اســت. ــه صرف ــیار ب ــه بس ــود ک ــد ب ــن آب خواه تامی

ــم در  ــرو ه ــای وزارت نی ــاون آب و ابف ــی مع ــی زاده خامس تق
ــن  ــرای تامی ــت: ب ــاس گف ــرب بندرعب ــروژه در غ ــن پ ــل ای مح
ــاس و  ــتان بندرعب ــری شهرس ــزار نف ــت 800ه ــرب جمعی آب ش

شهرســتان خمیــر 100 میلیــون متــر مکعــب اب نیــاز اســت. وی 
ــزگان   ــاز هرم ــورد نی ــد آب م ــت، 50درص ــان دول ــا پای ــزود:  ت اف
توســط نمــک زدایــی و شــیرین ســازب آب و 50 درصــد نیــز  از 

آب هــای ســطحی تامیــن خواهــد شــد. بــا بهــره بــرداری از ایــن 
مجتمــع، ســاالنه بیــش از 70میلیــون متــر مکعــب آب شــیرین بــه 
ــروژه  ــن پ ــدی ای ــزوده شــد.  آب شــیرین تولی آب هــای کشــور اف
در راســتای تامیــن آب شــرب هرمــزگان و مجتمع هــای صنعتــی 

ــد. ــد ش ــل خواه ــران منتق ــزی ای ــتان های مرک ــع در اس واق
 برخــی از مزایــای مهــم اجــرای ایــن طــرح، تأمیــن آب شــرب 
و کمــک بــه رشــد صنعــت در اســتان های کــم آب کشــور 
ــزد( و تأمیــن آب مــورد نیــاز  )اســتان های هرمــزگان، کرمــان و ی
واحدهــای بــزرگ در بخش هــای صنایــع، معــادن و افزایــش رونــق 

ــن مناطــق اســت. اقتصــادی در ای
 همچنیــن ســایر مزایــای ایــن طــرح دسترســی بــه مــواد اولیــه 

)آب دریــا( قابــل دســترس، مطمئــن و تمام ناپذیــر اســت.
ــرداری در  ــره ب ــت آبشــیرین کن های در حــال به ــون ظرفی تاکن
ــوده اســت و  ــزار مترمکعــب در شــبانه روز ب کشــور حــدود 400ه
ــد آب  ــت تولی ــد، ظرفی ــه ی تولی ــه چرخ ــع ب ــن مجتم ــا ورود ای ب

شــیرین کشــور 50 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــه  ــاز ب ــت ها و نی ــه ی آب از دش ــت بی روی ــش برداش ــا افزای ب
ایجــاد منابــع آبــی پایــدار، اولویــت کشــورها در تأمیــن آب از منابع 
غیرمتعــارف اســت کــه طبــق نظــر کارشناســان، در شــرایط کنونی 
و بــه دالیــل تغییــر اقلیــم و اســتمرار پدیــده ی خشکســالی،  بیــش 
ــون  ــن همچ ــای نوی ــه روش ه ــن آب ب ــد تأمی ــته نیازمن از گذش

ــتیم. ــور هس ــیرین کن ها در کش ــاوری آب ش ــتفاده از فن اس
ــزار  ــت 200ه ــا ظرفی ــارس ب ــیرین کن خلیج ف ــات آب ش تأسیس
متــر مکعــب در شــبانه روز بــه منظــور تأمیــن بخشــی از آب مــورد 
نیــاز شــرب و صنعــت اســتان های مرکــزی و جنوب شــرق کشــور 
ــن  ــن مجتمــع در حــال حاضــر بزرگتری احــداث شــده اســت و ای
ــی  ــهرک صنعت ــه در ش ــت ک ــور اس ــی کش ــات نمک زدای تأسیس

ــاس احــداث شــده اســت. ــرب بندرعب ــارس در غ خلیج ف
ــن طــرح  ــی و ارزی انجــام شــده در ای  ســرمایه گذاری های ریال

هفــت هــزار میلیــارد رالــم و 92 میلیــون یــورو اســت.
ــی آب شــیرین  ــر مکعب ــون مت ــک میلی ــت ی ــوع ظرفی  از مجم
کــن خلیــج فــارس، ظرفیــت 30 تــا 40درصــدی بــرای هرمــزگان 
پیــش شــده اســت کــه در گام اول مجــوز خریــد تضمینــی 40هزار 
ــروژه  ــن پ ــاز اول ای ــرو در ف ــدی از وزارت نی ــب آب تولی مترمکع
دریافــت شــده کــه ایــن ظرفیــت بــرای تامیــن و تقویــت منابــع آب 
شــرب شــهر خمیــر، شــهر بندرعبــاس و جمعیــت 100هزارنفــری 

روســتاهای حومــه بندرعبــاس مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

با دستور ریاست محترم جمهور صورت گرفت: 
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