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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
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انتفاعیوغیرسیاســی مدیرعامــلانجمــنخیریهیــاسکرمــانگفت:اینانجمــنیکســازمانمردمنهــاد،غیــر
تحصیــلکــردگان، ســال1388توســطگروهــیاز بیمــارانمبتــابــهســرطاندر اســتکــهبــاهــدفحمایــتاز
نمودهاســتوماموریتاینانجمنحمایت اندیشــانکرمانتاســیسوفعالیتخودراآغاز متخصصانوخیر

افرادمبتابهسرطانواعضایخانوادهآنانمیباشد. اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیاز
بهگزارشجامجممحمدرضابهرامیافزود:همچنینفعالیتهایآموزشــیوپژوهشــیواطاعرســانیبهمنظور

اهدافاینانجمناستو... ارتقایفرهنگپیشگیریودرمانبهموقع،از

مدیر عامل شرکت آب و فاضال ب استان کرمان:

13شهر کرمان 
 در بحران آب 

قرار دارند

شهردار کرمان اعالم کرد:فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان 
مشاغل تا 15 تیر

یکی از گره های تربیتی عدم هماهنگی 
بین اولیا و مربیان است

راه اندازی  اتوبوس کودک  در مناطق 
کم برخوردار

3

، ج36،ص296 بحاراالنوار



  یکشنبه 30خرداد 1400   شماره 5966

تمدیــدمهلــتارائــهاظهارنامــه مدیــرکلامورمالیاتــیاســتانکرمــان،از
مالیاتیوارســالفرمتبصرهمــاده100قانــونمالیاتهایمســتقیمتا15تیر

داد. خبر
عنــوانکــرد:تمدید بهگــزارشجامجــممحمــدســلمانی،بااعــامایــنخبر

،بنــابهدرخواســتاتاق مهلتارائــهاظهارنامــهصاحبانمشــاغلتــا15تیر
اصنافایرانوتصویبستادملیمدیریتکرونا،صورتگرفتهاست.

شــیوعویــروسکرونا ویبــااشــارهبــهمشــکاتوشــرایطخــاصناشــیاز
فرصتدارنــدضمن داشــت:صاحبانمشــاغلتــا15تیــر ،اظهــار کشــور در

www.intamedia.بهنشانی مراجعهبهسایتسازمانامورمالیاتیکشــور
irنســبتبهارائهاظهارنامــهمالیاتیویاارســالفــرمتبصرهمــاده100قانون
تســهیاتومعافیتهــایقانونی مالیاتهــایمســتقیماقدامنمــودهواز

بهرهمندگردند.

مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان:
تمدید مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل تا 15 تیر

خبــر

2
خبر

محلههــای»سرآســیاب«، حاتوبــوسکــودکدر طــر
صنعتــی«، »شــهرک ،» »پامنــار بنیهاشــم«، »مــاه
»قلعهمحمــود«،»شــرفآباد«و»اهللآبــاد«اجــراخواهــد

شــد.
بــهگــزارشجامجــمســیدمهرانعالــمزاده،درنشســتی
کــودک دوســتدار ســتادشــهر دبیــر کــهبــاحضــور
شــد،بــابیــاناینکــهایــناقــدامدر شــهرداریبرگــزار
کــودکشــهرکرمــانبــارویکــرد راســتایشــهردوســتدار
اجتماعــیومرتبــطبــاحــوزهکــودکونوجــوانانجــام
حبــاهــدفآمــوزش میشــود،بیــانکــرد:»ایــنطــر
حوزههــایفرهنگــی،هنــری وپــرورشکــودکاندر
وورزشــیاجــرامیشــود«.ویبــااشــارهبــهضــرورت
براســاس آموزشهــا بــودن جــذاب و دلچســب
اقدامــاتخــاصتخصصــی،ادامــهداد:»شــیوهدرســت
آموزشهــاموجــبمیشــودتــاکــودکانونوجوانــان
پیــداکننــد«. برنامههــاحضــور تشــویقشــدهودر
محلــه هفــت گرفتــن  نظــر  در  از کرمــان،  شــهردار
کمبرخــوردارشــهرکرمــانبهعنــوانمحلههــایهــدف
اجــرایطــرحاتوبــوسکــودکخبــردادوخاطرنشــان در
ح،شــهرداریتنهــا اجــرایایــنطــر کــرد:»البتــهدر
عهدهدارهمــهاقدامــاتنیســت؛بنابرایــن،بــرایاجرای
پیشــنهادهاوراهکارهــایارائهشــده ح،از طــر بهتــر

»بنابرایــن، افــزود: میشــود«.عالمزاده اســتقبال
زمینــهای پیشــنهادمیکنــمهــرشــخصیــاارگانــیکــهدر
راســتایخدمــتبــه خــاصاثرپذیــریوکارایــیدارد،در
حبــا ایــنطــر در بچههــایمحلههــایکمتربرخــوردار
شــهرداریکرمــانهمــکاریکنــد«.ویبــابیــاناینکــه
بــرایمحلههــایهــدف حــالحاضــر ایــناتوبــوسدر
گرفتــهشــدهاســت، نظــر کرمــاندر محــدودهشــهر
آینــدهایــناتوبــوسحاشــیه گفــت:»احتمــالدارددر
رانیــزکــهبهنوعــیبــامشــکاتومســایلخاصــی شــهر

هســتند،پوشــشدهــد«. درگیــر
بــه »امیدواریــم کــرد:  اظهــار کرمــان  شــهردار
محلههــای  در همهجانبــه کاری اجتماعــی لحــاظ
انجــامدهیــم؛زیــراایــناقــدامبــرایهمــه کمتربرخــوردار

اســت«.  شــهر کــودکان
عالــمزادههــدفونتیجــهنهایــیطــرحاتوبــوسکــودک
کرمــانراآمــوزشدر شــهر بــرایمناطــقکمبرخــوردار
موضوعــاتاجتماعــی،فرهنگــیوشــهروندیدانســت
وگفــت:»بــانگاهــیاجتماعــیوبــاهــدفافزایــش
خودآگاهیکــودکان،نقــشپرورشــینیــزدرموضوعات
ایــن مختلــفبهصــورتُپررنــگدیــدهمیشــود«.در
نشســت،دبیرســتادشــهردوســتدارکودکشــهرداری
رایزنــیبــانهادهــاوارگانهــایمختلــف از کرمــاننیــز

ازجملــهادارهکلآمــوزشوپــرورش،ادارهکلورزشو
جوانــان،کانــونپــرورشفکــریکــودکانونوجوانــان
طــرحاتوبــوسکــودکخبــر وغیــرهبــرایمشــارکتدر
متخصــصبــرای دادوگفــت:»طــیفراخوانــی30نفــر

همــکاریداوطلبانــهاعــامآمادگــیکردهانــد«.
آمادگــی اعــام بــه همچنیــن کارگرجهرمــی، ســارا
ســازمانهایمختلــفشــهرداریبــرایآموزشهــای
شــهروندیومهارتهــایارتباطــیکــودکان،افــزود:
»آموزشهــایشــهروندیازموضوعــاتمهــمومطــرح
تســهیلگریاعــامشــدهاســت«. ســویدفاتــر از
ویجمــعآوریاطاعــاتالزمبــرایتعییــنمهمتریــن
از مناطــقمحــرومرانیــز اولویتهــایآموزشــیدر
حبرشــمردوافــزود:»ایــن رویکردهــایاجرایــیطــر
اســاس تســهیلگریوبــر آموزشهــابــااعــامدفاتــر
مناطــقانجــاممیشــود«.کارگرجهرمیادامــهداد: نیــاز
ایــناســاساطاعــاتجمعیتــِیهفــتمحلــه »بــر
هــدف،جمــعآوری،وهمچنیــنســرفصلآموزشهــابــر

اســاسردهســنیمشــخصشــدهاســت«.
کــودکشــهرداریکرمــان، دبیــرســتادشــهردوســتدار
راهانــدازیکتابخانههــایکوچــکبــاهمــکارینهــاد
کتابخانههــایعمومــیاســتانکرمــان،بــرایپوشــش
اتوبــوس  در کــودکان مختــص کتابهــای دادن

گرفتــنبــازیوورزشبــرایکــودکان نظــر کــودکودر
ونوجوانــانبــاهمــکاریادارهکلورزشوجوانــانو
ازجملــهبرنامههــای ادارهکلآمــوزشوپــرورشرانیــز
برشــمرد.کارگر ح طــر ایــن  در گرفتــهشــده  نظــر  در
ــاهمــکاریســازمان جهرمــیافــزود:»اتوبــوسکــودکب
حــال شــهرداریکرمــاندر ومســافر حملونقــلبــار

اســت«. طراحــیوتجهیــز
راهانــدازیاتوبــوسکــودک ویادامــهداد:»عــاوهبــر
،ایجــادزمینــهالزمبــرای محلههــایکمبرخــوردار در
ایــن  در ایســتگاهی ایجــاد و خیابانــی بازیهــای
زمینــهوهمچنیــنراهانــدازیشــورایمحلــیکــودک
برنامههــایآینــدهدبیرخانــهســتاد از ونوجــواننیــز
محلههــایکمبرخــوردار کــودکدر دوســتدار شــهر
بــابیــان اســت«.مجریاجــرایطــرحاتوبــوسکــودکنیــز
مناطــقوردهســنی اینکــهآموزشهــابراســاسنیــاز
بــهکــودکانارائــهمیشــود، دردوشــیفتصبــحوعصــر
ــرد:»برنامههــایآموزشــیوفرهنگــیبهمنظــور ک اظهــار
برنامهریــزی،اجــراوســنجش، بــرآورداثربخشــیدر

بهصــورتمقطعــیفازبنــدیشــدهاســت«.

مدیرفروششرکتمسخبرداد:

ثبت رکورد تحویل روزانه 3 هزار 
و 752 تن اسیدسولفوریک به 

مشتریان



ایوبباباساالریمدیرفروشوبازاریابیشرکتملی
صنایعمسایــرانبابیاناینکهشــرکتملیصنایع
آذرماهسال زمینهتولیداسیدسولفوریکاز مسدر
97بــهتولیــدانبــوهایــنفــرآوردهبــهعنــوانمحصول
جانبیاقدامکردهاست،تاکیدکرد:اسیدسولفوریک
تولیــدیایــنشــرکتبــااحــداث3کارخانــهاســیددر
استانکرماندرمجتمعهایمسسرچشمهومس
زیادوطیفرآیند شهربابکباصرفهزینههایبسیار
تبدیــلگازخروجیدودکشهای پیچیدهوطوالنیاز
کورههــایفلشواز کارخانهذوبکنســانترهمسدر

SO2بهH2SO4تولیدمیشود. تبدیلگاز
گاماولهدفاصلیاز اینکهدر باباساالریباتاکیدبر
تولیداســیدصیانتازمحیطزیستوحفظسامتی
ایــننکته شــهرونداناســت؛خاطرنشــانکــرد:ذکــر
اهمیــتاســتکــهفقــطبــابهرهبــرداریاز حائــز نیــز
ســه کارخانــهاســیدشــماره2سرچشــمهکــهیکــیاز
نشــر کارخانــهتولیــداســیدشــرکتمــساســت؛از
SO2معــادل1920 مکعــبگاز روزانــه432،960متــر
تــناســیدســولفوریک98.5درصــدبــهاتمســفر
جلوگیــریمیشــود.ویهمچنیــنخاطرنشــانکــرد:
بســیار درصــورتعــدمتولیــداسیدســولفوریک؛گاز
اطــرافکارخانجــات در ســمیSO2تــادههــاکیلومتــر
ایــنشــرکتمنتشــرخواهــدشــدکــهباعــثنابودی
بین از کشــاورزی،باغــات،دامــداریوازهمــهمهمتــر
رفتنسامتیشهروندانوآسیبرساندنبهمحیط
پایــانابرازامیــدواریکرد زیســتخواهــدشــد.ویدر
کهباسختکوشــیتمامیپرســنلدرســالیکــهبهنام
»تولید؛پشــتیبانیها،مانعزداییها«نامگذاریشده
زمینــهخودکفایــی اســت؛افقهــایروشــنتریدر

کشورفراهمشود.

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

مدیر کل بهزیستی استان کرمان:

ح ساماندهی معتادان متجاهر  طر
در کرمان اجرا می شود

شهردارکرمانخبرداد:

راه اندازی اتوبوس کودک در مناطق کم برخوردار کرمان
استاناعامکرد: مدیرعاملشرکتگاز

بهره مندی 80 درصدی کرمان
 از گاز طبیعی

اســتــانکــرمــانگفت: مــدیــرعــامــلشــرکــتگـــاز
طبیعی گــاز ز درصــدبهرهمندیاستانکرمانا

به80درصدرسید.
کــرد: فــاح"اظــهــار بــهگــزارشجــامجــم"منوچهر
طولیکسالگذشتهباوجودشرایطویژه در
ومحدودیتهایاعمالشــدهبهدلیلشیوع
استانکرمانموفق ویروسکرونا،شرکتگاز
شـــدهاســـتدرصـــدبــهــرهمــنــدیپــهــنــاورتــریــن
ــد.وی ــدارتــقــاءدهـ ــرانرابــه80درصـ ــ اســتــانای
9000میلیون  ز ســالگذشتهبیشا ــزود:در افـ
مــصــارفخانگی، طبیعیجهت گــاز مترمکعب
ــورتپــایــدار اســتــانبــهصـ تــجــاریوصنعتیدر

توزیعشدهاست.
استانکرمان ادامــهگفت:شرکتگــاز فــاحدر
ــهطــراحــیواجـــرای تــوانــســتــهتــاکــنــوننــســبــتب
457 شبکه،نصب کیلومتر 20هـــزار یــببــه قــر
مــوردانــشــعــاب،بــهــرهمــنــدســازی65شهر هــزار
1000 استان،1432روستا،گازرسانیبهبیشاز

صنعتجزءوعمدهاقدامکند.
پـــایـــانبـــااشــــارهبـــهایـــنکـــهشــرکــتگــاز ویدر
ســال99تــوانــســتــهاســتدر اســتــانکــرمــاندر
اهـــدافمصوب بــخــشهــابــیــشاز بــســیــاریاز
دارد نظر در شدهاقــدامکند،گفت:شرکتگاز
سطح و186روســتــادر ســال1400بــه5شهر در
ــجــامدهـــدکــهامــیــدواریــم ــیان ــازرســان ــانگ اســت
پیدا تحقق برنامه ایــن گذشته مانندسنوات

کند.

مدیردفترمدیریتمصرفشرکتتوزیعنیرویبرق
شــمالاســتانکرمانبابیاناینکهصنعــتبرقبه
دیجیتالکهمصرفبرق ارز دلیلاستخراجغیرمجاز
اســت، باالییرابهخوداختصاصداده،تحتفشــار
گفت:»برایتولیدهربیتکویــنمعادلمصرف35

هزارمشترکخانگیانرژیبرقمصرفمیشود«.
بــهگــزارشجامجــمحمیــدعلیــزادهبــااشــارهبــه
ارزهــایــادآورشــد:»تاکنــون رمــز اســتخراجغیرمجــاز

و500دســتگاهرمزارز درشــمالاســتانکرمــانهــزار
غیرمجازکشفومتخلفینبهمراجعقضاییمعرفی
شــدند«.ویبــابیــاناینکــهصنعــتبــرقبــهدلیــل
دیجیتــالکــهمصــرفبــرق ارز اســتخراجغیرمجــاز
اســت، باالییرابهخوداختصاصداده،تحتفشــار
گفت:»برایتولیدهربیتکویــنمعادلمصرف35
هــزارمشــترکخانگیانــرژیبــرقمصرفمیشــود«.
درکرمان علیــزادهادامــهداد:»چهــارمشــترکمجــاز

انــرژیبــرقبــرایاســتخراجرمزارزهــا ورفســنجاناز
اســتفادهمیکننــدکــهمیــزاناســتفادهآنهــااز1/5

مگاواتتجاوزنمیکند«.
ویازمردمخواســتدرصورتمشــاهدهاســتخراج
رمزارزهادرشــمالاســتانکرمــانازطریق غیرمجــاز
www.tavanir.co.irبهآدرس سایتســماتتوانیر
موضوعرااطــاعدهندوتاســقف20میلیــونتومان

پاداشدریافتکنند.

تولید هر بیت کوین معادل مصرف برق 35 هزار مشترک خانگی است

عــامــلشــرکــتآبوفــاضــاباســتــان مــدیــر
ــدهرادیــوئــی ــ بــرنــامــهزن در کــرمــانبــاحــضــور
میکروفنصبحبــهســـواالتشــهــرونــداندر

حوزهآبپاسخداد.
بهگــزارشجامجممحمدطاهریبااشــارهبه
استانکرمان در خشکسالیسالهایاخیر
خشکسالیهای گفت:استانکرماندرگیر
پی پیشدهوخشکسالیهایپیدر پیدر
نفسمنابعآبــیاســتــانراگرفتهاســتودر
استانکرمان در 13شهر بیشاز حالحاضر

دارند. قرار وضعیتقرمز بابحرانآبودر
کشور منابعآبدر نظر از ویبدترینشهر
کرمانعنوانکرد سالآبیجــاری،شهر رادر
کرمانتنهاکانشهریاست وافزود:شهر
کــهمنابعآبــیآنصرفابــهچــاههــایعمیقو
حــالــیکه منابعزیرزمینیوابستهاســتدر
اســتــانهــایدیگر شهرهادر مــراکــز درســایــر
منابعآب منابعآبشرباز بخشعمدهایاز

سطحیوسدهاتامینمیشود.
عــامــلشــرکــتآبوفــاضــاباستان مــدیــر
ــارنــدگــیوافــزایــش ــزانب ــرمــانکــاهــشمــی ک
جمعیتراعلتکاهشآبدهیچاههابیان
کرمان،جیرفت کردوادامهداد:مشکلشهر
،رفسنجان،بمو...تازمانیکهسامانههای
حال آبرسانیاصلیاینپروژههاکهسالهادر
اجراستبهبهرهبردارینرسندمشکلشهر
کرمانواینشهرهاباقیاستوماباتاش
به را وضعیت میکنیم سعی روزی شبانه

نشود.وی گونهایحفظکنیمتاشرایطبدتر
اظهار روستایتیکدر خصوصکمآبیدر در
شده دشتچترودحفر کــرد:3حلقهچاهدر
ــهآبمــنــاســبنــرســیــدیــمو کــهمــتــاســفــانــهب
درحالحفاریهستیمتابا نیز درحالحاضر

یاریخدابهآبمطلوببرسیم.
ــارهبــهکــاهــشمــیــزانبارندگی طــاهــریبــااشـ
روســتــاهــا وبـــحـــرانخــشــکــســالــیگــفــت:در
خشکسالیبیدادمیکندوتامینآبرابرای

سختکردهاست. مابسیار
ویادامــهداد:اســتــانکــرمــانتنها62میلی
ســالزراعــیجــاریداشتهکه بارندگیدر متر
این حدودیکسومسالگذشتهاستودر
شــرایــطهــمــهشــهــرونــدانوروستانشینان
سختکــوشبــایــدتــاشکنندبــامدیریت
مـــصـــرفتـــابـــســـتـــانســـخـــتراپـــشـــتســر

گذراریم.
طاهریتعدادچــاههــایاستانکرمانرا940
بر 580لیتر حلقهعنوانکردوافــزود:13هــزار
آبیاستاناستکهتوانبرداشت ثاتیهنیاز
ــزارو42لیتر چــاههــاوچــشــمــههــا12هــ مــااز
ثــانــیــهکمبود بــر و441لیتر ــزار اســتو2هـ
شــهــرونــدان ــهاز ادامـ آبوجـــوددارد.ویدر
درخواستکــرد:نسبتبهنصبپمپهای
اقــدامنکنندتاامکاناستفادهو غیرمجاز
آبشربوبهداشتیوسالم بهرهمندیاز

برایهمهفراهمشود.
ساختمان کهدر ایــنامــر طاهریباتاکیدبر

آبشرباستفادهشودگفت: سازینبایداز
آبشـــربدر انــصــافاســـتکــهاز از بــهدور
اســتــفــادهشـــودومـــردمآب ــاز ســاخــتوسـ

آشامیدنینداشتهباشند.
مــدیــرعــامــلشــرکــتآبوفــاضــاباســتــان
سراسر شــهــرداراندر کرمانتصریحکــرد:از
استاندرخــواســتمیکنمکهترتیبیاتخاذ
آبشرب از کنندتابــرایآبــیــاریفضایسبز

شهریاستفادهنشود.
ویادامــهداد:کسانیکهکـــارواشدارندنیز
مـــیرودبــهسبکوسیاقیمدیریت انتظار
آبشـــرباســتــفــادهنــشــودواز کــنــنــدتـــااز
شــرایــطبحرانی یـــمتــادر دار انتظار مــردمنیز
شستشویحیاطوخودروهاپرهیز فعلیاز

آبسالمبرای کنندتاامکانبهرهمندیاز
همگانفراهمشود.مدیرعاملشرکتآب
وفــاضــاباســتــانکــرمــانالــگــویمــصــرفو
شبانهروز در نفر میانگینمصرفبــرایهر
کـــرد:چنانچه ــردواظــهــار عــنــوانک 150لیتر
فردتنها20درصــدمصرفخودراکاهش هر
دهدمیتوانیمباهمیارییکدیگرمشکات
ــشکـــمـــتـــریپـــشـــتســر ــالـ ــاچـ ــ ــانراب ــ ــت اســ
ــــنآب ــت ــرد:داشــ ــ ــ ــهک ــافــ بــــگــــذاریــــم.ویاضــ
حقهمگاناستو بهداشتیسالموپایدار
ماتمامتاشخودرابرایتامینآبشهرها
وروســتــاهــاانــجــاممــیدهــیــموامــیــدواریــمبا
همیاریمردمتابستانرابامشکاتکمتری

پشتسرگذاریم.

13 شهر استان کرمان در وضعیت بحرانی آب قرار دارند

اجرایطرحجمعآوریو مدیرکلبهزیستیاســتانکرماناز
ازفردادرکرمانخبرداد. ساماندهیمعتادانمتجاهر

بــهگــزارشجامجــمعبــاسصــادقزادهدرجلســهاعضــای
کمیسیونماده16کرمانبااشارهبهاهمیتتوجهواهتمام
جدیهمهمســئولینومتولیانبهمسائلاجتماعیگفت:
رنــگاینمســاله گســترشفرهنــگپیشــگیریونقــشپر
کاهــشهزینههــاوارتقــاســامتورفــاهاجتماعــیکامًا در

مشهوداست.
ویادامــهداد:همراهــیوهمــکاریدســتگاههاینظارتــیبا
بااهمیتو دســتگاههایاجراییدرچارچوبقانونبســیار

ارزشمنداست.
ادامــهبااســتنادبــهتجارببهدســتآمــدهاز صــادقزادهدر
اجــرایطرحهــاوبرنامــهریزیهــایانجــامشــده،همــکاریو
در گــذار همراهیمســئوالنههمهدســتگاههایمتولــیواثر
اینموضوعراخواســتارشــدوافزود:بارهاعنوانکردهامکه

و بهمهار بهزیستیوهیچارگاندیگریبهتنهاییقادر
ً
قطعا

درحوزهکنترلوکاهشآســیبها اقداماثربخشوماندگار
باالخصآســیباعتیادوبهویژهمعضــلمعتادینمتجاهر

نیست.
مدیــرکلبهزیســتیاســتانکرمــانگفــت:کســبنتیجــه
کنترلایــنمعضــلوپاکســازیچهرهشــهرهااز مطلــوبدر
اینناهنجــاری،همــکاریوهمراهیمســئوالنهوجدیهمه

دستگاههایذیربطرامیطلبد.
اینجلسه مدیرکلدیوانمحاســباتاســتانکرماننیزدر
بااشــارهبهفعالیتهایگســتردهبهزیســتینحــوهخدمت
رســانیبهمددجویانرامثبتارزیابیکردوگفت:بهزیســتی
اجتماعیوظایــفمهمی بهعنــوانیــکمجموعــهتأثیرگــذار
کرد:بررســیهانشــاناز برعهدهدارد.مســعودکاشــیاظهار
اینمجموعهاســتوما تاشهایخوبصــورتگرفتــهدر
همبهنوبــهخــودهمــکاریوحمایتهــایالزمرابــاادارهکل

بهزیستیخواهیمداشت.
ادامــهاعضابهبحــثوتبادلنظــرپیرامونمحورجلســه در
وبرنامــهریــزیدرخصــوصاجــرایمجــددطــرحســاماندهی
پایانمقررشدباهمکاری معتادانمتجاهرپرداختندکهدر
مقامقضائیونیــرویانتظامیطرحجمعآوریوســاماندهی
معتادانمتجاهراجراشــود.برایناســاسبهترتیب300نفر
درشــهرکرمانوتوابــعبــرایمعرفیبــهدوکمپموجــوددر
شــهرکرمان،50نفردرکمپمــاده16ســیرجانو50نفرهم

درکمپماده16بمساماندهیوواردچرخهدرمانشوند.
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3 مدیرکلمدیریتبحراناستانداریکرمانازتصویب2هزارو875میلیاردریالاعتباربرای
تکمیلطرحهایتأمینآباضطراریاستانکرماندرجلسهاخیرهیاتوزیرانخبرداد.

بهگزارشجامجممجیدسعیدیعنوانکرد:هیاتوزیراندرجلسهاخیرخودبهمنظور
پیشــگیریازتنشآبی،تأمیــنوتوزیعآبشــربشــهریوپروژههایتکمیــلطرحهای

تأمینآباضطراریمبلغ2هزارو875میلیاردریالبهاستانکرماناختصاصداد.ویاین
اعتبارراازمحلاعتباراتمدیریتبحرانکشــوراعــامکردوافزود:اینمبلــغبرایاجرای
پروژههایمذکوربرای60شــهرشــمالیوجنوبیاســتانمصوبشــدهاســت.ویادامه
داد:یکهزارمیلیاردریالازاینمبلغدراختیارشــرکتآبمنطقهایاســتانبرایکمک

بهتکمیلآبرسانیبهشهرهایشــمالیاســتانکرمانقرارمیگیرد.سعیدیاضافهکرد:
یکهــزارو875میلیاردریــالاینمبلغهــمدراختیارشــرکتآبوفاضاباســتانبرای
حفر،تجهیزواحیایچاهآب،خطوطانتقال،افزایشظرفیتتأمینآب،احداثوتکمیل

مخازنذخیرهآبشهرهاواجرایخطوطانتقالآببینشهریقراردادهمیشود.

نماینده مجلس:
صنایع ملی  مس۴0میلیاردتومان 

ــوب  ــ ــنـ ــ ــارجـ ــ ــه رودبـ ــ ــیـــالت بـ تـــســـهـ
اختصاص یافت

کهنــوج، شهرســتانهای مــردم نماینــده
رودبارجنــوب،فاریــاب،منوجــانوقلعــهگنــجدر
مجلــسشــورایاســامیگفــت:شــرکتصنایــع
ملــیمــسبــهعنــوانمعیــناقتصــادیرودبــار
شهرســتان ایــن بــه تمــان 40میلیــارد جنــوب

اختصاصداد.
شــکرالهیبــابیــان بــهگــزارشجامجــممنصــور
اینکهشــرکتصنایــعملیمسمعیــناقتصادی
داشــت: جنــوباســت،اظهــار شهرســتانرودبــار
اینمیــزانتســهیاتبــارایزنــیمســئوالنمعین

جنوبمحققشد. اقتصادیرودبار
ویتصریحکــرد:مبلغ٢٠میلیاردتومانتســهیات
٢٠ و صنعتــی حهــای طر جهــت قرضالحســنه
میلیــاردتومــانجهــتمشــاغلخانگــیتوســط
جنــوب  رودبــار  شهرســتان اقتصــادی معیــن

)شرکتصنایعملیمس(اختصاصیافت.
شــکرالهیراهنجــاتمشــکاتاقتصــادیمنطقه
جنوبکرمــانراتوجهبــهبنگاههایخــردخانگیو
مجوزاتشــرکتهایخصوصی صدور تسهیلدر
این توجــهمعینهــایاقتصــادیدر دانســتوبــر

زمینهتاکیدکرد.
صمــتبــه مشــاورعالیوزیــر شــکرالهیبــهســفر
ایــنســفر جنــوبکرمــاناشــارهکــردوگفــت:در
تاکیــدشــدتــامعیــناقتصــادی)مــس(کوتاهــی
ســرمایهگــذارانبومــیتمامقــدحمایت نکندواز

کند.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

کلــی اجــرای ســتاد نشســت  در موحــد یــداهلل
ابعــادحقوقــی سیاســتهایاقتصــادمقاومتــیدر
پروژه اســاسقانــونتملک،هــر وقضاییافــزود:بــر
عمرانــیتعریــفشــدهودارایمصوبــهنهادهــای

چارچوبقانوناجراشود. باالدستی،بایددر
، قوانیــنکشــور ویبــااشــارهبــهایــنمطلــبکــهدر
تکلیفاجرایپروژههایعمرانیروشــناســت،اظهار
داشــت:گاهــیاوقــاتبــامداخــاتنابــهجــایایجاد
بــه اجــرایپــروژهمبهــمشــدهومنجــر شــده،مســیر

معطلماندنپروژههامیشود.
اســتانکرمــانادامه نماینــدهعالــیقــوهقضاییــهدر
اجرای مســیر داد:اراضیواماکــیمتعلقبهمردمدر
حو پــروژه،اوالبایــدبــارضایــتدســتگاهمجــریطــر
اینصــورت غیــر مالــکتعییــنتکلیــفشــودودر
دادگاهبهموضــوعورودکردهوضمــنانتخابهیات
کارشناســیســهنفره،زمینهتعییــنتکلیــفاماکو

اجرایپروژهرافراهممیکند.
تعییــن موحــدبــااشــارهبــهتجربــهاســتانکرمــاندر
اجــرایپروژههــای مســیر تکلیــفاراضــیواقــعدر
مســیر مختلــف،تاکیــدکــرد:مداخــاتمدیــراندر
راســتایحلمســالهبــودهو اجــرایپروژههــابایــددر

نبایدمانعآفرینباشد.
ایــنمطلــبکــهمدیریتهــابایــددر ویبــاتاکیــدبــر
چارچــوبقانــونتدویــنشــود،افــزود:قانــونبایــد
تمــامزمینههــاباشــدوبایدبــاکنارگ مــاکعمــلدر
ذاشــتنمصلحــتاندیشــیهازمینــهایرافراهمکرد
بــهقانونمنــدیو مــردمنیــز ادامــهاینمســیر کــهدر

حرکتقانونمندعادتکنند.

رئیسکلدادگســتریاســتانکرمانبااشــارهبهاین
فراینــدقانونیواردحاشــیهها کارهــااز مطلــبکهاگــر
شــوند،رونــداجرایــیبــامشــکاتمتعــددروبــرو
میشــود،گفت:مردمبایدبهحقخودبرســندوهمه
آنحمایــتمیکنیــمامااینبــهمعنایآننیســت از
عــدمهمــکاریبرخیافــرادفرصــتطلب، برابر کــهدر
افــرادجامعهاز اجــرایپروژههاییکــهبخشزیــادیاز

آنبهرهمندمیشوند،معطلبماند.
اجرایخطانتقال اینمطلبکــهکار موحدباتاکیدبر
بــازهزمانــیســهمــاهآینــدهاجرایــی هنــزابایــددر گاز
شــود،عنوانکــرد:نهادهــایقضایــیوامنیتــیاجازه
کســب نخواهنــددادکــهعــدهایمحــدودبــهمنظــور
،مانــعاجــرایپروژههــایعــامالمنفعه منافــعبیشــتر

شوند.
عالیتریــنمقــامقضاییاســتانکرمــانتصریــحکرد:
اجرایپروژههایعمرانی مســیر بایدبامدیرانیکهدر

برخوردشود. تعللایجادمیکنندنیز

رئیس دادگستری کرمان:

 پروژه خط گاز هنزا ظرف سه ماه آینده تکمیل شود

نتایــج اعــام خصــوص  در همایــش ایــن 
ایــده ســمینار دانشآمــوزانشــرکتکننــدهدر
ســویبــرقجنــوبکرمان شــوکهدرســال98،از
بــا و ســیرجان شهرســتان بــرق یــت مدیر و
همراهــیآمــوزشوپــرورششهرســتانصــورت
پذیرفتــهبــود19خــردادســالجــاریبــرایتقدیــر
ســالنکنفرانــس بهترینهــاطــینشســتیدر از

شد. آموزشوپرورشبرگزار
مدیریــتمصرف دفتر مدیــر ئینباحضــور ایــنآ
آمــوزشو بــرقســیرجانمدیــر شــرکت،مدیــر
بــه نهــاد دو مســئوالن  از جمعــی و پــرورش
گردید میزبانــیمدیریتاموزشوپــرورشبرگزار
یدههــامــوردتشــویقو ایــنمراســمبرگز ودر

گرفتند. قــرار تقدیر
آموزشوپرورشســیرجان ،مدیر محیاپــور اکبــر
ســخنانخــودتاکیدکرد:ایــنایدههابرای در نیز
ســیرجاناجــراشــدهو شــهر در نخســتینبــار
امیدواریمایــنموضوعکهخودباعثپیشــرفت
بــا بــود خواهــد آیندهســازان و جــوان نســل
همــکاریوتوجهمردمورســانههاتداومداشــته

وبتواننتایجمفیدآنراشــاهدبود.
ویبااشــارهبــهبرگــزاریجشــنوارهدانشآموزی
شــرکتبرقجنوب،بیاننمــود:امیدواریمدر در
دانشآمــوزانســیرجانی جشــنوارهســینرژینیــز

رتبههــایباالییبیاورند.
مصــرف یــت مدیر  دفتــر  مدیــر ثمــره مجتبــی

نمــود: اعــام مراســم ایــن  در شــرکت
اســاس  بــر  ا ر خــود دانشآمــوزان،مشــکات
حتــی و هیجانــی هــوش فــردی، معیارهــای
موقعیــتجغرافیایــیومنابــعقابــلدســترس
پــردازی یــده ا  آنهــا حــل بــرای و میبیننــد
حســب تیمداوریبر میکننــدوهمــکارانمــادر
معیارهــایخاصیایــنایدههــاراموردســنجش
ایــنمعیارها دادهوبــرایهریکاز وبررســیقرار
نهایــتجمعاین امتیازیمشــخصکــردهکــهدر
اســاس شــرکتکنندهبر امتیازات100بــودکههر
ایــنامتیــازاتبهــرهمنــد حخــوداز ارائــهوطــر

خواهدشد.
تعــداد96دانــشامــوز ثمــرهخاطرنشــانکــرد:از
انتخــابوواردمراحــلبعــدیشــدندکــه 30نفــر
صاحــبرتبــهوایدههــای نهایــتهفــتنفــر در

ســویهیاتداورانانتخابگردید. ایشاناز
ویتاکیــدنمــود:طــیایــنمــدتدانشآمــوزان
نیروگاههــایبــرقکهنــوج،جیرفــت، یــدهاز برگز
ینــهشــرکتو وکرمــانبــاهز ماهــان،بردســیر
آشــناییبــا یــتبــرقســیرجانبــهمنظــور مدیر

روندتولیــدبازدیدکردند.
ســیرجان در ثمــرهافــزود:برنامــهایکــهایــنبــار

ومفیدبــودوامیدواریم موثر شــد،بســیار برگزار
راههایپیشــرفترابــرایدانشآمــوزانهموارتر

سازد.
بــرقســیرجاناظهــار رضــاســلمانیزادهمدیــر
یــکایــدههــمبــهنتایــجمثبت نمــود:حتــیاگــر
برســدمــانتیجــهدلخــواهخــودراگرفتــهایــم،چرا
کهحتییکاندیشــهخاقهــممیتواندموجب

ترقیورشــدیکجامعهشود.
نخســتین ایدههــادر ویافــزود:شــایدبرخــیاز
برســندامــاحتما گامکمــیغیرقابــلاجــرابــهنظر

اینایدههــاهمبهرهبرد. آیندهمیتواناز در
بــا دانشآمــوزان کــرد: اضافــه پایــان  در وی
ایدههــایخــودتوســطایــن از تشــویقوتقدیــر
همایــشروحیــهخــودرابــهدســتمیآوردنــدو
ایــننکتهمحــرکاســتعدادهایمختلفنــهتنها
زمینــهیمدیریــتمصــرفبــرقونــهتنهــادر در

تمامجامعهخواهدبود. ســیرجان،بلکهدر
تنهــاهفتدانشآموز بینایــن30دانشآموز از
انتخــابشــدندامــاهمیــنتشــویقومراســم
باعــثایجــاداعتمــادبــهنفــسوخاقیت امــروز
یــدهخواهــدشــدکــهایــنخــودراه نفــراتبرگز

موفقیتیبــرایآنانخواهدبود.
طریــقبرنامــه اســتایــنمراســماز شــایانذکــر
و همــکاران  ســایر و گردیــد پخــش  نیــز شــاد
دانــیهفــتعزیز شــاهدقــدر دانشآمــوزاننیــز

بودند. ایدهپرداز

مدیردفترمدیریتمصرفشرکتتوزیعنیرویبرقجنوباستانکرمان: باحضور

تقدیر  از برگزیده های سمینار ایده شوی

مدیرکلمدیریتبحراناستانداریکرمان:

ح های تأمین آب اضطراری کرمان مصوب شد 2 هزار و 875  میلیارد ریال برای طر

فرمانــدهســپاهثاراهللاســتانکرمــانگفت:
گرههایتربیتیامروزعدمهماهنگی یکیاز
بیــناولیــاومربیــاناســت،هــرچنــدخــود
تربیتفرزندانشان اولیانقشیاساســیدر
نظام دارندامــابیناولیــاومربیــاننبایــددر
تربیتــیچندگانگــیوجــودداشــتهباشــدتــا
نگیرندو دانشآموزانبرسرچندراهیقرار

بتوانندبهنتیجهموردانتظاربرسند.
نشســتبــا "حســینمعروفــی"در سردار
فرهنگیــان بســیج  ورز اندیشــه هیــات
اســتانکرمــانضمــنتبییــننقــشمهــم
فرهنــگســازی واثربخــشمعلمــاندر
کرد:بیشــترینکســانیکهدر جامعهاظهــار
ماموردتکریمقلبیهمگانهستند کشور
دوراندفــاعمقدس معلمانهســتندودر
گردانهــایمــا هــممعلمــانبســیاریدر
کشــور ســاماندهیشــدندوقشــریکــهدر
جامعــه  بــر را تاثیرگــذاری بیشــترین مــا
دانشآمــوزیبــرایتحقــقگامدومانقــاب
دارند،فرهنگیانهســتندکهنظامتربیتیرا
ترازنظاممقدسجمهوریاسامیایران در

طراحیواجرامیکنند.
گرههــایتربیتیامروزعدم ویافزود:یکیاز
هماهنگــیبیــناولیــاومربیــاناســت،هــر
تربیــت چنــدخــوداولیــانقشــیاساســیدر

فرزندانشــاندارنــدامــابیــناولیــاومربیان
نظــامتربیتــیچندگانگــیوجــود نبایــددر
داشــتهباشــدتــادانشآمــوزانبرســرچند
نگیرنــدوبتواننــدبهنتیجــهمورد راهیقــرار
برســند.فرماندهســپاهثاراهللاستان انتظار
کرمانگفت:امروزمتاســفانهدشــمنراهرا
بــهنوجوانــانوکودکاننشــانمیدهــد.ما
اعتقادداریــممعلمانمروجــاناصلینظام
تربیتــیاصولــیوصحیــحهســتندوتربیت

زیربنایشخصیتاست.
ویافزود:وضعیتمعیشتمعلمانباید
زمینهمعیشت بهترشــود،معلمانیکهدر
درگیر خودمشکلدارند،فکرشاناینقدر
زندگیشانهستکهنمیتوانندباآرامش
بــهتدریــسوتربیــتبپردازند.معروفــیبــا
اشــارهبهایــنکهعمــرمفیــدفرزنــدانمادر
آمــوزشوپــرورشاســت،گفــت: اختیــار
فرزنــدانمــاارتبــاطخاصیبــامعلمــانخود
دارنــدکــهبایــدبــهاینقشــرتوجــهویــژهای
شــود،سیاســتهاوخــطمشــیآمــوزشو
پرورشبایــدبهتمامیتملتونظــامایران
گــروهوجناحی برگــردد،نمیتــوانگفتهــر
میدانانتخاباتشــدبــانگاهخود کهپیروز
آموزشوپــرورشراهدایتکند،بلکهنظام
تعلیموتربیتبایدبانظرحاکمیتهدایت

کــرد:نــگاهدرحاکمیــتبه شــود.ویاظهــار
آمــوزشوپــرورشنگاهــیسیاســیونــگاه
ایــنطــرفوآنطــرفنیســت،نــگاهامــامو
گام رهبــریاســتوگامدومهــمبرگرفتــهاز
اولاســت.فرمانــدهســپاهثــاراهللاســتان
آمــوزش کرمــانخاطرنشــانکــرد:ســپاهدر
وپــرورشدوســازمانبســیجفرهنگیــان
وبســیجدانشآمــوزیداردکــهاولویــتو
رسالتآنهادوســتیوهمکاریباآموزش
وپرورشاســتوباآموزشوپــرورشیکی
صــورتســفیدشــدناوضــاع هســتیم.در
کرونــا،روزانــه1250 نظــر اســتانکرمــاناز
کشــور سراســر ودانشــجواز دانشآمــوز
وارداســتانکرمــانمیشــوندکــهتحــول
بزرگیهــمدرحوزهگردشــگریوهــمترویج
مکتبشهیدســلیمانیایجادمیشودوی
کرمان بیانکرد:قلهمکتــبحاجقاســمدر
اســت،درســالگذشــتهباوجــودشــرایطو
زائــر محدودیتهــایکرونایــیاز53کشــور
داشتیمو550شخصیتنظامیوسیاسی
محــلگلــزار کشــورهایمختلــفدنیــادر از
یافتند،مادرمکتب شــهدایکرمانحضور
اماموشــهیدســلیمانییادگرفتیهایمکهبا
تعاملداشتهباشیماماخطقرمز همدیگر
اینصورترودربایستی مافتنهاستکهدر

باکسینداریم.
خصــوص  در مــا مــردم گفــت: معروفــی
انتخابــاتنــهمطیــعرســانههایبیگانــهکه
وحــاجقاســمهســتندچــراکه مطیــعرهبــر
حــرفامــامجامعــهحکــمفتــوادارد،همــه
انتخابــات، بــه نــه میگوینــد دشــمنان
واقــعبــهخودمــانونظــامرای امــامــادر
انتخابات میدهیم،مشــارکتگســتردهدر
ماســت. کشــور مهمتریــنموضــوعامــروز
فرمانــدهســپاهثاراهللاســتانکرمــانگفت:
امیدواریــمدولتــیانقابــیوقــویســرکار
آیــد.بــزرگتریــنمانــع،مدیــریاســتکــهاز
اگــرکوتاه جنسمــردمنباشــد،نــگاهمدیــر
باشــدقلــهرانمیبینــد،راهبــردینمیبینــد
وفقطتپــهرامیبینــد.معروفــیبااشــارهبه
وصیــتنامــهشــهیدســلیمانیوتاکیــدبــر
مــردمبهویژه حضــورحداکثریهمهاقشــار
انتخابــات28 معلمــانودانشآمــوزاندر
خردادتصریحکرد:دونکتــهدروصیتنامه
حــوزهراهبــردیوجــوددارد، حــاجقاســمدر
اینکهجمهوریاســامیایرانحرماستو
اینکهجمهوریاســامیایرانخیمه دیگر
گاهرســولاهللواباعبــداهللاســتوامــامما
امامحســیناینخیمهگاهاستومردمما

بایدبنیهاشمباشندوپایوالیتبمانند.

برگــزاریبیســتوهفتمیندوره مدیرکلارشــاداســتانکرماناز
داد. نیمهدومسالجاریخبر جشنوارهملیشعررضویدر

محمدرضــاعلیــزادهبــاتبریــکدههکرامــتوبااشــارهبــهاینکه
دهــهکرامــتاولذیالقعــدههمزمــانبامیــادحضــرتفاطمه

شــدهویازدهماینمــاهمصادف معصومــه)س(آغــاز
داشــت: بامیادامــامرضا)ع(بهاتماممیرســداظهار
کریمانــه، "خدمــت امســال کرامــت دهــه  شــعار
گرهگشــاییبــهرســماهــلبیــت)ع("اســتوبــهنظــر
میرســدایننامگــذاریبیارتباطباکروناومشــکات

معیشتیاینایامنباشد.
بزرگداشــت ویبــابیــاناینکــهپنجــمذیالقعــدهروز
بقایمتبرکهوامامزادگاناســتوبرنامههاییتوســط
نهادهــایمتولی خیریــهودیگر ادارهکلاوقــافوامور
بقــایمتبرکــهاســتانبرنامهریــزیشــدهاســت در
ســوی گفــت:برنامههــایمتنوعیبــرایاینایاماز
دســتگاههاونهادهــامختلــفپیشبینیشــده
کــهبــاتوجــهبــهشــیوعویــروسکرونــابخــش
ایــنبرنامههــابــهســمتفضــای اعظمــیاز

مجازیرفتهاســت.مدیرکلارشــاداستانکرمانبااشــارهبهاینکه
حــوزهادارهکلارشــادوکانونهای برنامههایاینایامدر بخشــیاز
فرهنگــیوهنــریمســاجددنبــالمیشــودبیــانکــرد:فضاســازیو
تزئینمســاجدوبرگزاریویژهبرنامههایجشنوُجنگهایشادی
جملــهایــنبرنامههــااســت. بــارعایــتپروتکلهــایبهداشــتیاز
دههکرامتامســالبــهدلیلهمزمانــیباایام ویبابیاناینکــهدر
انتخابــاتمســابقاتکتابخوانــیبــاموضــوعمشــترکدهــهکرامت
وانتخابــاتداریــمادامــهداد:برگــزاریجلســاتتخصصــیبــاحضور

میشود. برگزار اساتیدحوزهودانشگاهنیز

حــوزهدســتگاههای علیــزادهبــااشــارهبــهاینکــهایــنبرنامههــادر
فرهنگیوبهطورخاصســتادکانونهایفرهنگیوهنریمساجد،
میشــودبیانکرد:هرساله فرهنگیبرگزار موسســاتقرآنیومراکز
اینایامجشــنوارههایملــیوبینالمللیامامرضا)ع(راداشــتیم در
کهمتأســفانهبــهخاطرشــیوعویــروسکرونابرگــزاریایــنبرنامهها
نیســتند.ویبابیــاناینکهبیســتوهفتمین ایــنایاممتمرکــز در
میشــود رضــوینیمهدومامســالبرگزار دورهجشــنوارهملیشــعر
افزود:برنامهریزیهایالزمبرایبرگزاریاینجشــنوارهانجامشدهو

بهزودیفراخوانآنمنتشرمیشود.

فرماندهسپاهثاراهللاستانکرمان:

یکی از گره های تربیتی
 عدم هماهنگی بین 
اولیاء و مربیان است

میشود بیستوهفتمیندورهجشنوارهملیشعررضویبرگزار

حلیمــهزمانــیمســئولکانــونخانــوادهرضــوی
ایــنزمینــهبیــانکــرد:کانــون اســتانکرمــاندر در
تخصصــیانجــاممیدهــداکثــر خانــوادهرضــویکار
کانــونفعالیــتمیکننــدیــاطلبــه افــرادیکــهدر
حیطــهخانــواده هســتندیــادانشــجویانیکــهدر
کانونهــای  در گفــت: وی میکننــد. تحصیــل
ازدواج،حیــن خادمیــاریمشــاورههایپیــشاز
بطــوری دارد وجــود ازدواج  از بعــد و ازدواج
کــهجلســاتآموزشــیومهــارتخانــوادهتوســط
کانونهــایتخصصــیمشــاورهبــهصورتمســتمر

انجاممیشود.

اســتانکرمان مســئولکانــونخانــوادهرضــویدر
بابیــاناینکــهکلیهزوجیــنهمچنیــنمیتواننداز
بهرهمندشوند،ادامه خدماتمشــاورهرایگاننیز
داد:زوجیــنبــهمــدتســهســالمــوردپشــتیبانی
میگیرنــدکــه بانــوانوخانــوادهقــرار امــور مرکــز
خــودمشــهدصــورتمیگرفت پشــتیبانیقبــادر
این امادرسالجاریطیجلســاتصورتگرفتهبر

شدکهپشتیبانیازخوداستانصورتگیرد.
زمانــیعنــوانکــرد:مشــاورانیکــهتحــتپوشــش
دارندهمگــیتحصیل کانونخدمــاترضــویقــرار

اینزمینهدارامیباشند. کردهومهارتکافیرادر

کنترللوازماندازهگیریشرکتبااشارهبهعملیات نظارتبر مدیردفتر
درحوزهشرکتبرق غیرمجاز ارز گســتردهبرایکشــفدســتگاههایرمز
غیر ارز اســتخراجرمــز جنوباســتانکرمان،بیــاننمــود:تعــداد36مرکز
با598دستگاهدرشهرستانهایســیرجان،بم،جیرفت،بردسیر مجاز

وریگانکشفوضبطگردید.
جریانایــنعملیات،افرادســودجوییکهاز بهگزارشجامجمافــزود:در
استفادهمیکردند بهصورتغیرمجاز ارز برقشهریبرایاســتخراجرمز

شناساییوتحویلمقاماتقضاییشدند.

حبیبــیهمچنیــنخاطرنشــانکــرد:ایــن36مرکــزمیــزان1196کیلووات
زیادیرابرشــبکه برقشــهریرااســتفادهنمودهکهاینمیزان،فشــار از
وخاموشیمیگردیدکهخوشبختانه تحمیلمیکردوموجبافتولتاژ

باشناساییاینمراکزمیزان1196کیلوواتظرفیتشبکهآزادگردید.
،عاوهبرمصرف اینمقاممسئولخاطرنشانکرد:دســتگاههایماینر
تعرفهارزان،خســارتزیادیبهشبکههایتوزیع باالیبرقواســتفادهاز
واردکــردهوبخشــیازخاموشــیناخواســتهراســببمیشــوندبنابراین
ایجــادرفــاهوآســایشعمومیدر ازشــهروندانتقاضــاداریــمبهمنظــور

صورتمشــاهدهمــواردمشــکوک،مراتــبرابــهســامانه121فوریتبرق
گزارشکنند.

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

کشف 598 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز 

 ارائه خدمات رایگان کانون مشاوره رضوی
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عشقشیریندارم فرهادموسوِز
دیـــــریندارم اّمـــــیدلقــــاءیـــــار

کفــــمرفتوندانمچهکنم طاقتز
دلغمگیندارم امام خمینی - رهیادشهمهشبدر

محمــدرضــابهرامــی،مدیرعامــلانجمــنخیریــهیــاسکرمــان
انتفاعــیوغیــر گفت:ایــنانجمــنیــکســازمانمــردمنهــاد،غیــر
بیمــارانمبتــابــهســرطان سیاســیاســتکــهبــاهــدفحمایــتاز
تحصیــلکــردگان،متخصصــانو ســال1388توســطگروهــیاز در
نمودهاســت خیراندیشــانکرمــانتاســیسوفعالیتخــودراآغاز
وماموریــتایــنانجمنحمایــتاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگیاز

افرادمبتابهسرطانواعضایخانوادهآنانمیباشد.
ویافزود:همچنیــنفعالیتهــایآموزشــیوپژوهشــیواطــاعرســانیبــهمنظــور
اهدافاینانجمناســتوتاکنون ارتقایفرهنگپیشــگیریودرمانبهموقع،از
اینافرادتقریبا65 راتحتپوششخوددرآوردکهاز بیمار توانستهحدود5000نفر

زندگیمیکنند. مناطقمحروماستانواستانهایجنوبیکشور درصددر
انجمــنیــاسبــافعالیــتاز حــالحاضــر محمدرضــابهرامــیبــابیــاناینکــهدر
طریــقواحدهــایدرمــان،آمــوزشوپژوهــش،مهمانســرا،عضویــت،داوطلبــان،
مشــارکتهایمردمــی،روابــطعمومــیوتبلیغــات،مالــی،اداریوخدمــاترفاهــی
بیمارانبراینیــلبهاهدافخــودتاشمیکندتصریــحکرد:جذبمشــارکتافراد
ســنین نیــرویداوطلــبدر 273نفــر عاقــهمنــدخیراندیــشوفعالیــتبیــشاز
مختلــفوبــاتحصیــات.تخصصهــایمتفــاوت،جــذبمــداومخیــران،برگــزاری

جشنها،بازارچهها،مراســممذهبیوملی،اردوهایتفریحیوزیارتیبرایبیماران،
تشــکیلکاسهــایگــروهدرمانــیومشــاورهبــرایبیمــارانوخانوادههــایآنــان،
ارتباطــاترســانهایوعمومــی،طراحــیوســاختوتوزیــعانــواعقلــکوهمچنیــن
طراحــیتابلوهــایتســلیتگلنقــرهبــرایکرایــهدادنبهنفــعبیمــارانبهجــایتاج
جملــهاقدامــاتایــنانجمــنبــرایحمایتاز کوتــاهاز گلهــایگرانقیمتبــاعمــر

بیمارانوخانوادههایآنانبودهاست.
ویادامــهداد:ســابقابیمــارانمبتــابــهســرطانکــهبــرایدرمــانازشهرســتانها
فضاهــایشــهریوداخــل ســال1388تــاســال1389در پیــدامیکردنــداز حضــور
ســال1389تا چادرهــایمســافرتیویــاکانکسهــایحمایتیبــهســرمیبردنــدواز
نهایــتســال1397چنــدتــناز اقامــتداشــتندکــهدر مهمانســرایبهــار 1397در
انجمنیاسزمینیخریدارینمودهومجموعهایاقامتیباامکانات کنار خیراندر
متــراژ2488مترمربعبناکردنــد.ویافزود:اینمجموعــهاکنونبه رفاهیکاملــیدر
بهرامی،نامگذاریشده ناممهمانسرایانجمنیاسیامهمانســرایحاجاصغر
وتاکنونباتعــداد24اتاقو60تختباتجهیزاتینذیرســرویسبهداشــتیوحمام
واحد،آشپزخانهوغذاخوریمرکزی،رخشورخانه،سیستمسرمایش مجزابرایهر
حالســرویس در وگرمایــشمرکزی،بــاخدماتی24ســاعتهوبهصورتشــبانهروز
بیمارانمبتابهســرطان دهیبهبیمــارانمیباشــد.مدیرعاملانجمنحمایــتاز

اعضای طــولدرمانخودبههمــراهیکیاز میتوانددر بیمــار یاسکرمانگفت:هر
اینمهمانســرابــاصبحانهو خانــوادهیایکــیازهمراهانخــودبهصورترایــگاندر

رایگاناقامتداشتهباشد. ناهار
تخــت 66000نفــر بالــغبــر ایــنمجموعــهتــاامــروز ویبــااشــارهبــهاینکــهدر
اینهــاانجمــن وهمراهانشــاناســکانداشــتهانــدافزود:افــزونبــر بیمــار
کــه میکنــد اهــدا مهربانــی ســبد نــام بــا ارزاقــی ســبدهای یــاس، خیریــه
و و302ســبدباارزشریالی539میلیونو815هزار به9هزار اینسبدهاتابهامروز
غ،ماکارونی، 389تومانرسیدهاستوشــاملاقامضروریمثلبرنج،گوشت،مر

اینقبیلاست. ،حبوبات،میوه،غذایگرموخوراکیهاییاز شکر
بیماران فرزنــداندانشآمــوز اینهاانجمنبــهفکر داشــت:عاوهبــر بهرامــیاظهار
تحتپوشــشخــودبــودهوباشــروعســالتحصیلــیبســتههایحمایتینوشــت
مبتا هزینــهتحصیلفرزنــدان580بیمار توزیــعنمودهوهمچنینتــابهامروز افزار
پرداختکردهاســت.ویتصریــحکرد:تمامخدمــاتانجمنیاس بهســرطانرانیز
طولســالبه کرمــانبهبیمــارانمبتــابهســرطانتحتپوشــشایــنانجمــندر
ایامخاصیمثل در حالارائهبودهوسبدهایمهربانینیز صورتروزانهومداومدر

چندنوبتدرسالاهدامیگردند. ،ماهرمضان،در عیدنوروز
از اقدامــاتانجمــنخیریــهیــاسکرمــانمیگوید:یکــیدیگــر ویدربــارهدیگــر

بیمــاران، رفــاه و آســایش بــرای کرمــان یــاس خیریــه انجمــن اقدامــات
خدمــاترفاهــیبــرایبهداشــتبیمــارانماننــدســاختســرویسبهداشــتی
از همچنیــن و بــوده بیمــاران جنوبــی شهرســتانهای  در حمــام و
بیمــار 300  از بیــش تعــداد بــه یــاس خیریــه انجمــن تاســیس ابتــدای
،کپسول تخت،تشــکمواج،ویلچر منزلشاملاســتفادهاز خدماتپرســتاریدر

اکسیژنوغیرهارائهگردیدهاست.
این شــرایطشــیوعبیماریکروناوجودداردگفت:در ویبااشارهبهنیازهاییکهدر
تهیهماســک،شــیلدودســتکشبــهمبلغ روزهــایکروناییایــنانجمنعــاوهبر
درمانبیمارســتانها و389ریالبــرایکادر یکمیلیــاردو478میلیــونو215هــزار
چندنوبــت،ســبدهایحمایتیمایحتــاجخانوادههــایویژه وبیمــارانکرونایــیدر

بیمارانمبتابهکوید-19تهیهوتدارکدیدهاست.
مهمتریــن  از یکــی  واحــد گفت:ایــن  نیــز یــاس درمــان واحــد دربــاره وی
بخشهــایایــنمجموعــهمیباشــدکــهبــهصــورتمســتقیمبــهبیمــارانعزیــز
تامیــنهزینههــایدرمــانبیمــارانشــامل خدمــاتارائــهمیکنــدبــامشــارکتدر
آی، )دارو،هزینههــایبیمارســتانیواعمــالجراحــی،پیونــد،پرتــودرمانــی،امآر
آزمایشات،سونوگرافی،ماموگرافی،سیتیاسکن،پتاسکنوهمچنینوسایل
درمانــیازجملهکیســهکلوســتومی،دســتگاهصوتیحنجرهوگذاشــتن موردنیــاز
پــورت(،برگــزاریدورههــایگــروهدرمانــیومشــاورهبــرایبیمــارانوخانــوادهآنها،
اســکانرایگانوتغذیهبیمارانوهمراهانآنهــا،برگزاریاردوهایتفریحیورزشــی
جملــهرادیوتراپیو درمــانمرتبــطبــاســرطاناز مراکــز وزیارتــی،تاســیسوتجهیــز
فیزیوتراپی،اعــزامداوطلبــانآموزشدیــدهبهبخــشآنکولوژیکــودکانوتقویت
روحیــههمدلــیوایجــادنشــاطبــرایگذرانــدندورهدرمــانآنهــا،برگــزاریمراســم
عمومیومردمیبهمناســبتهامذهبیوملیبامشــارکتمردمبرایدستیابیبه

اهدافخودفعالیتمیکند.
ویادامهداد:تمامیاینکارهابامشــارکتمردموتوســطنیروهایداوطلبتحت

مدیریتانجمنصورتمیگیرد.
اقداماتانجمنخیریهیاسکرماندرجهتکاهش از ویبابیاناینکهیکیدیگر
دســتاحداثداردگفت:انجمن هزینههایبیمارانســاختمانهاییاستکهدر
آنکولــوژیوهماتولــوژیباکمکخیــراندرمجموعــهدرمانی یاسباســاختمرکز
و بــاظرفیــت48تخت،فضــایمناســبواســتانداردرابرایانجــامبهتر افضلیپور
مراحلدرمانیبیمارانمبتابهســرطانفراهمآوردهاست.بهرامیافزوذ:با موثرتر
مــدرنوتخصصــیپرتــودرمانــی)رادیوتراپــی(انجمنیــاسکرمان، ســاختمرکــز
میتوانندازخدماتمطلوبوفراگیر بیماراناستانکرمانواســتانهایهمجوار
باپیشــرفت نزدیکــیمجموعهدرمانــیافضلیپور در آنبهرمنــدگردندواینمرکــز

حالاحداثاست. 59%در
ایــرانیکــی ویبــابیــاناینکــهســاختاولیــنکلینیــکغربالگــریخــوندر
: گفــت اســت کرمــان اســتان  در یــاس خیریــه انجمــن اقدامــات  از  دیگــر
22 بلــوار مترمربعســاختماندر مترمربعبــا2هــزار اهــدازمینیبهمســاحت8هــزار
آقــایملکــیبــرایتکمیــلمرکــزشــیمیدرمانــیجواداالئمهدر بهمنتوســطخیــر
انجامشــدهوتمامیاینکارها برایارائهخدماتبهبیمارانبیشــتر مکانیبزرگتر

بهواسطهحمایتخیرانسخاوتمندونوعدوستممکنشدهاست.

بحــرانوپدافنــدغیرعاملگفــت:طبقمصوبهســازمان مدیردفتــر
به همهمراکزحســاسوحیاتیبایــدمجهز پدافندغیرعاملکشــور

مولداضطراریتامینبرقباشــند.
زمایــشسراســریتســتآمــاده حاشــیهر »مهــدیاســامی«در
مدیــرکلپدافنــد بــکاریمولدهــایاضطــراریبــرقکــهبــاحضــور
غیرعامــلاســتانداریکرمــانانجامشــد،افــزود:برخیدســتگاهها
نســبتبهتامیــنمولد مبرمبــهبرقدارنــد،هنوز ومراکزیکــهنیاز
اینبارهاقدام در اضطراریاقــدامنکردهاندکهبایــدهرچهســریعتر

کنند.
دارای 180مرکــز شــمالاســتانکرمــانبیــشاز ویاضافــهکــرد:در
60تــا65مگاواتبه زمــانپیکبار مولداضطــراریوجودداردکهدر

کاهشپیــککمکمیکند.
پمــپ  نظیــر بنــدی ســطح دارای 70مرکزحســاس گفــت: وی
وجــودداشــتهکــهبــا بنزینهــا،بیمارســتانها،نانواییهــانیــز
ازســوی صــورتاضطــرارواعــامنیــاز در توجــهبــهحساســیتکار
قطــعخواهدشــد.اســامیبااشــارهبــه دیســپاچینگکشــور مرکــز
اســت،گفــت:ناپایــداریایجــادشــده اینکــهشــبکهبــرقناپایــدار
میباشــدکــهممکن شــرایطجــویوبحرانــیوافزایــشبار از متاثــر
اســتخاموشــیهایناخواســتهبــهمشــترکینتحمیــلگــردد.وی
همچنیــنتاکیــدکــرد:مشــترکینکــهخاموشــیهایتحمیلشــده

واردمیکندبایــدحتمابه خســارتبهسیســتمهایاتجهیزاتمرکز
شــوند. مجهز مولداضطرارییادیزلژنراتور

جــزو را بــرق شــبکه غیرعامــل، پدافنــد و بحــران  دفتــر  مدیــر
معمولمــوردانــواعتهدیدهاقرار شــبکههاییدانســتکهبهطــور
ج ایــنزمینهدقتبیشــتریبهخر میگیردوبنابراینالزماســتدر

داد.
و بــرق تولیــد پراکنــده واحدهــای وجــود بــه توجــه  اســامی
حســاس ســازمانهاومراکــز مولدهــایاضطــراریتامیــنبــرقدر
جملــهبیمارســتانهاراضــروریخوانــدوخاطرنشــانســاخت: از

صورتگرفتهاست. اینســالهایاخیر فعالیتهایخوبیدر
ویبهعقدتفاهــمنامهباشــرکتنفتبرایتامینســوختدولتی
تاریخ9خــردادتا22خردادســالجــاریباقطع اشــارهکردوافزود:از
34مگاوات بیــشاز ســاعاتپیکبار در دارایدیــزلژنراتور مراکز
کاهــشمصــرفراشــاهدبودیمکــهاینمهــمتــاپیانفصــلپیک
مردادمــاهادامــهخواهدداشــت.ویبــابیــاناینکــههنــوز اوخــر
حســاسوحیاتیبــرایتامینمولــداضطــراریاقدامی برخــیمراکــز
ضــروریبهبرق نکردهاند،توصیهکــرد:همهدســتگاههاییکهنیاز
دارند،بایــدنســبتبــهتامینمولــداقــدامکننــد.ویاضافه پایــدار
باشــند،بهتر چــهواحدهــایمصــرفکننــدهبــرقآمادهتــر کــرد:هــر

شــرایطاضطراریوبحرانیبرقخودراتامینکنند. میتواننددر

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

رسالت  اصلی انجمن یاس ارائه خدمات مختلف  برای درمان بیماران

مدیردفترمدیریتبحرانوپدافندغیرعاملشرکتنیرویبرقشمالاستانکرمان:

مراکز حیاتی مجهز به مولد اضطراری برق باشند
 همکاری مراکز حساس دارای مولداضطراری بیش از 60مگاوات به کاهش پیک بار کمک می کند

پرتاژ ر



