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معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

وجود ۷۰۰ ماده خطرناک 
در توتون

 همکاری مردم امسال مانع 
خاموشی خواهد بود

برگزاری یادواره سرداران و ۵۷۴ 
شهید نیروی انتظامی کرمان

 با نگرش و رویکرد جدید؛

برنامه های هفته 
قوه قضائیه اجرا خواهند شد 
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 کرمان

وزیرصنعت،معدن و تجارت:

 رشد ۷ درصدی صادرات کشور در سال جاری

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( به شماره ثبت 409 سیرجان شناسه ملی 

10860515050
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی  منتهی به 29 اسفند ماه 139۷ 
راس ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه 1398/۰۴/۰9 در ســالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشــور واقع در تهران میدان جهاد،ابتدای بزرگراه 

شهید گمنام، نبش کوچه پنجم برگزار می گردد. 
دستور جلسه: 

1.استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 139۷/12/29
2.استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 139۷/12/29

3.بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصمیم گیری برای تقسیم  سود سهام سال مالی منتهی به 139۷/12/29
۴.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

۵.تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی
6.انتخاب اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال

۷.تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی 139۷
8.تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در سال 1398

9.سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.
هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

مشترکین گرامی  منطقه شهداد 
میزان الگوی مصرف تعریف شده برای مشترکین خانگی از ابتدای خرداد تا پایان شهریور 1۷۰۰ 
کیلووات ساعت و برای سایر ماهها 2۰۰ کیلووات ساعت در هر ماه می باشد. مشترکینی که الگوی 
مصرف را رعایت نکنند، مشمول 23 درصد افزایش نرخ خواهند شد . در صورت رعایت الگوی مصرف 
در ماه های مورد اشاره عالوه بر کاهش هزینه های صورتحســاب ، مشمول تخفیف بهای برق نیز 

خواهید شد. 

اطالعیـه
)1۰درصد کاهش مصرف تا 2۰درصد کاهش صورتحساب(

در صورت تمایل برای کسب اطالعات بیشتر و نصب اپلیکیشن
 به سایتwww.nked.co.ir مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

 احداث هزار نیروگاه 
خورشیدی جدید 

در کرمان
4

 رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در هفته قوه قضائیه خدمات دستگاه قضائی ظرف چهار دهه گذشته و 
همچنین چشم اندازهای آتی سیستم قضائی برای مردم استان کرمان تبیین خواهد شد.

به گزارش ایسنا یداهلل موحد در جلسه شورای قضائی استان کرمان که با موضوع گرامیداشت هفته قوه قضائیه و 
با حضور جمعی از مسئوالن استانی برگزار شد، اظهار داشت: یاد و خاطره شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی معمار و 

2پایه گذار دستگاه قضائی و سایر شهدای قوه قضائیه را ...
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مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان از دریافت مصوبه شورای گفت و گو و 
بخش خصوصی به منظور تامین نیاز های دستگاه های اجرایی با اولویت تولیدات استانی 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان مجید غفاری 
گفت: در چهل و دومین جلسه شورای گفت و گوی استانی و بخش خصوصی موضوع 

حمایت از خرید کاالی کرمانی توسط دستگاه های اجرایی توسط شرکت شهرک های 
صنعتی کرمان مطرح شد که مورد حمایت نمایندگان مجلس و ریاست اتاق بازرگانی 
و اتاق اصناف کرمان قرار گرفت و بر این موضوع تاکید شد که حمایت از خرید کاالی 
کرمانی ارتباط مستقیمی با افزایش اشتغال استان خواهد داشت.وی در ادامه افزود: از 
مشکالت ادارات دولتی عدم شناخت تولیدات استان در حوزه های مختلف خصوصا صنایع 

کوچک و متوسط است که شرکت شهرک های صنعتی در نظر دارد واحد های صنعتی 
عضو در بانک جامع صنعت استان را به دستگاه های اجرایی جهت تامین نیازهای مختلف 
معرفی نماید.واحد های صنعتی می توانند جهت عضویت در بانک جامع صنعت با شماره 
۰۹۱۳۳۴۰۹۶۶۲ آقای مسعود باژیان مدیر روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 

کرمان تماس حاصل نمایند.

جهت تامین نیاز دستگاه های اجرایی؛
واحدهای صنعتی عضو بانک جامع صنعت معرفی می شوند

خبــر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمان

خبر

 رضا رحمانی در حاشیه افتتاح 
نخســتین واحــد »آبگیری 
بازیافــت آب باطلــه« در 
ایران در جمــع خبرنگاران با 
اشــاره به اهداف سفر خود به 
اســتان کرمان و شهرستان 
زرند اظهار داشــت: بازدید از 
واحدهای صنعتــی و معدنی، 
دیدار با صنعتگران، بررســی 
و رفع موانع تولید و شــنیدن 
مشکالت صنعتگران در این 

سفر دنبال می شود.
وی با اشاره به اینکه با افتتاح 

این واحد صنعتی با استفاده از 
تکنولوژی های روز، 7۰ درصد 
در مصــرف آب صرفه جویی 
شده است گفت: استفاده از این 
مدل حامی محیط زیست بوده 
و صرفه جویی در مصرف آب 
را به دنبال دارد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه 
افتتاح ایــن طــرح افزایش 
بهــره وری را به دنبــال دارد 
افزود: این طرح برای نخستین 
بار در کشور اتفاق افتاده که در 
نوع خود بی نظیر است.وی با 

اشاره به اینکه افتتاح این طرح 
در کشور نشان از سطح دانش 
و تخصص ما در کشــور است 
بیان کرد: اجرای این طرح در 
کشــور زمینه را برای استفاده 
از دانــش صنعتــی جدید در 
سایر نقاط کشور فراهم کرده 
اســت.رحمانی با بیان اینکه 
امروز همه ما بایــد باور کنیم 
که در یک جنــگ اقتصادی 
قــرار داریم و الزم اســت که 
در کنار هم باشیم یادآور شد: 
همانطور کــه در دوران دفاع 

مقدس همه پــای کار بودیم 
و کنار هم ایســتادیم و بسیج 
ما معادالت جنــگ را عوض 
کرد.وی با اشــاره بــه اینکه 
امروز هــم تولیدکنندگان ما 
در خط مقدم جبهه اقتصادی 
قرار دارند و الزم است همه در 
کنار هم باشــیم افزود: در این 
جنگ حتی یک زن خانه دار هم 
می تواند با خرید کاالی ایرانی 
به حمایت و تشویق تولیدکننده 
داخلــی بپردازد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه 

پیشــرفت های اخیر کشور در 
حوزه صنایع و معادن گفت: هر 
فردی با سفر به استان کرمان 
و مشــاهده معادن عظیم در 
منطقه می توانــد این انقالب 
رخ داده را مشــاهده کند.وی 
با اشــاره به اینکه فعالیت ها و 
اقدامات خوبی در حوزه معادن 
در کشور آغاز شده بیان کرد: 
معــدن مــا یــک ظرفیت و 
پتانسیل خدادادی است که اگر 
فعال شود خیلی از مشکالت ما 

حل می شود.

 ســید وحید احمدی طباطبایی در نشست 
خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات 
با اشاره به اســتقبال مردم از طرح کنترل 
فشار خون باال بیان داشت: طبق پیش بینی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3۰۰ هزار نفر 
قرار بود در این طرح مشارکت داشته باشند 
در حالی که تنها در هفته ای که سپری شد 
تعداد افراد مراجعه کننده از مرز 1۷6 هزار 

نفر گذشت.
خبرنگار جام جم کرمان: وی با بیان این مطلب 
که دخانیات قاتل انسان ها است، افزود: در دنیا چهار 
عامل مرگ و میر در اثر بیماری های غیر واگیر وجود 
دارد که از آن جمله تغذیه ناسالم، بی تحرکی، دخانیات 
و مصرف مشــروبات الکلی هســتند لــذا دخانیات 
مهمترین عامل در بین عوامل ذکر شده است.معاون 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان گفت: در 
دنیا حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مصرف کننده 
دخانیات وجود دارد که در هر سال هشت میلیون نفر 
در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: ۵۵ میلیون نفر در هر سال به دلیل مصرف 
دخانیات جان خود را از دست می دهند همچنین در هر 
سال ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف درمان بیماری های 

ناشی از دخانیات می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار 
داشت: در صورت عدم برنامه ریزی و پیشگیری الزم 
در مهار اپیدمی دخانیات کشــورهای ایران، مصر و 

پاکستان تا ۴۰ سال آینده بیشترین مصرف دخانیات 
در دنیا را خواهند داشت.وی تصریح کرد: بیش از هفت 
هزار ماده و ترکیب در سیگار وجود دارد که بسیاری از 
آن ها سمی هستند و ۹۰ درصد افرادی که به استعمال 
دخانیات روی می آوردند بین ســنین ۱۰ تا ۱۹ سال 
هســتند همچنین ۴۶ درصد از دانش آموزان در خانه 
و ۵۶ درصد در اماکن عمومی در معرض دود ســیگار 

قرار می گیرند.
احمــدی طباطبایی گفت: هموطنان ما ســالیانه ۱۰ 
هزار میلیارد تومان سیگار را دود می کنند همچنین ۳۰ 
هزار میلیارد تومان صرف هزینه های درمانی ناشی از 
بیماری های مربوط به استعمال ســیگار می شود به 
عبارت دیگر در هر سال حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 
خسارت به کشور در اثر مصرف سیگار وارد می شود.

وی به هفت باور غلط درباره سیگار اشاره کرد و ابراز 
داشــت: برخی از افراد فکر می کنند چون من ســالم 
زندگی می کنم سیگار کشیدن برای من ضرر ندارد، 
ازسیگارهای الیت استفاده می کنم و خطری ندارند، 
اگر سیگار را ترک کنم دچار استرس می شوم، با ترک 
ســیگار اضافه وزن پیدا می کنم، اگر قرار بود بالیی 
سرم بیاید تا به حال آمده بود و دود سیگار فقط دامان 
خودم را می گیرد و به کسی ضرر نمی زنم از جمله این 

باورهای غلط هستند.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی کرمان به 
عوامل روی آوردن مردم به قلیان اشاره کرد و یادآور 
شد: افزودن اسانس های معطر برای کم کردن سختی 

و تنــدی دود توتون و ایجاد جذابیــت برای مصرف 
کنندگان، اســتفاده گروهی و خانوادگی از قلیان به 
عنوان یک وســیله گذران اوقات فراغت چند عاملی 
است که باعث افزایش مصرف قلیان شده است.وی با 
اشاره به اینکه کم ضرر یا بی ضرر بودن قلیان به دلیل 
گذشتن مسیر دود از آب باوری اشتباه است، افزود: در 

توتون 7۰۰ ماده خطرناک وجود دارد.
احمدی طباطبایی با بیان مضرات مصرف قلیان گفت: 
برخی از افراد ســودجو مواد روانگردان یا شیشه را به 
مواد قلیان اضافه می کنند که فرد به آن وابسته شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  گفت: 
در جهت کاهش مصرف دخانیات راهکارهایی توسط 

دانشــگاه علوم پزشکی ارائه شــده از جمله افزایش 
مالیات بر دخانیات، کمک به ترک استعمال دخانیات، 
اجرای ممنوعیت کامل تبلیغــات، محافظت از مردم 
در برابر دود دخانیــات، پایش مصــرف دخانیات و 

سیاست های پیشگیرانه است.
وی به راهکارهای کاهش تولید دخانیات نیز اشــاره 
کــرد و افزود: ثبت مجــوز عامل عرضــه دخانیات، 
راه اندازی کد رهگیــری و ردیابی، جــرم انگاری و 
قاچاق، جایگزینی کشــت توتون با سایر محصوالت 
کشــاورزی، ممنوعیت قاچاق و وضع مقررات برای 
مــواد متشــکله و دخانیــات از جملــه راهکارهای 

پیشنهادی است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

وجود ۷۰۰ ماده خطرناک در توتون

 رئیس کل دادگستری اســتان کرمان گفت: در 
هفته قوه قضائیه خدمات دســتگاه قضائی ظرف 
چهار دهه گذشته و همچنین چشم اندازهای آتی 
سیستم قضائی برای مردم اســتان کرمان تبیین 

خواهد شد.
 به گزارش ایســنا: یداهلل موحد در جلسه شورای 
قضائی اســتان کرمان که با موضوع گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه و با حضور جمعی از مســئوالن 
اســتانی برگزار شد، اظهار داشــت: یاد و خاطره 
شهید مظلوم آیت اهلل بهشــتی معمار و پایه گذار 
دســتگاه قضائی و سایر شــهدای قوه قضائیه را 
گرامی می داریم.رئیس شــورای قضایی استان 
کرمان عنوان کرد: سیستم قضائی استان کرمان 
در هفته قوه قضائیه رویکردها و سیاســت های 
کالن قوه قضائیه را برای مردم تشــریح و تببین 
خواهد کرد.رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت: هدف و رویکرد ستاد بزرگداشت هفته قوه 
قضائیه تبیین خدمات دســتگاه قضائی کشــور 
و اســتان در این ایام اســت.موحد ادامه داد: در 
راســتای ارج نهادن به جایگاه قضاء و تکریم از 
مقام شامخ شــهید مظلوم آیت اهلل بهشتی اولین 
مسئول دستگاه قضائی جمهوری اسالمی ایران، 
هفته اول تیرماه به این مهم اختصاص داده شده 
است.موحد بر برگزاری نشســت های مشترک 
مقامات قضائی با نخبگان، اســاتید، دانشجویان، 
فرهنگیــان، روحانیت، ائمه جمعــه و جماعات و 
اصحاب رسانه تاکید کرد و گفت: هفته قوه قضائیه 
فرصت مناسبی برای ارتباط گیری سیستم قضائی 
با بخش هــای مختلف جامعه و حضــور در بین 

مردم، نخبگان در جهت تبیین مشکالت و برنامه 
های دستگاه قضائی است.رئیس شورای قضائی 
استان کرمان گفت: برنامه های هفته قوه قضائیه 
در اســتان کرمان با رویکرد ارتقای سطح دانش 
حقوقی، قضائی شهروندان و بیان خدمات دستگاه 
قضائی برگزار خواهد شد.این مقام ارشد قضائی در 
استان کرمان با بیان اینکه یکی از وظایف محوری 
قوه قضائیه عدالت گستری و حل مشکالت مردم 
است گفت: به صورت ویژه به مناسبت هفته قوه 
قضائیه دیدار چهره به چهره شــورای قضائی با 

مردم شریف کرمان برگزار می شود.
در ادامه رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه 
در اســتان کرمان گفت: برنامه هــای هفته قوه 
قضائیه با نگرش و رویکرد جدید اجرا خواهند شد 
و از نظریات مشورتی فرهیختگان جامعه در زمینه 

حل مشکالت قوه قضاییه استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: در طول ســال معاونت های مختلف 
دادگستری اســتان در زمینه انجام فعالیت های 
فرهنگی و همچنین در زمینه کاهش آسیب های 

اجتماعی اقدامات ارزشمندی انجام می دهند.
وی گفت: از تمــام ظرفیت های موجود در جهت 
هر چه بهتر برگزار شــدن برنامه های هفته قوه 

قضائیه در استان کرمان استفاده خواهیم کرد.
معاون رئیس کل دادگســتری استان کرمان هم 
در این جلسه گفت: قضات با هدف ارتقای سطح 
آگاهی های حقوقی، قضائی شهروندان در مساجد 
و ادارات سراسر استان حضور پیدا خواهند کرد و 
ضمن مشاوره حقوقی به درد دل مردم رسیدگی 
خواهد شد.محمد باقر اســالمی بیان کرد: عطر 

افشانی و گلباران گلزار شــهداء با حضور مدیران 
دســتگاههای قضائی، کارکنان و خانواده شهداء 

در هفته قوه قضائیه انجام می شود.
اســالمی افزود: تبلیغات محیطی و شهری ویژه 
هفته قوه قضائیه و شــهادت مظلومانه شــهید 
بهشــتی و 7۲ یار با وفایش همزمان با هفته قوه 
قضائیه آغاز خواهد شــد.رئیس ستاد بزرگداشت 
هفته قوه قضائیه در اســتان کرمان عنوان کرد: 
برنامه های هفته قوه قضائیه در ســال جاری با 
توجه به وضعیت اقتصادی کشور با رویکرد صرفه 
جویی در هزینه ها برگزار خواهد شد.شایان ذکر 
است عالوه بر مرکز استان برنامه های هفته قوه 
قضائیه به صورت منسجم در سراسر حوزه های 

قضائی استان برگزار خواهد شد.

 با نگرش و رویکرد جدید؛

برنامه های هفته 
قوه قضائیه اجرا خواهند شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:

۴ محیط   بان بازداشتی 
کرمان آزاد شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت کشور از 
آزادی چهار محیط  بان بازداشت شده در استان 

کرمان خبر داد.
ســرهنگ جمشــید محبت خانی فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشــور از انتقال پرونده 
محیط بانان متهــم به قتل عمــد در کرمان به 
دادســرای نظامی هرمزگان خبــر داده بود، در 
گفت وگو با ایســنا از آزادی ایــن محیط  بانان 

خبر داد.
وی ادامــه داد: با توجه به این کــه محل وقوع 
جرم در نزدیکی استان هرمزگان بود؛ چند روز 
پیش پرونده محیط بانان کرمان به دادســرای 
نظامی هرمزگان منتقل شــد. قاضــی پرونده 
نیز  به این نتیجه رســید که محیط بانان با قرار 

وثیقه آزاد شوند.
ســرهنگ محبت خانی با ابراز همدردی مجدد 
با خانواده متوفی، تاکید کرد: ســه محیط بان و 
یک همیار محیط زیســت که در جریان تعقیب 
و گریز در پارک ملی َخْبــر کرمان متهم به قتل 
عمد شــده بودند، بنــا به تشــخیص قاضی با 

وثیقه گذاری آزاد شدند.
دو نفــر متهم به شــکار غیرمجاز طــی تعقیب 
و گریز بــا محیط بانان پارک ملی َخْبر اســتان 
کرمان بر اثر تصــادف جان خود را از دســت 
دادند. در حیــن تعقیب و گریز موتورســیکلت 
)شــکارچیان( در حال فرار، تعــادل خود را از 
دست داد و واژگون شــد. محیط بانان بالفاصله 
با نیروهای امدادی تمــاس گرفتند اما به دلیل 
صدمات وارده هر دو شــکارچی متأسفانه فوت 

کردند.
 بــه دنبــال شــکایت خانــواده شــکارچیان 
فوت شده، ســه محیط بان و یک همیار محیط 
زیســت متهم به قتل عمد شده و از آن روز در 
بازداشــت به ســر می بردند که بنا به اظهارات 
فرمانده یــگان حفاظــت محیط زیســت آزاد 

شدند.

استاندار کرمان تاکید کرد؛
تبعیت مدیـران از نظـرات 

کارشنـاسی

 دکترمحمدجــواد فدایی در دیدار بــا مدیران جهاد 
کشاورزی شــمال و جنوب استان ابه مناسبت هفته 
جهاد کشــاورزی با اشــاره به فعالیت های صورت 
گرفته در حوزه کشــاورزی اظهار کرد: هنوز جای 
کار زیادی وجود دارد و باید کارهای زیادی صورت 

بگیرد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، وی با تاکید بر تقویت 
بنیه کارشناســی افزود: نیاز به دید کارشناسی قوی 
تری داریــم و مدیریت باید از نظرات کارشناســی 
تبعیت بکنــد. اینکه نیاز به تغییر الگوی کشــت یا 
تنوع کشت داریم، کامال محل بحث است و نظرات 
مختلفــی در این زمینه وجــود دارد و نیــاز به کار 
کارشناسی جدی و دقیق است.فدایی تصریح کرد: 
اگر عمیقا وارد بحث های کارشناسی نشده و موارد 
را به دقت مورد کنکاش قرار ندهیم، تصمیماتی که 
می گیریم درست نیســت و منجر به دوباره کاری، 

تحمیل هزینه و هدررفت منابع کشور می شود.
وی با تاکید بر ســرعت عمل در کارها عنوان کرد: 
گاهی تصمیم درست گرفته می شود اما به سرعت 
انجام نمی شــود در حالی که در مباحث در اشتغال، 
ســرمایه گذاری و رونق تولید نباید زمان را از دست 
بدهیم و بایــد کارها را در فرصــت خیلی کوتاهی 

انجام داد.
استاندار کرمان با بیان اینکه مشکلی که وجود دارد 
این است که برنامه زمان بندی کّمی نداریم، گفت: 
برنامه استان برای توســعه گلخانه ها چیست؟ باید 
اعالم شود تا پایان سال چه عددی به میزان کنونی 
اضافه می شود و باید در همه موضوعات عدد و زمان 
مشخص شود.وی در ادامه افزود: اگر ساالنه فروش 
محصوالت کشاورزی استان ۲۰ هزار میلیارد تومان 
باشد، ۱۰ درصد سود خالص است و با احتساب همه 
موارد جانبی می توان یک هزار میلیارد تومان از این 

سود را در بخش های دیگر سرمایه گذاری کرد.
فدایی اظهار کرد: کل تســهیالتی کــه در صنعت 
و تولید در ســه ســال گذشــته داده ایم ۳هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان بوده اســت در حالی که بخش 
کشاورزی ســاالنه خودش یک هزار میلیارد تومان 
دارد و باید بگوید این عدد کجــا می رود و چرا نمی 
توانیم این ســرمایه را جمع و در بخش کشاورزی 
از آن اســتفاده کرد.اســتاندار کرمــان در پایان در 
زمینه متناسب سازی قیمت تمام شده آب با قیمت 
مصرفی و جلوگیــری از اتالف محصوالت تولیدی 
مسائلی را مطرح و عنوان کرد: باید تکلیف این موارد 

مشخص شود.

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه آمریکا 
پس از خروج از برجــام هر ابزار تحریمی 
را که داشــت علیه ایران به کار برد گفت: 
پایداری و ایســتادگی مــردم به تدریج 
عالئم بــروز رونــق اقتصــادی را نوید 

می دهد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، 
محمدرضــا پورابراهیمــی در جلســه 
شورای اداری شهرستان کرمان با اشاره 
به فضای اقتصادی امروز کشــور اظهار 
داشــت: آمریکایی ها تمام تالش خود را 
به کار بســتند تا در ســال ۹۶ ایران را در 

انزوای اقتصادی قرار دهند.
وی با بیان اینکه بیشترین تالش آمریکا 
در راستای ایجاد نارضایتی در جامعه بود 
و امیــدوار بودند که تالش هــای آنها به 
فروپاشی نظام منجر شــود افزود: هر جا 
که اختالفاتی درون نظام ایجاد شود آنها 

ورود کرده و به آن دامن می زنند.
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی با ابراز اینکه ســال 
۹۶ آغاز حرکت آمریکا برای فروپاشــی 
اقتصادی ایران بود یادآور شــد: در سال 
۹7 نیز آمریــکا تمام تالش خــود را نه 
پنهانی که به طــور علنی انجــام داد تا 
انقالب اســالمی ما چهل سالگی خود را 

نبیند.
وی با بیان اینکه یک دهم شــوک ارزی 
که به ایران وارد شــد می توانســت هر 
نظامی را نابود کند گفت: لطف خدا شامل 
حال ما شد و مردم ما این شرایط سخت 
اقتصادی را تحمل کردند و با یک کالم 
مقام معظم رهبری پای انقالب ایستادند.

پورابراهیمی با تصریح اینکه آمریکا پس 
از خــروج از برجام هر ابــزار تحریمی را 
که داشــت علیه ایران به کار برد اضافه 
کرد: این پایان تمام تیرها و ترکش های 

تحریمی آمریکا بــود و آمریکا در جنگ 
اقتصادی با ایران دیگر چیزی در دســت 

ندارد.
وی با بیان اینکه "مــردم ما ثابت کردند 
که با وجود همه تحریم ها و ســختی ها 
پای انقالب، نظام و رهبرشان ایستاده اند" 
گفت: امروز کارشناسان آمریکایی به این 
نتیجه رســیده اند که دیگر هیچ تحریمی 

علیه ایران کارساز نیست.
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اینکه امروز 
عده ای حرف از مذاکره با آمریکا می زنند 
گفت: چطور می شــود به کســی که در 
طول ۲۴ ساعت چندین مرتبه حرف خود 
را عوض می کند اعتمــاد و مذاکره کرد؛ 
مگر مذاکرت قبلی به کجا رســیده و چه 

نتیجه ای داشته است؟
وی با بیان اینکه پایداری و ایســتادگی 
مــردم به تدریــج عالئــم بــروز رونق 

اقتصادی را نوید می دهد افــزود: امروز 
چینی هــا در مســیر حرکــت در جنگ 
اقتصــادی علیه آمریکا با مــا هماهنگ 
شــده اند.پورابراهیمی با یادآوری اینکه 
آمریکا تالش می کند که مسیر ایران در 
حوزه مراودات بانکی و تجارت بین الملل 
هموار نشــود گفــت: آمریــکا به خوبی 
می داند که ما بــا ظرفیت های اقتصادی 
که داریم می توانیم به ابرقدرت اقتصادی 
تبدیل شــویم.وی با تأکید بر اینکه نظام 
جمهوری اســالمی امروز با دست خالی 

در حال پیشرفت اســت اظهار کرد: اگر 
این فشارهای اقتصادی کمتر شود ایران 
می تواند حداکثر ظرف مدت ۵ ســال به 

قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شود.
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اســالمی با تصریح اینکه آمریکا 
در حوزه نظامی هیــچ توانی برای جنگ 
با ایــران ندارد گفــت: کوچکترین اقدام 
آمریکا باعث می شــود که بازنده اصلی 
خودشان باشند همان طور که در عراق و 

سوریه متوقف شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل سازمان مجری 
ســاختمان ها و تاسیســات 
دولتــی و عمومــی از روند 
احــداث بیمارســتان ۱۳۹ 
تخت خوابی زرند بازدید کرد. 
به گــزارش اداره ارتباطات و 
اطالع رســانی اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان کرمان 
محمدمهــدی بلــوردی در 
حاشــیه این بازدیــد گفت: 
تا کنــون برای احــداث این 
بیمارستان ۵۶۰ میلیارد ریال 

هزینه شده است.
مدیرکل راه و شهرســازی 

اســتان کرمان افــزود: این 
بیمارســتان بــا ۱۱ هــزار 
مترمربع زیربنــا در دو بلوک 
۵ و ۶ طبقه احداث شــده و 
شــامل درمانگاه، اورژانس، 
ســی   ،CCU ، ICU
تــی اســکن، رادیولــوژی، 
آزمایشــگاه، بخــش های 
بســتری، جراحی، زایشگاه، 
نوزادان و دارای ۴ اتاق عمل 

است.
فیزیکــی  پیشــرفت  وی 
پــروژه را ۹8/۵ درصد اعالم 
و تصریح کرد: تســت و راه 
اندازی تاسیســات مکانیکی 

و برقی، و اجــرای الیه دوم 
آســفالت محوطــه بخش 
های مانــده کار تا تحویل به 

پیمانکار است.
محمدجعفرعلیــزاده معاون 
وزیر راه و شهرســازی هم با 
بیان اینکــه ۵۰ درصد اعتبار 
بیمارستان ســینای زرند در 
ســال های ۹7 و ۹8 تامین 
شده است، گفت: نیمه تیرماه 
برای بررسی آخرین اقدامات 
انجام شــده قبل از تحویل 
پروژه به بهره بــردار از این 

پروژه بازدید خواهد کرد.
بیمارســتان ســینای زرند 

حداکثــر تــا هفتــه دولت 
و  راه  وزارت  ســوی  از 

شهرســازی به بهــره بردار 
تحویل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

  ایستادگی مردم بتدریج عالئم بروز رونق اقتصادی 
را نوید می دهد

وزیر صنعت در کرمان: 
استفاده از ظرفیت معادن انقالب بزرگی را در کشور رقم می زند

در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان در حال ساخت سینای زرند عنوان شد؛ 

صرف 560 میلیارد ریال اعتبار برای احداث بیمارستان سینای زرند
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3۰  دستگاه شتاب نگار در کرمان  راه اندازی می شود

خبـر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  در استـان 

کرمـان 

خبـر

برگزاری یادواره سرداران و 
۵۷۴ شهید نیروی انتظامی 

کرمان 

یادواره سرداران و ۵7۴ شهید نیروی انتظامی استان 
کرمان با حضور سردار رضا بنی اسدی فر فرمانده 

انتظامی استان کرمان، خانواده های معظم شهدای 
نیروی انتظامی استان و حضور پر شور مردم کرمان 

در محل حسینیه ثاراهلل شهر کرمان برگزار شد.  
برگزاری یادواره شــهدای نیروی انتظامی اســتان 
کرمان این مطلب را به ما یادآور می شود که رادمردانی 
که برای دفاع از کیان این وطن جانشان را نثار کردند 
و امنیت و آرامش امروز ما مرهون جانفشــانی های 

همین انسان هاست.
استان کرمان ۵7۴ شهید تقدیم انقالب و نظام کرده 
که تعدادی از این شهدا در دوران دفاع مقدس جان 
خود را نثار کردند، تعدادی نیز بعد از جنگ در درگیری 
با اشرار و یا در هنگام ماموریت به درجه رفیع شهادت 
نائل شدند تا ثابت کنند، راه شهادت همچنان باز است 
و ادامه دارد.نیروهای انتظامی در عرصه های مختلف 
از مرزها گرفته تا کوچه و پس کوچه های شــهرها 
در حال خدمت به مردم هســتند، در مقابله با اشرار، 
حفاظت از مرزها، مقابله با اراذل و اوباش و حتی در 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تا پای جان شجاعانه 
ایستاده اند و وجود ۵7۴ شهید نیروی انتظامی استان 
کرمان دلیلی محکمی بر این ادعاســت.دلیرمردان 
نیروهای انتظامی در عمل به رســالت خطیر خود 
لحظه های پرتنش و خطرناکی را سپری می کنند، 
بســیاری از آنها در عملیات ها از جان خود گذشته و 
برای سرافرازی ایران عزیز پا به ماموریتی خطرناک 
می گذارند و در طول تاریخ پر افتخار ما کم نیســتند 
بزرگ مردانی که به منظــور برقراری نظم و امنیت 
شجاعانه ایستادند و در سایه این مجاهدتها بوده که 

امنیت در این کشور جاری و ساری شده است.

احمدعلی مقدم؛عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 

خبر تلخ و گزنده بود، شــهادت مظلومانه بــرادر بزرگوار 
حجت االسالم محمد خرســند امام جمعه فقید کازرون و 
عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در سحرگاه 
۲۳ ماه رمضان به دست یک انسان نمای بی وجدان، یک 
تروریســت ضد روحانی و منحرف فکری ما را در غم فرو 

برد.
دل های مؤمنان روزه دار از شــهادت روحانی بســیجی و 
انقالبی متألم و متأثر شــد، شــخصیتی که عمر پربرکت 
خود را در ســنگر دفاع از دین و جبهه های حق علیه باطل 
مصروف کرد، اجر یک عمر مجاهدت خود را پس از مناجات 
شــب قدر از دســت ائمه اطهار گرفت و وی که مفتخر به 
پوشــیدن لباس پیغمبر بود لباس مقدسش از خون تنش 
رنگین شد و نشان داد، دادن سر نه عجب داشتن سر عجب 
است.مرگ سرنوشت مختوم همه انســان ها است اما چه 
خوش این مرگ در بســتر عافیت رقم نخورد، هر چند این 
واقعه ما را اندوهگین ساخت، اما این تأسف و تألم برای خود 
ما است وگرنه که شــهدا زنده اند و بر سر خوان نعمت های 
بهشــتی متنعم از رزق الهی هســتند، حقیقتًا با وجود این 

ضایعه دردناک ثلمه ای به جامعه روحانیت معزز وارد شد که 
به این راحتی جبران پذیر نیســت و کسی نمی تواند فقدان 
ایشــان را جبران کند و این شهید عزیز نشــان داد در باغ 

شهادت باز باز است.
درس بزرگ این حادثــه دردناک بــرای تأمین کنندگان 
امنیت در جامعه، گوشزد خطر رشد قارچ گونه جریان های 
انحرافی و عرفان های کاذب اســت، این فرقه ها به اسم 
دین داری انســانیت را به مســلخ برده و از درون آن یک 
انســان گرگ نمای خالی از احساســات و عواطف انسانی 
بیرون می آید تا ضارب که عضو برخی گروه های منحرف 
مدعی مهدویت بوده و تحت تأثیر آن ها قرار داشته است، به 
خود اجازه دهد حقه و کینه دستگاه های اطالعاتی موساد 
و... و نفوذی های داخلی که از روحانیت انقالبی به ســتوه 
آمده اند با حذف فیزیکی این روحانیت معزز دنبال کنند اما 
زهی خیال باطل که فکر و تفکر حق مدارانه تا ابد در بستر 
مفاهیم جاودانه عالم می ماند و شــهادت نه تنها اثر آن را 
نمی کاهد که موجب جوشش و خروش این حقیقت خواهد 
شد.زنگ خطر برای مســئوالن امنیتی کشــور که اخیراً 
شاهد حوادث مشــابه در همدان، مشهد و تهران بودیم به 

صدا در آمده اســت، تفکری خزنده برای ترویج خشونت 
پنهان علیــه روحانیت معزز در جریــان و فضای مجازی 
جوالنگاه ترویج فرقه های انحرافی شــده است و جریان 
ضدروحانیت که از طریق ضدانقالب در این فضا تور پهن 
کرده اند و با یارگیری از انسان های خام و بی اطالع، چون 
خوره اعتقادات انسان ها را می بلعند و از خالل آموزه های 
آنان منحرفان فکری چون ضارب این شهید عزیز تحویل 
جامعه می شــود.ضمن اینکه تکرار ایــن حوادث را ضعف 
دستگاه های اطالعاتی و فقدان حساسیت الزم نسبت به 
تحرکات این عناصر در جامعه تلقی می کنیم، تکرار حوادثی 
از این دست را دیگر برنمی تابیم؛ تا کجا باید شهید دهیم تا 
مسؤوالن به خود آیند، بنده ضمن در خواست اشد مجازات 
برای قاتل و حامیانش، تنبیه را زمینه ساز جلوگیری از تکرار 
حوادثی از این دســت می دانم تا کسی به خود اجازه ندهد 
احساسات عمومی را جریحه دار کند، خانواده ای را داغدار و 
حوزه علمیه ای را از وجود عالمی فرزانه بی بهره کند.هر چند 
شهادت ایشــان برای حزب مؤتلفه ضایعه جبران ناپذیری 
است و مایه حسرت و اندوه برای ما است، اما سرنوشتی خیر 
برای ایشان نوشته شد و قضا و قدر سرنوشت وی در شب 

قدر با نام شــهادت رقم خورد و این حسرت بر دل ما تا ابد 
ماند که از قافله شــهدا باز عقب ماندیم؛ وی اجر یک عمر 
مجاهدت در راه حق، جبهه های فرهنگی، سنگر نماز جمعه 
و مجاهدت در جبهه نبرد حق علیه باطل که افتخار جانبازی 
را نیز این شهید داشت، در شب قدر از خداوند به نیکی ستاند 
و حق این دوست عزیز شهادت بود و بنده که سال ها افتخار 
دوستی و همنشینی با ایشان را داشتم و با وی مأنوس بودم 
خلوص و تقوای ایشان بود که توفیق یافت در بهترین زمان 
ممکن یعنی شب سوم شهادت موالی متقیان حضرت علی 

ابن ابیطالب)ع( به فیض شهادت نائل شود.

درسی بزرگ از یک حادثه دردناک

 وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به اینکه 
باید در کنار حفظ بازار داخلی به صادرات هم توجه 
داشته باشیم گفت: در دو ماهه اول امسال صادرات 

کشور 7 درصد رشد داشته است.
خبرنگار جام جم کرمان :رضــا رحمانی در 
دیدار نخبگان و ســرمایه گذاران جنوب اســتان 
کرمان با اشاره به دعوت نمایندگان به این منطقه 
سفر کردم امیدوارم که این سفر منشأ خیر و برکت 
باشد، اظهار داشــت: جنوب کرمان از لحاظ تعداد 
واحد هــای صنعت و معدنی بســیار کم اســت و 
امیدوارم بتوانیم با حل مشــکالت ایــن واحد ها 

شاهد افزایش تعداد آنها باشیم.
وی با بیان اینکــه در وزارتخانه صنعت و در حوزه 
کالن دولت اقدامات مهمی انجام شده که امیدوارم 
این مصوبات برای مردم به صرفه باشــد گفت: در 
حال حاضر باید به جای ســرمایه گذاری در مرکز 

کشور در مناطق دور افتاده سرمایه گذاری کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید 
تالش کنیم تا از امکاناتی که داریم نهایت استفاده 
را داشته باشیم افزود: تالش می کنیم تا در جنوب 
کرمان آنچه که برای ســرمایه گذاری الزم است 

انجام شود تا سرمایه گذاران واقعی تشویق شوند.
وی با بیان اینکه ســرمایه گذاران همیشــه توقع 
مادی ندارنــد باید بــه آنها دلگرمــی داد تا حس 
کنند که کار آنها مفید اســت گفت: دستور دادم تا 
۲ میلیارد تومان به بودجه ایــن منطقه از اختیارات 

وزارت صنعــت و معــدن و همچنیــن ۲ درصد از 
اختیــارات مالکیت بــه این منطقه افزوده شــود.

رحمانی با اشــاره به اینکه مشکالت شهرک های 
صنعتی جنوب کرمان حل می شــود، بیان کرد: در 
ســال جاری ایمیدرو بودجه ای به اســتان کرمان 
اختصاص داده که می طلبد ســهم جنوب استان به 

طور کلی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه تیتانیوم کهنوج پروژه ای تاریخی 
اســت و کم کاری های آن قابل بخشــش نیست 
افزود: محورهای کاری زیادی در ســال جاری در 
دستور کار قرار دادیم که مهم ترین آن بخش معدن 

است که توجه جدی به این مهم می شود.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به اینکه 
اگــر از معــادن اســتفاده نکنیم ظلــم بزرگی به 
منطقه کرده ایم گفت: هیــچ محدودیتی در حوزه 
معدنی نداریم و هر کــس که بخواهد در این حوزه 
ســرمایه گذاری کند با تمام توان از آن حمایت می 

شود.
وی با بیان اینکه ایمیدرو باید در این منطقه فعال تر 
شــود افزود: اگر چند پروژه مهم به کمک ایمیدرو 
در این منطقه انجام شــود جمعیت زیادی مشغول 

به کار می شوند.
رحمانی با اشــاره به اینکه به منابع طبیعی احترام 
می گذاریــم امــا منابع طبیعــی هــم می طلبد با 
ســرمایه گذاران مراعــات کند که کارهــای آنها 
تعطیل نشــود بیان کرد: امســال معادن کوچک 

جزو فعالیت های ماســت و هر کــس که می تواند 
این معادن را احیا کند به طور کامل از آنها حمایت 
می شــود.وی با بیان اینکه معادن و صنایع معدنی 
در هر کجا فعال باشــد باید چند نکتــه از جمله به 
کارگیری نیروی بومی و تامیــن تدارک از منطقه 
توجه داشته باشــند افزود: گردش مالی شرکت ها 
باید در شهرســتان باشــد.وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت با اشــاره به اینکه در جنوب کرمان تعداد 
واحدهــای تولیدی کم اســت، گفــت: از این رو 
می طلبد تعدادی صنایع نیمــه کاره در این منطقه 
در اولویت قرار داده شــود تا همه آنها راه اندازی و 

به چرخه تولید وارد شــوند.وی با بیــان اینکه باید 
زمینه صادرات از منطقه ایجاد شــود و هرکجا که 
موانعی وجود دارد پیگیری می شود افزود: در تولید 
محصوالت باید به صادرات توجه داشــته باشیم.

رحمانی با اشــاره به اینکه امسال ضمن حفظ بازار 
داخل صادرات نیز انجام می دهیم گفت: باید مازاد 
تولید را بررســی کنیم و برای صــادرات روی این 

محصوالت تمرکز داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بانک صنعــت و معدن در جنوب 
کرمان راه اندازی می شــود افزود: در دو ماهه اول 

امسال صادرات کشور 7 درصد رشد داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت :

 رشد ۷ درصدی صادرات کشور در سال جاری

به گــزارش روابــط عمومــی: مدیرعامل این 
شــرکت درخصوص احتمال اعمال خاموشی 
ها در تابستان سال جاری بیان کرد: با توجه به 
بارندگی هاي امسال احتمال خاموشي در کشور 
کم مي باشــد و اگر مردم همکاري الزم را با ما 

داشته باشند قطعا خاموشي نخواهیم داشت.
عبدالوحید مهدوی نیا ، درخصوص مصرف برق 
در ادارات دولتی خاطرنشان کرد: مصرف برق 
دستگاه های اجرایی در اســتان کرمان، حدود 
هشــت مگاوات اســت و در صورتی که صرفه 
جویی در این زمینه صورت پذیرد شش مگاوات 

صرفه جویي را در این بخش خواهیم داشت.
مهدوی نیا ضمن تاکید بر پیشقدم شدن ادارات 
برای صرفه جویی مصرف بــرق، تصریح کرد: 
سال گذشته برای ادارات کنتور هوشمند نصب 
شد و با اســتفاده از این کنتورها مصرف ادارات 
را کنترل و در صورتي که ادارات بعد از ســاعت 
۱۳ همکاري نداشــته باشــند، به فرمانداري و 
اســتانداري اعالم خواهد شد که خوشبختانه تا 
کنون ادارات همکاري الزم را با این شــرکت 

داشته اند.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ۹۵ درصد 

مشــترکان شــرکت ما کمتر از الگوی مصرف 
از برق اســتفاده  می کننــد و تنهــا ۲۵ هزار 
مشترک)معادل ۵ درصدمشترکین( بیش از حد 
مجاز مصرف دارند که قبــض آنها با ۱۶ درصد 

هزینه بیشتر حساب خواهد شد.
وی همچنیــن افزود: برای پایش مشــترکین 
پرمصرف چهار نفر نیرو به کار گرفته شد تا پس 
از رصد مشترکین پر مصرف با ایشان تماس و 
ضمن تذکر دادن  راهنمایی هــاي الزم را نیز 

براي کاهش مصرف برق به آن ها داده شود.
وی تصریح کرد: الگوی مصرف ماهانه برق در 
مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات ســاعت برای یک 
خانوار، در مناطق گرم ۲ شامل شهرهای شرقی 
و اروزئیه ۲۰۰۰ کیلو وات مصرف ماهانه و براي 
مناطق گرم یک شامل شهرهاي جنوبِي استان 
تا ۳۰۰۰ کیلو وات ساعت مي باشدو این میزان 

شامل تعرفه افزایشي نمي شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق جنوب اســتان 
کرمان با اشــاره به اینکه انتظار داریم مردم به 
ارزش واقعی برق پی ببرند، بیان کرد: هدف ما از 
صرفه جویی به معنای کم مصرف کردن نیست 
بلکه به معناي درســت مصرف کردن مي باشد 

که متاسفانه ما وارد مقوله بدمصرفي شده ایم و 
به حالت تبذیر و اسراف رسیده ایم.

مهدوی نیا  با بیان اینکه این شــرکت در سال 
هــای ۹۶ و ۹7 حائــز رتبه دوم کشــوری در 
خصوص برق دار کردن روســتاها شده است؛ 
خاطرنشــان کرد: همه روســتاهای باالی ۱۰ 
خانوار تحت حوزه عملیاتي این شــرکت برقدار 
شــده اند و از آنجایي که هر سال در روستاهایي 
که کمتــر از ۱۰ خانوار جمعیــت دارند به علت 
سکونت، ازدواج و ســاخت خانه جدید مجددا 
روســتاي ۱۰ خانوار پایش و در خصوص برق 
دار کردن روستاهاي مذکور اقدامات الزم انجام 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: این شرکت در سال ۹۶ تعداد 
۲8 روستا و سال گذشته نیز ۴۱ روستا را برقدار و 
در حال حاضر ۲۵ روستا در دست اقدام می باشد 
به طوری که در مجموع ۵۲ روستای باالی ۱۰ 
خانوار در سال جاری برقدار می شوند که عمدتا 

در مناطق دور افتاده و فاقد جاده هستند.
مهدوی نیا ضمن اشــاره به اهداف شــرکت از 
جمله"عدم مراجعه حضوری" بیان نمود: یکی 
از اهداف مهم شرکت "عدم مراجعه حضوری" 

می باشد و بایستی هر فرد در هر ساعت از شبانه 
روز و از هر مکاني بتواند بدون مراجعه به شرکت  
خدمات را دریافــت نماید و در واقع بایســتي 
خدمات فارغ از زمان و مکان باشــد و از طریق 

شبکه رایانه اي انجام شوند.
مهدوی نیا عنوان کرد: در این راســتا مشترکان 
می توانند ۲۶ خدمت از جمله دریافت اشتراک، 
دریافت و پرداخت صورتحساب، تغییر نام و ... را 
از طریق اپلیکیشــن و همچنین پورتال شرکت 

دریافت نمایند.
وی تصریح کرد: در راستای حفظ محیط زیست 
حذف قبوض برق در اولویت کارهای شــرکت 
های توزیع برق قرار گرفته است به طوری که  
از ابتداي تیرماه ســال جــاري قبوض کاغذي 
برق به طور کامل حذف و مشــترکین با پیامک 
نمودن شناسه قبض به شماره ۲۰۰۰۰8۰۰۰ مي 
توانند قبض خود را دریافت کرده و یا مي توانند 
شــماره تلفن همراه خود را به قسمت خدمات 
مشترکین شرکت براي دریافت خدمات بیشتر 
بدهند که تاکنون 8۵ درصد شماره مشترکان را 
برداشت شــده و به صورت خودکار قبض براي 

این مشترکین ارسال خواهد شد.

وی درخصوص مطالبات شــرکت توزیع برق 
جنــوب از ادارات دولتی اظهار کرد: در ســال 
گذشته طلب شرکت از ادارات دولتی حدود ۲۵ 
میلیارد تومان بود که با اســتفاده از قانون تهاتر 
بدهی ها توانســتیم حدود ۱۹ میلیارد تومان را 
وصول کنیم و شش میلیارد تومان مطالبات باقي 

مانده که عمدتا مربوط به سال گذشته است.
وی تصریــح نمود: اتوماســیون و فرمان از راه 
دور کلیدهااز جمله برنامه های در دســت اقدام 
این شرکت می باشد که بتوانیم خاموشی را به 
حداقل برسانیم و نرم افزار اسکادا در این زمینه 
خریداري شــده و در حال وارد کــردن کلیدها 
هستیم و امیدواریم تا پایان ســال بتوانیم کار 
قطع و وصــل بیش از ۱۰۰ نقطــه را از راه دور 

انجام بدهیم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان:

 همکاری مردم امسال مانع خاموشی خواهد بود

 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 
این مهم با انعقاد تفاهم نامه توسعه ایستگاه های شتاب نگاری استان کرمان بین 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و استانداری کرمان محقق می شود.
بنا بر این گزارش مکان یابی، اجرا و نصب ۳۰ دســـــــتگاه شتاب نگار سنسور و 

دیجیتایزر، تقویت زیرساخت های مدیریت بحران زلزله، پایش و رصد دقیق تر 
فعالیت لرزه ای گسل ها و ایجاد ارتباط بین ایستگاه های شتاب نگار استان کرمان 
و کشور از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه است.هزینه اجرای این تفاهم نامه ۳۰ 
میلیارد ریال برآورد شده که ۵۰ درصد آن توسط استانداری کرمان و ۵۰ درصد 

توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تامین خواهد شد.استان کرمان از 
استان های زلزله خیز کشور محسوب می شود که یکی از مرگ بارترین زلزله های 
۵۰ سال اخیر ایران با بیش از ۴۰ هزار کشته، دی ماه ۱۳8۲ در این استان و شهر بم 

رخ داد.

آبرسانی به19۰روستای 
کرمان در6 ماه اخیر 

مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان کرمان گفت: در 
۶ماه اخیر با تالش پرســنل شــرکت آبفار استان 
کرمان وتالش هــای مجاهدانه تیم های عملیاتی 
۱۹۰روستای استان به شبکه آب شرب سالم متصل 

شدند.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آبفار اســتان 
کرمان، علی رشیدی با اشاره به منابع مالی محدود 
این شرکت در ســال جاری اظهار داشت: درهمین 
مدت با تالش پرســنل ومدیران شهرستانی موفق 
شدیم به ۱۹۰ روستای استان آب سالم را برسانیم.

وی بیان داشت: برای آبرســانی به این تعداد روستا 
۴۲۹میلیارد راال اعتبارهزینه شده است وبا این حجم 
کار جمعیت ۵7هزار و۶۰۰نفر در روستاهای مختلف 

استان آبدار شده اند.
رشــیدی با تاکید براهمیت آب دررونق زندگی در 
روستاها اظهار کرد: با ســختی های زیادی که تیم 
های پیمانکاری دراجرای پروژه ها متحمل شــدند 
دراین راستا ۴8۳کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال 

و شبکه داخلی اجرا شد.
رئیس هیئت مدیره شــرکت آبفار اســتان کرمان 
تصریح کرد: برای آبرسانی به برخی نقاط روستایی 
الجرم ایجاد مخزن ذخیره آب در برنامه قرار گرفت 
واحداث ۶هزار و8۶۰مترمکعب مخزن ذخیره سازی 
درهمین برنامه انجام شد.وی خاطرنشان کرد: برای 
آبرسانی به این ۱۹۰روستا ۵ایستگاه پمپاژ دربرخی 
پروژه ها ونیز حفر وتجهیز۱۴حلقه چاه آب اجرایی 

شد.
رشــیدی تاکید کرد: ازجمله مهم ترین پروژه های 
آبرسانی دراین مدت آبرســانی به ۴۵روستا درسفر 
وزیر نیــرو بود کــه جمعیت ۱۳هــزار و۵۰۰نفر را 
درجنوب کرمان در شهرستان های محروم جنوبی 
به نعمت آب شــرب رســانید.وی بیان کرد: اعتبار 
آبرسانی به این ۴۵روستا ۱۵۵میلیارد ریال  بود که 

عمده آن از محل صندوق توسعه تامین شد.
مدیرعامل شرکت آبفار اســتان کرمان اظهارکرد: 
همچنین کلنگ زنی همزمان 8مجتمع آبرسانی با 
اعتبار۱۲۰میلیارد ریال نیــز درجنوب کرمان دیگر 

برنامه مهم آبرسانی شرکت دراین ۶ماه بود.

شــهردار کرمان بــه بحث های 
مطرح شــده درباره زدن چادر و 
یــا اســتقرار کانکــس در برخی 
زمین ها اشاره  کرد و گفت: برخی 
زمین خواران و سودجویان عمدا 
امالک خــود را در اختیار عده ای 
دیگر می گذارند تا ایــن افراد در 
این زمین ها کانکــس برپا کنند تا 
از این طریق بتواننــد زمین های 
دولتــی و شــهرداری را تصرف 
کنند اما این موضوع که در شــهر 
کرمان چادرنشینی رواج یافته به 
هیچ عنوان مطــرح نبوده و وجود 

ندارد.
به گزارش ایســنا منطقــه کویر، 
"ســید مهــران عالــم زاده" در 
گفت و گویی درباره بحث حاشــیه 
نشــینی و ادعای یکی از اعضای 
اتحادیه مشــاوران امالک  شهر 
کرمــان مبنی بر اســکان برخی 
افــراد در کانکــس تصریح کرد: 
نمی توان موضوع حاشیه نشینی 
را به طور کلی در شهرهای بزرگ 
و از جمله شــهر کرمــان کتمان 
کرد ولی اینکه این موضوعات از 
سر مسایل و مشــکالت معیشتی 
یا باال بودن نــرخ های اجاره یک 
امر شایع در شهر کرمان باشد، به 

هیچ عنوان وجود ندارد.
عالــم زاده به بحث هــای مطرح 
شده درباره زدن چادر و یا استقرار 
کانکــس در برخــی زمین ها نیز 

گفت: برخــی زمین خــواران و 
ســودجویان عمدا امالک خود را 
در اختیار عده ای دیگر می گذارند 
تا ایــن افــراد در ایــن زمین ها 
کانکــس برپا کننــد تــا از این 
طریق بتواننــد زمین های دولتی 

و شهرداری را تصرف کنند.
وی ادامــه داد: ایــن موضوع که 
در شهر کرمان چادرنشینی رواج 
یافته به هیچ عنوان مطرح نبوده 

و وجود ندارد.
شــهردار کرمان با تاکید برآنکه 
با حاشیه نشــینی و زمین خواری 
در محدوده شــهر برخورد جدی 
خواهیــم کــرد، تصریــح کرد: 
برخی ها شــبانه زمینی را تصرف 
و کانکسی در آن می گذارند و آن 
را در اختیــار فردی کــه بضاعت 
مالی ندارد و آن فــرد را به عنوان 
مطالبه گر بــرای تصرف آن زمین 
وادار می کنند و بــا مظلوم نمایی 
اقدام به زمین خواری می کنند اما 
این امر حاشیه نشینی است و ما با 

آن به شدت مقابله می کنیم.
وی از نحوه برخورد شــهرداری 
با حاشیه نشینان ســخن به میان 
آورد و بیان کرد: ایــن پرونده ها 
در کمیســیون ماده ۱۰۰ مطرح 
و قلع و قمع آن صادر می شــود یا 
از مسیر دستگاه قضا و دادستانی 
مجوز قلع و قمــع و برچیدن این 

نوع سکونتگاه ها گرفته می شود.

شهردار کرمان:
زمین خواران با استقرار کانکس 
در برخی زمین ها به دنبال تصرف 

زمین های دولتی اند

 در شــورای آموزش و پرورش اســتان نرخ جدید 
آموزش های فــوق برنامه مدارس هیــات امنایی 

تعیین شد.
به گزارش ایســنا منطقه کویر، دکتر "محمدجواد 
فدایی" در شــورای آموزش و پرورش استان که با 

تعیین نرخ جدید آموزش های فوق برنامه مدارس 
هیات امنایی همــراه بود گفت: ارتقــای خدمات 

آموزشی باید در اولویت مدارس باشد.
استاندار کرمان تصریح کرد: با افزایش نرخ آموزش 
های فوق برنامه، الزم اســت سطح کیفی خدمات 

آموزشــی و پرورشی در مدارس اســتان ارتقا یابد. 
برپایه این گزارش، شــورای آمــوزش و پرورش 
اســتان کرمــان در جلســه افزایــش حداکثر ۱۵ 
درصدی هزینه آموزش های فــوق برنامه مدارس 
هیات امنایی را برای سال تحصیلی ۹۹-۹8  تعیین 
کرد ضمن آنکــه باید نرخ افزایــش آموزش های 
فوق برنامه در شــوراهای آمــوزش و پرورش هر 
شهرســتان مطرح و حداکثر تا ســقف ۱۵ درصد 
متناســب با شــرایط شهرســتان و مدارس هیات 

امنایی تعیین شــود. مدیرکل امور شوراها و مناطق 
آزاد تجــاری وزارت آموزش و پــرورش با تاکید بر 
اینکه در مدارس هیئت امنایی »شــهریه« نداریم، 
بلکه نرخ خدمات "فوق برنامه" دریافت می شــود 
گفت: بخشنامه ای در راستای توسعه کیفی مدارس 
مذکور آماده شــده که اگر ارسال شود، طبق آن هر 
مدرسه هیئت امنایی که با مدرسه عادی تفاوتی در 
کیفیت و سطح برنامه نداشــته باشد، مجوز هیئت 

امنایی اش لغو می شود.

تعیین نرخ جدید آموزش های فوق برنامه مدارس 
هیات امنایی کرمان
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سه شنبه 28 خرداد 1398   شماره 5409
ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان 

دلم رمیده شد و غافلم من درویش
که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم
حافظکه دل به دست کمان ابروئیست کافر کیش

قابل توجه همشهریان عزیر ساکن در شهر های شمالی استان کرمان شامل :

کرمان،رفسنجان،نوق،کشکوئیه،زرند،شهربابک،انار ،کوهبنان،راور،چترود،ماهان،
راین،گلباف،شهداد و باغین

با توجه به حذف قبوض برق  کاغذی از ابتدای تیر ماه98 و ارسال قبض یه صورت پیامک جهت ثبت شماره تلفن 
همراه خود به یکی از روش های ذیل اقدام نمایید. 

۱(ارسال کد# شناسه قبض*p* به شماره ۲۰۰۰۳۴۱۱۲۱ با تلفن همراه مورد نظر جهت دریافت قبض
۲( ثبت شماره همراه در سایت شرکت به آدرس www.nked.co.ir ) منوی ثابت تلفن همراه(

۳(مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت 
۴(اعالم شماره همراه به مامورین این شرکت

»طبق ماده ۴-۴۴ آیین نامه برق: اعالم عدم دریافت صورتحساب از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد«
دریافت صورت حساب الکترونیک برق با استفاده از روش های ذیل نیز امکان پذیر می باشد:

۱(ارسال کد# رمز رایانه*b* به شماره ۲۰۰۰۳۴۱۱۲۱
۲(نصب اپلیکیشن خدمات مشترکین از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان به آدرس:www.nked.co.ir  و دریافت قبض 

از طریق منوی قبض المثنی 
۳(مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان به آدرسwww.nked.co.ir ) منوی مشاهده و چاپ آخرین بدهی(

۴(مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
۵(در صورتی که شماره تلفن همراه خود را به یکی از روشهای فوق در سیستم شرکت توزیع  نیروی برق شمال کرمان ثبت نمایید،به صورت منظم اطالعات 

قبض برق به تلفن همراه شما ارسال  می گردد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

»سیدپرویز فتاح« در جشــن کرامت آفتاب بهره 
بــرداری از ۵۲۰ نیــروگاه خورشــیدی  خانواده 
مددجویــان کمیته امداد اســتان کرمان در گلزار 
شهرستان بردسیر اظهار کرد: مردم استان کرمان 
در سال گذشــته ۹۶ میلیارد تومان به کمیته امداد 
کمک کرده اند که بین نیازمندان این استان توزیع 

شده است.
وی با بیان اینکه ســال سخت ۹7 و گرانی و تورم 
موجب نشد مردم از خیر و انفاق و احسان باز بمانند 
اظهار کرد: ثروت عظیم این کشــور مردم هستند 
که تاریخ ســاز، انقالبی و اهــل کار خیر بوده اما 
متاسفانه باید اذعان کرد که آنگونه شایسته بوده، 
قدر این مردم را نمی دانیم.وی بیان کرد: باالترین 
دغدغه ما در کرمان مســکن مددجویان است که 
به ساخت ۶ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی نیاز داریم 
که در سفر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور به جنوب اســتان کرمان، تعهد ساخت ۱۰ 
هزار واحد داده شده که ۵ هزار مورد را کمیته امداد 
امام خمینی )ره( می ســازد که خوشبختانه هفته 
آینده پیش پرداخت ســاخت این واحدها دریافت 
می شــود.رییس کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
کشور گفت: ۲ هزار واحد باقی مانده مددجویان، در 
برنامه کمیته امداد وجود دارد که امیدواریم خیلی 
زود نیز مسکن نیازمندان در استان کرمان ساخته 
شود.وی افزود: خوشــبختانه با اقدامات صورت 
گرفته، صف جهیزیه نوعروســان در کمیته امداد 
اســتان کرمان برداشته شــده و هم اکنون بدون 

نوبت به نوعروسان کرمانی جهیزیه داده می شود 
و صف وام ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه نیز در 
این اســتان برداشته شده اســت.فتاح با اشاره به 
اینکه نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای 
اسالمی یار و یاور کمیته امداد هستند، اظهار کرد: 
در بودجه امسال ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
اشــتغال مددجویان کمیته امــداد در نظر گرفته 
شده که مســوولیت ما را ســنگین تر کرده و باید 
بر روی عدد اشتغال کمیته امداد در سال قبل که 
حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود، بیشــتر 

کار کنیم.
به گزارش خبرنگار جام جم کرمان:رییس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور بیان کرد: ۱۰۰ 
درصد عدد تسهیالت اشــتغال را در سال گذشته 
در کشور جذب کردیم و در اســتان کرمان ۱۱۳ 
میلیارد تومان جذب شده و امســال ۲۶۵ میلیارد 
تومان تسهیالت اشــتغال برای استان کرمان در 

نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به اینکه با نظر رییس جمهور سقف 
وام خرید پنل های خورشــیدی بــه ۵۰ میلیون 
تومــان افزایــش یافته، افــزود: در کل کشــور 
۶۵۰ هزار طرح اشــتغال در جریان داریم که اگر 
هرکدام از خانوارها به حداقل دستمزد دست پیدا 
کنند، خودکفا شــده و از حمایت کمیته امداد امام 
خمینی)ره(  خارج می شوند که در همین راستا نیز 
سال گذشــته ۳7 هزار خانواده خروجی از کمیته 
امداد داشــتیم که به خوداتکایی و خوداشــتغالی 
رسیده بودند.فتاح اظهار کرد: اشتغال و خودکفایی 
باالترین هدف ما در کمیته امداد است و مسکن و 
خدمات حمایتی در مرحله بعد و دولت و مجلس به 
درستی متوجه شده اند که راه ما درست بوده و به 
همین دلیل هم اکنون شاهد حمایت های جدی از 

سوی قوه مقننه و مجریه هستیم.
رییس کمیته امداد کشــور در ادامه با بیان اینکه 
۶۰۰ واحد نیروگاه خورشــیدی در شمال استان 
کرمان و ۴۰۰ واحد برای جنوب اســتان در سال 
جاری اجــرا خواهیم کــرد، افزود: برای شــمال 
استان یارانه دیده شــده و از محل امالکی که در 
رفسنجان به کمیته امداد داده شده، تامین و صرف 

اشتغال می شود که درخواست می کنیم استاندار 
و نمایندگان برای جنوب کمک کنند تا یک هزار 
واحد نیروگاه در ســطح استان احداث شود.رییس 
کمیته امداد کشور در سخنان پایانی خود با انتقاد 
از اپوزیسیون شدن تریبون داران گفت: آشی که 
پخته شده، همه به هم زده ایم و باید شاکر باشیم. 
ما بر سر نعمت امام، انقالب و رهبری نشسته ایم.

وی افزود: خدمات زیادی صورت گرفته است. نمی 
گوییم کمبود نداریم و فشار روی مردم نیست. اما 
این مشکالت بخشی از مقاومت، ایمان اعتقادی و 
قرآنی ماست و دلمان باید محکم باشد. مقام معظم 
رهبری، دولت و مجلس به فکر مردم هســتند و 
دشمن شکست می خورد و ترامپ، و صهیونیست 
ها در مقابل ملت بزرگ ایران بــه خطا رفته اند و 
همه ما باید در مقابل دشمنان، با هم وحدت داشته 
باشیم.استاندار کرمان نیز گفت: از یک هزار و ۶۰۰ 
واحد تولیدی اســتان کرمان ۲۵ درصد غیرفعال 
اســت و ۳۵ درصد واحدها نیز نیمه راکد بوده به 
طوری که این سرمایه گذار های بال استفاده مانده 
و منطقی است به جای سرمایه گذاری جدید، این 
موارد را فعال کنیم که در زمان کوتاه تری اشتغال 

ایجاد می کند.
 دکتر»محمدجــواد فدایی بهره بــرداری از ۵۲۰ 
نیروگاه خورشــیدی« خانواده مددجویان کمیته 

امداد اســتان کرمان در گلزار شهرستان بردسیر 
اظهار کرد: این فعالیت ها به حل مشکالت مردم 

و معیشت آنها کمک می کند.
وی با تاکید بر اینکــه در راس برنامه های دولت 
تدبیر و امید رفع فقر و محرومیت، اشتغال و تولید 
است که این ســه مقوله به یکدیگر ربط داشته و 
مکمل هم هستند، تصریح کرد: معتقدیم بسیاری 
از مشــکالت موجود در کشور ناشــی از بیکاری 
است و اشتغال حالل همه مشکالت از جمله فقر 
و محرومیت، آســیب های اجتماعی و نابسامانی 
های جامعه بوده و هرکس برای ایجاد حتی یک 
شــغل گام برمی دارد، کار آن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده زیرا یک شغل معادل با حل بخشی 
از مشکالت است.فدایی بیان کرد: نباید در ایجاد 
شغل زمان را از دســت بدهیم و سرعت عمل در 
ایجاد شغل خیلی مهم اســت زیرا تاخیر در ایجاد 
شغل مشخص نخواهد بود چه مشکالتی را برای 

جامعه ایجاد خواهد کرد.
اســتاندار کرمان با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال، 
مشــارکت جمعی و کمک همگانی می خواهد و 
هیچ کدام از دستگاه ها نمی توانند به تنهایی کار 
کنند و بانک ها نیز باید همکاری کنند، با تشکر از 
همراهی بانک ها افزود: در سه سال گذشته ۳ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان تســهیالت بانکی در استان 

کرمان برای اشــتغال های خرد و خانگی و تولید 
پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان 
کرمان با بیــان اینکه در مجمــوع 7۲۰ نیروگاه 
خورشــیدی با ظرفیت ۵ کیلووات را در اســتان 
کرمان وارد مدار کــرده ایم کــه ماهانه نزدیک 
به ۶۵۰ میلیون تومان برق به دولت می فروشــند 
تصریح کرد: نگاه کمیته امداد، توانمندســازی و 
اشتغال اســت و برای ســال جاری برنامه ریزی 
احداث یک هزار نیروگاه جدید در استان را داریم.

 »یحیی صادقی«با اشاره به حمایت های رییس 
کمیته امداد کشــور اظهار کرد: در نیمه سال ۹۵ 
بحث اجرای نیروگاه های خورشیدی برای زنان 
سرپرست خانوار مطرح شد و اکنون ۵۲۰ نیروگاه 

به بهره برداری رسیده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان با اشــاره به 
استفاده از ظرفیت های استان کرمان عنوان کرد: 
استان کرمان اصالت صنعت فرش را دارد و قصد 
داریم قالی بافان را از ۴ هزار نفر به ۵ هزار نفر در 
ســال جاری افزایش بدهیم و ســقف تسهیالت 
قرض الحســنه اشــتغال نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به جدیت استاندار کرمان در اشتغال و 
توانمندسازی اظهار کرد: ما در سال گذشته ۱۱7 
درصد تســهیالت اشــتغال را جذب کرده ایم که 

بیش از سهمیه کمیته امداد بود.
صادقی گفت: در احداث نیروگاه های خورشیدی، 
برای خانواده هایی که مســکن نداشتند، سوئیت 
۵۰ متری احداث و روی پشــت بام آنها نیروگاه 
ایجاد شده است که مشکل مسکن و اشتغال آنها 

حل شود.
دکتر »محمدرضــا پورابراهیمی« در نشســت با 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور و پرسنل 
کمیته امداد استان کرمان گفت: طی دو سال اخیر 
اتفاقات مهمی در بحث اشتغال افراد تحت پوشش 
کمیته امداد شکل گرفته که به تمکن مالی برسند 

و بهترین کار هم این است که این 
افراد به خودکفایی برســند.وی بیــان کرد: اگر 
تمرکز را در هر استان بر اشــتغال بگذاریم و رده 
های فعالیتی و شــغلی تعریف شــود، ضمن آنکه 

بهای تمام شده ســرمایه گذاری کاهش می یابد، 
با رویکرد بلند مدت به عنوان یک صنعت فعالیت 
می توان به آن نــگاه کرد.پورابراهیمی به حضور 
کمیته امــداد در ایجاد نیروگاه های خورشــیدی 
اشاره داشت و افزود: درخواست ما این است که به 
تناسب وضعیت هر اســتان و منطقه در چند رشته 
شغلی متمرکز شوید که ریسک سرمایه گذاری را 

کاهش می دهد.
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی به موضوع واگذاری ســهام عدالت به 
صاحبان اصلی آنهــا یعنی مردم نیــز پرداخت و 
گفت: مکاتبات بــا رئیس جمهور انجام شــده و 
اگر این موضوع عملیاتی شــود تــا چند ماه دیگر 
۱۰ میلیون نفر افراد تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیستی و مشموالن این طرح، سهام به خودشان 

واگذار شود. 
وی خاطرنشــان کرد: با این کار، مردم به ارزش 
واقعی دارایی خودشــان می رســند و برآورد می 
شود به هر نفر یک و نیم تا ۲ میلیون تومان برسد 
و دغدغه در مورد شرکت های بزرگ هم برطرف 
می گردد.پورابراهیمی تصریح کرد: امیدواریم طی 
یک ماه آینده خبرهای خوبی در خصوص انتقال 
قطعی مالکیت سهام عدالت بشنویم طبق قانون، 
دولت هیچگونــه حق ادامه مدیریــت و مالکیت 
سهام تحت پوشش امداد و بهزیستی را ندارد و از 
نظر ما ادامه حضور دولت، دخل و تصرف در اموال 

این مجموعه است.

 احداث هزار نیروگاه خورشیدی جدید در کرمان
 اشتغال و خودکفایی باالترین هدف در کمیته امداد است

شــهردار کرمان از افتتــاح پروژه 
تقاطع غیرهمســطح ابوذر با حضور 
معاون عمرانی وزیر کشــور در روز 

پنجشنبه ۳۰ خرداد خبر داد.
"مهران عالــم زاده"  در گفت و گو 
با خبرنگار ایســنا منطقــه کویر، در 
خصــوص زمان افتتــاح تقاطع غیر 
هم ســطح ابوذر، گفت: بــا حضور 
دکتر »جمالی نژاد« معاون عمرانی 
وزیر کشور و رییس شــهرداری ها 
و دهیاری های کشــور، اســتاندار 
کرمــان، فرمانده ســپاه ثــاراهلل، 
ینــدگان مــردم کرمــان در  نما
مجلس شــورای اسالمی و برخی از 
مسئولین اســتانی و شهرستانی پل 

غیر هم سطح ابوذر افتتاح می شود.

وی بــه زمــان افتتاح ایــن پروژه 
عمران شهری اشــاره کرد و افزود: 
مراســم افتتــاح این پــروژه روز 
پنجشنبه ســاعت ۱۰ صبح در هتل 

گواشیر شهر کرمان خواهد بود.
شــهردار کرمــان پیــش از ایــن 
در گفت وگویی با ایســنا با اشــاره 
به جزییــات تقاطع غیر هم ســطح 
ابوذر شــهر کرمان گفت: برای این 
پروژه  8۴ شــمع، ۱۴ ستون و ۲۲۰ 

سگمنت بکار رفته است.
وی حدود 7 هزار و ۵۶۰ متر میزان 
آســفالت ریزی این پروژه دانست 
و بیان کرد: قــرارداد این پروژه در 
تیرماه سال ۹۵ با قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء منعقــد و مقرر بود که 

ظرف ۲۴ مــاه به اتمام رســد اما به 
دالیل متعددی این پروژه با تعویق 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
شهردار کرمان از هزینه کرد حدود 

۳۰ میلیارد تومان برای اجرای این 
پروژه خبــر داد و عنوان کرد: طول 
کلی این تقاطع به انضمام عرشــه 

حدود ۱.۵ کیلومتر است.

افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح ابوذر کرمان با حضور معاون وزیر کشور »انما دنیا فنا«
جناب سرهنگ حاج حمید سلطانی

سرکارحاجیه خانم حسنی  خانواده محترم سلطانی 

دریافت خبر درگذشت حاجیه والده ی معزز و گرانقدرتان،موجب تاسف و اندوه وافر 
گردید لطفا مراتب تسلیت و همدردی بنده را پذیرا باشید . اسعد اهلل ایامکم .

محسن لحسایی

تسلیـت


