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مدیر عامل شرکت آب و فاضال ب استان کرمان:

13شهرکرمان
در بحران آب
قرار دارند
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مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان یاس کرمان :

رسالت اصلی انجمن یاس
ارائه خدمات مختلف برای درمان بیماران
مدیرعامــل انجمــن خیریه یــاس کرمــان گفت:این انجمــن یک ســازمان مردم نهــاد ،غیــر انتفاعی و غیر سیاســی
اســت کــه بــا هــدف حمایــت از بیمــاران مبتــا بــه ســرطان در ســال  1388توســط   گروهــی از تحصیــل کــردگان،
متخصصان و خیر اندیشــان کرمان تاســیس و فعالیت خود را آغاز نموده اســت و ماموریت این انجمن حمایت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از افراد مبتال به سرطان و اعضای خانواده آنان میباشد.
به گزارش جامجم محمد رضا بهرامی افزود:همچنین فعالیتهای آموزشــی و پژوهشــی و اطالع رســانی به منظور
ارتقای فرهنگ پیشگیری و درمان به موقع ،از اهداف این انجمن است و...
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بحاراالنوار ،ج،36ص296

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:

شهردار کرمان اعالم کرد:

تمدیدمهلتارائهاظهارنامهصاحبان
مشاغل تا 15تیر

یکیاز گرههای تربیتیعدمهماهنگی
بیناولیاومربیاناست

راهاندازی اتوبوس کودک در مناطق
کمبرخوردار
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مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان:

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل تا  15تیر

اجتماعی
اقتصادی

مد یــرکل امورمالیا تــی ا ســتان کر مــان  ،از تمد یــد مهلــت ارا ئــه اظهارنا مــه
مالیاتی و ارســال فرم تبصره مــاده  100قانــون مالیاتهای مســتقیم تا  15تیر
خبر داد.
به گــزارش جامجــم محمــد ســلمانی  ،با اعــام ایــن خبر عنــوان کــرد :تمدید

ضمیمه رایگان روزنامه در کرمان
خبــر
مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد:

بهره مندی 80درصدی کرمان
از گاز طبیعی

مــد یــر عــا مــل شــر کــت گ ــاز ا س ـتــان کــر مــان گفت:
در صــد بهره مندی استان کرمان از گــاز طبیعی
به  ۸۰درصد رسید.
بــه گــزارش جــا مجــم "منوچهر فــاح" ا ظـهــار کــرد:
در طول یک سال گذشته با وجود شرایط ویژه
و محدودیتهای اعمال شــده به دلیل شیو ع
ویروس کرونا ،شرکت گاز استان کرمان موفق
ش ــده اس ــت  درص ــد ب ـهــره م ـنــدی پـهـنــاورتــر یــن
ا س ـتــان ا یـ ــران را بــه  ۸۰در ص ــد ار ت ـقــاء د ه ــد.وی
ا ف ــزود :در ســال گذشته بیش از  ۹۰۰۰میلیون
مترمکعب گــاز طبیعی جهت مـصــارف خانگی،
ت ـجــاری و صنعتی در ا س ـتــان بــه ص ــورت پــا یــدار
توزیع شده است.
فــاح در ادامــه گفت :شرکت گــاز استان کرمان
تــوانـسـتــه تــاکــنــون نـسـبــت بــه طــراحــی و اج ــرای
قــر یــب بــه  ۲۰ه ــزار کیلومتر شبکه ،نصب ۴۵۷
هــزار مــورد ا نـشـعــاب ،بـهــره مـنــد ســازی  ۶۵شهر
استان ۱۴۳۲ ،روستا ،گازرسانی به بیش از ۱۰۰۰
صنعت جزء و عمده اقدام کند.
وی در پ ــا ی ــان ب ــا ا شـ ــاره ب ــه ا یــنک ــه شــر کــت گــاز
ا س ـتــان کــر مــان در ســال  ۹۹تــوا نـسـتــه ا ســت در
بـسـیــاری از بـخـشهــا بـیــش از ا ه ــداف مصوب
شده ا قــدام کند ،گفت :شرکت گاز در نظر دارد
در ســال  ۱۴۰۰بــه  ۵شهر و  ۱۸۶رو سـتــا در سطح
اس ـتــان گــازرســانــی ان ـجــام ده ــد کــه ام ـیــدوار یــم
مانند سنوات گذشته ا یــن برنامه تحقق پیدا
کند.

مهلت ارائــه اظهارنامــه صاحبان مشــاغل تــا  15تیر ،بنــا به درخواســت اتاق
اصناف ایران و تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا ،صورت گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت و شــرایط خــاص ناشــی از شــیوع ویــروس کرونا
در کشــور ،اظهــار داشــت :صاحبان مشــاغل تــا  15تیــر فرصت دارنــد ضمن

مراجعه به سایت سازمان امورمالیاتی کشــور به نشانی www.intamedia.
 irنســبت به ارائه اظهارنامــه مالیاتی و یا ارســال فــرم تبصره مــاده  100قانون
مالیاتهــای مســتقیم اقدام نمــوده و از تســهیالت و معافیتهــای قانونی
بهره مند گردند.

خبر

شهردار کرمان خبر داد:

مدیر فروش شرکت مس خبرداد:

ثبت رکورد تحویل روزانه 3هزار
و 752تن اسیدسولفوریک به
مشتریان

راهاندازی اتوبوس کودک در مناطق کمبرخوردار کرمان
طــر ح اتوبــوس کــودک در محلههــای «سرآســیاب»،
«مــاه بنیهاشــم»« ،پامنــار »« ،شــهرک صنعتــی»،
«قلعهمحمــود»« ،شــرفآباد» و «اهللآبــاد» اجــرا خواهــد
شــد .
بــه گــزارش جا مجــم ســیدمهران عالـمزاده ،در نشســتی
کــه بــا حضــور دبیــر ســتاد شــهر دوســتدار کــودک
شــهرداری برگــزار شــد ،بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام در
راســتای شــهر دوســتدار کــودک شــهر کرمــان بــا رویکــرد
اجتماعــی و مرتبــط بــا حــوزه کــودک و نوجــوان انجــام
میشــود ،بیــان کــرد« :ایــن طــر ح بــا هــدف آمــوزش
و پــرورش کــودکان در حوزههــای فرهنگــی ،هنــری
و ورزشــی اجــرا میشــود».وی بــا اشــاره بــه ضــرورت
دلچســب و جــذاب بــودن آموزشهــا براســاس
اقدامــات خــاص تخصصــی ،ادامــه داد« :شــیوه درســت
آموزشهــا موجــب میشــود تــا کــودکان و نوجوانــان
تشــویق شــده و در برنامههــا حضــور پیــدا کننــد».
شــهردار کرمــان ،از در نظــر گرفتــن هفــت محلــه
کمبرخــوردار شــهر کرمــان بهعنــوان محل ههــای هــدف
در اجــرای طــرح اتوبــوس کــودک خبــر داد و خاطرنشــان
کــرد« :البتــه در اجــرای ایــن طــر ح ،شــهرداری تنهــا
عهدهدار همــه اقدامــات نیســت؛ بنابرایــن ،بــرای اجرای
بهتــر طــر ح ،از پیشــنهادها و راهکارهــای ارائهشــده

اســتقبال میشــود».عالمزاده افــزود« :بنابرایــن،
پیشــنهاد میکنــم هــر شــخص یــا ارگانــی کــه در زمینـهای
خــاص اثرپذیــری و کارایــی دارد ،در راســتای خدمــت بــه
بچههــای محلههــای کمتربرخــوردار در ایــن طــر ح بــا
نکــه
شــهرداری کرمــان همــکاری کنــد».وی بــا بیــان ای 
ایــن اتوبــوس در حــال حاضــر بــرای محل ههــای هــدف
محــدوده شــهر کرمــان در نظــر گرفتــه شــده اســت،
گفــت« :احتمــال دارد در آینــده ایــن اتوبــوس حاشــیه
شــهر را نیــز کــه بهنوعــی بــا مشــکالت و مســایل خاصــی
درگیــر هســتند ،پوشــش دهــد».
شــهردار کرمــان اظهــار کــرد« :امیدوار یــم بــه
لحــاظ اجتماعــی کاری همهجانبــه در محلههــای
کمتربرخــوردار انجــام دهیــم؛ زیــرا ایــن اقــدام بــرای همــه
کــودکان شــهر اســت».
عال ـمزاده هــدف و نتیجــه نهایــی طــرح اتوبــوس کــودک
بــرای مناطــق کمبرخــوردار شــهر کرمــان را آمــوزش در
موضوعــات اجتماعــی ،فرهنگــی و شــهروندی دانســت
و گفــت« :بــا نگاهــی اجتماعــی و بــا هــدف افزایــش
خودآگاهی کــودکان ،نقــش پرورشــی نیــز در موضوعات
مختلــف بهصــورت ُپررنــگ دیــده میشــود».در ایــن
نشســت ،دبیر ســتاد شــهر دوســتدار کودک شــهرداری
کرمــان نیــز از رایزنــی بــا نهادهــا و ارگانهــای مختلــف

ازجملــه ادارهکل آمــوزش و پــرورش ،ادارهکل ورزش و
جوانــان ،کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
و غیــره بــرای مشــارکت در طــرح اتوبــوس کــودک خبــر
داد و گفــت« :طــی فراخوانــی  ۳۰نفــر متخصــص بــرای
همــکاری داوطلبانــه اعــام آمادگــی کردهانــد».
ســارا کارگرجهرمــی ،همچنیــن بــه اعــام آمادگــی
ســازمانهای مختلــف شــهرداری بــرای آموزشهــای
شــهروندی و مهارتهــای ارتباطــی کــودکان ،افــزود:
شهــای شــهروندی از موضوعــات مهــم و مطــرح
«آموز 
از ســوی دفاتــر تســهیلگری اعــام شــده اســت».
وی جم ـعآوری اطالعــات الزم بــرای تعییــن مهمتریــن
اولویتهــای آموزشــی در مناطــق محــروم را نیــز از
رویکردهــای اجرایــی طــر ح برشــمرد و افــزود« :ایــن
آموزشهــا بــا اعــام دفاتــر تســهیلگری و بــر اســاس
یشــود».کارگرجهرمی ادامــه داد:
نیــاز مناطــق انجــام م 
«بــر ایــن اســاس اطالعــات جمعیتـ ِـی هفــت محلــه
شهــا بــر
هــدف ،جم ـعآوری ،و همچنیــن ســرفصل آموز 
اســاس رده ســنی مشــخص شــده اســت».
دبیــر ســتاد شــهر دوســتدار کــودک شــهرداری کرمــان،
راهانــدازی کتابخانههــای کوچــک بــا همــکاری نهــاد
کتابخان ههــای عمومــی اســتان کرمــان ،بــرای پوشــش
دادن کتابهــای مختــص کــودکان در اتوبــوس

کــودک و در نظــر گرفتــن بــازی و ورزش بــرای کــودکان
و نوجوانــان بــا همــکاری ادارهکل ورزش و جوانــان و
ادارهکل آمــوزش و پــرورش را نیــز ازجملــه برنامههــای
در نظــر گرفتــه شــده در ایــن طــر ح برشــمرد.کارگر
جهرمــی افــزود« :اتوبــوس کــودک بــا همــکاری ســازمان
حملونقــل بــار و مســافر شــهرداری کرمــان در حــال
طراحــی و تجهیــز اســت».
وی ادامــه داد« :عــاوه بــر راهانــدازی اتوبــوس کــودک
در محلههــای کمبرخــوردار  ،ایجــاد زمینــه الزم بــرای
بازیهــای خیابانــی و ایجــاد ایســتگاهی در ایــن
زمینــه و همچنیــن راهانــدازی شــورای محلــی کــودک
و نوجــوان نیــز از برنامههــای آینــده دبیرخانــه ســتاد
شــهر دوســتدار کــودک در محلههــای کمبرخــوردار
اســت».مجری اجــرای طــرح اتوبــوس کــودک نیــز بــا بیــان
اینکــه آموزشهــا براســاس نیــاز مناطــق و رده ســنی
در دوشــیفت صبــح و عصــر بــه کــودکان ارائــه م یشــود،
اظهــار کــرد« :برنام ههــای آموزشــی و فرهنگــی بهمنظــور
بــرآورد اثربخشــی در برنامهر یــزی ،اجــرا و ســنجش،
بهصــورت مقطعــی فازبنــدی شــده اســت».

تولید هر بیتکوین معادل مصرف برق  35هزار مشترک خانگی است
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق
شــمال اســتان کرمان با بیان اینکه صنعــت برق به
دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق
باالیی را به خود اختصاص داده ،تحت فشــار اســت،
گفت« :برای تولید هر بیتکویــن معادل مصرف 35
هزار مشترک خانگی انرژی برق مصرف میشود».
بــه گــزارش جامجــم حمیــد علیــزاده بــا اشــاره بــه
اســتخراج غیرمجــاز رمــز ارزهــا یــادآور شــد« :تاکنــون

در شــمال اســتان کرمــان هــزار و  500دســتگاه رمزارز
غیرمجاز کشف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی
نکــه صنعــت بــرق بــه دلیــل
شــدند».وی بــا بیــان ای 
اســتخراج غیرمجــاز ارز دیجیتــال کــه مصــرف بــرق
باالیی را به خود اختصاص داده ،تحت فشــار اســت،
گفت« :برای تولید هر بیتکویــن معادل مصرف 35
یشــود».
هــزار مشــترک خانگی انــرژی بــرق مصرف م 
علیــزاده ادامــه داد« :چهــار مشــترک مجــاز در کرمان

مدیر کل بهزیستی استان کرمان:

طرح ساماندهی معتادان متجاهر
در کرمان اجرا میشود

مدیر کل بهزیستی اســتان کرمان از اجرای طرح جمع آوری و
ساماندهی معتادان متجاهر از فردا در کرمان خبر داد.
بــه گــزارش جامجــم عبــاس صــادق زاده در جلســه اعضــای
کمیسیون ماده  ۱۶کرمان با اشاره به اهمیت توجه و اهتمام
جدی همه مســئولین و متولیان به مسائل اجتماعی گفت:
گســترش فرهنــگ پیشــگیری و نقــش پر رنــگ این مســاله
ً
در کاهــش هزین ههــا و ارتقــا ســامت و رفــاه اجتماعــی کامال
مشهوداست.
وی ادامــه داد :همراهــی و همــکاری دســتگاههای نظارتــی با
دســتگاههای اجرایی در چارچوب قانون بســیار با اهمیت و
ارزشمنداست.
صــادق زاده در ادامــه با اســتناد بــه تجارب به دســت آمــده از
یهــای انجــام شــده ،همــکاری و
حهــا و برنامــه ریز 
اجــرای طر 
همراهی مســئوالنه همه دســتگاههای متولــی و اثر گــذار در
این موضوع را خواســتار شــد و افزود :بارها عنوان کردهام که

ً
قطعا بهزیستی و هیچ ارگان دیگری به تنهایی قادر به مهار و
اقدام اثربخش و ماندگار در حوزه کنترل و کاهش آســیبها
باالخص آســیب اعتیاد و به ویژه معضــل معتادین متجاهر
نیست.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان گفــت :کســب نتیجــه
مطلــوب در کنترل ایــن معضــل و پاکســازی چهره شــهرها از
این ناهنجــاری ،همــکاری وهمراهی مســئوالنه و جدی همه
دستگاههای ذیربط را میطلبد.
مدیرکل دیوان محاســبات اســتان کرمان نیز در این جلسه
با اشــاره به فعالیتهای گســترده بهزیســتی نحــوه خدمت
رســانی به مددجویان را مثبت ارزیابی کرد و گفت :بهزیســتی
به عنــوان یــک مجموعــه تأثیرگــذار اجتماعی وظایــف مهمی
بر عهده دارد.مســعود کاشــی اظهار کرد :بررس ـیها نشــان از
تالشهای خوب صــورت گرفتــه در این مجموعه اســت و ما
تهــای الزم را بــا اداره کل
هم به نوبــه خــود همــکاری و حمای 
بهزیستیخواهیمداشت.
در ادامــه اعضا به بحــث و تبادل نظــر پیرامون محور جلســه
و برنامــه ریــزی درخصــوص اجــرای مجــدد طــرح ســاماندهی
معتادان متجاهر پرداختند که در پایان مقرر شد با همکاری
مقام قضائی و نیــروی انتظامی طرح جمع آوری و ســاماندهی
معتادان متجاهر اجرا شــود .بر این اســاس به ترتیب  ۳۰۰نفر
در شــهر کرمان و توابــع بــرای معرفی بــه دو کمپ موجــود در
شــهر کرمان ۵۰ ،نفر در کمپ مــاده  ۱۶ســیرجان و  ۵۰نفر هم
در کمپ ماده  ۱۶بم ساماندهی و وارد چرخه درمان شوند.

و رفســنجان از انــرژی بــرق بــرای اســتخراج رمزارزهــا
نهــا از 1/5
اســتفاده میکننــد کــه میــزان اســتفاده آ 
مگاواتتجاوز نمیکند».
وی از مردم خواســت در صورت مشــاهده اســتخراج
غیرمجــاز رمزارزها در شــمال اســتان کرمــان از طریق
سایت ســمات توانیر به آدرس   www.tavanir.co.ir
موضوع را اطــاع دهند و تا ســقف  20میلیــون تومان
پاداش دریافت کنند.

ایوب باباساالری مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی
صنایع مس ایــران با بیان اینکه شــرکت ملی صنایع
مس در زمینه تولید اسیدسولفوریک از آذر ماه سال
 97بــه تولیــد انبــوه ایــن فــرآورده بــه عنــوان محصول
جانبی اقدام کرده است ،تاکید کرد :اسیدسولفوریک
تولیــدی ایــن شــرکت بــا احــداث  3کارخانــه اســید در
استان کرمان در مجتمعهای مس سرچشمه و مس
شهربابک با صرف هزینههای بسیار زیاد و طی فرآیند
پیچیده و طوالنی از تبدیــل گاز خروجی دودکشهای
کارخانه ذوب کنســانتره مس در کور ههــای فلش و از
تبدیل گاز   SO2به  H2SO4تولید میشود.
باباساالری با تاکید بر اینکه در گام اول هدف اصلی از
تولید اســید صیانت از محیط زیست و حفظ سالمتی
شــهروندان اســت؛ خاطرنشــان کــرد :ذکــر ایــن نکته
نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه فقــط بــا بهرهبــرداری از
کارخانــه اســید شــماره  2سرچشــمه کــه یکــی از ســه
کارخانــه تولیــد اســید شــرکت مــس اســت؛ از نشــر
روزانــه  432،960متــر مکعــب گاز  SO2معــادل 1920
تــن اســید ســولفوریک  98.5درصــد بــه اتمســفر
یشــود.وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد:
جلوگیــری م 
در صــورت عــدم تولیــد اسیدســولفوریک؛ گاز بســیار
ســمی  SO2تــا د ههــا کیلومتــر در اطــراف کارخانجــات
ایــن شــرکت منتشــر خواهــد شــد کــه باعــث نابودی
متــر از بین
کشــاورزی ،باغــات ،دامــداری و از همــه مه 
رفتن سالمتی شهروندان و آسیب رساندن به محیط
زیســت خواهــد شــد.وی در پایــان ابرازامیــدواری کرد
که با سختکوشــی تمامی پرســنل در ســالی کــه به نام
«تولید؛ پشــتیبانیها ،مانع زداییها» نامگذاری شده
اســت؛ افقهــای روش ـنتری در زمینــه خودکفایــی
کشور فراهم شود.

 13شهر استان کرمان در وضعیت بحرانی آب قرار دارند
مــدیــر عــامــل شــرکــت آب و فــاضــاب اســتــان
کــرمــان بــا حــضــور در بــرنــامــه زنـ ــده رادیــوئــی
میکروفن صبح بــه س ــواالت شــهــرونــدان در
حوزه آب پاسخ داد.
به گــزارش جا مجم محمد طاهری با اشــاره به
خشکسالی سالهای اخیر در استان کرمان
گفت :استان کرمان درگیر خشکسالیهای
پی در پی شده و خشکسالیهای پی در پی
نفس منابع آبــی اســتــان را گرفته اســت و در
حال حاضر بیش از  13شهر در استان کرمان
با بحران آب ودر وضعیت قرمز قرار دارند.
وی بدترین شهر از نظر منابع آب در کشور
را در سال آبی جــاری ،شهر کرمان عنوان کرد
و افزود:شهر کرمان تنها کالن شهری است
کــه منابع آبــی آن صرفا بــه چــا ههــای عمیق و
منابع زیرزمینی وابسته اســت در حــالــی که
درســایــر مــراکــز شهرها در اســتــا نهــای دیگر
بخش عمدهای از منابع آب شرب از منابع آب
سطحی و سدها تامین میشود.
مــدیــر عــامــل شــرکــت آب و فــاضــا ب استان
کــرمــان کــاهــش مــیــزان بــارنــدگــی و افــزایــش
جمعیت را علت کاهش آبدهی چا هها بیان
کرد و ادامه داد :مشکل شهر کرمان ،جیرفت
 ،رفسنجان  ،بم و  ...تا زمانی که سامانههای
آبرسانی اصلی این پروژهها که سالها در حال
اجراست به بهر هبرداری نرسند مشکل شهر
کرمان و این شهرها باقی است و ما با تالش
شبانه روزی سعی میکنیم وضعیت را به

گونهای حفظ کنیم تا شرایط  بدتر نشود.وی
در خصوص کم آبی در روستای تیکدر اظهار
کــرد 3:حلقه چاه در دشت چترود حفر شده
کــه مــتــاســفــانــه بــه آب مــنــاســب نــرســیــدیــم و
درحال حاضر نیز درحال حفاری هستیم تا با
یاری خدا به آب مطلوب برسیم.
طــاهــری بــا اش ــاره بــه کــاهــش مــیــزان بارندگی
و ب ــح ــران خــشـکــســالــی گــفــت :در روســتــاهــا
خشکسالی بیداد میکند و تامین آب را برای
ما بسیار سخت کرده است.
وی ادامــه داد  :اســتــان کــرمــان تنها  62میلی
متر بارندگی در ســال زراعــی جــاری داشته که
حدود یک سوم سال گذشته است و در این
شــرایــط هــمــه شــهــرونــدان و روستانشینان
سخت کــوش بــایــد تــاش کنند بــا مدیریت
م ــص ــرف ت ــا ب ــس ــت ــان س ــخ ــت را پ ــش ــت ســر
گذراریم.
️طاهری تعداد چــا ههــای استان کرمان را 940
حلقه عنوان کرد و افــزود13 :هــزار  580لیتر بر
ثاتیه نیاز آبی استان است که توان برداشت
مــا از چــا ههــا و چــشــمـههــا  12هـ ــزارو  42لیتر
اســت و  2ه ــزار و   441لیتر بــر ثــانــیــه کمبود
آب وج ــود دارد.وی در ادام ــه از شــهــرونــدان
درخواست کــرد  :نسبت به نصب پمپهای
غیرمجاز اقــدام نکنند  تا امکان استفاده و
بهره مندی از   آب شرب و بهداشتی و سالم
برای همه فراهم شود.
طاهری با تاکید بر ایــن امــر که در ساختمان

سازی نباید از آب شرب  استفاده شود گفت:
بــه دور از انــصــاف اس ــت کــه از آب ش ــرب در
ســاخــت و س ــاز اســتــفــاده ش ــود و م ــردم آب
آشامیدنی نداشته باشند.
مــدیــرعــامــل شــرکــت آب و فــاضــاب اســتــان
کرمان تصریح کــرد :از شــهــرداران در سراسر
استان درخــواســت میکنم که ترتیبی اتخاذ
کنند تا بــرای آبــیــاری فضای سبز از آب شرب
شهری استفاده نشود.
وی ادامــه داد :کسانی که ک ــارواش دارندنیز
انتظار مـ ـیرود بــه سبک و سیاقی مدیریت
کــنــنــد ت ــا از آب ش ــرب اســتــفــاده نــشــود و از
مــردم نیز انتظار داری ــم تــا در شــرایــط بحرانی
فعلی از شستشوی حیاط و خودروها پرهیز

کنند تا امکان بهره مندی از آب سالم برای
همگان فراهم شود.مدیرعامل شرکت آب
و فــاضــاب اســتــان کــرمــان الــگــوی مــصــرف و
میانگین مصرف بــرای هر نفر در شبانه روز
 150لیتر   عــنــوان کــرد و اظــهــار ک ــرد :چنانچه
هر فرد تنها  20درصــد مصرف خود را کاهش
دهد میتوانیم با همیاری یکدیگرمشکالت
اسـ ــتـ ــان را بـ ــا چ ــال ــش ک ــم ــت ــری پ ــش ــت ســر
بـ ــگـ ــذاریـ ــم.وی اضـ ــافـ ــه کـ ـ ــرد :داشـ ــتـ ــن آب
بهداشتی سالم و پایدار حق همگان است و
ما تمام تالش خود را برای تامین آب شهرها
و روســتــاهــا انــجــام مـیدهــیــم و امــیــدواریــم با
همیاری مردم تابستان را با مشکالت کمتری
پشت سرگذاریم.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان :

 2هزار و 875میلیارد ریال برای طر حهای تأمین آب اضطراری کرمان مصوب شد
مدیرکلمدیریتبحراناستانداریکرماناز تصویب ۲هزار و ۸۷۵میلیاردریالاعتبار برای
تکمیلطر حهایتأمین آباضطراریاستانکرماندر جلسهاخیر هیاتوزیرانخبر داد.
به گزارش جام جم مجید سعیدی عنوان کرد :هیات وزیران در جلسه اخیر خود به منظور
پیشــگیری از تنش آبی ،تأمیــن و توزیع آب شــرب شــهری و پروژههای تکمیــل طر حهای

تأمین آباضطراریمبلغ ۲هزار و ۸۷۵میلیاردریالبهاستان کرماناختصاصداد.ویاین
اعتبار را از محل اعتبارات مدیریت بحران کشــور اعــام کرد و افزود :این مبلــغ برای اجرای
پروژههای مذکور برای  ۶۰شــهر شــمالی و جنوبی اســتان مصوب شــده اســت .وی ادامه
داد :یک هزار میلیارد ریال از این مبلغ در اختیار شــرکت آب منطقهای اســتان برای کمک

اجتماعی
اقتصادی

به تکمیل آبرسانی به شهرهای شــمالی اســتان کرمان قرار میگیرد.سعیدی اضافه کرد:
یک هــزار و  ۸۷۵میلیارد ریــال این مبلغ هــم در اختیار شــرکت آب و فاضالب اســتان برای
حفر ،تجهیز و احیای چاه آب ،خطوط انتقال ،افزایش ظرفیت تأمین آب ،احداث و تکمیل
مخازنذخیره آبشهرهاواجرایخطوطانتقال آببینشهریقرار دادهمیشود.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمان
خبر

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:

یکی از گرههای تربیتی
عدم هماهنگی بین
اولیاء و مربیان است

فرمانــده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان گفت:
یکی از گرههای تربیتی امروز عدم هماهنگی
بیــن اولیــا و مربیــان اســت ،هــر چنــد خــود
اولیا نقشی اساســی در تربیت فرزندانشان
دارند امــا بین اولیــا و مربیــان نبایــد در نظام
تربیتــی چندگانگــی وجــود داشــته باشــد تــا
دانشآموزان بر سر چند راهی قرار نگیرند و
بتوانند به نتیجه مورد انتظار برسند.
سردار "حســین معروفــی" در نشســت بــا
هیــات اندیشــه ورز بســیج فرهنگیــان
اســتان کرمــان ضمــن تبییــن نقــش مهــم
و اثربخــش معلمــان در فرهنــگ ســازی
جامعه اظهــار کرد :بیشــترین کســانی که در
کشور ما مورد تکریم قلبی همگان هستند
معلمان هســتند و در دوران دفــاع مقدس
هــم معلمــان بســیاری در گردانهــای مــا
ســاماندهی شــدند و قشــری کــه در کشــور
مــا بیشــترین تاثیرگــذاری را بــر جامعــه
دانشآمــوزی بــرای  تحقــق گام دوم انقــاب
دارند ،فرهنگیان هســتند که نظام تربیتی را
در تراز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
طراحی و اجرا میکنند.
وی افزود :یکی از گر ههــای تربیتی امروز عدم
هماهنگــی بیــن اولیــا و مربیــان اســت ،هــر
چنــد خــود اولیــا نقشــی اساســی در تربیــت

فرزندانشــان دارنــد امــا بیــن اولیــا و مربیان
نبایــد در نظــام تربیتــی چندگانگــی وجــود
داشــته باشــد تــا دانشآمــوزان بر ســر چند
راهی قــرار نگیرنــد و بتواننــد به نتیجــه مورد
انتظار برســند.فرمانده ســپاه ثاراهلل استان
کرمان گفت  :امروز متاســفانه دشــمن راه را
بــه نوجوانــان و کودکان نشــان میدهــد .ما
اعتقاد داریــم معلمان مروجــان اصلی نظام
تربیتــی اصولــی و صحیــح هســتند و تربیت
زیربنایشخصیتاست.
وی افزود :وضعیت معیشت معلمان باید
بهتر شــود ،معلمانی که در زمینه معیشت
خود مشکل دارند ،فکرشان این قدر درگیر
زندگی شان هست که نمیتوانند با آرامش
بــه تدر یــس و تربیــت بپردازند.معروفــی بــا
اشــاره به ایــن که عمــر مفیــد فرزنــدان ما در
اختیــار آمــوزش و پــرورش اســت ،گفــت:
فرزنــدان مــا ارتبــاط خاصی بــا معلمــان خود
دارنــد کــه بایــد بــه این قشــر توجــه ویــژهای
شــود ،سیاس ـتها و خــط مشــی آمــوزش و
پرورش بایــد به تمامیت ملت و نظــام ایران
یتــوان گفت هــر گــروه و جناحی
برگــردد ،نم 
که پیروز میدان انتخابات شــد بــا نگاه خود
آموزش و پــرورش را هدایت کند ،بلکه نظام
تعلیم و تربیت باید با نظر حاکمیت هدایت

شــود.وی اظهــار کــرد :نــگاه در حاکمیــت به
آمــوزش و پــرورش نگاهــی سیاســی و نــگاه
ایــن طــرف و آن طــرف نیســت ،نــگاه امــام و
رهبــری اســت و گام دوم هــم برگرفتــه از گام
اول اســت .فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان
کرمــان خاطرنشــان کــرد :ســپاه در آمــوزش
و پــرورش دو ســازمان بســیج فرهنگیــان
و بســیج دانشآمــوزی دارد کــه اولویــت و
رسالت آنها دوســتی و همکاری با آموزش
و پرورش اســت و با آموزش و پــرورش یکی
هســتیم .در صــورت ســفید شــدن اوضــاع
اســتان کرمــان از نظــر کرونــا ،روزانــه 1250
دانشآمــوز و دانشــجو از سراســر کشــور
وارد اســتان کرمــان میشــوند کــه تحــول
بزرگی هــم در حوزه گردشــگری و هــم ترویج
مکتب شهید ســلیمانی ایجاد میشود وی
بیان کرد :قله مکتــب حاج قاســم در کرمان
اســت ،در ســال گذشــته با وجــود شــرایط و
تهــای کرونایــی از  53کشــور زائــر
محدودی 
داشتیم و  550شخصیت نظامی و سیاسی
از کشــورهای مختلــف دنیــا در محــل گلــزار
شــهدای کرمان حضور یافتند ،ما در مکتب
امام و شــهید ســلیمانی یاد گرفتیه ایم که با
همدیگر تعامل داشته باشیم اما خط قرمز
ما فتنه است که در این صورت رودربایستی

با کسی نداریم.
معروفــی گفــت :مــردم مــا در خصــوص
انتخابــات نــه مطیــع رســانههای بیگانــه که
مطیــع رهبــر و حــاج قاســم هســتند چــرا که
حــرف امــام جامعــه حکــم فتــوا دارد ،همــه
دشــمنان میگوینــد نــه بــه انتخابــات،
امــا مــا در واقــع بــه خودمــان و نظــام رای
میدهیم ،مشــارکت گســترده در انتخابات
مهمتریــن موضــوع امــروز کشــور ماســت.
فرمانــده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان گفت:
امیدوار یــم دولتــی انقالبــی و قــوی ســرکار
آیــد .بــزرگ تریــن مانــع ،مدیــری اســت کــه از
جنس مــردم نباشــد ،نــگاه مدیــر اگــر کوتاه
باشــد قلــه را نمیبینــد ،راهبــردی نمیبینــد
و فقط  تپــه را میبینــد .معروفــی با اشــاره به
وصیــت نامــه شــهید ســلیمانی و تاکیــد بــر
حضــور حداکثری همه اقشــار مــردم به ویژه
معلمــان و دانشآمــوزان در انتخابــات 28
خرداد تصریح کرد :دو نکتــه در وصیت نامه
حــاج قاســم در حــوزه راهبــردی وجــود دارد،
این که جمهوری اســامی ایران حرم است و
دیگر این که جمهوری اســامی ایران خیمه
گاه رســول اهلل و اباعبــداهلل اســت و امــام ما
امام حســین این خیمه گاه است و مردم ما
باید بنیهاشم باشند و پای والیت بمانند.

بیست و هفتمین دوره جشنواره ملی شعر رضوی برگزار میشود
مدیرکل ارشــاد اســتان کرمان از برگــزاری بیســت و هفتمین دوره
جشنواره ملی شعر رضوی در نیمه دوم سال جاری خبر داد.
محمدرضــا علیــزاده بــا تبر یــک دهه کرامــت و با اشــاره بــه اینکه
دهــه کرامــت اول ذیالقعــده همزمــان با میــاد حضــرت فاطمه
معصومــه (س) آغــاز شــده و یازدهم این مــاه مصادف
با میالد امــام رضا (ع) به اتمام میرســد اظهار داشــت:
شــعار د هــه کرا مــت امســال "خد مــت کریما نــه،
گرهگشــایی بــه رســم اهــل بیــت(ع)" اســت و بــه نظــر
میرســد این نامگــذاری بیارتباط با کرونا و مشــکالت

معیشتی این ایام نباشد.
وی بــا بیــان اینکــه پنجــم ذیالقعــده روز بزرگداشــت
بقای متبرکه و امامزادگان اســت و برنامههایی توســط
اداره کل اوقــاف و امور خیر یــه و دیگر نهادهــای متولی
در بقــای متبرکــه اســتان برنامهر یــزی شــده اســت
گفــت :برنامههــای متنوعی بــرای این ایام از ســوی
دســتگاهها و نهادهــا مختلــف پیشبینی شــده
کــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا بخــش
اعظمــی از ایــن برنامههــا بــه ســمت فضــای

مجازی رفته اســت .مدیرکل ارشــاد استان کرمان با اشــاره به اینکه
بخشــی از برنامههای این ایام در حــوزه اداره کل ارشــاد و کانونهای
فرهنگــی و هنــری مســاجد دنبــال میشــود بیــان کــرد :فضاســازی و
تزئین مســاجد و برگزاری ویژه برنامههای جشن و ُجنگهای شادی
بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی از جملــه ایــن برنامههــا اســت.
وی با بیان اینکــه در دهه کرامت امســال بــه دلیل همزمانــی با ایام
انتخابــات مســابقات کتابخوانــی بــا موضــوع مشــترک دهــه کرامت
و انتخابــات دار یــم ادامــه داد :برگــزاری جلســات تخصصــی بــا حضور
اساتید حوزه و دانشگاه نیز برگزار میشود.

علیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن برنامههــا در حــوزه دســتگاههای
فرهنگی و به طور خاص ســتاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد،
موسســات قرآنی و مراکز فرهنگی برگزار میشــود بیان کرد :هر ساله
در این ایام جشــنوارههای ملــی و بینالمللی امام رضا(ع) را داشــتیم
که متأســفانه بــه خاطر شــیوع ویــروس کرونا برگــزاری ایــن برنامهها
در ایــن ایام متمرکــز نیســتند.وی با بیــان اینکه بیســت و هفتمین
دوره جشــنواره ملی شــعر رضــوی نیمه دوم امســال برگزار میشــود
افزود :برنامهریزیهای الزم برای برگزاری این جشــنواره انجام شده و
بهزودی فراخوان آن منتشر میشود.

با حضور مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان:

تقدیر از برگزیدههای سمینار ایده شوی
ا یــن هما یــش در خصــوص ا عــام نتا یــج
دانشآمــوزان شــرکت کننــده در ســمینار ا یــده
شــو که درســال  ،۹۸از ســوی بــرق جنــوب کرمان
و مدیر یــت بــرق شهر ســتان ســیرجان و بــا
همراهــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان  صــورت
پذیرفتــه بــود  ۱۹خــرداد ســال جــاری بــرای تقدیــر
از بهترینهــا طــی نشســتی در ســالن کنفرا نــس
آموزش و پرورش برگزار شد.
ایــن آئین با حضــور مدیــر دفتر مدیر یــت مصرف
شــرکت ،مد یــر بــرق ســیرجان مد یــر آمــوزش و
پــرورش و جمعــی از مســئوالن دو نهــاد بــه
میزبانــی مدیریت اموزش و پــرورش برگزار گردید
و در ا یــن مرا ســم برگزید ههــا مــورد تشــویق و
تقدیر قــرار گرفتند.
اکبــر محیاپــور  ،مدیر آموزش و پرورش ســیرجان
نیز در ســخنان خــود تاکید کرد :ایــن ایدهها برای
نخســتین بــار در شــهر ســیرجان ا جــرا شــده و
امیدواریم ایــن موضوع که خود باعث پیشــرفت
نســل جــوان و آیند هســازان خوا هــد بــود بــا
همــکاری و توجه مردم و رســانهها تداوم داشــته
و بتوان نتایج مفید آن را شــاهد بود.
وی با ا شــاره بــه بر گــزاری جشــنواره دانشآموزی
در شــرکت برق جنوب ،بیان نمــود :امیدواریم در
جشــنواره ســینرژی نیــز دانشآمــوزان ســیرجانی
رتبههــای باالیی بیاورند.
مجتبــی ثمــره مد یــر دفتــر مدیر یــت مصــرف

شــرکت در ا یــن مرا ســم ا عــام نمــود:
دانشآمــوزان ،مشــکالت خــود را بــر ا ســاس
معیارهــای فــردی ،هــوش هیجا نــی و حتــی
موقعیــت جغرافیا یــی و منا بــع قا بــل د ســترس
میبیننــد و بــرای حــل آ نهــا ا یــده پــردازی
میکننــد و همــکاران مــا در تیم داوری بر حســب
معیارهــای خاصی ا یــن اید ههــا را مورد ســنجش
و بررســی قرار داده و بــرای هریک از ایــن معیارها
امتیازی مشــخص کــرده کــه در نها یــت جمع این
امتیازات ۱۰۰بــود که هر شــرکت کننده بر ا ســاس
ارا ئــه و طــر ح خــود از ا یــن امتیــازات بهــره منــد

خواهد شد.
ثمــره خاطرنشــان کــرد :از تعــداد  ۹۶دانــش امــوز
 ۳۰نفــر انتخــاب و وارد مرا حــل بعــدی شــدند کــه
در نها یــت هفــت نفــر صا حــب رتبــه و اید ههــای
ایشان از ســوی هیات داوران انتخاب گردید.
وی تاکیــد نمــود :طــی ا یــن مــدت دانشآمــوزان
برگز یــده از نیروگا ههــای بــرق کهنــوج ،جیر فــت،
ما هــان ،برد ســیر و کر مــان بــا هزینــه شــرکت و
مدیر یــت بــرق ســیرجان بــه منظــور آ شــنایی بــا
روند تولیــد بازدید کردند.
ثمــره  افــزود :برنام ـهای کــه ایــن بــار در ســیرجان

برگزار شــد ،بســیار موثر و مفید بــود و امیدواریم
راههای پیشــرفت را بــرای دانشآمــوزان هموارتر
سازد.
ر ضــا ســلمانی زاده مد یــر بــرق ســیرجان اظهــار
نمــود  :حتــی ا گــر یــک ا یــده هــم بــه نتا یــج مثبت
برســد مــا نتیجــه دلخــواه خــود را گرفتــه ایــم ،چرا
که حتی یک اندیشــه  خالق هــم میتواند موجب
ترقی و رشــد یک جامعه شود.
وی افــزود :شــاید بر خــی از اید ههــا در نخســتین
گام کمــی غیرقا بــل ا جــرا بــه نظر بر ســند ا مــا حتما
در آینده میتوان از این ایدههــا هم بهره برد.
وی در پا یــان اضا فــه کــرد :دانشآمــوزان بــا
تشــویق و تقد یــر از اید ههــای خــود تو ســط ا یــن
هما یــش روحیــه خــود را  بــه د ســت میآورد نــد و
ایــن نکته محــرک اســتعدادهای مختلف نــه تنها
در زمینــه ی مدیر یــت مصــرف بــرق و نــه تنهــا در
ســیرجان ،بلکه در تمام جامعه خواهد بود.
از بین ایــن  ۳۰دانشآموز تنهــا هفت دانشآموز
انتخــاب شــدند ا مــا همیــن تشــویق و مرا ســم
امــروز باعــث ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس و خالقیت
نفــرات برگز یــده خوا هــد شــد کــه ا یــن خــود راه
موفقیتی بــرای آنان خواهد بود.
شــایان ذکــر اســت ایــن مراســم از طر یــق برنامــه
شــاد نیــز پخــش گرد یــد و ســایر همــکاران و
دانشآمــوزان نیــز شــاهد قــدر دانــی هفــت  عزیز
ایده پرداز بودند.

توسط نیروی انتظامی و شرکت نیروی برق جنوب استان کرمان صورت گرفت:

کشف  ۵۹۸دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز
مدیر دفتر نظارت بر کنترل لوازم اندازه گیری شرکت با اشاره به عملیات
گســترده برای کشــف دســتگاههای رمز ارز غیرمجاز در حوزه شرکت برق
جنوب اســتان کرمان،بیــان نمــود :تعــداد  ۳۶مرکز اســتخراج رمــز ارز غیر
مجاز با  ۵۹۸دستگاه در شهرستانهای ســیرجان ،بم ،جیرفت ،بردسیر
و ریگان کشف و ضبط گردید.
به گزارش جامجم افــزود :در جریان ایــن عملیات ،افراد ســودجویی که از
برق شهری برای اســتخراج رمز ارز به صورت غیر مجاز استفاده میکردند
شناسایی و تحویل مقامات قضایی شدند.

حبیبــی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :ایــن  ۳۶مرکــز میــزان  ۱۱۹۶کیلووات
از برق شــهری را اســتفاده نموده که این میزان ،فشــار زیادی را بر شــبکه
تحمیل میکرد و موجب افت ولتاژ و خاموشی میگردید که خوشبختانه
با شناسایی این مراکز میزان  ۱۱۹۶کیلووات ظرفیت شبکه آزاد گردید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :دســتگاههای ماینر ،عالوه بر مصرف
باالی برق و اســتفاده از تعرفه ارزان ،خســارت زیادی به شبکههای توزیع
یشــوند بنابراین
وارد کــرده و بخشــی از خاموشــی ناخواســته را ســبب م 
از شــهروندان تقاضــا داریــم به منظــور ایجــاد رفــاه و آســایش عمومی در

صورت مشــاهده مــوارد مشــکوک ،مراتــب را بــه ســامانه  ۱۲۱فوریت برق
گزارش کنند.

نماینده مجلس:

صنایع ملی مس۴۰میلیاردتومان
ت ــس ــه ــی ــات ب ـ ــه رودب ـ ــارجـ ـ ـن ـ ــوب
اختصاص یافت

نماینــده مــردم شهرســتا نهای کهنــوج،
رودبارجنــوب ،فاریــاب ،منوجــان و قلعــه گنــج در
مجلــس شــورای اســامی گفــت  :شــرکت صنایــع
ملــی مــس بــه عنــوان معیــن اقتصــادی رود بــار
جنــوب ۴۰میلیــارد تمــان بــه ایــن شهر ســتان
اختصاص داد.
بــه گــزارش جا مجــم منصــور شــکرالهی بــا بیــان
اینکه شــرکت صنایــع ملی مس معیــن اقتصادی
شهرســتان رودبــار جنــوب اســت ،اظهــار داشــت:
این میــزان تســهیالت بــا رایزنــی مســئوالن معین
اقتصادی رودبار جنوب محقق شد.
وی تصریح کــرد :مبلغ  ٢٠میلیارد تومان تســهیالت
قر ضالحســنه جهــت طر حهــای صنعتــی و ٢٠
میلیــارد تومــان جهــت مشــاغل خانگــی تو ســط
معیــن اقتصــادی شهرســتان   رودبــار جنــوب
(شرکت صنایع ملی مس) اختصاص یافت.
شــکرالهی راه نجــات مشــکالت اقتصــادی منطقه
جنوب کرمــان را توجه بــه بنگاههای خــرد خانگی و
تسهیل در صدور مجوزات شــرکتهای خصوصی
دانســت و بــر توجــه معینهــای اقتصــادی در این
زمینه تاکید کرد.
شــکرالهی بــه ســفر مشــاورعالی وزیــر صمــت بــه
جنــوب کرمــان اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن ســفر  
تاکیــد شــد تــا معیــن اقتصــادی ( مــس) کوتا هــی
نکند و از ســرمایه گــذاران بومــی تمام قــد حمایت
کند.

ارائه خدمات رایگان کانون مشاوره رضوی
به خانوادهها

حلیمــه زما نــی مســئول کانــون خانــواده رضــوی
در اســتان کرمــان در ایــن زمینــه بیــان کــرد :کانــون
خانــواده رضــوی کار تخصصــی انجــام میدهــد اکثــر
افــرادی کــه در کانــون فعالیــت میکننــد یــا طلبــه
هســتند یــا دانشــجویانی  کــه در حیطــه خانــواده
تحصیــل میکننــد .وی گفــت :در کانو نهــای
خادمیــاری مشــاور ههای پیــش از ازدواج ،حیــن
ازدواج و بعــد از ازدواج وجــود دارد بطــوری
کــه جلســات آموزشــی و مهــارت خانــواده توســط
کانو نهــای تخصصــی مشــاوره بــه صورتمســتمر
انجام میشود.

مســئول کانــون خانــواده رضــوی در اســتان کرمان
با بیــان اینکــه کلیه زوجیــن همچنیــن میتوانند از
خدمات مشــاوره رایگان نیز بهره مند شوند ،ادامه
داد :زوجیــن بــه مــدت ســه ســال مــورد پشــتیبانی
مرکــز امــور بانــوان و خانــواده قــرار میگیر نــد کــه
پشــتیبانی قبــا در خــود مشــهد صــورت میگرفت
اما در سال جاری طی جلســات صورت گرفته بر این
شد که  پشتیبانی از خود استان صورت گیرد.
زمانــی عنــوان کــرد :مشــاورانی کــه تحــت پوشــش
کانون خدمــات رضــوی قــرار دارند همگــی تحصیل
کرده و مهارت کافی را در این زمینه دارا میباشند.

رئیس دادگستری کرمان:

پروژه خط گاز هنزا ظرف سه ماه آینده تکمیل شود
یــداهلل مو حــد در نشســت ســتاد اجــرای کلــی
سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی
و قضایی افــزود :بــر اســاس قانــون تملک ،هــر پروژه
عمرا نــی تعر یــف شــده و دارای مصوبــه نهادهــای
باالدستی ،باید در چارچوب قانون اجرا شود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه در قوانیــن کشــور،
تکلیف اجرای پروژههای عمرانی روشــن اســت ،اظهار
داشــت :گاهــی اوقــات بــا مداخــات نا بــه جــای ایجاد
شــده ،مســیر اجــرای پــروژه مبهــم شــده و منجــر بــه
معطل ماندن پروژهها میشود.
نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان کرمــان ادامه
داد :اراضی و امالکــی متعلق به مردم در مســیر اجرای
پــروژه ،اوال بایــد بــا رضایــت دســتگاه مجــری طــر ح و
ما لــک تعییــن تکلیــف شــود و در غیــر اینصــورت
دادگاه به موضــوع ورود کرده و ضمــن انتخاب هیات
کارشناســی ســه نفره ،زمینه تعییــن تکلیــف امالک و
اجرای پروژه را فراهم میکند.
موحــد بــا اشــاره بــه تجربــه اســتان کرمــان در تعییــن
تکلیــف ارا ضــی وا قــع در مســیر اجــرای پروژ ههــای
مختلــف ،تاکیــد کــرد :مداخــات مدیــران در مســیر
اجــرای پروژههــا بایــد در راســتای حل مســاله بــوده و
نباید مانع آفرین باشد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه مدیریتهــا بایــد در
چارچــوب قانــون تدویــن شــود ،افــزود :قانــون بایــد
مــاک عمــل در تمــام زمینههــا باشــد و باید بــا کنارگ
ذاشــتن مصلحــت اندیش ـیها زمینــهای را فراهم کرد
کــه در ادامــه این مســیر مــردم نیــز بــه قانونمنــدی و
حرکت قانونمند عادت کنند.

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان با اشــاره به این
مطلــب که اگــر کارهــا از فراینــد قانونی وارد حاشــیهها
شــوند ،رونــد اجرایــی بــا مشــکالت متعــدد رو بــرو
میشــود ،گفت :مردم باید به حق خود برســند و همه
از آن حمایــت میکنیــم اما این بــه معنای آن نیســت
کــه در برابر عــدم همــکاری برخی افــراد فرصــت طلب،
اجــرای پروژههایی کــه بخش زیــادی از افــراد جامعه از
آن بهرهمند میشوند ،معطل بماند.
موحد با تاکید بر این مطلب کــه کار اجرای خط انتقال
گاز هنــزا بایــد در بــازه زمانــی ســه مــاه آینــده اجرایــی
شــود ،عنوان کــرد :نهادهــای قضایــی و امنیتــی اجازه
نخواهنــد داد کــه عــدهای محــدود بــه منظــور کســب
منافــع بیشــتر ،مانــع اجــرای پروژههــای عــام المنفعه
شوند.
عالیتریــن مقــام قضایی اســتان کرمــان تصریــح کرد:
باید با مدیرانی که در مســیر اجرای پروژههای عمرانی
تعلل ایجاد میکنند نیز برخورد شود.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان کرمان :حسین پورشیخعلی

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان

www. daneshpayam. ir

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان کرمان 32535312 :

سوز عشق شيرين دارم  
فرهادم و ِ
     ام ـ ــيد لقـ ــاء ي ـ ــار دي ـ ــرين دارم
ّ
طاقت ز كفـ ــم رفت و ندانم چه كنم   
    يادش همه شب در دل غمگين دارم

www. jamejamonline. ir

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان یاس کرمان :

یکشنبه 30خرداد  1400شماره 5966

رپرتاژ

رسالت اصلی انجمن یاس ارائه خدمات مختلف برای درمان بیماران

محمــد ر ضــا بهرا مــی ،مدیرعا مــل انجمــن خیر یــه یــاس کر مــان
گفت:ایــن انجمــن یــک ســازمان مــردم نهــاد ،غیــر انتفاعــی و غیــر
سیاســی اســت کــه بــا هــدف حمایــت از بیمــاران مبتــا بــه ســرطان
در ســال  1388توســط   گروهــی از تحصیــل کــردگان ،متخصصــان و
خیراندیشــان کرمــان تاســیس و فعالیت خــود را آغاز نموده اســت
و مامور یــت ایــن انجمن حمایــت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی از
افراد مبتال به سرطان و اعضای خانواده آنان میباشد.

وی افزود:همچنیــن فعالیتهــای آموزشــی و پژوهشــی و اطــاع رســانی بــه منظــور
ارتقای فرهنگ پیشــگیری و درمان به موقع ،از اهداف این انجمن اســت و  تا کنون
توانسته حدود  5000نفر بیمار را تحت پوشش خود درآورد که از این افراد تقریبا 65
درصد در مناطق محروم استان و استانهای جنوبی کشور زندگی میکنند.
محمدرضــا بهرامــی بــا بیــان اینکــه  در حــال حاضــر انجمــن یــاس بــا فعالیــت از
طریــق واحدهــای درمــان ،آمــوزش و پژوهــش ،مهمانســرا ،عضویــت ،داوطلبــان،
مشــارکتهای مردمــی ،روابــط عمومــی و تبلیغــات ،مالــی ،اداری و خدمــات رفاهــی
بیماران برای نیــل به اهداف خــود تالش میکندتصریــح کرد:جذب مشــارکت افراد
عالقــه منــد خیراندیــش و فعالیــت بیــش از  273نفــر نیــروی داوطلــب در ســنین
مختلــف و بــا تحصیــات  .تخصصهــای متفــاوت ،جــذب مــداوم خیــران ،برگــزاری

جشنها ،بازارچهها ،مراســم مذهبی و ملی ،اردوهای تفریحی و زیارتی برای بیماران،
تشــکیل کالسهــای گــروه درمانــی و مشــاوره بــرای بیمــاران و خانوادههــای آنــان،
ارتباطــات رســانهای و عمومــی ،طراحــی و ســاخت و توزیــع انــواع قلــک و همچنیــن
طراحــی تابلوهــای تســلیت گل نقــره بــرای کرایــه دادن به نفــع بیمــاران به جــای تاج
گلهــای گرانقیمت بــا عمــر کوتــاه از جملــه اقدامــات ایــن انجمــن بــرای حمایت از
بیماران و خانوادههای آنان بوده است.
وی ادامــه داد :ســابقا بیمــاران مبتــا بــه ســرطان کــه بــرای درمــان از شهرســتانها
حضــور پیــدا میکردنــد از ســال  1388تــا ســال  1389در فضاهــای شــهری و داخــل
چادرهــای مســافرتی و یــا کانکسهــای حمایتی بــه ســر میبردنــد و از ســال  1389تا
 1397در مهمانســرای بهــار اقامــت داشــتند کــه در نهایــت ســال  1397چنــد تــن از
خیران در کنار انجمن یاس زمینی خریداری نموده و مجموعهای اقامتی با امکانات
رفاهی کاملــی در متــراژ  2488مترمربع بنا کردنــد .وی افزود:این مجموعــه اکنون به
نام مهمان سرای انجمن یاس یا مهمان ســرای حاج اصغر بهرامی ،نامگذاری شده
و تا کنون با تعــداد  24اتاق و  60تخت با تجهیزاتی نذیر ســرویس بهداشــتی و حمام
مجزا برای هر واحد ،آشپزخانه و غذاخوری مرکزی ،رخشورخانه ،سیستم سرمایش
و گرمایــش مرکزی ،بــا خدماتی  24ســاعته و به صورت شــبانه روز در حال ســرویس
دهی به بیمــاران میباشــد.مدیرعامل انجمن حمایــت از بیماران مبتال به ســرطان

امام خمینی  -ره

یاس کرمان گفت :هر بیمــار میتواند در طــول درمان خود به همــراه یکی از اعضای
خانــواده یا یکــی از همراهان خــود به صورترایــگان در این مهمان ســرا بــا صبحانه و
ناهار رایگان اقامت داشته باشد.
وی بــا ا شــاره بــه اینکــه در ا یــن مجمو عــه تــا ا مــروز با لــغ بــر  66000نفــر تخــت
بیمــار و همراهانشــان ا ســکان دا شــته ا نــد افزود:ا فــزون بــر اینهــا انجمــن
خیر یــه یــاس ،ســبدهای ارزا قــی بــا نــام ســبد مهربا نــی ا هــدا میکنــد کــه
این سبدها تا به امروز به  9هزار و  302ســبد با ارزش ریالی 539میلیون و  815هزار و
 389تومان رسیده است وشــامل اقالم ضروری مثل برنج ،گوشت ،مر غ ،ماکارونی،
شکر ،حبوبات ،میوه ،غذای گرم و خوراکیهایی از این قبیل است.
بهرامــی اظهار داشــت :عالوه بــر اینها انجمن بــه فکر فرزنــدان دانشآمــوز بیماران
تحت پوشــش خــود بــوده و با شــروع ســال تحصیلــی بســتههای حمایتی نوشــت
افزار توزیــع نموده و همچنین تــا به امروز هزینــه تحصیل فرزنــدان  580بیمار مبتال 
به ســرطان را نیز پرداخت کرده اســت .وی تصریــح کرد :تمام خدمــات انجمن یاس
کرمــان به بیمــاران مبتــا به ســرطان تحت پوشــش ایــن انجمــن در طول ســال به
صورت روزانه و مداوم در حال ارائه بوده و سبدهای مهربانی نیز در ایام خاصی مثل
عید نوروز ،ماه رمضان ،در چند نوبت در سال اهدا میگردند.
وی در بــاره دیگــر اقدا مــات انجمــن خیر یــه یــاس کر مــان میگوید:یکــی دیگــر از

اقدا مــات انجمــن خیر یــه یــاس کر مــان بــرای آ ســایش و ر فــاه بیمــاران،
خد مــات رفا هــی بــرای بهدا شــت بیمــاران ماننــد ســاخت ســرویس بهدا شــتی
و حمــام در شهر ســتا نهای جنو بــی بیمــاران بــوده و همچنیــن از
ابتــدای تا ســیس انجمــن خیر یــه یــاس بــه تعــداد بیــش از   300بیمــار
خدمات پرســتاری در منزل شامل اســتفاده از تخت ،تشــک مواج ،ویلچر ،کپسول
اکسیژن و غیره ارائه گردیده است.
وی با اشاره به نيازهایی که در شــرایط شــیوع بیماری کرونا وجود دارد گفت :در این
روزهــای کرونایی ایــن انجمن عــاوه بر تهیه ماســک ،شــیلد و دســتکش بــه مبلغ
یک میلیــارد و  478میلیــون و  215هــزار و  389ریال بــرای کادر درمان بیمارســتانها
و بیمــاران کرونایــی در چند نوبــت ،ســبدهای حمایتی مایحتــاج خانوادههــای ویژه
بیماران مبتال به کوید  19-تهیه و تدارک دیده است.
وی در بــاره وا حــد در مــان یــاس نیــز گفت:ا یــن وا حــد   یکــی از مهمتر یــن
بخشهــای ایــن مجموعــه میباشــد کــه بــه صــورت مســتقیم بــه بیمــاران عز یــز
خدمــات ارائــه میکنــد بــا مشــارکت در تامیــن هزینههــای درمــان بیمــاران شــامل
( دارو ،هزینههــای بیمارســتانی و اعمــال جراحــی ،پیونــد ،پرتــو درمانــی ،ام آر آی،
آزمایشات ،سونوگرافی ،مامو گرافی ،سی تی اسکن ،پت اسکن و همچنین وسایل
مورد نیــاز درمانــی از جمله کیســه کلوســتومی ،دســتگاه صوتی حنجره و گذاشــتن
پــورت ) ،برگــزاری دورههــای گــروه درمانــی و مشــاوره بــرای بیمــاران و خانــواده آنها،
اســکان رایگان و تغذیه بیماران و همراهان آنهــا ،برگزاری اردوهای تفریحی ورزشــی
و زیارتــی ،تاســیس و تجهیــز مراکــز درمــان مرتبــط بــا ســرطان از جملــه رادیوتراپی و
فیزیوتراپی ،اعــزام داوطلبــان آموزش دیــده به بخــش آنکولوژی کــودکان و تقویت
روحیــه همدلــی و ایجــاد نشــاط بــرای گذرانــدن دوره درمــان آنهــا ،برگــزاری مراســم
عمومی و مردمی به مناســبتها مذهبی و ملی با مشــارکت مردم برای دستیابی به
اهداف خود فعالیت میکند.
وی ادامه داد :تمامی این کارها با مشــارکت مردم و توســط نیروهای داوطلب تحت
مدیریت انجمن صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات انجمن خیریه یاس کرمان درجهت کاهش
هزینههای بیماران ســاختمانهایی است که در دســت احداث دارد گفت :انجمن
یاس با ســاخت مرکز آنکولــوژی و هماتولــوژی با کمک خیــران در مجموعــه درمانی
افضلی پور بــا ظرفیــت  48تخت ،فضــای مناســب و اســتاندارد را برای انجــام بهتر و
موثرتر مراحل درمانی بیماران مبتال به ســرطان فراهم آورده است .بهرامی افزوذ:با
ســاخت مرکــز مــدرن و تخصصــی پرتــو درمانــی ( رادیوتراپــی ) انجمن یــاس کرمان،
بیماران استان کرمان و اســتانهای هم جوار میتوانند از خدمات مطلوب و فراگیر
آن بهرمنــد گردند واین مرکــز در نزدیکــی مجموعه درمانــی افضلی پور با پیشــرفت
 %59در حال احداث است.
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت اولیــن کلینیــک غربالگــری خــون در ا یــران یکــی
دیگــر از اقدا مــات انجمــن خیر یــه یــاس در ا ســتان کر مــان ا ســت گفــت :
اهــدا زمینی به مســاحت  8هــزار مترمربع بــا  2هــزار مترمربع ســاختمان در بلــوار 22
بهمن توســط خیــر آ قــای ملکــی بــرای تکمیــل مرکــز شــیمی درمانــی جواداالئمه در
مکانی بزرگتر برای ارائه خدمات به بیماران بیشــتر انجام  شــده و  تمامی این کارها
به واسطه حمایت خیران سخاوتمند و نوعدوست ممکن شده است.

مدیردفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت نیروی برق شمال استان کرمان:

مراکز حیاتیمجهز بهمولداضطراریبرقباشند

همکاری مراکز حساس دارای مولداضطراری بیش از 60مگاوات به کاهش پیک بار کمک میکند

مدیردفتــر بحــران و پدافنــد غیرعامل گفــت :طبق مصوبه ســازمان
پدافند غیرعامل کشــور همه مراکزحســاس و حیاتی بایــد مجهز به
مولد اضطراری تامین برق باشــند.
«مهــدی اســامی»  در حاشــیه رزما یــش سراســری تســت آمــاده
بــکاری مولدهــای اضطــراری بــرق کــه بــا حضــور مدیــرکل پدافنــد
غیرعامــل اســتانداری کرمــان  انجام شــد ،افــزود :برخی دســتگاهها
و مراکزی کــه نیاز مبرم بــه برق دارنــد ،هنوز نســبت به تامیــن مولد
اضطراری اقــدام نکردهاند که بایــد هرچه ســریعتر در این باره اقدام
کنند.
وی اضافــه کــرد :در شــمال اســتان کرمــان بیــش از 180مرکــز دارای
مولد اضطــراری وجوددارد که در زمــان پیک بار  60تــا  65مگاوات به
کاهش پیــک کمک میکند.
وی گفــت70 :مرکزحســاس دارای ســطح بنــدی نظیــر پمــپ
بنزینهــا ،بیمارســتا نها ،نانواییهــا نیــز وجــود داشــته کــه بــا
توجــه بــه حساســیت کار در صــورت اضطــرارو اعــام نیــاز ازســوی
مرکــز دیســپاچینگ کشــور قطــع خواهدشــد .اســامی بااشــاره بــه
اینکــه شــبکه بــرق ناپایــدار اســت  ،گفــت :ناپایــداری ایجــاد شــده
متاثــر از شــرایط جــوی و بحرانــی و افزایــش بار میباشــد کــه ممکن
اســت خاموشــیهای ناخواســته بــه مشــترکین تحمیــل گــردد.وی
همچنیــن تاکیــد کــرد :مشــترکین کــه خاموشــیهای تحمیل شــده

خســارت به سیســتمها یا تجهیزات مرکز وارد میکند بایــد حتما به
مولد اضطراری یا دیزل ژنراتور مجهز شــوند.
مدیــر دفتــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل ،شــبکه بــرق را جــزو
شــبکههایی دانســت که به طــور معمول مــورد انــواع تهدیدها قرار
میگیرد و بنابراین الزم اســت در ایــن زمینه دقت بیشــتری به خر ج
داد.
اســامی   توجــه بــه وجــود واحدهــای پراکنــده تولیــد بــرق و
مولدهــای اضطــراری تامیــن بــرق در ســازما نها و مراکــز حســاس
از جملــه بیمارســتا نها را ضــروری خوانــد و خاطرنشــان ســاخت:
فعالیتهای خوبی در این ســالهای اخیر صورت گرفته است.
وی به عقد تفاهــم نامه با شــرکت نفت برای تامین ســوخت دولتی
اشــاره کردو افزود :از تاریخ 9خــرداد تا  22خردادســال جــاری با قطع
مراکز دارای دیــزل ژنراتور در ســاعات پیک بار بیــش از  34مگاوات
کاهــش مصــرف را شــاهد بودیم کــه این مهــم تــا پیان فصــل پیک
اوخــر مردادمــاه ادامــه خواهدداشــت  .وی بــا بیــان اینکــه هنــوز
برخــی مراکــز حســاس و حیاتی بــرای تامین مولــد اضطــراری اقدامی
نکردهاند ،توصیه کــرد  :همه دســتگاههایی که نیاز ضــروری به برق
پایــدار دارند ،بایــد نســبت بــه تامین مولــد اقــدام کننــد.وی اضافه
کــرد :هــر چــه واحدهــای مصــرف کننــده بــرق آمادهتــر باشــند ،بهتر
میتوانند در شــرایط اضطراری و بحرانی برق خود را تامین کنند.

