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به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت گرفت؛

توزیع بسته های معیشتی  ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( 

فرمانده سپاه استان: 

نهادینــه شــدن نظــام تربیتی اســالمی 
راه حل مشکالت کشور  است

شهردار کرمان:

مشکالت مالی و اداری پروژه های عمرانی 
سریع تر پیگیری شود

مدیرامور دیسپاچینگ وفوریت های برق کرمان اعالم کرد؛

ح مهــرآوا بــرای تســهیل  خدمات رســانی  اجــرای طــر
 به مشترکان  ناشنوا و کم شنوا
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 کرمان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

کرمان؛ میزبان  دومین دوره 
جشنواره تئاتر »سردار سلیمانی«
2

2

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین:

تولید گندله خام توسط گندله سازی گهرزمین
 در ماه جاری

3

ح مهرآوا  حســین علیزاده، مدیر امور دیســپاچینگ و فوریت های برق كرمان گفت: به طور كلی هدف از اجرای طر
تســهیل خدمات رســانی تخصصی به مشــتركان كم شــنوا و یا ناشــنوا توزیع برق شــمال كرمان، از طریق برقراری 

ارتباط هدفمند با این افراد است.
به گزارش جام جم بــه نقل از روابط عمومی شــركت توزیع نیروی برق شــمال اســتان كرمان »حســین علیــزاده« با 
بیان این كه وظیفه شــركت توزیع برق خدمات رســانی به مشــتركان در هر نقطه از شــهر و در هر ســاعت از شبانه 
روز اســت اظهار داشــت: به منظور تســهیل خدمات رســانی بــه مشــتركان كه گاهــی در یك خانــواده كم شــنوا یا 

ناشنوا هستند و در صورت قطع برق امكان تماس تلفنی و برقراری ارتباط با مركز ۱۲۱ را ندارند. 
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جمشــید مالرحمــان، مدیرعامل شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهر 
با اشــاره بــه تالش هایــی كــه تاکنــون ایــن مجموعه بــرای توســعه و 
رشــد اقتصادی كشــور انجام داده، اظهار كرد: تالش ما بر این است 
كه شــاخص های اساســی و مهمی را كه نقــش محوری در توســعه و 
تولیــد در بنــگاه اقتصــادی بزرگی مثــل گل گهــر به عنــوان بزرگ ترین 
شــركت تامین كننــده زنجیــره فــوالد كشــور داشــته را بــه اســتحضار 

حضار برسانیم.
وی بــا بیــان این كــه گل گهــر در زنجیــره فــوالد كشــور نقــش محوری 
دارد، اظهاركــرد: از ۳ میلیارد تن ذخیره ســنگ آهن كشــور حدود ۳۰ 
درصــد در منطقــه گل گهــر وجــود دارد. این مهــم نشــان می دهد كه 
منطقــه گل گهر به عنــوان یكــی از ظرفیت های اصلی در حــوزه تامین 

ح جامع فوالد كشور است. مواد اولیه فوالد در راستای طر
ظرفیت كنســانتره موجــود در گل گهر و شــركت های هم گروه حدود 
۱۹ میلیــون تــن اســت كــه از ایــن ظرفیــت حــدود ۱۶ میلیــون تــن در 
اختیــار گل گهــر قــرار دارد. همچنیــن حــدود ۱۰ میلیــون تــن ظرفیت 
گندله ســازی داریــم. در ایــن بیــن، مهم اســت كــه از ایــن ظرفیت ها 
بتوانیــم چگونــه اســتفاده و تــالش كنیم تــا خروجی خــود را افزایش 

دهیم.
مالرحمــان با اعــالم این كــه گل گهــر جایــگاه اول تولیــد كنســانتره و 
گندلــه را در كشــور در ســال ۹۸ به خــود اختصــاص داده، بیــان كرد: 
منطقــه گل گهــر نقــش ۴۳ درصــدی در تامیــن مــواد اولیــه فــوالد 
كشــور دارد. ما در زمینه رشــد تولیــد كنســانتره بیــش از ۱۶ میلیون 

تن تولیــد داشــته ایم كه حــدود ۳ درصــد باالتــر از تولید ســال ۱۳۹۷ 
بوده اســت. ایــن رقــم در شــركتی كــه اعــداد تولیــد آن در حــدود ۱۵ 
میلیــون تــن اســت بــه ایــن معنــی اســت كــه اگــر گل گهــر عملكــرد 
ضعیفــی داشــت، تمــام زنجیــره فــوالد كشــور ضــرر می دیدنــد. وی 
تاکید كرد: امروز ســهامداران باید افتخار كنند كه ســهامدار شركتی 
هســتند كه پایــه اصلی تریــن تامین كننده خوراک فوالد كشــور بوده 
و نقــش اساســی در افزایــش تولیــد دارد. وی همچنیــن بــر ضرورت 
ادامه فعالیت های اکتشــافی در راســتای تامین پایــدار خوراک مورد 

نیاز تاکید كرد.
مالرحمــان بــا اشــاره بــه اهمیــت اکتشــاف در كشــور بیــان كــرد: 
گل گهــر در كل كشــور و حتــی دنیــا برنامــه اکتشــافی دارد تــا تولیــد 
و ارزش افــزوده تصاعــدی و پایــدار داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس، 
ســهامداران تا ده ها ســال آینــده نگــران ارزش ســهام و دارایی خود 
نیســتند. وی تاکیــد كــرد: درســت اســت كــه از ســال گذشــته تــا بــه 
امــروز بــازده ســهام ســهامداران ۴۵۰ درصــد بوده امــا در آینــده این 
بــازده بیشــتر از اینهــا می شــود.مالرحمان بــا تاکیــد بــر این كــه تمام 
تالش گل گهر بر امانتداری اســت، گفت: مجموعه ســهامداران این 
خواســته را از مدیریــت دارنــد كــه در راســتای جهــش تولیــد حركــت 
كند. وی با اشــاره بــه فعالیت هــای گل گهــر در زمینه توســعه گفت: 
ح هــای نیمه تمام  در ســال ۹۸ بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طر
را كامــل كرده، در مــدار تولید قرار دادیــم كه به دســت رئیس جمهور 
افتتــاح شد.امســال نیــز ایــن نویــد را می دهیــم كــه بیــش از ۱۶ هــزار 

ح توســعه جدید بــه بهره بــرداری خواهد رســید. بیش از  میلیارد طــر
ح های توســعه جدید هدف گذاری  ۳۰۰ هزار میلیارد ریــال نیز برای طر
كرده ایــم. بــه ایــن ترتیــب، شــركت گل گهــر بــا تولیــد، بهــره وری و 
مدیریــت مناســب و شــفاف توانســته نظــام درســتی را ایجــاد كنــد. 
گل گهــر نه تنهــا دچــار روزمرگــی در امــور تجــاری خــود نشــده، بلكــه 
توانسته برای ۵ ســال آینده هم برنامه ریزی كند.مدیرعامل شركت 
معدنــی و صنعتــی گل گهر با اشــاره به شــاخص های توســعه در این 
مجموعــه گفــت: ســود خالــص شــركت حــدود ۶۵۰۰ میلیــارد تومان 
بوده كه رشــد ۵۲ درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل دارد. 
درآمــد تلفیقــی حاصــل از فــروش مــا در ســال ۹۸ بیــش از ۱۷ هــزار 
میلیاردتومــان بــوده كه بــه معنــی رشــد ۵۳ درصدی گل گهر اســت.
درآمــد حاصل از فروش شــركت گل گهــر نیــز ۱۳ هــزار میلیاردتومان 
بــوده كــه نشــان می دهــد در ســال ۹۸ حــدود ۴۴ درصــد نســبت به 
ســال ۹۷ رشــد درآمد حاصل از فروش داشــته ایم. مالرحمان ادامه 
داد: در شــركت هایی كــه ســهامدار هســتیم، جمــع ســرمایه گذاری 
تجمعــی ما در ســال ۹۸ بیــش از ۶۰ درصد جمــع ســرمایه گذاری های 
گذشته در شــركت های زیرمجموعه بوده اســت.این سرمایه گذاری 
ح هــای توســعه ای لحاظ شــده كــه ارزش افــزوده بی نظیــری  بــرای طر
بــرای مجموعــه گل گهــر بــه ارمغــان آورده اســت. وی تاکیــد كــرد: 
ح بــرای ســرمایه گذاران اختصــاص دادیــم،  ســودی كــه از محــل طــر
نویدبخــش آینــده ای خــوب بــرای شــركت گل گهــر و ســهامداران 
آن اســت.مدیرعامل شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــا اشــاره 
بــه زیرســاخت ها و توانمندی هــای گل گهــر گفــت: ســال گذشــته 
نیروگاهــی را افتتــاح كردیــم امســال هــم پــروژه آب خلیج فــارس را 
ح  پیش رو داریــم. تزریــق نقدینگی در جهــت تكمیــل و راه اندازی طر
آبرســانی خلیج فارس در سال ۹۸ انجام شــد تا درامسال بتوانیم آن 

را افتتاح كنیم.
در ادامــه ایــن جلســه ســهامداران به بیــان نظــرات خــود پرداخته و 
ح كردند. ناظــران، مدیرعامل شــركت معدنی و  ســواالت خود را مطر
صنعتی گل گهر در ادامه به ســواالت پاســخ دادند. ســپس نماینده 
حســابرس مســتقل گزارش حسابرســی را خواند و نماینده سازمان 

بورس و اوراق بهادار نیز به اعالم نظرات خود پرداخت.
در این جلســه، عــالوه بــر توانمندی های گل گهــر در زمینه توســعه، 
ســرمایه گذاری و تولیــد، بــر ایــن مهــم تاکیــد شــد كــه در راســتای 
سیاســت های وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و حمایت هــای 
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع معدنــی ایران نســبت 
ح های توســعه  به تقســیم متناســب ســود بــرای انجــام بی وقفــه طر
تالش شــود.گفتنی اســت در گــزارش حسابرســی، حســابرس اعالم 
كرد از ســال ۱۳۸۶ تاکنون، نخستین بار اســت كه حسابرسی مقبول 
بوده و مغایرتی نداشــته اســت. همچنین در این مجمــع به ازای هر 

سهم ۹۰ تومان سود تقسیم شد.

: جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

یت نقدینگی در گل گهر رشد سرمایه گذاری و مدیر
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 محمدعلــی روح اللهــی، مدیــر كل  ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( اســتان كرمــان در 
مراســم آغــاز مرحلــه دوم رزمایــش همدلی و احســان ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت 
امام)ره( استان كرمان كه با حضور حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه كرمــان در محل حــرم امامزاده محمد كرمــان برگزار 
شد با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: بعد 

از پیروزی انقالب اسالمی كشور ما بحران های زیادی را پشت سر گذاشته است.
به گــزارش جام جم روح اللهی با بیان این كه درایت والیت فقیه در كشــور ســبب شــد 
كه بتوانیم تمام این بحران ها را با موفقیت پشــت ســر بگذاریم تصریح كرد: موضوع 
شــیوع ویروس كرونــا در دنیــا بحرانی اســت كه امــروز كشــور ما نیــز درگیر آن اســت.

وی ادامــه داد: از ابتــدای شــیوع ویــروس كرونــا در كشــور ســتاد اجرایــی فرمــان امام 

خمینی)ره( وارد عمل شده و خدماتی را به قشر آســیب پذیر جامعه ارائه كرده است.
وی بــا بیــان این كه در مراحــل مختلــف تولیــد و تهیــه دارو و تجهیزات پزشــكی، تهیه 
ماسک و كمک معیشتی به افراد آســیب دیده از كرونا در دستور كار قرار گرفته است 
افزود: در مرحلــه دوم چهار میلیون بســته پروتئینی در ســطح كشــور در حــال توزیع 

است.

به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت گرفت؛
توزیع بسته های معیشتی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 

خبــر

2
خبر

کوین  تهدیدات استفاده از  بیت 

بر مصرف برق
 حســین حبیبی مدیر دفتر نظــارت بر كنتــرل و لوازم 
اندازه گیــری در خصوص مصــرف برق دســتگاه های 
، بیــان نمــود: بیــت كوین هــا، بــه دلیــل  اســتخراج ارز
مصــرف برق باالیــی كــه دارند در ســر فصل اخبــار روز 
قرار گرفته اســت به طوری كــه مســئوالن وزارت نیرو 
بارها تاکیــد كرده اند بخــش قابل توجهــی از افزایش 
مصــرف بــرق در ایــن روزهــای گــرم ســال بــه دلیــل 
مصرف بــرق باالیی اســت كه اســتخراج كننــدگان ارز 

مجازی استفاده می كنند.
به گــزارش جام جــم به نقــل از روابط عمومی شــركت 
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان كرمان،حبیبــی 
افــزود: در حالــی كــه همزمــان بــا افزایــش دمــا، زنــگ 
خطر مصــرف برق بــه ویــژه در مناطــق گرمســیری به 
دلیل استفاده از وسایل سرمایشــی به صدا درآمده 
اســت، صنعت بــرق امســال با مشــكل جدیــدی نیز 
به نــام بیت كوین ها كه بــه نظر می رســد عامل اصلی 
افزایــش نامتعــارف مصــرف بــرق هســتند، دســت 
و پنجــه نــرم می كنــد. وی در ادامــه بیــان كــرد: در این 
راســتا اخبار متعددی در این حوزه به گوش می رسد 
مبنــی بــر ایــن  كــه واحدهــای اســتخراج ارز دیجیتــال 
روند رو به رشــدی داشــته اند به گونه ای كــه در برخی 
مراکــز برخــوردار از تعرفه بــرق ارزان مانند كشــاورزی، 
خانگی و گاهی صنعتی شاهد استخراج بیشتر   بیت 
كوین می باشــیم. مدیر دفتر نظارت بر كنترل و لوازم 
انــدازه گیــری در خصــوص جمــع آوری دســتگاه های 
ماینــر تحت حــوزه عملیاتــی شــركت، تصریــح نمود: 
در همیــن راســتا شــركت توزیــع نیــروی بــرق جنوب 
اســتان كرمان با تشــكیل تیم های عملیاتی نســبت 
به شناســایی وجمع آوری ۱۸۷ دســتگاه ماینــر در تیر 
ســال جاری اقــدام نمــوده اســت. وی گفت: شــركت 
برق جنوب كرمان نیز از این قاعده مستثنی نیست 
و اســتفاده از ایــن دســتگاه ها تاثیــر بســزایی در 

افزایش مصرف برق این حوزه داشته است.
وی همچنیــن خاطرنشــان كــرد: ایــن شــركت بــه 
صورت جدی نســبت به جمع آوری برق های غیرمجاز 

دستگاه های تولید ارز دیجیتال اقدام خواهد كرد.

 مدیركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان كرمان 
از انتشــار فراخــوان دومیــن دوره جشــنواره ملــی 

تئاتر سردار آسمانی خبر داد.
محمدرضــا علیــزاده در گفتگــو بــا جام جــم بــا بیان 
این كــه دومیــن دوره جشــنواره ملــی تئاتــر ســردار 
و  خیابانــی  صحنــه ای،  بخــش  ســه  در  آســمانی 
نمایشنامه نویســی برگزار می شــود اظهار داشــت: 
ایــن جشــنواره توســط اداره كل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان و انجمــن تئاتــر انقــالب و دفــاع 
مقــدس، از یكــم تــا ششــم دی ســال جــاری و بــه 

میزبانی كرمان برگزار می شــود.
ایــن  دوره  نخســتین  این كــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جشــنواره سال گذشته و پس از شــهادت سپهبد 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه همــت انجمــن 

تئاتــر انقــالب و دفــاع مقــدس و بــا همــكاری اداره 
كل هنرهای نمایشــی  برگزار شــد افزود: نخستین 
دوره ایــن جشــنواره بــا اســتقبال گســترده اهالــی 

فرهنگ و هنر مواجه شد.
مدیــركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان كرمان 
با اشــاره بــه اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره بیان 
كــرد: دومیــن دوره جشــنواره ملــی تئاتــر ســردار 
و  ایثــار  شــخصیت،  یــم  تكر هــدف  بــا  آســمانی 
ســال ها مجاهدت ســردار ســرافراز ســپاه اســالم، 
مجاهــد شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
ویــج فرهنــگ مقاومــت و  برگــزار می شــود.وی تر
پایــداری را از اهــداف ایــن جشــنواره عنــوان كرد و 
افزود: جشــنواره ملی تئاتر سردار آســمانی در سه 
بخــش خیابانــی، صحنــه ای و نمایشنامه نویســی  

برگــزار می شــود.علیزاده بــا اشــاره بــه این كــه ایــن 
جشــنواره در ۱۰ محــور موضوعــی برگــزار می شــود 
گفت: گروه های متقاضی در هــر یک از بخش های 
ح و ایده  خیابانــی و صحنــه ای فرصــت دارنــد تا طــر
وه و  ومــه گــر ز و نمایشــنامه خــود را بــه  همــراه ر
كارگــردان تــا ۳۱ شــهریور در ســایت جشــنواره بــه 

نشانی rtfestival.ir  بارگذاری كنند.
ثــار در بخــش خیابانی  وی آخریــن مهلــت ارســال آ
و صحنــه ای را تــا تاریخ ۳۱شــهریور امســال عنوان 
كــرد و افــزود: اعــالم نتایــج بازخوانــی ۷مهــر انجام 
شــده و ارســال فیلــم اثــر در دو بخــش خیابانــی و 
صحنــه ای جهــت بازبینــی تــا تاریــخ ۱۰ آذر بــوده و 

اعالم نتایج بازبینی ۱۷ آذر انجام می شــود.
مدیــركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان كرمان 

برگزاری آییــن افتتاحیــه را اول دی و در مــزار مطهر 
ســردار ســلیمانی عنوان كرد و گفت: برگزاری آیین 

اختتامیه ۶ دی برگزار می شود.
وی با بیان این كــه بخــش نمایشنامه نویســی این 
ج در فراخــوان و  جشــنواره بــا موضوعــات منــدر
بر اســاس خاطــرات شــفاهی مــردم و رزمنــدگان و 
همرزمان ایــن شــهید، جهــت تولیــد نمایش نامه 
ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــخصیت  یــت  محور بــا 
ود: هــر نویســنده مجــاز بــه  برگــزار می شــود افــز

ارسال دو نمایشنامه است.

خادمیاران  ح  طر در  پیشتاز  کرمان، 

رضوی  

دبیــر كانون هــای خدمت رضــوی اســتان كرمان از 
ثبت نام ۱۴ هزار نفر در ســامانه خادمیاران رضوی 
خبر داد و گفــت: كرمان از اســتان های پیشــتاز در 

این عرصه است.
به گــزارش جام جم ســید حســین صابری با اشــاره 
به این كه قریب ۴ ســال اســت كه از ســوی تولیت 
آســتان قدس رضوی طرحی بــا عنــوان خادمیاران 
آســتان قدس رضــوی در كشــور اجرا شــده اســت 
اظهــار كــرد: بنــا بــه دســتور تولیــت آســتان قدس 
رضــوی مقــرر شــد كــه خادمــی حــرم حضــرت فقــط 
واق و صحنیــن حــرم  ، ر محــدود بــه حــرم مطهــر
حضرت رضا)ع( نشــود و همه مردم ایــران بتوانند 
خــادم آقــا باشــند و در جای جــای وطــن بتوانند به 
نیــت امــام رضــا)ع( خدمتــی بــه هموطنــان خــود 
انجــام دهنــد. وی بــا اشــاره به اهــداف اجــرای این 
ح در كشــور و جــذب عالقمنــدان به حضــور در  طــر
حــرم مطهر رضــوی و كمــک بــه نیازمنــدان جامعه 
گفت: خادمیاران در سراســر كشــور خدمات خود 
را در حوزه هــای مختلــف بــه نیازمنــدان جامعــه در 
عرصه هــای مختلف اجتماعی، آموزشــی، فرهنگی، 
عمرانــی، بهداشــتی و ... بــر اســاس ظرفیــت و 
توانمندی خود بــه صورت افتخاری ارائــه می كنند. 
صابری بــا اشــاره بــه این كــه اســتان كرمــان یكی از 
اســتان های پیشــتاز در ایــن عرصــه بــوده اســت 
گفــت: تــا اواخــر ســال ۹۷ قریــب ۱۴ هــزار نفــر از 
اســتان كرمــان در ایــن ســامانه ثبت نــام كردنــد 
كــه حــدود ۷۰ درصــد آنهــا در كالس هــای آموزشــی 

ثبت نام و مراحل گزینش را طی كردند.

 فرمانده سپاه استان كرمان نهادینه شدن نظام تربیتی 
اســالمی را راه حــل مشــكالت امــروز جامعــه دانســت و 

افزود: قرآن باید محور تربیت در جامعه قرار گیرد.  
به گزار ش جام جم سردار حسین معروفی در جشنواره 
برترین هــای صالحیــن و اختتامیــه مرحلــه اســتانی 
مســابقات قرآن بســیج در ســتاد ســپاه ثــاراهلل اســتان 
كرمان با اشاره به شیوع ویروس كرونا در سطح جامعه 
و لــزوم رعایــت پروتكل هــای بهداشــتی اظهار داشــت: 
رهبر معظــم انقالب بــر این مســئله تاکیــد دارنــد و این 
مســئله از دیــد اعتقــادی نیز بر مــا واجــب اســت.  وی با 
بیــان این كــه نظــام تربیتــی مــورد توجــه خــاص حضرت 

آقاســت و در جلســات خصوصــی بارهــا بر این مســئله 
تاکیــد داشــتند عنــوان كــرد: مقــام معظــم رهبــری ســه 
كار فرهنگــی برگــزاری اردوهــای جهــادی، راهیــان نــور و 
نظام تربیتی صالحین را بارها مورد تاکید قــرار دادند. وی 
مكتب عاشورا را بزرگ ترین و جامع ترین مكتب تربیتی 
دانست و افزود: اگر بتوانیم با نگاه قرآن و اهل بیت نظام 
تربیتی اســالم را در جامعه و در وجــود خودمان نهادینه 
و پیاده كنیم مشكالت ما حل می شــود. وی با اشاره به 
این كه باید كاری كنیم كه مساجد ما از جوانان پر شود و 
نظام تربیتی ما جایگاه واقعی خود را داشته باشد افزود: 
باید ببینیم چند نفر را در نظام تربیتی خود اصالح كرده و 

به راه آوردیم.
سردار معروفی با بیان این كه خروجی نظام تربیتی ما باید 
چادر، عزت و شــرف باشــد و این هنر دین اســت گفت: 
اگر ضعفی هــم وجــود دارد به دلیل این اســت كــه ما در 

مدیریت اجرایی خود ضعف داریم.
وی با اشــاره بــه این كه امــروز مكتب حاج قاســم به یک 
مكتب بــرای جهــان اســالم تبدیل شــده اســت افــزود: 
حاج قاســم یــک نمونــه از هنــر تربیتــی اســالم و انقالب 
و امــام)ره( اســت كــه یک انســان را بــه چنیــن جایگاهی 
می رســاند. فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان كرمــان با بیان 
این كــه قــرآن جنبــه بازدارندگــی و نورانیــت دارد و توجــه 
بــه آن در نظــام تربیتــی اســالمی اهمیــت دارد گفــت: در 
نظــام تربیتــی صالحیــن ۴ ماموریــت بــه مــا داده شــده 
است. وی با اشــاره به این كه در حوزه بصیرتی، اعتقادی 
و مهارت افزایــی ماموریــت داریم افــزود: مهــارت افزایی 
تنها در حوزه سیاســی نیســت و مــوارد تربیتــی خانواده 
چــون فرزندپــروری و شــوهرداری نیــز در ایــن حــوزه قرار 
می گیرد.سردار معروفی با بیان این كه باید محور تربیت 
در جامعه قرآن گذاشــته شــده، ســبک زندگی ما با قرآن 

تنظیم شود و اولویت اصلی ما باشد افزود: قرآن آرامش 
بخــش اســت حتــی اگــر درک درســتی از قــرآن نداشــته 
باشــیم. وی بــا اشــاره بــه این كــه آیــات قــرآن با توجــه به 
شرایط روز باید تفسیر شود تا از آن استفاده كنیم افزود: 
اگر قرآن و والیــت در كنار هم قــرار نگیرند حقیقت دین 
نادیــده گرفتــه می شــود. فرمانده ســپاه ثــاراهلل اســتان 
كرمان با بیان این كه والیت یعنی ائمــه و امروز حقیقت 
دین در انقالب اســالمی و به دســت والیت فقیه اســت 
گفت:  اگر نظام تربیتی مــا برپایه و اصول خودش باشــد 
دیگر صفیــن بــه وجــود نمی آید.ســردار معروفــی ادامه 
داد: این كه نظام والیی حاج قاســم فوق العاده است به 
این دلیل اســت كه نظام والیی حاج قاســم نظــام والیی 
حقیقت دین و ذوب در والیت است. حاج قاسم  والیت 
باور بود و نتیجه آن را در جهان اســالم و جبهه مقاومت 

دیدیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

کرمان ؛ میزبان دومین دوره جشنواره تئاتر »سردار سلیمانی«

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

فرمانده سپاه استان: 

نهادینه شدن نظام تربیتی اسالمی راه حل مشکالت کشور  است

جشــنواره  چهارمیــن  برگــزاری  بــا  همزمــان 
چالش هــای  و  مســائل  رســی  بر ملــی 
عمومــی  وابــط  ر ع  موضــو بــا  وابط عمومــی،  ر
و  انســانی  ارتباطــات  اضطــراری،  شــرایط 
ونــا كر شــرایط  در  اجتماعــی   مســئولیت 

 از روابط عمومی هــای برتــر در حــوزه مقابلــه بــا 
كرونــا بــا اعطــای نشــان روابط عمومــی و جایــزه 

مســئولیت اجتماعی تجلیل به عمل آمد.
بــه گــزارش جام جــم در ایــن رخــداد پروفســور 
ســید ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای عالــی 
جهانپــور  كیانــوش  دكتــر  و  فرهنگــی  انقــالب 
وابط عمومــی وزارت بهداشــت  رئیــس مركــز ر
در خصــوص روابط عمومــی شــرایط اضطــراری: 
اجتماعــی  مســئولیت  و  انســانی  ارتباطــات 
ونــا و چالش هــا و فرصت هــای  در شــرایط كر
 اطالع رســانی در حــوزه كرونــا ســخنرانی كردنــد

پــس از بررســی گزارش هــا و مســتندات ارســال 
شــده به دبیر خانــه جشــنواره و بحث و بررســی 
در كمیته های تخصصی  در این جشــنواره ملی، 

از روابط عمومی های برتر تجلیل شــد.
در ایــن مراســم از جنــاب مســعود میرمحمدی 
و  عمومــی  وابــط  ر مدیرعامــل،  حــوزه  مدیــر 

امــور بین الملــل شــركت مجتمــع جهــان فــوالد 
در  مناســب  اقدامــات  پــاس  بــه  ســیرجان 
حــوزه مســئولیت های اجتماعــی و مقابلــه بــا 
بیمــاری كرونا مــورد تجلیــل قرار گرفت و نشــان 
روابط عمومی و جایــزه مســئولیت اجتماعی نیز 
بــه مدیریــت روابط عمومــی و امــور بین الملــل 

شركت اعطا گردید.
وابــط  در بیــن شــركت های اســتان كرمــان از ر

عمومی هــای شــركت ملــی صنایــع مــس ایــران 
شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر و شــركت 

مجتمع جهان فوالد ســیرجان تجلیل شد.
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــركت این 
موفقیــت را بــه همــه همــكاران پرتــالش ، بــه 
خصــوص مدیرعامــل محتــرم شــركت جنــاب 
یــک گفتــه و از همــه  قــای دكتــر عباســلو تبر آ

حمایت های ایشــان كمال تشكر را دارد.

تجلیل از روابط عمومی جهان فوالد سیرجان 
در حوزه مقابله با کرونا

و  دیســپاچینگ  امــور  مدیــر  علیــزاده،  حســین 
فوریت هــای برق كرمــان گفــت: به طــور كلی هدف 
ح مهــرآوا تســهیل خدمــات رســانی  از اجــرای طــر
تخصصــی بــه مشــتركان كــم شــنوا و یــا ناشــنوا 
توزیــع برق شــمال كرمــان، از طریق برقــراری ارتباط 

هدفمند با این افراد است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شــركت 
توزیع نیــروی برق شــمال اســتان كرمان »حســین 
علیــزاده« با بیان این كــه وظیفه شــركت توزیع برق 
خدمات رســانی به مشــتركان در هر نقطه از شهر و 
در هر ساعت از شبانه روز اســت اظهار داشت: به 
منظــور تســهیل خدمات رســانی بــه مشــتركان كه 
گاهــی در یك خانواده كم شــنوا یا ناشــنوا هســتند 
و در صــورت قطــع بــرق امــكان تمــاس تلفنــی و 
برقــراری ارتبــاط بــا مركــز ۱۲۱ را ندارنــد. بــرای اولیــن 

، شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال  بــار در كشــور
ح ابتــكاری بــا عنوان)مهــرآوا  اســتان در یــك طــر
( تــالش كــرده تــا گوشــه ای از ایــن مشــكل را رفــع 
نماید. مدیــر اموردیســپاچینگ وفوریت های برق 
ح افــراد ناشــنوا می توانند  كرمان گفــت: در این طر
از طریــق ارســال پیامــك بــه سرشــماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱ 
مركــز فوریت هــای بــرق درخواســت خــود را اعــالم 
ع وقت با مراجعه همــكاران امور  نمایند تا در اســر
اتفاقــات بــه محــل مــورد نظــر نســبت بــه پیگیری 

درخواست اقدام خواهد شد. 
وی در ادامــه خدمــات مجموعــه صنعــت بــرق را 
بســیار حائــز اهمیــت دانســت و اظهــار داشــت: 
زش خدمــت بــه همنوعــان نیازمنــد، بــا هیــچ  ار
معیــاری قابــل قیــاس نیســت و پــاداش اخــروی 
زشــمندتر از  بــرای ایــن خدمــات خطیــر بســیار ار

پاداش دنیــوی اســت.علیزاده با بیــان این كه حل 
موضــوع معلولیت در كشــور نیاز به اقــدام جمعی 
و اجتماعــی دارد، افــزود: مناســب ســازی محیــط 
و فضــا بــرای افــراد دارای معلولیــت جســمانی در 
ســطح شــركت انجام شــده اســت . وی گفت: تنها 
تكریــم افــراد دارای معلولیــت كافی نیســت و باید 

این تبدیل به فرهنگ شود. 
ح) مهــرآوا ( شــركت  وی ابــراز امیــدواری كــرد، طــر
توزیع برق شــمال كه در راستای تســهیل خدمات 
در  كم شــنوا  و  ناشــنوا  مشــتركان  بــه  رســانی 
شــمال اســتان انجــام می شــود بتواند بــا همكاری 
مســئوالن صنعت برق كشــور در ســایر اســتان ها 

توسعه یافته و اجرا شود.

یت های برق کرمان اعالم کرد؛  مدیرامور دیسپاچینگ وفور

ح مهرآوا برای  تسهیل  اجرای طر
خدمات رسانی به مشترکان 

ناشنوا و کم شنوا
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شهردار کرمان:

مشکالت مالی و اداری پروژه های عمرانی ســریع تر پیگیری شود

خبر

3  ســیدمهران عالم زاده، شــهردار كرمان در نشســت پیگیری پروژه های عمرانی 
شــهری گفــت: از این پــس جلســه پیگیــری پروژه هــای عمرانی شــهر به صورت 
هفتگــی در روزهــای پنج شــنبه برگــزار خواهــد شــد تــا مشــكالت مالــی و اداری 

احتمالی برطرف شده و پروژه ها سریع تر پیش بروند.
یــم ایالقــی حســینی، معــاون شهرســازی و معمــاری  بــه گــزارش جام  جــم مر

شــهرداری كرمان نیــز در این نشســت درخصوص پــروژه میــدان اول هفت باغ 
گفت: بــرای این پــروژه كه بــا مشــاركت شــهرداری و شــركت عمران علــوی اجرا 
ح ارائه شــده و از ابتدای هفته آینده  كار شروع می شود. می شود، تاکنون دو طر
ح هــای پروژه  شــهردار كرمان نیــز در ایــن رابطه گفــت: مجمــوع مطالعــات و طر
هفت باغ هــر هفتــه گزارش شــود تــا بــا هماهنگــی شــهرداری و شــركت عمران 

علوی به عنوان دو مالک این پــروژه پیش برود.عالم زاده افزود: تــا هفته آینده 
یک گــزارش كامــل از طراحی و پیشــرفت مطالعات پــروژه میــدان اول هفت باغ 
ارائه شــود.در ادامه، ســیدعماد حســینی مدیر پــروژه تملک و آزادســازی محور 
ســردار ســلیمانی گفت: براســاس برداشــتی كه انجام شــد، در مجموع باید ۵۷ 

هزار مترمربع از میدان كوثر در فاز اول تا پل شــهدای خلبان تملک شود.

در نشســت شــهردار کرمــان و رئیــس کل 
دادگستری استان تأکید شد؛

دادگســتری  مشــارکت  ضــرورت 
محــور آزادســازی  ســرعت   در 

 »سردار سلیمانی«

  شهردار كرمان در نشست با رئیس كل دادگستری 
استان كه درخصوص پروژه آزادسازی و تملک مسیر 
بزرگراه ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی در دفتر 
رئیــس كل دادگســتری تشــكیل شــد، گفــت: یــک 
جلســه مشــترک بــا دادگســتری، نیــروی انتظامــی و 
كانــون كارشناســان، جهــت هماهنگی هــای الزم در 
خصــوص آزادســازی و تملــک محــور ســردار شــهید 

قاسم سلیمانی تشكیل خواهد شد.
ســیدمهران عالــم زاده  در گفتگــو با جــام جــم افزود: 
این جلسه برای هماهنگی جهت سرعت بخشیدن 
به تملــک و آزادســازی مســیر بزرگراه ســردار شــهید 
سلیمانی تشكیل شده اســت. وی خاطرنشان كرد: 
پس از شــهادت ســردار ســلیمانی، شــورای اسالمی 
شــهر كرمــان جلســاتی بــرای نام گــذاری یــک محــور 
بــه نــام ایشــان داشــتند و درنهایــت بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند كه محــور ۱۶ كیلومتــری »شــرقی- غربی« به 
نام سردار شهید قاســم ســلیمانی نام گذاری شود و 
بر همین اساس آزادسازی و تملک این محور توسط 
شــهرداری آغاز شــد. شــهردار كرمان افزود: بخشی از 
فاز یک در ادامه میدان كوثر آزاد شده و بخش هایی 
نیز تملک شــده اســت، امــا برخــی زمین هــا معارض 
دارد كــه بایــد تعیین تكلیــف شــود. عالــم زاده یــادآور 
شــد: بخشــی از منابع مالی مــورد نیــاز با مجوز شــورا 
بــرای تملــک و آزادســازی اختصــاص داده شــده و از 
حوزه امالک هم مقداری زمیــن در اختیار مدیر پروژه 

قرار گرفته تا روند اداری و حقوقی را پیگیری كند.

مســئول شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان كرمان 
برگــزاری برنامــه ای شــاخص بــه صــورت ســاالنه و مســتمر در 
خصوص شــهید باهنر را الزم و ضــروری خواند و گفت: امســال 

همایشی ویژه این شــهید در كرمان برگزار می شود.
بــا  نشســت  در  شــعاع  انجــم  حســین  جام جــم  گــزارش  بــه 
نماینــدگان دســتگاه های عضــو شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
، ســالروز شهادت  اســالمی به در پیش بودن هشــتم شــهریور

شــهیدان رجایی و باهنر اشــاره و تصریح كرد: برای بزرگداشــت 
این مناســبت هر ســاله برنامه ای محوری با حضور مردم برگزار 

شده است.
از  باهنــر  شــهید  این كــه  بــه  توجــه  بــا  ود:  افــز شــعاع  انجــم 
یســین های انقــالب اســالمی بــوده امــا  یه  پــردازان و تئور نظر
در طــول ۳۹ ســال پــس از شــهادت ایشــان، تنهــا دو كنگــره در 
ســال های ۸۰ و ۹۰ بــرای ایــن شــهید برگــزار و منــزل پــدری او به 

عنوان موزه دایر و فعالیت های دیگری هم انجام شــد.
وی بــا بیــان این كــه شــخصیت شــهید باهنــر از ابعــاد مختلــف 
سیاســی، فرهنگــی و... قابل توجه اســت وحق دارد كه نســبت 
به معرفی ایشــان كار می كردیم؛ افزود: اگر نســبت به این ابعاد 
كار می كردیم تــا فكر دانــش آموز و نوجــوان ما بر اســاس تفكر 
اســالمی شــكل بگیرد و این تفكــر نهادینه شــود، كمتر شــاهد 

اتفاقات بد در این قشر خواهیم بود.
انجــم شــعاع تاکیــد كــرد: اندیشــه انقالبــی و اســالمی شــهید 
باهنر را در مدارس و دانشــگاه ها باید برای قشــر دانش آموز و 

دانشجو خوب بیان و نهادینه كنیم.
مســئول شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان كرمان 
برگــزاری برنامــه ای شــاخص بــه صــورت ســاالنه و مســتمر در 
وری خوانــد و بــا تاکیــد  خصــوص شــهید باهنــر را الزم و ضــر
بــر این كــه ایــن برنامــه شــاخص را هــر ســال در یكــی از ابعــاد 
شــخصیتی آن شــهید و بــا در نظــر گرفتــن اولویت هــای جامعه 
برگــزار كنیــم، اظهــار كــرد: برنامــه محــورِی هر ســاله در هشــتم 
شــهریور را امســال بــا رویكــرد پرداختــن به شــخصیت شــهید 

باهنر برگزار خواهیم كرد.
این مقام مســئول افزود: برای برگزاری این همایش ۵ كارگروه 

دانش آموزی با مســئولیت آموزش و پرورش و كانون پرورش 
فكــری كــودكان و نوجوانــان؛ علمــی و پژوهشــی با مســئولیت 
؛ فرهنگی و هنری با مســئولیت ارشــاد  دانشــگاه شــهید باهنــر
اســالمی؛ تبلیغات و اطالع رســانی با مســئولیت صدا و سیما و 

در نهایت كارگروه مراسم را تعریف كردیم.
صدیقــه مــرادی، معــاون پرورشــی اداره كل آمــوزش و پــرورش 
اســتان كرمان نیز در این جلســه خاطرنشان كرد: شــهید باهنر 
حق بزرگــی به گــردن كرمانی ها دارد و چند ســال اســت كه دیگر 

برنامه چندانی برای ایشــان برگزار نشده است.
 وی افزود: شــهید باهنــر یكــی از افرادی اســت كه تالیــف كتب 
دینــی را اوایل انقــالب به عهده داشــت و باید هشــتم اســفند، 
روز امــور تربیتــی هــم برنامــه ای بــرای ایشــان برگــزار كنیــم تــا 

خدمتی كرده باشیم.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

در جلســه ای كــه بعــد از بازدیــد میدانــی علــی اکبــر 
پوریانــی مدیــر عامــل گهرزمیــن بــا همراهــی مدیــر 
مدیــركارگاه  بخــش،  ایــن  كارشناســان  و  معــدن 
دســتگاه نظــارت كوشــا معــدن، مدیرعامــل جهــاد 
نصــر كرمــان، رئیس هیئــت مدیر شــركت آرمــان گهر 
ســیرجان و مدیــران كارگاهــی تشــكیل شــد، آقــای 
مهنــدس پناهــی گزارشــی از اقدامــات هفته گذشــته 

بخش معدن و پیمانكار ارائه داد.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط عمومــی و امور 
بین الملــل شــركت ســنگ آهــن گهرزمیــن نماینــده 
ح اســتخراج ۲۰  شــركت كوشــا معــدن در رابطــه بــا طــر
میلیون تن ســنگ آهن و الزامات مرتبــط كه افزایش 
تعداد ماشین آالت معدن بیشترین ســهم آن را دارا 
می باشد، گزارشی ارائه و پس از آن بررسی های الزم در 

جلسه صورت گرفت.
در ادامــه این جلســه، مدیرعامــل گهرزمین با اشــاره 
بــه لــزوم افزایــش تولید در ســایه حفــظ شــرایط كیفی 
فعالیت هــا از تــالش و فداکاری هــای چشــمگیر و 
تحســین  برانگیز همه واحدهای امور معدن با وجود 

مشكالت مختلف تقدیر و تشكر كرد.
وی با تاکید بر كار و تــالش دوچندان پیمانكار معدن 
همراه با برنامه ریزی برای خرید ماشــین آالت معدنی 
جدیــد، افزایش ضریــب دسترســی نــاوگان موجود را 

یک اصل مهم دانست.
پوریانــی در ادامــه عنــوان كــرد: بــا توجــه بــه اهــداف 
اســتراتژیک شــركت برای توســعه واحدهای مختلف 
تولیــدی و تــوان اشــتغالزایی در راســتای تحقــق ایــن 
، برداشــتن گام هــای جدی مدیران ارشــد شــركت  امر
برای افزایــش مجــوز بهــره بــرداری از معدن همــراه با 
ح های توسعه ای  ایجاد ساختارهای زیربنایی برای طر

معدن، امری الزم و ضروری است.
مدیرعامــل گهرزمیــن با اشــاره بــه كســب ركوردهای 
قابل تقدیر در ســال های گذشــته افزود: این توانایی 
و ابتــكار در مجموعــه امــور معــدن و همچنیــن در 
شــركت گهرزمیــن وجــود دارد، پــس همــه تــالش 
و  ابتــكار  ســمت  بــه  بایــد  گهرزمیــن  مجموعــه 
توانایی هــای موجــود بــرود.در ادامــه، مدیــر پــروژه 
پیمانــكار بعــد از ارائــه خالصــه گــزارش مدیرعامــل 
جهــاد نصر كرمــان، در زمینــه برنامه زمانبنــدی كارگاه 
آرمان گهر سیرجان برای تناژ باطله برداری و استخراج 
ســنگ آهــن مــورد انتظــار كارفرمــا و تقویــت نــاوگان 
ماشــین آالت معدنــی، مطالبــی را ارائه نمــود و گفت: 
تعدیل قراردادهای پیمانكاران جزء این شركت یكی 

از اقداماتی اســت كــه بــرای افزایــش بخشــی از تولید 
معدن انجام می شود.در ادامه، مدیرعامل گهرزمین 
از پروژه گندله سازی این شركت بازدید و از نزدیک در 

جریان امور راه اندازی این پروژه قرار گرفت.
مهندس حســن امیــن زاده مدیر پروژه گندله ســازی 
گهرزمیــن در ایــن بازدیــد عنــوان كــرد: خوشــبختانه 
راه اندازی تجهیــزات خارجی بدون حضــور نمایندگان 
ســوپروایزرهای خارجی در حال انجــام و تنها دغدغه، 
مربوط به تابلو های فن های كارخانه )CKD( می باشــد 
و امیدواریــم كــه در راه انــدازی آنهــا نیــز بــدون حضور 
سوپروایزر خارجی موفق باشــیم. وی در ادامه گفت: 
در حــال حاضــر راه انــدازی كارخانــه را بــه ۳ بخــش 

تقسیم نموده ایم.
بخش اول تولیــد گندله خام اســت كه ان شــاءاهلل با 
تامین ۱۰۰۰ تن كنســانتره از خطوط كنسانتره شركت، 

گندله خام را تولید خواهیم كرد.
بخش دوم راه اندازی و تســت كامل با بار كوره بدون 
روشــن نمودن مشــعل ها خواهــد بود كــه در صورت 
تامین بــرق ایمن و پایــدار به ســایت گندله ســازی به 
 ،CKD میــزان ۳۸ مــگاوات و تامین فــوری لوازم یدكــی
وارد بخش سوم كه روشــن نمودن و خوراک دهی به 
كــوره و تولید محصول گندله اســت خواهیم شــد كه 
در ایــن زمینه نیاز بــه انتخــاب پیمانكار بهره بــردار در 

ع وقت می باشد. اسر

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین :
تولید گندله خام توسط گندله سازی گهرزمین در ماه جاری

مسئول شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خبر داد؛

برگزاری همایش بزرگداشت »شــهید باهنر «در کرمان

معــاون برنامــه ریــزی شــركت توزیــع بــرق شــمال اســتان كرمــان 
گفــت: در ســال گذشــته ۱۰ هــزار كنتــور هوشــمند در شــبكه برق 
حوزه این شــركت نصب شــد كــه نقــش موثــری در بهینه ســازی 

مصرف انرژی و كاهش تلفات شــبكه داشته است.
به گزارش جام جــم به نقل از روابــط عمومی شــركت توزیع نیروی 
بــرق شــمال اســتان كرمــان ، احمــد گنجعلیخانــی در بازدیــداز 
خبرگــزاری ایرنــا افــزود: در حــال حاضــر ۶۱ درصــد از كنتورهــا و 
لــوازم انــدازه گیــری بــه صــورت دیجیتــال در شــبكه بــرق مصرفی 
مشــتركان نصب شــده كــه هــدف آن نوســازی، افزایــش دقت و 

بهره وری انرژی محسوب می شود.
وی تصریــح كــرد: در راســتای عملكــرد و برنامه هــای اســتراتژیك 
شــركت توزیــع بــرق شــمال كرمــان از ســال ۸۶ پنج هــدف عمده 
برای رســیدن به چشــم انداز مورد نظر در ســال ۱۴۰۴ برنامه ریزی 
و مشــخص شــده اســت كه تمامــی اهــداف كوتــاه مــدت و میان 
مــدت و راهبردهــا در ایــن قالــب تعریف و اجــرا می شــود.معاون 
برنامــه ریــزی شــركت توزیــع بــرق شــمال اســتان كرمــان اظهــار 
یــع بــرق در گــذر زمــان بــا مشــكالتی نظیــر  داشــت: شــبكه توز

فرســودگی و ســرقت مواجــه اســت كــه نیــاز بــه بازســازی دارد و 
در ایــن راســتا تعویــض ۲۳۲ كیلومتــر از شــبكه ســیم و كابــل 
مســی بــه شــبكه كابــل خودنگهــدار بــا هزینــه ۲۰ میلیــارد تومان 
در دســت اجــرا اســت كــه بخشــی از آن بــه بهــره بــرداری رســیده 
و ایــن عملیــات تــا پایــان ســال بــه اتمــام خواهــد رســید.وی بــا 
ح حــذف قبــوض كاغــذی از ســال ۹۸ در  اشــاره بــه اجــرای طــر
اســتان كرمــان بیــان كــرد: هــم اکنــون تمامــی قبــوض كاغــذی 
مشــتركان حــذف شــده اســت و پیگیــری امــور در ایــن رابطــه از 
طریق تلفن همــراه و اپلیكیشــن های موبایلی، دفاتر پیشــخوان 
و غیره انجــام می شــود.گنجعلیخانی بــا بیان این كــه در افق ۱۴۰۴ 
شــركت توزیــع برق شــمال كرمــان ۹۵ درصــد خدمات بــه صورت 
غیــر حضــوری انجــام می شــود افــزود: جهــت ســهولت در انجــام 
امــور و صرفه جویــی در وقــت ۲۴ خدمــت ایــن شــركت بــه دفاتــر 
پیشــخوان واگذار شــده اســت تــا مراجعــات حضوری مشــتركان 
بــه حداقل برســد. وی گفــت: در بحــث انــرژی خورشــیدی و پاك، 
ح هــای خوبــی در دســت انجــام اســت كــه در حــال حاضــر ۲۰  طر
مــگاوات از بــرق شــمال اســتان توســط نیروگاه های خورشــیدی 

ژی تســهیالت  ویــج ایــن انــر تامیــن می شــود و دولــت بــرای تر
مناســبی برای متقاضیان در نظر گرفته است.

معــاون برنامه ریــزی شــركت توزیــع بــرق شــمال اســتان كرمــان 
گفــت: تمامی روســتاهای باالی ۱۰ خانوار درشــمال اســتان دارای 
برق هســتند و در ســال ۹۸ تعداد ۶ روســتا كه فاقد برق بودند با 
تالش همــكاران شــركت توزیع برق شــمال كرمان از ایــن نعمت 

برخوردار شدند.
ح هــای متنــوع در شــركت توزیــع بــرق  وی بــا اشــاره بــه اجــرای طر
كرمــان جهــت بهینــه ســازی مصــرف انــرژی تصریــح  كــرد: پــروژه 
یكــی بــا  ژی الكتر مقــاوم ســازی سیســتم های ذخیــره ســاز انــر
ظرفیــت ۱۰۵ كیلــو وات در ایــن شــركت تــا پایــان ســال عملیاتــی 
می شــود كه هدف آن ذخیره انرژی در ســاعات كم بــاری و انتقال 

آن به ســاعات پیك و پرباری مصرف است.
گنجعلیخانــی تاکیــد كــرد: همچنیــن در تعامــل بــا مراکــز علمــی و 
دانشــگاهی پنج پــروژه تحقیقاتــی با دانشــگاه های بزرگ اســتان 
در ســال گذشــته اجــرا و تعریــف شــده اســت و ســومین رویــداد 
اســتارت آپ ویكنــد نیــز در ســال گذشــته در شــركت توزیــع برق 

شمال كرمان انجام شد.
معــاون برنامه ریــزی شــركت توزیــع بــرق شــمال اســتان كرمــان 
كیلومتــر خــط فشــار ضعیــف  ۱۹۳ گذشــته   ادامــه داد: ســال 
۷۷ كیلومتــر شــبكه فشــار متوســط در حــوزه عملیاتــی ایــن   
شــركت اجــرا شــد و ۱۶ هــزار و ۴۶۸ مشــترك جدیــد هــم پذیــرش 
شــده اند.وی تاکید كرد: در ســال ۹۸ با اصالح و بازســازی شــبكه 
توانســتیم بــا كمتریــن میــزان تلفــات و خاموشــی پیك بــرق را در 
تابســتان پشــت ســر بگذاریم و اگر شــهروندان فقط ۱۰ درصد در 
مصرف بــرق صرفــه جویی كننــد، از پیــك بــار مصرفی امســال نیز 

عبور خواهیم كرد.

 رئیس آمــوزش و پرورش اســتثنایی اســتان كرمــان از 
آغاز ســنجش دانــش آمــوزان كالس اولی اســتان از ۲۹ 

تیر و در دو مرحله خبر داد.
عبــاس صفــوی در گفتگــو بــا جام جــم  بــا بیــان این كــه 
امســال بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس كرونــا ســنجش 
نوآمــوزان كالس اول بــا تاخیــر و از ۲۹ تیــر در اســتان 
كرمان آغــاز می شــود اظهــار داشــت: ســنجش دانش 
آموزان برای بدو ورود به دبســتان كالس تا ۲۰ شــهریور 

ادامه دارد.
وی با اشــاره به این كــه نوبت گیری ســنجش نوآموزان 
در ۳ هــزار پایــگاه نوبت گیری اســتان كرمان كــه همان 
مــدارس ابتدایــی هســتند از  ۱۵ تیــر آغــاز شــده اســت 
افــزود: كار ســنجش دانــش آمــوزان در ۳۰ پایــگاه 
ســنجش اســتان انجــام می شــود كــه ۲۱ پایــگاه ثابــت 
و ۹ پایــگاه ســنجش ســیار اســت. رئیــس آمــوزش و 
پرورش اســتثنایی اســتان كرمان با بیان این كه ســال 
گذشــته ســنجش ۶۰ هــزار نوآمــوز كالس اول و پیــش 
دبســتانی در پایــگاه ســنجش سراســر اســتان كرمان 
انجام شد گفت: پیش بینی می شود كه امسال حدود 
۲۹ هــزار و ۵۰۰ دانــش آمــوز كالس اول و حــدود ۳۰ هزار 
نفر برای ورود به دوره پیش دبستانی در استان كرمان 

سنجش شوند.
وی با اشاره به این كه امسال با توجه به شیوع ویروس 
كرونــا شــرایط ویژه ای بــرای ســنجش دانش  آمــوزان در 
نظر گرفته شده تا سالمت دانش آموزان در حد امكان 
حفــظ شــود افــزود: امســال بــرای حفــظ پروتكل هــای 
بهداشــتی مقابلــه بــا كرونــا ســنجش دانــش آمــوزان 

در دو مرحلــه انجــام می شــود.صفوی با بیــان این كه تا 
اواخر شــهریور ســنجش دانــش آمــوزان كالس اول و 
در ادامه از اول مهر سنجش بچه های پیش دبستانی 
آغــاز می شــود عنــوان كــرد: در نخســتین گام رعایــت 
پروتكل هــای بهداشــتی ظرفیــت ســنجش دانــش 
آمــوزان را نصف یعنی حــدود ۳۰ هزار نفــر در مرحله اول 

كاهش دادیم.
وی با اشــاره بــه این كــه در هــر روز ۲۰ دانش آمــوز در هر 
پایگاه سنجش استان كرمان پذیرش می شود گفت: 
والدیــن و دانــش آموزان ملــزم به اســتفاده از ماســک 
هســتند.رئیس آمــوزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
كرمان با اشــاره بــه این كه امكانات بهداشــتی بــرای هر 
پایگاه از جمله ماســک و مــواد ضدعفونی كننــده برای 
دست و سطوح خریداری شده است افزود: برای حفظ 
رعایت فاصلــه گــذاری اجتماعــی اتــاق انتظار مناســب 
در نظر گرفته شــده و برای ضدعفونی بهتر وســایل دو 
سری ابزار ســنجش خریداری شــده اســت. وی با بیان 
این كــه مهم تریــن ارزیابی هایــی كه قــرار اســت در این 
پایگاه هــا انجــام شــود ارزیابی هــای مراقبــت ســالمت 
شــامل قد، وزن، مشكالت جســمی حركتی، بهداشت 
پوســت، مو، دهان و دندان، ارزیابی شنوایی و بینایی، 
ارزیابی اوتیسم و ارزیابی آمادگی تحصیلی است گفت: 
در صورتی كه دانش آموزی مشكوک به اختالل خاصی 
باشــد به ســه پایگاه تخصصی برای ارزیابی های بیشتر 

ارجاع داده می شوند.

سنجش 
دانش آموزان کالس 

اولی کرمان از  ۲۹ تیر

  در دیــدار رئیــس و هیئــت امنــای موسســه 
مدیــر  رمضانــی  علــی  دكتــر  بــا  ثامن  الحجــج 
كل صــدا و ســیمای مركــز كرمــان  راهكارهــای 
پیشــبرد امور عام المنفعه و خیر بحث و بررسی  

شد.
به گزارش جام جم شمســی نیا رئیس موسســه 
خیریــه ثامــن الحجج  از پوشــش رســانه ای مركز 
كرمــان در امــور خیریــه ایــن موسســه قدردانــی 

كرد.
 در این جلســه دكتر علیرضایی مدیر كل صدا و 
ســیمای مركــز كرمان ضمــن بیان جایــگاه عمل 
خیر در دیــن مبیــن اســالم اظهار داشــت:  صدا 
و ســیمای مركــز كرمــان ضمن پوشــش رســانه 
ای عملكــرد ایــن موسســه بــرای امور خیــر برای 
ساخت برنامه های مشــاركتی و مستند آمادگی 

دارد.

همکاری صدا و سیمای مرکز کرمان با موسسه 
ثامن الحجج برای پیشبرد امور عام المنفعه

نصب ۱۰ هزار کنتور هوشمند در شــبکه برق شمال استان 
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مدیــر عامــل آب و فاضــالب اســتان كرمــان گفــت: 
پروژه فاضالب شهر كرمان ظرف ۵ سال آینده، پروژه 
فاضالب شهر سیرجان ۲ سال و پروژه فاضالب شهر 

زرند ۳ سال آینده به بهره برداری می رسند.
به گزارش جــام جم محمد طاهری در نشســت خبری 
بــا محوریت وضعیت آب اســتان و گزارش پیشــرفت 
پــروژه فاضــالب شــهرهای ســیرجان، كرمــان و زرنــد 
گفــت: طبــق توافــق صــورت گرفته مقــرر شــد بخش 
خصوصــی بــرای اجــرای پــروژه فاضــالب شــهر كرمان 
۱۴۶۰ میلیــارد تومــان و بــرای پــروژه فاضــالب شــهر 
ســیرجان ۲۸۰ میلیــارد تومــان و بــرای پــروژه فاضالب 
شــهر زرند ۲۱۷ میلیارد تومــان ســرمایه گذاری كند كه 
در حال حاضر پیمانكاران در حال اجرای این پروژه ها 

هستند.
طاهــری ادامــه داد: تاکنــون در پــروژه  فاضــالب شــهر 
كرمان ۲۰۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری و ۱۲۰ كیلومتر 
شــبكه آن اجرا شــده و كارگاه های آن نیز تجهیز شده 
ع حــدود ۳۰ درصــد پیشــرفت  اســت كــه در مجمــو
فیزیكــی دارد ضمــن آن كــه در پــروژه فاضــالب شــهر 
ســیرجان، تا مهرماه تصفیــه خانه این پــروژه تكمیل 
خواهد شــد.وی با اشــاره به این كــه عملیــات اجرایی 
پروژه فاضالب شــهر زرند تازه شــروع شــده كه حدود 
۱۵ كیلومتــر شــبكه فاضــالب شــهر زرنــد اجــرا شــده 

اســت افــزود: پــروژه فاضــالب شــهر كرمــان ظــرف ۵ 
ســال آینده، پروژه فاضالب شــهر ســیرجان ۲ ســال و 
پروژه فاضالب شهر زرند ۳ سال آینده به بهره برداری 

می رسند.
مدیرعامــل آب و فاضــالب اســتان كرمــان بــا تاکیــد 
برآنكه بزرگترین رقم ســرمایه گذاری در ســطح كشــور 
در حــوزه فاضــالب در اســتان كرمــان محقــق شــده 
اســت، تصریح كــرد: طــی حــدود یک ســال حــدود ۲۰۰ 
میلیارد تومــان ســرمایه گذاری بحش خصوصــی را در 
شــهر كرمــان داشــته ایم كــه با اجــرای این ســه شــهر 
پروژه فاضــالب اســتان كرمــان از اســتان های انتهای 
جدول كشــوری در خصوص پروژه فاضالب كشور به 

میانه جدول باال خواهیم آمد.
خ بهره مندی  این مقام مســئول با اشــاره به این كه نر
فاضالب در سطح استان كرمان حدود ۱۱ درصد بوده 
خ ۴۵ درصــد می باشــد  كــه متوســط كشــوری ایــن نــر
خ متوســط  افــزود: اســتان كرمــان فاصلــه زیــادی با نر
كشــوری دارد اما با اجرای چند پروژه فاضالب شــهری 
خ در  در ســطح اســتان ظــرف ۴ ســال آینــده ایــن نــر

استان كرمان به حدود ۵۵ درصد خواهد رسید.
 وی بیــان كــرد: می توانیــم بــرای محله هایــی كــه ظرف
 ۶ مــاه آینــده پــروژه فاضــالب آنهــا بــه بهره بــرداری 

می رسد پیش فروش امتیاز فاضالب را انجام دهیم.
طاهــری در واکنش به برخــی اظهارات مبنــی بر این كه 
كرمان با كمبود آب شــرب روبرو نیســت، عنوان كرد: 
میزان مصرف آب شــرب هر فرد و میزان دبی خروجی 
آب از چاه هــا كامــال مشــخص می باشــد و بــا علــم بــه 
این كــه ۲۳۰ هــزار واحــد مســكونی در كرمــان وجــود 
دارد و نیــاز آبی آنهــا و مناطق حاشــیه قابل محاســبه 
می باشد براحتی می توان با فرمول های جهانی میزان 
مصــرف و دبــی خروجــی را تعییــن كــرد كــه مشــخص 
خواهد شد كرمان به ۳ هزار لیتر بر ثانیه آب نیاز دارد، 
بنابراین نیاز به فرافكنی نیســت زیرا ســرانه آب قابل 

بررسی می باشد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت كیفیــت آب شــهر كرمــان 
اظهــار كــرد: میــزان كیفیــت آب در هــر شــهری فــرق 

می كنــد امــا در شــهر كرمــان آب از چاه هــا اســتخراج 
می شــود كه در تصفیه خانه هــا تصفیه و ســپس وارد 
شــبكه آبرســانی می شــود لــذا آبی كــه در شــبكه های 
آبرســانی شــهر كرمان اســت كامال ســالم می باشــد و 
باید بدانیــد كــه آب قبــل از ورود بــه شــبكه، روزانه در 
آزمایشــگاه های شــركت آب و فاضــالب و دانشــگاه 

علوم پزشكی مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرد.
مدیرعامــل شــركت آب فاضالب اســتان كرمان طول 
شــبكه آب شــهر كرمان را ۱۹۸۰ كیلومتر دانست و در 
ادامه در مــورد كــدری آب در برخی از نقاط شــهر اظهار 
كرد: بــه دلیل عمر ۴۰ ســاله شــبكه آب شــهر كرمان و 
در زمان تالطم و پر و خالی شدن شبكه آب در نقاطی 
از شــهر كرمــان آب بــه صورت كــدر دیــده شــود كه در 
تماس بــا شــركت آب و فاضالب فــوری ایــن كدری ها 

برطرف خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به 
عملیات اجرایی ســاخت ســد شــهیدان امیرتیموری  
كرد: تامین آب شــرب باید به ســمت آب های سطحی 
می رفــت امــا متاســفانه بزرگ تریــن مركــز اســتانی 
در كشــور هســتیم كــه آب شــرب خــود را از آب هــای 
زیرســطحی تامیــن می كنــد .شــایان ذكــر اســت كه در 
اســتان فقط مقداری از نیاز آب شرب شهرهای بافت 
و ســیرجان از آب ســد تامیــن می شــود و آب شــرب 
مابقی شــهرهای اســتان از آب های زیرسطحی تامین 

می شود.
مدیرعامــل شــركت آب و فاضــالب اســتان كرمــان 
اظهار كــرد: میانگین هدر رفــت آب در اســتان كرمان 
بیــن ۲۶ تــا ۲۸ درصــد اســت اما ایــن رقــم در هر شــهر 
متفاوت اســت و هدر رفــت آب در شــهر كرمــان ۱۸ تا 
۲۰ درصــد اســت ضمن آن كــه بایــد مدنظر داشــت كه 
در كشــورهای توســعه یافتــه ۱۵ درصد هــدر رفت آب 
قابل قبول می داننــد.وی در خصوص علت مخالفت 
ح  شــركت آب فاضــالب اســتان كرمــان بــا اجــرای طــر
اقدام ملــی مســكن در شــهر كرمــان، عنوان كــرد: دو 
ح پیشــنهاد  قطعــه زمینــی كــه بــرای اجــرای ایــن طــر
شــده یــک قطعــه زمیــن در كنــار كارخانه خانه ســازی 

و یک قطعــه زمیــن در كنار هنرســتان رضــوان به این 
ح اختصاص داده شــده كه شــركت آب و فاضالب  طر
برای آبرســانی به این دو قطعه بایــد میلیاردها تومان 
ح اقدام  هزینــه كنــد. مدنظر داشــته باشــید ما بــا طــر
ملی مسكن مخالف نیســتیم اما می گوییم باید این 
خانه هــا در محلــی احــداث شــوند كــه براحتــی بتــوان 

زیرساخت های خدماتی برای آنها مهیا كرد.
طاهــری بــا اشــاره بــه این كــه ۱۳ شــهر اســتان كرمــان 
در وضعیــت قرمــز آبــی قــرار دارنــد، تصریــح كــرد: 
وضعیــت شــهرهای چتــرود، كاظــم آبــاد، اســالم آباد، 
كرمان، ریــگان، منوجــان، هنزا، بــم، بــروات، جیرفت، 
رفســنجان و زرنــد كــه ۶۳ درصــد جمعیــت اســتان 
كرمــان در آنهــا ســاکن اســت، از لحــاظ آبــی قرمــز 
می باشــد. وی بــا بیــان ایــن مطلــب كــه در چنــد روز 
اخیــر  چالــش آبــی نداشــته ایم، اظهــار كــرد: ۲۳۰ هــزار 
واحــد مســكونی بــه جــز واحدهــای تجــاری، اداری، 
آموزشــی و ... در شــهر كرمــان داریــم كــه اگر هــر واحد 

یــک كولر آبــی داشــته باشــند و باتوجــه بــه این كه هر 
كولــر آبی در هــر ســاعت ۲۰ لیتــر آب مصــرف می كند و 
مدنظر داشــته باشــید كــه در چنــد هفته اخیــر هوای 
كرمان گرم شــده بود و ۲۴ ســاعت این كولرها روشن 
بوده اند حال می توانید میزان مصرف آب این كولرها 
در این دوران محاســبه كنید. مدیرعامل شــركت آب 
و فاضــالب اســتان كرمــان با اشــاره به مشــكالت آبی 
شــهر كرمان در چند روز اخیر  عنوان كرد: در این چند 
روز توســط ۱۲ دســتگاه تانكر ســیار به مردم آبرســانی 
ج ســازی های  می كردیــم. وی بــا انتقــاد نســبت بــه بــر
صــورت گرفتــه در ســطح شــهر كرمــان اظهــار كــرد: در 
هیچ جای شهر تراکم مشخص نیست تا ما براساس 
آن برنامه ریــزی كنیم و اکنون شــاهدیم خانــه ویالیی 
۱۲ قصبــی كه در گذشــته یــک واحد مســكونی بودند، 
ج تبدیل شــده اند این در حالی اســت كه  اکنون به بر
زیرســاخت های شــبكه آبی آن منطقه برای خانه های 

تک واحدی بوده است.

مدیرعامل آب و فاضالب استان خبر داد؛

بهره برداری از پروژه فاضالب کرمان، تا ۵ سال آینده
معدنی  شرکت  مدیرعامل   دیدار 

و صنعتی گل گهر  با استاندار

مالرحمــان مدیرعامــل شــركت معدنــی و 
صنعتــی گل گهــر بــا فدایــی اســتاندار كرمان 

دیدار و گفتگو كرد.
 در ایــن دیــدار كــه در محــل اســتانداری 

كرمان برگزار شد.
یــن وضعیــت  آخر یح  بــه تشــر  مالرحمــان 
در  گل گهــر  صنعتــی  و  معدنــی  شــركت 

حوزه های مختلف پرداخت.
مدیرعامــل شــركت گل گهــر بــا بیــان این كه 
تمام عــزم و اراده مجموعه گل گهر در ســال 
جــاری تحقق مجــدد »جهش تولیــد« مدنظر 
مقام معظم رهبری اســت،  به ارائــه عملكرد 
ســه ماهه اول ســال گل گهر در زمینه تولید 

و فروش پرداخت.
برگــزاری جلســه  بــه  اشــاره  بــا  مالرحمــان 
مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه شــركت در 
هفتــه گذشــته و ارائــه گــزارش حسابرســی 
مســتقل  حســابرس  نماینــده  توســط 
گفــت: بنــا بــه گفتــه حســابرس در گــزارش 
حسابرســی از ســال ۱۳۸۶ تاکنــون اولیــن 
بــار بــوده كــه حسابرســی مقبــول بــوده و 

مغایرتی ندارد.
مدیرعامــل شــركت گل گهــر همچنیــن بــه 
وژه هــای در  ح هــا و پر میــزان پیشــرفت طر
دســت اجــرای گل گهــر در اســتان كرمــان 
و  افتتــاح  قابــل  ح هــای  طر همین طــور  و 
ح هــای آمــاده كلنگ زنــی در ســال جــاری  طر
پرداخت.وی با اشــاره به لزوم تامین ســنگ 
مــورد نیــاز بــه عنــوان گلــوگاه اصلی شــركت 
در ســال جهش تولیــد توضیحاتــی در رابطه 

با اقدامات گل گهــر در این زمینه ارائه داد.


