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 مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان:

امکان پذیرش نسخه کاغذی 
در داروخانه ها   وجود ندارد

نماینده ولی فقیه در کرمان:

یط   امت اسالمی اهل افراط و تفر
نیست

سرپرست معاونت هنری وزارت  ارشادموافقت کرد؛

تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره 
موسیقی نواحی در کرمان

شهردار کرمان:

شهردار گروه و جناح خاصی نیستم
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شهردار جدید کرمان در مراســم معارفه، با بیان این که بنده شــهردار یک گروه و جناح و جریان خاص نیستم، 
اعالم کرد که هشــت اصل را در اولویت برنامه هــا و اقدامات خود قرار داده و خواســت تا کارنامه اش براســاس 

این اصول ارزیابی شود.
به گفته َشــعرباف تبریزی، ایــن اولویت ها شــامل »شــفافیت و صراحت و صداقــت با مردم، حرکت به ســمت 
احیای هویت جهانشــهری کرمــان، اولویت دهی به محرومان و مســتضعفان، تالش بــرای مدیریت عالمانه و 

نخبگانی، تسهیل امور مردم، استقبال از سرمایه گذاران و ...

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان:

اعتماد مردم بزرگترین 
ثروت آبفاست

به مناســبت هفته پدافند غیرعامل؛به مناســبت هفته پدافند غیرعامل؛

مانور پدافند غیرعامل قطع برقمانور پدافند غیرعامل قطع برق
 در شمال استان  کرمان برگزار شد در شمال استان  کرمان برگزار شد
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2



  دوشنبه 10 آبان 1400   شماره 6067

غ گوشــتی در جیرفــت ســاالنه هزار  با کلنــگ زنــی یــک واحــد پــرورش مــر
غ تولیــد و بــرای ۴۰ نفــر اشــتغال مســتقیم فراهــم  و ۷۰۰ تــن گوشــت مــر
می شــود. باحضور زینــی ونــد اســتاندارکرمان، ذبیح اهلل اعظمــی نماینده 
مــردم  جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس شــورای اســالمی، ســعید برخوری 
رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان،  عزیزاهلل افشارزاده 

مدیــر شــرکت شــهرک های کشــاورزی جنــوب کرمــان، ابــوذر عطاپــور 
فرماندار جیرفت،  علی ســاالری مدیر جهادکشــاورزی جیرفت و جمعی از 
مســئوالن از مجتمع گلخانه ای تپــه قوچان جیرفت بازدیــد به عمل آمد.
عزیزاهلل افشــارزاده مدیر شــرکت شــهرک های کشــاورزی جنــوب کرمان 
درحاشــیه بازدید از مجتمــع گلخانه ای تپــه قوچان جیرفت هــدف از این 

بازدیــد را بررســی مســائل و مشــکالت مجتمــع گلخانــه ای عنــوان کــرد و 
اظهار داشــت: مســاحت این مجتمع گلخانه ای ۹۳ هکتار با سطح مفید 
۶۶ هکتار می باشــد. مدیر شــرکت شــهرک های کشــاورزی جنوب کرمان 
گفت: مقرر شــد در این مجتمع ۵۵ هکتار گلخانه و مابقی آن تاسیسات 

و سالن های سورت و بسته بندی اجرا شود.

غ گوشتی در جیرفت احداث واحد پرورش مر

خبــر

2

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
کرمان با اشــاره به ۴۲ نــوع ماده معدنی که در اســتان 
کرمــان وجــود دارد، اظهــار کــرد: در اســتان کرمــان ۹۲ 
میلیــون تــن مــاده معدنــی اســتخراج می شــود کــه 
۲۱ درصــد اســتخراج مــاده معدنــی کشــور را بــه خــود 
اختصاص داده و بیشــترین اســتخراج استان مربوط 

به مس، آهن و کرومیت است.
بــه گــزارش جام جم"مهــدی حســینی نژاد" در جلســه 
شــورای معادن اســتان کرمان بــا حضور معــاون وزیر 
صمــت گفــت: اتفاقــات خوبــی در بخــش صنعــت و 
خ داده کــه یکــی از دالیل آن شــورای  معــدن اســتان ر
معــادن اســت.وی بیــان کــرد: ۳.۵ درصــد تولیــد 

ناخالــص داخلــی )GDP( کشــور متعلــق بــه اســتان 
کرمان اســت که هفــت درصــد آن در حــوزه صنعت و 

معدن استان می باشد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
کرمــان اظهار کــرد: بــا توجه به پتانســیل های اســتان 
ســرمایه گذاری های خوبی در حــوزه صنعت و معدن 
داشــتیم و ســرمایه گــذاری در تکمیــل زنجیــره فوالد 
خ داده و بــه زودی اســتان بــه قطــب فوالدی کشــور  ر
تبدیــل خواهــد شــد و تقریبــا ۳۳ درصــد تولیــدات 
فوالدی کشور در اســتان انجام می شود.وی افزایش 
بهــره وری در حــوزه صنعــت را رویکرد اصلی ســازمان 
صمت برشــمرد و عنوان کرد: ۹۰ درصد محدوده های 

معدنی استان کرمان ثبت شــده است. حسینی نژاد 
با اشــاره به ۴۲ نوع مــاده معدنی که در اســتان کرمان 
وجــود دارد، اظهار کــرد: در اســتان کرمــان ۹۲ میلیون 
تــن مــاده معدنــی اســتخراج می شــود کــه ۲۱ درصــد 
اســتخراج مــاده معدنــی کشــور را بــه خــود اختصاص 
داده و بیشــترین اســتخراج اســتان مربــوط به مس، 

آهن و کرومیت است.
وی بــا تاکیــد برآنکــه بــا کمــک شــرکت های بــزرگ بــه 
دنبــال راه انــدازی صنایــع پاییــن دســتی در اســتان 
هســتیم و در ادامــه پیشــنهاد کرد: ســهم اســتان ها 
از محل ردیــف درآمــدی ۱۳۰۴۰۸ قانون بودجــه ۱۴۰۰ به 
میزان ۱۵ درصد ســهم حقوق دولتی استان در الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ بــا عنــوان ۱۵ درصد ســهم حقــوق دولتی 
ردیــف درآمــد اختصاصــی اســتان تدوین و بــه عنوان 
ایجاد زیرســاخت ها و توســعه مناطق معدنی استان 
با اولویت شهرســتان های محل معدن بــه میزان ۱۵ 
درصد حقوق دولتی اخذ و واریز مســتقیم به حساب 
خزانــه اســتان از طریــق ســازمان برنامــه و بودجــه و 

تصویب شورای معادن استان هزینه شود.

ــری وزارت   ــ ــن ــ ســـرپـــرســـت مــــعــــاون ه
ارشادموافقت کرد؛

تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره 
موسیقی نواحی در کرمان

سرپرســت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: با درخواست تاسیس دبیرخانه دائمی 
جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران در کرمــان موافقت 

می کنم.
بــه گــزارش جام جــم محمــود شــالویی در  مراســم 
اختتامیه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران 
پس از درخواســت مدیرکل ارشــاد اســتان و اســتاندار 
کرمان مبنی بر خواســت مردم برای واگــذاری دبیرخانه 
دائمــی ایــن جشــنواره بــه کرمــان گفــت: بــا تاســیس 
دبیرخانــه دائمــی جشــنواره موســیقی نواحی ایــران در 
کرمــان موافقــت می کنــم.وی بــا بیــان این که کرمــان از 
این حمایت برخوردار خواهد بود تا جشنواره موسیقی 
نواحــی را برگزار کنــد، اظهار کــرد: کرمــان ایــن ظرفیت را 
دارد تا بتواند ایــن رویداد را برای همیشــه میزبانی کند. 
وی از سیاســت های دولت ســیزدهم ســخن به میان 
آورد و افــزود: سیاســت دولــت ســیزدهم تمرکززدایــی 
است تا رویدادها را در سراسر کشور با توجه به ظرفیت 
آنها توزیع کند.وی با تاکید برآنکه جشــنواره موســیقی 
نواحــی ایــران در اســتان کرمــان دائمــی می شــود، بیان 
کرد: ایران از اقوام مختلفی تشکیل شده اما این اقوام 
از هــم غیرقابل گسســتنی هســتند و پیونــد عاطفی و 
قلبی با هــم دارند.شــالویی تصریح کرد: هنر موســیقی 
این وحدت مردم ایران را در جشنواره موسیقی نواحی 
در اســتان کرمــان نشــان داد.وی بــا بیــان این کــه هیچ 
حقیقتــی را جــز آمیختگــی بــا هنــر نمی تــوان بیــان کرد، 
افــزود: مبنــای مــا در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 

حمایت از موسیقی اصیل ایرانی است.

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمانضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

رئیس سازمان صمت کرمان:

21 درصد مواد معدنی استخراجی کشور 
در  استان است

یارتــی امام رضــا )ع( و بــه همت  همزمــان بــا روز ز

کانون های خدمت رضوی استان کرمان:

زمینه آزادی چهار زندانی فراهم 
شد

همزمان با روز زیارتــی امام رضــا )ع(، کانون های 
ح- نــذر  خدمــت رضــوی اســتان در راســتای طــر
رضــا- در قالــب پویــش »ایــران؛ خانــه حضــرت 
رضــا )ع(« اســت؛  بانــی ایــن امــر خیــر شــد.بر 
اســاس این گزارش، کانون های خدمت رضوی 
بــا دعــوت از شــاکیان چهــار پرونــده بــرای اخــذ 
رضایــت آنــان بــرای رّد مــال و آزادی زندانیــان از 
حبــس، نشســتی بــا آنــان در بیــت الزهــرا برگزار 

کرد.
به گزارش جام جم محمدرضا احمدی، مسئول 
رضــوی  خدمــت  کانون هــای  عمومــی  وابــط  ر
اســتان کرمــان در حاشــیه ایــن نشســت کــه 
تعــدادی از خیــران نیــز حضــور داشــتند؛ گفــت: 
این برنامه بــا همت کانون هــای خدمت رضوی 
و مــددکاری زنــدان و شــورای حــل اختــالف و... 

تشکیل شده تا رضایت شاکیان اخذ شود. 
وی با بیــان این کــه بدهی ایــن زندانیان توســط 
خیرانی که به دعــوت کانون های خدمت رضوی 
در ایــن زمینــه ورود کردنــد، پرداخت می شــود؛ 
افــزود: مبلــغ کل بدهــی ایــن افــراد ۶۲ میلیــون 

تومان است.
ایــن نشســت منجــر به اخــذ شــاکیان هــر چهار 
پرونده شــد کــه بدهــی زندانیــان پرداخــت و به 

زودی به آغوش خانواده بر می گردند.

شــهردار جدیــد کرمــان در مراســم معارفــه، بــا بیــان 
این کــه بنــده شــهردار یــک گــروه و جنــاح و جریــان 
را  اصــل  هشــت  کــه  کــرد  اعــالم  نیســتم،  خــاص 
در اولویــت برنامه هــا و اقدامــات خــود قــرار داده و 
خواســت تا کارنامه اش براســاس این اصول ارزیابی 

شود.
به گزارش جام جم َشــعرباف تبریزی، ایــن اولویت ها 
شــامل »شــفافیت و صراحــت و صداقــت بــا مــردم، 
حرکت به ســمت احیای هویت جهانشهری کرمان، 
اولویت دهــی بــه محرومــان و مســتضعفان، تــالش 
بــرای مدیریــت عالمانــه و نخبگانــی، تســهیل امــور 
مردم، استقبال از سرمایه گذاران و تعامل حداکثری 
بــا تمــام مدیــران و افــراد موثــر در مدیریت شــهری« 
هستند.ســعید َشــعرباف تبریزی، در مراســم تکریم 
از عالــم زاده و معرفی به عنــوان شــهردار جدید اظهار 
کــرد: »بنــا دارم عهــدی بــا خــودم و مدیــران شــهری 
ببنــدم و هشــت اصــل کلیــدی کــه مدنظــر مدیریت 
شــهری آینــده قــرار خواهــد گرفــت را عــرض کنــم و 
همیــن اصول مبنــای ارزیابــی ما باشــد«.وی بــا بیان 
این که شفافیت حداکثری با مردم اصل اول خواهد 
بود، ادامــه داد: »هیــچ چیزی پنهــان از مــردم نداریم 
و ایــن، حقیقتــی اســت کــه جمهــوری اســالمی بــر 
آن بنیــان نهــاده شــده اســت. هرجــا توانســتیم را 
می گوییــم و هرجــا نتوانســتیم هــم عــرض می کنیم. 
بنــده معتقــدم کــه هیــچ چیــزی بــه انــدازه مــردم و 
شــفافیت به ما کمک نمی کند. اصل و عهد اولیه ما 
و مردم، تعهــد به شــفافیت و صراحــت و صداقت با 

آن ها خواهد بود«.

وی افزود: »اصل دوم آن اســت که حرکت به ســمت 
احیــای هویــت جهانشــهری کرمان داشــته باشــیم. 
کرمــان مهــد تمــدن و پهلوانــی و مقاومــت اســت و 
در تمــام ژنــوم ایــن شــهر مفهــوم مقاومــت تنیــده 
شــده اســت. از تاریــخ باســتانی تا اســم و کالبــد این 
شــهر و تــا تاریخچــه پهلوانــی و بچه هــای لشــکر ۴۱ 
ثاراهلل تا چهره بین المللی مقاومت شــهید ســپهبد 
ســلیمانی. مقاومــت اســمی نیســت که ما دوســت 
داشته باشــیم بر این شــهر بگذاریم بلکه ماهیت و 

شالوده شهر بر آن است«.
ســوم،  »اصــل  کــرد:  اظهــار  شــعرباف تبریزی 
اولویت دهــی بــه محرومــان و مســتضعفان در تمام 
برنامه  هاســت؛ نگفتــم افــراد کم برخــوردار بلکــه 
کســانی که به دلیل سیاســت های ما به استضعاف 
کشــیده شــده اند«. شــهردار کرمــان بــا بیــان این که 
تالش بــرای مدیریت عالمانه و نخبگانی و اســتفاده 
اصــل  انســانی  نیــروی  بی بدیــل  ظرفیت هــای  از 
بعدی اســت، گفت: »این شــهر در همــه عرصه های 

ســرمایه های مالــی و انســانی و ادبیــات و حــوزه 
خّیــران ظرفیت های گســترده ای دارد و مــا از آن برای 

پیشرفت شهر استفاده خواهیم کرد«.
منوچهــر  یــاد  زنــده  از  نمونــه،  به عنــوان  وی 
ارجمندکرمانــی کــه هفتــه گذشــته درگذشــت یــاد 
کــرد و یــادآور شــد: »ایشــان، زندگــی در ســوئیس و 
آمریکا را کنار گذاشته و به کرمان آمدند و موقوفه ای 
بســیار فاخر را طراحی کرده اســت. این ســرمایه های 
انســانی بایــد قــدر دانســته شــود و از آن هــا بــرای 
مدیریــت عالمانــه شــهر کمــک بگیریــم. چــه آن هــا 
ج از کرمــان زندگی  کرمان هســتند و چه آن هــا که خار

می کنند«.
وی گفــت: »تالش بــرای تســهیل امور مردم بــه ویژه 
در حوزه هایــی که مرتبــط با زندگــی و رفاه آنان باشــد 
و مــواردی از جمله مســائل تفریــح و زنــان و کودکان 
و ورزش  بایــد تســهیل و گســترش یابــد«. شــهردار 
کرمان بــا تاکیــد بــر این کــه اســتقبال از حضــور همه 
صاحبان ســرمایه خواهیم داشــت، تصریح کــرد: »با 
درآمدهــای موجــود نمی تــوان کار بــزرگ روی زمیــن 
انجام داد«.شــعربا ف تبریزی اظهار کــرد: »همچنین، 
تعامل حداکثری با تمام موثران در مدیریت شــهری 
و هرکــس در هــر جایگاهــی کــه بــرای پیشــبرد امــور 
شــهری به حمایــت او نیــاز باشــد خواهیم داشــت«.

 ، وی بــا بیــان این کــه مدیریــت شــهری و شــهردار
متعلق بــه همــه مــردم کرمــان اســت، همچنــان که 
حاج قاســم متعلق به همه مردم ایــران بودند، اعالم 
ِ یک گــروه و جنــاح و جریان نیســتم و  کــرد: »شــهردار

شهردار همه شهر با تنوع و تکثر آن خواهم بود«. 

شهردار کرمان:

شهردار گروه و جناح  خاصی نیستم

دبیر کانون های خدمت رضوی اســتان کرمان گفت: 
هدف خادمیاران، توسعه فرهنگ رضوی و رسیدگی 
به وضــع افــراد کــم برخــوردار در جنبه هــای معنوی و 

مادی است.
، دبیر  به گــزارش جام جــم کرمــان؛ ســعید کاظمی پــور
کانون های خدمت رضوی اســتان کرمان در مراســم 
خدمــت  کانون هــای  مســئول  معارفــه  و  تودیــع 
رضــوی شهرســتان جیرفــت بــا بیــان این کــه تمامــی 
کســانی کــه بــه عنــوان خادمیــار در اســتان فعالیــت 
دارنــد هدفشــان خدمــت رســانی بــه مــردم اســت، 

اظهــار داشــت: حــدود هفــت هــزار و ۵۰۰ تــا هشــت 
هزار نفــر در ۱۹ کانون تخصصــی در این راســتا توفیق 

خدمت رسانی دارند.
وی بیــان داشــت: خادمیــاران در حد تــوان و بــا نیت 
خالصانه اقدامات موثری در ایام کرونا انجام دادند که 
امیدواریم مورد رضایت خداوند قرار گیرد.کاظمی پور 
تصریــح کــرد: بایــد مســئوالن کانون هــای خدمــت 
رضوی هر شهرســتان با ارگان هــا و نهادهای منطقه 
کــه کار مشــابه انجــام میدهنــد و نقــش پشــتیبانی 
از فعالیت هــای خادمیــاران را دارنــد، ارتبــاط خــوب 

و موثــری داشــته باشــند.دبیر کانون هــای خدمــت 
رضــوی اســتان کرمــان خاطرنشــان کــرد: خادمیــاری 
افتخاری بزرگ و فعالیتی بســیار ارزشــمند است.وی 
افزود: ان شــااهلل با کمک قلی زاده مسئول موسسه 
موقوفات یــزد و کرمان آســتان قدس رضوی  ســعی 
می کنیم سنت حسنه وقف و نذر را در استان کرمان 
بیش از پیش احیا کنیم و ترویج دهیم و مردم اموال 
وقفی خود را با اعتماد کامل در اختیار آســتان قدس 
رضــوی قــرار دهند.دبیــر کانون هــای خدمــت رضوی 
اســتان کرمــان تصریــح کــرد: هدایــت و برنامــه ریزی، 
ســاماندهی و جهت  دهی، از جمله وظایف دبیرخانه 
کانون خدمت رضوی اســت کــه بحمداهلل در ســطح 
شهرســتان ها و مرکزیــت اســتان ایــن مهــم در حال 

انجام است.
در ایــن مراســم بــا حضــور حجــت االســالم میثــم 
تــارم امــام جمعــه جیرفــت، ســعید کاظمــی پــور دبیر 

کانون های خدمت رضوی استان کرمان، محمدعلی 
قلی زاده حســن آبادی مســئول موسســه موقوفات 
یــزد و کرمــان آســتان قــدس رضــوی و... از خدمــات 
حجت االسالم محمدرضا شــهدادی تقدیر و کرامت 
پیرنیا به عنوان مســئول کانون هــای خدمت رضوی 

شهرستان جیرفت معرفی شد.

دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان تأکید کرد؛

ساماندهی خادمیاران جهت خدمت
 به جامعه کم  برخوردار

به مناســبت هفتــه پدافند غیرعامــل و با هدف 
ســنجش ســطح آمادگــی مراکــز و دســتگاه های 
عملیاتــی و حســاس اســتان، مانــور پدافنــد 
وی بــرق  غیرعامــل توســط شــرکت توزیــع نیــر

شمال استان کرمان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیــع نیروی 
مناســبت  بــه  کرمــان،  اســتان  شــمال  بــرق 
هفتــه پدافنــد غیرعامــل و بــا هــدف ســنجش 
ســطح آمادگــی مراکــز و دســتگاه های عملیاتــی 
و حســاس اســتان، مانــور پدافنــد غیرعامــل 
توسط شــرکت توزیع نیروی برق شــمال استان  
، بــا حضــور مدیرکل  همزمــان بــا سراســر کشــور
ســلیمانی  اســتانداری،  غیرعامــل  پدافنــد 
مدیرعامــل و مســئول پایــگاه مقاومت بســیج  
و مدیر دفتر بحــران و پدافند غیرعامل شــرکت 
توزیــع توزیــع بــرق شــمال اســتان در مرکــز امور 

دیسپاچنیگ این شرکت برگزار شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان در تشــریح جزئیــات برگــزاری ایــن مانور 
گفت: هدف از برگــزاری این مانور حفــظ آمادگی 
وری در  مراکــز حیاتــی، حســاس، مهــم و ضــر

شرایط اضطراری  قطع برق می باشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مانــور بــه صــورت 
سراســری در تمامــی شــرکت های صنعــت  بــرق 

در هفته پدافند غیر عامل اجرا می شــود عنوان 
کــرد: بــر اســاس دســتور العمل هــا و ضوابــط 
وزارت نیرو ســعی شــده اســت تــا اماکــن مهم و 
حســاس اســتان نظیر مراکــز زیرســاخت، حمل 
ونقــل، مراکــز سیاســی و فرهنگــی بــر اســاس 
، برق ایــن مراکز بــه صورت  اعالم شــرکت توانیــر
همزمان قطــع و وضعیت آمادگــی مولد ها مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
شــایان ذکــر اســت کــه  مانــور سراســری هفتــه 
پدافنــد غیرعامــل امســال در شــرکت توزیــع 
نیروی بــرق شــمال اســتان طبــق اعالم شــرکت 
توانیــر در حــوزه توزیــع بــرق شــمال اســتان در 
۱۰نقطــه ) اســتانداری، بانــک صــادرات، شــرکت 
آب منطقــه ای، اداره کل پســت، ذغــال ســنگ، 
شــرکت  فاضــالب،  و  آب  شــرکت  شــهرداری، 
کارتن ســازی ،راه آهن و فــرودگاه (بــه مرکزیت و 
فرماندهــی دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق شــمال اســتان رأس ســاعت ۱۰:۳۰صبــح با 
صــدور فرمان سراســری بــه واحدهــای عملیاتی 
اســتان آغاز و برق مراکــز پیش بینی شــده راس 
ســاعت مقرر قطــع و پــس از یــك دقیقــه تامین 
بــرق ایــن مراکــز از طریــق مولدهــا و ژنراتورهــا 
انجــام شــد و بــه مــدت ســی دقیقــه بــه طــول 

انجامید.

مانور پدافند غیرعامل قطع برق 
 در شمال استان کرمان برگزار شد

به مناســبت هفته پدافند غیرعامل؛

 

فرمانده سپاه ثاراهلل اســتان کرمان با بیان این که فعالیت های مدیریت 
شــهری باید اولویت بندی شود، خواستار شــفاف حرف زدن با مردم شد 
و گفت: »زمانی که مردم صداقــت ما را ببینند به ما کمک می کنند؛ ضمن 
این که باید روزی این شــهر را تحویل دهیم، بنابراین بایــد ابتدا عدالت را 

در شهر برقرار کنیم«.
به گــزارش جام جم  ســردار حســین معروفــی در مراســم معارفه شــهردار 

جدید کرمان، بیان کرد: »کرمان شهری جهانی است و نباید با دید عاطفی 
و احساســی در کارهــا جلو برویــم؛ در این خصــوص اولویت های شــهردار 
جدید کرمان برای جامعه امیدبخش است«.وی با بیان این که کرمان به 
عنوان پایتخت جهان اســالم باید رســمیت یابد افزود: »برگزاری مراســم 
سالگرد شــهادت سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی باید درخور این 
شهید باشد«. فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان اضافه کرد: »همان طور 
که مــردم کرمــان در انتخابــات اخیــر و نخســتین ســالگرد شــهادت حاج 
قاســم ســربلند بودنــد و بیشــترین رای را مســتضعفان ایــن اســتان در 

انتخابات اخیر به صندوق ها انداختند، باید به آن ها توجه کنیم«.
وی یــادآور شــد: »فعالیت هــای مدیریــت شــهری را اولویت بنــدی کنیــم 
و با مردم شــفاف حــرف بزنیم زیرا آنــان زمانی کــه صداقت مــا را ببینند به 
ما کمــک می کننــد؛ ضمن این کــه بایــد روزی ایــن شــهر را تحویــل دهیم 

بنابراین باید ابتدا عدالت را در شهر برقرار کنیم«.
معروفی ادامه داد: »هرچــه بتوانیم و هرجا متعلق به مردم باشــد در کنار 

شــهرداری هســتیم و در هر عرصه ای که بتوانیم ســنگی از جلو پای مردم 
برداریم، حضور داریم«. 

وی همچنیــن در ادامه با اشــاره بــه گمانه زنی ها بــرای تغییر نــام فرودگاه 
کرمان از »آیت اهلل هاشمی رفسنجانی« به نام سپهبد شهید »حاج قاسم 
ســلیمانی« در فضای مجــازی، گفت: »ســپاه پاســداران متولی امــور حاج 

قاسم است، اما چنین نظری ندارد«. 
فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان با بیان این که حاج قاسم را به عنوان 
فرزند انقالب کوچک نکنید زیرا شهید سلیمانی اصال به  دنبال این قبیل 
مســائل نبود، افــزود: »مــا درصــدد ترویج مکتــب حــاج قاســم برگرفته از 
آرمان های امام و شــهدا در جامعه هســتیم و در این زمینــه نباید به جای 

فعالیت های اصلی به حواشی پرداخت«.
وی با تاکید بر این که باید کارهای بزرگی در ادامه مکتب شهید سلیمانی 
انجام دهیم اظهار کرد: »در حوزه گلزار شهدا نیاز به طرحی جامع داریم که 

توسط قرارگاه خاتم االنبیا در حال انجام است«.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان در مراسم معارفه شهردار کرمان:

فعالیت های مدیریت شهری اولویت بندی شود

خبــر

2
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3   با حضــور نماینده مــردم شهرســتان های رفســنجان و انــار در مجلس 
شــورای اســالمی بازارچه عرضه محصوالت و ســوغات اســتان کرمان در 

شهرستان انار کلنگ زنی شد.
به گــزارش جام جــم حجــت  االســالم حســین جاللی در حاشــیه مراســم 

کلنگ زنــی بازارچه عرضه محصوالت و ســوغات اســتان کرمــان متعلق 
به شــرکت تعاونــی دهیاری های انــار اظهار داشــت: ایــن مجموعه، یک 
مجموعه بابرکــت، کارآفرین و اشتغالزاســت و از آنجا کــه ورودی جنوب 

شرق هم محسوب می شود باید تبدیل به یک مکان آبرومند شود.

نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلــس ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
ح جامــع خدمــات رفاهــی، فروشــگاهی و  ح شــد، طــر گزارشــاتی کــه مطــر
اســتراحتگاهی اســت کــه مســافران عبــوری ایــن مســیر می تواننــد از 

خدمات آن بهره مند شوند.
ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمانضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

با حضور نماینــده  مجلس صورت گرفت:
بازارچه محصوالت و سوغات استان کرمان در شهرستان انار گلنک زنی شد

 اســتاندار کرمان گفت: همه مدیران بایــد از تهدیدات 
دســتگاه های  و  داشــته  کامــل  شــناخت  امــروز 
اســتان کرمــان در موضــوع پدافنــد غیرعامــل ارزیابــی 
می شــوند. بــه مناســبت ســالروز پدافنــد غیرعامــل، 
شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان کرمــان بــا حضــور 
ایــن شــورا در  اعضــای  و  اســتاندار  زینی ونــد  علــی 
ســالن پیامبراعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار و 
برنامه هــای پیش بینــی شــده ایــن هفتــه در اســتان 

ح شد. کرمان مطر
بــه گــزارش جام جــم علــی زینی ونــد در شــورای پدافنــد 
والدت  ایــام  تبریــک  بــا  کرمــان  اســتان  غیرعامــل 
پیامبر)ص( اظهــار داشــت: از زحمــات ادارات در حوزه 
پدافنــد غیرعامــل کــه بســیار ضــروری اســت تشــکر 

می کنم و ما باید در برابر هرگونه تهدید دشمن آمادگی 
داشــته باشــیم.وی بــا بیــان این کــه اســتان کرمــان در 
 خوبــی قــرار دارد البتــه تا رســیدن به 

ً
وضعیــت نســبتا

نقطــه مطلــوب فاصلــه اســت گفــت: دســتگاه های 
استان در موضوع پدافند غیرعامل ارزیابی می شوند و 
باید به دســتگاه هایی که در این رابطه کم کاری داشته 

باشند تذکر داده شود.
استاندار کرمان با اشــاره به این که زیرساخت هایی که 
بــا زندگی و زیســت مردم مرتبط هســتند نباید آســیب 
ببیننــد و امنیــت آن بایــد در هــر شــرایطی حفظ شــود 
افــزود: رهبر معظــم انقــالب از ســال ها پیــش ادبیات 
پدافند غیرعامــل را عنوان کــرده و تاکید بســیار زیادی 
 بــر پدافنــد غیرعامــل داشــته و بارهــا ایــن موضــوع را

 تاکید کردند.
وی بــا بیــان این کــه پدافنــد غیرعامــل طــی ســال های 
گذشــته و بنــا بــه ضــرورت در اســتان و کشــور اجــرا 
و بــا توجــه بــه شــرایط روز انجــام شــده امــا باید هــر روز 
به روزرسانی شود ادامه داد: غفلت از پدافند غیرعامل 
پیامدهای بدی خواهد داشــت و مدیران دســتگاه ها 
 به ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند.زینی وند 

ً
حتمــا

بیان کرد: پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی 
در کشــور تبدیل شــده و به عنوان یک ضرورت زندگی 
به مــردم معرفی شــود تــا زندگی شــخصی خودشــان را 

الاقل در برابر تهدید و حوادث ایمن سازی کنند.
وی بــا اشــاره به این کــه مدیــران ابــزار اجــرای حاکمیت 
نظام اسالمی در جامعه هستند و باید به وظایف خود 
در قبال مردم آشــنا باشــند افــزود: ماهیــت تهدیدات 

دشمن در دنیای امروز تغییر کرده است.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان این کــه روزگاری دور شــهر 

دیــوار و قلعه می کشــیدند تــا شــهر را در برابر دشــمن 
حفــظ کننــد امــا امــروز تهدیــدات ســایبری، زیســتی و 
بیولوژیکی وجود دارد و یک مدیر باید به این مســائل 
آشنایی کامل داشته باشد ادامه داد: یکی از تهدیدات 
اصلــی دنیــای امــروز تهدیــد ســایبری اســت و بایــد 

مصونیت سازی و تدابیر الزم اندیشیده شود.
وی بیــان کــرد: هــر اداره ای در اســتان با توجه بــه نیازی 
که از مردم برطــرف کــرده و خدمت رســانی می کند باید 
تمــام تهدیداتــی که مانــع این خدمتگــزاری می شــود را 
شناسایی و نسبت به عدم بروز آن مشکل مصونیت 
ســازی کند.زینی ونــد بــا بیــان این کــه منابــع و مخــازن 
آبی در هر منطقه بســیار اهمیت داشــته و یک تهدید 
زیســتی اســت گفت: نیــاز اســت از آنها مراقبت شــود 
و آب و فاضــالب بایــد ایــن موضــوع را جــدی بگیــرد.
وی با اشــاره به این کــه هر اختاللــی در شــبکه داخلی و 
اتوماســیون اداری دســتگاه ها می تواند آسیب رســان 

بوده و مانع خدمت به مردم شــود افزود: مدیران باید 
نسبت به این تهدیدات مسلط باشند.

ســرهنگ عبدالعلــی روانبخــش جانشــین فرماندهی 
انتظامی استان کرمان نیز در این جلسه با بیان این که 
دشــمن تهدیدات متنوعــی برای کشــور تعریــف کرده 
و بایــد هوشــیارانه عمــل کــرد اظهــار داشــت: نیــروی 
انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح با آمادگی کامل 

در مقابل این تهدیدات ایستاده است.
وی بــا بیــان این کــه جلســات و رزمایش های آموزشــی 
درون سازمان در مراحل مختلف با سناریوهای از قبل 
تعریف شده برگزار شده گفت: از تجربیات دستگاه ها 

در این رزمایش ها استفاده شده است.
جانشــین فرماندهــی انتظامی اســتان کرمان با اشــاره 
بــه این که مانــور پدافند غیرعامــل در دســتگاه ها باید 
پیوســت انتظامی داشــته باشــد افزود: قبــل از اجرای 

 به نیروی انتظامی اطالع رسانی شود.
ً
رزمایش حتما

شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان هیــچ یــك از 
ع  شــکایات مردمی را بی پاســخ نگذاشــته و در اسر
وقت شــکایات را بررســی می کنــد و پاســخ می دهد 
بــه طــوری کــه در ۶ ماهــه اول امســال ایــن شــرکت 
پاســخگوی ۷۷شــکایت بوده اســت که ۳۶ مورد از 
طریــق ســامانه ســامد اســتانداری و ۳۶ مــورد دیگر 
نیــز از طریــق ســامانه ســمات توانیــر ارجــاع داده 
شده اســت و ۵ مورد هم از طریق مراجعه حضوری 
ع یــا ســامانه ۱۲۱ ثبــت شــده اســت.  اربــاب رجــو
 محمــد ســلیمانی گفــت: ایــن شــرکت  هیــچ یــك از 
ع  شــکایات مردمی را بی پاســخ نگذاشــته و در اسر
وقت شــکایات را بررســی می کنــد و پاســخ می دهد 
بــه طــوری کــه در ۶ ماهــه اول امســال ایــن شــرکت 
پاســخگوی ۷۷ شــکایت بــوده اســت کــه ۲۵مــورد 
مربوط بــه روشــنایی معابــر و قطعــی بــرق ، ۱۳ مورد 
، ۶ مورد اعتــراض به  برق رســانی ۷ مورد افــت ولتــاژ
قبــض و ۲۶ مــورد دیگــر هــم مربــوط بــه رفــع حریم، 
 درخواســت کار و دریافــت خســارت بــوده اســت.

وی با اشــاره بــه این که شــرکت توزیع یک دســتگاه 
خدمت رســان می باشــد و در راســتای  تســهیل 
خدمت رســانی بــه مشــترکان و تکریــم ارباب رجــوع 
کلیــه  خدمــات غیرحضــوری انجــام می شــود  اظهــار 
داشــت: قطعــا در مســیر خدمــت بــه مشــترکان و 
توســعه و اصــالح زیرســاخت های شــبکه توزیــع 
کــه مــردم  کاســتی هایی وجــود خواهــد داشــت 
نجیب و شــریف کرمــان می توانند از طریق ســامانه 
ح  رســیدگی به شــکایات مســائل مــورد نظــر را مطر
ع وقــت توســط کارشناســان و  نماینــد تــا در اســر
همــکاران تــا حصــول نتیجــه و رضایت اربــاب رجوع 

پیگیری شود.
وی بــه درگاه هــای مختلــف رســیدگی بــه شــکایات 
اشــاره کرد و گفــت : مشــترکان از طریــق مراجعه به 
ســایت شــرکت بــه نشــانی nked.co.ir یــا تمــاس 
بــا مرکــز ۱۲۱ و تلفــن ۳۲۵۲۰۳۳۳ و همچنیــن تلفــن 
روز   شــبانه  ســاعات  تمامــی  در   ۵۹۲۲۹ گویــای 
می تواننــد هــر گونــه گالیه هــای مردمــی یــا کوتاهــی 

نماینــد. پیگیــری  و  ثبــت  را  خدمــات  ارائــه   در 
شــایان ذکــر اســت کــه محمــد ســلیمانی از ابتدای 
امســال تاکنون  نیز با ۲ مرتبه حضور در استانداری 
کرمان  پاســخگوی درخواســت های مــردم از طریق 
ســامانه ســامد )اســتانداری ( بــوده و بــه صــورت 
حضــوری روزهــای دوشــنبه و بــا هماهنگــی قبلــی 

توجه ویژه ای به درخواست های مردم می نمایند .

بــا حضــور معــاون وزیــر دادگســتری، معــاون اجتماعی 
دادگســتری اســتان، رئیــس و اعضــای هیــات مدیــره 
از مســئوالن،  کانــون وکالی دادگســتری و جمعــی 

کلینیک حقوق شهروندی در کرمان افتتاح شد.
بــه گــزارش جام جــم علــی خواجویــی راد رئیــس کانــون 
وکالی دادگســتری اســتان کرمان در این مراســم اظهار 
کرد: کانون وکال نهادعمومی اســت که نسبت به انجام 

خدمــات معاضدتــی اقــدام نمــوده و همــواره در طــول 
فعالیــت کانــون تــالش بــوده بــا نهادهــای حاکمیتــی 
مربوطــه همــکاری داشــته باشــد.وی افــزود: کلینیــک 
حقــوق شــهروندی مشــتمل بــر بخش هــای مختلــف 
اســت و در امــور مربــوط بــه بانــوان، کــودکان، محیــط 
زیســت، نهادهــای اجتماعــی و ... خدمــات می دهــد و 
کارهایی کــه انجــام می دهــد در راســتای ارتقــاء آموزش 
عمومــی اســت تــا آمــوزش حقوقــی مــردم را در جامعــه 
ارتقاء بدهند.خواجوی راد تصریح کرد: بناست کلینیک 
حقــوق شــهروندی در بخش هــای دیگر به عنــوان یک 
قــرارگاه عملیاتــی هــر زمــان در جامعــه نیــاز بــه ورود به 
مبحثی شــد، آمادگی داشــته، ورود و نســبت به دفاع از 
موضوع اقدام کند.وی بیان کــرد: آموزش های مختلف 
حقــوق شــهروندی را بــرای گروه هــای کــودک، بانــوان و 
... در ایــن کلینیک برگــزار می کنیم تا اقشــار مختلف به 
حقوق قانونــی خود واقف شــوند. ســیدمهدی قویدل 
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان کرمــان نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه تغییــر 

رویکرد دستگاه قضائی به سمت اقدامات پیشگیرانه 
و تعامــل و مشــارکت میــان نهــادی در ســال های اخیر 
اظهار کــرد: حقــوق شــهروندی موضوع مهمی اســت و 
به ایــن مســئله و اســتفاده از نهادهــای مردمــی و ... در 
سند تحول قضایی اشاره شده اســت.وی تصریح کرد: 
ما در معاون اجتماعی دادگســتری اســتان با همگرایی 
بــا دســتگاه های مرتبــط در موضوعــات کــودک آزاری، 
همســرآزاری، حاشــیه نشــینی، توانمندســازی جوامــع 
روستایی و ... با همکاری دفاتر تسهیلگری، سمن ها و 
نهادهای مردمی کار می کنیم.قویدل بیان کرد: موضوع 
کــودکان، نوجوانــان، زنــان و آموزش هــای موردنیــاز 
در حقــوق شــهروندی را در برنامه هــا بــه صــورت ویــژه 
دنبــال و در ایــن زمینــه از ظرفیــت مصلحین اســتفاده 
می کنیم.معــاون دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: 
اورژانــس قضائــی را در اســتان کرمــان راه انــدازی کردیم 
که از ابتکارات اســتان بود و در پرونده هایی که ماهیت 
اجتماعــی دارد، از ورود پرونــده بــه دســتگاه قضائــی 

جلوگیری می کند.

 مدیرعامل توزیع برق شمال استان کرمان خبرداد:

سرعت پاسخگویی وتسهیل خدمت رسانی به مشترکان برق از طریق سامد

  استاندار کرمان:

ع دستگاه های استان کرمان در موضو
 پدافند غیرعامل ارزیابی می شوند

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
کرمــان، مهــدوی نیــا مدیــر عامــل ایــن شــرکت طــی ســفری دو روزه بــه 
شهرستان های بافت و ارزوئیه، از مدیریت های برق این شهرستان ها، 

بازدید به عمل آورد.
مهدوی نیا ضمن بازدید از بخش های مختلف مدیریت برق شهرستان 
بافــت و ارزوئیــه از نزدیــک و بــه صــورت چهــره بــه چهــره بــا همــکاران 
قسمت های مختلفت به گفتگو پرداخت و راهکارهای سازنده ای برای 

حل برخی مسائل موجود ارائه داد.
وی در ادامه سفر خود به شهرستان بافت با حضور در محل فرمانداری 

با مجید اقطاعی فرماندار شهرستان بافت دیدار و گفتگو نمود و به ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده توسط شرکت و مدیریت برق شهرستان 
بافت پرداخــت و از همــکاری و حمایت های فرمانــدار قدردانی کــرد. زند 
اقطاعی نیــز در این دیــدار ضمن تقدیر و تشــکر از اقدامات انجام شــده 
جهت تامین بــرق مطمئن و پایــدار برای مــردم منطقــه و تالش های بی 
شــائبه شــرکت توزیع نیروی بــرق جنوب اســتان کرمــان، بیان نمــود: با 
تدبیر و مدیریت سازنده جنابعالی، خوشبختانه مشکالت برقی از جمله 
خاموشی در زمان اوج بار و قطعی برق در این شهر محسوس نبوده که 
ایــن امر منجر بــه رضایت مشــترکان برق شــده اســت.وی همچنین به 

جمعیت باالی جامعه عشایری اشاره نمود و گفت: با توجه به جمعیت 
باالی ۳۰۰ خانوار عشــایری نیاز به تجهیزات پنل خورشــیدی برای عشایر 

این منطقه به شدت احســاس می گردد و امیدواریم به زودی تجهیزات 
مذکور در اختیار عشایر این مرز و بوم قرار گیرد.

با حضور معاون وزیر دادگستری؛

کلینیک حقوق شهروندی در کرمان افتتاح شد

معاون اســتاندار کرمان گفت: غارها استان کرمان 
می توانــد بــه ظرفیتی بــرای جــذب گردشــگر تبدیل 
شــده و در بهــره بــرداری از آنهــا نبایــد هیــچ آســیبی 

ببینند.
 اولیــن جلســه کارگــروه غارشناســی اســتان کرمان 
با حضــور ســیدمصطفی آیت الهی موســوی معاون 
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری کرمان با هدف 
 ، از راه اندازی ســامانه بانک اطالعات غارهای کشــور
تســهیل در مدیریــت غارهــا، گــردآوری اطالعــات 
غارهــای کشــور در یــک ســامانه و قــرار گرفتــن این 

اطالعات در دسترس عموم مردم برگزار شد.
در ایــن جلســه ســیدمصطفی آیت الهــی موســوی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با 
بیان این که حریم غارها و نحوه اســتفاده از غارهای 
اســتان کرمان باید مشــخص شــود اظهار داشــت: 
از ظرفیــت غارهــای اســتان می تــوان بــرای جــذب 

گردشــگر بــه اســتان کرمــان اســتفاده کــرده و آن 
تبدیل به یک جاذبه گردشــگری کنیم.وی با اشــاره 
بــه این کــه بــه گســترده وظایــف ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بیــان کــرد: ایــن ســازمان باتوجه به 
وظایــف خــود در حوزه هــای مختلــف نمی توانــد بــه 
تنهایی اطالعات غارهای اســتان را در سامانه بانک 

اطالعات غارهای کشور ثبت کند.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری کرمان 
گفت: انجمن غار و غارشناســی ایرانیان با همکاری 
دســتگاه های مربوطــه بایــد ایــن اطالعــات را در 

سامانه بانک اطالعات غارهای کشور ثبت کند.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت غارهــای اســتان کرمــان 
افزود: انجمن غار و غارشناســان ایرانیان اطالعات 
غارهایــی کــه مطالعــات آنهــا تکمیــل شــده را وارد 
ســامانه کنند.آیت الهــی موســوی بــا بیــان این کــه 
غارهای که مطالعات آنها تکمیل نشــده براســاس 

اولویت بنــدی و برنامه زمانبدی انجام شــود گفت: 
مطالعات غارهای ناشــناخته استان کرمان نیز باید 

در دستور کار قرار داده شود.
وی بــا اشــاره بــه این کــه ســازمان های حفاظــت 
محیــط زیســت و میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری متولــی واگــذاری عرصه هــا نیســتند، 
بیان کرد: دهیاری ها توان مدیریــت غارها را ندارند.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان 
با اشــاره به شــرایط بهره برداری از غارهــا گفت: بهره 
بــرداری از غارهــا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه هیــچ 

آسیبی به غارها وارد نشود.

غارهای استان کرمان ظرفیتی
بی بدیل برای جذب گردشگر

و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی،  کل  مدیــر 
صنایع دستی استان کرمان از ســاماندهی ترددها 

در منطقه ثبت جهانی بیابان لوت خبر داد.
"فریــدون فعالــی" در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
بــه ســفر مدیــر پایــگاه جهانــی بیابــان لوت کشــور 
به اســتان کرمــان بــا بیــان این کــه وســعت بیابان 
ثبــت جهانی لــوت ۸۶۰ کیلومتر اســت، اظهــار کرد: 
ثــار طبیعــی  ۷۰ درصــد ایــن وســعت و ۹۵ درصــد آ
شــناخته شــده بیابان لوت در اســتان کرمان واقع 

شده است.
 وی بــا اشــاره بــه این کــه بایــد مســیر تورهــای 
گردشــگری در بیابــان لــوت تعریــف شــود، افــزود: 
بیابــان لوت اولیــن اثــر طبیعی ثبــت جهانــی ایران 

است که حفاظت از آن در اولویت است.
فعالی بــا تاکید بر برخــورد با ورود تورهــای غیرمجاز 
به منطقــه ثبــت جهانــی بیابــان لــوت عنــوان کرد: 
ورود بــه ایــن منطقه بایــد طبــق ضوابــط و مقررات 
و بــا مجــوز اداره کل میراث فرهنگی اســتان کرمان 

انجام پذیرد.
مدیــرکل میــراث فرهنگی اســتان کرمــان در پایان 
از تدویــن دســتورالعمل تورهای ســافاری و آفرود 
خبــر داد و بیان کــرد: بــا تدوین این دســتورالعمل 
تورهــا  قبیــل  ایــن  برگــزاری  ضوابــط  و  شــرایط 

مشخص و ابالغ خواهد شد.

 مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:
منطقه  در  ترددها  ساماندهی 
ــوت در  ثــبــت جــهــانــی بــیــابــان لـ

دستور  کار است

تعــادل  کرمــان  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده   
و وحــدت را از جملــه مشــخصه های مهــم امــت 
اسالمی خواند و گفت: امت اسالمی امتی است که 

در آن نه افراط و نه تفریط راه ندارد.
به گزارش جام جم حجت االســالم حسن علیدادی 
سلیمانی در مراســم اختتامیه یازدهمین همایش 
گفتمان برادری علمای اهل تســنن و تشیع کرمان 

کــه بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه وحــدت در 
شهرســتان قلعــه گنــج ایــن اســتان برگــزار شــد 
افــزود: پرهیــز از افــراط یعنــی دوری از نــگاه انحرافی 
مشــرکانه و پرهیز از تفریط نیز یعنی این که انســان 
از الابالی گری دوری می کند.وی بــا بیان این که امت 
اســالم امــت تعــادل در روش، منش و فکر اســت، 
وحــدت را دیگــر مشــخصه امــت اســالمی خوانــد و 

گفت: وحدت یعنــی همراهی، همدلــی و هم جهت 
بودن حول محور واحد.

امــام جمعــه کرمــان در ادامــه بــا بیــان این کــه مــا 
مسلمانان تشیع و اهل ســنت امت پیامبر عظیم 
الشــان اســالم)ص( هســتیم و در ایــن مســیر باید 
با وحدت و تعــادل عمــل کنیم اظهارداشــت: امت 
اسالم اهل فکر و اندیشه اســت و نژاد، زبان و رنگ 

پوست را به رسمیت نمی شناسد.
یازدهمیــن همایــش گفتمــان بــرادری تشــیع و 
تسنن اســتان کرمان  در جنوبی ترین نقطه استان 
واقع در شهرســتان قلعه گنج با برگزاری کارگاه های 
ســرفصل های  برخــی  شــد.  ع  شــرو تخصصــی 
کارگاه های تخصصی این همایش در قالب »تبیین 
اندیشه های حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری 
در راســتای وحدت و تقریب، محبــت و مودت اهل 
بیت در گفتار و سیره علمای اهل سنت، الگوهای 
موفــق تعامل و همکاری مشــترک شــیعه و ســنی، 
افــراط گرایــی، شــناخت ریشــه های آن و ضــرورت 
جلوگیــری از جــذب جوانــان بــه آن و نیــز بررســی 
وضعیت شــبکه های رســانه ای افراطی کــه با هدف 
تفرقــه بیــن مذاهــب اســالمی فعالیــت می کننــد« 

اعالم شده است.

نماینده ولی فقیه در کرمان:

 امت اسالمی اهل افراط و تفریط نیست

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  بازدید مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  

از مدیریت برق شهرستان های بافت و ارزوئیهاز مدیریت برق شهرستان های بافت و ارزوئیه
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آن روز کــه عاشِق جـــمالت گشتم
دیــوانــه روى بـی مثالــت گشتم

دیدم، نبود در دو جهان جز تو کسی   
بیخود شدم و غرق کمالت گشتم

امام خمینی )ره(

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
در گــردهــمــایــی مــدیــران عــامــل شــرکــت هــای آبفا، 
ــرداری  ــور و مــســئــوالن مــالــی و بــهــره بـ ــران امـ ــدی م
شهرستان های تابعه استان کــرمــان  که در امور 
آبفا شهرستان کرمان برگزار شد گفت: شرکت آبفا 

غ از مسائل  یک شرکت خدمت رسان است و فار
سیاسی و با استفاده از تمام ظرفیت ها به وظیفه 
خدمت رسانی خود عمل می کند چرا که بزرگترین 
ثروت ما مردم و اعتماد آنان به این شرکت است. 
به گزارش جام جم محمد طاهری با قدردانی 

از تالش های کارکنان شرکت آبفا در تابستان 
امسال گفت: با توجه به این که امسال کم 
بارش ترین سال در نیم قرن گذشته بود اما 
با تالش توانستیم با کمترین مشکل کارنامه 
ــن قـــدردان  ــه دهــیــم و م ــ قــابــل قــبــولــی را ارائ

تالش های تک تک شما هستم.
ــام شــرکــت هــای آب و  ــ ــاره بـــه ادغـ ــ وی بـــا اشـ
فاضالب شهری و روستایی خاطرنشان کرد: 
در یک سال گذشته انسجام بخشی بین دو 
دستگاه اتفاق افتاد و این یک تصمیم کالن 
در کشور بوده است که نقطه آغاز آن هم در 
دولــت دهــم شکل گــرفــت امــا بنا بــه دالیلی 
اجــرای آن به تعویق افتاد تا یک سال و نیم 

پیش که عملیاتی و اجرایی شد. 
ــان کــرمــان  ــتـ مـــدیـــرعـــامـــل شـــرکـــت آبـــفـــا اسـ
وستایی را  ادغــام شرکت های آبفا شهری و ر
ود: انسجام  یابی کرد و افــز ز اقدامی مثبت ار
غ  از ســالئــق شخصی افـــراد بــرای  بخشی فـــار

ــور یـــک اتـــفـــاق خـــوب و مــثــبــت اســـت و  کــش
یــنــه هــاســت  ــن منفعت آن کــاهــش هــز ــی  اول
وی تصریح کرد:  دومین موهبت این ادغام 
ــوازی کـــاری هـــا جلوگیری  ــ ــه از م ایـــن بـــوده ک
ــد کــار  ونـ شـــود و دیــگــر منفعت آن تــســریــع ر
بوده است که این امر باید اتفاق می افتاد و 
اگراکنون این گونه نیست باید چاره اندیشی 

شود.
طــاهــری رویــکــرد خــود را مــدیــریــت مشارکتی 
عنوان کرد و گفت:  تمام تصمیمات شرکت 
با تصمیم جمع و در شــورای معاونانو با نظر 
آنان گرفته می شود و خواسته ام اینست که 
شرکت را بــه صــورت مشارکتی اداره کنیم و 
انــتــظــار دارم در تــمــام شــهــرهــا  نیز بــه همین 

سبک و سیاق اداره شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان  با اشاره 
به حوزه منابع انسانی خاطر نشان کرد: ورود، 
وها نباید خودسرانه  وج و جابجایی نیر خــر

ع حتما باید با مجوز  انجام شود و این موضو
کتبی از ســوی معاون منابع انسانی صورت 
گیرد و درخــصــوص آمــوزش باید توجه شود 
ــراد آمــوزشــهــای  ــ ــه ظـــرف مـــدت کــوتــاهــی اف ک
یــافــت کنند و این  متناسب با کــار خــود را در

موضوع بسیار اهمیت دارد.
وی توجه و رعایت قوانین و مقررات در کار را 
خط قرمز همه کارکنان دانست و تاکید کرد: 
رات خط قرمز کار همه  رعایت قوانین و مقر
ماست به خصوص در حــوزه مالی همه باید 
بــه ایــن امــر واقــف باشند و هیچ کــس نباید 
درخواست های غیر قانونی را انجام دهد حتی 

اگر مافوق باشد.
 همه درخواست ها باید با ضوابط و قوانین 
تطبیق یابد و اگر مغایرتی با قانون دارد نباید 

انجام شود.
ــهــداشــت آب را یــکــی از  ــه بـــه ب ــوج طـــاهـــری ت
ــای مــهــم ایـــن شــرکــت بــرشــمــرد و  ــت ه ــوی اول

ود: بهداشت آب و توجه به سالمت آب  افــز
یکی از موضوعات مهمی اســت که همواره 
بــایــد بـــه آن تــوجــه شــــود و غــفــلــتــی در ایــن 

خصوص صورت نگیرد.
وی هدررفت آب را دیگر موضوع حائز اهمیت 
ــرد و گــفــت : هـــدررفـــت آب یــکــی از  عــنــوان کـ
چالش هایی است که باید ساماندهی شود و 

برای حل این مشکل باید همت شود.
مــدیــرعــامــل شــرکــت آبــفــا اســتــان کــرمــان به 
برنامه ریزی برای مواجهه با بحران تابستان 
سال آینده تاکید کرد و افزود: تابستان ۱۴۰۱ 
در پیش اســت و بــراســاس پیش بینی های 
هواشناسی بارش های کمی خواهیم داشت 
ــده جــلــســاتــی را  ــن ی ــا از هــفــتــه آ و در نتیجه م
برگزار می کنیم و براساس نیاز آبی هر نقطه 
ــوان تــولــیــد در هــر شهرستان  جمعیتی و تـ
بــرای آن برنامه ریزی می کنیم تا در تابستان 

غافلگیر نشویم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان:

ین ثروت آبفاست اعتماد مردم بزرگتر

 مدیرکل بیمه ســالمت اســتان کرمان گفــت: امکان 
پذیــرش نســخه کاغــذی در داروخانه هــا بــرای هیــچ 
ســازمان بیمه گــری از ابتــدای دی مــاه وجــود نــدارد 
و ایــن امــر موجــب می شــود پزشــکان خودشــان را 
برای نوشــتن نســخه به صــورت الکترونیــک بیش از 
پیش آماده کنند.محمد جعفری در نشســت خبری، 
بیمــه ســالمت را ســازمانی الکترونیــک و هوشــمند 
معرفی کرد و افزود: خوشــبختانه نســخه الکترونیک 
جایگزیــن دفاتــر بیمــه شــد و ایــن موضــوع نــه فقــط 
موجــب کاهــش هزینه های دولــت در چــاپ دفترچه 
یا جلوگیری از ســرگردانی بیماران در زمان تمام شدن 
برگه های دفاتر بیمه شــد بلکه موجبــات ایجاد رفاه و 
آسایش عمومی برای جامعه پزشکی و بیمه شدگان 

را نیز فراهم کرد.
وی اظهــار داشــت: پیــش بینــی می شــود بیــش از 
۲۵ درصــد از هزینه هــای حــوزه ســالمت و مــردم بــا 
الکترونیــک ســازی خدمــات کاهــش پیــدا کــرده و در 
عــوض هوشمندســازی خدمــات بیمــه ســالمت کــه 
بخش قابل بهره برداری از نتیجه نســخه الکترونیک 
است روی میز ســکانداران حوزه ســالمت قرار گرفته 

است.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان کرمــان افــزود: به نظر 
می رســد بیمــه ســالمت بــه عنــوان ســازمانی تمــام 
الکترونیک تا پایان ســال هزار و ۴۰۰ محسوب خواهد 
شــد بــه گونــه ای کــه هیــچ خدمــت کاغــذی در هیــچ 
استانی از بیمه سالمت را شــاهد نخواهیم بود و این 
مژدگانی برای بیماران است که تمام خدمات بیمه ای 
و درمانــی را از روش هــای غیرحضــوری و اینترنتــی در 

اختیار خواهند گرفت.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه پزشــکانی کــه نســخه ها را بــه 
صــورت الکترونیــک می نویســند، حــدود هشــت تــا 
۱۴ هــزار تومــان بیشــتر دریافتــی دارنــد گفــت: میــزان 
پوشــش خدمات بیمه نسبت به گذشــته بیش از ۱۰ 

برابر افزایش پیدا کرده است.
جعفــری تصریــح کــرد: قبــل از ســال ۷۳ تعــداد افــراد 
بیمــه شــده در بیمــه ســالمت ۱۸۰ هــزار نفــر بــود در 
حالی کــه اکنون ایــن تعداد بــه یــک میلیــون ۸۰۰ هزار 
نفر رسیده که به معنای آن اســت اجرای قانون بیمه 
همگانــی از نظر گســترش چتر پوشــش بیمــه موفق 
بوده و ایران جز کشــورهای با رتبه باال از نظر پوشــش 

بیمه همگانی قلمداد می شود.
وی ادامــه داد: بــه دنبــال پوشــش کمــی، پوشــش 
کیفی خدمــات بیمه ای نیز مــد نظر قــرار دارد بنابراین 

هــر انــدازه مقــدار شــاخص پرداخــت از جیــب مــردم 
کمتر باشد نشــان دهنده این است کشــور در زمینه 

پوشش هزینه ها موفق تر عمل کرده است.
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان بیــان کــرد: 
پرداخــت هزینه هــای درمــان از جیــب قبــل از ایــن به 
بیــش از ۶۰ درصد رســیده بــود که طــی پنج ســال اخیر 

این عدد به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی گفــت: ایران در شــاخص ســوم مد نظر بــه عنوان 
شاخص هزینه های کمرشکن به چهار درصد رسیده 
بود کــه امــروز ایــن عــدد بــه کمتــر از ۲ درصــد کاهش 
یافتــه کــه بیانگــر ایــن اســت کــه هــم دولت هــا و هم 
سازمان بیمه در تامین منابع مالی هزینه های درمان 
خــوب عمــل کــرده و یکــی از ایــن اقدامــات امســال 

پوشش هزینه های درمانی بیماری کرونا بود.
جعفری با اشــاره بــه این که هزینه هــای درمانــی بیمه 
ســالمت امســال نســبت بــه مــدت مشــابهه ســال 
قبــل نزدیــک بــه ۲ برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت 
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر روزانــه ۱۵ هــزار نفــر از 
بیمــه الکترونیک اســتفاده می کننــد و اداره کل بیمه 
ســالمت بالــغ بــر ۲ و نیــم میلیــارد تومــان در هــر روز 
هزینه هــای درمانــی مــردم را تحــت پوشــش دارد و 
هدف کالن تاســیس ســازمان، حفاظت مالی از مردم 
در هنگام مواجهه با بیماری است گرچه این موضوع 

باید از دیدگاه مردم مورد واکاوی قرار گیرد.
وی تاکیــد کــرد: ســازمان بیمه ســالمت طــی مدتی که 
کشور گرفتار شــیوع کرونا بود سعی کرد تا حد ممکن 
خدمــات خــود را بــرای دوره بهبــودی بیمــاری کرونــا 
گسترش دهد به این ترتیب که برای نخستین مرتبه 
خدمــات در منزل را نیــز در کشــور مورد پوشــش قرار 
داد تا بــار بیمــاران بســتری در بیمارســتان ها کاهش 

پیدا کند.
اظهــار  کرمــان  اســتان  ســالمت  بیمــه  مدیــرکل 
داشــت: بیمــه ســالمت در دوره پیــک پنجــم کرونــا 
کــه بیمارســتان ها تخــت خالــی نداشــتند هزینه های 
بســتری و درمان بیمــاران را در منزل تقبل کــرد و این 

خدمت همچنان ادامه دارد. 
وی بــه حمایــت ســازمان بیمــه ســالمت از تامیــن 
هزینه هــای بیماری هــای پرهزینه اشــاره کــرد و گفت: 
حمایت ســازمان بیمه به گونه ای اســت کــه در برخی 
مــوارد هزینــه داروهــا را تــا ۱۰۰ درصــد تحــت پوشــش 
قــرار می دهــد. وی تاکید کرد: بــه فرمــوده رهبر معظم 
انقالب اســالمی ســبک زندگی ایرانی اســالمی باید به 
گونه ای در جامعه ترویج پیــدا کند که موجب کاهش 

بیمارهــا و آســیب های مختلــف از جمله آســیب های 
اجتماعــی شــود بنابرایــن ســعی بــر ایــن اســت بــا 
ح پزشــک خانــواده، راه ورود خانواده ها  گســترش طر
بــه عرصــه ســالمت را از درون مطب پزشــک خانواده 

عبور دهیم.
ح پزشک خانواده  جعفری به اجرای موفقیت آمیز طر
در کرمــان بــه عنــوان اســتان پایلــوت کشــوری اجرای 
ح اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: اســتان های  ایــن طــر
ح پزشــک خانواده  کشــور از ابتدای مهرماه اجرای طر
شــهری را آغاز کرده اند تا گامی در راســتای برنامه های 
توسعه ای کشــور باشــد و هم کیفیت درمان و کنترل 

بیماری ها را با هوشمندی تیم سالمت ارتقا دهند.
وی گفــت: چالــش بــار مالــی بیماری هــای مزمــن و 
بدخیمی هــا و هزینــه بــر بــودن درمــان بیماری هــا بــه 
عنــوان یــک چالــش، خانواده هــای ایرانــی را تهدیــد 
می کنــد بنابرایــن بیمــه ســالمت در تــالش اســت تــا 
حــد ممکــن بــرای اصــالح ســبک زندگــی و کاهــش بار 
بیماری ها و کاهش ســهم مردم از هزینه های درمانی 

گام بردارند.
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان ادامــه داد: 
درصددیــم ســهم اعتبــارات بیمــه ســالمت از حــوزه 
درمان کشور به گونه ای افزایش پیدا کند که سازمان 
بتوانــد خدمــات نویــن و جدیــدی را در پوشــش خود 
بیــاورد تــا جمعیــت ۴۰ میلیونــی بیمــه شــده ایــن 

سازمان از کیفیت بهتر و باالتری برخوردار شوند.
وی افزود: بیمه سالمت اســتان کرمان حدود ۲ سال 
اســت با تیم ۱۰ نفری از اعضای هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی در راســتای تغییر ســبک زندگــی ایرانی 
اســالمی کار را آغــاز کــرده و بــه ســمت آموزش هــای 
عمومــی از طریق نشــر کلیــپ و محتواهای رســانه ای 

در شبکه های اجتماعی و بین سازمانی رفته است.  

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان: 

امکان پذیرش نسخه کاغذی در داروخانه ها وجود ندارد

پرتاژ               ر
 


