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 مدیرکل نوسازی مدارس استان:

افتتــاح دو مدرسه خیرساز 
در رفسجـان

شهردار کرمان اعالم کرد:

ــن در  ــذاری رایــگــان 100 محل دف واگــ
آرامستان جدید کرمان

مدیر عامل آب و فاضالب استان از حفر ٧ حلقه چاه جدید خبر داد:

آخریــن تالش هــا بــرای تامیــن آب مــورد 
نیــاز کرمــان

یت مصرف  شــرکت توزیع نیروی برق شــمال اســتان کرمان انجام شد: به همت دفتر مدیر

ی  ژ ح به کاشــانه و کودکان حافظ انر اختتامیه طر
در استان
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 کرمان
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ح به کاشــانه و کودکان حافظ انرژی با تقدیراز نفرات برتر و با حضورمدیران اداره کل محیط زیست  اختتامیه طر
و آموزش و پرورش و سرپرست اموربانوان اســتانداری در محل سالن اجتماعات شهید بافنده شرکت توزیع 

نیروی برق شمال استان برگزارشد.
ح را تغییرنگرش و باور  ح برق امید در کشــورهدف از این طــر  مدیر دفتر مدیریت مصرف با اشــاره به اجرای طــر
ح  مصرف کنندگان برق خانگی به اســتفاده  صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست دانست و گفت: دو طر

ح برق امید در شمال استان کرمان اجراشده است.  انرژی به کاشانه و کودکان حافظ انرزی در راستای طر

اعالم زمان 
خاموشی  ها در سامانه 

»برق من«

: مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی  گل گهر

رشد ۲۲۰ درصدی فروش  در گل گهر ثبت شد

توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان صورت گرفت:

3

4



  دوشنبه 14 تیر 1400   شماره 5979

 طی مراســمی بــا حضــور فرمانــده انتظامی اســتان و جمعــی از معاونــان، ســرهنگ" علیرضا 
ســوری" به عنوان رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر اســتان کرمان معرفی شــد.از زحمات 
سرهنگ"سید موسی حســینی" تقدیر و سرهنگ"علیرضا ســوری" به عنوان رئیس پلیس 

مبارزه با مواد مخدر استان کرمان معرفی شد.
"عبدالرضا ناظری" فرمانده انتظامی استان کرمان در این مراســم با گرامیداشت یاد  ســردار

و خاطره شــهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: مدیریت حــوزه مبارزه با مواد مخدر 
در استان پهناور کرمان به ســبب موقعیت این استان و شــرایط خاص دیگر از حساسیت 

بسیار باالیی برخوردار است.
ناظــری بــا قدردانی از زحمــات روســا و تمامــی کارکنــان پلیس مبــارزه با مــواد مخدر سراســر 
اســتان تصریــح کــرد: در همیــن رابطــه ســرهنگ ســوری از ســوابق درخشــانی در حــوزه 

پایــش و رصد کویــر پهناور اســتان در زمــان خدمــت در یگان های تــکاوری برخوردار اســت 
ســرهنگ"علیرضا ســوری" فرماندهی انتظامی شهرســتان راور و قبل از آن معاون اطالعات 
و عملیات قــرارگاه عملیاتــی ابــوذر اســتان را در کارنامه خدمتی خــود دارد و سرهنگ"ســید 
موســی حســینی" نیز به عنوان رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان فــارس منصوب 

شده است.

سرهنگ سوری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان شد

خبــر

2
خبر

شــهردار کرمــان گفــت: بــا بهره بــرداری از 
آرامســتان "بهشــت کریمــان"، بــرای 100 مورد 
ابتدایــی تدفیــن، بــه  صــورت رایــگان محــل 

دفــن واگــذار خواهــد شــد.
نشســت  در  عالــم زاده"  "ســیدمهران 
عمومــی شــورای اســالمی شــهر کرمــان بــا 
اشــاره  بــه آماده ســازی گلبــرگ ۲01 آرامســتان 
ایــن  بهره بــردارِی  از  کریمــان"،  "بهشــت 

پــروژه در هفتــه جــاری خبــر داد.
وی بــا بیــان این کــه شــورای شــهر بــا در 
ــهر  ــده ش ــال آین ــای 30 س ــن دورنم ــر گرفت نظ
کرمــان بایــد بــه ایــن موضــوع نــگاه کنــد، 
ســرمایه  قائم)عــج(،  پردیســان  افــزود: 
ارزشــمند شــهر کرمــان اســت کــه از ادوار 

گذشــته بــرای ایــن شــهر بــه یــادگار مانــده 
اســت. شــهردار کرمــان افــزود: بخشــی از 
پردیســان  مجموعــه  اطــراف  زمین هــای 
قائم)عــج( بــه مــرور زمــان، بــه قبرســتان 
تبدیــل شــده بنابرایــن، بــرای جلوگیــری از 
پیشــروی آرامســتان فعلــی، بایــد به گونــه ای 
سیاســت گذاری شــود کــه تــا 30 ســال آینــده 
در ایــن منطقــه محدودیــت دفــن امــوات 
وجــود داشــته باشــد.  عالــم زاده بــا اشــاره 
بــه این کــه آرامســتان فعلــی کرمــان بــه مــرور 
زمــان و در آینــده، بــه فضــای ســبز تبدیــل 
خواهــد شــد، گفــت: بنابرایــن، در آینــده از 
قبرســتان فعلــی، تنهــا گلــزار شــهدا باقــی 
می مانــد کــه بــه لحــاظ وجــود مرقــد مطهــر 

و  ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
آرمیــده در ایــن  دیگــر شــهدای بزرگــواِر 
، دارای ارزش فــراوان اســت. وی در  گلــزار
ادامــه، بــا بیــان این کــه قبرســتاِن اطــراف 
»گنبــد جبلیــه« نیــز بــا گذشــت زمــان، تحــت 
تأثیــر توســعه فضــای ســبز و بهینه ســازی 
اطــراف آن بــه پــارک تبدیــل شــد، گفــت: 
احتمــال دارد در آینــده ایــن اتفــاق بــرای 
قبرســتان فعلــی نیــز روی دهــد؛ بنابرایــن، 
الزم اســت از هم اکنــون آینــده را متصــور 
شــویم و لــزوم آن هــم ممنوعیــت دفــن 
ــهردار  ــت. ش ــی اس ــتان فعل ــوات در قبرس ام
نظــر  در  بــر  تأکیــد  بــا  همچنیــن  کرمــان 
گرفتــن حقــوق مــردم بــرای دفــن امــوات 

گفــت:  بــه لحــاظ حقوقــی، حــق مردمــی کــه 
، قبــوری را در قبرســتان  بــا ســند معتبــر
، بایــد  در  فعلــی پیش خریــد  کرده انــد نیــز
نظــر گرفــت و از لحــاظ حقوقــی و شــرعی آن 
را بررســی کــرد. عالــم زاده افــزود: بــه مردمــی 
کــه ســند دارنــد، بایــد اجــازه دفــن دهیــم؛ 
البتــه الزم اســت هــر اقدامــی در ایــن زمینــه، 
براســاس پشــتوانه حقوقــی و شــرعی انجــام 
شــود. وی جلوگیــری از دفــن امــوات در 
ــده به منظــور جایگزیــن  زمین هــای باقی مان
کــردن امــوات را نیــز ممنــوع دانســت و 

گفــت: آرامســتان فعلــی بایــد بــه آرامســتان 
جدیــد انتقــال یابــد. الزم بــه ذکــر اســت؛ در 
راســتای بهره بــرداری از آرامســتان »بهشــت 
ح بســته تشــویقی شــهرداری  کریمــان«، طــر
بــرای دفــن امــوات در ایــن آرامســتان از 
ســوی اعضــای  شــورای شــهر کرمــان مــورد 
موافقــت و تصویــب  قــرار گرفــت و مقــرر 
شــد در ابتــدای دفــن امــوات در بهشــت 
کریمــان 100 صــورت قبــر ابتدایــی بــرای دفــن 
امــوات به صــورت رایــگان بــه مــردم کرمــان 

واگــذار شــود.

مدیرعامل صنایع مس ایران اعالم کرد:

رشد 100 درصدی فروش شرکت 
ــس در ســـه مـــاهـــه نــخــســت  ــ م

امسال

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بیــان 
تولیــد مجتمــع مــس سرچشــمه  کــرد:در جلســه 
رفســنجان، بــا قدردانــی از حضــور نماینــده ولــی فقیه 
و امــام جمعــه کرمــان در سرچشــمه، اظهار کــرد: این 
حضــور نشــانه اهمیــت بــه تولیــد در کشــور اســت و 
وظیفــه خــود می دانــم از تک تــک مدیــران و پرســنل 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران تشــکر کنــم چراکه 
عاشــقانه، صادقانه و بــا خلوص نیــت کار می کنند. به 
گــزارش جام جم"اردشــیر ســعدمحمدی"  با اشــاره به 
وضعیت شــرکت مــس عنــوان کرد: بــا فروشــی که در 
این هفتــه انجــام می دهیم تــا پایان تیــر به انــدازه کل 
ســال ۹۸ در ایــن چهارمــاه فــروش خواهیــم داشــت 
که این یــک اتفاق بــزرگ اســت. ســعدمحمدی ادامه 
داد: در ســه ماهه نخســت ســال جــاری بــه انــدازه 100 
درصد رشــد فروش نسبت به ســال گذشته داشتیم 
درحالی که ســال گذشــته نیــز رکوردهای بســیارخوبی 
ثبــت شــد لــذا رونــد مناســب و شــرایط خوبــی را طــی 
می کنیم. وی یادآور شد: در بحث تولید تاکنون بیش 
از ۸0 هزار تن کاتد را به همت کارکنان و پرســنل تولید 
کردیم، شرایط صادرات مســاعد است و در توسعه ها 
نیــز اتفاقــات خوبــی در حــال رقــم خــوردن اســت و 
امیدواریــم ظرف چهارســال آینــده جزو 10 شــرکت برتر 
دنیــا در تولید مــس باشــیم. مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع مس ایران بیان کرد: امیدواریم این کار بزرگ را 
که شاخصه های عددی بین المللی دارد به یاری خدا و 

همت پرسنل و کارکنان اجرا کنیم.

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

شهردار کرمان اعالم کرد:

واگذاری رایگان 100 محل دفن 
در آرامستان جدید کرمان

مدیرعامل شرکت مس:
 موظف بــه پرورش نیروی انســانی 

شایسته هستیم

 مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع مس ایــران گفت: 
همه مــا موظف هســتیم نیروی انســانی شایســته 
را در همــه ابعــاد اعــم از بعــد تعهــد، تخصــص و... 
پرورش دهیم. اردشــیر ســعدمحمدی، در مراســم 
آغاز عملیــات اجرایــی احــداث دو مجتمع آموزشــی 
تمام هوشــمند در شــهر سرچشــمه اظهــار کــرد: 
باعــث خوشــحالی اســت کــه شــاهد کلنگ زنــی دو 
مجموعــه آموزشــی تمام هوشــمند هســتیم و جــا 
دارد از احمــدی، مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه، 
به خاطــر نــوع نگاه شــان بــه ایــن موضــوع تشــکر 
کنــم.وی افزود: نیروی انســانی شایســته اســت که 
تحول ایجاد می کند، نیروی انسانی شایسته را باید 
پــرورش داد و برایــش هزینــه کرد و مســیر درســت 
را انتخــاب کرد.مدیرعامــل شــرکت مــس عنــوان 
کــرد: امیــدوارم ایــن مجتمــع آموزشــی به گونــه ای 
برنامه ریــزی و هدایــت شــود کــه بتوانــد جوانانــی 
را پــرورش دهــد کــه مایــه افتخــار کشــور باشــند.

سعدمحمدی در ادامه افزود: شــرکت مس مسیر 
خوبی را طی می کنــد،  10۲هــزار میلیارد تومــان پروژه 
را شــروع کــرده و امیدواریم ظــرف چهارســال آینده 
 جزو 10 شــرکت برتر دنیا در تولید مس قرار بگیریم.

مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع مــس ایــران تأکید 
کــرد: همــه ایــن موفقیت هــا بیانگــر اســتفاده از 
نیروی انســانی شایســته اســت و همه ما موظفیم 
این نیــروی انســانی شایســته را در همه ابعــاد اعم 
از  بعــد تعهد، تخصــص و... پرورش دهیــم که همه 

این ها در کنار هم می تواند موجب موفقیت شود.

خادمیــاران رضــوی در جنــوب کرمــان شهرســتان 
نرماشــیر جشــن ازدواج ســاده اما با شــکوهی برای 
هشت زوج بی بضاعت برگزار کردند . مهمانان این 
مراســم خدام حــرم مطهر امام هشــتم بودنــد که با 
پرچم  متبرک بــارگاه منور رضــوی وارد مجلس این 
زوج های جوان شــدند و این زوج ها از همــان ابتدا، 
زندگی مشترکشــان را به ســبک رضوی آغاز کردند. 
به گونــه ای کــه یــک جلــد کالم اهلل مجید بــه منظور 
توکل و امیــد به خدای متعــال از آغــاز زندگی  مهریه 
شــان شــد و نقل مجلس شــان بســته های متبرک 
علی بن موســی الرضا )ع( برای متبرک ســاختن رزق 
و روزی آن هــا بــود و یــک ســفر دو نفــره بــه مشــهد 
مقدس به عنوان سفر ماه عسل هدیه خادمیاران 
مهربــان امام رئوف)ع( بــه نوعروســان و نودامادان 
این مراســم بود. خواندن لحظات سرشار از عشق 
و ســادگی ایــن مجلــس معنــوی خالــی از لطــف 

نیست .
عقد باالی سر

حــس ســبکبالی پــس از زیــارت حــرم امــام  رضــا)ع( 
را همــه مــا تجربــه کــرده  ایــم؛ پــس از زیــارت، لبخند 
رضایت بر لبان زائران نقش می بندد و آن ها شــاد و 

خرسند روانه خانه هایشان می  شوند. 
زائــران  شــادترین  حــرم،  مهمانــان  همــه  بیــن 
آن هایــی هســتند که دســته جمعــی به طــرف رواق 
شــیخ طوســی حرکــت می کننــد؛ رواقــی کــه در آن 
عــروس و دامادهــا طلــوع آفتــاب زندگــی شــان را 
جشــن می گیرنــد. مشــهدی ها اســم ایــن رســم را 
گذاشــته اند: »عقــد باالی ســر حضــرت«. عــروس و 
دامــاد بــه همــراه خانــواده  شــان بــه حــرم امــام رضا 
مشــرف می شــوند و زیــر ســایه توجــه امام هشــتم 

نخستین روز زندگی را آغاز می کنند. 
شــرم و حیا را می توان در چشــم  زوج  های نجیبی که 
وارد رواق می شوند مشاهده کرد. اما هنگام خروج 
دســت  ها در هــم گــره می خــورد و خنــده و شــوخی 

جــای تعــارف و خجالــت را می گیــرد. ســاده ترین 
مراســم عقد در این مکان برگزار می  شــود. اســباب 
و لــوازم این مراســم محــدود می  شــود به یــك جلد 
قرآن مجید، یــك آینه کوچــك به اندازه کف دســت، 
چنــد عــدد شــکالت و چنــد شــاخه گل محمــدی. 
ســفره عقــدی در کار نیســت و خانواده هــا دغدغــه 

ج  های میلیونی گل  آرایی و سفره  آرایی را ندارند. خر
شادی کبوترانه تا حرم 

اما این ســفره عقــد و شــادی کبوترانه بــه حرم ختم 
نمی شــود . چند ســالی اســت که به لطــف و عنایت 
حضــرت رضــا )ع( و توســعه خدمات آســتان قدس 
ج از حــرم مطهــر توســط کانون هــای  رضــوی خــار
خدمت و با اســتفاده از ظرفیت خادمیــاران رضوی 
با شــعار خدمت کریمانه و گره  گشایی به رسم اهل 
بیت )ع(زمینه ازدواج و تشــکیل خانواده بســیاری 
از جوانــان دختــر و پســر کــم برخــوردار در کشــور در 
زیــر چتــر مهربانــی خورشــید آســمان هشــتم مهیا 

شده است. 
نگاه امام رضا )ع(

گل لبخنــد بر لب هــای عروس شــکوفه زده اســت 
چرا کــه او منتخــب و مــورد عنایت حضــرت رضا )ع( 
اســت . شــاید هیــچ وقــت فکــرش را هــم نمی کــرد 
کــه روزی ســفره عقــدش را مهمــان امــام هشــتم 
باشــد . او کــه از کودکــی با طعــم فقر و رنگ حســرت 
قرابــت پیــدا کــرده بــود و حتــی اگــر خیــران نبودنــد 
شــاید هیچ گاه نمی توانســت دانشــگاه هم برود و 

مدرک کارشناسی ارشد را اخذ کند. 
محمدجــواد داماد بــاذوق اهــل جنوب هــم دل به 
جــواد حضــرت ثامن بســته بــود تــا گره های بســته 
زندگی اش را بگشاید و دست در دست همسرش 
در عالــم خیــال از بــاب الجــواد حــرم اذن دخــول 
بگیرد و برای تشــکر از امــام مهربانی ها پــا به صحن 

سقاخانه بگذارد. 
حاال عــروس و داماد هر دو اینجا هســتند تا شــروع 

زندگی مشترک تا پایان آن را در حضور خدام رضوی 
و با نــگاه امام رضــا )ع( متبــرک کنند. عــروس خانم 
چادر ســفید بر ســر می کند و رو به قبله کنــار داماد 
می نشــیند. رنگ اضطــراب و خجالــت در صورت هر 

دو نمایان است .
سوره نور

مــادر عــروس مصحــف شــریف را بــه دســت دختــر 
می دهــد تــا ســوره نــور بخوانــد . دختــر شــروع بــه 
ْحَمــِن  ِ الَرّ

خوانــدن ســوره نــور می کنــد. »ِبْســِم اهلَلّ
َنــا ِفیَهــا 

ْ
ْنَزل

َ
َرْضَناَهــا َوأ

َ
َناَهــا َوف

ْ
ْنَزل

َ
ِحیــِم، ُســوَرٌة أ الَرّ

ــُروَن .« عقربه های ســاعت 
ّ
ُکْم َتَذَک

َّ
َعل

َ
َنــاٍت ل آَیــاٍت َبِیّ

بــه لحظــه موعــود نزدیــک می شــود و کاروان زیــر 
ســایه خورشــید کــه مهمــان مــردم جنــوب بــود بــا 

صلوات های امام رضا )ع( وارد می شود. 
تا نــو عروس و دامــاد که ســال ها در حســرت زیارت 
مشــهد مقدس بودنــد آغاز زندگی مشــترک شــان 
را بــا اذن امــام هشــتم و در ســایه پرچــم ســبز امــام 
رئوف جشــن بگیرند تــا به مصــداق حدیــث : »ال إلَه 
 ِحصنی أِمَن ِمن َعذابی  .«  

َ
َمن َدَخل

َ
 اهلُل ِحصنی، ف

َّ
إال

دلشــان را از کیلومترهــا راه، بــه پنجــره فــوالد رضــا 
گره می زننــد تا حضــرت ثامــن ، ضامن زندگــی دنیا و 

آخرتشان باشد.
با اجازه امام هشتم بله 

 عاقــد روبــروی دامــاد می نشــیند و گفتنی  هــا را با او 
می گوید. نصیحت  هایش ســاده و دلنشین است. 
عاقــد ســادگی مراســم عقــد و حضــور خــدام حــرم 
مطهر که شــروع زندگی مشترکشــان را که معطر به 
عطر حریم رضوی شده یادآور می  شــود و از عروس 
و داماد می خواهد در زندگی آینده شــان همین طور 

ساده و صمیمانه رفتار کنند. 
پــس از فراهــم کــردن مقدمــات، منتظــر بلــه  گفتن 

عــروس و دامــاد می  مانــد. صیغــه خطبــه عقــد را 
همگــی بارها شــنیده  ایــم، اما تکــرار دوبــاره  اش باز 
هــم جــذاب و لذتبخــش اســت؛ »انکحــت موکلتی 
لموکلی علــی الصداق المعلــوم...« عــروس و داماد 
دســت های دعا را به سمت آســمان بلند کرده و در 
حالی که باران شــوق بر گونه هایشــان جاری اســت 
حضرت رضا )ع( را به جان جوادش قســم می دهند 
تا ســعادت و عاقبت به خیری شــان را در سایه چتر 

مهربانی اش تضمین کند.
 »النــکاح ســنتی فمــن اعــرض عــن ســنتی فلیــس 
منی...« بار اولی که ســوال پرســیده  می  شود هر دو 
با هــم می گوینــد با اجــازه امــام هشــتم بله . انــگار از 
قبل قــرار گذاشــتند تا که عــروس ســراغ چیدن گل 
نرود و زودتر نظر مساعدش را اعالم کند! عروس و 
داماد »بله« را که می گویند نسیم شادی در آسمان 
هشــتم جــاری می شــود و دل کبوترهــای عاشــق تا 

حرم پرواز می کند. 
صدای صلوات محبیــن و ارادتمنــدان حضرت رضا 
)ع( با نــوای نقــاره  خانــه ســفیران رضــوی و صلوات 
خاصه امام رضا )ع( در هم می آمیزد و گرمای جنوب 

را دوچندان می کند. 
هدیه ماندگار 

خــادم حــرم مطهــر رضــوی کــه پیشکســوت و از 
همه مســن تر بــه نظــر می رســد جلــو می آیــد و یک 
جلــد مصحــف شــریف کــه متبــرک بــه ُمهر آســتان 
قــدس رضوی اســت به عنــوان یــک هدیــه ماندگار 
به عروس و داماد تقدیــم می کند تا بــه مصداق آیه 
 

َ
هل

َ
ما ُیریــُد اهلُل ِلُیذِهَب َعنُکــُم الّرِجَس أ

َ
مبارکه ) ِإّن

َرُکــم َتطهیًرا( با بهره گیــری از کالم الهی  الَبیِت َوُیَطّهِ
و توســل به اهــل بیت )ع( زندگی شــان سراســر نور 

و رحمت باشد.

به بهانه ازدواج هشت زوج نرماشیری در حضور خدام رضوی؛

با اجازه شما آقای مهربان »بله«
یر آموزش و پرورش صورت گرفت؛ با حضور معاون پارلمانی وز

افتتــاح دو مدرسه خیرساز  در رفسجـان

بــا حضــور احمــدی الشــکی معــاون پارلمانــی وزیــر 
آمــوزش و پــرورش، خانــواده مرحــوم  ایرانــی و 
حســن موســوی خیــران مدرســه ســاز و مدیــران 
کل نوســازی مــدارس و آمــوزش و پرورش اســتان 
کرمــان دو پــروژه مدرســه ســازی در رفســنجان 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
 سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس 
استان در مراسم افتتاح هنرســتان مرحوم ارسطو 
ایرانــی گفت:ایــن پــروژه بــا ۶ کالس درس ، ســالن 
کارگاهــی بــا ۸1۸ متــر زیــر بنــای آموزشــی ، 330 متــر 
طول حصــار ، ۲ هــزار و ۵00 متر مربع محوطه ســازی 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵ میلیــارد و ۵00 میلیــون ریــال 
یــال  ۵00 میلیــون ر ۶ میلیــارد و  ســهم خیــری و 
اعتبارات نوســازی مــدارس در روســتای کبوترخان 

ساخته شده است.
واعظــی نژاد از مشــارکت خــوب خیران رفســنجانی 
قدردانی کرد و اظهار داشــت: پروژه خیری روستای 
قاســم آباد رفســنجان با ۶ کالس درس، و زیر بنای 
آموزشــی ۶۸3 متر مربــع، ۲30 متر طول حصارکشــی 
، ۲ هــزار و 100 مترمربــع محوطــه ســازی بــا اعتبــاری 
بالغ بــر 3۵0 میلیون تومان ســهم خیــر و ۲ میلیارد 

و ۷00 میلیون تومان ســهم دولت ســاخته شــده و 
تحویل آموزش و پرورش گردید.

احمدی الشــکی معــاون پارلمانی و حقوقــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش در مراســم افتتاح ایــن پروژه ها 
گفــت: از خانــواده خیــر نیکــوکار زنــده یــاد ارســطو 
ایرانــی و خیــر نیکــوکار حســن موســوی قدردانــی 
می کنم کــه مرکز آموزش علــم و دانــش و مهارت را 

در روستاهای پرجمعیت بنیان نهادند.
عملکــرد  داشــت:  اظهــار  الشــکی  احمــدی 
و  آمــوزش  و  مــدارس  نوســازی  دســتگاه های 
پرورش با اجرای پروژه های بــاالی 1۵ هزار متر مربع 

در شرایط تحریم  قابل تقدیر است.
وی همچنیــن تصریــح کــرد:  تقویــت هنرســتان ها 
مــورد تاکیــد اســت، تعــداد زیــادی وارد رشــته های 
غ التحصیلی  تجربی و انسانی می شوند و بعد از فار
بــرای جــذب در بــازار کار بــه چالــش می خورنــد و 
قانون گذار قانون مصــوب کرده کــه دانش آموزان 
بــه ســمت فنــی و حرفــه ای و کاردانــش هدایــت 
شــوند و کرمــان هــم کــه ۴۹ درصــد دانش آمــوزان 
را بــه این حــوزه هدایت کــرده اســت ، رضایتبخش 

است.

مراسم جشن ازدواج هشــت زوج جوان در ایام خجسته میالد امام 

مهربان و در ســایه پر مهــر و رأفت رضوی یکــی از خاطــره انگیزترین 

مراسم ایام دهه کرامت امسال بود.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان گفــت: همــه 
تــوان ســپاه در خدمــت مقابلــه بــا کروناســت و جــان 

مردم اولویت اول ماســت بــه ویژه در شــرق و جنوب 
استان.به گزارش جام جم سردار"حسین معروفی" در 
جلسه ســتاد اســتانی مقابله با کرونا با حضور تمامی 
مسئوالن ارشد اســتان کرمان و فرماندهان نظامی و 
انتظامی و رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: به 
فرماندهان سپاه سراسر کشور نامه زدیم از اعزام زائر 
به مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی جلوگیری نمایند 
و در اســتان کرمــان نیــز بایــد ایــن مســئله بــه صورت 

جدی مدیریت شود.
وی افــزود: ســپاه آمادگــی دارد از هــم اکنــون همــه 
نقاهتگاه هــا و ســالن ها را در اختیــار دانشــگاه علــوم 

پزشــکی قرار بدهد و حــدود 1000 تخــت داریــم و آماده 
به کارگیری در سراســر استان اســت.معروفی تصریح 
کرد: همه تــوان ســپاه را در نقاهتگاه ها بــرای مبارزه با 
بیماری کرونا پای کار می آوریم و در صورت نیاز از مراکز 

آموزشی و خوابگاه ها استفاده خواهیم کرد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه بایــد بــرای عــادی انــگاری 
مســئوالن کــه موجــب مشــکالتی می شــود، فکــری 
بشــود، گفــت: فشــار جــدی بــه اســتان وارد شــده و 
ح شــده بــه منزلــه ابــالغ اســت و در  مســائل مطــر
ســطح اســتان همه توان ســپاه در خدمــت مقابله با 
کروناست و جان مردم اولویت اول ماست به ویژه در 

شرق و جنوب استان. 
فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمــان بیان کــرد: تاکید 
ح ســهید ســلیمانی جــدی گرفته شــود زیرا  داریم طــر
بــه عبــور از وضعیــت کنونــی کمــک می کنــد و بســیج 
آمادگــی کامــل بــرای همــکاری بــا نیــروی انتظامــی در 
کنترل ترددهــا را دارد.وی با اشــاره به این کــه تعزیرات 
و اصناف بایــد اعمــال محدودیت ها را جــدی بگیرند، 
افزود: اقشــار مختلــف بســیج 100 درصد آمادگــی برای 
همــکاری در بخش های مختلــف را با دانشــگاه علوم 
پزشــکی دارند. ، "یداهلل موحد" رئیس کل دادگستری 
استان کرمان نیز در این جلســه اظهار کرد: مصوبات 
ســتاد کرونا به منزله قانون اســت و همکاران قضائی 
مــا در ســطح اســتان بایــد بــر اجــرای مصوبــات دقــت 
داشــته باشــند.وی عنــوان کــرد آمادگــی همــکاری در 
حوزه اختیارات قانونی دســتگاه قضایی بــرای مقابله 

با کرونا را داریم.

فرمانده سپاه استان کرمان:

همه توان سپاه برای مقابله با کروناست
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3 تیم فوتســال زرنــد ایرانیان بــا عبور از ســد پــاس تهــران و کســب امتیــازات الزم از 
مرحله پلی آف راهی لیگ برتر فوتسال کشور شد.

 تیم فوتســال زرند ایرانیان، نماینده ســوم و کم تجربه فوتســال اســتان کرمان در 
رقابت های این فصل لیگ یک که کمتر کســی روی کاغذ شــانس بقــا و ماندن در 

مسابقات را برای این تیم متصور بود،  راهی لیگ برتر فوتسال کشور شد.این تیم 
که در مرحله نخســت مســابقات توانســته بود، شایســتگی خود را به رقبا دیکته 
کند، خیلی آرام و بی ســر و صدا توانســت به مرحله پلی آف بازی ها صعود کند.این 
تیم شگفتی ساز با عبور از ســد پاس تهران راهی لیگ برتر فوتســال کشور شد تا 

زرندی ها پس از گذشــت 1۴ ســال زمینه بازگشــت فوتســال کرمان به ســطح اول 
کشــور را فراهم کرده باشند.شــاگردان ایمان عبدالهی با برتری ۲ بر ۴ در ایســتگاه 
پایانــی جشــن شــادی و صعــود را در زرنــد برپــا کردند تا ســر انجــام پس از ســال ها 

فوتسال استان کرمان صاحب نماینده ای در لیگ برتر کشور باشد.

جانشین استاندار کرمان اعالم کرد:

تــعــطــیــلــی مــجــدد مــشــاغــل در  ۹  
شهرستان قرمز

»محمدصــادق بصیــری« بــا اعــالم وضعیــت جدیــد 
رنگ بنــدی کرونایــی اســتان کرمــان عنــوان کــرد: 
اســتان درگیر شــیوع بیماری کروناویروس شــده و 
در این هفته ۹ شهرستان کرمان، عنبرآباد، ارزوئیه، 
قلعه گنج، رفسنجان، سیرجان، بم، رودبار جنوب و 
منوجان در وضعیت بسیار پرخطر قرمز قرار دارند.
بصیری گفت: در مناطق نارنجی گروه مشــاغل سه 
و چهار تعطیــل هســتند و دورکاری در ادارات عادی 
به شــکل یــک دوم و ادارات خدمات رســان ضروری 

به شکل یک سوم باید اعمال گردد.
وی افــزود: در مناطــق قرمــز کــه شــهر کرمــان نیــز 
شــامل آن می شــود، همه مشــاغل بــه غیــر از گروه 
یــک تعطیــل هســتند و دورکاری ادارات خدمــات 
غیرضــرور بــه صــورت دو ســوم و ادارات ضــروری به 
صــورت یــک دوم اجرایــی میشــود.بصیری افــزود: 
فهرســت ادارات ضروری و خدمات رسان مشخص 
اســت اما اگــر در جایی ابهامــی وجــود دارد، مدیران 
مربوطه می توانند بــا هماهنگی ســتاد کرونا تعیین 

تکلیف کنند.
بصیــری عنــوان کــرد: جرائــم بــرای ورود خودروهای 
غیربومی بــه شــهرهای قرمــز در هر ۲۴ ســاعت یک 
میلیون تومان و شــهرهای نارنجی ۵00 هــزار تومان 
در نظر گرفته می شــود و منع تردد در تمام شهرها از 

ساعت ۲۲ تا 3 بامداد همچنان برقرار است.
وی افزود: در خصوص اصنــاف و بازاری ها در کمیته 
اقتصادی ستاد کرونای استان تمهیدی اندیشیده 
شــده کــه برخــی از مشــاغل گــروه دو کــه تجمعــی 
ندارنــد و ضــرورت بــرای فعالیــت آنهــا وجــود دارد تا 

ساعت 1۵ بعد از ظهر اجازه فعالیت دارنند.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

فوالد زرند ایرانیان راهی لیگ برتر فوتسال شد

ح به کاشــانه و کــودکان حافظ انــرژی بــا تقدیراز نفــرات برتر و  اختتامیــه طر
با حضورمدیــران اداره کل محیط زیســت و آموزش و پرورش و سرپرســت 
اموربانــوان اســتانداری در محل ســالن اجتماعات شــهید بافنده شــرکت 

توزیع نیروی برق شــمال استان برگزارشد.
ح بــرق امیــد در  یــت مصــرف بــا اشــاره بــه اجــرای طــر  مدیــر دفتــر مدیر
ح را تغییرنگــرش و بــاور مصــرف کننــدگان بــرق  کشــورهدف از ایــن طــر
خانگــی به اســتفاده  صحیــح از منابع انرژی و حفظ محیط زیســت دانســت 
ح  ح انــرژی به کاشــانه و کودکان حافــظ انرزی در راســتای طر و گفــت: دو طر

برق امید در شمال اســتان کرمان اجراشده است. 
ژی  انــر ح  طــر در  این کــه  بابیــان  علیــزاده  حمیــد  جام جــم  گــزارش  بــه 
زی بــرق خانــوار در  بــه کاشــانه بانــوان خانــه دار بــا کاهــش مصــرف انــر
ح  یابــی می شــوند اظهارداشــت: در ایــن طــر ز رقابــت بــا ســایر بانــوان ار
بیــش از ۵هزار مشــترک بــه صــورت مســتقیم و حدود 10هــزار مشــترک به 
صــورت غیرمســتقیم از دوره هــای آمــوزش مدیریــت مصــرف انــرزی بــرق 

بهره مندشدند.
ح 133 مشــترک اقدامــات مدیریــت مصــرف را  علیــزاده گفــت: در ایــن طــر
انجــام دادنــدو راهکارهــای خــود را بــرای شــرکت مشــاهیرنیروی جنــوب 

ارســال کردنــد کــه پــس از داوری توســط کارشناســان شــرکت مشــاور 
بــه 30نفــراز بانــوان کــه باالتریــن امتیــاز را کســب کــرده انــد جوایــزی اهــدا 

خواهدشد.
ح کــودکان حافــظ  یــت مصــرف در بخــش دوم بــه طــر مدیردفتــر مدیر
ح جامعــه هــدف دانــش آمــوزان  ژی اشــاره کــرد وگفــت: درایــن طــر انــر
13ســال( هســتند  یر پیــش دبســتانی و دوره اول و دوم دبیرســتان )ز
وزنامــه  ، نمایــش، ر کــه در بخش هــای )نقاشــی، کاردســتی، قصــه، شــعر
ح هــای اصــالح الگــوی مصــرف یــا راهکارهــای فرهنــگ ســازی  دیــواری( طر
بــرای  یــق بســتر فضــای مجــازی  از طر را  یــت مصــرف در جامعــه  مدیر
شــرکت مشــاهیرنیروی جنــوب یا دفتــر مدیرتــی مصــرف ارســال کردندکه 
30اثــر  13۵ مدرســه تعداد ثــر ارســالی از  ۶۸0ا ع  پــس ازداوری از مجمــو
دارای بیشــترین امتیــاز بــوده کــه بــه دانــش امــوزان صاحــب اثــر جوایــزی 

اهداخواهدشد.  
علیزاده ، آموزش و ترویــج فرهنگ مدیریت مصرف بــرق در ۸1۵خانواده ) 
۸1۵نفربــه صورت مســتقیم و ۲۴00نفــر به صــورت غیرمســتقیم(  و کاهش 
بارلحظــه ای توســط جامعــه هــدف بــه میــزان 0.۲ مــگاوات  از اهــداف ایــن 

ح ها عنوان کرد. طر

رئیس دادگستری استان کرمان:
5 مجتمع قضایی  تخصصی در کرمان راه اندازی شد

نشســتی بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت، مدیــر 
کل اداره آمــوزش فنــی و حرفــه ای با هیــات همراه 
معــاون  انســانی،  منابــع  معــاون  همچنیــن  و 
دفتــر  معــاون  دیســپاچینگ،  و  بهره بــرداری 
مهندســی و همچنین مدیران مربوطه شــرکت در 
ســالن کنفرانس، صبح امروز دوم تیر ســال جاری 

برگزار شد.
به گــزارش جام جــم عبدالوحید مهــدوی نیا، مدیر 
عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنوب اســتان 
کرمــان، ضمــن خــوش آمدگویــی و خیــر مقــدم 
 آمــوزش و بــه روز 

ً
بــه مهمانان بیــان نمــود: قطعــا

رســانی مهــارت پرســنل یــک دســتگاه اجرایــی 
یکــی از مهم ترین ابزارهای رســیدن بــه اهداف آن 

دستگاه می باشد.
وی با تاکیــد بر گســتردگی مناطــق حــوزه عملیاتی 
توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان، گفــت: ایــن 
شــرکت با داشــتن 3۵ هــزار کیلومتر طــول خطوط 
هــزار  ســی  و  ضعیــف  فشــار  و  متوســط  فشــار 
مختلــف  جاهــای  در  ترانســفورماتور  دســتگاه 
اســتان، یکــی از پراکنده تریــن شــرکت های توزیع 
ایــن  کــه  از جهــت گســتردگی می باشــد  کشــور 
گســتردگی ســبب ســخت تــر شــدن وظایــف مــا 

می شود.
وی افــزود: امــروزه بــرق جــز جــدا نشــدنی زندگــی 
شده است و این وابســتگی مسئولیت همکاران 
صنعــت بــرق را ســنگین تــر می کنــد، در همیــن 
راســتا برای ارائــه خدمــات باکیفیت نیاز بــه نیروی 

انسانی آموزش دیده و مجرب داریم.
وی ضمــن تشــکر از مدیــر کل آمــوزش فنــی و 
حرفــه در خصــوص برگــزاری کالس هــای آموزشــی 
، خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه همــکاران  موثــر
این شــرکت عــالوه بر داشــتن  مهارت، بــه صورت 
وز  بــر را  خــود  نیــاز  مــورد  آموزش هــای  ســاالنه 
می نماینــد بــه طــوری کــه تــا کنــون موفقیت هــای 
شــرکت بــا کمــک پرســنل پرتــالش و بــا مهــارت 

کسب شده است.
ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: تفاهــم 
نامه ای که امروز مبادله می گــردد با هدف برگزاری 
دوره های آموزشــی مــورد توافق طرفین بــه منظور 
رفع نیازهای آموزشــی کارکنان شــرکت، متناســب 

با استانداردهای ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
منعقد می گردد.

اداره  کل  مدیــر  جهانگیــری  نشســت  ایــن  در 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان کرمــان بیان نمود: 
شــرکت بــرق جنــوب اســتان کرمــان بــا داشــتن 
اهــداف اســتراتژیک، مســیر مشــخص و نیــروی 
انســانی بــا مهــارت، یکــی از بهترین دســتگاه های 

اجرایی برتر در استان شناخته می شود.
وی گفت: موفقیت در اهداف یک ســازمان عالوه 
بــر داشــتن مســیر مشــخص و داشــتن برنامــه 
و  کارشناســان  اعتقــاد  مســتلزم  یک  اســتراتژ
مســئولین آن دســتگاه و ارزشــمند دانســتن آن 
ســازمان می باشــد تــا در نهایــت توســعه کشــور 

تحقق پذیرد.
 وی بــا بیــان این کــه متاســفانه در کشــور مــا بــه 
بحــث مهــارت توجه ویــژه نمی شــود، بیــان نمود: 
دانشــگاه ها وظیفه تولید علــم را برعهــده دارند و 
وظیفــه آموزش مهــارت به دانشــجویان بــر عهده 
دانشــگاه نمی باشــد بــا توجــه بــه  مــدرک گرایــی 
غ التحصیل  امروزه جامعه دانشــجویان بعد از فار
شــدن، مهــارت کافــی بــرای اشــتغال را ندارنــد.
خ بیکاری  جهانگیری با اشــاره به دو برابر بودن نــر
غ التحصیل دانشگاه ها  در میان دانشــجویان فار
خ بیکاری  افــزود: طبــق تحقیقــات انجــام شــده نــر
خ بیکاری  غ التحصیل دو برابــر نر دانشــجویان فار

کل جامعــه می باشــد و ایــن نشــان می دهــد کــه 
بایســتی در ایــن زمینــه اصالحاتــی صــورت پذیــرد 
تــا کشــور مــا تبدیل بــه یــک کشــور توســعه یافته 

شود.
وی تاکیــد کــرد: ســاالنه حــدود 3۲0 هــزار میلیــارد 
تومان صــرف آموزش می شــود امــا بازدهــی آن به 
دالیل متفاوت زیر 10 درصد می باشــد و متاسفانه 
میانگیــن کشــوری مــا در زمینــه ارتبــاط رشــته 
تحصیلــی بــا شــغل در جهــان 1۲۷ می باشــد و این 
وی ماهــر انســانی  نشــان دهنــده نداشــتن نیــر
اســت وی در پایــان بــا اشــاره به همــگام شــدن با 
نهضــت اینترنــت اشــیا در آینــده نزدیــک، تصریح 
نمــود: بــه زودی تمامی اشــیا بــه اینترنــت متصل 
خواهنــد شــد و این ســبب ســادگی زندگی بشــر و 
صرفه جویــی و به خصــوص در زمینه بــرق خواهد 
ش و پیشــنهاد می گــردد کالس هــای اینترنــت 
اشیا برای کارشناســان و پرسنل شــرکت از طریق 

اداره کل فنی حرفه ای برگزار شود.
شــایان ذکــر اســت عبدالحمیــد شــیرنژاد معــاون 
منابع انسانی شــرکت برق جنوب استان کرمان با 

ارائه پاورپوینت به معرفی این شرکت پرداخت.
درپایان این نشســت تفاهم نامه همــکاری میان 
شــرکت توزیع نیروی بــرق جنوب اســتان کرمان و 
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان کرمــان، 

منعقد گردید.

از  شــرکت  دیســپاچینگ  و  بهره بــرداری  معــاون   
راه انــدازی نوتیفیکیشــن اطــالع رســانی عمومــی و 
خاموشــی ها در ســامانه "برق من" خبر داد و گفت: با 
توجه به هوشمند ســازی مراکز اتفاقات و مشترکان، 
متقاضیــان می تواننــد بــا ثبــت شناســه 13 رقمــی 
اشــتراک برق خــود ازاخدمات غیــر حضــوری مرتبط با 

بهره برداری شبکه و خاموشی ها بهره  مند گردند.
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی برق 
جنــوب اســتان کرمــان، ســیدکمال موســوی، افزود: 
مشــترکان می تواننــد از طریــق درگاه هــای مختلــف 
از جملــه ســامانه بــرق ایــران )بــرق مــن(، ارتبــاط بــا 
مرکــز فوریت هــای بــرق ) 1۲1( بــدون نیــاز بــه مراجعه 

حضــوری از خدمــات یــاد شــده اســتفاده نماینــد.
موســوی خاطرنشــان کــرد: یکــی از ماموریت هــای 
مهم این شــرکت در حــوزه بهره برداری، اطالع رســانی 
خاموشــی ها بــه مشــترکان محتــرم می باشــد کــه از 

جمله خدمات غیرحضوری یاد شده نیز هست.
این مقام مســئول، تاکید نمود: مشترکان عزیز برای 
کســب اطــالع از خاموشــی های محــل ســکونت و یــا 
کســب و کار خــود می تواننــد از طریــق درگاه هــای یاد 
شده و با ثبت نمودن شناســه 13 رقمی اشتراک برق 

گاه شوند. خود از خاموشی های احتمالی آ
وی گفت: یکــی دیگر از امکانات جدید و آســان اطالع 
 راه انــدازی و بــه بهره بــرداری 

ً
از خاموشــی ها کــه اخیــرا

رســیده اســت، اطالع از خاموشــی ها بدون اســتعالم 
بــرای  می باشــد؛  ایــران  بــرق  ســامانه  از  مشــترک 
بهره  منــدی از ایــن امــکان پــس از ثبــت شناســه 
اشــتراک در ســامانه، هرگونــه خاموشــی جــاری یــا 
برنامه ریزی شــده که در محدوده اشــتراک یاد شــده 
وجــود داشــته باشــد و در صــورت نصب اپلیکیشــن 
"بــرق مــن" و وصــل دیتــای تلفــن همــراه بــه صــورت 
نوتیفیکیشــن )اعــالن ( بــه مشــترک اطــالع رســانی 

می شود و نیاز به استعالم از هیچ درگاهی نمی باشد.
 اپلیکیشــن برق من را می تــوان  از طریــق لینک ذیل 

نصب نمود
   https://saapa.ir/mobile-app 

 رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان از راه انــدازی پنج مجتمع قضایی 
تخصصی در راستای تحقق اهداف ســند تحول قوه قضائیه در استان 

خبر داد. 
به گــزارش جام جم یــداهلل موحد با گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای 
هفتم تیر به ویژه شهید بهشــتی اظهار داشت: شــهید بهشتی معمار 

قانون اساسی و بنیانگذار قوه قضائیه در کشور است.
وی با بیان این کــه در گام دوم انقالب اســالمی قرار داریــم و رهبر معظم 
انقالب از قــوه قضائیــه در گام دوم انقــالب انتظاراتی دارند افزود: ســند 
تحول دستگاه قضایی کشور توسط آیت اهلل رئیسی تنظیم و ابالغ شد 
و این ســند آســیب ها و موانع این حوزه را شناســایی و در حــال برطرف 

کردن این آسیب ها برای اجرای عدالت اســت.موحد با اشاره به این که 
در زمــان شــیوه ویــروس کرونا تمــام دادگاه هایــی که بایــد زندانیــان در 
آن حضور پیــدا می کردند به صورت الکترونیکی برگزار شــد عنــوان کرد: 
در ایــن ایــام حــدود 11 هــزار دادرســی الکترونیکــی بــرای زندانیــان برگزار 
شــده و حدود ۴0 هزار گواهــی عدم سوءپیشــینه الکترونیکی در ســال 
گذشته در استان صادر شده است.وی با بیان این که ۶۷ اتاق دادرسی 
الکترونیکــی در اســتان کرمــان تشــکیل شــده و در حــال افزایــش آنها 
هســتیم گفت: اپلیکیشــن عدالــت همــراه راه اندازی شــده که بــر روی 
تلفن همراه قابل نصب است.رئیس کل دادگســتری استان کرمان با 
اشــاره به این که یکی از محورهای مهم ســند تحول قضایی، شوراهای 

حــل اختــالف و جلوگیــری از تشــکیل دادگاه رســمی اســت بیــان کــرد: 
روزانه بالغ بــر ۲۵ هزار نفر به واحدهای قضایی اســتان مراجعه می کنند 
که آمار بســیار باالیی اســت.وی با بیان این که 31۷ شورای حل اختالف 
در اســتان داریم افزود: در تمام زندان های استان شــورای حل اختالف 
ویژه راه اندازی شده است و در سال گذشــته بالغ بر ۴ هزار و ۴00 پرونده 
به این شــوراها ارجــاع شــده و ۸۶۹ نفر زندانــی از ایــن بابت آزاد شــدند.
موحد با اشاره به این که سال گذشته شــوراهای حل اختالف به بیش 
از 1۸0 هزار فقره پرونده خاتمه دادند کــه حدود ۵۵ هزار پرونده به صلح 
و ســازش ختم شــده اســت گفت: ۴1 درصــد پرونده های قابــل صلح و 

سازش در شورای حل اختالف استان کرمان به سازش ختم شدند.

 با همکاری توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای انجام شد؛

نشستی با محوریت مبادله تفاهم نامه

توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان صورت گرفت؛

اعالم زمان خاموشی  ها در سامانه  »برق من«

یت مصرف  شــرکت توزیع نیروی برق شــمال اســتان کرمان صورت گرفت:  به همت دفتر مدیر

ح به کاشــانه و کودکان  اختتامیه طر
ی در استان ژ حافظ انر



w w w .  j a m e j a m o n l i n e .  i r     w w w .  d a n e s h p a y a m .  i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کرمان :حسین پورشیخعلی

تحریریه شهرستانها:            0۲1-۴۴۲33۵11
 دفتر سرپرستی  استان کرمان :   3۲۵3۵31۲

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان   دوشنبه 14 تیر 1400   شماره 5979

فریادرس ناله درویش تویی  
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یادآور راه کشتی خویش، تویی
امام خمینی )ره(

فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان کرمــان گفــت: بــرای تامیــن آب 
مــورد نیــاز شــهر کرمــان ۷ حلقــه چــاه 
جدیــد حفــر شــده اســت کــه امیدواریــم 
آب ایــن ۷ حلقــه چــاه ظــرف ۲0 روز آینده 

وارد مدار شود.
به گــزارش جــام جــم، محمــد طاهــری،در 
نشست خبری با اشاره به این که کرمان 
دیگــر جایــی بــرای حفر چــاه نــدارد و این 
چاه هــا آخریــن امیــد مــا بــرای تامین آب 
مــورد نیــاز مــردم هســتند افزود:شــهر 
کرمان تنها شــهری در کل کشــور اســت 
کــه صــد درصــد آب شــرب آن از چاه هــا 
تأمین می شــود وکاهش شدید بارندگی 
در ســال آبی جاری مشکالت زیادی برای 
 حاشــیه 

ً
تأمیــن آب ســاکنان مخصوصــا

شهر ایجاد کرده است.
ود: از ابتــدای ســال 13۹۹  طاهــری افــز
و  شــهری  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
روستایی ادغام شده و با عنوان شرکت 
آب و فاضــالب اســتان کرمــان مشــغول 

به مدیریت آب شرب استان است.
بــرای  اصلــی  دســتگاه های  تمامــی   
انتقــال آب زیــر نظر شــرکت ســهامی آب 
منطقــه ای می باشــد و از حــوزه کاری مــا 

ج است.  خار
شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان 
شــرکت  یــک  رســالتش  اســاس  بــر 
بهره بردار اســت و رســالتی مانند انتقال 
آب خلیج فــارس بــه اســتان را بــر عهــده 

نداریم.
وی بــا اشــاره بــه پهنــاور بــودن اســتان 
کرمــان اظهــار کــرد: بــه علــت پراکندگــی 
جمعیت هــای ســاکن در اســتان کرمــان 
دارای ۸ هــزار و ۵۹۶ کیلومتــر خط انتقال 
شــبکه  طــول  متــر   ۲۴۲ و  هــزار   ۲۴ و 

۹۲۸ هــزار  توزیــع هســتیم و همچنیــن 
مترمکعب مخزن ذخیره داریم.

وضعیــت قرمــز تنــش آبــی وی بــا بیــان 
این کــه آمارهــا نشــان دهنــده آن اســت 
کــه تابســتان ســختی را پیــش رو داریــم، 
عنوان کرد: میــزان بارش اســتان کرمان 
در ســال آبــی زراعــی امســال حــدود ۵0 
میلی متــر بــوده کــه کمتــر از یــک ســوم 
بارندگــی در ســال گذشــته اســت و بــا 
افزایش دمای استان میزان آب مصرفی 
بــرای کولرهــا و اســتحمام بیشــتر شــده 

است.
طاهری، همچنین با بیــان این که مجبور 
به آب رســانی بعضی از روســتاها با تانکر 
هســتیم، گفــت: در اســتان کرمــان در 
حوزه شــهری۶0 درصــد جمعیت اســتان 
در منطقــه دارای وضعیــت قرمــز تنــش 
آبی قــرار دارند و ســاکنان پیرامون شــهر 

بیشــترین چالــش را دارنــد. حــدود ۵0 
شهر وضعیت مناسبی دارند.

 روستاها یی که یک قطره آب ندارند
وی بــا عذرخواهــی از مــردم بــه دلیــل 
مشــکالت ناشــی از کمبــود آب، افــزود: 
در اســتان کرمــان روســتاهایی داریم که 
حتی یک قطــره آب هــم ندارند و مــا برای 
این کــه مــردم از آنجا کــوچ نکننــد مجبور 
به آب رسانی با تانکر برای مردم ساکن و 
دام و زمین های کشــاورزی آنها هستیم. 
۲ هــزار و ۲۸۹ روســتای بــاالی ۲0 خانــوار 

جمعیت در استان باید آبرسانی شوند.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
استان کرمان با اشاره به مسافرت افراد 
از اســتان هرمزگان بــه مناطق سردســیر 
اســتان کرمان عنوان کرد: این مهاجرت 
آب  مشــکالت  تشــدید  باعــث  فصلــی 
اســتان کرمــان شــده اســت و ما شــبانه 
روز در حال تــالش برای رفع ایــن چالش 

و بــه حداقــل رســاندن مشــکالت مــردم 
هستیم.

حل  موقت مشکل آب شهر کرمان
طاهری  با اشــاره به مشکالت کمبود آب 
در شــهرک هایی همچون شهرک شهید 
مطهــری کرمــان گفت: بــا کاهش نســبی 
دمــا و صرفه جویی مــردم توانســته ایم 
ایــن مشــکل را بــه صــورت موقــت حــل 
کنیم، اماباید ایــن موضوع را هــم در نظر 
بگیریــم شــبکه های آب رســانی اســتان 
اســتان ها  ســایر  بــه  نســبت  کرمــان 
عقب تــر اســت و ســامانه های آبرســانی 
فعــال نشــده اســت.وی  افزود: میــزان 
آب دریافتــی از چاه هــای کرمــان 1۲ هزار و 
۴۲ لیتر در ثانیه اســت ولــی آب مورد نیاز 

13 هزار و ۵۸0 لیتر بر ثانیه است.
طاهــری ادامــه داد: بر این اســاس ۲ هزار 
و ۴۴1 لیتــر بــر ثانیــه کمبــود آب اســتان 
داریم کــه از این میــزان هــزار و ۴۴ لیتر بر 

ثانیه کسری آب در شهر کرمان است.
ین امید تأمین آب شهر کرمان آخر

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
کرمان تصریــح کرد: برای جبــران مازاد آب 
شرب مورد نیاز شــهر کرمان ۷ چاه جدید 
حفــر کرده ایــم که بــاز هم بــه میــزان مورد 
نیاز نمی رســد.محمد طاهــری افزود:این 
۷ چــاه آخرین امیــد مــا هســتند و کرمان 
دیگــر جایــی بــرای حفــر چــاه نــدارد، پس 
بایــد بــه فکــر یــک منبــع آبــی پایــدار برای 
شــهر کرمان باشــیم و امیدواریم آب این 
۷ حلقه چــاه ظــرف ۲0 روز آینــده وارد مدار 
شــود.مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: در حاشــیه 
شــهر انشــعابات غیرمجــازی وجــود دارد 
کــه بــه علــت نبــود کنتــرل، میــزان آب 
مصرفی شان چندین برابر میزان مصرف 
انشعابات مجاز است و به علت ساکنان 
آنجــا نمی توانیــم آنهــا را جمع آوری کنیم؛ 
بایــد آنهــا را کنتــرل کــرده یــا راهــی پیــدا 
کنیــم کــه آنهــا را مدیریــت کنیم.طاهــری 
ضمــن تشــکر از همــه ارگان هــای اجرایی 
 ســپاه و بســیج گفت: بــه رغم 

ً
مخصوصــا

کم بودن بودجه های ســاالنه، پروژه های 
تصفیــه خانه ها با ســرعت در حــال انجام 
اســت و در موعــد مقــرر بــه بهره بــرداری 
در  نفــر  هــزار  حــدود  رســید.  خواهنــد 
بــه  مربــوط  پیمانــکاری  شــرکت های 
قراردادهای اجرای تصفیه خانه مشغول 
به کار هستند.وی یادآور شد : مشکالت 
آب رســانی اســتان کرمــان کمــی و کیفــی 
اســت و هیــچ یــک از اســتان های دیگــر 
مشکالتشــان ماننــد مــا نیســت؛ پــس 
بایــد همــه مــردم و ارگان هــای اجرایــی بــا 
همدلــی، همیــاری و صرفه جویی ایــن 

مشکالت را به حداقل برسانیم.

 مدیر عامل آب و فاضالب استان از حفر ٧ حلقه چاه جدید خبر داد:

ین تالش ها برای تامین آب مورد نیاز شهر کرمان آخر

نــوآوری  صنــدوق  اکوسیســتم  توســعه  مدیــر 
دانش بنیــان،  :شــرکت های  گفــت  شــکوفایی  و 
ایده پــردازان اســتارتاپی و صنایــع بزرگ بــرای حضور 
در نخســتین رویــداد اســتان آپ کرمــان تــا 1۵ تیــر 
فرصت دارنــد تا در ســامانه غزال صنــدوق نوآوری و 

شکوفایی ثبت نام کنند.
بــه گــزارش جــام جــم؛ مصطفــی بغــدادی، افــزود: 
صنــدوق نــوآوری وشــکوفایی درراســتای حمایــت 
از شــرکت های دانش بنیــان مصوبــه ســال 13۸۹ از 
ســال 13۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و وظیفه اصلی 

آن تامین مالی شرکت های دانش بنیان است.
فنــاوری،  و  علــم  پارک هــای  همراهــی  از  وی 
صندوق های پژوهش و فناوری در راستای حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها نام برد و 
افزود:اولیــن رویداد اســتان آپ در اســتان کرمان و 

۲3 تیر برگزار خواهد شد.
از  حمایــت  راســتای  داشــت:در  ابــراز  بغــدادی 
تجاری ســازی اختراعــات و ایده هــا، وظیفــه اصلــی 
یــا  بنیــان  دانــش  شــرکت های  مالــی  تامیــن  مــا 
اکوسیســتم نــوآوری کشــور بــوده و در حــال حاضــر 
بخــش بزرگــی از ایــن اکوسیســتم، مجموعه هــای 
صاحب نوآوری هســتند و تــالش می کنیــم خدمات 

صندوق را به مجموعه های دیگر برسانیم.
وی گفــت: در راســتای بسترســازی بــرای حضــور 
ســرمایه گذاران یکــی از بســترهای ارائــه خدمــات به 
شــرکت های دانــش بنیــان، برگــزاری دوشــنبه های 
استارتاپی از سال گذشــته در کشور است و تاکنون 
۲۶ رویــداد را برگــزار کردیــم و میزبــان بیــش از ۲00 
تیــم بودیــم. مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق 
نوآوری و شــکوفایی عنوان کرد: این جلســات صرفا 
رویــداد یــک روزه نیســتند، بلکــه بــه قصــد جــذب 

ســرمایه بوده و تا امروز نزدیک بــه ۵0 میلیاد تومان 
جذب سرمایه برای ۲۶ رویداد داشــتیم و 30 میلیارد 
تومــان هــم در حــال مذاکــره بــرای جــذب ســرمایه 

داریم.

بغــدادی ابــراز داشــت: رویدادهای مــا یــک فرآیند از 
فراخوان تا آموزش و سرمایه گذاری هستند.

عنــوان   بــه  نیــز  را  دیگــری  ویــداد  ر گفــت:  وی 
پیوندطراحــی کردیــم تــا زمینه بــه همرســانی ایده ها 

را برای رساندن محصول به تولید داشته باشند.
نــوآوری  صنــدوق  اکوسیســتم  توســعه  مدیــر 
و شــکوفایی گفــت: در اســتان آپ هــر دو رویــداد 
دوشــنبه های اســتارتاپی و پیونــد در کنــار هــم قــرار 
می گیرنــد و ایده پــردازان، صنایــع و شــرکت های 

دانش بنیان می توانند در آن شرکت کنند.
بغدادی اظهار داشــت: رویداد اســتان ها قرار است 
هم بــه ایجــاد جریان ســرمایه در اســتان کمــک کند 
و هــم تیم هایی کــه خدمات شــتاب دهی نیــاز دارند 
و ایده هایــی کــه خروجــی کار دانشــجویی اســت بــه 

شتاب دهنده ها متصل کنند.
وی ادامــه داد: اهمیــت بیشــتری در رویدادهــای 
اســتان ها داریــم که مســاله توانمندســازی اســت و 
کمک به توانمندســازی در اســتان ها برای ما بســیار 
اهمیــت دارد و امیدواریــم جــذب ســرمایه خوبــی 
هم اتفــاق بیفتد و یــا حداقل بگوییم بــرای تیم های 

خوبی توانستیم توانمندی ایجاد کنیم. 

با هدف کمک به شرکت ها و ایده های دانش بنیان؛

رویداد استان آپ کرمان برگزار خواهد شد

در راســتای بسترسازی برای حضور 

ســرمایه گذاران یکی از بسترهای ارائه 

خدمات به شــرکت های دانش بنیان، 

برگزاری دوشــنبه های استارتاپی در 

کشور است.

جناب آقای  ســید محمود موسوی 

عضـو منتخب شــورای  شهــر کرمـــان

 انتخاب جنابعالی که از مدیران ســختکوش و کارآزموده در حوزه امور شــهری کرمان می باشــید توســط 
مــردم بســیار نجیــب و بــا تدبیر شــهرمان ســبب خرســندی وافــر گردیــد بهــروزی  و موفقیت شــما را در 

این جایــگاه مردمی از درگاه احدیت آرزومندیم.. اســداهلل ایامکم.
 نصیری- لحسائی

مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
از رشــد ۲۲0 درصــدی فــروش محصــوالت در این 
شــرکت در ســه ماهــه نخســت ســال 1۴00 در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
بــه گــزارش جــام جــم :“ایمــان عتیقــی” در مجمع 
و  معدنــی  شــرکت  ســالیانه  عــادی  عمومــی 
صنعتی گل گهر افزود: در ســه ماهه اول امسال 
۸ میلیــون تــن انــواع محصــوالت در گل گهــر 
تولید شــد که در هم ســنجی با پارســال رشــد 1۴ 
درصــدی داشــته اســت.وی بیــان داشــت: گل 
گهر از معدود شرکت هایی اســت که در تکمیل 
زنجیــره فــوالد عملیــات معدنــکاری و فــوالدی را 
انجــام می دهد.عتیقــی گفــت: گل گهــر در ســال 
۹۹ بزرگترین تولید کننده کنســانتره کشور با ۴۲ 
درصــد ســهم و بزرگترین تولیــد کننــده گندله در 
کشور با ۲۷ درصد ســهم بود و باالترین رکورد ها 
را به خــود اختصــاص داد، عــالوه بــر آن 13 درصد 
آهن اســفنجی و چهــار درصد شــمش کشــور در 
این شــرکت تولیــد شــد.وی ادامــه داد: پارســال 
1۵.3 میلیــون تــن کنســانتره، 1۲.۲ میلیــون تــن 
گندلــه، ۴ میلیون تن آهــن اســفنجی و ۸۵0 هزار 
تن شمش در گل گهر تولید شد.مدیرعامل گل 
گهــر اظهار داشــت: در ســالی کــه گذشــت درآمد 
اصلی شــرکت با رشــد 1۲۵ درصدی به بیش از ۲۹ 

هزار میلیارد تومان رســید، همچنین درآمد های 
تلفیقی بــا رشــد 1۴0 درصدی بــه ۴۲ هــزار میلیارد 
تومان، ســود خالــص بــا 1۴ هــزار میلیــارد تومان 
)11۷ درصــد رشــد در شــرکت اصلــی( و 1۹ هــزار 
میلیــارد تومــان )1۹3 درصــد رشــد در تلفیقی( در 
گل گهر ثبت شــد.وی گفت: برای امســال ۲0 هزار 
میلیارد تومان افزایش سرمایه در گل گهر دیده 
شــده کــه ســهم شــرکت اصلــی 10 هــزار میلیــارد 
تومان خواهد بود و خواهشمندیم سهامداران 
با این موضوع همراهی کنند.عتیقی یادآور شــد: 
افزایــش ســرمایه ها از محلــه ســود و مطالبــات 

بوده و نقدی نخواهد بود.
از پذیــرش دو شــرکت جهــان  وی همچنیــن 
فــوالد و گهــر تــراور از زیــر مجموعه هــای گل گهر 
در بــورس در آینــده نزدیــک خبــر داد و گفــت: 
ایــن مهــم طــی ۴0 روز آینــده عملیاتــی و اجرایــی 
ع  موضــو پنــج   ، گل گهــر می شــود.مدیرعامل 
اســتراتژیک شــرکت را تکمیــل زنجیــره فــوالد، 
، تنــوع محصوالت  تامین ســنگ آهن از ۶ مســیر
توســعه  و  فنــاوری  توســعه  فــوالدی،  غیــر 
زیرســاختی عنــوان کرد.بــه گفتــه وی، گل گهــر 
امســال پنجمیــن شــرکت بورســی از بیــن 3۷0 
شــرکت بــوده و در فرابــورس نیــز رتبــه ششــم را 

داراست.

: مدیرعامل گل گهر

رشد ۲۲0 درصدی فروش در گل گهر 
ثبت شد


