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مدیرکل راه و شهرسازی استان:

سقف وام ساخت مسکن در بافت 
فرسوده کرمان افزایش یافت

استاندار کرمان:

استعالم ها وقت مردم را می گیرد
سرپرست شهرداری کرمان عنوان کرد؛

یع در پیگیری و اجرای  ضرورت تسر
پروژه های عمرانی کرمان

ج مردم روستاهای فهر
 از آب شرب بهره مند شدند
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 عباس ســلطانی نــژاد معاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا کرمان گفــت:  در راســتای سیاســت های 
مدیریتی مهندس طاهری مدیرعامل شــرکت آبفا کرمان در جهت تامین آب شــرب روســتائیان و پیگیری های 
ح 6 هزار و 539 نفر در روســتا های دهنو بهزادی، عامریه، یوســف آبــاد زیرافراز و  ایشــان با بهره برداری از  این طــر

احمدیه به آب آشامیدنی سالم و پایدار دسترسی خواهند داشت....

مدیر کل صدا و سیما دربازدید از سرپرستی روزنامه جام جم در استان کرمان:

روزنامه جام جم 
جایگاه خاصی 

میان رسانه ها دارد

روابط عمومی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

3



  پنجشنبه 21 مرداد 1400   شماره 6009

 بــازرس کل اســتان کرمــان از بازداشــت رئیــس شــورای بخــش مرکــزی 
کرمان بــه اتهام اخذ رشــوه خبــر داد. احمــد آبیــار در جمع خبرنــگاران از 
بازداشــت رئیس شــورای بخش مرکزی کرمان خبر داد و اظهار داشت: 

فرد مذکور به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده است.

وی بــا اشــاره بــه جزئیــات بیشــتر ایــن پرونــده بیــان کــرد: بــا پیگیــری 
بازرســان بازرســی کل اســتان کرمــان رئیــس شــورای بخــش مرکــزی 
توســط پلیــس امنیت اقتصــادی اســتان دســتگیر و پس از صــدور قرار 

بازداشت از سوی بازپرس پرونده بازداشت شد.

وی با بیان این که در ســال 1400 برخورد با مفســدان اقتصادی با جدیت 
و قاطعیــت هر چه بیشــتر در دســتور کار اســت گفــت: در این مســیر از 
همکاری و همراهی مجموعه قضائی اســتان و پلیس امنیت اقتصادی 

استان تشکر می کنم.

بازرس کل استان کرمان :

رئیس شورای بخش مرکزی کرمان به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

خبــر

2
خبر

مدیــر کل صــدا وســیمای مرکــز کرمــان بــه مناســبت 
روز خبرنــگار از سرپرســتی روزنامه جام جم در اســتان 
کرمــان بازدیــد و از تالش هــای کارکنــان و خبرنــگاران 
این روزنامه در پوشــش اخبار اســتان تقدیر و تشــکر 

کرد. 
ایــن  گــزارش جــام جــم؛ احمدعلیرمضانــی، در  بــه 
بازدیدبــا اشــاره بــه روح بلنــد همــه خبرنــگاران در 
طول تاریــخ علی الخصــوص خبرنــگار شــهید محمود 
صارمــی افزود:خبرنــگاران کار بســیار ســختی دارنــد 
و جایــگاه آنهــا هماننــد بیســیم چیــان در جبهه هــای 
رســانه ای،  جبهــه  در  امــروز  اســت،زیرا  جنــگ 

اگرخبرنگاردرخطمقدم نباشد،خبرنگار نیستند. 
وی تصریــح کرد:روزنامــه جــام جــم وصدا و ســیما یک 
مجموعــه هســتند و بــه همیــن جهــت هــر توفیقــی 

روزنامه جام جم در اســتان کرمان کســب کند متعلق 
به صدا وســیمای اســتان هم خواهد بــود وبالعکس 

هر توفیقــی صداوســیمای مرکز کرمان داشــته با شــد 
متعلق به روزنامه جام جم هم است.  

مدیرکل صداو ســیمای مرکز کرمان با تشــکر ازارتباط 
مســتمری کــه مابیــن سرپرســتی روزنامه جــام جم در 
اســتان کرمــان بــا صــدا و ســیمای مرکــز کرمــان بــرای 
پوشــش اخبــار و تهیــه گــزارش از تولیــدات مختلــف 
رادیویــی و تلویزیونــی ایــن مرکــز در روزنامه جــام جم 
وخبرگــزاری جام جــم آنالیــن وجــود دارد گفــت: اقدام 
روزنامــه جام جم بــرای پوشــش اخبار صدا و ســیمای 
مراکــز اســتان هادرقالب گزارش،خبــر و یادداشــت 

بسیار پسندیده و قابل تقدیر است.
 علیرمضانــی افــزود: روزنامه جام جم به عنوان رســانه 
مکتوب ســازمان صــدا و ســیما دارای جایــگاه خاصی 
در بین رســانه ها اســت وصدا و ســیمای مرکــز کرمان 
آمــاده هرگونــه همــکاری بــا مجموعــه جــام جــم در 

استان می باشد.

استاندار کرمان:

اســتعالم ها وقت مردم را می گیرد 

اســتاندار کرمــان گفــت: نارضایتــی از نظــام اداری مــا 
از  نارضایتی هــای اصلــی مــردم  از  باالســت و یکــی 

دستگاه های اداری مربوط به استعالمات است.
 دومیــن نشســت شــورای راهبــری توســعه مدیریت 
اســتان بــه ریاســت اســتاندار کرمــان و دبیــری رئیس 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان برگــزار و 
دو دســتور کار بررســی وضعیــت اســتعالمات بیــن 
دســتگاهی اســتان و بخشــنامه جشــنواره شــهید 
رجایی در ســال جاری و تعیین شــاخص های اســتانی 
در راســتای نحــوه ارزیابــی دســتگاه ها و ادارات دولتی 
ارائه شــد. اســتاندار کرمان در این نشست به جایگاه 
مهم و قانونی شورای راهبری توسعه استان پرداخت 
و توانایی حل و فصل بسیاری از مشــکالت اداری را در 

زیرمجموعه این شورا را یادآور شد.
بــه گــزارش جام جــم علــی زینی ونــد همچنیــن عنــوان 
کــرد: نارضایتــی از نظــام اداری مــا باالســت و یکــی از 
نارضایتی هــای اصلــی مــردم از دســتگاه های اداری 
بــه اســتعالمات اســت. اســتاندار کرمــان  مربــوط 
ادامــه داد: دوره اســتعالم فیزیکــی گذشــته اســت، 
زیرســاخت های مــا بــه انــدازه ای فراهــم هســت کــه 
دستگاه ها با برگه و کاغذ استعالم ها را دریافت نکنند.
وی بــا بیــان این کــه کرونــا فرصتــی داد که دســتگاه ها 
خودشــان را بــه روز کنند اظهار داشــت: ارائــه خدمات 
الکترونیکــی مــالک ارزیابــی دســتگاه های برتــر در 
جشــنواره شــهید رجایــی خواهــد بــود. زینی ونــد بــر 
توســعه زیرســاخت ها در نظــام اســتعالمات و اصالح 
فرآیندهای اداری تاکید کرد و ابراز داشت: در انتخابات 
1400 طــی یــک روز سیســتم الکترونیکــی در اســتان و 

کشور ایجاد و میلیون ها نفر استعالم گرفته شد.

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

مدیر کل صدا و سیما دربازدید از سرپرستی روزنامه جام جم در استان کرمان:

روزنامه جام جم جایگاه خاصی میان رسانه ها دارد

مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان از آغــاز اجــرای 
ح شنوایی ســنجی و بینایی ســنجی در کرمــان  طــر
انجــام  بــا  گذشــته  کــه ســال  گفــت  و  خبــر داد 
غربالگری شنوایی و شناســایی 113 نوزاد که دچار 
اختــالل شــنوایی بودنــد بــا مداخله هایــی چــون 
کاشــت حلــزون و اســتفاده از ســمعک از ناشــنوا 

شدن قطعی آن ها پیشگیری شد.
ح  بــه گــزارش جام جــم عبــاس صــادق زاده  در طــر
پیشــگیری از تنبلــی چشــم نیــز 501 کــودک دچــار 
اختــالل بینایــی و ۸۲ کــودک دچــار تنبلــی چشــم 
شدید، شناسایی شــدند که با مداخالت به موقع 

از نابینایی آن ها جلوگیری شد. 
ح هــای  طر نمادیــن  افتتــاح  مراســم  در  وی 
بــه  اشــاره  بــا  بینایی ســنجی  و  شنوایی ســنجی 
ح هــای  این کــه در ســال های اخیــر بــا اجــرای طر
غربالگــری شــنوایی و بینایــی از معلولیــت صدها 
کــودک کرمانــی جلوگیری شــده اســت، بیــان کرد: 
»ســال گذشــته 46 هزار نــوزاد متــواد شــدند که از 
ح ســنجش شــنوایی بــرای 36 هزار  این تعداد، طر
نــوزاد در مراکــز مختلــف، اجــرا شــد و توانســتیم 
113 نوزاد که قطعــا دچار اختالل شــنوایی بودند را 
شناســایی کرده و بــا مداخله هایی، چون کاشــت 
حلــزون و اســتفاده از ســمعک از ناشــنوا شــدن 

قطعی آن ها پیشگیری کنیم«.

 سرپرســت شــهرداری کرمــان خواســتار تســریع در 
اجرای پروژه های عمرانی شهر کرمان شد.

 محسن پوراسماعیلی،در دیدار با شهرداران مناطق 
یــک و دو شــهری و معاونــان آنها، بــر لزوم تســریع در 

پیگیری و اجرای پروژه های عمرانی مناطق تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت پرداختن جدی تر معاون های 
خدمات شــهری مناطق به تقویت و گسترش فضای 
ســبز شــهری، از معاون هــای حمل ونقــل و امــور 
زیربنایــی و شهرســازی و معمــاری مناطــق خواســت 
با جدیــت پیگیــر پروژه های در دســت اقدام باشــند.

سرپرســت شــهرداری کرمــان، از معاونــان مناطــق 
خواســت گــزارش کاملــی از پروژه هــا و برنامه هــای در 
دســت اقدام حــوزه زیــر مجموعه خــود ارائــه دهند و 
تأکیــد کــرد: تمــام کارکنــان شــهرداری بایــد بــا جدیت 
در پــی تســریع در انجــام امــور ارباب رجوع باشــند و از 
هر اقدامی که موجب اطالۀ رســیدگی به درخواســت 
شــهروندان باشــد، پرهیــز کننــد.الزم بــه ذکر اســت، 
در این بازدیــد، شــهرداران مناطق یک و دو شــهری و 
معاونان آنها، گزارشی اجمالی از وضعیت فعالیت ها 

و خدمات دهی مناطق ارائه کردند.

سرپرست شهرداری کرمان عنوان کرد؛

ضرورت تسریع در پیگیری و اجرای پروژه های عمرانی
ســومین جشــنواره ارزیابــی روابــط عمومی هــای 
صنعــت آب و بــرق کشــور با درخشــش دفتــر روابط 
عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی برق شــمال اســتان 

کرمان، به کار خود پایان داد.
روابــط  عملکــرد  ارزیابــی  جشــنواره  ســومین 
عمومی هــای صنعــت آب و بــرق کشــور درآخریــن 
روزهای فعالیت دولت دوازدهم با درخشــش دفتر 
روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان و کســب رتبــه دوم در بخش فضــای مجازی 

به کارخود پایان داد. 
بــه گــزارش جام جــم امیــر جهانشــاهی مدیــر دفتــر 
روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان کرمان ،بــا اعالم ایــن خبر ، کســب رتبــه دوم 

کشــور توســط دفتر روابط عمومی را مایــه مباهات و 
افتخارصنعــت برق اســتان کرمــان دانســت و گفت 
: خوشــبختانه دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
نیروی برق شمال استان با داشتن نیروهای کارآمد 
و متخصص و اســتفاده از ظرفیت رســانه ای استان 
بــه عنــوان پیشــانی و پــل ارتباطــی میــان شــرکت و 
شــهروندان وظیفــه اصلــی اطالع رســانی را بــر عهده 
دارد بــه گونه ای که بــا تولیــد روزانه اخبــار و اطالعات 
گاهــی بخشــی بــه شــهروندان در  نقــش مهمــی در آ

استان کرمان داشته است.
وی با تقدیــر از بخــش رســانه و فضای مجــازی دفتر 
روابــط عمومــی ، اظهــار امیــدواری کــرد: ایــن دفتــر 
توانسته اســت با فعالیت های نوآورانه و اقدام های 
بــه موقــع، مستندســازی فعالیت هــا و بازپخــش از 
شــبکه های اجتماعی وظیفــه نظارتــی و اجرایی خود 
را در ماموریت هــای محولــه و انعــکاس خدمــات 
صنعــت بــرق در جامعــه در راســتای سیاســت های 
شــرکت انجــام دهد.شــایان ذکراســت ، ســومین 
جشــنواره ارزیابی روابــط عمومی هــای صنعت آب و 
برق کشــور با موضوع "انتشــارات و مستندســازی"، 
"حضــور در فضــای مجــازی"، "ارتبــاط با پایــگاه خبری 
وزارت نیــرو )پــاون("، "ارتبــاط بــا رادیــو تلویزیــون 
آمــوزش همگانــی"،  اینترنتــی"، "فرهنگ ســازی و 
"تبلیغــات محیطــی و رســانه ای"، "ارتباط با رســانه ها 

)دیداری، شــنیداری، مکتــوب و مجــازی("،     "پویش 
#هرهفته الف ب_ایران" برگزار شد.

گفتنــی اســت دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
نیروی برق شمال استان پیش از این در سال 9۷ از 
سوی استاندار وقت کرمان به عنوان روابط عمومی 
برتــر اســتان در زمینــه حقوق شــهروندی و توســعه 
ارتباطــات الکترونیــک مــورد تقدیــر قــرار گرفــت و 
درســال 99در جشــنواره روابــط عمومــی هوشــمند 
موفــق بــه کســب رتبــه برتــر در بیــن ســازمان ها و 

ادارات استان شد. 

مدیرکل بهزیستی استان:

ح شــــنــــوایــــی ســــنــــجــــی و  طـــــــــر
ــرا  اج ــان  ــرم ک در  بینایی سنجی 

می شود

تقدیر وزارت نیرو از مدیر روابط عمومی 
 شرکت نیروی  برق شمال استان کرمان 

 درخشش دفتر روابط عمومی در سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور
 رئیس جوزه هنری استان کرمان در نشست خبری 
افــزود: »ایــده برپایــی خیمــه هنــر از ســال گذشــته 
به ذهــن رســید و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم برخالف 
حســینیه یــا هیــات ، خیمــه امــکان بــر پایــی در هــر 
مکانــی و زمانــی را دارد«.وی ادامــه داد: »خیمــه هنــر 
، روســتا و خیابــان هم  امــام حســین)ع( در هر شــهر
می تواند برپا شــود که مبتنی بر تجمع قلوبی  اســت 

که برای حضرت سیدالشهدا )ع( کار می کنند«.
به گــزارش جام جم مجتبی اســدی گفــت: »در خیمه 
و  تســهیل گر  بلکــه  نمی کنیــم  تصدی گــری  هنــر 
راه انــداز آن هســتیم، زیــرا بــا ایــن روش هنرمنــدان 
ثــار می پردازند«. بیشــتری گردهم می آیند و به خلق آ

وی با بیــان این که خیمــه هنر فقــط در ایام عــزاداری 
برگــزار نمی شــود، ادامــه داد: »در ایــام عید و شــادی 
هم شــاهد راه انــدازی خیمــه هنــر هســتیم و در ایام 
عیــد غدیــر نیــز خیمــه هنــر برپــا شد«.اســدی اظهار 
، نشســت های نقد  کرد: »در طول برگزاری خیمه هنر
و بررســی نیز برگــزار می شــود و تولیــدات هنرمندان 
قابــل اســتفاده در هیات هــای مذهبــی اســت«.وی 
با اشــاره به فراگیری ویــروس کرونا گفــت: »تصمیم 
داشــتیم برنامــه خیمــه هنــر را در فضــای عمومــی و 
خیابان اجرا کنیم که به دلیل محدودیت های فعلی 
کرونا قابل اجرا نیســت، امــا ظرفیت فضــای مجازی 
نیز برای این رویداد حتما استفاده می شود«.رئیس 

حوزه هنری استان کرمان با اشــاره به عملکرد سال 
گذشته این نهاد بیان کرد: »سال قبل باوجود همه 
محدودیت هــا، نشســت ها و کارگاه هــای متعــددی 
در حوزه هــای مختلف برگــزار کردیم کــه ماحصل آن 
تولیــدات ارزشــمندی بوده اســت«.وی اضافــه کرد: 
»در حــوزه ادبیــات پایــداری 14 پروژه مشــخص شــد 
که چهــار پروژه آن به مرحله اجرایی رســید و هشــت 

نمایشنامه آماده چاپ شده است«. 

رئیس حوزه هنری استان:

خیمه هنر ویژه محرم در کرمان برپا می شود

از  کرمــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
مســکن  ســاخت  تســهیالت  ســقف  افزایــش 
در بافــت فرســوده و محــالت هــدف بازآفرینــی 
شــهری اســتان کرمــان خبــر داد و گفت: »ســقف 

تســهیالت مشــارکت مدنی در پروژه های احداثی 
توســط اشــخاص حقیقی و حقوقــی و تعاونی های 
از فناوری هــای  بــا اســتفاده  مســکن تولیــدی 
نوین، به ســازندگان حرفــه ای ۲50 میلیون تومان 
۲۲0 میلیــون تومــان  و بــرای ســایر ســازندگان 

است«. 
به گــزارش جام جــم علی حاجــی زاده بیان کــرد: »با 
عنایت به رویکرد و سیاست دولت در نوسازی و 
بهســازی بافت های فرسوده ی شــهری و محالت 
هــدف بازآفرینــی و ایجــاد مشــوق ها و امتیــازات 
ویــژه در پالک هــای یادشــده، تســهیالت بافــت 
ینــی شــهری در اســتان کرمــان  فرســوده بازآفر

افزایش یافت«.
ادامــه داد: »ســقف تســهیالت مشــارکت  وی 
مدنــی در پروژه هــای احداثــی توســط اشــخاص 
حقیقی و حقوقــی و تعاونی های مســکن تولیدی 
بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن، به ســازندگان 
ســایر  بــرای  و  تومــان  میلیــون   ۲50 حرفــه ای 

سازندگان ۲۲0 میلیون تومان است«.
»ســقف  کــرد:  اضافــه  همچنیــن  حاجــی زاده 
بــدون  احداثــی  وژه هــای  پر بــرای  تســهیالت 
اســتفاده از فناوری هــای نویــن نیز به ســازندگان 
حرفــه ای بــه ازای هــر واحــد ۲00 میلیــون تومــان و 

برای سایر سازندگان 140 میلیون تومان است«.

وی با اشــاره به میزان مبالغ اعطایــی در خصوص 
تســهیالت قرارداد عاملیت، افزود: »از این میزان 
تســهیالت  یــال  ر میلیــون   ۸00 اعطایــی  مبالــغ 
خ 9 درصــد اســت و مابقی  قــرارداد عاملیــت بــا نــر
مبالغ در قالب اوراق مشــارکت با ســود 16 درصد 
و تســهیالت از محــل منابــع داخلــی بانــک بــه 
خ 1۸ درصــد خواهــد  صــورت بــدون ســپرده بــا نــر

بود«.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان اظهــار 
کرد: »این مبالغ اعالمی به جز کالنشــهرها و شــهر 
تهران اســت و مبالغ برای ایــن شــهرها متمایز با 

شهرهای کوچک است«. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

سقف وام ساخت مسکن در بافت فرسوده کرمان افزایش یافت
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3 فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
کرمــان از کشــف تعــدادی جمجمــه انســان توســط حفــاران غیرمجــاز در 

شهرستان بافت خبر داد.
به گــزارش جــام جــم ســرهنگ ســید علی حســینی ،فرمانــده یــگان حفاظت 

اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی کرمــان گفــت: با توجه 
بــه گــزارش رســیده از پایــگاه حفاظتی شهرســتان بافــت اشــخاصی به قصد 
دســت یافتن به اشــیای عتیقه درحال حفاری بودند که با همکاری ماموران 
نیــروی انتظامی شهرســتان بافــت و نیرو هــای یگان حفاظــت ایــن اداره کل 

دستگیر شدند. فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان کرمان افــزود: متهمان در حیــن حفاری بــه تعدادی 
جمجمه انســان و ســفال برخــورد کرده اند که این کشــفیات برای بررســی به 

حوزه باستان شناسی تحویل داده خواهد شد.

ــته  تجلیل از خانواده نمونه و بازنشس
فرهنگی توســط خادمیــاران جیرفت

خادمیــاران کانــون تخصصــی بانــوان و خانــواده 
تقدیــر  بازنشســته  نمونــه  خانــواده  از  جیرفــت 

. نــد د کر
عفــت ســنجری مســئول کانــون خدمــت رضــوی 
نهــاد  جیرفــت  شهرســتان  خانــواده  و  بانــوان 
نهــاد  تاثیرگذارتریــن  و  کوچکتریــن  را  خانــواده 
اجتماعــی دانســت و اظهــار کــرد: در نگــرش متعالــی 
قــرآن کریــم، جایــگاه معنــوی خانــواده بــه عنــوان 
کانــون تربیــت و رحمــت در پــرورش ســرمایه های 
انســانی از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت و 
در ایــن میــان آنچــه  بیــش از همــه بــه آن ســفارش 
نقــش  خانــواده،  نهــاد  جایــگاه  شــده،  مؤکــد 
تربیــت در بنیــان خانــواده و رعایــت حفــظ حرمــت 
بــزرگان  عنــوان  بــه  خردمنــدان  و  ســالمندان 
خانــواده و اجتمــاع بــوده اســت.وی بیــان داشــت: 
علــت انتخــاب روز خانــواده و تکریــم بازنشســتگان، 
شــأن نــزول آیــه »هــل اتــی« در ســوره االنســان اســت 
کــه راجــع بــه خانــواده و اســتحکام پایه هــای آن 
ــن  ــه ای ــرد: ب ــوان ک ــنجری عن ــت. س ــده اس ــوان ش عن
مناســبت، بــا همــکاری کانــون مرکــزی از خانــواده 
نمونــه و بازنشســته فرهنگــی  کــه تمامــی فرزنــدان 
اهــدای  بــا  هســتند  پزشــک  وهمسرانشــان، 
گل، نمــک و نبــات تبرکــی قدردانــی شــد. در ایــن 
دیــدار خانــواده مشــایخی ضمــن تشــکر از حضــور 
خادمیــاران  حضــرت علــی ابــن الموســی الرضــا)ع( 
در منزلشــان، مهمتریــن علــت تربیــت 5 فرزنــد 
( کــه  در شــرایط کرونایــی  پزشــک)4دختر و 1پســر
جامعــه همگــی در حــال خدمــت رســانی بــه مــردم 
شــریف جنــوب کرمــان هســتند را، تربیــت اســالمی و 
لقمــه حاللــی کــه در ســفره قــرار گرفتــه اســت عنــوان 

کردنــد.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

کشف جمجمه انسان با حفاری غیر مجاز در بافت

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار کرمان در تشــریح 
دســتورالعمل ضوابــط برگزاری مراســم عــزاداری ایام محــرم و صفر 
در شــرایط کرونایی گفــت: برپایی هر نــوع ایســتگاه  صلواتی توزیع 

نذورات در کرمان ممنوع است.
به گــزارش جام جــم محمدصادق بصیــری افــزود: برگزاری مراســم 
، نارنجــی، زرد و آبی  غ از وضعیت هــای چهارگانه قرمــز عــزاداری فــار

تعییــن شــده و در تمــام شــهرها و اســتان ها در فضــای بــاز بــا یک 
ســوم ظرفیت فضای بســته بــا ارتفــاع 6 متــر و یک چهــارم ظرفیت 

مکان باید برگزار شود. 
وی اظهار داشــت: برگزاری مراســم عــزاداری در تمام شــهرها صرفا 

در فضای باز و با رعایت زمان حداکثر ۲ ساعته مجاز است.
بصیری ادامــه داد: دســته روی تنهــا به صــورت محلی امــکان دارد 
و جابجایــی شــهر بــه شــهر و اســتان بــه اســتان ممنــوع اســت، 
ضمن این که اســتفاده از طبل، ســنج و وسایل مشــابه با اولویت 

شخصی بودن مجاز است. 
جانشین استاندار کرمان در ســتاد اســتانی مقابله با کرونا اضافه 
کرد: مراسم ســینه زنی و زنجیرزنی در محل مراسم بدون جابجایی 
مجــاز اســت و فاصله گــذاری اجتماعــی و اســتفاده از ماســک بــه 
صورت مستمر باید رعایت شــود.  بصیری اظهار داشت: استفاده 
از راهکارهــای جایگزین در مناطق و شــهرهایی که امــکان برگزاری 

حضوری مراسم وجود ندارد باید پیش بینی شود.
  وی با اشــاره به تاکید دســتورالعمل بر اجرای دقیــق پروتکل های 
بهداشــتی مرتبــط بــا مراســم و نــذورات، گفــت: تشــدید نظــارت بر 
اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی مرتبــط بــا عــزاداری در شــهرهای 
دارای وضعیــت حــاد بیماری توســط کمیته هــای نظارت اســتانی و 

شهرستانی صورت می گیرد.
 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان اظهــار 
داشت: طبق دستورالعمل ابالغی ستاد ملی کرونا، مراسم  خاص 
در برخــی اســتان ها )ماننــد یوم العبــاس در زنجــان، نخل گردانــی 

در یــزد، تشــت گذاری در اردبیــل، شــیرخوارگان و غیــره( بــه دلیــل 
تجمع تراکم و جابجایی و همچنین ضرورت پیشــگیری از شیوع و 

سرایت بیماری ممنوع است. 
وی عنــوان کــرد: حضــور هیئت هــا در اماکن مقــدس )ماننــد حرم 
رضوی، حرم حضرت معصومه )س(، شــاهچراغ و غیــره( به منظور 
برگزاری مراســم ممنوع است.جانشین اســتاندار کرمان در ستاد 
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا عنــوان کــرد: هرگونــه پذیرایــی در جریان 
برگــزاری مراســم عــزاداری ممنوع اســت و نــذورات صرفــا در قالب 
مــواد غذایــی خشــک و یــا خــام بایــد توزیــع شــود. وی تاکیــد کــرد: 
برپایی هر نوع ایستگاه های صلواتی توزیع نذورات و چای از جمله 
موکب ها، خیمه ها، چادر و غیره در تمام استان ها و شهرستان ها 
ممنوع اســت. بصیری بیان کرد: مســئول برگزاری مراســم نسبت 
به رعایت کامل ضوابط بهداشــتی، تعداد شــرکت کننــدگان، زمان 
برگزاری و رعایت نکات مرتبط با پذیرایی متعهد بوده و الزم اســت 

به شیوه مناسب اطالع رسانی و توجیه صورت پذیرد. 
وی ادامــه داد: در صــورت تکــرار تخلــف، ممنوعیــت و قطــع ارتباط 
ارائه خدمات عمومــی، یارانه ای و پشــتیبانی تا پایان مــاه صفر و در 
مرحله ســوم لغو مجوز به مــدت 6 مــاه و معرفی به مرجــع قضایی 

برای رسیدگی به تخلف اعمال می کند. 
وی عنــوان کرد: مراســم عــزاداری محرم در اســتان کرمــان صرفا در 
فضاهای باز باید برگزار شــود و اماکن آموزشــی و ورزشــی مناســب 
کــه دارای فضــای بــاز هســتند در صــورت درخواســت ســازمان 

تبلیغات اسالمی در اختیار مراسم عزاداری قرار می گیرند.  

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان 
کرمــان از دقت نظــر و حساســیت موجــود بــرای 
بــرق  احتمالــی  خاموشــی های  جــدول  تنظیــم 
می گویــد و تاکیــد دارد که بــرای تنظیــم عادالنه این 

جدول نهایت تالش ها به کار گرفته شده است.
بــه گــزارش جــام جــم محمــد ســلیمانی ســاردو 
تشــریح کــرد: جــدول خاموشــی ها در کرمــان بــر 
اســاس تجــارب قبلــی و بــا برنامــه ریــزی دقیــق و 
گاهی مشــترکان  عادالنــه تنظیــم می شــود و بــرای آ
به موقــع از طریق ســایت شــرکت توزیع به نشــانی 
رســانی  اطــالع  رســانه ها  و   www.nked.co.ir

می شود.
شــده  مشــاهده  گاه  ود:  افــز ســاردو  ســلیمانی 
برخــی  کــه  هســتند  مدعــی  وندان  شــهر برخــی 
منــازل هیچــگاه قطــع نشــده اســت کــه مــا پاســخ 
می دهیــم امــکان نــدارد مگــر این کــه در نزدیکــی 
یک بیمارســتان اســتقرار داشته باشــند که پس از 

بررسی ها این موضوع را تایید می کنند.
وی اضافــه کــرد: بــرق بیمارســتان ها و برخــی دیگــر 

مراکــز حســاس کــه نبایــد دچــار قطــع بــرق شــوند 
مشمول خاموشی ها نمی شــود اما وقتی با کمبود 
بــرق بــا افزایــش مصــرف مواجــه می شــویم تالش 
می کنیــم کــه همــه مناطــق شــهرها براســاس یــک 
الگو و برنامه عادالنه مشمول خاموشی ها شوند. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان 
کرمان افزود: هرچند خاموشــی های تابستانی اوج 
بار بــا همــکاری مشــترکان بویــژه صنایــع مدیریت 
شــده اســت، امــا گاه بــا افزایــش دمــا و مصــرف 
مجبــور به اعمــال برخی خاموشــی ها می شــویم که 
آن هم اگر مشــترکان براســاس توصیه هــای توانیر 
با رعایــت چنــد الگوی ســاده میــزان برق خــود را 10 
درصــد کاهش دهنــد و به ســمت مدیریــت بهینه 

گرایش یابند، کمبودها برطرف خواهد شد.
وی اظهارداشــت: بــا توجــه بــه احتمــال کمبــود 
سوخت نیروگاهی در زمســتان، امکان کمبود برق 
در آن فصــل از ســال نیز محتمل اســت لــذا صرفه 
جویــی بــرق بایــد در تمامــی اوقــات در دســتور کار 

شهروندان قرار داشته باشد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان 
کرمــان در ادامه بــا گرامیداشــت یادوخاطر شــهید 
محمــود صارمــی خبرنــگار ایرنــا کــه ســال ۷۷ بــه 
از  تعــدادی  همــراه  بــه  متحجــر  طالبــان  دســت 
دیپلمات هــا بــه شــهادت رســید، روز خبرنــگار را 
گرامــی داشــت و تاکیــد کــرد: توجه بــه خبــر و اطالع 
رســانی در حوزه های حساســی مانند بــرق اولویت 
رسانه های اســتان کرمان است. ســلیمانی ساردو 
ادامــه داد: تعامــل و همکاری رســانه ها بــا صنعت 
برق بســیار تاثیرگذار بوده اســت و مطمئن باشید 
ایــن همــکاری در آینده با قــوت و جدیت بیشــتری 

ادامه پیدا خواهد کرد. 

 این مراســم با حضــور مدیر عامــل، معاونــان، مدیران 
ســتادی و همچنیــن مدیــران 16 شهرســتان تحــت 
پوشش شرکت به صورت ویدئو کنفرانس 16 مرداد در 

سالن کنفرانس برگزار شد.
در ایــن مراســم، طــی احــکام جداگانــه ای از ســوی 
عبدالوحیــد مهــدوی نیــا، مدیرعامــل شــرکت"مجید 
رســتمی" بــه عنــوان معــاون امــور مالــی و پشــتیبانی و 
"محمــود محمودآبــادی" بــه عنــوان معــاون فــروش و 

خدمات مشترکان معرفی گردیدند.
عبدالوحید مهدوی نیا در ابتدای این نشست، ضمن 
عــرض خداقوت بــه تمامی همــکاران، بــرای تالش های 
شبانه روزی در شــرایط سخت پیک تابســتان امسال، 
اظهــار نمــود: خوشــبختانه، هــم اکنــون شــرکت بــرق 
جنــوب اســتان کرمــان، شــاخص های مــورد نیــاز بــرای 
داشتن یک شــرکت موفق را داراســت و از آن به عنوان 
ح در میان شرکت های توزیع  یک شــرکت موفق و مطر
کشــور یــاد می شــود. وی داشــتن ســرمایه اجتماعــی را 
شرط الزم برای موفقیت یک ســازمان دانست و افزود: 
با داشــتن ســرمایه اجتماعی، یک ســازمان می تواند به 

باالترین ســطح خود برســد که همــکاران ما با داشــتن 
پشــتکار و صداقت، اعتماد افــراد بیرون ســازمان را که 
بخش اعظــم ســرمایه اجتماعی اســت را جلــب نموده 
انــد. ایــن مقــام مســئول در ادامــه ســخنان خــود بیان 
نمــود: هــم اکنــون شــخصیت اجتماعــی شــرکت بــه 
خوبــی تشــکیل شــده بــه طــوری کــه دیگــران بــه نیکی 
از مــا یــاد می نماینــد و ایــن موفقیــت، مرهــون تالش و 
کوشش تمامی پرسنل مســئول و زحمتکش شرکت 
می باشــد.وی افــزود: برنامــه اســتراتژیک از ســال های 
گذشــته در این شــرکت بــه عنــوان نقشــه راه، راهنما و 
هدایت گر تمامی پرســنل بوده به طوری که هر بخش، 
مســیر حرکتــی مشــخصی را هــم راســتا و هماهنــگ بــا 
کل شــرکت طی نموده و عــالوه بر جلوگیــری از روزمرگی 
ســازمانی ســبب پیشــرو بــودن از ســایرین نیــز شــده 
است.مهدوی نیا شایســته ساالری را اســاس انتخاب 
معاونان و مدیران شرکت دانســت و افزود: با انتخاب 
مشــاور ذیصالح، قابلیت همکاران طــی دو مرحله و دو 
شیوه جداگانه سنجیده شد و بر اساس آن و با رعایت 
دســتورالعمل های باالدســت، معاون هــای مذکــور از 

بین نیروهای با دانش صنعت برق انتخاب شدند.
، معــاون پیشــین  وی در ادامــه حمیــد ســهرابی پــور
امورمالی و پشتیبانی شــرکت که چندی پیش به مقام 
بازنشســتگی نائــل گردید را بــه عنــوان یک نیــروی برتر 
و پیشکســوت صنعــت بــرق خوانــد و گفــت: ایشــان 
در طول خدمــت خــود بــا ذکاوت و پی گیری در ســمت 
معــاون امــور مالــی و همچنیــن به عنــوان عضــو اصلی 
هیــات مدیــره، همــواره خــوش درخشــیدند و کارنامــه 

عملکرد درخشانی را از خود به جای گذاشتند.
سهرابی پور نیز در این نشست ضمن قدردانی از مدیر 
عامل، آرزوی تندرســتی، ســالمتی و موفقیت روزافزون 
برای تمامــی همکاران داشــت. محمــود آبــادی، ضمن 
تقدیر از مدیرعامل برای انتخاب ایشان در این جایگاه، 
خاطرنشان کرد: خدمات رسانی به مشترکان از وظایف 
اصلی این شرکت می باشد و امیدواریم بتوانم با کمک 
همکاران خدمــات غیر حضــوری را به طور کامــل و برای 
تمامی مشترکان حوزه عملیاتی شــرکت،جاری و ساری 
نمائیم.مجیــد رســتمی نیز بــا تقدیــر از حســن اعتماد 
مدیــر عامــل افــزود: امیــدوارم بــا همــکاری صمیمانــه 
سایر همکاران بتوانیم زیرساخت مناسبی که طی این 
ســال ها صورت گرفته، حفظ و بــرای ارتقا آن در راســتای 
اهــداف اســتراتژیک شــرکت قــدم برداریم.شــایان ذکر 
اســت مجیــد رســتمی پیــش از ایــن در ســمت مدیــر 
امور مالی و پشــتیبانی و محمــود محمودآبــادی نیز به 
عنوان رئیس خدمات مشترکان شهرستان سیرجان، 
مشــغول بــه خدمــت بودنــد.در پایــان ایــن نشســت 
از زحمــات و تالش هــای محمــد علــی علــی خاصــی کــه 
مســئولیت سرپرســتی معــاون فــروش و خدمــات 
مشــترکان را بــر عهــده داشــت و در طــول ایــن مــدت 
زحمات فراوانی را به دوش کشید قدردانی به عمل آمد.

جدول خاموشی ها در کرمان
 بر اساس تجارب قبلی  و عادالنه تنظیم می شود

یع نذورات پایی ایستگاه های  صلواتی توز بر
ع است  در کرمان ممنو

تودیع و معارفه معاون امور مالی و پشتیبانی و معاون فروش 

و خدمات مشترکان شرکت برق جنوب استان کرمان

یــک دوره کالس اســتاژ و بازآمــوزی قوانین ســبک های آزاد 
کاراته با اســتقبال بــی نظیر و بــا حضــور 130 نفــر از داوران به 
همت هیات کاراته شهرستان کرمان در محل سالن تجلی 
کرمــان و بــا حضــور دامغانــی رئیــس اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان کرمــان ،نظــری ،اخضمــی رئیــس و دبیــر هیــات 
کاراتــه شهرســتان کرمــان و اســاتید علــی ســلیمانی،احمد 
خســروی، محمد رضــا نیکزاد،خانــم قربانی، پیشکســوتان 
کاراته آزاد برگزار گردیــد و در پایان به تمام شــرکت کنندگان 
گواهــی حضــور در کالس اهــداء شــد و الزم بــه ذکــر اســت 
بدینوســیله از  حضــور تمــام مســئوالن ،پیشکســوتان و 
اســاتیدی کــه در برگــزاری ایــن کالس همــکاری و همراهــی 
داشــته اند و همچنین اســاتید )علیرضا محمد رضا خانی و 
خانم آتنا شــهری( کــه در تدریــس کالس همــکاری نمودند 

تشکر و قدردانی به عمل می آید. 

 کالس استاژ و بازآموزی 
قوانین سبک های آزاد کاراته 

برگزار شد

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان کرمــان 
گفــت: اصحــاب رســانه دغدغه هــای مقدســی بــرای 
ایفای حقوق مردم، ســالم ســازی جامعه و برداشــتن 
کژی هــا دارنــد و تاکنــون حرکت هــای قابــل قبولــی در 
ایــن زمینــه داشــته اند.دادخــدا ســاالری در دیــدار بــا 
اعضای هیات تحریریــه روزنامه جام جــم دفتر کرمان 
، افزود:  ضمــن گرامیداشــت 1۷ مــرداد و روز خبرنــگار
رســانه ها در دو مقولــه پیشــگیری از وقوع جــرم و نیز 
احیــای حقــوق عامــه یــار و همــراه دســتگاه قضایــی 
هســتند.وی با اشــاره به این مطلب که ارتقای ســواد 
حقوقــی مــردم بــا همــکاری رســانه ها و خبرنــگاران 

منجــر بــه کاهــش تخلفــات و جرایــم می شــود، تاکید 
کرد: انعکاس برخوردهای انجام شــده بــا متخلفان از 
ســوی رســانه ها نیز می تواند در پیشــگیری از ارتکاب 
جرم توســط ســایر افراد جلوگیری کند.مدعی العموم 
اظهارداشــت: اصحــاب رســانه در مــواردی که شــاهد 
تضییع حقوق مردم، شهر و کشور هستند می توانند 
مراتــب در قالب هــای خبــری و گزارشــی به مســئوالن 
اعالم کرده و مطالبه گــری کنند و مدیــران باید به این 
باور برســند که باید پاســخگوی رســانه ها باشــند زیرا 
اصحــاب رســانه نماینــدگان مــردم هستند.ســاالری 
بیــان کــرد: رســانه ها بــا پیگیری هــای خــود می توانند 

ناهنجاری ها را هنجار تبدیل کننــد و زمانی که مردم از 
این موضوع نفع می برند، برای اصحاب رسانه باقیات 
و صالحــات خواهــد بــود.وی تاکید کــرد: انتظــار داریم 
که رســانه ها به عنوان نیروهای مطالبه گــر جامعه به 
موضوع ترک فعل ها به عنوان یک آســیب در جامعه 
بپردازنــد و همراه دســتگاه قضایــی در برخــورد با این 

موضوعات باشند.
دادســتان کرمان با اشــاره به این مطلب کــه آیت اهلل 
رئیســی در قــوه مجریــه نــگاه عظیمــی بــرای مبــارزه با 
مفاســد اداری دارند، ادامه داد: در سال جاری تاکنون 
هشــت نفــر از مدیــران کل و روســای ادارات پرونــده 

تشــکیل شــده و تحت تعقیب قــرار گرفته انــد و این 
امر نشــان می دهد که مبارزه با فساد در همه سطوح 
با ســرعت ادامــه دارد.وی تاکید کــرد: اقدامــات انجام 

شده در راستای مبارزه با فســاد نشان می دهد که در 
این حوزه هیــچ جایگاهی مصون از برخــورد و تعقیب 

نیست.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان

اصحاب رسانه دغدغه های مقدسی برای ایفای حقوق مردم دارند

معاون صنایع دستی کرمان:

»خانه صنایع دستی« در بم راه اندازی می شود

 معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان کرمان گفت: خانه صنایع دســتی بم بــا زیربنایی معــادل 500 مترمربع 

راه اندازی می شود. 
ویــج  تر و  توســعه  هــدف  بــا  خانــه  ایــن  کــرد:  اظهــار  حســین زاده  کاظــم 
صنایع دســتی و تربیــت نیــروی انســانی در رشــته های مختلف صنایع دســتی 

ایجاد می شود.

معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان کرمــان افــزود: خانــه صنایع دســتی بــم فعالیــت خــود را بــا آمــوزش 
رشته هایی همچون گلیم بافی، پته دوزی، ســفال گری، هنرهای چوبی، تراش 

ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و سراجی سنتی آغاز می کند.
 او تاکید کرد: با ادامه دار شــدن فعالیت های خانه صنایع دســتی شهرســتان 
بم، احیــا و آموزش رشــته های بومی ایــن شهرســتان که شــامل حصیربافی و 

نساجی سنتی می شود در دستور کار قرار می گیرد.
حســین زاده بیان کرد: در حــال حاضر ۷0 هــزار هنرمند چیره دســت کرمانی در 

100 رشته و زیررشته صنایع دستی فعال هستند.
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فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
امام خمینی - رهآزار دلم، دچــار شرمش نکند

پروژه آبرســانی به نــام مرد میدان "شــهید حاج قاســم 
ج بــه بهــره بــرداری  ســلیمانی" در شهرســتان فهــر
رســید. عبــاس ســلطانی نــژاد معــاون بهــره بــرداری و 
توســعه آب شــرکت آبفــا کرمــان در مراســم افتتــاح 
ج که  ج اکرم شهرســتان فهــر آبرســانی به دهســتان بر
با حضــور ســردار معروفی فرمانده ســپاه ثارا... اســتان 
ج  کرمان،حجــت االســالم آقــا مالئــی امــام جمعــه فهر
ج، ســرگرد ابراهیمــی  ، بخشــدار فهــر ، باقــری فرمانــدار
ج،  ج ، مدیر امــور آبفا فهر فرمانده ناحیه انتظامی فهــر
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان 

کرمــان و جمعــی از مســئوالن محلــی و اقشــار مردمی 
ج برگزار شــد گفت:  در راســتای سیاســت های  در فهــر
مدیریتــی مهنــدس طاهــری مدیرعامــل شــرکت آبفــا 
کرمــان در جهــت تامیــن آب شــرب روســتائیان و 
ح امروز بــه بهره بــرداری  پیگیری هــای ایشــان این طــر
ح 6 هــزار و 539 نفر در  رســید و با بهره برداری از  این طر
روســتا های دهنو بهزادی، عامریه، یوسف آباد زیرافراز 
و احمدیــه به آب آشــامیدنی ســالم و پایدار دسترســی 

خواهند داشت.
وی اظهارداشــت: برای اجرای این پــروژه 5/۲9 میلیارد 

ریال از محــل اعتبارات اســتانی و مبلغ 5 میلیــارد ریال 
نیــز از ســوی خیــری به نــام حــاج اکبــر ابراهیمــی هزینه 
ج نیز در انجام  شده است و ناحیه مقاومت سپاه فهر

این پروژه همکاری داشته است.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب اســتان کرمان با بیان این که بــرای تأمین آب 
ایــن روســتاها ۸00 متر خط انتقــال بــرق و۲300 متر خط 
انتقــال آب  اجــرا شــده اســت افــزود:500 متــر مکعــب 
مخزن از نوع بتنی ساخته شــده و ۲5 لیتر بر ثانیه دبی 

چاه به بهره برداری رسیده است .

وی اضافــه کــرد:  با افتتــاح ایــن پروژه یــک هــزار و 63۷ 
خانــوار در روســتاهای مذکــور از آب شــرب بهــره منــد 
شــده انــد و مــا توانســتیم پیــش از موعــد مقــرر ایــن 
ح را به بهره برداری برســانیم و ایــن امر با همکاری و  طر
ج،پیمانکاران، دهیاران، شوراهای  مشارکت سپاه فهر
روستا و خیر محترم میسر شد که مارا تنها نگذاشتند 
و در کنــار مــا مشــارکت داشــتند و امیــدوارم در ســایر 
پروژه هــا نیــز ایــن همیــاری و مشــارکت ادامه داشــته 
باشــد تــا بتوانیــم بهتــر و بــا قــدرت بیشــتری بــه هــم 

استانی های عزیزمان خدمت رسانی کنیم.

با حضور فرمانده سپاه ثاراهلل استان  و مسئوالن شهرستانی صورت گرفت:

ج از آب شرب  بهره مند شدند مردم روستاهای فهر


