2

خبر

 شماره 1263
 شنبه  22خرداد 1400

اسامی نامزدهای شورای
شهر اعالم شد

گروه خبر :ســتاد انتخابات شهرستان با صدور اطالعیهای
اسامی نامزدهای شورای شهر در سیرجان را اعالم کرد .در
این اطالعیه آمده که بر اســاس ماده  54قانون انتخابات و
ماده  56آیین نامه اجرایی ،اسامی  67نفر از واجدین شرایط
شرکت در ششــمین دوره انتخابات شورای شهر سیرجان
بدین شرح اعالم می شود .شایان ذکر است از میان  67نامزد
اعالم شده  ،تنها  7نفر به شورای شهر سیرجان راه مییابند.
انتخابات ششم شورای شهر جمعه آینده  28خرداد همزمان
با ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهــوری برگزار
میشود .اسامی به شرح ذیل میباشد:
 - 1مهديه آبادهء فرزند اصغر کد نامزد 124
 - 2محمدحسين ادب آوازه فرزند جالل کد نامزد 125
 - 3محسن اسدی زيدآبادی فرزند حسين کد نامزد 126

 - 4مصطفي اسفنديارپور فرزند ماشاءا ...کد نامزد 127
 - 5زهرا اسكندرپور فرزند اکبر کد نامزد 128
 - 6علي افتخاری نژاد فرزند رمضان کد نامزد 141
 - 7محمد ايران نژاد فرزند عين ا ...کد نامزد 145
 - 8مجيد ايران نژادپاريزی فرزند حسين کد نامزد 146
 - 9محمد ايران نژادپاريزی مشــهور به ايران نژاد خبرنگار
فرزند يوسف کد نامزد 147
 - 10مصطفي ايلخاني پور فرزند نورعلي کد نامزد 148
 - 11ابراهيم باستاني راد مشهور به مهندس باستانى فرزند
نصرا ...کد نامزد 149
 - 12محمدعلي بختياری فرزند پنجعلي کد نامزد 151
 - 13مرتضي بختياری فرزند علي کد نامزد 152
 - 14حميد بهشتي نسب فرزند محمدعلي کد نامزد 158

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان
خبر داد:

جانمایی  30تابلو
انتخاباتی در شهر

 - 15احمد پورپاريزی نژاد فرزند صمداله کد نامزد 159
 - 16حسين پورخارقاني نژاد فرزند محمد کد نامزد 161
 - 17طاهره جهانشاهي فرزند سبزعلي کد نامزد 164
 - 18محسن جهانشاهي مشهور به محسن شيرعلى فرزند
شيرعلي کد نامزد 165
 - 19وحيد جوان فرزند اصغر کد نامزد 167
 - 20اعظم جوان لری فرزند محمد کد نامزد 168
 - 21سيدعليرضا حسيني زاده فرزند سيدکرامت کد نامزد 171
 - 22سيدصابر حسيني زحمت کش فرزند سيدضياء کد نامزد 172
 - 23جواد حسيني کريم آبادی فرزند اصغر کد نامزد 174
 - 24مسعود حلوائي پور فرزند محمدقلي کد نامزد 175
 - 25محسن حيدری جامع بزرگي فرزند مظفر کد نامزد 176
 - 26حسن خدامي پور مشهور به شيخ حسن فرزند محمود
کد نامزد 179
 - 27جابر خدری مشهور به خضری فرزند اکبر کد نامزد 181
 - 28مرضيه خضری پور فرزند يدا ...کد نامزد 182
 - 29اقبال خليل آبادی نژاد فرزند بهزاد کد نامزد 184
 - 30عباس خواجوئي نسب فرزند اکبر کد نامزد 186
 - 31عباس دانشفر فرزند موسي کد نامزد 189
 - 32ميثم دريابيگي بلوردی فرزند کمال کد نامزد 191
 - 33محمدعلي ده يادگاری فرزند صمدا ...کد نامزد 192

مدیر روابط عمومی شــهرداری اقدامات این ســازمان را در راســتای
برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری تشریح کرد.
وی ابتــدا از جانمایی  30تابلــو بنر ویژه تبلیغات نامزدهاي رياســت
جمهــوري بــرای انتخابــات  ٢٨خرداد مــاه در این شــهر خبر داد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان
مهنــدس محمدرضا قليچ خاني با اشــاره به اینکه هماهنگی های الزم
برای تبلیغات رسمی انتخابات در حوزه سيرجان انجام شده است اظهار
داشــت :شهرداری سيرجان با تمام توان برای هر چه بهتر برگزار شدن
ایــن انتخابات تالش خواهد نمود .وی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای
تبلیغات رســمی کاندیداها فراهم شده گفت :شهرداری سيرجان اقدام
به ايجــاد ۳۰تابلو بنر تبلیغاتی بزرگ براي نامزدهاي محترم رياســت
جمهوري در راســتاي حضور گسترده شــهروندان در انتخابات رياست
جمهوري در میادین و معابر اصلی ســطح شــهر نمــود .قليچ خاني با

در جریان بهره برداری از پروژه احداث
و بهبود غبارگیرهای شرکت
توسعه آهن و فوالد گلگهرمطرح شد:

ضرورت حفاظت
از محیطزیست
در محیطهای
معدنی

پــروژه احــداث ،توســعه و
بهبــود غبارگیرهای شــرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر
روز چهارشــنبه به مناســبت
هفته محیط زیســت با حضور
مدیــرکل حفاظــت محیــط
زیســت اســتان ،فرمانــدار،
مدیرعامل و معاونین شــرکت
گلگهر ،مدیرعامل و مدیران
شرکت توســعه آهن و فوالد
گلگهر به بهره برداری رسید.
به گــزارش روابــط عمومی
و امــور بیــن الملل شــرکت
گلگهر ،شــرکت توسعه آهن
و فوالد گلگهر در راســتای
بهبود ارتقاء ســطح ســامت

کارکنــان ،تعهــد و التزام به
انطباق با شــاخصهای کیفی
و کمــی زیســتمحیطی،
اقدام بــه جمــعآوری غبار،
احــداث غبارگیرهای جدید و
اصالح غبارگیرهــای موجود
کردهاســت.مدیرعامل شرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر
در آییــن افتتاح ایــن پروژه
گفت :پروژه احداث ،توســعه
و بهبود غبارگیرهای شــرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر؛
پــروژهای زیســتمحیطی
اســت که در راســتای حفظ
سالمت پرسنل آن مجموعه و
محیطزیست منطقه با برآورد

 ۵۰تن در ساعت جمع آوری
غبار نرمــه گندله از محیط و
بازگرداندن آن به چرخه تولید
با  ۱۲۷۲۶۹نفر ســاعت کار
انجام شــده در حوزه نصب و
راه اندازی ،بهینه سازی و بهره
برداری و  ۷۶۵۵نفر ساعت کار
انجام شده در حوزه مهندسی
آغاز بــه کار میکند .مهندس
محمد محیاپور افزود :با انجام

این پروژه میزان غبار محیطی
به کمتــر از  ۱۰میلی گرم بر
متــر مکعب و غبــار خروجی
اســتک به کمتر از  ۵۰میلی
گرم در متر مکعب می رسد.
مهنــدس ایمــان عتیقــی
مدیرعامل شــرکت معدنی و
صنعتــی گلگهر نیــز در این
مراسم گفت :حفاظت از محیط
زیســت و کاهش آسیبهای

 - 34حميدرضا رضائي لری فرزند يدا ...کد نامزد 194
 - 35اکبر رضوی نشاط فرزند علي کد نامزد 195
 - 36شهناز زرين خط فرزند ناصر کد نامزد 196
 - 37ابوذر زينلي فرزند کرامت کد نامزد 197
 - 38سيدرضا سجادی فرزند سيدعلي اکبر کد نامزد 198
 - 39حجت سعيدی فرزند حميدرضا کد نامزد 212
 - 40حميدرضا سعيدی فرزند محمود کد نامزد 214
 - 41ميترا سلطان احمدی فرزند نبي ا ...کد نامزد 215
 - 42احمد شاه حسيني مشهور به حاجى فرزند محمود کد
نامزد 216
 - 43وحيد شاهمرادی پور فرزند اکبر کد نامزد 217
 - 44احمدرضا شهبا فرزند عباس کد نامزد 219
 - 45حمزه صادقي پور فرزند حمداله کد نامزد 242
 - 46امين صادقي گوغری فرزند علي محمد کد نامزد 245
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 - 48نجمه صادقي گوغری فرزند کورش کد نامزد 247
 - 49مريم صبوری فرزند احمد کد نامزد 248
 - 50عليرضا صفاری فرزند محمود کد نامزد 249
 - 51نادر عسكری فرزند منصور کد نامزد 251
 - 52مجتبي علي محمدی فرزند احمد کد نامزد 257
 - 53فرزين فاطمي زاده فرزند ناصر کد نامزد 258

ذکر اینکه شــهرداری سيرجان امکانات الزم برای تبلیغات کاندیداهاي
محترم را فراهم نموده است ابراز داشت :از کاندیداهای تأييد صالحيت
شــده شوراي اسالمي شهر تقاضا می شود تا اخالق انتخاباتی را رعایت
نماینــد و از نصب هرگونه بنر غیر از جلوی ســتاد کاندیداها مغایر با
قانون تبلیغات انتخابات میباشد خودداری نمايند.
قليچ خاني با اشــاره به برگزاری ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت
جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در  ۲۸خرداد
ماه سال جاری گفت :ملت ســرافراز ایران با حضور حداکثری خود در
انتخابات خرداد ماه ،با عزمی جزم گامهای بلندی در راه توســعه کشور
بر خواهد برداشت .وی با بیان اینکه آنچه مهم است حضور و مشارکت
مردم در انتخابات اســت ،ابراز داشــت :در این زمینه قطعاً شــهرداری
ســيرجان همراه با سایر ارگانها در راستای حضور حداکثری مردم در
انتخابات فعالیت میکنند.

زیســت محیطــی از جملــه
رسالت مهم همه شرکتهایی
اســت که در حــوزه صنعت و
معدن فعالیت دارنــد و قطعاً
شرکت گلگهر و شرکتهای
منطقه نیــز این مهــم را در
دستور کار خود قرار میدهند
تا ضمن فعالیت در حوزه تولید
و توسعه صنعت؛ محیط زیست
را از افزایش آسیب حفظ نموده
و برای احیای آن تالش کنند
تا نســلهای آینده از محیط
زیستی مناسب بهرهمند باشند.
این گــزارش میافزاید در این
مراســم که با سخنان فرماندار
ســیرجان در راستای ضرورت
حفاظــت از محیط زیســت
همراه بــود ،در ادامه مهندس
مرجان شاکری مدیرکل محیط
زیست استان کرمان نیز ضمن
بازدیــد از مجموعه شــرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر،
از اقدامــات زیســت محیطی
شرکت گلگهر و شرکتهای
منطقه تشکر کرد و گفت :علی
رغم اینکه اقدامــات پیرامون
حفاظــت از محیط زیســت
بــرای صنعت هزینــه باالیی
دارد ،اما خوشبختانه این مهم
در شــرکت گلگهر و شرکت
توســعه آهن و فوالد گلگهر
همواره در اولویت است که این
دیدگاه مثبت رو به جلو ،جای
تقدیر دارد.
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  دو نفر انصراف دادند
آخرین خبر از ستاد انتخابات شهرستان تا عصر جمعه حاکی
است از این فهرســت دو نفر از نامزدها به اسامی عماد الدین
یوســفی و مهتاب معصومی انصراف دادند .خبرنگار ما گزارش
داد احتمال انصرافی های بیشتری در روزهای آینده وجود دارد.

مدير روابط عمومي شــهرداری سيرجان گفت :شــهرداری سيرجان
تمهیدات مناســبی برای فعالیتهای تبلیغاتی داوطلبان شرکت کننده
در ایــن انتخابات ،با هدف توزیع عادالنه فرصتهای تبلیغاتی محیطی،
جلوگیری از نازیباییهای بصری و حفظ سیمای شهری در نظر گرفته
است .وی به تشکیل ستاد ســاماندهی تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و
گفت :با توجه به تأثیر تبلیغات مناســب در حضور بیشــتر و با شکوه
در انتخابات؛ شــهرداری سيرجان نسبت به تشــکیل ستاد ساماندهی
تبلیغات انتخابات اقدام و تا کنون جلســات مــداوم و منظمی در این
خصوص برگزار کرده است .وی تصریح کرد :شهرداری سيرجان تالش
میکند بــه منظور افزایش حداکثری شــهروندان در انتخابات از هیچ
کوشــش و حمایتی دریغ نکند در همین راســتا تاکنــون ۵۰بیلبورد
شــهري با مضمون شعارهاي فرهنگي انتخابات و حضور گسترده مردم
در انتخابات در سطح شهر نصب شده است.

اظهار رضایت وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از انجام مسئولیتهای اجتماعی گهرزمین

اقدامات گهرزمین باعث
تحول در منطقه شده است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ
آهن گهرزمین مهندس رزم حسینی وزیر صمت از
اقدامات حمایتی در راستای اقتصاد مقاومتی شرکت
سنگ آهن گهرزمین در شهرستان منوجان بازدید کرد.
وی ضمن تقدیر از مســئولین گهرزمین در راستای
انجام مسئولیت های اجتماعی این شرکت عنوان کرد:
شرکت گهرزمین اقدامات بسیار شایستهای را در بحث
مســئولیتهای اجتماعی در منطقه محروم منوجان
انجام داده است که باعث تحول در منطقه شده است.
وی با اشــاره به اینکه نســبت به  ۱۰سال گذشته
شــاهد تغییرات گســترده ای در منطقه منوجان
هستیم خاطرنشان کرد :شرکت گهرزمین در بحث
آموزش و توســعه در منطقه منوجان اقدامات مهم
و ماندگاری را انجام داده اســت که این امری بسیار
پسندیده است.

رزم حســینی همچنین اقدامات شرکت سنگ آهن
گهرزمین در راســتای مســئولیت های اجتماعی و
ساخت مدرسه در شهرستانهای سیرجان و منوجان
را قابل تقدیر دانســت .این گزارش همچنین حاکی
است کلنگ ساخت مدرسه شهید سلیمانی منوجان
در ســفر مدیر عامل گهرزمین به منطقه به زمین
زده شــد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
شــرکت ســنگ آهن گهرزمین مراسم کلنگ زنی
مدرسه شــهید سلیمانی منوجان با حضور مهندس
محمد فــاح مدیرعامل شــرکت گهرزمین ،احمد
اسکندری نســب مدیر کل آموزش و پروش استان،
رضا فالح مدیر عامــل جمعیت هالل احمر و دیگر
مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد .شایان ذکر
است این مدرسه با زیربنای  ۴۹۵متر مربع و با اعتبار
 ۳۵میلیارد ریال در این منطقه احداث خواهد شد.

