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شهردار کرمان خبر داد؛
پیشرفت مطلوب آماده سازی 

آرامستان جدید شهر

مدیر کل کمیته امداد عنوان کرد ؛
نیاز دانش آموزان به ابزار آموزش 

غیر حضوری

از سوی خادمیاران رضوی صورت گرفت؛
قدردانی  از کارکنان بیمارستان 

پیامبر اعظم)ص(  و افضلی پور کرمان

 با حضور معاون رئیس جمهور ؛

زنگ ایثار در کرمان  نواخته شد
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 کرمان

همزمان در سراسر کشور صورت گرفت؛

تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقدس و مقاومت 

در کرمان
2

34

، مقاومــت و پیروزی با حضــور معاون رئیــس جمهوری و رئیــس بنیاد شــهید و امور ایثارگــران به یاد ۳۶  زنگ ایثار
هزار شهید دانش آموز در جوار مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نواخته شد.

به گزارش جام جم ســعید اوحدی معاون رئیس جمهوری و  رئیس ســازمان بنیاد شــهید و امــور ایثارگران در این 
آیین ضمن ادای احترام به مقام شــامخ سیدالشــهدای جبهه مقاومت و یاران شــهیدش به واقعه عاشورا اشاره 

کرد و گفت: بعد از این واقعه بزرگ هیچ رویدادی مانند هشت سال دفاع مقدس را نداشته ایم.
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  در مجتمع مس شــهربابک؛

راه اندازی سنگ شــکن کارخانه 
تغلیظ میدوک

مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان 
کرمــان گفــت: در بیســت و یکمیــن 
هفتــه پویــش هــر هفتــه الــف- ب 
 ، ایــران و همزمان با سراســر کشــور
در  وســتا  ر  10 بــه  آبرســانی  وژه  پــر
اســتان کرمــان بــا حضــور وزیــر نیرو 
به صــورت ویدئوکنفرانس بــه بهره 

برداری رسید.
به گزارش جام جــم به نقــل از روابط 
اســتان  آبفــای  شــرکت  عمومــی 
کرمــان، محمــد طاهــری درخصوص 
اظهــار  وژه هــا  پر ایــن  جزئیــات 
داشــت: با بهره برداری از این پروژه 
چهــار هــزار و ۳24 نفــر از نعمت آب 
آشــامیدنی ســالم و پایــدار برخوردار 

شدند.
وژه  ود: در قالــب ایــن پــر وی افــز
یــال  ر میلیــون   500 و  هــزار   114
گرفتــه  صــورت  ســرمایه گذاری 
شــرکت  اســت.مدیرعامل 
کرمــان  اســتان  فاضــاب  و  آب 
اظهارداشــت: ایــن پروژه ها شــامل 

مجتمــع آبرســانی چــاه ملــک ریگان 
هــزار   40 اعتبــار  و  خانــوار   19۳ بــا 
آبرســانی  مجتمــع  یــال،  ر میلیــون 
امیرآبــاد ســوخک ســیرجان بــا 99 
و اعتبــار 27 هــزار میلیــون  خانــوار
ریال، کوه باداموئیــه کرمان- بی بی 
حیات بــا 110 خانوار و اعتبــار 15 هزار 
آبرســانی  مجتمــع  یــال،  ر میلیــون 
تیــغ ســیاه عنبرآبــاد بــا ۳4۶ خانــوار 
یــال،  بــا اعتبــار 1۳ هــزار میلیــون ر
مجتمــع آبرســانی قــوچ آبــاد ســنگ 

آبــاد کهنــوج بــا 272 خانــوار و اعتبار 
مجتمــع  و  یــال  ر میلیــون  هــزار   10
آبرســانی هوروئیــه منوجــان بــا 157 

خانوار و 9500 میلیون ریال است.
وی یــادآور شــد: بــا اجــرای عملیات 
وژه هــای مذکــور و تحقــق اتمــام  پر
ح بــا همــت مهندســین داخلــی  طــر
شــاهد   تولیــد،  جهــش  ســال  در 
آب  از  اســتفاده  و  بــرداری  بهــره 
شــرب بهداشــتی روســتاییان عزیــز 

. هستیم

در بیست و یکمین هفته پویش الف- ب ایران:

برخورداری   10 روستای کرمان از نعمت آب آشامیدنی سالم

مهنــدس مارحمــان در اولیــن روز از هفته دفــاع مقدس به 
دیدار خانواده شهید غامرضا پورفریدونی رفت.

بــه گــزارش جام جــم در اولیــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس، 
مهنــدس مارحمــان مدیرعامــل شــرکت گل گهــر بــه اتفاق 
جمعــی از معاونــان و مدیــران شــرکت و بــه همــراه رئیــس 
بنیــاد شــهید ســیرجان بــا حضــور در منــزل شــهید غامرضا 
پورفریدونــی از شــهدای ســیرجانی دوران دفــاع مقــدس، بــا 

خانواده این شهید سرافراز دیدار و گفتگو کرد.
و  پیشــرفت  ها  اینکــه،  بیــان  بــا  مارحمــان  مهنــدس 
دســتاورد های امــروز کشــور در حوزه  هــای مختلــف مدیــون 

جانفشــانی و از خودگذشــتگی شــهدای عزیزمــان اســت، 
شــجاعت،  مــا،  شــهدای  ویژگی  هــای  مهم تریــن  گفــت: 

خردمندی، هوشمندی و اطاعت از ولی فقیه بود.
وی در ایــن دیدار بر تــداوم راه شــهدای بزرگوار تاکیــد نمود و 
گفت: توجه ویژه به خانواده شــهدا یکــی از مهم ترین اصول 
کاری در مجموعــه گل گهــر اســت و تمــام ســعی مجموعــه 
معاونــان و مدیــران شــرکت بــر این اســت کــه بتوانیــم راه و 
روش شــهدای گرانقــدر را بــه بهتریــن شــکل ممکــن ادامــه 
دهیم و در این راســتا از هیچ گونه خدمتی به خانواده شــهدا 

مضایقه نخواهیم کرد.

دیدار مدیرعامل شرکت گل گهر با خانواده شهید
 »غالمرضا پورفریدونی«

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صمت استان:
قالیبافان کرمانی یک سال رایگان بیمه می شوند
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 همایــش ۳ ســاله  های حســینی در مــوزه دفــاع مقــدس کرمــان بــا رعایــت فاصله 
اجتماعی برگزار شد.

به گــزارش جام جم حجت االســام دائی زاده، مســئول دارالتحفیظ للقــرآن الکریم 
اســتان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشــگاه خبرنگاران جوان 

از کرمان ،با گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره سردار سلیمانی گفت:  
همایش ۳ ســاله  های حســینی بــه منظــور جلوگیری از شــیوع ویــروس منحوس 
کرونا در فضای باز موزه دفاع مقدس در کنار مرقد شــهدای گمنام با رعایت کامل 
دســتورالعمل  های بهداشــتی با حضور کــودکان و مــادران آن  ها برگزار شــد. وی از 

والدین خواســت فرزندان خود را از کودکی با مفاهیم قرآنی و ســیره اهل بیت )ع( 
آشــنا کنند تا در بزرگســالی چراغ راهی برای آن  ها باشــد. پوشــیدن ماسک از سوی 
کودکان و والدین، حفظ فاصله گذاری اجتماعی و ضدعفونی کردن دست  ها برای 

حفظ سامتی شرکت کنندگان در این مراسم به طور کامل رعایت شد.

همایشی برای 3 ساله های حسینی در کرمان

خبــر

2
خبر

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

ــوتان دفاع مقدس و مقاومت در کرمان تجلیل از پیشکس

خادمیاران رضوی بــا حضور در بیمارســتان پیامبر اعظم)ص( کرمــان از خدمات و فداکاری  های 
مدافعان ســامت و کادر درمان این مرکز درمانی تقدیر کردند.

بــه گــزارش جام جــم محمــد رضــا احمــدی؛ مســئول امــور فرهنگــی کانون  هــای خدمــت رضوی 
ئیــن تجلیــل از مدافعــان ســامت و کادر بیمارســتان پیامبــر اعظم)ص(  در اســتان کرمــان در آ
ضمن تجلیــل از پرســتاران و کارکنــان و کادر درمان ایــن بیمارســتان گفت: مردم شــریف ایران 
اســامی در ایــن ایــام نظاره گــر تاش  هــای ایثارگرانــه و از خودگذشــتگی پزشــکان، پرســتاران و 

کمک بهیاران هستند.
وی تصریح کــرد: در ماه  های گذشــته خادمیــاران در بیمارســتان  ها حضور پیــدا می کردند اما در 

این ایام حســب دســتور تولیت آســتان قــدس رضوی به دیــدار کادر درمــان کوویــد 19 می روند 
و بــا پرچم گردانــی و مدیحه ســرایی و اهدای تبرکــی از مدافعــان ســامت بیمارســتان  ها تجلیل 

می کنند.
مســئول امور فرهنگی کانون هــای خدمت رضــوی عنوان کرد: ان شــاهلل به زودی با ریشــه کنی 
این ویــروس منحــوس بتوانیــم دوباره میزبــان همه عاشــقان امام هشــتم در مشــهد مقدس 
باشــیم.وی با اشــاره به آغاز هفته دفاع مقدس عنوان کرد: عزت و اقتــدار امروز را مدیون خون 
شــهدای هشــت ســال دفاع مقدس هســتیم و امروز می توانیم در جهــان قدرتمنــد حرف خود 

را بزنیم.

از سوی خادمیاران رضوی صورت گرفت؛

قدردانی از کارکنان بیمارستان پیامبر اعظم)ص( و افضلی پور کرمان

مهنــدس فــاح مدیرعامــل شــرکت گاز کرمــان بــا 
اشــاره به توســعه گازرســانی صنایــع در ســال جهش 
تولیــد اظهــار داشــت: در ســالجاری و مقــارن بــا هفته 
دولت ۶محور صنعتــی )با 149 صنعــت(و یک جایگاه 

CNG در شــهرکهنوج افتتــاح گردیــده اند و گاز رســانی 
بــه10 محــور صنعتــی شــامل محــور کــوه کویــز بــا 42 
صنعــت/ 11 شــهرک صنعتــی بــا 21 صنعــت/ ســاخت 
و نصــب 70 ایســتگاه صنعتــی بــا 47 صنعت/محــور 
نگار_بهرامجرد بــا ۶ صنعت/ منطقــه دوچاهی با یک 
صنعت/صنایع شمال استان با 58صنعت/ صنایع 
جزء اســتان با 77صنعــت/ منطقــه جنوب اســتان با 
 754 هکتار گلخانــه محور کهنوج 

ً
41 صنعت و جمعــا

فاریاب بــا 28 صنعــت و در مجمــوع بــا ۳21 صنعت در 
حال اجرا می باشد .

به گزارش جام جم فاح افزود:  امیدواریم با گازرســانی 

به صنایع مذکور در سالجاری نیز قریب به 50 میلیون 
لیتــر از 145میلیــون لیتــر فــرآورده مصرفــی اســتان، 
صرفه  جویــی گــردد، کــه ایــن اقــدام تاثیــر بســزایی در 
جلوگیری از قاچاق ســوخت مایع خصوصا در مناطق 
جنوبــی اســتان دارد. وی در بخش دیگری از ســخنان 
خــود گفــت: از ابتــدای تاســیس شــرکت و تــا کنــون 
810 صنعــت و 79 جایــگاه CNG  در ســطح اســتان از 
نعمــت گاز طبیعی بهره مند شــده اند.  فــاح در پایان 
تصریــح کــرد: توجــه و اهمیــت دادن بــه حفــظ محیط 
زیســت در انجــام فعالیت  هــای صنعتــی گوشــه ای 
از مســئولیت های اجتماعــی هــر ســازمان می باشــد 

کــه خوشــبختانه شــرکت گاز اســتان کرمــان  طــی 
ســال های اخیــر رشــد چشــمگیری در گازرســانی بــه 
صنایــع اســتان داشــته اســت کــه ایــن امــر بــه دلیــل 
جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع منجر به  کاهش 
آالینده های  زیســت محیطی می گردد. امید آن اســت 
که با توسعه گازرسانی به سطح استان بویژه در حوزه 
صنعتی گام های بلند دیگری در راستای صرفه جویی 
حداکثــری در مصرف ســوخت مایع در اســتان کرمان 
برداریم و با اتمام پروژه های مزبور گام موثری در جهت 
تحقــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و نیــز رونق 

اشتغالزایی در سطح استان کرمان برداشته شود.

 مدیــرکل کمیتــه امــداد کرمــان بــا اشــاره به 
نیاز دانــش آموزان محــروم به ابــزار آموزش 
خواســت  خیــران  و  مــردم  از  غیرحضــوری 
کمــک کننــد تا هیــچ دانش آمــوزی بــه دلیل 
کمبــود امکانــات مجبــور بــه تــرک تحصیــل 

نشود.
بــه گــزارش جام جــم یحیــی صادقــی اظهــار 
جدیــد  تحصیلــی  ســال  آســتانه  در  کــرد: 
برنامه  هایــی بــرای حمایت از دانــش آموزان 
خانواده  هــای تحــت حمایــت کمیتــه امــداد 

داشتیم.
وی در خصــوص جشــن عاطفه  هــا گفــت: 
شــیوع کرونا باعــث شــد اجــرای برنامه  ها در 
، محافل مذهبی، نمــاز جمعه و  ســطح شــهر

مدارس میسر نشود.
صادقــی نیاز دانش آمــوزان به ابــزار آموزش 
غیرحضوری را مهم ترین مشــکل در شــرایط 

کنونی دانســت و گفت: متأســفانه بســیاری 
از خانواده  های تحت پوشــش کمیته امداد 
امــکان تأمیــن امکانــات الزم بــرای آمــوزش 

غیر حضوری فرزندانشــان را ندارند.
مدیــرکل کمیته امداد اســتان کرمــان گفت: 
یــم در ایــن  از مــردم و خیــران اســتدعا دار
زمینه ورود کرده و برای ایــن خانواده  ها یک 
زان  دســتگاه تبلــت یــا گوشــی هوشــمند ار
قیمــت با امــکان نصــب ســامانه شــاد تهیه 
کننــد و کمــک خــود را بــه صــورت پــول نقــد 

اهدا کنند.
وی بــا اشــاره بــه این کــه خیــران می تواننــد 
گوشی  های هوشــمند یا تبلت بااستفاده ای 
کــه در منــزل دارند را بــرای ایــن منظــور اهدا 
کننــد، افــزود: ایــن امــکان هــم وجــود دارد 
وامــی را بــرای خریــد تبلــت در اختیــار خیران 
قرار دهیم که باید قســط  های آن را پرداخت 

 . کنند
کرمــان  اســتان  امــداد  کمیتــه  کل  مدیــر 
تصریــح کــرد: امیــدوارم بــا حمایــت مــردم و 

کمــک یکدیگــر تــاش کنیــم هیــچ دانــش 
آمــوزی بــه دلیــل نداشــتن امکانــات مجبور 

به ترک تحصیل نشود.

مدیرکل کمیته امداد کرمان عنوان کرد؛

نیاز دانش آموزان محروم به ابزار آموزش غیرحضوری

اخاقــی  فضیلــت  تریــن  نــاب  مقــدس  دفــاع  در 
درخشید

 رهبر معظم انقالب اسالمی )مد ظله العالی(
دفــاع مقــدس، نــام  آشــناترین واژه در قامــوس 
حماســه  های عــزت آفرین ایران اســت کــه خاطرات 
دالوری  هــای آن، در تاریــخ شــکوهمند ایــن دیــار به 

یادگار مانده وخواهد ماند .   
پایــان شــهریور مــاه بازتــاب خاطــرات آغــاز هشــت 
ســال دفــاع مقــدس اســت، روز هایــی کــه ذره ذره 
را  خــاک میهــن اســامی مــان، ســربلندی ملتــی 
شــهادت می دهــد کــه ســرافرازانه در مقابــل دنیای 
، مقــاوم تر از کــوه ایســتادگی نموده  کفر و اســتکبار
، بیــرق آزادگــی را بــه اهتــزاز  و بــر بلنــدای قلــه افتخــار

درآوردند.
یکــی از ثمــرات بــزرگ دفــاع مقــدس، ایجــاد روحیــه 
ایثــار و فــداکاری بــود، جوانــان و رزمنــدگان اســام 
حضــرت  شــهیدان  ســاالر  و  ازســید  تاســی  بــه 
و  خودگذشــتی  ها  از  بــا  )ع(  اباعبداهلل الحســین 
ایثارگری  هــای خــود، آییــن و مرامــی را بنیــان نهادند 
که تا ابد در یاد و خاطر مردم ایران اســامی جاودانه 
خواهــد مانــد.در چهلمیــن ســال دفاع مقــدس یاد 
و خاطــره  ســردار دل ها ســپهبد شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی، سیدالشــهدای مقاومــت و فرمانــده 
دلیرمــردان  و  ثــاراهلل   41 لشــکر  پیــروز  همیشــه 
هشت ســال دفاع مقدس را گرامی داشــته از درگاه 
احدیت برای شهدا و امام شــهدا علو درجات و برای 
جانبــازان و ایثارگــران صحــت و ســامت  مســئلت 

دارم.
                                                                               احمد علیرمضانی 
                                           مدیر کل صدا وسیمای مرکز کرمان

استاندار خبر داد؛
افتتــاح 30 هــزار میلیــارد تومان 

ح در 3 شهرستان کرمان طر
 اســتاندار کرمــان از افتتــاح ۳0 هــزار میلیــارد 
در  معدنــی  و  صنعتــی  ح  هــای  طر تومــان 
و  شــهربابک  ســیرجان،  شهرســتان  های 

رفسنجان در سال جاری خبر داد. 
به گــزارش جام جــم محمدجواد فدایی در ســفر 
ع  بــه ســیرجان گفــت: مجموعــه باغــات و مــزار
کفریــز بــه وســعت 120 هکتــار در منطقــه بخش 
گلستان ســیرجان توســط واقف محمد حسین 
کرمانیــان در ســال 1۳40 دارایی  هــای خــود را 
وقــف اســتانداری کرمــان کــرد تــا صــرف هزینــه 
کــودکان بــی سرپرســت و بد سرپرســت شــوند 

که معروف به موقوفه کرمانیان اســت.
وی افــزود: در ســال 1۳۶0 بــا دســتور اســتاندار 
ع بــه چاه آب تجهیز شــدند و  وقت نیــز این مزار
120 هکتار پســته کاری و 10 هکتــار علوفه در این 

موقوفات انجام شد.
فدایــی گفــت: در ســال گذشــته 400 نفــر کودک 
بی سرپرســت، یتیــم یا بــد سرپرســت از همین 
وز هــم تصمیــم  موقوفــات اداره شــدند و امــر
گرفتیــم در شهرســتان ســیرجان نیــز از محــل 
اعتبارات این موقوفه در ســیرجان، محلی برای 

نگهداری کودکان فوق الذکر ایجاد شــود.
اســتاندار کرمــان همچنیــن از افتتــاح ۳0 هــزار 
ح  هــای صنعتــی و معدنــی  میلیــارد تومــان طر
و  شــهربابک  ســیرجان،  شهرســتان  های  در 
رفســنجان در ســال جــاری خبــرداد و گفــت: در 
ح مهــم  شهرســتان ســیرجان نیــز چندیــن طــر
عملیــات  کــه  دارد  وجــود  معدنــی  و  صنعتــی 

اجرایی شان بزودی آغاز می شود.
وی ضمــن توصیــه بــه مدیــران بخــش صنایــع 
معدنــی و صنعتــی در اســتان در ســال جهــش 
تولید، امســال را فرصــت خوبی برای پیشــرفت 
و توســعه بیشــتر دانســت وتاش بیشــتر برای 
توســعه صنعــت ومعــدن در اســتان را ضــروری 

دانست.

 

ســیدمهران عالــم زاده، شــهردار کرمــان در نشســت عمومــی 
شورای اسامی شهر کرمان، با اشاره به بازدید از روند پیشرفت 
آرامســتان جدید کرمان، یادآور شد: چندی پیش نیز جلسه ای 

در این خصوص با معاون امور عمرانی استاندار داشتیم.
بــه گــزارش جام جــم عالــم زاده ادامــه داد: ســاخت یکــی از 
گلبرگ  هــای آرامســتان شــروع شــده، خاک بــرداری گلبــرگ اول 
ظرف 10 روز آینــده به پایان می رســد و ردیف گــذاری و نصب قبور 

پیش ساخته نیز آغاز خواهد شد.
 برای پیش فروش 

ً
شهردار کرمان با اشاره به مزاید ه ای که اخیرا

، بیان  محل دفــن امــوات برگــزار شــد و باال بــودن قیمــت قبــور
کرد: مزایده و پیش فــروش، مربوط به قبوری بــود که موقعیت 
ویژ ه ای دارند؛ بنابراین، برای جلوگیری از رانت و فســاد، از شــورا 
مجــوز گرفتیم تــا این قبــور در قالــب مزایــده واگذار شــوند. وی 
اظهــار کــرد: فــروش قبــور براســاس حداقــل قیمــت هم چنان 
خ قبــور عــادی تغییــری ایجاد نشــده اســت.  وجــود دارد و در نــر
شــهردار کرمان بیان کرد: درخصوص ســاخت پارک گردشــگری 
و پیاده راه ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، جلســه ای با 
اســتاندار داشــتیم که قرار شــد اســتاندار هم در ایــن خصوص 
ورود کنــد و با محوریت شــهرداری از مشــارکت ســرمایه گذاران 
اســتفاده شــود.عالم زاده اظهــار کــرد: با توجــه به انتخاب شــهر 

کرمان به عنوان شهر پایلوت دوستدار کودک، پنج شنبۀ هفته 
گذشته، نخســتین کارگاه طراحی فضا های شــهری با مشارکت 
ســازمان شــهرداری و دهیاری  های کشــور به صــورت حضوری و 

آناین در کرمان برگزار شد که بازخورد مطلوبی داشت.
وی ادامه داد: با توجه به این که در سال جاری ساخت پنج پارک 
ویژۀ کودکان در پنج منطقۀ شهر کرمان در دستور کار قرار دارد، 

برگزاری چنین کارگاه آموزشی ضرورت داشت.
شــهردار کرمــان ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای پیوســتن شــهر 
کرمــان بــه جرگۀ شــهر های دوســتدار کــودک جهــان بیــان کرد: 
عاوه بــر این که در حــال مناسب ســازی فضا های شــهری برای 
اســتفادۀ افراد دارای معلولیت هستیم، تمام فضا های شهری 
را برای اســتفادۀ ایمن کودکان نیز متناســب با اســتاندارد های 

تعریف شده، مناسب سازی خواهیم کرد.
عالــم زاده یــادآور شــد: امــروز زهــرا موســی پور به عنوان مشــاور 
شــهردار در امــور اجتماعــی و مشــارکت  های عالم المنفعــۀ 
شــهرداری، انتخــاب و معرفــی شــدند کــه امیدواریــم بتوانیــم از 

تجربیاتی که ایشان در این زمینه دارند، بهره ببریم.
وی درخصــوص الــزام ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
بــه اســتفاده از مجــری ذی صــاح درخصــوص صــدور پروانــۀ 
برخی گروه  های ســاختمانی بیــان کرد: بــا توجه بــه این که مردم 
باتکلیف اند و مــا هم در زمینۀ صــدور پروانه ســاختمانی دچار 
مشــکل شــد ه ایم، در جلســۀ آتی هیــأت چهارنفــره کــه در دفتر 
معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری برگــزار می شــود، مصوبــۀ 
ح می کنیــم تا با  کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورا را مطر
توجه به آن تصمیم گرفته شــود؛ ضمن این که شهرداری در هر 

صورت براساس قانون عمل خواهد کرد.
وی ضمن تشــکر از معاونان فنــی و عمرانی، خدمات شــهری و 
مالی و اقتصادی شهرداری و کارشناسان مربوط که در بهسازی 
ســاختمان جدیــد شــورا نقش ویــژ ه ای داشــتند، گفت: ســعی 
کردیم ســاختمان جدید شــورای شــهر واقع در خیابان ســپه با 
حداقــل تغییــرات و هزینه بهســازی شــود، تمــام کار هــا اصولی 

باشد و از دوباره کاری جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز کرمان عنوان کرد؛

توسعه گازرسانی به صنایع در سال جهش تولید 

روحیه ایثار و فــداکاری از ثمرات 
بزرگ دفاع مقدس بود

شهردار کرمان خبر داد؛

 پیشرفت مطلوب آماده سازی آرامستان 
جدید شهر

دفــاع  پیشکســوتان  از  یــم  تکر و  تجلیــل  آییــن 
مقــدس و مقاومــت در اســتان کرمــان همزمــان 
بــا سراســر کشــور بــا حضــور حجت االســام حســن 
محمدجــواد  و  جمعــه  امــام  علیدادی ســلیمانی 
وفــی  معر حســین  ســردار   ، اســتاندار فدائــی 
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان، ســرتیپ 
قــرارگاه  فرمانــده  غامعلیــان  امیــر  ســتاد  دوم 
منطقــه ای جنــوب شــرق ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران، ســردار عبدالرضــا ناظــری فرمانــده انتظامــی، 
فرماند هــان نظامــی و انتظامــی، پیشکســوتان و 
رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس و خانواده  هــای 
معظــم شــهیدان در ســالن اجتماعــات دانشــگاه 

فرهنگیــان کرمــان برگــزار شــد.
بــه گــزارش جام جــم آییــن تجلیــل از پیشکســوتان 
دفــاع مقــدس در کرمــان بــا پخــش مســتقیم دیــدار 
حضــرت آیــت  اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی بــه  صــورت ارتبــاط تصویــری بــا رزمنــدگان 
دوران دفــاع مقــدس همــراه بــود.در ایــن آییــن 
7۶ عنــوان کتــاب در حــوزه دفــاع مقــدس بــا  از 
ــاع  ــای دف ــر ارزش  ه ــار و نش ث ــظ آ ــز حف ــت مرک محوری

مقــدس اســتان کرمــان رونمایــی شــد.
 اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر این کــه تهدید هــای 
ــت:  ــت گف ــدنی نیس ــام ش ــی تم ــچ زمان ــمنان هی دش
از  دشــمنان  تهدید هــای  بــا  مقابلــه  بــرای  بایــد 
حــاج  شــهید  ســپهبد  ماننــد  رگانــی  بز و  شــهدا 
قاســم ســلیمانی بــه عنــوان الگویــی تمــام عیــار 
بهــره بــرد.  محمــد جــواد فدائــی در آییــن انعقــاد 
 2 بــرای  مســکن  ســاخت  و  تامیــن  تفاهمنامــه 
هــزار ایثارگــر و ســاماندهی اشــتغال و کارآفرینــی 
هــزار و 200 ایثارگــران بیــن بنیــاد شــهید کشــور و 
ــزد  ــگاه شــهدا ن ــه جای ــا اشــاره ب اســتانداری کرمــان ب
خداونــد افــزود: شــهدا در دفــاع از اســام، نظــام و 

انقــاب الگویــی تمــام عیــار مــا هســتند.
وی اظهــار داشــت: دســتاورد های نظــام اســامی 
متعلــق بــه خانــواده شــهدا و رزمنــدگان اســت و 
احتــرام بــه خانــواده رزمنــدگان، شــهدا و ایثارگــران 

وظیفــه مســئوالن و مــردم اســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان این کــه دفــاع مقــدس 
روحیــه اســامی، انســانی و فرهنگــی ملــت ایــران را 
ــات  ــده اقدام ــرر ش ــزود: مق ــت اف ــش گذاش ــه نمای ب

خانــواده  بــه  خدمــت  منظــور  بــه  شایســته ای 
ایثارگــران و حــل مشــکات آن هــا انجــام شــود کــه 
در ایــن راســتا انعقــاد 2 تفاهمنامــه بــرای کمــک 
ایثارگــران و  بــه حــل مشــکل مســکن خانــواده 
اشــتغال فرزنــدان آن هــا در دســتور کار قــرار گرفــت. 
اســتاندار کرمــان همچنیــن ضمــن ماقــات مردمــی 

و دیــدار حضــوری بــا تعــدادی از خانــواده ایثارگــران و 
حضــور در مرکــز ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم 
و دولــت )ســامد(، بــه درخواســت ها و مســائل 
و  رســیدگی  وندان  شــهر ســوی  از  شــده  ح  مطــر
دســتورات الزم را بــه مدیــران دســتگاه های اجرایــی 

ابــاغ کــرد.

آرامستان  جدید کرمان
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3 حجت االسام حسین ســازندگی در جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ســتاد اربعین استان کرمان 
که با حضور حجت االسام احمدی مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور برگزار شد با آرزوی 
قبولی عزاداری  ها در ایام ماه  های محرم و صفر اظهار داشــت: شــیوع ویروس کرونا در کشور باعث 

شد که عزادارای  های امسال به گونه ای دیگر برگزار شود.
به گزارش جام جم حجت االسام ســازندگی با گرامیداشت چهلمین ســالگرد هفته دفاع مقدس 

افزود: هفته دفاع مقــدس یادآور ازخودگذشــتی  های ملت مــا برای دین خدا اســت و شــهدا در راه 
دین خدا جان خود را تقدیم کردند.مسئول بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان کرمان با 
اشاره به این که امسال به دلیل شیوع کرونا مراسم راهپیمایی اربعین برگزار نمی شود گفت: به این 
جهت برنامه  های ستاد اربعین از جمله حمل و نقل و زیرساختی اجرا نشده است.وی با بیان این که 
اربعین حسینی زنده است و برنامه  های فرهنگی ســتاد اربعین اســتان کرمان در این ارتباط مانند 

سال  های گذشته برگزار خواهد شد افزود: برنامه  های کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان در چند 
قالب پیش بینی شده که اجرایی می شود.سازندگی با اشاره به این که امسال نخستین سالی است 
که در ایام اربعین سیدالشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم عزیز در جمع ما نیست ادامه داد: یکی 
از موضوعاتی که امسال در کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان کرمان در این ایام پیگیری می شود 

پیوند نسل  های گذشته و آینده ذیل شهادت سردار دل  ها حاج قاسم سلیمانی است.

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
زمندگان شــرکت بــرق جنوب  ر

استان تجلیل شدند
 

مهــدوی نیــا مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق جنــوب اســتان کرمــان بــه مناســبت هفتــه 
شــرکت  ایــن  زمنــده  ر ســه  از  مقــدس  دفــاع 

قدردانی نمود.
وابــط عمومــی  بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ر
شــرکت توزیع نیروی بــرق جنوب اســتان کرمان، 
مهدوی نیا ضمن اشــاره بــه رشــادت های ارزنده 
ایثارگــران و رزمنــدگان بیــان نمــود: خون شــهدا 
و صبر و اســتقامت رزمنــدگان، میــراث گرانبهای 
حــال  همــه  در  بایــد  و  می باشــد  کشــورمان 

شکرگزار و قدردان آن باشیم.
او در ادامــه ســخنان خــود اعــام داشــت: در 
جهــت پاسداشــت مقــام و منزلــت و مجاهــدت 
رزمنــدگان امــروز بایــد بــا تمــام تــوان در خدمت 

این عزیزان باشیم. 
مهــدوی نیــا تاکید کــرد: انتقــال ارزش هــای دفاع 
مقــدس بــه نســل جــوان یــک وظیفــه همگانــی 
ایــن  کنیــم  تــاش  بایــد  مــا  همگــی  و  اســت 
جلوه هــای زیبــا و مردمــی را بــه نحــو مطلوبــی بــه 

جوانان امروز ارائه نمائیم.
در پایــان بــه پــاس صبــر و ایثارگری هــای ایــن 
رزمندگان به رســم یادبود بــا اهداء لــوح تقدیر و 
با حضور مدیــر عامل، معــاون مالی و پشــتیبانی 
قایــان  و عضــو اصلــی هیــات مدیــره شــرکت از آ
، مجتبــی  عبدالحمیــد شــیرنژاد، علــی صالــح فــر

بقولــی، تقدیر به عمل آمد.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

بــا توجــه بــه قطــع همــکاری پیمانــکار خارجــی پــروژه 
نصب اســتکر ریکایمــر به دلیــل تحریم  هــا، نصب و 
راه انــدازی تمامــی تجهیــزات پــروژه توســط نیرو هــای 

متخصص داخلی انجام شده است.
بــه گــزارش جام جــم مارحمــان مدیرعامــل شــرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر به همراه جمعی از معاونان 
ح آماده  و مدیران شرکت از راه اندازی آزمایشی دو طر
بهره بــرداری و افتتــاح رســمی در ایــن شــرکت بازدیــد 
نمود.مارحمان ابتدا به بازدیــد از پروژه احداث پایل 
دوم ســنگ آهن شکســته و نصــب اســتکر ریکایمر 
پرداخت.ایــن پــروژه کــه یکــی از بزرگ تریــن ریکایمر 
ســنگ آهــن خاورمیانــه اســت بــا ســرمایه گذاری 7 
میلیــون یــورو و 420 میلیــارد ریــال بــه اجــرا درآمــد که 
بــه دلیــل تحریم  هــای خصمانــه بین المللــی و قطــع 
همــکارى پیمانــکار خارجــی، تامیــن بــا مشــکات 
عدیــده ســخت افزاری و نرم افــزاری نظیــر کســری 
نقشــه  های اجرایی و قطعات، ایرادات ساخت و عدم 
دسترســی بــه برنامه  هــای کنترلــی و.... مواجــه شــده 
بــود و ســرانجام بــه دســتور مدیریــت ارشــد شــرکت 
و بــا اعتمــاد بــه نیرو هــای متخصــص داخلــی توســط 
معاونت فنــی مهندســی مجتمع گل گهــر و مدیریت 
اصــاح خطــوط بــا هــدف حمایــت از شــرکت  های 
توانمند داخلی و بومی ســازی، نصــب و راه اندازی این 
نوع تجهیزات کــه داراى به روزترین تکنولوژى موجود 
در ایــن زمینــه می باشــد بــا هزینــه بســیار پایین تــر 
راه انــدازی و در اختیــار بهره بــردار کارخانــه تغلیــظ قرار 
گرفــت. ایــن ریکایمــر بــا ظرفیــت اســمی ۳،250 تــن 
بــر ســاعت خوراک دهــی می باشــد. از جملــه اهــداف 
اجــرای ایــن پــروژه اختــاط مناســب خــوراک ورودی 
و کاهــش چشــم گیر نوســانات کیفــی و  در نتیجــه 
افزایش راندمــان خطوط تولید کنســانتره می باشــد.
پروژه بعــدی کــه مــورد بازدیــد مارحمــان و معاونان 
شــرکت گل گهــر قــرار گرفــت، پــروژه احــداث تیکنــر 

مرکــزی مجتمــع گل گهــر و اجــزای وابســته بــود کــه با 
ح  های توســعه  هــدف بازیابــی آب از جریــان باطله طر
خطــوط کنســانتره مجتمــع تعریف شــده اســت. این 
پروژه شــامل طراحی، مهندســی، تامیــن و اجرای یک 
خ ته نشینی باال  دســتگاه تیکنر از نوع تیکنر های با نر
و اجزای وابسته می باشد.هدف از احداث این پروژه، 
ح  های فرآوری غبار کارخانه  آب گیری از باطله رقیــق طر
تغلیــظ، فــرآوری غبــار تــه ریــز ســیکلون های کارخانــه 
ح توســعه خــط 4 کنســانتره )پلی  تغلیــظ و باطلــه طــر
کام( و بازچرخانــی آب بازیابــی شــده بــه کارخانه  هــای 
تولیــدی اســت.ظرفیت عملیاتــی پــروژه، 400 تــن بــر 
ســاعت جامد خشــک )آب گیــری از 5150 مترمکعب 
بــر ســاعت دوغــاب( اســت کــه بازیابــی، بازچرخانی و 
اســتفاده مجــدد آب مــورد نیــاز کارخانه  های فــرآوری 
و در نتیجه حفــظ مقادیر قابــل توجه منابــع آب )1۳00 
لیتر بر ثانیه( و اســتفاده از این منابع در سایر خطوط 
تولیــد توســعه ای از عمــده مزایــای اجــرای ایــن پروژه 

می باشد. 
به دلیل قرار گرفتن مجتمع گل گهر در اقلیم خشک، 
راه انــدازی ایــن پروژه در ســال جهــش تولیــد از ارکان 
ح  هــای توســعه ای تولید کنســانتره  اصلــی اجــرای طر
ح  ح فــرآوری غبــار و طر در مجتمــع گل گهــر شــامل طر
ح  های  توســعه خط 4 تولید کنســانتره که از جمله طر
اصلــی افزایــش تولیــد کنســانتره هســتند بــه شــمار 

می رود.
تمامــی تجهیــزات پــروژه بــه غیــر از مکانیــزم تیکنــر و 
الت اســاری و بخشــی از تجهیــزات و قطعــات  شــیرآ
برقــی، ســاخت داخــل می باشــد.قابل ذکــر اســت، 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در ســال جــاری 
ح بــزرگ را در برنامــه دارد کــه مجمــوع  افتتــاح 14 طــر
این ســرمایه گذاری  ها بالغ بــر 22 هزار میلیــارد تومان 
بــا اشــتغال حــدود 4400 نفــر بــه طــور مســتقیم و 

غیرمستقیم است.

بازدید مدیرعامل گل گهر و جمعی از مسئوالن 
ح  آماده بهره برداری از 2 طر

، مقاومــت و پیــروزی با حضــور معاون  زنــگ ایثــار
رئیــس جمهــوری و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران بــه یــاد ۳۶ هــزار شــهید دانــش آموز در 
جوار مــزار ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی 

نواخته شد.
به گزارش جام جم ســعید اوحدی معــاون رئیس 
جمهــوری و  رئیــس ســازمان بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران در ایــن آییــن ضمــن ادای احتــرام بــه 
مقــام شــامخ سیدالشــهدای جبهــه مقاومــت و 
یــاران شــهیدش بــه واقعــه عاشــورا اشــاره کرد و 
گفــت: بعــد از ایــن واقعــه بــزرگ هیــچ رویــدادی 

مانند هشت ســال دفاع مقدس را نداشته ایم.
وی ادامــه داد:  امیــد اســت از عنایــت شــهدا 
بهــره منــد شــویم و در مســیر خدمت بــه جامعه 

ایثارگری موفق باشیم.
اوحــدی بــا تاکید بــر این کــه شــهدا زنده هســتند 
یــده انــد بیــان کــرد: گلــزار  و در بهشــت مــاوا گز
شــهدا قطعــه ای از بهشــت بــر روی زمین اســت.

وی گفت: شــهید ســپهبد ســلیمانی منتســب به 
، مدافعــان و  کرمــان و در دل همــه مــردم کشــور
رزمنــدگان جبهــه مقاومــت و عاشــقان اهل بیت 

جا گرفته است.

ســاخت  و  تامیــن  تفاهم نامــه  انعقــاد   *
مسکن برای 2 هزار ایثارگر

 تفاهمنامه تامین و ســاخت مســکن برای 2 هزار 
ایثارگــر و ســاماندهی اشــتغال و کارآفرینــی بــرای 
هــزار و 200 ایثارگــران بیــن بنیــاد شــهید کشــور و 
اســتانداری کرمان در محل گلزار شــهدای کرمان 

منعقد شد.
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران در ایــن آییــن گفت: توجــه رهبر 
معظم انقاب اســامی بــه دفاع مقدس، شــهدا، 
ایثارگــران و رزمنــدگان بیانگــر ارزش بزرگی اســت 

که باید قدردان این نعمت باشــیم.
قاســم  حــاج  شــهید  ســپهبد  ود:  افــز اوحــدی 
ســلیمانی در زمینه مقابله بــا داعش اقدام بزرگی 
انجــام داد و  تکفیری هــا هجمــه ســنگینی بــرای 
ثار اهل بیت در دســت اجرا داشتند  نابود کردن آ
که بــا اقدامات جبهــه مقاومت نــاکام ماندند.وی 
بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری مبنــی بر 
جلوگیــری از تحریــف تاریــخ دفــاع مقــدس افزود: 
بایــد بتوانیم وقایــع را آنطور که هســت  ســینه به 
ســینه بــه نســل های بعــدی منتقــل و از تحریــف 

تاریخ جلوگیری کنیم.

رئیــس ســازمان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
بــه انعقــاد تفاهمنامــه بــرای ســاخت مســکن و 
اشــتغال ایثارگران اشــاره و تصریح کرد: مجموعه 

صنایــع مــس ایــران بخشــی از ایــن اشــتغال را 
تامیــن می کننــد امــا در حــوزه اشــتغال ایثارگــران 

هنوز تا نقطــه مطلوب فاصله داریم.

؛ با حضور معاون رئیس جمهور

زنگ ایثار در کرمان نواخته شد

یت »حاج قاسم« برگزار می شود برنامه های فرهنگی ســتاد اربعین با محور

 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان 
گفت: از ســال 92 تاکنون تعداد ســالن های سینما در 
این اســتان از هفت به 14 ســالن افزایش یافته است 
که رشد 100 درصدی را در بخش سالن نمایش شاهد 

هستیم. 
به گزارش جام جم محمــد رضا علیــزاده در دومین روز 
از نخســتین جشــنواره فیلم کرمان افــزود: همچنین 
بــا احیــا و افتتــاح ســالن های نمایــش فیلــم، تعــداد 
صندلی هــای ســینما بــا افزایــش ۶0 درصــدی از 2 هــزار 
و 700 صندلــی بــه چهــار هــزار و 500 صندلــی رســیده 

اســت.وی تصریح کــرد: در بحــث برگــزاری رویداد های 
سینمایی نیز در هفت سال گذشته 18 رویداد شامل 
، ســینما حقیقــت و کــودک در  جشــنواره های فجــر
اســتان کرمــان اجــرا شــده اســت.مدیرکل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی اســتان کرمان بیان کرد: همچنین در 
حــوزه آمــوزش در کنار هنرســتان پســرانه، هنرســتان 
دخترانــه هنــر نیــز راه انــدازی شــده اســت و تعــداد 
آموزشگاه های آزاد نیز افزایش قابل توجهی یافته که 
نقش مهمــی در پــرورش اســتعداد های ســینمایی و 

هنری دارند.

وی تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان هنرمنــدان شــاخص 
و فیلمســازان بســیار خــوب و دارای لوکیشــن ها و 
تنــوع جغرافیایی در حــوزه سینماســت، امــا در بحث 
تولیــد فیلــم انتظــارات را نتوانســتیم بــرآورده کنیــم، 
کــه امیدواریــم بــا اتفاقاتــی ماننــد برگــزاری جشــنواره  
فیلــم کرمــان بــزودی شــاهد پویایــی در ایــن بخــش 
هم باشــیم.علیزاده تصریح کــرد: باید بــرای حمایت از 
هنرمندان سینما ارتباط بین بخش اقتصادی و هنری 
برقــرار شــود تــا پشــتیبانی الزم از فیلمســازان وتولید 
فیلم به عمل آید.وی گفت: سینما هنری فاخر است 

کــه می توانــد ظرفیت هــا و جاذبه هــای اســتان کرمان 
را بــه بهتریــن شــکل معرفــی کند.مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسامی با اشاره به گرامیداشت روز ملی سینما 
افــزود: یاد و خاطــره هنرمنــد فقید اســتاد محمد علی 
کشــاورز و منتقد و نویسنده ســینما مرحوم مسعود 
مهرابــی را گرامی می داریــم.در دومین شــب از برگزاری 
جشــنواره فیلم کرمان با حضور جمعی از مسئوالن و 
ا هالی ســینما، آییــن روز ملی ســینما و یادمان محمد 
علی کشــاورز  بازیگر پیشکسوت و مســعود مهرابی، 
نویسنده مجله فیلم در باغ موزه هرندی شهر کرمان 

برگزار شد.نخستین جشنواره فیلم از ۳0 شهریور آغاز 
شده است و تا دوم مهر در شهر کرمان ادامه داشت.

              

فاضــاب  و  آب  شــرکت  عمومــی  وابــط  ر مدیــر 
اســتان کرمان با اشــاره به ضرورت فرهنگ ســازی 
یــت مصــرف بــر انجــام ایــن امــر  در زمینــه مدیر

متناســب با بافت اجتماعی هــر منطقه تأکید کرد.
بــه گــزارش جام جــم حســین غفــاری در نشســت 
شهرســتان های  عمومــی  وابــط  ر مســئوالن 
شــرقی و جنوبی  اســتان با اشــاره بــه تنوع شــرایط 
جغرافیایی در این اســتان خاطرنشــان کرد: اقلیم، 
شــرایط جــوی  و وضعیــت آب در شــمال، جنــوب 
و شــرق اســتان بــه طــور کامــل متفــاوت اســت، 
بنابرایــن مســائل و مشــکات آن هــا نیــز از یــک 
جنس نیســتند؛ لــذا بایــد تصمیمــات و راه حل ها، 
هــر  اجتماعــی  و  فرهنگــی  شــرایط  بــا  متناســب 

منطقه از استان اتخاذ شود.
وی ادامه داد: بــا پایــان یافتن فصل گرمــا، مصرف 
تــا حــد قابــل توجهــی کاهــش می یابــد امــا نبایــد از 
انجام اقدامات فرهنگی در این بخش غافل شــد.

غفــاری یکــی دیگــر از اقدامــات مهمــی کــه بایــد در 
وابــط عمومی هــای شهرســتان های  دســتور کار ر
اســتان قــرار گیــرد را فرهنــگ ســازی در بخــش 
پرداخــت وجــوه آب بهــا ذکــر کــرد و یــادآور شــد: 
و  صرفه جویــی  بخــش  در  فرهنگــی  اقدامــات 
وصولــی آب بهــا بایــد بــه مــوازات یکدیگــر انجــام 
آبفــای  شــرکت  عمومــی  وابــط  ر مدیــر  شــود. 
اســتان کرمــان بــا تأکیــد بر ضــرورت بهــره گیــری از 
معلومــات، تجربیــات و اندوخته هــای یکدیگــر در 
راســتای تهیه یــک برنامــه مدون در ایــن خصوص 
گفــت: مخاطب مــا تمــام جمعیت یک شهرســتان 
اســت و ایــن مســاله بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت و حساســیت کار روابــط 
عمومــی تصریح کــرد: یک مســئول روابــط عمومی 
بــا هــزاران نفــر در شــهر و شهرســتان در ارتبــاط 

اســت، بنابرایــن بایــد مدیریــت شــده عمــل کنید 
چــرا کــه یــک رفتــار و برخــورد می توانــد پیامد هــای 
زیــادی بــه دنبــال داشــته باشــد.غفاری خطــاب به 
مســئوالن روابــط عمومــی آبفــای شهرســتان های 
شــرقی اظهارداشــت: به قــدرت قلم توجه داشــته 
باشــید، یک خبــر تولیدی شــما می تواند سیســتم 

را باال ببرد یــا برعکس آن عمل کند. 
بــه  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
در  آن  اثربخشــی  و  نقــش  محیطــی،  تبلیغــات 
فرهنگ ســازی اشــاره و خاطرنشــان کــرد: حتمــا بــا 
همــکاری شــهرداری ها از ایــن ظرفیت در راســتای 

فرهنگ سازی اســتفاده کنید.
مدیــر روابط عمومــی شــرکت آبفای اســتان کرمان 
با بیان این که روابط عمومی ســتاد در طول مســیر 
همــراه و همیــار شــما خواهــد بــود تأکیــد کــرد: در 
مواقــع مــورد نیــاز حمایت هــای الزم از شــما در 
محیطــی،  تبلیغــات  جملــه  از  بخش هــا  تمامــی 
طراحــی، تولیــد محتــوا و... خواهــد شــد و از ایــن 

بابت جای هیچگونه نگرانی نیســت.

از سال 92 تا کنون؛

تعداد سالن های سینما100درصد افزایش یافت

یت مصرف  فرهنگ سازی مدیر
متناسب با بافت اجتماعی انجام  شود

 معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان 
ح »روز جهانــی بــدون خــودرو« در بلــوار  گفــت: طــر

رضوان و بلوار غدیر شهر کرمان اجرا می شود.
بــه گــزارش جام جــم مهــدی نیکویــی در جلســه 
ح »روز جهانــی بــدون  کارگــروه ترافیــک افــزود: طــر
خــودرو«، با مدیریــت ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری کرمــان، اول مهــر در کرمــان، 
هم زمان با 70 شــهِر کشــور اجرا می شــود.وی اظهار 
ح با همکاری پلیس راهور مرکز استان  کرد: این طر
و سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل 
شــهرداری کرمان در حاشــیه اســتادیوم امــام علی 

)ع( اجرا می شود.
شــهردار  زیربنایــی  امــور  و  حمل ونقــل  معــاون 
ح »روز جهانی بــدون خودرو«  کرمان ادامــه داد: طــر
از ســاعت 1۶ اول مهــر بــه مــدت چهــار ســاعت بــا 
بلــوار  ورودی  از  رضــوان  بلــوار  مسدودســازی 
جمهوری اســامی و بلــوار غدیــر یــک تــا خیابــان 
الله جنوبــی اجرا می شــود.در این جلســه، بــا توجه 
ح  هــای پیشــنهادی مشــاور و نظــر اعضــای  بــه طر

کارگــروه ترافیــک، در خصوص غیرهم سطح ســازِی 
ح  ح ارائــه شــد کــه طــر ســه راه شــرف آباد دو طــر
شــماره دو، مورد تأییــد اعضای کارگروه قــرار گرفت 
ح بررســی و  و مقــرر شــد در خصــوص ســرعت طــر
هزینه  هــای تملــک نیــز ارائــه شــود.همچنین در 
ح  هــای مطالعاتــی اجــرای تقاطــع  ایــن جلســه طر
ســاماندهی  شــرف آباد،  ســه راه  غیرهم ســطح 
ورودی  هــا و خروجی  هــای شــهر کرمــان از بلــوار 
ح  آیت اهلل رفســنجانی و اتوبان هفت باغ، اجرای طر
اصاح هندسی بزرگراه شــمالی در محدوده سه راه 
شرف آباد، ایجاد ســرعت کاه قبل از میدان سپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی و بلوار حجــاج قبل از 

دوربرگردان، بررسی شد.

ســازمان  دســتباف  فــرش  اداره  رئیــس  گفتــه  بــه   
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان قالیبافــان 
متقاضی بیمه می توانند تــا پنجم مهر جاری با مراجعه 
بــه شــعبه های ایــن ســازمان در سراســر اســتان از 

مزایای یک سال بیمه رایگان دولت بهره مند شوند.
به گــزارش جام جم روح اهلل اســامی ضمــن اعام این 
مطلــب افــزود: بــا پیگیری هــای متولیــان اداره فــرش 
ســازمان صمــت و مرکــز ملی فــرش ایــران و همچنین 
یاســت  ر وســتایی  ر اشــتغال  معاونــت  حمایــت 
جمهوری، اخیرا بــرای حمایــت از تولیدکنندگان فرش 
دســتباف امــکان پوشــش حداکثــری قالیبافــان در 
صنــدوق بیمــه کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر بــا 
شــرایط  خوبی فراهم شــده اســت. وی اظهار داشــت: 

دارای  یــا  و  دارنــد  قالیبافــی  کارت  کــه  قالیبافانــی 
گواهینامــه مهــارت از ســوی فنــی و حرفه ای هســتند، 
مشــمول ایــن بیمه رایــگان خواهند شــد. اســامی  با 
تاکید بر این که متقاضیانی که در ســازمان تقاضا  نامه 
ارائــه دهند از یکــم مهر بیمه برایشــان رد خواهد شــد 
افزود: همه کســانی کــه در حرفــه قالیبافی و مشــاغل 
مربــوط بــه آن هــا در شــهر ها مشــغول بــه کارنــد نیــز 

مشمول این بیمه خواهند شد. 
با وجود 40 هــزار هنرمند فرشــباف واجد شــرایط بیمه 
در اســتان کرمان اکنون تن ها 18 هزار نفــر از این افراد 
بیمه شده اند و این در حالیســت که بیمه شدن این 
افــراد می توانــد ثبــات و بقــای فــرش کرمــان را در بــازار 

صادرات جهانی حفظ کند.

معاون شهردار کرمان خبر داد؛

ح »روز جهانی بدون خودرو« در کرمان اجرای طر

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صمت استان؛

قالیبافان کرمانی یک سال رایگان بیمه می شوند
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افسوس که عمر در بطالت بگذشت 
با باِر گنه، بدوِن طاعت بگذشت

فــــــــــردا که به صحنه مجازات روم       
امام خمینی - )ه(گویند که هنگام ندامت بگذشت

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شمال استان :

ح برق امید برای مشترکان شمال استان از مهر اجرای طر

بــا تکیــه بــر دانــش فنــی متخصصیــن داخلی، 
پــروژه خردایــش بــار برگشــتی کارخانــه تغلیظ 
معکــوس  مهندســی  وش  ر بــه  میــدوک 
تــاش  بــا  کــه  برنامه نویســی و طراحــی شــد 
وزی پنــج ماهــه بــه نتیجــه رســید و  شــبانه ر
پــس از رفــع نواقــص و رســیدن بــه دانه بنــدی 

مطلوب آماده بهره برداری شــد.
 بــه گــزارش جام جــم مــدار فــرآوری کارخانــه 
تغلیــظ میــدوک بــرای فــرآوری ۶25 تــن خــاک 
در ســاعت طراحــی شــده اســت و بــا انجــام 
تغییــرات در تمــام مراحــل زنجیــره تولیــد ایــن 
ظرفیت بــه حدود 900 تــن در ســاعت افزایش 
ود نصــب سنگ شــکن   یافتــه و انتظــار مــی ر
نــد  بتوا نیــز  برگشــتی  بــار  مســیر  XL400در 
خ بــار ورودی  فرآینــد گریندینــگ را از منظــر نــر

و دانه بندی مواد و انرژی مصرفــی بهینه کند.
میــدوک  اصاحــات  مجــری  هاشــم نیا  داور  
درایــن خصــوص اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
کشــور و عــدم همــکاری  یــم در  شــرایط تحر
فــرد  بــه  منحصــر  و  خارجــی  کننــده  تامیــن 
بــودن تجهیــز و نواقــص موجــود، راه انــدازی 
ایــن پروژه بــا دانــش فنــی داخلی شــرکت ملی 
صنایــع مــس ایــران گام بزرگی جهت رســیدن 
بــه افزایــش تولیــد و خودکفایــی بــود کــه این 
ا بــه همــه عوامــل موثــر در ایــن  موفقیــت ر

پروژه تبریــک عرض می کنم.
وژه  وی در تشــریح ایــن دســتاورد گفــت: پــر
اجــرای خردایــش بــار برگشــتی کارخانــه تغلیظ 
1۳9۶ بــا هــدف افزایــش  میــدوک در ســال 
ظرفیــت کارخانــه تغلیــظ بــه واحــد اصاحــات 
یندینــگ  گر ر  مــدا در  و  شــد  بــاغ  ا میــدوک 
کارخانــه تغلیــظ میــدوک از یــک آســیای نیمــه 
خودشکن با قطر 10 متر اســتفاده شده است 
کــه معموال هــر کجا از این نوع آســیا اســتفاده 
شــود یک سنگ شــکن مناســب نیز در مسیر 

بار برگشــتی این آســیا اســتفاده می شــود ولی 
در مجتمــع مــس شــهربابک از همــان ابتــدا 
در طراحــی مــدار گریندینــگ این سنگ شــکن 

دیده نشده است.

رســی  های انجــام شــده  وی ادامــه داد: بــا بر
توســط کارشناســان امــور تغلیــظ بــرای نصــب 
یــک عــدد سنگ شــکن در دســتور کار قــرار 
گرفــت کــه هــم بتوانــد بــرای افزایــش ظرفیت 
کارخانــه موثــر باشــد و هــم انــرژی مــورد نیــاز 

برای خردایــش را بهینه کند. 
هاشــم نیا تصریــح کــرد: در راســتای اســتفاده 
ح  های توســعه  از تجهیزات بــه جا مانــده از طر
مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت  شــده  متوقــف 
ایــران، اســتفاده از سنگ شــکن XL400 پــروژه 
تفــت یــزد در دســتور کار قــرار گرفــت کــه پس 
رســی  های فرآینــدی و فنــی توســط امــور  از بر

تغلیظ اســتفاده از تجهیز فوق تائید شــد.
مجــری اصاحات میــدوک با اشــاره بــه این که 
تجربــه نصــب ایــن مــدل سنگ شــکن  ها در 
کشــور بــرای اولین بــار در میدوک انجام شــده 

اســت، گفــت: بــا توجــه بــه این کــه نظــارت بــر 
نصــب، راه انــدازی، تنظیمــات، برنامه نویســی 
و آموزش در حــوزه کاری تامیــن کننــده تجهیز 
بــوده اســت و هزینه  هــای مربوطــه در قرارداد 
تامیــن لحاظ شــده بــود، به علــت اتمــام تاریخ 
یمــی کشــور  قــرارداد و همچنیــن شــرایط تحر
وپایــی هیچگونــه همــکاری  تامیــن کننــده ار
در جهــت تبــادل اطاعــات و مــدارک فنــی بــا 
وژه اصاحــات میــدوک نداشــته حتــی بــه  پــر

ایمیل  های ارســالی نیز پاسخی ندادند.
ز آن بــه تولیــد کننده  هــای  وی گفــت: بعــد ا
داخلــی رجــوع شــد کــه بــه علــت خــاص بودن 
نــوع سنگ شــکن و نواقــص موجــود از قبل و 
عــدم وجود مــدارک فنــی و نقشــه  ها سیســتم 
ابزار دقیــق، کنتــرل و هیدرولیــک، عدم وجود 
تابلو هــای کنترلــی، عــدم همخوانــی بعضــی از 
تجهیــزات کنترلــی بــا شــرایط واقعــی عملکــرد 
نــدازی از  سنگ شــکن کمکــی در جهــت راه ا

ایشان دریافت نکردیم.
 هاشــم نیا ادامــه داد: ســپس مهندســانی از 
دانشــگاه کرمــان نســبت بــه برنامه نویســی، 
طراحــی و ســاخت تابلو های کنترلــی، رفع عیب 
ســاخت  و  تهیــه  و  ولیــک  هیدر سیســتم  از 
نواقص موجــود به روش مهندســی معکوس 
اقدام شــد که تاش شــبانه روزی عزیــزان بعد 
از پنــج مــاه بــه نتیجــه رســید و تیــر 99 پــس از 
رفــع نواقص و رســیدن بــه دانه بنــدی مطلوب 

آماده بهره برداری شد.
کــرد:  عنــوان  میــدوک  اصاحــات  مجــری 
بــا تجربــه مفیــد کســب شــده بــرای طراحــی و 
ســاخت و نصــب تجهیزات مــورد نیاز بــرای بار 
برگشــتی بــه جــز خــود سنگ شــکن، آمادگــی 
و  وژه  هــا  پر دیگــر  بــا  همــکاری  بــرای  کامــل 
ح  هــای شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران  طر

دارد.

در مجتمع مس شهربابک؛ 

راه اندازی سنگ شکن کارخانه تغلیظ میدوک
جانشین سپاه استان کرمان:

 ترویــج مکتب حاج قاســم بــه و اقتدار 
ما در جهان منجر می شود

 جانشــین ســپاه اســتان کرمان با بیان این که ترویج مکتب 
حاج قاســم به اقتدار مــا در جهــان منجر خواهد شــد گفت: 

والیتمداری رمز عبور از گردنه سخت تحریم است.
بــه گــزارش جام جــم ســرهنگ محمدعلــی نظــری در کرمــان 
بــا گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس و یــاد و خاطره شــهدا و 
امام شــهدا اظهار داشــت: امســال نخســتین ســالی اســت 
کــه در هفته دفاع مقدس شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی 
در جمع ما نیســت.وی بــا بیان این که شــجاعت،  شــهامت، 
کار انقابی و جهادی چهل ســاله مبارزات شــهید ســلیمانی 
بــا دشــمنان حــول محــور والیت پذیــری و والیــت محــوری 
محــض حاج قاســم بــود افــزود: همیــن والیــت محــوری بود 
که باعث شــد این اتصــال همــواره برقــرار بوده و همــواره در 
مســیر باشد. جانشــین ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان با اشاره 
بــه این کــه والیت پذیــری حــاج قاســم در نهایــت باعث شــد 
که به درجه رفیع شــهادت برســد گفت: ایســتادگی در مسیر 
والیت و والیت محوری حاج قاســم ایجاد مکتب حاج قاسم 
شــد.وی با بیــان این کــه مکتب حاج قاســم مکتب شــخص 
نیســت ادامــه داد: مکتــب حــاج قاســم، مکتــب امامیــن 
انقاب و ذیــل مکتــب عاشوراســت و ترویج ایــن مکتب به 
همبســتگی و اقتــدار مــا در منطقــه و جهــان منجــر خواهــد 

شد.
نظری با اشــاره به این که شــعار محوری هفتــه دفاع مقدس 
امسال "ما قوی هستیم" اســت افزود: کشور قوی، کشوری 
اســت کــه حوزه  هــای مختلــف از جملــه علمــی، اقتصــادی، 
فرهنگی، دفاعی، نظامی، سیاســی و غیره اســتقال داشته و 

نیازمند دیگر کشور ها نباشد.
وی یکی از مولفه  هــای قدرت یک کشــور را رهبری آن جامعه 
دانســت و گفت: یکی از مولفه  های پیروزی انقاب اســامی 

و دفاع مقدس رهبری داهیانه امام راحل بود.
جانشین ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان با اشــاره به ارتباط دلی 
امام خمینــی)ره( با مردم و این که امــام)ره( حرف دل مردم را 
زد و همین باعــث یک همبســتگی ملــی و در نهایت پیروزی 
انقاب اســامی شــد ادامه داد: در دوران دفــاع مقدس هم 
چه در پشــت جبهه  ها و چــه در جبهــه و در خط مقــدم مردم 
بــا اعتقــادی کــه بــه امــام خمینــی)ره( داشــتند توانســتند با 

همبستگی و با وجود هم مشکات به پیروزی برسیم.

با بررســی  های انجام شــده توســط کارشناسان 
امــور تغلیظ بــرای نصب یک عدد سنگ شــکن 
در دســتور کار قــرار گرفــت که هــم بتوانــد برای 
افزایــش ظرفیــت کارخانــه موثــر باشــد و هــم 

انرژی مورد نیاز برای خردایــش را بهینه کند.
مجری اصاحات میــدوک عنوان کرد: بــا تجربه 
مفیــد کســب شــده بــرای طراحــی و ســاخت و 
نصــب تجهیــزات مــورد نیــاز برای بــار برگشــتی 
به جــز خــود سنگ شــکن، آمادگــی کامــل برای 
ح  های شــرکت  همــکاری با دیگــر پروژه  هــا و طر

ملی صنایع مس ایران دارد.

معــاون فــروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق شــمال اســتان 
کرمــان گفــت: پیش بینــی می شــود، بیــش از 27۳هــزار مشــترك شــمال 
ح امیــد بــرق قــرار  اســتان کرمــان جــزو مشــترکان کم مصــرف بــرق در طــر
گیرنــد که برق آن هــا رایگان می شــود و باید مصــرف کمتــر از 100 کیلووات 

در ماه  های گرم سال داشــته باشند.
ح  به گزارش جام جم محســن نوروززاده در جمع خبرنگاران به تشریح طر
امید بــرق پرداخــت و اظهــار کــرد: تغییر نگــرش و بــاور مصــرف کنندگان 
برق خانگــی به اســتفاده صحیــح از منابــع انرژی و حفــظ محیط زیســت با 
ح امید  استفاده از ساز و کار های تشویقی و بازدارنده از اهداف اصلی طر

برق محسوب می شود.
معــاون فــروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق شــمال اســتان 
کرمان بیان داشــت: همیشــه در ایــام تابســتان با کمبــود تولید نســبت 
به مصــرف مواجــه هســتیم و در ســال  های گذشــته مجبور به خاموشــی 

بودیــم و بــا مدیریت مصــرف در چند ســال  اخیر خاموشــی  ها بــه حداقل 
رسیده است.

وی با بیان اینکه مشــترکان برق به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف 
و پر مصرف تقســیم می شــوند تصریح کرد: حدود 27۳ هزار مشــترك کم 
مصرف، 51۶ هزار مشــترك خوش مصرف و 2۳4 هزار مشــترك با مصرف 
زیــاد در اســتان وجــود دارد و مشــترکان بــا مصــرف برق بــاال اگر تا شــش 
ماه مصرف بــرق خود را کاهــش ندهند با 10 درصــد جریمــه در هزینه برق 

مواجه می شوند.
ح بــرق  امیــد از نیمــه مهــر کلیــد می خورد و  نــوروززاده بــا بیــان اینکه طــر
مشــترکان کم مصرف در ماه  هــای غیرگرم باید 80 کیلــووات و در ماه  های 
گــرم کمتــر از 100 کیلــووات و در مناطــق گرمســیر کمتــر از 400 کیلــووات 
مصرف داشته باشند، اظهار داشــت: پیش بینی می شود ۳0 میلیون نفر 
در کشــور و یك میلیون نفر در اســتان کرمــان جزو مشــترکان کم مصرف 

ح امیــد برق قرار گیرند که برق آن ها رایگان می شــود. برق در طر
وی بیــان داشــت: بیشــتر مــردم جــزو مصرف کننــدگان خــوش مصــرف 
ج از الگوی مصرف قــرار می گیرند که بــه  نوعی به  هســتند و 15 درصد خــار

کشــور صدمه وارد می کنند.
وی گفــت: همچنین مشــترکان با نصب مولد برق خورشــیدی در پشــت 
بــام منازل خــود مــی توانند مصــرف برق خــود را کاهــش دهند بــه عنوان 
مثــال یك مولــد بــرق خورشــیدی کوچك حداقــل 20 درصــد مشــترکان پر 

مصرف را کاهش می دهد.
معــاون فــروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع برق شــمال اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه این کــه به دنبــال اصــاح الگــوی مصــرف مشــترکان 
ح  خانگی هستیم، افزود: والدین و فرزندان جامعه هدف برای اجرای طر
برق امید هســتند و تهیــه تیز های تبلیغاتی، آشــنایی بــا پله  های مصرف، 
بهره بــرداری صحیــح از لــوازم برقــی، آمــوزش روش  هــای کم هزینــه نظیــر 
جایگزینــی المپ  هــای پربــازده بــه جــای المپ  هــای پرمصــرف و کم بازده 

گاه ســازی است. نمونه  هایی از برنامه  های کوتاه مدت و آ

خبر


