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سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان:

ورودتورهای غیرمجاربه کویر لوت 
به یک معضل تبدیل شده است

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان:

افتتاح و کلنگ زنی 320میلیارد 
تومان پروژه در هفته دولت 

مدیر کل کمیته امداداستان کرمان :

جشن عاطفه ها از 7 شهریوردر استان 
کرمان آغاز می شود

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:

تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی
 بنیاد مسکن برای زوج های جوان کرمانی 

24 2
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 کرمان

  بامشارکت مجتمع مس شهربابک  صورت گرفت ؛

   برگزاری مسابقات 
سراسری عملیات حرارتی 

در کرمان
3

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان با اشاره به اینکه امسال برای 15 هزار واحد مسکن در بخش مقاوم سازی 
و مســکن زوج های جوان و حتی افرادی که هنوز قصد ازدواج دارند تسهیالت 40 میلیون تومانی با کارمزد 4 
درصد در نظر گرفته شده است گفت: 10 هزار واحد دیگر نیز در نظر گرفته شده که 5 هزار واحد از این تعداد به 

صورت جدی در  حال پیگیری است و امیدواریم برای دهه  فجر امسال آماده شود...
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کسب مقام اول درسایت همگام
کسب رتبه ممتازکشوری دربرنامه تعالی مدیریت

کسب مقام درمسابقات پرسش مهر 19
مقام اول استان رشته نقاشی 
مقام اول استان رشته پوستر 

مقام سوم استان رشته وبالگ نویسی 
کسب مقام در مسابقات فرهنگی وهنری

مقام اول  رشته تکنوازی گرایش ملودیکا
مقام دوم رشته ادبی گرایش شعر

مقام دوم رشته ادبی گرایش داستان 

کسب مقام درهشتمین جشنواره نوجوان سالم
مقام اول رشته نقاشی 

مقام اول رشته عکاسی پایه هفتم 
مقام اول رشته عکاسی پایه نهم 
مقام اولرشتهایدههایدانشآموزی
مقام سوم رشته روزنامه دیواری 

مسابقات قرآن ومعارف اسالمی
مقام دوم رشته احکام 

مقام سوم رشته صحیفه سجادیه 
نتایج مسابقات ورزشی:

مقام دوم ناحیه توسط تیم والیبال  دبیرستان دوره اول ریحانه شعبه )1(
دســت همه عزیزانی که ما را در اجرای هرچه بهترتعلیم وتربیت آیندگان ایران اســالمی یاری نمودند به گرمی می فشاریم.باتشکراز:  ریاست محترم اداره 
آموزش وپرورش ناحیه دو وســایرهمکاران اداره-انجمن اولیاء ومربیان مدرســه-آقای صادقی نژاد مدیرعامل مؤسســه خیریه کوثرمشــیز-خانم پروین 
امیرزاده نماینده مؤســس-مدیریت ومعاونیــن مدرسه-کادرآموزشی،پرورشــی ودفتری،امــوراداری ومالی،حســابداری،کامپیوتر،خدمتگزاران پرتالش 
مدرسه وهمه همکاران که اگرتالش آنان نبوداین مدرسه به این جایگاه وپیشرفت نمی رسید.                                                                                            مؤسس : پروین عباسپور

موفقیت های کسب شده دبیرستان دوره اول ریحانه شعبه )1( در سال تحصیلی98-97
خداوندرابرگذشته خودشاکریم وبرای آینده ازاوکمک میخواهیم.
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 حسین رشیدی در نشســت کمیته فنی بیماری های طیوراداره کل دامپزشکی 
استان کرمان، بیان کرد: این کمیته متشکل از متخصصین و کارشناسان طیور، 
نمایندگان تشکل ها، صاحبان واحدهای پرورش طیور به مدت سه سال متوالی 
در خصوص پیش گیری از بیماری های طیور و مقابله با مشــکالت این صنعت 

فعالیت می کند و از دیدگاه صاحب نظران استفاده می نماید.

مدیرکل دامپزشکی اســتان کرمان در ادامه ضمن بیان خالصه ای از وضعیت 
صنعت طیور اســتان، گفت: در اســتان کرمان زنجیره کامل واحدهای پرورش 
طیور شــامل؛ مرغ اجداد، مرغ مادر گوشتی، نیمچه گوشــتی و مرغ تخم گذار 

صنعتی وجود دارد.
وی با بیان این مطلب که  واحد های غیر مجاز مشــکل جــدی صنعت طیور 

استان می باشــند، افزود: در این واحد های غیر مجاز، به اصول پیش گیری از 
بیماری ها توجهی نمی شود و تمام اقدامات مبتنی بر درمان است.وی با اعالم 
لزوم تصحیح سیستم تنظیم بازار صنعت طیور استان، اظهارکرد: متاسفانه تولید 
اســتان دراین صنعت، دالل محور می باشــد تا تولید محور، بنابراین دالل ها 

تعیین کننده سرنوشت تولید این صنعت در استان می باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان اعالم کرد؛
صنعت مرغداری کرمان، در تسخیر دالالن

خبــر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمان

خبر

منوچهــر فالح در جمــع خبرنگاران به 
مناســبت هفته دولت، هفتــه دولت را 
هفته میثاق با شهدا دانست و آن را نماد 
دولت مکتبی و مردمــی نام برد و گفت: 
استان کرمان پهناورترین استان کشور 
اســت و از ســال 1372 خط لوله گاز از 
بندرعباس به این اســتان آمد و در ابتدا 
شهرستان های رفسنجان و سیرجان از 
نعمت گاز برخوردار شدند و در سال 75 

مشعل شهر کرمان برافروخته شد.
به گزارش خبرنگار جام جم کرمان وی 
ادامه داد: در طول 26 ســال گذشته از 
71 شهر استان، 53 شــهر از نعمت گاز 
برخوردار شــدند و از 18 شهر باقیمانده 
17 شهر پیمانکار اقدامات اجرایی آنها را 
آغاز کرده و فقط شهر جبالبارز باقیمانده 
بود کــه اخیرا مجوز گازرســانی به این 
شهرســتان را نیز اخذ کردیم و تا پایان 
سال همه شــهرهای اســتان از لحاظ 

گازرسانی تعیین تکلیف خواهند شد.
مدیر عامل شــرکت گاز استان کرمان 
با اعالم این خبر کــه تاکنون 93 درصد 
جمعیت شــهری اســتان کرمان تحت 
پوشــش گاز هســتند که تا پایان سال 
99 این پوشــش به 100 درصد خواهد 
رســید، تصریح کرد: از 4 هــزار و 807 

روستای اســتان، 3 هزار و 300 روستا 
واجد شــرایط گازرســانی بودند که هم 
اکنون یک هزار و 174 روســتا از نعمت 
گاز برخوردار بوده و 422 روستای دیگر 
پیمانکار گازرسانی به آنها تعیین شده و 
109 روســتای دیگر در مرحله انتخاب 

پیمانکار هستند.
وی بیش از 2 هــزار کیلومتر طول خط 
فشار قوی گاز، 16 هزار و 700 کیلومتر 
طول خطوط تغذیه و شبکه، نصب 403 
علمــک گاز و برخــورداری 670 هزار 
خانواده از نعمت گاز از اقدامات صورت 
گرفته در استان کرمان برشمرد و گفت: 
تاکنون در حــوزه صنعــت 780 واحد 
صنعتی کوچک و بزرگ گازرسانی شده 
و 77 جایگاه CNGبرای سوخت گیری 

در سطح استان راه اندازی کردیم.

مصرف 8 هزار میلیارد متر مکعب 
گاز در سال گذشته در استان

فالح از مصــرف 8 هزار میلیــارد متر 
مکعب گاز در سال گذشته در استان خبر 
داد و بیان کــرد: 18 درصد این مصرف 
در بخش خانگــی، 35 درصد در بخش 
صنعت و 47 درصــد در بخش نیروگاه 

بوده است.
وی سرعت بخشــیدن گازرســانی به 
مناطق جنوبی و شــرقی اســتان را از 
اولویت های شــرکت ملی گاز اســتان 
نام بــرد و بیان کــرد: خــط انتقال گاز 
کهنوج به جیرفت مهمترین اقدام سال 
گذشته بود که شــاهرگ گازرسانی به 
جنوب اســتان بود که در همین راســتا 
نیز پروژه گازرســانی شهرســتان های 
جیرفت، نرماشــیر و فهرج در دهه فجر 
ســال گذشــته به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شــرکت ملی گاز اســتان 
کرمان در واکنش بــه برخی صحبت ها 
مبنــی براینکه گاز در شــهر جیرفت به 
صورت نمادین افتتاح شــده و مردم از 
آن نفعی ندارند، گفت: در همه جاهایی 
که پروژه گازرســانی اجــرا کردیم این 
حرف ها را نداشــتیم اما نمی دانم چرا در 
شــهر جیرفت این چنیــن حرفایی زده 
می شــود؟ چه کســی این اخبــار را در 
خصوص جیرفت منتشر می کند؟ امروز 
سه فاز در این شهر در حال انجام است، 
آیا اینها ناپیداســت؟ ما برای اجرای این 
پروژه حدود 700 میلیــارد تومان هزینه 
کرده ایم.این مقام مسئول گازرسانی به 
صنایع را از اولویت های بعدی شــرکت 
ملی گاز دانست و اظهار کرد: گازرسانی 
به روستاهای باقیمانده در شمال استان 

اولویت بعدی این شرکت خواهد بود.
فالح با اشــاره به اقدامــات جهادی در 
حوزه گازرســانی بیان کرد: در ســال 
گذشــته به رغــم وجــود تالطم های 
اقتصــادی و تحریم هــای ظالمانه که 
برخی پروژه های ما را بــه مرز تعطیلی 
رســاند، اما یک هــزار و 400 کیلومتر 
شــبکه گذاری در سطح اســتان انجام 
دادیم که با این اقدام 40 درصد از تعهد 

خود را عملیاتی کردیم.
وی عنوان کرد: 280 روســتای استان 
کرمان در ســال گذشــته از نعمت گاز 
طبیعــی برخوردار شــدند، به طوری که 
متوســط در سال گذشــته هر روز یک 
روســتا از نعمت گاز برخوردار شــدند، 
ضمن آنکه فروش گاز استان کرمان در 
سال گذشته به 7 میلیارد و 900 میلیون 
مترمکعب رسید که جزء استان های برتر 

کشور در این حوزه بودیم.

مدیر عامل شــرکت ملی گاز اســتان 
کرمان با اشــاره به وجــود 38 هزار و 
400 مشــترک گاز در ســال گذشته در 
اســتان کرمان گفت: همچنین در سال 
گذشــته 25 هزار و 300 انشعاب جدید 
در سطح اســتان کرمان نصب کردیم.

وی از برنامه های سال جاری شرکت گاز 
استان سخن به میان آورد و گفت: بیشتر 
برنامه شــرکت گاز در استان کرمان در 
سال جاری، گازرسانی در بخش صنعت 
است که در این راستا 13 محور در نظر 
گرفته شده اســت که در این 13 محور 
11 شــهرک صنعتی، چند کوره و ... از 
نعمت گاز برخــوردار خواهند شــد که 
پیش بینی می کنیم با این اقدام بیش از 
60 میلیون لیتر سوخت در سطح استان 
کرمان صرفه جویی شودکه بهترین راه 

مبارزه با قاچاق سوخت خواهد بود.
فالح از تعریف یک هــزار و 200 پروژه 
جدید گازی در اســتان خبر داد و گفت: 
پیمانکار بخش زیــادی از این پروژه ها 
انتخاب شــده و حدود 4 هــزار کیلومتر 
از این پروژه ها نیز هــم اکنون در حال 
اجراســت و پیش بینی می شــود 200 
روستای استان در ســال جاری از نعمت 
گاز برخوردار شوند ضمن آنکه شهرهای 
هنزا، اندوهجرد، زهکلوت و شهداد نیز 
در ســال جاری از نعمــت گاز برخوردار 

خواهند شد.

امسال رکورد لوله گذاری کشور 
را خواهیم شکست 

وی ادامه داد: میزان تعهدات امســال ما 
در بخش گازرســانی، یک هزار و 100 
کیلومتر است که تاکنون 800 کیلومتر 
از این تعهد اجرایی شده است که نسبت 

به مدت مشابه ســال قبل 300 کیلومتر 
افزایش لوله گذاری را شــاهد هستیم و 
پیش بینی می کنیم امسال با لوله گذاری 
حدود 2 هزار کیلومتر رکورد کشــوری 
را بشــکنیم.مدیر عامل شــرکت ملی 
گاز اســتان کرمان با اعالم این خبر که 
در تمام شهرســتان های اســتان پروژه 
گازرسانی داریم و شهرســتانی نیست 
که پروژه گازرســانی را نداشته باشد، به 
پروژه های قابل افتتــاح در هفته دولت 
اشــاره کرد و افزود: پروژه گازرسانی به 
66 روستا را در این هفته خواهیم داشت 
که با افتتاح این پروژه ها،  6 هزار و 500 
خانــوار از نعمت گاز برخــوردار خواهند 
شد که در این راســتا 55 میلیارد تومان 
میزان اعتبار هزینه شــده است.وی از 
افتتاح وکلنگ زنــی 230 میلیارد تومان 
پروژه در هفته دولت توسط شرکت ملی 
گاز استان کرمان خبر داد و بیان کرد: در 
هفته دولت عملیات اجرایی گازرســانی 
به شهرهای شــهداد، اندوهجرد و نودژ 
و 58 روستای استان کرمان کلنگ زنی 
خواهد شــد کــه از محل اجــرای این 
پروژه ها 8 هــزار و 800 خانوار از نعمت 
گاز برخوردار خواهند شد و برای اجرای 
این پروژه ها 175 میلیارد تومان سرمایه 
نیاز اســت.فالح بــر لزوم ســاماندهی 
حاشیه های شهرها توسط دستگاه های 
مربوطه تاکید کرد و در ادامه با اشــاره 
به هزینه های تحمیلــی از محل صدور 
کاغذی قبوض گاز، خاطرنشان کرد: در 
بخش راین از توابع شهرســتان کرمان، 
به عنوان پایلوت حذف کاغذی قبوض 
گاز را دنبال می کنیم کــه در این طرح 
قبض گاز مردم این بخــش به صورت 

پیامکی برای آنها ارسال خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز استان کرمان:

افتتاح وکلنگ زنی 230 میلیارد تومان پروژه در هفته دولت
در راســتای ایمنی کارگران ساختمانی 

روزمزد؛
طرح خیرخواهانــه »هام« در 

کرمان کلید خورد

مریم آبشاهی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه 
کویر، از آغاز یــک طرح خیرخواهانه برای قشــر 
کارگر خبــر داد و گفت: طــرح »هام«)هدیه لوازم 
ایمنی فردی( که در این طرح لوازم ایمنی فردی که 
توسط برخی مجموعه های بزرگ تولیدی، معدنی و 
صنعتی، هدیه شده، در بین کارگران ساختمانی که 

در میادین هستند، به صورت هدیه توزیع می شود.
وی با بیان ایــن مطلب که به دنبال این هســتیم  
که محیط کار امــن و ایمن برای همــه کارگران 
فراهم کنیم، ادامه داد: بــا توجه به اینکه کارگرانی 
که به صورت روزمزد مشغول به کار هستند، امکان 
تهیه لوازم حفاظت ایمنی کار بــرای خود ندارند و 
ممکن است کارفرما به خاطر یک روز کار این لوازم 
و تجهیزات را تهیه نکند لذا این طرح را برای ارتقاء 

ایمنی کارگران در سطح استان کلید زدیم.
معــاون روابــط کار اداره کل کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعی اســتان کرمان تصریح کــرد: کارگر باید 
سالم باشد تا بتواند امرارمعاش کند.وی با بیان این 
مطلب که این طرح از رفســنجان آغاز شده است، 
اظهار کرد: این طرح در کرمان، زرند، شــهربابک، 
ســیرجان، بافت، بم و در منطقه جنوب اســتان در 
آینده نزدیک اجــرا خواهد شد.آبشــاهی از ملبس 
کردن 2هزار کارگر به تجهیــزات ایمنی فردی در 
این طرح در آینده نزدیک خبر داد و در ادامه خطاب 
به خیرین گفت: افراد خیــر می توانند در این طرح 
مشــارکت کنند زیرا بیکار شــدن کارگر به دلیل 
آســیب دیدگی در محل کار باعث ایجاد مشکالتی 

برای کارگر و خانواده او خواهد کرد.

سرپرســت میراث فرهنگی اســتان 
کرمان:

ورود تورهای غیرمجاز به کویر 
لوت به یک معضل تبدیل 

شده است

به گزارش ایســنا منطقه کویر، فریدون فعالی 
در نشســت با اعضاء انجمن صنفی راهنمایان 
گردشگری اســتان کرمان، اظهار کرد: استان 
کرمــان دارای ظرفیــت های بســیارخوبی در 
حوزه های مختلــف میراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری اســت که بایــد با هم 
افزایی میان فعاالن حوزه گردشــگری اســتان 

شناسانده شوند.
وی تصریح کرد:  باید با توانمندســازی انجمن 
های فعال در صنعت گردشــگری برای جذب 
هرچه بیشــتر گردشــگران به ســوی اســتان 

کرمان برنامه ریزی و تالش شود.
فعالی با تاکید براینکــه اهمیت ندادن به برخی 
ظرفیت های گردشگری ســبب از دست رفتن 
بازارهای هدف گردشــگری می شــود، افزود: 
باید با برنامه ریزی و تغییر رویکردها، اســتان 
کرمان را به خوبی به گردشگران معرفی کنیم.

سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی،صنایع 
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در 
خصــوص ورود تورهــای غیر مجاز بــه کویر 
لوت خاطرنشــان کرد: متاســفانه در چند سال 
اخیر موضوع ورود تورهــای غیرمجاز به کویر 
لوت به یک معضل بزرگ تبدیل شــده اســت 
که امیدواریم با همکاری دســتگاه های مرتبط 

بتوانیم این مشکل را حل و فصل کنیم.

عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی 
ضمن اشــاره بــه اینکه بــرای رونــق تولید، 
برخورد با مفســدان و تامیــن امنیت اقتصادی 
ضروریست، گفت: رئیس قوه قضائیه با انتصاب 
نیروهای کارآمد و جوان نشــان داده که برای 

تحول در این  قوه مصمم است.
احمدعلی مقــدم عضو شــورای مرکزی حزب 
موتلفــه اســالمی در گفت وگو بــا خبرگزاری 

فارس، با اشاره به گذشت شــش ماه از حضور 
آیت اهلل رئیســی در  قوه قضائیه و گام های بلند 
وی برای تحــول در این  قوه، عنوان داشــت: 
رئیســی با تأکید بــر اینکه حکم مقــام معظم 
رهبری، منشور جدید اجرایی قوه  قضائیه است 
و اســتفاده حداکثری از تمــام ظرفیت  این قوه 
در راســتای اجرای عدالت برای احقاق حقوق 
مردم، مــورد تأکید جدی وی اســت و با اعالم 

اینکه تخلف از قانون را بــر  نمی  تابد و همه باید 
پایبند به محور بودن قانون باشــند، کار خود را 

آغاز کرد.
عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه اســالمی 
ادامه داد: با توجه بــه اینکه رهبر فرزانه انقالب 
در نامه گام دوم انقالب بر اجرای عدالت تأکید 
ویژه دارند و برای اینکه مردم احســاس اجرای 
عدالت کننــد، باید با مفاســد در هر ســطح و 

دستگاهی که وجود دارد، برخورد شود.
این کارشــناس سیاســی مطرح کرد: البته باید 
این را مدنظر داشته باشیم که هر چند وی قصد 
اصالح سیســتم را داشته باشــد تا ساختارهای 
فســادزا در کشــور اصالح نشــوند باید شاهد 
باشــیم این ُدمل چرکین هر روز از جایی سرباز 

کند.
 بنابرایــن هرچقــدر رئیس  قــوه قضائیه قصد 
کاهش کانون فساد را در کشور داشته باشد اما 
قوانین دارای روزنه نفوذ برای تخلف اقتصادی 
باشــند، عماًل وی راه به جایــی نخواهد برد و 
امیدواریم قوه مقننه بــه مدد قوه قضائیه بیاید و 

با اصالح قوانین روزنه نفوذ بسته شود.

مدیر کل تامین اجتماعی اســتان به مناســبت آغاز 
هفته دولــت و جهت ارائه گزارشــی از عملکرد این 
سازمان در اســتان با نمایندگی روزنامه های کار و 

کارگر و جام و جم کرمان دیدار نمود.
حســینی مدیر کل تامین اجتماعی اســتان کرمان 
دراین دیدار بیان کرد : رســانه ها نقش بسیار مهمی 
در ترویج فرهنگ بیمه های اجتماعی در بین مردم 
دارند .وی با بیان این مطلب افزود: بنای کار سازمان 
تامین اجتماعی در کشور جلب اعتماد مردم نسبت به 
حاکمیت و دولت است واین کار در شعار نبوده بلکه 
در عمل درحال اجراء می باشــد وی با اشاره به ارائه 
خدمات غیر حضوری و طرح ملــی دکتر نوربخش 
افزود: بیمه هــای اجتماعی جــزء الینفک زندگی 

مردم است.
وی با بیان اینکه در ســال رونق تولیــد ودر جهت 
حمایت از واحدهــای تولیدی در حــال اجراء طرح 
بخشــودگی جرائم بیمه ای در اســتان می باشیم  
افزود: در این راســتا تــا کنون تعــداد 1200نفر از 
کارفرمایان: اســتان  درخواست بخشودگی به شعب 

سازمان ارائه نموده اند .وی در پایان با اشاره به اینکه 
همه ســازمانها در برابر مطالبات مردم پاسخگو می 
باشند خاطر نشــان کرد: آماده هرگونه نظارت گری 

مطبوعات وجرایدبر نحوه عملکــرد وارائه خدمات 
توســط واحدهای اجرایی ســازمان در استان می 

باشیم .

حضور مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان
 در محل نمایندگی روزنامه سراسری کاروکارگر و جام جم استان کرمان به مناسبت  هفته دولت

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

گام اول مقابله با فساد اصالح ساختارها و قوانین فساد زا باشد



   پنجشنبه 7 شهریور 1398   شماره 5468
جانشین پلیس آگاهی ناجا خبر داد؛

پیگیری اموال مسروقه در سامانه " نما"

نگاه

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  در استـان 

کرمـان 
جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: سامانه ای در پلیس آگاهی ناجا به عنوان "نما" راه اندازی 
شده که اموال مسروقه بالصاحب در آن قرار گرفته و مردم با مراجعه به این سامانه می توانند 

اموال سرقتی خود را شناسایی کنند که به آنها بازگردانده می شود. 
سردارمسعود منفرد در همایش یک روزه ویژه کارکنان پلیس آگاهی سراسر استان و تجسس 

فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان اظهار کرد: هدف اصلی این همایش هماهنگی بین 
مجموعه پلیس آگاهی و پلیس های تخصصی دیگر در استان کرمان در زمینه کاهش جرایم 
است که کاهش فاصله بین کشف و وقوع را برنامه ریزی و پیگیری می کنیم.وی درباره 
وضعیت استان کرمان بیان کرد: شرایط استان کرمان از نظر کشف جرائم خوب است.منفرد 

اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، وقوع جرائم به ویژه سرقت در سال جاری افزایش 
داشته اما در 5 ماهه 98 کشف جرائم نسبت به وقوع افزایش یافته و وضعیت استان کرمان 
خوب است و کشف نسبت به وقوع در این استان نسبت به کشور بسیار مطلوب است و مطمئنا 

با تالش فرمانده انتظامی استان و کارکنان این نهاد وضعیت بهتر نیز خواهد شد.

حکمــت قاســمخانی - خبرنگارجام جم 
کرمان: شانزدهمین دو ره   سراسری و دومین دوره 
بین المللی  مسابقات  عملیات حرارتی با حضور 150 
د انشجو ی سراسر کشــور  در تاریخ ششم و هفتم 
شــهریورماه جاری در محل دانشکده  فنی مهندسی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. این مسابقات 
که به صورت سالیانه بین دانشــجویان  رشته های 
مهندسی مواد و متالوژی سراســر کشور برگزار می 
شود، جلوه ای از همکاری صنعت و دانشگاه  بوده  و 
دانشجویان توان و اســتعداد خود را در بهبود ساختار 
قطعات فلزی و افزایش کیفیت آنهــا به رقابت می 
گذارند. این دوره از مســابقات با مشارکت  مجتمع 
مس شهربابک،مجتمع مس سرچشمه، شرکت های 
فوالد ســیرجان ایرانیان، فوالد زرند ایرانیان،فوالد 
بوتیای ایرانیان ،شــرکت ســنگ آهن  گهر زمین 
و مجتمع فــرو آلیاژ رباط  برگزار شــد  و این صنایع 
بخشــی از نیازهای صنعتی خود در حــوزه قطعات 
فلزی را در اختیار دانشــجویان قرار دادند  تا ساختار 
کششــی یا ضربه پذیری آنها را  از طریق  عملیات 

حرارتی  بهبود بخشند.

رقابت  150 دانشجو
کاظم طهماســبی ، رییس این دوره از مســابقات 
با اشــاره به رقابت  150 دانشــجو در قالب  50 تیم 
در چهار بخش آهنــی، غیر آهنی،ویــژه  و صنعتی  
می گوید:  ســواالت این بخش ها  همگی توســط 

وزارت دفاع و صنایع بزرگ مس شــهربابک و مس 
سرچشمه طراحی شده اند. وی می افزاید: در بخش 
آهنی این دوره از مســابقات  18 تیم و در بخش غیر 
آهنی  14 تیم شرکت کرده اند  که در بخش  صنعتی 
یک نمونه کاتد مجتمع مس شهربابک ، بخش آهنی 
نمونه فوالدی، بخش غیر آهنی  نمونه آلیاژ منیزیم  
و در بخش ویژه  یک نمونه شفت آسیا مینیون مس 

سرچشمه  به بهره برداری می رسد.

تامین نیازهای مجتمع مس شــهربابک با  
استفاده از دانش بومی 

مجتمع مس شــهربابک  یکی از واحد های صنعتی 
بزرگی اســت که با حمایت از برگزاری  مســابقات 
عملیات حرارتی  و حضور پررنگ غرفه آن در بخش 
نمایشگاه این دوره از مســابقات  سعی کرده ارتباط 
مناســب  و موثری را با دانشــجویان شرکت کننده 
برای رفع نیازهای پاالیشــگاه خاتون آبــاد  برقرار 
کند. مدیر پاالیشــگاه خاتون آبــاد  در گفتگو با جام 
جم  کرمان با بیان اینکه  این پاالیشــگاه با ظرفیت 
200هزار تن مس کاتدی در سال 94 افتتاح شد و تا 
کنون بیش از  268 هزار تــن  کاتد مس تولید کرده 
است  می گوید:  پاالیشگاه خاتون آباد از  مدرنترین 
پاالیشگاه  های مس در دنیا می باشد  که در آن   از 
بروزترین  تکنولوژی موجود  دنیا که استفاده از کاتد 
بالنک  دایمی می باشد  اســتفاده شده است. رامین 
طبســی نژاد، می افزاید:  در پاالیشگاه خاتون آباد از 

دانش کاتدبالنک  اســتفاده می شــود  که یکسری 
خواص داشــته و دارای راندمان باالیی اســت.  وی 
هدف از حضور و حمایت  مجتمع مس شهربابک از 
این دوره از مسابقات عملیات حرارتی ، ارتباط صنعت 
با دانشگاه برای اســتفاده از پتانسیل دانشگاه در رفع 
نیازهای واحــد های صنعتی عنوان مــی کند و می 
گوید: کاتدبالنک هایی که در پاالیشگاه خاتون آباد 
استفاده می شــود بعد از مدتی استفاده در داخل آنها 
یکسری تنش ایجاد شــده  که باعث گردیده حالت 
فنری پیدا کنند ؛لذا با  توجه بــه اینکه ما برای خرید 
این کاتدبالنک ها به خارج از کشــور وابسته هستیم  
سعی داریم  در شــرایط تحریمی کشور  با حضور در 
این مسابقات و  اســتفاده از دانش اساتید دانشگاه و 
دانشجویان حالت فنری کاتدبالنک ها را رفع کنیم 
و بتوانیم دوباره در چرخه تولید از آنها اســتفاده کرده 
و باعث باالرفتــن راندمان  و جلوگیــری از خرابی 
دیگر تجهیزات  شــویم.  مدیر پاالیشگاه خاتون آباد  
تصریح می کند: علی رغم وارداتی بودن تکنولوژی 
به کار رفته در این  پاالیشــگاه ،با استفاده از دانش و 
توان بومی 80 درصد  قطعات مورد نیاز آن در داخل 

کشور ساخته می شود. 

 ارتباط دانشجویان با واحد های صنعتی  
مهیا محمدی، مســئول نمایشگاه مسابقات عملیات 
حرارتی نیز با اشــاره بــه اینکه هــدف از  برگزاری 
مســابقات عملیات حرارتی  مطرح کردن ســواالت 
شرکت های صنعتی و به چالش کشیدن دانشجویان 
برای پیدا کردن پاســخ ســواالت آنها می باشد می 
گوید: دانشــجویان  تمامی رشته ها علی الخصوص 
مهندسی مواد و متالوژی و مکانیک در این مسابقات 
شرکت کرده اند  و هر کدام از گروه های دانشجویی  
شرکت کننده در این مسابقات که بتوانند  به سواالت  
شرکت های صنعتی پاسخ دهند از طرف آنها حمایت 
می شــوند. وی می افزاید: هدف اصلی از برگزاری  
این مســابقات ارتباط دانشــجویان با شرکت های 

صنعتی برای توســعه  خدمات و کار است و در پایان 
این مسابقات به نفرات اول تا ســوم که به سواالت 
مطرح شده توسط شــرکت ها پاسخ دادند  تندیس و 

جایزه اهدا  شد .
 مســابقات سراســری عملیــات حرارتــی یکی از 
مسابقاتی اســت که هر ســاله با حضور دانشجویان 

رشته مهندســی مواد و متالوژی کل کشور در یکی 
از دانشــگاه های کشــور زیر نظر ســازمان علمی 
دانشجویی مهندســی مواد برگزار می شود. عملیات 
حرارتی شــامل اعمال ســیکل های حرارتی گرم و 
سرد کردن است که منجر به بهبود خواص مکانیکی 

،فیزیکی  و شیمیایی قطعه نهایی می شود.      

عظمت و حرمت محرم

از آنجــا که ماه محــرم یادآور حادثــه کربال و 
عاشوراست، فرا رسیدن آن دل ها را اندوهناک 
می کند. پیروان و شــیفتگان امام حسین)ع( نیز 
از اول محرم همه جا را ســیاه پوش می کنند و 

به یاد آن امام شهید، به عزاداری می پردازند.
محــرم همچون عاشــورا، رمز احیــای خاطره 
حماســه های کربالســت. در فرهنگ شیعه، 
نام محرم با عاشــورا، کربال و امام حســین)ع( 
آمیخته شــده اســت و با یکدیگر پیوند دارند و 
گویی محرم جز حسین و کربال هیچ ندارد. امام 
حسین)ع( با شهادت، به قرب الهی رسید و این 
کار بزرگ، چون تابلویی زیبا، برای همیشــه در 

برابر چشمان انسان قرار دارد.

محرم، درس زندگی
در هر یک از ماه های خوب خدا، نســیم نعمت 
و رحمت بر مؤمنان مــی وزه. ماه محرم، ماهیه 
که به ما یاد می ده چگونــه زندگی کنیم. آموزه 
های عاشــورا و حرکت بی مانند امام حسین)ع( 
فقط برای ما مســلمونا نیست، بلکه برای انسان 
و انســانیته. محرم به ما درس عزت، معنویت، 

ایثار، حماسه و عرفان می ده.
بعضی آدمــا زندگــی رو در نفس کشــیدن و 
خوردن می دونــن؛ این جور زندگــی، زندگی 
حیوانیه، ولی زندگی انسان، متعالی تر و فراتر از 

خور و خواب و خشم و شهوته.
این زندگی سرشــار از ایمان و انسانیت و عزته 
که دین اســالم به اون حیات و زندگی طیبه و 
پاک می گه. امام حســین)ع( برای دست یافتن 
به این زندگی برتر و جاودانه، پذیرای شــهادت 
شــد و از بیعت با یزید خودداری کــرد. بر این 
اســاس، دیدگاه، هم مرگ و هم شهادت، خیر و 
سعادته، هم حیات و پیروزی و به فرموده قرآن، 
»اِحدی الُحســنیین« یکــی از دو خوبی. پس 
شیفتگان حســین)ع( حق دارن نسبت به یاران 
آن حضرت و شــهدای کربال احساس حسرت 
کنن و با خود بگن: ای کاش ما هم در کنار شما 

بودیم و به فوز عظیم می رسیدیم!
*سهیال بهشتی

  بامشارکت مجتمع مس شهربابک  صورت گرفت ؛

   برگزاری مسابقات سراسری عملیات حرارتی در کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
به گــزارش روابــط عمومــی دفتر 
ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شــورای اســالمی، 
محمدرضا پورابراهیمــی عنوان کرد: 
صندوق بازنشســتگان فوالد متعلق 
به 85 هزار بازنشســته فوالد کشــور 
اســت که اعضای آن در شرایط سنی 

و جسمی خاص هستند. 
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی 
فوالد تنها صندوقی اســت که ورودی 
ندارد، بیان داشــت: بایــد اولویت اول 
اداره این صنــدوق بر این باشــد که 
وضعیت اعضــای صنــدوق را در دو 
بخش حقــوق و دســتمزد و درمان، 
مدیریــت درســتی داشــته باشــند.

پورابراهیمی به تغییــرات مدیریتی در 
صندوق بازنشســتگان فوالد اشــاره 
کرد و گفت: با عســکری در خصوص 
راه انــدازی درمانــگاه تخصصــی 

بازنشستگان فوالد، مجتمع فرهنگی، 
آموزشی ورزشــی و درمانی و پرداخت 
به موقع حقوق و دســتمزد و معوقات 
توافق کرده بودیم و پیگیــری آنها را 
هم داریم.وی از هیئت مدیره صندوق 
بازنشســتگی فــوالد کرمــان برای 
پیگیری مســائل تقدیر کــرد و گفت: 
با دارایی ها و مطالبــات صندوق می 
توانیم، پنج برابر جمعیــت کنونی را از 
صندوق بپردازیم، امکانــات و دارایی 

صندوق متعلق به اعضای آن است.
پورابراهیمــی گفــت: نشســتی بــا 
مدیرعامل جدید صندوق داشــتیم و 
عنوان کردیم هر توافقی در کرمان از 
سوی بازنشسته ها با مجموعه صندوق 
قبال انجام شــده باید کامــال اجرایی 
شــود.نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس بیان کرد: 100 میلیارد تومان 
هم قرار بود برای طرح توســعه ذغال 
در استان داشته باشــیم و این توافق را 
هم جلو می بریــم.وی بیان کرد: آنچه 
مطالبات قانونی و به حق بازنشستگان 
ما در حوزه درمان و دســتمرد و حقوق 
بوده را باید جلو ببریم و به اندازه ســر 
سوزنی از این مطالبات کوتاه نمی آییم، 
توافقات با صندوق باید عملیاتی شوند 
و امیدواریم دغدغه بازنشستگان درباره 

صندوق را حل کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور :
مطالبات بحق بازنشستگان فوالد به صورت 

جدی پیگیری می شود
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از سر کوی تو هر کو به ماللت برود
نرود کارش و آخر به خجالت برود
کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا

حافظبه تجمل بنشیند به جاللت برود

به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیع نیــروی برق جنوب اســتان 
کرمان، عبدالوحید مهدوی نیا، مدیر 
عامل این شرکت ضمن گرامیداشت 
هفته دولت، بیان نمود: به مناســبت 
هفتــه دولت ایــن شــرکت پروژه 
هاي برق رســاني به 16 روســتاي 
فاقد برق، توسعه شــبکه جهت برق 
رساني به مشــترکین جدید، اصالح 
و بهینه سازي در راســتاي رفع افت 
ولتاژ، تعویــض کنتورهاي معیوب و 
همچنین اتوماســیون 36 دســتگاه 
کنترل از راه دور با اعتبــاري بالغ بر 

286 میلیارد ریال، در حوزه عملیاتي 
شــرکت افتتاح و به بهــره برداري 

خواهد رسید.
مهدوی نیــا از برق رســانی به 16 
روســتای فاقد بــرق تحــت حوزه 
عملیاتی شرکت خبر داد و گفت: 16 
روستای فاقد برق در شهرستان های 
ارزوئیه، بردسیر و جیرفت براي برق 
رســاني به  145 خانوار روستایي و با  
اعتباري به میزان  78 میلیارد ریال به 
بهره برداري خواهد رسید.وی افزود: 
توسعه شبکه در راستای برق رسانی 
به بیش از 7700 مشــترک جدید نیز 

ازجمله اقداماتی است که به مناسبت 
هفته دولت انجام خواهد شد.مهدوی 
نیــا تصریح کــرد: اصــالح و بهینه 
سازی شــبکه، جهت رفع افت ولتاژ 
و افزایش قابلیت اطمینان شــبکه با 
نصب 94 دستگاه ترانســفورماتور و 
احــداث 50 کیلومتر شــبکه فشــار 
متوســط و ضعیــف نیــز افتتاح مي 
گردد.وی در زمینه اتوماسیون به راه 
اندازی نرم افزار اســکادا در شرکت 
اشــاره نمود و گفت: این شرکت جزو 
اولین شرکت هایی است که توانسته 
اطالعات کنتورهای پست های فوق 
توزیع را به صورت برخط مشــاهده 
نماید و در راستاي اتوماسیون شبکه 
توزیع نیز 36 دســتگاه کلید کنترل از 

راه دور به بهره برداري خواهد رسید.
این مقام مســئول در ادامه سخنان 
خود خاطر نشــان کــرد: از آنجایی 
کــه یکــی از رویکرد هــای برنامه 
استراتژیک شــرکت، کاهش تلفات 
می باشد این شرکت اقدام به تعویض 
6700 کنتــور معیوب نموده اســت.

مهدوی نیا از تامیــن برق 800 واحد 

صنعتی، کشاورزی و تجاری در حوزه 
عملیاتی شــرکت خبر داد و گفت: از 
ابتدای ســال تا کنون 461 نیروگاه 
خورشیدي پنج کیلو واتي مددجویان 
کمیته امداد به شــبکه توزیع، متصل 

شده است.
وی به حذف قبــوض کاغذی در این 
شرکت اشاره نمود و گفت: از ابتدای 
تیر ماه ســال جاری و  در راســتای 
توســعه دولت الکترونیــک قبوض 
کاغذی برق به طــور کامل حذف و 
مشترکین مي توانند از طریق مراجعه 
به پورتــال، ســامانه پیامکي، نصب 
اپلیکیشــن ضمن رویت قبض خود 
نسبت به پرداخت بهاي برق مصرفي 

خود اقدام نمایند.
مهدوی نیــا در پایان ســخنان خود 
بیان کرد:خدمات رســانی شــرکت 
توزیع نیــروی برق جنوب اســتان 
کرمان محدود به ایــام خاص نبوده 
و همکاران این شــرکت به صورت 
شبانه روزي در تالش هستند تا برق 
پایدار و مطمئن را براي مشــترکین 

برق تامین نمایند.

توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان:

افتتاح 28۶ میلیارد ریال پروژه برق رسانی به روستاها
 به مناسبت هفته دولت

در ســال 9۶ بــه ازای هــر 
مشترک 1.70 دقیقه خاموشی 
اتفاقات برق در کرمان داشتیم 
که این عدد در ســال 97 به 
1.1۴ دقیقه رســیده است که 
3۴ درصد کاهش نشــان می 

دهد.
به گزارش ایرنا  مدیر اتفاقات و امنیت 
شرکت توزیع برق شهرستان کرمان 
در جمع خبرنگاران گفت: وظیفه رفع 
خاموشــی های احتمالی ناخواســته 

و اعمال خاموشــی و عملیــات مانور 
شــبکه جهت گروه های  تعمیراتی و 
توسعه شــبکه بر عهده این مجموعه 
است.ســید جــواد افضلی حســینی 
افزود:اتفاقات و امنیــت برق کرمان 
در هنــگام بحــران هــا و حــوادث 
طبیعی نظیر زلزله، طوفان و ســیل، 
ایجاد هماهنگی و رفع خاموشــی ها 
و خطرات احتمالی بــرق گرفتگی را 
در کمترین زمان ممکن بر عهده دارد.

وی بیان کرد: 250 کیلومتر محدوده 

عملیاتی این شــرکت اســت که 17 
گروه کاری بــا 76 پرســنل در حال 
انجــام وظیفه برای رفــاه 300 هزار 
مشترک برق هســتند.مدیر اتفاقات و 
امنیت شــرکت توزیع برق شهرستان 
کرمان اظهار داشــت: 84 فیدر، چهار 
هزار و 376 ترانس فشــار متوسط با 
حــدود 2 هــزار کیلومتر خط فشــار 
ضعیف و متوســط هوایی و زمینی در 
محــدوده خدمات این شــرکت قرار 
دارد.وی با اشاره به کاهش خاموشی 
ها در سال 97 نســبت به سال قبل از 
آن، تصریح کرد: با تالش های انجام 
گرفته خاموشی به اندازه هر مشترک 

از 1.14 ساعت به 1.07 رسیده است.
افضلی حســینی تاکید کرد: بیشترین 
دلیل خاموشی ناخواســته مربوط به 
فرســودگی و سرقت ســیم و کابل و 
انشعابات غیر مجاز در مناطق حاشیه 
شهر اســت.وی گفت: تعداد 6 واحد 

سیار رفع خاموشی ها را در شبانه روز 
انجام مــی دهند و درخواســت های 
شــهروندان پس از ثبت در ســامانه 
121 پیگیری و رفع می شــود.مدیر 
اتفاقات و امنیت شــرکت توزیع برق 
شهرستان کرمان افزود: رفع خاموشی 
های برنامه ریزی شده و ناخواسته در 
شــبکه اتفاق می افتد که زمان رفع  
خاموشــی برق به طور متوســط 35 

دقیقه است.
وی با اشــاره به لزوم صرفه جویی در 
مصرف برق توسط مشــترکان بیان 
کرد: هر میزان مصــرف انرژی کمتر 
شــود، تلفات شــبکه و خاموشی ها 

کاهش پیدا می کند.
افضلی حسینی گفت: مشترکانی که 
به دلیل افت فشار و یا حوادث مربوط 
به شبکه خسارت می بینند با مراجعه 
به این مرکز و از طریق بیمه خسارت 

آنها جبران می شود.

مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان ازبرگزاری 
جشن عاطفه ها در استان کرمان خبر داد و گفت: 
مرحله نخســت جشــن عاطفه ها هفتم و هشتم 
شهریورماه در پایگاه ها و میعادگاه های نماز جمعه 

برگزار می شود.
 خبرنگار جام جم کرمــان: یحیی صادقی 
در جمع خبرنگاران با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر افزود: 20 هزار دانش آموز 
نیازمند تحت حمایت کمیته امداد اســتان کرمان 
قرار دارند و با توجه به شرایط اقتصادی باید زمینه 
تحصیل دانش آموزان نیازمند را فراهم کنیم و از 

ترک تحصیل این دانش آموزان جلوگیری کنیم.
وی از معافیت دانش آموزان تحت حمایت کمیته 
امداد استان از پرداخت شهریه ثبت نام در مدارس 
دولتی خبــر داد و بیان کرد: بر اســاس توافق با 
آموزش وپرورش اســتان کرمــان دانش آموزان 
تحت حمایت کمیتــه امداد از پرداخت شــهریه 
معاف هســتند که امیدواریم اولیاء مدارس به این 

مهم توجه و رسیدگی کنند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان با اشــاره به 
اینکه قبل از شروع ســال تحصیلی سرانه ای به 
دانش آموزان بی بضاعت پرداخت می شود افزود: 

در طی ســال نیز کمک های شــبکه ای توسط 
خیرین استان به این دانش آموزان می شود.

وی از برپایــی 1718 پایگاه جشــن عاطفه ها در 
اســتان کرمان خبر داد و گفت: مرحله نخســت 
جشــن عاطفه ها هفتم و هشــتم شــهریورماه 
در پایگاه هــا و میدان هــای اصلــی شــهر 
،مراکزنیکــوکاری و میعادگاه هــای نماز جمعه 
سراسر استان برگزار می شــود و مرحله دوم این 
جشــن نیز 10 مهرماه در مدارس اســتان برگزار 

می شود.
وی »با رنگ مهر رؤیایی را بســازیم« را شــعار 
جشــن عاطفه ها عنوان کرد و گفت: اینکه 1718 
پایگاه در سطح استان برای جمع آوری کمک های 

مردمی در جشن عاطفه ها برپا می شود
صادقی بابیان اینکه سال گذشته 2 میلیارد و 900 
میلیون تومان کمک های نقــدی و غیر نقدی در 
قالب جشــن عاطفه ها در اســتان جمع آوری شد 
گفت: امیدواریم مردم خیر استان امسال نیز نگاه 
ویژه ای به دانش آمــوزان تحت حمایت و نیازمند 

استان داشته باشند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمــان در ادامه از 
سفر رئیس کمیته امداد به استان کرمان در هفته 

جاری خبــر داد و گفت: در این ســفر 551 واحد 
مســکونی مددجویان افتتاح و پــروژه پنج هزار 
واحدی مســکن مددجویان استان نیز کلنگ زنی 

خواهد شد.
وی بابیان اینکه برای نخستین بار 26 خدمت در 
کمیته امداد این استان برای مددجویان به صورت 
الکترونیکی انجام می شود گفت: این اقدام هزینه 
حضور مراجعین به این نهاد را به حداقل می رساند 
و کمتــر از یک ســاعت درخواســت مددجویان 

به صورت مکانیزه به دست مددکار می رسد.

همزمان با سراسر کشور؛

جشن عاطفه ها از 7 شهریور در استان کرمان 
آغاز می شود

مدیرکل بنیاد مســکن استان کرمان 
گفت: امســال برای 15 هــزار واحد 
مســکن در بخــش مقاوم ســازی و 
مسکن زوج های جوان و حتی افرادی 
که هنوز قصد ازدواج دارند تسهیالت 
40 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد 

در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار جــام جم کرمان 
علی اکبر ســلطانی نژاد در نشســت 
خبری با اصحاب رسانه استان کرمان 
با بیان اینکه تمام تالش بنیاد مسکن 
این  است که با دارا بودن ظرفیت های 
موجود زیربنــای روســتا ها را بهبود 
ببخشــیده و به ارتقای سطح معیشت 
و بهداشــت مردم این مناطق کمک 
کند اظهار داشــت: این رسالت بسیار 
خطیری اســت و باید کمک به جامعه  

روستایی بیش از بیش انجام شود.
وی با بیــان اینکه در بنیاد مســکن 
زنجیره  مســکن ارزان قیمت را دنبال 
می کنیــم گفت: از مجــاری مختلف 
این بخش دنبال شــده و دانش فنی  
دراختیــار جامعه  روســتایی قرار داده 
می شود تا این قشر، یک مسکن ارزان 

قیمت و مقاوم داشته باشند.
مدیرکل بنیاد مســکن استان کرمان 
با اشــاره به اینکه به شهرهای زیر 25 
هزار نفر هم پرداخته ایــم و نگاه بنیاد 
مسکن نگاه حمایتی است عنوان کرد: 
بسیاری از شهرهای استان کرمان زیر 

25 هزار نفر هستند.

وی بــا بیــان اینکه جامعــه  هدف و 
دامنه  فعالیت بنیاد مســکن در استان 
کرمان بسیار وسیع است عنوان کرد: 
قریب40 درصد جمعیت استان کرمان 

در روستاها سکونت دارند.
سلطانی نژاد با اشاره به اینکه رقم 40 
درصدی برای اســتان کرمان بسیار 
خوب اســت و بدین معنی اســت که 
40 درصد در تولیــد نقش دارند گفت: 
قریب یــک میلیــون و 200 هزار نفر 
در روستاهای استان ســاکن هستند 
که این افراد نیاز بــه خانه های مقاوم 
و معابر اصالح شــده دارند و نیاز است 
که بنیاد مسکن حضور پررنگی داشته 

باشد.

وی با بیــان اینکــه بنیاد  مســکن 
پررنگ ترین خدمــات را در این حوزه 
دارد و این افتخار ماست افزود: مراکز 
شهرســتان های اســتان عمدتا کمتر 
از 25هزار نفر جمعیــت دارند و بنیاد 
مسکن باید به مرکز یک شهرستان و 

روستاهای اطراف آن کمک کند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان با 

اشاره به اینکه امســال برای 15 هزار 
واحد مسکن در بخش مقاوم سازی و 
مسکن زوج های جوان و حتی افرادی 
که هنوز قصد ازدواج دارند تسهیالت 
40 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد 
در نظر گرفته شــده اســت گفت: 10 
هزار واحــد دیگر نیــز در نظر گرفته 
شــده که 5 هزار واحد از این تعداد به 
صورت جدی در  حال پیگیری اســت 
و امیدواریــم برای دهه  فجر امســال 
آماده شود.وی با بیان اینکه 64 درصد 
مســکن های روســتایی مقاوم سازی 
شــده اســت و مردم در حال استفاده 
هستند افزود: کار ســاخت و بهبود 2 
هزار واحد مســکونی خســارت دیده 
شهرســتان حمیدیه به اتمام رســیده 
اســت و درحال حاضر ساکنین آنها در 
حال اســتفاده هستند. ســلطانی نژاد 
با اشــاره به اینکــه در هفتــه  دولت 

500 طرح هادی بــا اعتبار قریب 60 
میلیارد تومان افتتاح می شــود گفت: 
دولت اجری طرح ملی مســکن 400 
هزار واحد را در کشــور در برنامه دارد 
که 100هــزار واحد آن ســهم بنیاد 
مسکن اســت. وی با بیان اینکه این 
طرح با دو رویکــرد پیش خواهد رفت 
و اســتان کرمان به عنــوان پایلوت 
داوطلب شده اســت افزود: سامانه ای 
به اســم آباد برای ثبت نام در دســت 
ســاخت اســت که در آینده نزدیک 
شــروع به کار خواهد کــرد. مدیرکل 
بنیاد مسکن اســتان کرمان با اشاره 
به اینکه طرح دیگــری در حال انجام 
است گفت: بهبود و ساخت مسکن در 
سکونت گاه های غیررسمی در استان 
کرمان مصوب شده است که این کار 
در حال حاضر در محله صنعتی انجام 

می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:

تسهیالت ۴0 میلیون تومانی بنیاد مسکن برای 
زوج های جوان کرمانی

  در هفته  دولت
 500 طرح هادی با 

اعتبار قریب ۶0 میلیارد 
تومان افتتاح می شود 

ضریب خاموشی اتفاقات برق در کرمان کاهش یافت

سومین سالگرد درگذشت دوست و رفیق همدل مان 
مرحــوم »غالمرضا دهقانی « را با یــاد نیکی 
های شایان تحسینش گرامی میداریم. روحش شاد 

و یادش گرامی باد .آمین 

سالگــــرد 
پنجم شهریور ماه و ...آآاااااااااه

جواد رحیم پور- محسن لحسایی


