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معاون استاندار کرمان:

جزئیات محدودیت های کرونایی
 ابالغ شد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی :

، مقاومت پیام فتح خرمشهر
 با دست های خالی بود

رئیس هیات ورزش های نابینایان اعالم کرد:
کرمان میزبان مسابقات

دو و میدانی قهرمانی نابینایان 
و کم بینایان

مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان خبرداد:

افزایش قابل توجه سرانه فضای آموزشی 
استان کرمان
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 کرمان

 با هدف کنترل پیک بار تابستان ؛

دومین مانور سراسری 
شبکه برق در  شمال 

کرمان انجام شد
4

42

محمــد واعظی نژاد، به مناســبت ۲۸ اردیبهشــت ســالروز تاســیس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 
کشور گفت: در ســال گذشــته رشــد ۳۰ درصدی در اعتبارات دولتی اداره کل نوســازی مدارس در ســطح ملی و ۱۳۰ 
درصدی در سطح اســتانی را داشتیم و توانســتیم پروژه های نیمه تمام سال های گذشــته را فعال و به مرحله اجرا 

برسانیم.
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در راستای پویش هر هفته الف ب ایران کلید خورد؛

بهره برداری از 4 پروژه صنعت برق کرمان 
با اعتبار 170 میلیارد تومان

حلیمــه زمانــی از مشــارکت حداکثــری مــادران کرمانی 
ح ملی شــکوه مــادری بــه عنــوان فاز یــک اجرا و  در طر
ساماندهی شبکه مادران یاور نســل رضوی و کسب 

رتبه چهارم در کل کشور خبر داد.
حلیمــه زمانــی، مســئول کانــون تخصصــی بانــوان و 
خانــواده رضــوی کرمــان گفــت: شــبکه مادران نســل 
رضــوی )شــمین رضــوی( مجموعــه ای از مادرانــی 
هســتند کــه بــا اســتفاده از ابــزار تبلیــغ گســترده و بــا 
حمایت و راهبــری مرکز امــور بانــوان و خانــواده بنیاد 
کرامت رضوی از طریــق کانون های خادمیــاری بانوان 
، مروج مســئله مهــم فرزند  و خانواده سراســر کشــور
آوری بــه صــورت محلــه ای خواهند شــد.او افــزود: فاز 

ح شــکوه مــادری در  یک ایــن برنامــه ملی با اجــرای طر
سراســر کشــور همزمان با میالد حضــرت فاطمه زهرا 
)س( و روز زن بــه اجــرا در آمد کــه مادران با ســن کمتر 
از ۴۰ ســال و دارای حداقل ســه فرزند و دغدغه مند به 
انجام امــور فرهنگی و اجتماعــی شناســایی و از آن ها 

تقدیر شد.
 مســئول کانــون تخصصــی بانــوان و خانــواده رضوی 
ح  کرمــان از مشــارکت حداکثری مــادران کرمــان در طر
شــکوه مادری و کســب رتبه چهارم در کل کشــور خبر 
داد و تصریح کرد: مشــارکت حداکثری اســتان کرمان 
ح کــه ۸ درصــد جمعیت شــرکت کننــده در  در ایــن طر
کشــور را به خــود اختصاص داده بــا شــرکت ۳۹۰ مادر 

کرمانــی از مجمــوع تعداد ۵ هــزار و ۵۰۱ شــرکت کننده 
از سراسر کشــور اســت.زمانی به مراحل و روند اجرای 
ح شــمین رضــوی اشــاره و تصریــح کــرد: تشــکیل  طــر
شــبکه حداقــل ۱۲ هــزار نفــری از مــادران یــاور نســل 
رضوی در کشــور از طریق حداقل ۴ هزار هسته محله 
شــکوه مادری انجــام گرفتــه و با جریــان ســازی و بهره 
گیــری از ظرفیــت مردمــی خانواده هــای پرجمعیــت 
موفق، هــم افزایی مــادران دغدغه منــد در این حوزه، 
ایجاد حــس کرامــت و ارزش دهی بــه مــادران، انتقال 
تجــارب و الگودهــی مــادران شــکوه مــادری کمــک به 
کاهــش آمــار نابــاروری دائمــی کــرده و خانــواده را در 

مسیر فرزند آوری هدایت می کنند.

ح ملی شکوه مادری به همت بانوان کرمانی کسب رتبه چهارم طر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
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 ســرهنگ محمــود مهدوی فرد در نشســت خبری بــا اصحاب رســانه اســتان کرمان 
با گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا به ویــژه سیدالشــهدای جبهه مقاومت شــهید 
سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت: با اشاره به این که برنامه های هفته مقاومت 
با راه انــدازی مجــدد کانون خبرنــگاران دفاع مقــدس در اســتان کرمان آغاز می شــود 

گفت: عملیــات بیت المقدس از دهم اردیبهشــت ســال 6۱ آغاز شــد و در نهایت در 
سه مرحله منجر به پیروزی رزمندگان اسالم و آزادسازی خرمشهر شد.

به گزارش جام جم وی با اشاره به این که کنگره ملی تجلیل از ایثارگران ویژه جانبازان 
فتح خرمشــهر در گلزار شــهدای کرمــان برگزار می شــود افــزود: مارش حماســی فتح 

خرمشــهر در روز ســوم خــرداداز بلندگــوی ادارات اســتان پخش می شــود کــه یادآور 
رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.وی عنوان کرد: سوم خرداد رژه 
موتوری یگان های نظامی و انتظامی شهر کرمان از مرقد شهدای گمنام شهر کرمان 

تا گلزار شهدای شهر کرمان و مزار شهید سپهبد قاسم سلیمانی برگزار می شود.

برگزاری تجلیل از ایثارگران فتح خرمشهر در جوار مرقد شهید سلیمانی

خبــر

2
خبر

ضمیمه رایگان روزنامه در  کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

در هفتــه هفتم از پویــش الف ب ایــران، ۴ پروژه حوزه برق اســتان 
کرمان بااعتبار ۱7۰ میلیارد تومان همزمــان با افتتاح ۱۰پروژه وزارت 
نیرو در حوزه برق از طریق ویدئو کنفرانس و بــا حضور وزیر نیرو به 

بهره برداری رسید.
بــه گــزارش جــام جــم؛ مدیرعامل شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان 
ح ها اظهارداشــت: پروژه های مذکور  کرمان در آیین افتتاح این طر
ح افزایش ظرفیت پست  شــامل؛ پســت ۱۳۲ کیلوولت ریگان، طر
منوجــان ۲، نیروگاه هــای خورشــیدی راور به ظرفیــت مجموعا ۱.۵ 

مگاوات است.
حمیدرضــا حبیبــی، در رابطــه بــا ایــن پروژه هــا گفــت: پروژه پســت 
۱۳۲ کیلوولــت ریــگان کــه بــا هــدف تامیــن بــرق منطقــه ریــگان، 
افزایش قابلیت اطمینــان و بهبود ولتــاژ به بهره برداری می رســد؛ 
، ۲ فیدر  دارای ۲ فیــدر خــط ۱۳۲ کیلوولــت قابل توســعه بــه ۴ فیــدر
 
ً
ترانس۱۳۲ به کیلوولت هر یک به قــدرت ۵۰مگاولت آمپر و جمعا
۱۰۰ مگاولت آمپــر و ۱6 فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت قابل توســعه تا ۲۰ 
فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت اســت.وی افزود: پروژه افزایش ظرفیت 
پســت منوجان ۲ا به منظور تامین برق منطقه منوجان و افزایش 
قابلیــت اطمینــان منطقــه انجــام شــد و در ایــن راســتا ترانســفر 
ماتورهای قدرت ۳۰ مگاولــت آمپر با ترانســفورماتورهای قدرت ۴۰ 
مگاولت آمپــری تعویــض شــدند و منجر بــه افزایــش ظرفیت ۳۳ 
درصدی پست جهت پاســخگویی به رشــد آینده بار مخصوصا در 

زمان های اوج بار خواهد شد. 
، کابل ها  وی ادامه داد:همچنیــن تجهیزات ثانویه همانند باســبار
و برخی از کلیدهای فشــار متوســط و اتصاالت مربوطــه نیز با توجه 

به افزایش ظرفیت جریانی اصالح شدند.
میرعامل شــرکت برق منطقه ای کرمان در رابطه با اهمیت احداث 

نیروگاه هــای خورشــیدی بیان کــرد:دو نیــروگاه ۱ مگاواتــی و ۰.۵۱۸ 
مگاواتــی خورشــیدی در منطقــه راور اســتان کرمــان بــا مجمــوع 
سرمایه گذاری به میزان ۱۴.۵ میلیارد تومان از طریق قرارداد خرید 
تضمینی بــرق به ســازمان انرژی های تجدیــد پذیر و بهــره وری برق 

توسط بخش خصوصی احداث گردید.
وی افــزود: ۱نیــروگاه ۱ مگاواتــی تــا پایــان دولــت دوازدهــم در ایــن 
اســتان به مرحله بهــره برداری خواهد رســید کــه این عدد تــا پایان 

سال ۱۴۰۰ به 7.۹ مگاوات می رسد.
 مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای کرمان همچنین اظهار داشت: 
نیروگاه هایی کــه امروز به بهره بــرداری خواهد رســید ضمن تولید 
ســالیانه دو میلیون و 6۲۸ هزار کیلووات ســاعت بــه ویژه درفصل 
پیــک مصــرف کمــک شــایانی بــه مدیریــت شــبکه بــرق اســتان 
خواهنــد کردوســاالنه از مصــرف ۰.7۵ میلیــون متــر مکعــب گاز 
طبیعی و انتشار ۱۸ هزار تن آالینده های زیست محیطی جلوگیری 
نمــوده و باعــث صرفه جویــی ۵7.۵ لیتــر آب در فرآینــد تولیــد بــرق 

می گردد.
 حمیدرضا حبیبــی، ضمن بیــان آمــاری از نیروگاه های خورشــیدی 
گفــت: در حــال حاضرظرفیــت نیروگاه هــای تجدیدپذیــر احــداث 
شــده در اســتان کرمــان ۵۹.6 مــگاوات اســت کــه از ایــن میــزان 
۴7.۲۲ مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی مگاواتــی و ۱۲.۳۴ مــگاوات 
ســامانه  های خورشــیدی محدود به ظرفیت انشــعاب مشــترکان 
می باشــند و همچنین تعداد نیروگاه های خورشــیدی پشت بامی 
نصــب شــده در اســتان کرمــان ۱۱۲ ســامانه هســتند و پیش بینی 
می شــوداین عــدد تــا پایــان ســال بــه ۱۳۰۰ســامانه برســد.در ایــن 
مراســم با پیام وزیر نیــرو و ضمن گرامیداشــت یاد 7 همــکار جان 

باخته در حادثه سیل ریگان پروژه های مذکور افتتاح شدند.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه 
گیری این شرکت برق خبر داد:

کشــف ۵۸ دســتگاه ماینــر غیــر 
مجاز در شهرستان سیرجان

ــوازم انـــدازه گیری  مدیر دفتر نظارت و کنترل ل
ــن شــرکــت بــا اعـــالم خبر کشف ۵۸دســتــگــاه  ای
" در شهرستان سیرجان به تشریح این  "ماینر
خبر پــرداخــت و گــفــت: طــی عملیاتی مشترک 
تــوســط نــیــروی انــتــظــامــی و بـــازرســـان مدیریت 
بــرق شهرستان سیرجان در یــک مرکز تعمیر 
۱ تــعــداد  مــایــنــیــنــگ و شــهــرک صنعتی شـــمـــاره
۵۸ دستگاه تولید بیت کوین کشف و ضبط 

گردید.
بـــه گـــــزارش جـــام جـــم حــســیــن حــبــیــبــی افــــزود: 
دستگاه های مکشوفه طی صــورت جلسه ای 
ــیــس امـــنـــیـــت اقـــتـــصـــادی شــهــرســتــان  ــل ــه پ ــ ب
سیرجان برای طی مراحل قضایی تحویل داده 
شــدنــد. ایــن مــقــام مسئول در پــایــان سخنان 
خــود خاطرنشان کــرد: استخراج غیر مجاز رمز 
ــم از ریــســک کشف  ارزهــــا تــبــعــات مــتــعــدی اعـ
تــوســط شــرکــت هــای تــوزیــع و نــیــروی انتظامی 
یمه و معرفی به  و ضبط دستگاه ها و اخــذ جر
مراجع قضایی نوسانات شدید بــرق- افزایش 
- استفاده از  خاموشی های ناخواسته و فراگیر
یــارانــه متعلق به آحــاد مــردم بــرای کسب سود 
ــراد انـــدک سودجو-تضعییع حقوق  تــوســط افـ
بیت المال را در پی دارد که در صورت استخراج 
مجاز رمــز ارز وزارت نیرو حمایت های زیــادی از 

این مشترکان خواهد داشت.

احمــد علی مقــدم عضو شــورای مرکــزی حــزب موتلفه 
اسالمی با تبریک پیروزی شــیرین مقاومت فلسطین 
، اظهــار کــرد:  در نبــرد قــدس علیــه اســرائیل جنایتــکار
پیروزی غزه در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیســتی نتیجه 
مقاومــت ملت مظلــوم فلســطین و اتحاد کشــورهای 
اسالمی بود که در نهایت اســرائیل غاصب و متجاوز را 
وادار به عقب نشــینی کرد که این پیروزی یک گام موثر 

در مسیر آرمان بلند آزادسازی قدس شریف است. 
وی بــا اشــاره به ســوم خــرداد، ســالروز فتح خرمشــهر، 
افزود: آزادسازی خرمشهر نقطه عطف مهمی در تاریخ 
انقالب اسالمی ایران و از افتخارات دوران هشت سال 
دفاع مقدس است زیرا پیام ســوم خرداد برای ایرانیان 
و جهانیان " ایثار و مقاومت آن هم با دست های خالی" 
بود ملتی که تنها حامی آنهــا در آن دوران بی تجهیزاتی 

نخست خداوند و دوم امام خمینی )ره( بود.
مقدم بــا بیــان این کــه فتــح خرمشــهر جایــگاه بســیار 
واالیــی دارد و هر ایرانی آزاده ای از یادآوری آن احســاس 

غرور می کند، گفت: آزادسازی خرمشهرعملیات بسیار 
ســختی بــود کــه ماه هــا بــه طــول انجامیــد کــه خیانت 
بنی صدر خائــن نیز مزید بر علت شــده بــود و ما زمانی 
به ســخت بودن ایــن عملیــات پــی بردیم کــه حضرت 
امام خمینــی )ره( فرمودند: "خرمشــهر را خــدا آزاد کرد" 
یعنــی اگــر دســت های قدرتمنــد خداونــد پشــتیبان 
رزمندگان نبود هرگز به این پیروزی دست نمی یافتیم، 
امــروز نیــز روحیه ســلطه ســتیز ملت ایــران، قــوی تر و 
مســتحکم تر از پیــش در مســیر رشــد و بالندگــی قرار 
دارد و اجازه کوچک ترین حرکتی را به دشمنان نخواهد 
داد و بــا ایــن روحیــه نیــز همــواره پشــتیبان ملت های 
مظلــوم منطقــه از جمله ملت فلســطین خواهــد بود. 
دبیر حــزب موتلفه اســالمی اســتان کرمــان بــا تأکید بر 
این که سوم خرداد نه فقط یادآور آزادی خرمشهر بلکه 
یــادآور مقاومت تحســین برانگیــز ملت های اســالمی 
در برابــر نیروهــای متجــاوز اســت، بیــان کــرد: پیــروزی 
فلســطین، یک نعمــت عظیــم و حرکتــی غرورآفرین در 
زبونــی دشــمنان و بدخواهــان بود که ســبب رســوایی 
و بــی آبرویی آنــان  شــد و باعث شــد دولت بــی هویت 
و جعلــی تل آویــو در برابــر مقاومــت مــردم فلســطین، 
تســلیم و در پذیرش آتش بــس پیش قدم شــود زیرا 
ادامــه جنــگ را مایــه رســوایی مفتضحانــه بیشــتر در 
ج از آن و وارد شدن  داخل سرزمین های اشــغالی و خار
تبعات سنگین روانی، پیامدهای اقتصادی، مشخص 
شدن ضعف ساختاری و پوشالی بودن هیمنه دفاعی 

اســرائیل دیــد. وی بــا اشــاره بــه این کــه آماده ســازی و 
حضــور قدرتمندانــه در صحنــه، تعطیل بردار نیســت، 
ابراز کــرد: سیاســت جمهــوری اســالمی ایــران در مورد 
مهم تریــن مســئله جهــان اســالم یعنــی فلســطین، 
سیاســتی ثابت و تغییر ناپذیر تا پیروزی نهایی و پایان 
دادن بــه دوران تجــاوز و هیمنــه پوشــالی رژیم غاصب 

صهیونیستی است.
مقــدم در رابطــه بــا پیــام تبریــک رهبــر معظــم انقــالب 
عنــوان کرد: کشــتن زنــان و کــودکان بی گناه، موشــک 
باران شــهرک های مســکونی و جنایات دیوانه وار رژیم 
وحشی صهیونیســتی در این چند روزه ناتوانی آنان در 
مقابله با قیــام یکپارچــه ملت فلســطین را نشــان داد 
که بــه التمــاس و تمنــای آتش بــس یکجانبه از ســوی 

صهیونیست ها منتهی شد.
 بنابرایــن راهکار آینده فلســطینی ها، همــکاری قدس 
و کرانه باختری با غزه و حمایت مالی، نظامی، بازســازی 
زیرســاخت ها و ویرانی هــا در غــزه و پشــتیبانی همــه 
جانبه کشورهای اسالمی از ملت ستمدیده فلسطین 

است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه جنــگ و پیــروزی غــزه نمایش 
وعده حق الهی بــود و با یاری خداونــد و مقاومت، رژیم 
خبیــث از این هــم ضعیف تــر خواهد شــد، تاکیــد کرد: 
دوران بــزن در رو تمــام شــده اســت و بــه حــول و قــوه 
الهی فلســطین روزبــروز قدرتمند تر و دشــمن غاصب 

ناتوان تر و زبون تر خواهد شد. 

 پیــروزی مقاومــت فلســطین بیــش از پیــش ســبب 
رســوایی دولت هــای غربــی پشــتیبان اســرائیل بویژه 
آمریــکای جنایتکار و ســران مرتجــع عربــی و همچنین 
شکســت معاملــه ننگیــن قــرن شــد.این کارشــناس 
مسائل سیاســی با تاکید بر پیگیری مجازات حکومت 
تروریســت و ســفاک صهیونیســت، اذعــان کــرد: بــه 
فرمــوده مقام معظــم رهبری" همــه  وجدان هــای بیدار 
تصدیق می کنند که جنایت گســترده کشــتار کودکان 
و زنان فلسطینی در این ۱۲ روز نباید بی مجازات بماند. 
همه عوامــل مؤثر رژیــم و شــخص جنایتــکار نتانیاهو 
باید تحــت پیگــرِد دادگاه هــای بین المللی و مســتقل 

قرار گیرند و مجازات شوند".
دبیر جبهه پیروان خــط امام و رهبری اســتان کرمان در 
پایان خاطر نشــان کرد: باید مســلمانان جهــان و دول 
اســالمی و عربــی بــه وظیفــه انســانی ومســلمانی خود 
در قبال قبله اول مســلمانان و ملت فلســطین عمل 
کنند بنابراین جمهوری اســالمی ایران مانند گذشــته، 
حمایت همه جانبه از فلسطین را وظیفه خود می داند 
و بــر هم افزایــی کشــورهای اســالمی و روند بازســازی و 
امداد تا بازپس گیری سرزمین های اجدادی فلسطین 
و اخراج کامل اشــغالگران و تشــکیل دولت فلسطین 
از بحر تا نهر تاکید می کند و امیدواریم بزودی به برکت 
خون شــهدا و نام ســردار ســلیمانی در بیت المقدس 
نماز جماعت بخوانیم چراکه وعــده الهی حق و نزدیک 

است "الیس الصبح بقریب".

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش کرمــان گفــت: ثبــت نــام 
در دهمیــن جشــنواره تولیــد محتــوای الکترونیکــی 
رشــد از ۲۵اردیبهشــت آغاز شــده اســت و تــا ۱۵ مرداد 

۱۴۰۰ ادامــه دارد.احمــد اســکندری نســب مدیــرکل 
آموزش وپرورش اســتان کرمــان گفت: دهمیــن دوره 
جشــنواره تولیــد محتــوای الکترونیکی رشــد بــا هدف 
توســعه و تعمیق فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی 
درســی و اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در 
فرآیند های یاددهــی و یادگیــری، ایجاد زمینه مناســب 
برای شناســایی و ترغیــب و پــرورش و حمایــت مالی و 
معنوی از توانمندی های معلمان، دانشــجو معلمان، 

مدرســان و دانش آمــوزان در تولید مواد و رســانه های 
محتــوای  تأمیــن  و  تولیــد  الکترونیکــی،  یادگیــری 
 QR( الکترونیکی چندرســانه ای و رمزینه ســریع پاســخ
Code( متناســب بــا نیــاز دانش آمــوزان و معلمــان، 
بارگذاری تمام آثار راه یافته به بخش مسابقه در شبکه 
ملــی مــدارس ایــران )رشــد( و توانمندســازی مدرســه 
بــرای ایفــای نقــش اصلــی و محــوری در نیــل بــه وضــع 
مطلــوب در تولیــد و بهره بــرداری از مــواد و رســانه های 

یادگیــری الکترونیکی برگــزار می شــود.او افــزود: عالقه 
منــدان می تواننــد بــرای ثبت نــام در ایــن جشــنواره به 
ســایت https://www.roshd.ir/ مراجعــه و پــس از 
انتخــاب گزینــه جشــنواره تولیــد محتــوا، ابتدا شــرایط 
ثبت نام و متن فراخــوان را مطالعه و ســپس فرم ثبت 
نام موجود در این ســامانه را تکمیل کنند.اســکندری 
نســب تصریح کرد: بارگذاری آثار برای این جشــنواره، از 

تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۵ مرداد انجام خواهد شد.

معاون استاندار کرمان:

جزییات محدودیت های 
کرونایی ابالغ شد

 محمدصادق بصیری در نشست ســتاد مدیریت 
کرونا اســتان کرمان افــزود: دســتورالعمل ها برای 
شــب های خــاص همچــون قــدر بــه صــورت ویــژه 
اتخــاذ شــد و ابالغیــه برگــزاری انتخابات در شــرایط 
کرونا نیز تا فردا اعالم می شود.وی ادامه داد: مراکز 
اقامتــی همچــون هتل هــا و همچنیــن واحدهــای 
، پیــرو وضعیــت الزامــات  مســتقر در ایــن مراکــز
چهارگانــه رنــگ بنــدی کرونایــی شــهرها اســت.به 
گــزارش جام چم بصیــری افــزود: بوســتان ها بدون 
فعالیــت جمعــی و گروهــی فعــال خواهــد بــود و 
پاســاژها، بازارهــا و مراکــز خریــد و فروش بــزرگ نیز 
از ســاعت ۱۰ تــا ۱۵ بازگشــایی می شــود.وی عنــوان 
کــرد: ســالن های ورزشــی بــا تعییــن وقــت قبلــی با 
، آموزشــگاه های آزاد بــا حداکثــر ۱۰  حداقــل ۳۰ نفــر
، مراکــز آبی روبــاز تــا ۵۰ نفــر می تواننــد فعالیت  نفر
کنند.وی با اشــاره بــه الزامات جــداول چهارگانه در 
شــهرهای قرمز گفت: فعالیت هــای اداری و تجاری 
تغییــر نکــرده امــا در حــوزه فرهنگی نمــاز جماعت 
در فضــای باز بــا پذیرش 7۰ نفــر به مــدت ۳۰ دقیقه 
پذیــرش می شود.جانشــین اســتاندار کرمــان در 
ســتاد مدیریت کرونا اســتان کرمان بیان داشــت: 
مراســم و هیات هــای مذهبــی در فضــای بــاز تــا 6۰ 
دقیقه و مســاجد با درهای بــاز می تواننــد فعالیت 
کننــد.وی افــزود: همچنیــن در وضعیــت نارنجــی 
مراکــز اداری، آموزشــی، تجــاری و ترددهــا بــه همان 
صــورت امــا پذیــرش نمــاز جمعــه ۱۰۰ نفر بــه مدت 
۴۰ دقیقــه و هیات هــا در فضــای بــاز ۱۰۰ نفــره تــا 7۵ 

دقیقه فعال است. 

احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی :

پیام فتح خرمشهر ،مقاومت با دست های خالی بود

در راستای پویش هر هفته الف ب ایران کلید خورد؛

بهره برداری از 4 پروژه صنعت برق کرمــان با اعتبار 170 میلیاردتومان

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان اعالم کرد:
آغاز ثبت نام جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد

مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر از آمادگــی ایــن 
شــرکت برای خریــد واکســن کرونــا جهت انجــام واکسیناســیون 
تمــام کارگــران منطقــه گل گهــر به منظــور کمــک بــه تســریع روند 
واکسیناســیون در ســیرجان و مکاتبه با وزارت بهداشت در این 

رابطه خبر داد.

بــه گــزارش جام جــم عتیقــی اظهــار کــرد: »در راســتای عمــل بــه 
مسئولیت اجتماعی مان ضمن تامین بودجه الزم، آمادگی داریم 
، به منظور  عالوه بر واکســینه کردن تمام کارگــران منطقه گل گهــر
افزایــش ســرعت واکسیناســیون گروه هــای در معــرض خطــر و 
اولویت دار ســیرجان، تعــداد قابل توجهی واکســن نیــز در اختیار 
دانشگاه علوم پزشــکی ســیرجان قرار دهیم«.وی افزود: »در این 
خصوص نامه درخواستی به وزارت بهداشت و شرکت های فعال 
در این زمینه ارسال شــده و امیدوار هستیم در صورت آزادشدن 

واردات واکسن ظرف ۴۵ روز این مهم را عملی نماییم«.

ح شد: از سوی مدیرعامل مطر

اعــالم آمادگــی بــرای تامیــن واکســن کارگــران 
گل گهر و گروه های اولویت دار سیرجان



 سه شنبه 4خرداد 1400  شماره 5946

خبر

3 معــاون توســعه مدیریــت اســتانداری کرمــان از تغییــر ســاعت کار تمــام 
ادارات و دســتگاه های اجرایــی و نهادهــای دولتــی اســتان کرمــان از اول 

خرداد ماه خبر داد. 
بــه گــزارش جام جــم حمیــده واعظــی معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 

و  بــار  پیــک  یــت  مدیر منظــور  بــه  داشــت:  اظهــار  کرمــان  اســتانداری 
صرفه جویــی در مصرف بــرق ســاعت کار ادارات از اول خرداد تا ۱۵ شــهریور 
تغییــر می کند. معــاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری کرمــان افزود: 
این تصمیم در راســتای مصوبات هیــات دولت و به منظــور مدیریت پیک 

بار مصــرف بــرق در ســاختمان های اداری اســت.وی ادامه داد: ســاعت کار 
تمــام ادارات و دســتگاه های اجرایــی، ســازمان ها، نهادهــا و شــرکت های 
دولتی سراسر استان از اول خرداد تا ۱۵ شــهریور ۱۴۰۰ از ساعت 6:۴۵ صبح 

الی ۱۳ است.
ضمیمه رایگان روزنامه  در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

معاون توسعه مدیریت استانداری کرمان اعالم کرد:
تغییر ساعت کار تمام ادارات استان کرمان

محمــد ســلیمانی" دربــاره وضعیــت خاموشــی های 
تابســتان شــمال اســتان کرمــان گفــت: همــواره در 
تابســتان ها مصرف برق افزایش پیــدا می کند اما اگر 
همراهی مردم در مدیریت مصرف را داشــته باشیم، 

امسال هیچ گونه خاموشی نخواهیم داشت.
وی با بیــان این که از اکنــون نمی توان برای تابســتان 
خ می دهــد و مقداری  پیش بینــی کرد که چــه اتفاقی ر
غیرعلمی اســت، اظهــار کــرد: باید همــه ظرفیت های 
خود را بــرای صرفه جویی و مصــرف بهینه بــرق به کار 
بگیریــم و خاموشــی ها بــه وضعیــت مصرف مــردم و 

تولید نیروگاه ها بستگی دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شمال اســتان کرمان 
ادامه داد: اگر مجبور به مدیریت اضطراری در شرایط 
خــاص بودیــم قطعــا از طریــق ســایت اطــالع رســان 
شرکت توزیع برق شمال استان کرمان و اپلیکیشن 

"برق من" به مشترکان اطالع رسانی می شود.
بــرای  پیشــگیرانه  برنامه هــای  اجــرای  از  وی 
خاموشی های استان از روز گذشته)۳۱ اردیبهشت( 

به صورت رســمی و با حساســیت بیشــتر خبــر داد و 
اظهــار کــرد: تفاهمنامه هایــی بــا صنایع و کشــاورزان 
بــرای کاهــش مصــرف بــرق در تابســتان امســال 
داریــم و همچنیــن ادارات ملــزم هســتند ۵۰ درصــد 
مصــرف بــرق مــدت مشــابه ســال قبــل در ســاعات 
اداری و ۱۰ درصد مصرف برق در ســاعات بعد از وقت 
اداری داشــته باشــند و اداراتی که این مهــم را رعایت 
نکننــد در ابتــدا بــه آنهــا از طریــق اداره کل بازرســی 
اســتانداری تذکــر داده می شــود و اگــر همچنــان از 
آنهــا قطــع خواهــد  بــرق  کننــد  قوانیــن ســرپیچی 
شد.ســلیمانی با تاکیــد برآنکه مدیریــت مصرف برق 
بایــد از دســتگاه های اجرایــی آغــاز شــود و در ادامــه 
ســخنانش با اشــاره بــه خشکســالی ها تصریــح کرد: 
امســال متاســفانه میــزان بارندگی در اســتان کرمان 
کاهــش چشــمگیری داشــت، بنابرایــن نیروگاه های 
برق آبــی ما با مشــکل روبــه رو هســتند و تولیــد برق 

نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
وی بــا بیــان این کــه مشــترکان مــا امســال افزایــش 
یافتــه انــد، عنوان کــرد: همه تــالش ما این اســت که 
بتوانیــم خالء هــا را بــا مدیریــت مصــرف در بخــش 
ادارات عمومــی، خانگــی، صنایــع، تجــاری و حتــی 

روشــنایی معابــر عمومــی برطــرف کنیــم تــا کمتریــن 
خاموشی را در تابستان داشته باشیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شمال اســتان کرمان 
مراکــز اســتخراج رمــز ارزهــا را یکــی از چالش هــای 
کــرد:  بیــان  و  دانســت  بــرق  توزیــع  شــرکت های 
متاســفانه دســتگاه های ماینر )رمز ارزها( تــراز انرژی 
را به هــم زده اند و بایــد بدانید که هر دســتگاه رمز ارز 
به اندازه یــک کولر گازی بــرق مصرف می کنــد و وقتی 
چند دســتگاه اســتخراج رمــز ارز در کنــار یکدیگر قرار 

می گیرند مصرف باالیی در آن نقطه ایجاد می کند.
وی افــزود: ماینرهــای مجــوزدار در شــرایط اضطــراری 
ملزم بــه قطع برق هســتند امــا هموطنــان می توانند 
با معرفــی مراکز غیرمجاز اســتخراج رمــز ارزها پاداش 

دریافت کنند.
ســلیمانی دربــاره علــت خاموشــی های روزهــای اخیر 
در برخی از نقــاط کرمان بیان کرد: خاموشــی ها اصوال 
یا برنامه ریزی شــده یا ناخواسته هســتند اما در این 
روزها هیچ خاموشــی برنامه ریزی شــده ای در کرمان 
نداشتیم و قطعی برق ناخواســته، یا به علت اتصالی 
در شــبکه یــا دیســپاچینگ ملــی بــه هــر دلیل بــه ما 
اعالم می کند برای حفظ شبکه سراســری باید به طور 

اضطــراری مدتــی در مــدار نباشــیم و خاموشــی های 
اخیــر ناشــی از دســتورات دیســپاچینگ ملــی بــوده 

است.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نمی توانیــم بــرآوردی از 
این که کدام منطقه شمال اســتان امسال بحرانی تر 
اســت داشــته باشــیم؛ اظهار کرد: همه چیز بستگی 
به شرایط هر منطقه دارد اما اگر مردم، ادارات و سایر 
ارگان ها همکاری خوبی با شــرکت توزیع برق داشــته 
باشند خاموشــی اندکی خواهیم داشت و در همین 
راســتا ســاعات کار ادارات اســتان کرمــان از ابتــدای 
خردادمــاه از ســاعت 6 و ۴۵ دقیقه تــا ۱۳ تغییر یافته 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شمال اســتان کرمان 
تاکیــد کــرد: اگــر صرفه جویــی نداشــته باشــیم و تــراز 
تولیــد و مصــرف انــرژی بــه هــر دلیــل بــه هــم بخــورد 
و  بــار  اضطــراری  مدیریــت  ســمت  بــه  مجبوریــم 

خاموشی ها برویم.
وی خطــاب بــه شــهروندان گفت: تابســتان امســال 
مدیریت انرژی را بیشتر از ســال های گذشته داشته 
باشــند تــا تابســتان را بــا کمترین تبعات پشــت ســر 

بگذاریم.

اســتاندار کرمــان گفــت: وب ســایت های دســتگاه های اجرایــی 
در اســتان بایــد بــه روز رســانی شــوند تــا عملکــرد اداری بــه خوبــی 

دیــده شــود.
بــه گــزارش جام جــم علــی زینــی ونــد اســتاندار کرمــان در اولیــن 
نشســت شــورای راهبــردی توســعه مدیریــت اســتان بــا تبریــک 
ایــن  گفــت:  بهــره وری و بهینــه ســازی مصــرف ســوخت  وز  ر
کارگــروه، مهم تریــن کارگــروه اســتان اســت چراکــه بســیاری از 
فرآیند هــا واقداماتــی کــه در ایــن کارگــروه بیــان می شــود، بــر روی 

ســایر کارگروه هــا تاثیــر بســزایی دارد.او افــزود: همــه کارشناســان 
و مدیــران کــه فهــم الزم را از روند هــای اداری در ســطح کشــور 
هــم متفــق القــول هســتتد کــه بخــش مهمــی از ریشــه در عــدم 
نارضایتی هــای مردنــی ناشــی از فرآیند هــای غیرمطلــوب اداری 

اســت.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: بســیاری از دســتگا های مــا، تولیــد 
نارضایتــی مــردم دارنــد کــه محصــول عــدم کارایــی نظــام اداری 

اســت. ودســتگاه ها 
او درخصــوص عملکــرد ایــن کارگــروه، گفــت: مــا االن در خیلــی 
وه کار هــای موثــری انجــام دادنــد  از اســتان ها، در ایــن کارگــر
وشــنی ماننــد بهبــود کســب وکار را  ثــار خــوب ور آ ودرنتیجــه 

داشــته انــد.
ود: اصــالح فرآیند هــا باجدیــت بایســتی در دســتور کار  او افــز
یابــی دســتگاه ها بــه دســتگاه مربوطــه اعــالم  ز قــرار بگیــردو ار
وهمچنیــن در ایــن کارگــروه ذکــر شــود.زینی ونــد تصریــح کــرد: 
دســتگاه ها ملــزم هســتند کــه در حــوزه تحــول اداری بــا اســتفاده 

از مشــاوره و ایجــاد راهبرد هــای الزم، تحــوالت الزم را ایجــاد کننــد 
کــه در ایــن زمینــه اســتانداری هــم می توانــد پیشــتاز شــود.

و  بایــد فعــال شــوند  وه  کارگــر  ۴ هــر  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــاورزی  ــاد کش ــن جه ــت: همچنی ــد، گف ــه کنن ــای الزم را ارائ گزارش ه
وصنعــت ومعــدن شــمال و جنــوب اســتان عــالوه بــر فعــال 

ونیکــی را فعــال کننــد. شــدن بایــد خدمــات الکتر
اســتاندار کرمــان بــا بیــان این کــه میــز خدمــت بایــد از حالــت 
ج شــود، افــزود: دســتگاه هایی کــه میــز خدمــت  فرمالیتــه خــار
خوبــی دارنــد بیشــتر مــورد تشــویق و تاییــد قــرار خواهنــد گرفــت.
ینــی ونــد بــا اشــاره بــه این کــه دنیــا در حــال پیشــرفت وهــم  ز
اکنــون در عصــر ارتباطــات هســتیم، تاکیــد کــرد: بســیار مهــم 
ماننــد،  دســتگاه هایی  ســایت های  وب  کــه  اســت  وری  وضــر
میــراث فرهنگــی، اســتانداری، جهادکشــاورزی، وصنعــت معــدن 
وتجــارت وغیــره کامــال بــه روز رســانی شــودتا ظرفیت هــای آنــان 

شــفاف ســازی بــه خوبــی دیــده شــود.
رودری رئیــس ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی اســتان کرمــان در 

ایــن جلســه عنــوان کــرد: ایــن شــورا جایــگاه خوبــی در حــوزه اداری 
می توانــد داشــته باشــد.

اوبــا اشــاره بــه این کــه جایــگاه ایــن شــورا در کشــور برابــر بــا شــورای 
ــده  ــکل ش ــروه تش ــب ۴ کارگ ــورا در قال ــن ش ــزود: ای ــت اف اداری اس

اســت.
رودری بیــان کــرد: ایــن کارگروه هــا در زمینــه، بهــره وری، توســعه 
الکترونیــک و هوشمندســازی، ســرمایه انســانی وســالمت اداری 

وصیانــت از حقــوق مــردم تعریــف شــده اســت.
ح وظایــف دســتگاه ها در ایــن نشســت، افــزود: در  او بــا بیــان شــر
ح خدمــات حضــوری دســتگاه های  ایــن جلســه نتایــج پایــش طــر
ح  اجرایــی اســتان و اهــداف تعییــن شــده، نتایــج پایــش طــر
ونیــک دســتگاه های اجرایــی  خدمــات نیمــه حضــوری و الکتر
ــالح  ــای اص ــج پایــش برنامه ه ــده، نتای ــن ش ــداف تعیی ــتان و اه اس
ح  فرایند هــای اســتان و اهــداف تعییــن شــده، نتایــج پایــش طــر
بررســی وب ســایت های واحد هــای اســتانی و نحــوه ارائــه خدمــات 

آن هــا و اهــداف تعییــن شــده در ســال ۱۴۰۰ ارائــه شــد.

ح کرد: اســتاندار کرمان مطر

ضرورت به روزرسانی وب ســایت دســتگاه های اجرایی کرمان

، انتحابی تیم  مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشــور
ملی نابینایــان و کم بینایان ایــران، تیرماه بــه میزبانی 

کرمان برگزار می شود.
ورزش هــای  رئیســه  هیــات  نشســت  چهارمیــن   
نابینایــان وکــم بینایــان اســتان کرمــان در محــل 
مجموعه ورزشــی این هیــات، با حضــور اکثریت اعضا 

برگزار شد.
ورزش هــای  هیــات  رئیــس  زاده  صــادق  عبــاس 
نابینایان وکم بینایان اســتان کرمان در این نشست 
بــا اشــاره بــه این کــه دور جدیــد هیــات بســیار خــوب 
شــروع شــد، گفت: در همین چند مــاه کــه از انتخاب 
هیات رئیســه جدید می گذرد، شــاهد تحــوالت خوبی 
در بخش هــای مختلــف بــه ویــژه در بــرآورده کــردن 
توقعات ورزشکاران و همچنین اســتعداد یابی بوده 
ایــم.او افــزود: در بخــش بانــوان عملکرد هــا راضــی 

کننده بوده اســت و این نشان می دهد، روند درستی 
را آغاز کرده ایم.

، وقتی  صــادق زاده تصریــح کرد: بــا تمام ایــن تفاســیر
که بــه اهدافمــان نــگاه می کنیــم، می بینیــم، کار های 
نشده زیادی داریم.او بیان کرد: در سال های گذشته 
در اســتعدادیابی گروه افــراد دارای معلولیت در همه 
بخش هــا و خصوصا نابینایان ظرفیت هــای بزرگی را از 
دســت داده ایم؛ اگرچه ورزش افــراد دارای معلولیت 
در اســتان کرمان حرف اول را در کشــور می زند؛ اما ما 
ســه برابر این افــراد ظرفیــت کشــف نشــده داریم که 
می توانند مــدال آور باشــند.رئیس هیات ورزش های 
نابینایــان وکــم بینایــان اســتان کرمــان گفــت: مــن 
مطمئنم کــه از هــر ۴۰ نفــر 6 نفــر می توانند بــه صورت 
تخصصــی وارد دنیــای حرفــه ای شــوند و آن ۳۴ نفــر 
دیگــر هــم آمادگــی ورود بــه ورزش هــای همگانــی را 

دارند.صــادق زاده خواســتار تعییــن تقویــم ورزشــی 
برای امســال شــد و افزود: بــرای این که ورزشــکاران و 
مربیان ما در اعزام های خارجی با مشکل زبان مواجه 
نباشــند، یــک دوره کالس آمــوزش زبــان انگلیســی 

محاوره برای آن ها در نظر گرفته شده است.
او با تقدیــر از موفقیت های ورزشــکاران کرمانی که در 
قالب تیم ملــی فوتبال ۵ نفــره نابینایــان )دوبازیکن، 
( در اردوی تیم ملــی و رقابت های  یــک مربــی، دو داور
تدارکاتــی با تیم روســیه خوش درخشــیده اند، گفت: 
با تالش هــای صــورت پذیرفته موفق شــدیم میزبانی 
، انتحابی تیم  مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشــور
ملی نابینایــان و کم بینایان کشــور در تیرماه امســال 
را بــر عهــده بگیریــم کــه امیدواریــم بــا برنامــه ریــزی و 
تــالش، ســهمیه ورزشــکاران کرمانــی بیــش از ســایر 
اســتان ها باشــد.در ادامــه ایــن نشســت، اعضــای 

هیات رئیســه به بحث و تبــادل نظر در مورد مســائل 
مربوطــه پرداختنــد و در انتهــا نیــز بــه منظــور تصــدی 

ریاســت هیات در چند شهرستان اســتان، رای گیری 
به عمل آمد.

کرمان میزبان مسابقات دو و میدانی قهرمانی نابینایان و کم بینایان

ثار و نشــر ارزش های  مدیــرکل حفظ آ
دفاع مقدس کرمان اعالم کرد:

بازدید رایگان از موزه های دفاع 
مـــقـــدس کـــرمـــان و ذوالـــفـــقـــار 

ارتش جنوب شرق

زش هــای دفــاع  ثــار و نشــر ار مدیــرکل حفــظ آ
از  رایــگان  بازدیــد  از  کرمــان  اســتان  مقــدس 
موزه دفــاع مقــدس و ســالح ارتــش جنوبشــرق 

( در هفته مقاومت خبر داد. )ذوالفقار کشور
بــه گــزارش جام جــم ســرهنگ"محمود مهــدوی 
فرد"در جلســه مطبوعاتی پیرامون ســوم خرداد 
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا گفت: 
از امروز هفتــه مقاومت آغاز می شــود که در این 

هفته برنامه های مختلفی در دستور کار داریم.
زش هــای  ار نشــر  و  ثــار  آ حفــظ  مدیــرکل 
برنامه هــای  تبییــن  بــا  کرمــان  دفــاع مقــدس 
هفتــه مقاومــت افــزود: آذیــن بنــدی ادارات و 
مجموعه هــای دولتــی و غیردولتــی، غبارروبــی 
گلزار شــهدا روز ســوم خــرداد و رونمایــی از چند 
اثــر از جمله "تولیــد و رونمایــی از نقاشــی خاطره 
المقــدس"،  بیــت  عملیــات  شــهید  ســردار   ۵
رونمایــی و انتشــار موشــن گرافی "نقش لشــکر 
۴۱ ثــاراهلل در عملیــات بیــت المقــدس"، برگزاری 

کنگره ملی تجلیل از ایثارگران و ...انجام شد.
ثــار هنــری، افتتــاح کانــون  مهــدوی رونمایــی از آ
خبرنــگاران اســتان، افتتــاح انجمــن موســیقی 
مقاومــت، برگــزاری رژه موتــوری در عصــر ســوم 
خــرداد از محــل مــوزه دفــاع مقــدس تــا گلــزار 
شــهدای کرمــان را از دیگــر برنامه هــای هفتــه 

مقاومت برشمرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال کرمان تاکید کرد:

صرفه جویی نکردن مساوی با خاموشی
 ماینرها تراز انرژی را به هم می زنند

و  عمومــی  محاکــم  محکومــان  از  نفــر   ۳۰۳
انقــالب، ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح و 
تعزیــرات حکومتــی اســتان کرمــان، مــورد عفو 

رهبری و تخفیف مجازات قرار گرفتند. 
بــه گــزارش جام جــم یــداهلل موحــد رئیــس کل 
دادگســتری اســتان کرمان گفت: رهبــر معظم 
انقالب اســالمی، براســاس پیشــنهاد ریاســت 
قــوه قضاییــه با عفــو و تخفیــف مجــازات ۲ هزار 
۱۸7 نفــر از محکومــان محاکــم عمومــی و  و 
و هــای مســلح  انقــالب، ســازمان قضایــی نیر
و ســازمان تعزیــرات حکومتــی، بــا ایــن امــر 

موافقــت کردنــد کــه از ایــن تعــداد ۳۰۳ زندانــی 
از اســتان کرمــان بــوده اســت.او افــزود: از این 
تعــداد، ۲۸۴ نفــر بــا اســتفاده از عفــو رهبــری 
آزاد شــده انــد و مجــازات اعــدام ۲ نفــر نیــز بــه 
تصریــح  اســت.موحد  شــده  تبدیــل  حبــس 
انقــالب  معظــم  رهبــر  عفــو  دنبــال  بــه  کــرد: 
 ۱7 ، اســالمی بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر
نفــر از محکومــان اســتان کرمان نیز مشــمول 
تقلیل مجازات شــده انــد.او با اشــاره به این که 
بیشــترین محکومــان مشــمول عفــو رهبــری 
به ترتیب تعــداد، مربوط به زندان هــای کرمان، 
کهنــوج و بــم بــوده انــد، بیــان کــرد: عفــو رهبــر 
بــه مناســبت عیــد  انقــالب اســالمی  معظــم 
ســعید فطــر شــامل مددجویــان زندان هــای 
ج، رودبارجنوب، رفســنجان،  کهنــوج، بــم، فهــر
، قلعــه  ، کشــکوئیه، انــار ، بردســیر کرمــان، راور

گنج، فاریاب و منوجان شده است.

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان کرمــان از راه 
اندازی ســامانه آموزش مجــازی جمعیت هــالل احمر 
بــه صــورت پایلــوت در اســتان کرمــان خبــر داد."رضــا 
فالح" با اشــاره به این کــه جمعیت هالل احمــر متولی 
برگــزاری دوره هــای آمــوزش همگانی اســت، افــزود: با 
توجه به اهمیــت برگزاری دوره های آموزشــی همگانی 
و آمادگی در برابر حوادث و ســوانح به صورت مســتمر 
و مــداوم؛ اکنــون در دوران اپیدمــی کرونــا نگرانی های 
زیــادی در خصــوص کاهــش میــزان آمادگــی مــردم بــه 
وجــود آمــده اســت.وی بــا اشــاره بــه این کــه جمعیت 
هــالل احمــر بــا اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی، 
دوره هــای الکترونیــک بــا عناویــن »کرونــا« و »آمادگی 
در برابــر زلزلــه« برگــزار کــرده، تصریح کــرد: بــا همکاری 
و تعامــل اداره کل اتبــاع و امــور مهاجریــن خارجــی 
اســتان کرمــان، نــرم افــزار تحــت وب آمــاده »ســامانه 
آموزش مجــازی« توســط جمعیت هالل احمر اســتان 
کرمان راه اندازی شــد.فالح بیان کرد: با راه اندازی این 

نــرم افــزار فرصــت مناســبی بــرای انتشــار محتواهــای 
آموزشــی در قالــب فضــای مجــازی، صــدور گواهینامه 
الکترونیکــی و ارتقــای ســطح آمادگــی جامعــه بوجــود 
خواهــد آمد.مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
ود: بــا برگــزاری دوره مقدماتــی امــداد و  کرمــان افــز
کمک های اولیه از ســامانه آموزش مجازی در اســتان 
کرمان رونمایی شد و امیدوارم با اســتفاده از ظرفیت 
دســتگاه های اســتان بســتر مناســبی بــرای آمــوزش 
در جامعــه ایجــاد کنیم.گفتنــی اســت: ایــن دوره ها در 
ســامانه جامــع آمــوزش جمعیت هــالل احمر بــر روی 

لینک learn.khadem.ir قابل دسترسی است.

راه اندازی سامانه آموزش مجازی جمعیت هالل احمر در کرمان۳0۳ زندانی در کرمان مشمول عفو رهبری شدند

به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان کرمان،محمــود کربالئــی سرپرســت امور 
نظــارت بــر بهــره بــرداری از تاسیســات و شــبکه 
توزیــع آب در خصــوص برگــزاری ایــن دوره گفت: 
در ایــن دوره آموزشــی؛ تشــریح انــواع لوله هــای 
آب ، انــواع حــوادث ممکــن حیــن کار و چگونگــی 
رفــع آنهــا، نگهــداری و تعمیــر ایــن لوله ها،نصب 
درســت اتصــاالت و ... توســط متخصصــان ایــن 

ح شــد.کربالئی درخصــوص اهمیــت  حــوزه مطــر
ایــن دوره هــا گفــت: بــا افزایــش مهــارت وانتقال 
تجربــه بــه نیروهــای پیمانــکار فاضــالب ، زمــان 
رســیدگی به حوادث شــبکه توزیــع و انشــعابات 
آب پایین خواهد آمد و طبعا بهبود این شاخص 
باعــث افزایــش ســطح رضایتمندی مشــترکان و 
خدمات دهی می شــود و موجب بهبود تداوم در 

آبرسانی خواهد شد.

 حســین غفــاری بــه کاهــش میــزان بارندگــی در 
ســالهای اخیر اشــاره کرد و گفت: به دلیل کاهش 
نزوالت جــوی، تابســتان بســیار گرم و پرتنشــی در 
پیش داریــم اگرچه مســئوالن صنعــت آب از مهر 
۹۹ آن را پیــش بینــی کــرده و بــرای آن برنامه ریــزی 
کــرده انــد تــا بتواننــد بحــران تابســتان ۱۴۰۰ را بــا 

مشکالت کمتری سپری کنیم. 
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آبفــا اســتان کرمان 
ادامــه داد: در اســتان ظرفیــت محــدودی وجــود 
دارد و ایــن منابــع انــدک را بایــد مدیریــت کنیــم تا 
نارضایتی هــا بــه حداقل برســد.وی با بیــان این که 
بین تولید و مصرف فاصله وجود دارد اضافه کرد: 
ماظرفیت محــدودی داریم و مردم هــم یک نیازی 
دارنــد امــا بایــد بــه شــیوه ای صحیــح بین ایــن دو 
تعادل ایجاد شــود . غفاری خاطرنشــان کــرد: برای 
گذر از بحران تابســتان، مــردم باید میــزان مصرف 
خــود را پاییــن بیاورنــد و نســبت بــه انشــعابات 
غیــر مجــاز و عواملی کــه باعث پــرت آب می شــود 
حســاس باشــند و بــا مــا در ایــن زمینــه همــکاری 
کننــد. وی تصریح کرد: هرگونــه صرفه جویی نوعی 
تولیــد محســوب می شــود و صرفه جویــی برابــر با 
تولید اســت و چنانچه مــا بتوانیم فرهنگــی ایجاد 
کنیم که در یک شــهرصدهزار نفری مردم را به این 
ســمت و ســوهدایت کنیم کــه در روز تنهــا ۱۰ لیتر 

صرفه جویــی کننــد مشــاهده می کنیــم کــه روزی 
یــک میلیــون لیتــر آب در ان شــهر صرفه جویــی 
می شــود. غفــاری بــا اشــاره بــه تالش هــای عوامل 
فنی و بهره برداری برای تامین آب شرب اظهار کرد: 
عوامل فنی و مهندســی و بهره برداری به اندازه ای 
که منابــع و ذخائــر اجــازه مــی داده آب تولیــد کرده 
انــد و ارتبــاط برقــرار کــردن، اطــالع رســانی و آگاهــی 
دادن به مردم وظیفــه روابط عمومی هاســت. وی 
با اشــاره منابع محــدود آب در کرمان افــزود: مردم 
باید بدانند که آب نیســت و ما وظیفه خود را برای 
تامین آب انجام داده ایم و شهروندان هم وظیفه 
خود بدانند که صرفه جویی کنند و انشعابات غیر 
مجــاز و اتفاقــات حــوزه آب را گــزارش کننــد. مدیــر 
روابــط عمومی شــرکت آبفا اســتان کرمان بــا بیان 
این کــه عــده ای فرصــت طلــب و ســودجو در پــی 
ضربــه زدن به نظــام، حاکمیت و شــرکت هســتند 
اضافــه کــرد: معانــدان تــالش می کننــد موجبــات 
نارضایتی مردم را فراهم کنند و در پی آن مسئوالن 
صنعــت آب و فاضــالب را خســته کننــد و در اینجا 
هم روابط عمومی ها بایددر کنار حراست به ایفای 
نقــش بپردازنــد. وی گفــت: چنانچــه واقعیتها به 
شــهروندان گفته شــود هرچقدر هم که شیطنت 
ایجاد شــود، مردم کمتــر تحت تاثیر معانــدان قرار 
می گیرنــد امــا چنانچــه واقعیــت را نداننــد ممکن 
اســت بــا معانــدان همنوائــی کننــد. غفــاری آب را 
مهم ترین مســئله بــرای جوامع بیان کــرد و افزود: 
مهم تریــن مســئله و نقطــه التهــاب بــرای مــردم 
موضــوع آب اســت و مــا بــا تنویــر افــکار عمومی و 
آگاهی رساندن به مردم باید نارضایتی ها را کاهش 
دهیــم و خطــرات را پیــش بینــی کنیــم و تعامــل 
و پیونــد بیــن حراســت و روابــط عمومــی در ایــن 

موضوع باعث هم افزایی می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی دوره تعمیرات انشعابات آب 
و شبکه توزیع در آبفای کرمان

نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان حراست
و روابط عمومی 



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 شهرستان ها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی استان کرمان :  32535312

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان  سه شنبه 4خرداد 1400  شماره 5946

فریــــــادرس ناله درویش تویی 
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
امام خمینی - )ه(یادآور راه کشتی خویش، تویی

معاون بهره برداری شــرکت توزیع نیروی برق شمال 
اســتان کرمان گفــت: مانــور سراســری شــبکه توزیع 
بــرق بــا هــدف کنتــرل پیــک بــار تابســتان هــم زمــان 
باسراســر کشــور در مرکــز و شهرســتان های شــمال 
اســتان ۳۰اردیبهشــت بــا تعدیــل روشــنایی معابــر 
و مقابلــه بــا برق هــای غیرمجــاز و ارز رمــز با حضــور ۲۰ 
اکیپ عملیاتی متشــکل از 7۰نفر پرســنل عملیاتی و 

کارشناس برگزار شد.
 محمد محســنی افزود: این مانور بــا هدف مدیریت 
مصرف و کنتــرل وضعیت انــرژی در مناطــق مختلف 
اســتان اجرا شــد و المپ هــای پرمصــرف در خیابانها 

و بلوارهــا با المــپ کم مصــرف جایگزین و روشــنایی 
معابر به صــورت زیگزاگــی تغییــر یافت تــا در مصرف 

برق صرفه جویی شود.
محســنی بیــان داشــت: بــرای کنتــرل میــزان مصرف 
و مدیریــت انــرژی بــرق در تابســتان دومیــن مانــور 
سراســری هم زمان با کل کشــور برای رفــع نواقص در 
سیستم و نوسازی شبکه آغاز شــده تا با رفع بخشی 
از مشکالت زمینه بهینه سازی مصرف و توزیع مهیا 

شود.
معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع 
نیروی برق شمال اســتان کرمان تاکید کرد: بهسازی 

و اصــالح شــبکه های فرســوده توزیــع بــرق، اصــالح 
 ، انــرژی شــبکه های روشــنایی معابــر و مدیریــت 
و  شــبکه  اطمینــان  قابلیــت  و  پایــداری  افزایــش 
افزایــش میزان رضایتمنــدی مشــترکان از مهم ترین 
 اهــداف برگــزاری ایــن مانورهــا محســوب می شــود.
محســنی اظهار داشــت: در این مانور بیــش از ۱۹۳۳ 
روشــنایی معابــر اصــالح و بهســازی می شــود کــه 

۳۴۲کیلووات مصرف انرژی کاهش خواهد یافت .
وی با اشــاره بــه پویــش صنعت بــرق همیشــه بیدار 
گفــت: پرســنل صنعــت بــرق بــه عنــوان ایثارگــران 
خامــوش در ایــام تعطیــل و شــرایط ســخت کرونایی 
بــا رعایــت توصیه هــای بهداشــتی به صــورت شــبانه  
روزی در حــال تالش بــرای اصالح و توســعه و پایداری 
شــبکه های توزیــع هســتند و امیدواریــم بتوانیــم 
ضمن عبور موفق از پیک بار تابســتان، انــرژی برق را 

بدون وقفه به مردم ارائه کنیم.
وی بــا بیــان این کــه در مانــور امــروز میــزان آمادگــی 
و  پایــش  حســاس  مراکــز  اضطــراری  مولدهــای 
ســنجیده می شــود تعداد مراکز دارای مولــد در حوزه 
عملیاتی شمال اســتان را ۸۹مرکز عنوان کرد و گفت: 

ع ظرفیــت ایــن مولدهــا ۵۰۳7۳ کیلــووات  مجمــو
میباشد.

معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیع 
نیروی برق شمال اســتان کرمان تاکید کرد: با اعمال 
، فعــاالن  الگوهــای بهینــه مصــرف بــرق در پیــک بــار
بخــش صنعــت و کشــاورزی در شــمال اســتان از 

شرکت توزیع برق پاداش دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: در مانور امروز هم چند مرکز استخراج 
رمــز ارز غیــر مجــاز در شــمال اســتان با هــدف کنترل 
آنهــا متوقــف شــد. بــار زمســتان فعالیــت   پیــک 
محســنی تاکید کرد: مراکز اســتخراج رمــز ارز غیرمجاز 
در واحدهــای صنعتــی، ســوله های صنعتــی، منــازل، 
چاههــای کشــاورزی و دامداری هــا کــه بــه صــورت 
غیرمجاز نســبت به اســتفاده بــرای اســتخراج رمز ارز 
اقدام می کنند شناســایی و همگی تعطیل و متوقف 

خواهند شد.
گفتنــی اســت ایــن مانــور ششــمین اقــدام فراگیــر 
سراســری اســت کــه از آذر مــاه ســال گذشــته تــا 
اردیبهشت ماه امســال برای بهبود وضعیت شبکه 

توزیع برق کشور انجام شده است.

باهدف کنترل پیک بار تابستان ؛

دومین مانور سراسری شبکه برق در  شمال کرمان انجام شد

؛؛ مدیرکل توســعه، نوســازی و تجهیز مدارس اســتان کرمان 
از افزایش ۰.۳ مترمربع ســرانه فضای آموزشی استان کرمان در 
ســال گذشــته خبر داد و اعالم کرد: اســتان کرمان به میانگین 

متوسط کشوری رسیده است؛
وز  محمــد واعظــی نــژاد، بــه مناســبت ۲۸ اردیبهشــت ســالر
تاســیس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس کشــور 
گفــت: در ســال گذشــته رشــد ۳۰ درصــدی در اعتبــارات دولتی 
اداره کل نوســازی مــدارس در ســطح ملــی و ۱۳۰ درصــدی در 
ســطح اســتانی را داشــتیم و توانســتیم پروژه هــای نیمــه تمام 

سال های گذشته را فعال و به مرحله اجرا برسانیم.
وی افــزود: ســرانه فضــای آموزشــی اســتان کرمــان در ســال 
گذشــته افزایش قابل توجهی داشــت و در حالی کــه در ابتدای 
ســال ۹6 ســرانه فضای آموزشــی اســتان ۴.۹۲ مترمربع برای هر 
دانــش آمــوز بــود کــه در پایــان ســال ۹۹ بــه میانگین متوســط 

کشوری یعنی ۵.۲۲ مترمربع رسیدیم.
مدیرکل نوســازی مدارس استان کرمان با اشــاره به مشارکت 
قابل توجه خیرین مدرسه ســاز تصریح کرد: سال ۹۸ مبلغ ۹7 
میلیارد تومان و ســال گذشــته مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان جذب 
کمک خیــران را داشــته ایــم و همچنیــن خیریــن بزرگــوار تعهد 

احداث ۲۲6 پروژه با ۱۳۱۸ کالس درس را داده اند.
وی درخصوص رشــد جــذب مشــارکت های خیرین گفــت: نیاز 
به توضیح اســت که بگویــم این رشــد از تعهد خیریــن نیکوکار 
از جشــنواره بیســت و یکم کــه بالغ بــر ۳۰ میلیــارد تومــان بود، 
در جشــنواره بیســت و دوم به عدد ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده 

که 7۰۰ درصد رشد داشته اســت و در کشــور رتبه اول را در این 
زمینه کسب کرده ایم.

واعظــی نــژاد بــا اشــاره بــه این کــه چهــار پــروژه بــا ۳6 کالس و 
زیربنــای ۴۰۰۰ مترمربــع در شهرســتان رابــر زادگاه شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی افتتــاح شــده، افــزود: یکــی دیگــر ازاقدامات 
خوبــی کــه صــورت گرفــت، انعقــاد تفاهمنامه بــا اتــاق بازرگانی 
اســتان کرمان بــرای ادای ســهم مســئولیت اجتماعــی صنایع، 
بنگاه هــای اقتصــادی و کارخانجــات و فعــاالن  اقتصــادی بــود 
و مقــرر شــد ۱۲۰ مدرســه بــا 7۲۰ کالس درس بــا همــکاری اتــاق 
بازرگانــی و موسســه خیریه مهر گیتی احداث شــود کــه تاکنون 
در ایــن زمینــه عملیــات احــداث و تکمیــل ۳۸ مدرســه بــا ۴۱۱ 
کالس درس و ۵ پروژه ۲۴ کالســه در شــهر کرمان شــروع شده 
و ایــن مــدارس بــا نــام پویــش "کرمــان دانــا" در اســتان کرمان 
نامگذاری می شــوند و اولیــن مدرســه کرمان دانــا را با ۹ کالس 
و ۱۳۲۵ مترمربــع زیربنــا افتتــاح کردیــم و همچنان ایــن نهضت 

ادامه دارد.
واعظــی نــژاد دربــاره جمــع آوری بخاری هــای نفتــی از مــدارس 
ح از ابتدای ســال ۹۹ آغاز شده  اســتان کرمان نیز گفت: این طر
و ۱۵۵۰ کالس درس بــه سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی 

استاندارد مجهز می شوند.
مدیــرکل نوســازی مدارس اســتان کرمــان یکــی از دغدغه های 
آموزش و پرورش را عــدم برخورداری مدارس از ســرویس های 
بهداشــتی مناســب عنــوان کــرد و افــزود: مــا بــه احــداث ۵۱۸ 
ویس بهداشــتی نیــاز  ۱۳۰۰ چشــمه ســر چشــمه و بهســازی 

داریم که به همین منظور سال گذشــته ۱۹۸ چشمه سرویس 
بهداشــتی در مــدارس اضافــه کردیــم و در بازســازی و تعمیــر 
تعــدادی ســرویس های بهداشــتی از قــرارگاه ســازندگی ســپاه 

ثاراهلل کمک گرفتیم.
وی بــا بیان این که در دی ماه ۹۸ ســیل جنوب و شــرق اســتان 
کرمــان بــه ۱۵۰۰ کالس درس آســیب رســاند، گفــت: تعــداد ۱۸ 
مدرســه بــا ۱۰6 کالس درس بــا پیشــرفت ۳۵ درصــدی در حال 
بازســازی اســت و ۹۳ مدرســه بــا ۵۳۱ کالس درس بــه صــورت 
اساســی تعمیــر شــدند و در همیــن راســتا بــرای جلوگیــری از 
آســیب مجدد پایه تعمیرات مدارس را بر اصــالح عایق رطوبتی 

گذاشتیم که ۹۲ هزار مترمربع ایزوگام در مدارس انجام شد.
واعظی نژاد با اشــاره بــه شــیوع بیماری کرونــا و نیازهــای جدید 
مــدارس بیــان کــرد: تجهیــزات موردنیــاز مــدارس در ســال 
گذشــته به دلیل شــیوع کرونا و فعالیــت غیرحضوری مدارس، 
متفــاوت بــود و مــا تمرکــز را بــر سیســتم رایانــه ای و ویدئــو 

پروژکتور گذاشتیم.
وی افــزود: در حــال حاضــر ۲۳۵ پــروژه بــا ۱۰۵۵ کالس درس در 

سراسر استان کرمان در دست اجرا داریم.
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان از پیشــرفت 7۵ 
و  آمــوزش  کل  اداره  ســتادی  ســاختمان  وژه  پــر درصــدی 

پرورش اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت: عملیــات اجرایی این 
ســاختمان بــا زیربنــای ۱7 هــزارو ۵۰۰ مترمربــع از ســال ۱۳7۱ 
آغاز شــده بود، امــا به دلیل عــدم تامیــن اعتبار تعطیــل بود که 
مجــددا کار ســاختش را آغــاز کردیم و بــه زودی به بهــره برداری 
می رســد.وی بــا اشــاره بــه این کــه در حاشــیه شــهر کرمــان دو 
پــروژه بــزرگ ۳6 کالســه از ســال گذشــته، به نــام ســردار دل ها 
شهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی و سردار شــهید حسین 
پورجعفــری آغــاز شــده، تصریــح کرد: بــا بهــره بــرداری از این دو 
پــروژه در مهــر امســال بــا توجه به ســاخت مــدارس بیشــتر در 
حاشــیه شــهر کرمان مشــکالت تراکــم دانــش آموزی در شــهر 

کرمان کمتر خواهد شد.
" را همزمان  آجر بــه آجر واعظی نژاد با بیــان این که پویش ملی "
بــا کشــور در اســتان کرمــان آغــاز کــرده ایــم و در پویــش محرم 
عملکــرد خوبــی در اســتان داشــتیم، گفــت: در ایــن پویــش 
یک مدرســه ســه کالســه تعریف شــد و ۱۵ هــزار نفر مشــارکت 
داشــتند و به دلیل این که بیشترین مشــارکت را از شهرستان 
عنبرآبــاد در ایــن پویــش داشــتیم، ســاخت مدرســه در ایــن 

شهرستان خشت گذاری شد.
 وی با اشــاره به پویش "من مــادرم، همه بچه هــای ایران فرزند 
مــن" گفــت: در ایــن پویــش ســاخت مدرســه ۱۲ کالســه پیش 

بینی شده است.
واعظــی نــژاد بــا بیــان این کــه تعــداد ۸۰ کالس خشــت و گلــی 
در قالــب ۳۰ مدرســه در اســتان کرمــان داشــتیم عنــوان کــرد: 
بــا احــداث فضاهــای جدیــد، مــدارس خشــت و گلــی از فضــای 
آموزشــی اســتان حــذف شــد و در بخــش مــدارس فرســوده 
موجود در ســطح اســتان کرمان نیز در حال حاضر ۱۰۸ مدرسه 
ســنگی و ۱7۰ مدرســه کانکســی داریم که تصمیم بر این اســت 

که از فضای آموزشی حذف شوند.
وی با اشــاره به ســاخت یکی از بزرگ تریــن مجتمع هــای حیات 
طیبــه در کشــور افــزود: ایــن مجتمــع بــا زیربنــا ۱۲ هــزار و 7۰۰ 
متــر مربــع زیربنــا و ۴۰ کالس درس تــا تیر ســال جــاری بــه پایان 

می رسد.
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان کرمان همچنین با اشاره به 
پروژه هــای فاخــر و بزرگی که در شــهر کرمان در حال اجراســت، 
افــزود: ۱۰ پــروژه مجتمــع آموزشــی ۱۲ کالســه خیری، هنرســتان 
خیرســاز  هنرســتان  درس،  کالس   ۱۸ بــا  مغفــوری  شــهید 
مهنــدس افتخــاری بــا ۱۸ کالس درس و ۲ پــروژه ۳6 کالســه به 
نام شهید سلیمانی و شــهید پور جعفری در شهرک شهرداری 
و شــهرک مطهری شــهر کرمان از جمله این گروه هــای بزرگ در 

حال اجراست.

مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس استان خبرداد:

افزایش قابل توجه سرانه فضای آموزشی استان کرمان


