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عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:
یکا  سرسپردگان اقتدار واهی آمر

دل به سراب بسته اند

 معاون فروش و  خدمات مشترکان:
قرائت مکانیزه کنتورهای 

مکانیکی از طریق پردازش تصویر

سرپرست معاونت خدمات شهرداری:
ضدعفونی روزانه معابر شهری

 در کرمان

به مناســبت گرامیداشــت ســالگرد شهادت ســپهبد قاسم ســلیمانی؛

ورودی های کرمان مزیــن به یادمان 
»سردار دل ها« می شود
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 کرمان

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان عنوان کرد؛

اقتدار نیروهای مسلح 
در مرزها؛  سدی محکم

 در برابر دشمنان
2

3
4

شــهردار کرمــان گفــت: بــه مناســبت گرامیداشــت ســالگرد شــهادت ســردار دل هــا در شــهر کرمــان، هفــت نقطــه از 
شــهر شــامل ورودی هــا و پایانه هــای مســافربری، راه آهــن و فــرودگاه، به صــورت ویــژه بــا یادمــان سیدالشــهدای جبهــۀ 

مقاومــت مزیــن می شــود.
بــه گــزارش جام جــم  ســیدمهران عالــم زاده در نشســت کمیتــه عمرانــی و یادمان هــای شــورای سیاســت گذاری مکتــب 
ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، افــزود: از 56 نقطــۀ مــورد تأییــد بــرای نصــب المــان و یادمــان ســردار دل هــا، هفــت 

یادمــان در چهــار ورودی شــهر و ســه یادمــان دیگــر در پایانــه مســافربری، راه آهــن و فــرودگاه نصــب خواهــد شــد.
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فاز نخست انتقال آب از خلیج فارس 
به گل گهر به بهره برداری رسید

در سی و یکمین مراسم افتتاح پروژه های ملی؛
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ج گفــت: بــا توجــه بــه پایــان برداشــت محصــول خرمــا و  رئیــس شــبکه دامپزشــکی فهــر
افزایش مصــرف ضایعات خرما به عنــوان خوراک دام، دامــداران مراقــب افزایش بیماری 

اسیدوز باشند.
ج گفت:  به گزارش جام جم مهدی بماندشــتی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرســتان فهر
اســیدوز یک بیماری متابولیک دام اســت که با مصرف مــواد قندی از قبیــل خرما، گندم، 

خ می دهــد و موجــب تولیــد مــواد اســیدی از قبیــل اســید الکتیــک در شــکمبه  جــو و... ر
می شود.

وی با اشــاره به عالئم بیماری اســیدوز افزود: بی اشــتهایی شــدید، افســردگی و بی حالی، 
افزایش ضربــان قلب و ضعف عمومــی بدن، درد در بخش شــکمی که در ایــن حالت دام 
از شــدت درد به شــکم خود لگد می زند و وجود اســهال همراه با موکوس از عالئم شــایع 

بیماری اسیدوز در دام است.
بماندشــتی بــا بیــان این کــه مهم تریــن علــت بــروز بیمــاری اســیدوز در دام تغییــر یکباره 
غــذای دام و مصــرف بیش از حــد دانه هاو غــالت اســت، گفت: بــرای پیشــگیری از ابتالی 
 دام بــه بیمــاری اســیدوز بایــد تغذیــه دام بــا دانه هــای غــالت در بازه هــای زمانــی تعییــن 

شده باشد.

احتمال بروز اسیدوز بر اثر مصرف ضایعات خرما توسط دام
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ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

عضــو شــورای مرکــزی حــزب موتلفــه اســالمی 
در  یــکا  آمر پوشــالی  قــدرت  ابهــت  گفــت: 
منطقــه و خصوصــا بــرای ایــران از بیــن رفتــه 
اســت و کســانی کــه هنــوز بــه اقتــدار پوشــالی 
آمریــکا دلبســته هســتند دل به ســرابی بیش 

نبسته اند.
احمــد علــی مقــدم در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه شــرایط و موقعیــت آمریــکا در عرصه هــای 
مختلف به ویژه سیاســی و اقتصادی را چگونه 
ارزیابــی می کنیــد، اظهــار کرد: بســیار بجاســت 
یــکا در  کــه بــار دیگــر ناتوانــی و شکســت آمر
عرصه هــای مختلــف بــه سرســپردگان داخلــی 
گوشــزد شــود تــا ایــن عظمــت بــه اصطــالح 
پوشــالی هیچ زمانی قابل اعتمــاد و اتکا نبوده 
است و فقط تســلیم و برده بی جیره و مواجب 

استکبار شده اند.
عضــو شــورای مرکزی حــزب موتلفه اســالمی با 
بیان این کــه سیاســت اولیــٔه دولــت ترامپ بر 
پایه بی توجهــی به معاهــدات و قواعد حقوقی 
و بیــن المللــی و نادیــده گرفتــن نظــم جهانــی 
پدید آمده اســت، افزود: سیاست های دولت 
ترامــپ درمــورد نادیــده گرفتــن رژیم هــای بین 
المللی موجود باعث لطمه بــه امنیت جهانی، 
یســت شــده اســت  حقــوق بشــر و محیــط ز
مخالفــت  ترامــپ،  ضعــف  نقطــه  همچنیــن 
اقتصــاد  شــدن  بین المللی تــر  بــا  او  آشــکار 
آمریــکا، از جملــه پیوســتن آن بــه پیمان هــای 
گوناگــون بازرگانی و کشــاندن آمریکا به ســوی 
انــزوا در زمینه هــای اقتصــادی و بازرگانی بوده 

است.
یــکا بــه عنــوان  ابرقــدرت  وی بیــان کــرد: آمر
ظالــم از همــان ابتــدا فقــط بســیاری از اعراب و 
مســلمانان را می کشــت، پول آنها را می گرفت 
و ســرزمین های آنهــا را اشــغال و ثــروت آنهــا را 
مصــادره می کرد زیرا اصــال اعتقادی بــه قوانین 
و حقــوق بشــری نداشــته و نــدارد و فقــط بــه 

دنبــال پــروژه کنتــرل نفــت عرب اســت زیــرا در 
تالش اســت مثل قبــل، بر نفــت ایران تســلط 
پیــدا کند تــا بتواند بــر اروپــا، چین، ژاپــن و دنیا 

حکومت کند.
مقدم با اشــاره به تاثیر انتخابات در سیاســت 
یــکا گفــت: اختــالف ســلیقه های  خارجــی آمر
سیاســی کــه بیــن دو حــزب جمهــوری خــواه 
ح اســت، مربــوط بــه  و دموکــرات آمریــکا مطــر
سیاســت  نــه  یکاســت  آمر داخلــی  مســائل 
خارجــی و سیاســت خارجــی آمریــکا مثــل هــر 
کشــور دموکرات دیگــری دوگانه و یــا چندگانه 
نیســت بلکــه یکپارچــه اســت بنابرایــن هیــچ 
فرقی بین ترامپ وبایدن نیســت زیرا سگ زرد 

برادر شغال است.
وی با اشــاره بــه این کــه دولــت ترامــپ معتقد 
به حل مشــکالت جهانــی با اســتفاده از قدرت 
مــردم  بیشــتر  کــرد:  عنــوان  اســت،  ســخت 
آمریــکا بــه دلیــل بحــران اقتصــادی و فضــای 
معتقدنــد  یــکا  آمر در  متعصبانــه  سیاســی 
یاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ  در دوره ر
اختالفات سیاســی همانند زمان جنگ ویتنام 
زیــاد شــده اســت و در نتیجــه ســطح سیاســی 
ایــن کشــور بــه شــدت تنــزل یافتــه اســت و 
بــا توجــه بــه کشــمکش های شــدید حزبــی و 
جنجال هــای سیاســی، مــردم ایــن کشــور از 
کارکــرد دموکراســی در دولــت ترامــپ راضــی 
نیســتند و دولــت او را در عرصه هــای مختلــف 
اقتصــادی  و  خارجــی  سیاســت  خصوصــا 

ناکارآمد می دانند.
یاســت ترامــپ، اهــداف  ود: دوران ر وی افــز
و سیاســت های شــوم آمریــکا را برمــال کــرد و 
نشــان داد آمریــکا در تمــام ادوار و عرصه هــای 
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی به تمــام معنا 
ناکارآمــد اســت و فقط ادعــای توخالــی می کند؛ 
لــذا یکــی ازدالیــل دشــمنی دیرینــه آمریــکا بــا 
جمهوری اسالمی این اســت که ناکارآمدی ها، 
جنایــات و خیانت هــای آمریــکا را افشــار کــرده 
گاهی ملت های دنیا شــده اســت به  و ســبب آ
طوری که در حال حاضــر تقریبا همه ملت های 

آزاده منطقه از آمریکا متنفر هستند.
دبیــر حــزب موتلفه اســالمی اســتان کرمــان با 
بیــان این کــه سیاســت خارجــی ایالــت متحده 
آمریــکا در برابر ایــران، به طــور کامــل در اختیار 
امیــال نتانیاهــو و رژیــم صهیونیســتی اســت، 

تشــریح کــرد: متاســفانه نــگاه خوش بینانــه 
برخــی در داخــل بــه پیــروزی دموکرات هــا در 
یــکا ســبب  یاســت جمهــوری آمر انتخابــات ر
، بــه  شــده اســت بعضــی از مســئوالن کشــور
جــای توجــه بــه ظرفیت هــای داخلــی امیــدوار 
بــه تغییــر و تحــوالت در سیاســت های خارجی 
چشــم  یــکا  آمر متحــده  ایــاالت  انتخابــات  و 
دوختــه انــد و فکــر می کننــد راه حــل گذشــت 
مشــکالت  حــل  و  اقتصــادی  بحران هــای  از 
معیشــتی مردم، چشــم دوختن به قدرت های 
خارجــی اســت ولــی ســال های زیــادی بــا ایــن 
تصــور غلــط از دســت رفــت و از ظرفیت هــای 

بزرگ داخلی غفلت شد.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه ترامــپ سیاســت "لبه 
پرتــگاه" و تهدیــد نظامــی را علیــه ایــران بــه کار 
گرفــت و ایــن سیاســت را تــا آخریــن حــد خــود 
پیــش بــرد، یــادآور شــد: دولــت ایــران بایــد به 
دنبال سیاســت خارجی فعال باشــد و دســت 
از سیاســت خارجــی انفعالــی خــود بــردارد و 
سیاســتی درســت اســت کــه در پــی آن، منافع 
ملی کشــور تامین شــود نه سیاســت وادادگی 
در برابر اجانب. الزم اســت با حداکثر عقالنیت 
بــه ســخنرانی بــی پــرده چنــدی پیــش ترامــپ 

بیندیشیم .
مقدم بــا بیان این کــه 21 میلیون بیــکار حاصل 
اقتصــاد ناکارآمــد دولــت ترامــپ اســت و هیچ 
در  کارگــر  و  ضعیــف  طبقــات  بــرای  مزایایــی 
ایــن شــرایط بحرانــی وجــود نــدارد، ادامــه داد: 
عملکــرد بســیار ضعیــف ترامــپ در کنتــرل و 
ونــا و ساده ســازی  وس کر پیشــگیری از ویــر
مقابلــه بــا ایــن ویروس ســبب شــده اســت تا 
این کشــور در راس جــدول آمــار جهانــی کرونا 
از نظــر میــزان ابتــال و مــرگ  و میــر قــرار گیــرد و 
بخــش بهداشــت و اقتصاد آمریکا را به شــدت 
فلــج کنــد بــه طــوری کــه دموکرات هــا را به خــط 
کرده تا به هر شــکلی از این بحــران به نفع خود 

بهره برداری کنند.
رهبــری  و  امــام  خــط  وان  پیــر جبهــه  دبیــر 
اســتان کرمــان در رابطــه بــا نقــش جمهــوری 
اســالمی ایــران، در نشــان دادن ســراب بــودن 
آمریــکا، گفــت: ایــران در منطقــه خاورمیانــه از 
نظــر ژئوپلتیکــی بــرای منافــع راهبــردی آمریــکا 
بســیار حیاتــی بــوده اســت و بــه همیــن دلیل 
آمریکا هیــچ وقت در برابــر تحــوالت و افزایش 

قدرت ایران بــی تفاوت نبوده اســت، ایران نیز 
توانســت با افزایش نفــوذ ژئوپلیتیکی خود در 
منطقــه، دیگــر کشــورهای منطقــه را در دنبــال 
کــردن سیاســت های مشــابه همــراه کنــد و 

محور مقاومت را در منطقه شکل دهد.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه ملــت ایــران در طــول 
تاریخ، هیچ گاه مرعــوب تحریم ها، بدعهدی ها 
ح  و تهدیدات نظامی آمریکا نشــده است، مطر
کــرد: آمریــکا در تمــام طــول تاریــخ بــا بدعهدی 
شــناخته شــده اســت و این پیمــان شــکنی با 
ج شــدن او از تعهدات برجامی، بار دیگر به  خار
جهانیان و کدخدا پرســتان سرســپرده داخلی 
اثبــات کــرد آمریــکا همــواره غیــر قابــل اعتمــاد 

است.
ایــن کارشــناس سیاســی بــا اشــاره بــه این کــه 
آمریــکا بــا اقدامــات ترامــپ در حــال از دســت 
دادن وجهه خود در جهان اســت، متذکر شد: 
ترامپ بــا ترور شــهید حاج قاســم ســلیمانی و 
همچنیــن بــا تهدیــدات و هتاکی هــا بــه دنبــال 
تضعیف قــدرت ایــران و ایجاد رعــب و ترس در 
ملت ایران بوده اســت اما باید بداند که وقتی 
گرفتــار  او در صحــرای طبــس  هواپیماهــای 
شــدند و یــا در جنــگ ۸ ســاله کــه درحمایــت 
از رژیــم بعــث عــراق وارد کارزار بــا ایــران شــد و 
مســتقیم شــناورهای اقتصادی و تجاری ایران 
را مورد هــدف قرار داد یــا زمانی که ســربازانش 
درخلیــج همیشــه فــارس خودشــان را خیــس 
کردنــد همــه این هــا را بارهــا با خــود تکــرار کند 
کــه ابهــت قــدرت پوشــالی آمریــکا در منطقــه 
و خصوصــا بــرای ایــران از بیــن رفتــه اســت و 
کســانی کــه هنــوز بــه اقتــدار آمریــکا دلبســته 

هستند دل به سرابی بیش نبسته اند. 
مقابلــه  و  اقتــدار  این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
یــکا تنهــا راه  بــا سیاســت های وحشــیانه آمر
ترامــپ و  ابلهانــه  بــا سیاســت های  مقابلــه 
اجانــب اســت، بیــان کــرد: دالورمــردان ســپاه 
ایرانــی در طــول تاریــخ بارهــا بــا تحقیــر قــدرت 
آمریکا بــا زدن امثال گلوبال و عین االســدهای 
حیــاط  گــوش  بیــخ  تــا  رفتــن  و  یکایــی  آمر
پاســخی  وئــال،  ونز یعنــی  یــکا  آمر خلــوت 
در خــور و متناســب بــا اقدامــات نابخردانــه 
آمریــکا داده انــد و در عیــن حــال از بــروز جنگ 
نیــز جلوگیــری کرده انــد و امثــال او تاکنــون 

نتوانسته اند هیچ غلطی کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

سرسپردگان اقتدار واهی آمریکا، دل به سراب بسته اند

 

محمد ســلیمانی ســاردو،  معــاون فــروش و  خدمات 
مشترکان از فراهم آوردن قرائت کنتورهای مکانیکی 
از طریق پردازش تصویر خبــر داد و گفت: قطعا صدور 
بموقــع صــورت حســاب بــرق مشــترکان، اطمینــان از 
صحت و سقم آن و همچنین ارسال بموقع قبض به 
مشــترک از دغدغه های اصلی این شــرکت، می باشد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: این شرکت وظیفه خدمت 
رســانی بــه حــدود 6۰۰ هــزار مشــترک را بــر عهــده دارد 
که از این میــان بیــش از 5۰۰ هــزار مشــترک در بخش 
خانگــی قــرار دارند.این مقام مســئول تاکید کــرد: اکثر 
کنتور هــای مشــترکان خانگــی بــه صــورت مکانیکــی 
و دیجیتــال می باشــند کــه دغدغــه قرائــت کنتورهای 
دیجیتــال را در گذشــته توســط واســطه هایی ماننــد 
پراب هــای نــوری برطــرف نمــوده ایــم بــه طــوری کــه، 
هــم اکنــون در خصــوص صحــت قرائــت کنتورهــای 

دیجیتال، شرایط مناسب می باشد. 
از  یکــی  نیــز  مکانیکــی  کنتورهــای  قرائــت  صحــت 
چالش هــای بــزرگ شــرکت های توزیــع بــرق بــوده و 

شــرکت بــرق جنــوب اســتان کرمــان، بــرای حــل ایــن 
مشــکل از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان و 
مباحث روز دنیا در پردازش تصویــر و یادگیری عمیق 
که منجر بــه تولید نــرم افــزار گردیــد، اســتفاده نموده 

است.
 معــاون فــروش و خدمات مشــترکان این شــرکت در 
خصوص چگونگی عملکرد این نرم افزار خاطرنشــان 
کرد: عملکرد این نرم افزار به گونه ای است که هنگام 
مراجعه مامور قرائت برق، نرم افزار فعال و یک عکس 
از صفحه کنتور گرفته می شــود، به صــورت اتوماتیک 
کیلو وات ســاعت مصرفی اســتخراج، توســط نرم افزار 
ارســال و همچنیــن همزمــان یــک عکس نیــز ذخیره 

می شــود کــه در مراحل بعــدی جهت کنتــرل ماموران 
استفاده خواهد شد. وی افزود: در مرحله اولیه پیاده 
ســازی این نرم افزار از حدود 15۰ هــزار کنتور مکانیکی 
که در بین مشــترکان خانگی تحت پوشــش شــرکت 
وجــود دارد 6۰ درصــد قرائــت کنتورهــای مکانیکــی به 

شیوه قرائت تصویری انجام شده است. 
ســلیمانی، افزود: مشــکالت جزئی موجود در این نرم 
افــزار از طریق عکس های گرفته شــده و با اســتفاده از 
روش آموزش سلســله مراتبی ویادگیری ژرف برطرف 
شــده و الزم بــه ذکــر اســت کــه در حــال حاضــر قرائت 
تصویری کنتور به صورت جامع و برای تمام مشترکان 

دارای کنتور مکانیکی در حال اجرا می باشد.

مدیرعامــل شــرکت آبفــا بــا تاکیــد بــر نقــش مهــم 
حــوزه فنــاوری اطالعــات گفــت: مــا بایــد ســازمانی 
چابک، پیشــتاز و پیشــرو برای آیندگان بــه ارمغان 
بگذاریم نه ســازمانی کــه توانایی اداره امــور خود را 
ندارد و دغدغه همه ما، اعتالی این شرکت است.

بــه گــزارش جام جــم محمــد طاهــری اظهارداشــت: 
از  را  شــرکت  می توانــد  کــه  بخش هایــی  از  یکــی 
خطــرات مصون کند واحــد فناوری اطالعات اســت 
و ایــن واحد بایــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای خود 
انتظــارات را برآورده کنــد و نگرانی هــا و دغدغه های 
تمــام واحدهــا را رفــع کند.مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان کرمان ســازمان را به مثابه کشتی 
توصیف کرد و افزود: ســازمان مانند کشــتی است 
که چنانچــه دچــار تالطم شــود همــه افــراد را تحت 
تاثیر قرار می دهد و باید با همــکاری و همدلی برای 
حفظ آن تالش کــرد.وی خاطرنشــان کــرد: در حوزه 
مربــوط به فنــاوری پــس از ادغــام از تجربیات خوب 
دو مجموعــه اســتفاده شــده اســت و در مباحــث 
ایمن ســازی های این حوزه حمایت های الزم انجام 
می شــود و تدابیــر الزم در ایــن زمینــه اندیشــیده 

شده است.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا پــس از اســتماع گــزارش 
وضعیــت خدمــات رســانی و تجهیــزات موجــود در 
حوزه فنــاوری اطالعات و ارائــه پیشــنهادات حاضر 
در جلســه، راهکارهــا و رهنمودهــای الزم را جهــت 
ارتقــای کیفی امنیــت پایدار و حفاظــت از داده های 

موجود در سیستم انفورماتیک شرکت ارائه داد.

قرائت مکانیزه کنتورهای مکانیکی از طریق پردازش تصویر

سنجش سرعت اطالعات و 
پایداری سرویس ها در جلسه 

پدافند غیر عامل

 فرمانــده ســپاه ثــاراهلل کرمان گفــت: در حــوزه تحریم 
تنهــا جایی کــه لطمه نخــورد نیروهــای مســلح بودند 
که در این شرایط ایستادند و در مرزها به صورت دژی 

مستحکم در مقابل دشمنان تبدیل شدند.
به گــزارش جام جم ســردار حســین معروفــی در دیدار 
بــا فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای جنوب شــرق ارتــش 

بیــان داشــت: خــدا را شــاکریم کــه نیروهــای مســلح 
نظام جمهوری اســالمی به عنــوان نیروهایی مکتبی، 
مردمــی و انقالبــی هســتند که شــاخصه بزرگشــان در 
کنــار ســایر مشــخصه ها داشــتن فرمانــده ای واحــد 

است که حجت خداست.
وی بــا بیــان این کــه ســپاه و ارتــش مأموریت هــای 

مشــخص، به روز و دقیقــی در همه عرصه هــا دفاعی، 
نظامــی، امنیتــی و … بــه ویــژه در توانمنــدی نیروهای 
مسلح به عهده دارند، افزود: مأموریت مشخص، به 
روز و دقیقــی برای ارتش و ســپاه در همــه عرصه ها به 
ویژه در زمینه توانمندی نیروهای مســلح وجود دارد 
کــه بزرگ تریــن عامــل بازدارندگــی دشــمنان در برابــر 

ملت ایران است.
گفــت:  کرمــان  اســتان  ثــاراهلل  ســپاه  فرمانــده 
دو مجموعــه ارتــش و ســپاه در ایــن حــوزه رقابتــی 
ســازنده با هم دارنــد، رقابتی کــه نتیجه آن پیشــرفت 
از  خرســندیم  همــه  و  اســت  نظــام  ســربلندی  و 
موفقیت در حوزه های فناوری ارتش و سپاه که جای 

خوشحالی دارد.
معروفــی تصریــح کــرد: در حــوزه تحریــم تنهــا جایــی 
کــه لطمــه نخــورد نیروهــای مســلح بودند کــه در این 
شــرایط ایســتادند و اقتــدار نظــام را حفــظ کردنــد و در 
مرزها به صورت دژی مســتحکم در مقابل دشــمنان 
در آمده انــد. وی گفت: انســجام در نیروهای مســلح 
الگویــی بــرای کشــور اســت امــا متأســفانه سیســتم 

اجرایی کشــور این الگو را سر منشــأ کارهای خود قرار 
نمی دهــد، نــگاه مــا سیاســی نیســت بلکــه انقالبــی، 
والیــی و مردمی اســت. فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان 
کرمان یــادآور شــد: نیروهای مســلح به ویژه ســپاه و 
ارتش اقتدار نظام را در حوزه دفاعی نشــان می دهند، 
ســپاه در کنار ارتش است و ذره ای احســاس جدایی 
ندارند، ارتش خانه ماست سپاه هم خانه شماست، 
آبروی ارتــش و ســپاه یکی اســت و هــر کدام ســرمان 
باال باشــد ســر نظام بــاال خواهــد بود مــا یــک خانواده 

هستیم و آبروی همدیگر را باید حفظ کنیم.
وی ادامــه داد: رزمایش های مشــترک ســپاه و ارتش 
پیام بزرگی برای دنیا و کشورهای منطقه و کشورهای 
عربــی دارد، خــدا را شــاکریم کــه امــروز مجموعــه 
نیروهــای مســلح جمهــوری اســالمی ایــران ســربلند 
اســت و مقبولیــت ســازمانی و مردمــی دارد ضمــن 

این که مهم ترین موضوع برای مردم امنیت است.
وی گفت: مردم ما به ویــژه جوانان امنیت امروز خود 
را مدیون ســردا سلیمانی و شــهدایی همچون صیاد 

شیرازی و… می دانند.

سرپرست معاونت خدمات شهرداری:
ضدعفونــی روزانه معابر شــهری 

در کرمان

شــهری  خدمــات  معاونــت  پرســت  سر
معابــر  ضدعفونــی  از  کرمــان  شــهرداری 
و  اصــول  کامــل  رعایــت  بــا  شــهری 

دســتورالعمل های بهداشتی خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم رامیــن امیرمــداح، بــا 
وس  ع ویــر اشــاره بــه این کــه در پــی شــیو
ونــا فعالیت هــای مختلــف بهداشــتی و  کر
پیشــگیرانه ازســوی شــهرداری در ســطح 
، هــر روز در حــال انجــام اســت، گفت:  شــهر
ونــا،  وس کر ع ویــر بــرای جلوگیــری از شــیو
دو  در  شــهر  عمومــی  فضا هــای  و  معابــر 

شیفت صبح و شــب ضدعفونی می شود.
ع  ود: بــا توجــه بــه افزایــش شــیو وی افــز
ویــروس کرونــا، نیرو هــای خدمــات شــهری 
مناطــق پنج گانــه شــهرداری، معابــر اصلــی 
نــه ضدعفونــی  وزا و ُپرتــردد را به صــورت ر

می کنند.
مبلمــان  این کــه  بیــان  بــا  مــداح  امیــر 
شــهری، وســایل بــازی کــودکان در پارک ها، 
عمومــی،  بهداشــتی  ویس های  ســر
درمانــی  مراکــز  ودی  ور و  و هــا  پیاده ر
ضدعفونــی  حــال  در  مســتمر  به صــورت 
اســت، بیان کرد: به صــورت میانگین روزانه 
۷ هــزار لیتــر محلــول در هــر منطقــه بــرای 

ضدعفونی اســتفاده می شود.

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان عنوان کرد؛

اقتدار نیروهای مسلح در مرزها؛ سدی محکم در برابر دشمنان
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خبر

3 فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از کشــف 2۰1 کیلــو و 5۰۰ گــرم تریــاک و حشــیش و 
دستگیری ۴ قاچاقچی در عملیات ماموران انتظامی بخش راین خبر داد.

به گــزارش جام جم  ســردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی اســتان کرمــان گفت: در 
پی مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، ماموران انتظامی بخش راین شهرســتان کرمان 
هنگام کنترل خودرو ها در محور راینـ  آبشــار به یک دســتگاه خودروی ۴۰5 مشکوک  

شده و دستور  توقف آن را صادر کردند. وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به اخطار و 
ایست پلیس با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد که در نهایت باعکس العمل بموقع 
ماموران خودرو توقیف و در بازرسی از آن 1۰1 کیلوگرم تریاک و 1۰۰ کیلو و 5۰۰ گرم حشیش 

کشف شد.
سردار ناظری تصریح کرد: با هوشمندی و درایت ماموران در ادامه 2 دستگاه خودروی 

پژو ۴۰5 نیز به عنــوان راه پاک کــن توقیف و در مجمــوع، طی این عملیــات، ۴ قاچاقچی 
دســتگیر و ۳ دســتگاه خودرو نیز از آنان توقیف شــد. فرمانده انتظامی استان کرمان 
با اشــاره بــه تحویــل متهمــان بــه مراجــع قضایی گفــت: مبــارزه بــا مــواد مخدر یکــی از 
اولویت های اصلی پلیس اســت که با انجــام اقدامات اطالعاتــی و عملیاتی، قاطعانه با 

قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهیم کرد.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

کشــف بیش از 200 کیلو مواد مخدر با دستگیری 4 قاچاقچی در کرمان

شــهردار کرمــان گفــت: بــه مناســبت گرامیداشــت 
ســالگرد شــهادت ســردار دل هــا در شــهر کرمــان، 
هفــت نقطــه از شــهر شــامل ورودی هــا و پایانه هــای 
مســافربری، راه آهــن و فــرودگاه، به صــورت ویــژه بــا 
مزیــن  مقاومــت  جبهــۀ  سیدالشــهدای  یادمــان 

. د می شــو
ــت  ــم زاده در نشس ــیدمهران عال ــم س ــزارش جام ج ــه گ ب
کمیتــه عمرانــی و یادمان هــای شــورای سیاســت گذاری 
مکتــب ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، افــزود: 

از 56 نقطــۀ مــورد تأییــد بــرای نصــب المــان و یادمــان 
ســردار دل هــا، هفــت یادمــان در چهــار ورودی شــهر 
و ســه یادمــان دیگــر در پایانــه مســافربری، راه آهــن و 

فــرودگاه نصــب خواهــد شــد.
و  عمرانــی  کمیتــه  جانشــین  و  کرمــان  شــهردار 
یادمان هــای شــورای سیاســت گذاری مکتــب ســپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی بــا تأکیــد بــر این کــه شــهر 
کرمان باید با فضاســازی مناســب، شــهِر ســردار دل هــا را 
در ذهن هــا تداعــی کنــد، گفــت: کارشناســان بایــد هرچــه 
ــان  ــاد تندیــس و الم ــرای ایج ــود را ب ــی خ ــر قطع ــر نظ زودت
اصلی ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی ارائــه دهند.
عالــم زاده  بــا بیــان این کــه در هنرهــای تجســمی دو بعــد 
مفهومــی و واقعی)رئــال( مدنظــر اســت، گفــت: هــدف 
مــا از ســاخت تندیس، نشــان دادن شــخصیت ســپهبد 
. شــهید حاج قاســم ســلیمانی اســت، نــه چیــز دیگــر
ــه در  ــر در جلس ــپاه حاض ــدگان س ــه نماین ــخ ب وی  در پاس

خصــوص کمــک و همراهــی بــرای نصــب ۴۰ تابلــو جهــت 
ترویــج مکتــب ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
از میــدان »بســیج« تــا میــدان »عاشــورا« گفــت: ســپاه 
ح خــود را بــا جانمایــی مناســب تابلوهــا  می توانــد طــر

اجــرا کنــد.
شــهردار کرمــان بــا بیــان این کــه در ایــن مســیر بــه 
مناسبت بزرگداشــت سالگرد شــهادت سپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی، ِالمــان موقــت گذاشــته خواهــد 
شــد، گفــت: تابلوهــای فرهنگــی از میــدان »بســیج« 
تــا میــدان »عاشــورا« بــا همــکاری ســتاد بزرگداشــت 
مراســم ســالگرد ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، 

شــهرداری و ســپاه نصــب خواهــد شــد.
عالــم زاده همچنیــن ضمــن اشــاره بــه آماده ســازی گلــزار 
شــهدا، از واکاری فضــای ســبز گلــزار شــهدا و کاشــت 
گل هــای فصلــی توســط معاونــت خدمــات شــهری 

شــهرداری خبــر داد.

وی بــه پــروژۀ پیــاده راه ســپهبد شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی در محــدودۀ میــدان »شــورا« به عنــوان یــک 
پــروژه فرهنگــی و ترویجــی اشــاره کــرد و بــا بیــان این کــه 
ســه دیــدگاه ایجــاد گالــری، حســینیه ثــاراهلل و آرشــیو 
مستندســازی بــرای اجــرای بخشــی از ایــن مجموعــه 
وجــود دارد، گفــت: در ایــن پــروژه عــالوه بــر طــرح مشــاور، 
نظــرات ســپاه پاســداران نیــز لحــاظ خواهــد شد.شــهردار 
کرمــان افــزود: همچنیــن بــرای بزرگداشــت شــهادت 
سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، توسط شــهرداری 
منطقــه یــک، المانــی مشــابه المــان روی ســاختمان 
مهمانســرای ســپاه ثــاراهلل، روی ســاختمان شــهرداری 
منطقــه یــک واقــع در میــدان عاشــورا اجــرا خواهــد 
شد.غالم حســین زیــوری، مدیــرکل دفتــر فنــی امــور 
عمرانــی و حمل ونقــل و ترافیک اســتانداری کرمــان نیز با 
اشــاره بــه این کــه بــرای ســاخت تندیــس ســپهبد شــهید 
حاج قاســم ســلیمانی بــه لحــاظ مهــم بــودن موضــوع، 

مکتــب  گفــت:  می شــود،  ح  مطــر متفاوتــی  نظــرات 
سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی،خودبه خود دارای 
معناســت؛ بنابرایــن، کارشناســان کمیتــه فرهنگــی کــه 
از جنبــۀ آکادمیــک بــه ایــن موضــوع  نــگاه می کننــد، در 
خصــوص نــوع کار ارائه شــده حساســیت ویــژه ای دارنــد.

ــزاده، معــاون فرهنگــی هنــری ســپاه  ماشــاءاهلل مهرعلی
ثــاراهلل اســتان کرمــان نیــز از اقــدام ســپاه بــرای ســالگرد 
شهادت سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی در مسیر 
ــت:  ــر داد و گف ــورا« خب ــدان »عاش ــا می ــیج« ت ــدان »بس می
ــه عبــور مســئوالن لشــکری و کشــوری از ایــن  ــا توجــه ب ب
مســیر، ۴۰ تابلــوی فرهنگــی بــا محتــوای مکتــب ســردار 
دل هــا در ایــن مســیر نصــب و گزیــده ای از ســخنان رهبــر 
معظــم انقــالب و اقدامــات ســپهبد شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی در آن هــا بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد 
کــه البتــه بــرای ایــن اقــدام، نیازمنــد کمــک و همراهــی 

شــهرداری هســتیم.

به مناســبت گرامیداشــت ســالگرد شهادت ســپهبد قاسم ســلیمانی؛

ورودی های کرمان مزین به یادمان »ســردار دل ها« می شــود

 مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقه 
کرمان از ثبت نــام و تأیید بیــش از ۸۰درصــد خانوارهای 

فاقد گاز در سامانه نفت سفید خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، 
ســیدباقر نورالدینــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
این که شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی خدمات 
خــود را بــه ســمت الکترونیــک بــرده اســت و توزیــع 
فرآورده های نفتی از ابتدای تیر امسال در استان کرمان 
به صــورت الکترونیکی انجــام می شــود، اظهار داشــت: 
تأکیــد ما بــر این بــود کــه متقاضیــان قبــل از مهــر و آغاز 
فصــل ســرما در ســامانه ثبت نــام و کارت بانکی خــود را 

ثبت کنند که به نظر می رسد عده ای دیر اقدام کردند.
وی با بیــان این کــه هموطنانــی که نفت ســفید مصرف 
می کنند باید هر چه زودتر کارت بانکی خود را در سامانه 

ثبت کننــد تا ســهمیه نفت ســفید آنهــا روی کارتشــان 
ثبت شــود، ادامه داد: توزیع نفت ســفید در حال انجام 
اســت و در تمامــی فروشــگاه های ارائــه فراورده هــای 
نفتی دستگاه پز مخصوصی نصب شــده و متقاضیان 
می تواننــد به دلخــواه از ســهمیه نفــت ســفید خــود 

استفاده کنند.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقه 
کرمان با اشاره به این که توزیع الکترونیکی فرآورده های 
نفتی مشکالت توزیع نفت سفید با کاالبرگ و تخلفات 
احتمالــی را به حداقــل می رســاند، گفــت: اســتقبال از 
ثبت نــام الکترونیــک نفــت ســفید خانوارهــا در مناطق 
فاقد گاز طبیعی در اســتان کرمان خوب بــوده و تاکنون 
بیش از ۸۰درصــد از  هــم اســتانی هایی که ســال قبل از 
نفت سفید استفاده می کردند در سامانه ثبت نام کرده 

و تأیید شده اند. وی با بیان این که طی دو ماهه گذشته 
حدود ســه میلیون لیتــر نفت ســفید در اســتان کرمان 
توزیــع شــده اســت، افــزود: کســانی کــه ثبت نــام کردند 
می توانند بــا مراجعه بــه فروشــندگان حوزه خــود نفت 

مورد نیاز خود را تهیه کنند.
نورالدینــی با اشــاره بــه این که هر ســال در شــش ماهه 
سرمایی سال حداقل سه مرحله 22۰ لیتری نفت سفید 
برای هر خانوار اعالم می شود، گفت: از هم استانی هایی 
کــه نیازمنــد اســتفاده از نفــت ســفید هســتند تقاضــا 
می شــود در ســامانه ثبت نام و کارت بانکی خود را ثبت 

کنند.
وی با بیان این که در مناطقی که گازکشــی شهری انجام 
شــده ثبت نام خانوارهایی کــه هنوز گازکشــی نکرده اند 
با مشــکل روبه رو شــده بــود که بــا بررســی انجام شــده 

مشــکل این خانوارها ی حل شــده اســت، گفت: برخی 
روســتاها و آبادی های فاقد کدپســتی نیز بــرای ثبت نام 

در ســامانه با مشــکل مواجه شــدند که در حــال حاضر 
کدپستی موقت دریافت کرده اند.

ثبت نام ۸0درصد خانواده های فاقد گاز در سامانه نفت سفید

مدیرعامــل گل گهــر موفــق به 
یافــت نشــان چهــار ســتاره  در

ى شد پیشروان بهره ور

بهــره وری  ملــی  جایــزه  دوره  هفتمیــن  آییــن 
معادن و صنایــع معدنی، با حضــور معاون وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت و رئیــس هیات عامل 
و و جمعــی از مدیــران ایــن ســازمان  ایمیــدر
به صــورت  غیرحضــوری و ویدئوکنفرانس برگزار 

شد. 
کــه  گــزارش جام جــم در مراســم امســال  بــه 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا به صورت  مجازی 
برگزار شــد از شــرکت های بهره ور بخش معدن 
و صنایــع معدنــی و همچنیــن پروژه هــای برتــر 

بهره ورى تقدیر به عمل آمد. 
در هفتمیــن دوره جایــزه بهــره وری معــادن و 
مالرحمــان  جمشــید  ایــران،  معدنــی  صنایــع 
 ، مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر
و  بهــره ورى  مفاهیــم  بــه  توجــه  به پــاس 
، موفــق  اســتفاده از ابزارهــای بهبــود مســتمر
وان  یافــت نشــان چهــار ســتاره پیشــر بــه در
بهــره ورى گردید.همچنیــن رئیــس هیات عامل 
ایمیــدرو، به دلیــل اقدامــات شــرکت معدنــی و 
صنعتــی گل گهــر در حوزه بهــره ورى و اســتفاده 
از ابزارهــای بهبــود مســتمر به عنــوان یکــی از 
حامیان اصلــی فرایند ارزیابی بهره وری امســال 
ایمیــدرو و کمــک بــه ارتقــای بهــره ورى بخــش 
مســئولیت های  و  جــز آن را  شــرکت  ایــن  کــه 
اجتماعــی خــود می دانــد، از مدیرعامل شــرکت 

گل گهر تقدیر به عمل آورد.
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وحانی: ر
 خط انتقال آب خلیج فارس خط امید اســت

ح انتقــال آب به  رئیــس جمهور بــا بیــان این که طــر
فــالت مرکــزی ایــران صنایــع مــا را متحــول می کند، 
گفــت: خــط انتقــال آب از خلیج فــارس خــط انتقال 
امیــد اســت، زیــرا فقــط آب بــه فــالت مرکــزی ایران 

نمی رســد بلکه امید منتقل می شود.
وحانــی در آییــن افتتــاح  حجــت االســالم حســن ر
مرحله اول شــیرین ســازی و قطعه اول خط انتقال 
آب به فــالت مرکزی ایران در ســی و یکمیــن برنامه 
پویــش ملــی »تدبیــر و امیــد بــرای جهــش تولیــد« 
بــاور  ح  طــر توانســتیم  وحــدت  هفتــه  در  گفــت: 
نکردنــی را افتتــاح کنیــم. البتــه امســال پروژه هــای 
بســیار مهمی تــا پایان ســال و اگــر خداونــد توفیق 
داد در اوایــل ســال آینــده مــردم عزیزمــان شــاهد 
وژه هــای بســیار  وژه هــا پر خواهنــد بــود و ایــن پر

بزرگ و تاریخی برای کشــور ما هستند.
روحانــی اظهــار داشــت: ایــن پــروژه پــروژه ای بــود 
کــه بــاور نکردنــی بــود و در دولــت تدبیــر و امیــد 
محقــق شــد. مــن بایــد بــه راســتی نــام خــط انتقال 
آب را خــط انتقــال امیــد بگــذارم. چــون فقــط آب 
بــه فــالت مرکــزی نمی رســد، بلکــه امیــد بــه فــالت 
مرکــزی می رســد. همــه کشــاورزان، صنعتگــران و 
مــردم بــه یــک آب پایــدار امیــدوار می شــوند و این 
ح انتقــال امیــد را بــه ملــت بــزرگ ایــران تبریک  طــر

می گویم.
ح هــای بســیار  رئیــس جمهــور اضافــه کــرد: مــا طر
ح هــای بســیار  رگــی را بــه اتمــام رســاندیم و طر بز
ح احیــای  یــم. امســال طــر و دار رگــی را پیــش ر بز
دریاچــه ارومیــه را خواهیــم داشــت کــه آن هم یک 
ح بی نظیر اســت. پــروژه عظیــم دیگر نفــت را از  طــر
گوره به جاســک خواهــد برد کــه اوایل ســال آینده 

افتتاح می شود.
کــه فکــر  آن هایــی  کــوری چشــم  بــه  ود:  افــز وی 
ایــران  ملــت  بــر  فشــار  و  یــم  تحر بــا  می کردنــد 
ح هــای  طر یــا  کننــد،  متوقــف  را  مــا  می تواننــد 
توســعه ای ملــت عظیــم و بــزرگ را متوقــف کننــد و 
علیرغــم این کــه یــک دولــت تروریســت در آمریــکا 
روی کار بــوده و این همه فشــار بر مــردم ما آورده، 
یــم و  رگــی بردار مــا توانســتیم قدم هــای بســیار بز
امــروز ســی و یکمیــن هفتــه ای اســت کــه امســال 

پای برنامه افتتاح می نشــینیم.
ح هــای  روحانــی بــا بیــان این کــه تــا پایــان ســال طر
عظیــم و بــزرگ را بــه ثمــر می رســانیم، یــاد آورشــد: 
ح هــا مــال ملــت ایــران اســت؛ کارگــران،  ایــن طر
مهندســین، مدیــران و همــه آن هایــی اســت کــه 

تالش کردند.
رئیس دولــت تدبیر و امیــد با بیان این کــه طراحی، 
اجــرا و تامیــن مالــی همــه داخلــی اســت، گفــت: 
ح یا توســط شــرکت های خصوصی  تامیــن مالی طــر
بوده و یا صندوق توســعه کمک کــرده و یا بانک ها 
تســهیالت گرفتنــد و ایــن کار عظیم و بزرگی اســت 
که بــه ثمــر نشســته و انشــاء اهلل بقیــه فاز های آن 
هــم بــا همیــن ســرعت ادامــه پیــدا می کنــد و اگــر 
مشــکلی هم باشــد باز هم دولت در خدمت مردم 
ح هــا را بتوانیم به  خواهد بــود بــرای این که ایــن طر

پایان برسانیم.
 ۸۰۰ ح بیــش از روحانــی ادامــه داد: طــول ایــن طــر
کیلومتر اســت کــه فــاز اول آن ۳۰5 کیلومتر اســت 
و االن افتتــاح می شــود. ایــن پــروژه در ادامــه بــه 
مس سرچشــمه می رســد و تا یزد و چادرملو ادامه 

می یابد.
ح بســیار  رئیــس جمهــور بــا بیــان این کــه ایــن طــر
عظیم و بــزرگ صنایــع مــا را متحول می کنــد، گفت: 
صد ها چــاه کــه آب را از زیر زمیــن برای ایــن صنایع 
تامین می کــرده، آب ایــن چاه ها یا به مصــرف دیگر 
می رســد یــا آن هایــی کــه ضــرورت نداشــته باشــد، 

بسته می شود.
چاه هــای  کشــور  در  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
غیرمجاز زیادی داریم که باعث فرونشســت زمین 
ح عــالوه بــر این کــه به  می شــود؛ بنابرایــن ایــن طــر
مــردم امیــد می دهد محیــط زیســت ما را هــم حفظ 

می کند.

و: یر نیر وز
یا یکــی از پروژه هــای مهم در  شــیرین ســازی آب در

سطح دنیاست
یــا یکــی از  وزیــر نیــرو گفــت: شــیرین ســازی آب در
پروژه هــای مهــم در ســطح دنیاســت و حــدود ۷5 
درصــد نمــک زدایــی در منطقه مــا صــورت می گیرد 
و بیــش از ۸5۰ آب شــیرین کــن در منطقــه خلیــج 

فارس مشــغول فعالیت هستند.
 رضــا اردکانیــان در ارتباط ویدیــو کنفرانــس رئیس 
جمهور در افتتاح رســمی پــروژه انتقال آب از خلیج 
فــارس به اســتان کرمــان گفــت: امــروز در بازکردن 
صفحــه جدیــدی در کتــاب آینــده تضمینــی بــرای 

حیات و توســعه پایدار کشور مشارکت داریم.
و از ابتــدای ســال،  ود: وزارت نیــر و افــز یــر نیــر وز
قطــاری تحــت عنــوان »پویــش هــر هفتــه الــف-ب 
ایران«بــه راه انداخــت و امــروز خوشــبختانه ایــن 
قطــار دارای یــک لکوموتیــو قدرتمنــد دیگــری هــم 
هســت و ایــن امــکان را بــرای وزارت نیــرو فراهــم 
کرد کــه بــا مشــارکت تأثیرگــذار در این پــروژه بزرگ 
انتقال آب از خلیج فارس ایــن روز مهم را در تاریخ 

صنعت کشور رقم بزند.
وی ادامــه داد: امروز شــیرین ســازی آب دریــا یکی 
از پروژه هــای مهم در ســطح دنیاســت و حدود ۷5 
درصــد نمــک زدایــی در منطقه مــا صــورت می گیرد 
و بیــش از ۸5۰ آب شــیرین کــن در منطقــه خلیــج 
فارس مشــغول فعالیت هســتند کــه از این تعداد 
حدود 25 آب شــیرین کــن بزرگ بــاالی یکصــد هزار 
متر مکعبی در شــبانه روز هســتند و پروژه امروز از 

زمره آن هاست. 
اردکانیــان اظهــار کــرد: از حــدود  6۷ ســال پیــش 
در ایــن منطقــه نمک زدایــی آغاز شــده و امــروز به 
ســبب فناوری، امــکان اقتصادی کــردن این پروژه 
در کشــور وجــود دارد و در دولــت تدبیــر و امیــد از 
چنــد ســال گذشــته کار مطالعــه تأمیــن و انتقــال 
آب از خلیج فــارس و دریــای عمان برای 1۷ اســتان 
کشور آغاز شــد و این پروژه به انتها رسیده است.

وی افــزود: در ســال 6۰ میلیــارد مترمکعب مصرف 
 2 ز ایــن مقــدار حــدود  1۷ اســتان اســت و ا آب 
میلیــارد مترمکعــب آن در بخــش صنعــت اســت 
کــه در برنامــه ۳۰ ســال آینــده افزایــش ایــن مقــدار 
بــه بیــش از ۳ میلیــارد متــر مکعــب خواهد رســید 
فــالت  در  زمینــی  یر ز سرشــار  منابــع  عمــده  یــرا  ز
مرکــزی اســت و بایــد به بهــره بــرداری برســند. وزیر 
نشــان  مــا  محاســبات  کــرد:  نشــان  خاطــر  و  نیــر
می دهــد کــه بخــش صنعــت حــدود 95۰ میلیــون 
مترمکعــب کمبــود خواهد داشــت و لذا اســتفاده 
از آب دریــا یکــی از روش هــای تأثیرگــذار بــرای ایــن 
کار اســت.وی ادامــه داد: امــروز  26 میلیــارد متــر 
یــا بــدون نمــک زدایــی  مکعــب تخصیــص آب در

بــه اســتان های هرمــزگان، بوشــهر و سیســتان 
شــور  شــکل  همــان  در  و  یــم  دار بلوچســتان  و 
بــزی  آ جملــه  از  مختلــف  فعالیــت  در  می تواننــد 
وری و یــا در بخــش صنعــت در خنــک کــردن  پــر

نیروهای حرارتی اســتفاده کنند.
متــر  میلیــارد   26 ایــن  ز  ا داد:  ادامــه  اردکانیــان 
مکعــب حــدود 1۳ میلیــارد متــر مکعــب آب بدون 
نمــک زدایــی در حــال بهره بــرداری اســت امــا برای 
آبــی کــه نمــک زدایــی بکنیــم و شــیرین شــده و در 

صنعــت اســتفاده شــود،  ۸ میلیــارد و 2۰۰ میلیــون 
متــر مکعــب تخصیــص دادیــم کــه از ایــن مقــدار 
حــدود 2 میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون متــر مکعــب آب 
ین حاصــل خواهــد شــد کــه بــرای مصــارف  شــیر
بخــش  کــرد:  نشــان  خاطــر  اســت.وی  صنعتــی 
خصوصــی مــا که بخــش هــدف اســت، حــدود ۷6۰ 
میلیــون متــر مکعــب آب شــور را از ایــن پــروژه در 
اختیــار دارنــد کــه پــروژه امــروز یکــی از پروژه هــای 
مترمکعــب  میلیــون   ۴5۰ از  کــه  اســت  رگ  بــز

بخــش  و  خصوصــی  بخــش  بــه  کــه  تخصیصــی 
صنعــت داده شــده، 15۰ میلیــون مترمکعــب آب 
ین بــه دســت می آیــد و ایــن بــرای مصــارف  شــیر
شــرب و صنعــت اســتان هرمــزگان و همچنیــن 
بــرای صنعتــی در اســتان های کرمــان و یــزد اســت 
بنابراین مشــارکت بخش خصوصــی در اجرای این 

پروژه بســیار تعیین کننده است.
وزیر نیــرو ادامه داد: در دولت تدبیــر و امید وزارت 
نیرو موفق شــده عــالوه بر بودجــه دولــت از منابع 

ح هــا بکنــد و در  غیردولتــی تجهیــز منابــع بــرای طر
و و در  1۰۰ میلیــون یــور ۴ میلیــارد و  بخــش بــرق 
6۰۰ میلیــون  2 میلیــارد و  بخــش آب و فاضــالب 
یــورو از بخــش خصوصــی و در مجمــوع 6 میلیــارد 
و از بخــش خصوصــی منابــع  ۷۰۰ میلیــون یــور و 
ح هــای بی شــماری کــه در حال  تجهیــز کردیــم و طر
ح  آن هــا طــر ین هــای  اجراســت و یکــی از مهم تر
امــروز اســت و امیدواریــم ایــن پرونــده باز  شــود و 
تخصیص هایــی کــه بــه اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان، خراســان جنوبــی، خراســان رضــوی، 
یــزد و کرمــان و ســمنان و ... دادیــم، یکــی بعــد از 

دیگری به بهره برداری خواهد رســید.
وی افزود: در عین حــال هزینه بر بــودن این پروژه 
چــه در تأمیــن انرژی و چــه فرایند شــیرین ســازی و 
البتــه پمپــاژ و انتقــال، قیمــت تمام شــده آب برای 
صنعــت بــه طــور مثــال در ســیرجان حــدود 2 یورو 
خواهــد بود و در نظــر بگیریــد که این چیــزی حدود 
2 درصــد هزینه هــای فــرآوری فــوالد و درصد بســیار 

ناچیزی است.
یر صمت: وز

انتقال آب خلیج فارس میراثی برای کشــور است
علیرضا رزم حســینی وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
یخــی  وز تار وز ر در ایــن آییــن بــا بیــان این کــه امــر
و مبارکــی بــرای ملــت ایــران اســت، گفــت: پــروژه 
انتقــال آب از خلیــج فارس به فــالت مرکــزی از نادر 
پروژه هایــی اســت کــه در منطقــه خاورمیانــه اجــرا 

شــده و بزرگ ترین پروژه آبی خاکی ایران است.
وی ادامــه داد: همــان طــور کــه گذشــتگان مــا 2 
هزار ســال قبــل قنات هایــی را در دل کویــر و فالت 
مرکــزی ایــران حفــر کــرده و آب را روی زمیــن بــرای 
شــرب و حیــات و کشــاورزی آوردنــد ، امــروز نســل 
مــا و در عصــر جمهــوری اســالمی ایــران بزرگ ترین 
انتقــال آب از دریــا به فــالت مرکــزی اجرا شــده و به 

یادگار خواهد ماند.
رزم حســینی افــزود: شــعار "مــا می توانیــم" در ایــن 
وز  وژه ای باورنکردنــی امــر وژه اجــرا شــده و پــر پــر
حیــرت و شــگفتی همــه را بــه دنبــال دارد، خیلی ها 
منفی گرایانــه بــه ایــن پــروژه نــگاه می کردنــد، امــا 
امــروز مفتخریــم در نظــام جمهوری اســالمی پروژه 

به بهره برداری می رسد.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: پــروژه انتقال 
آب از خلیــج فــارس بــه فــالت مرکــزی بــدون یــک 
ریــال دولتــی بهره بــرداری می رســد و نمونــه واقعی 
توســعه ای توســط شــرکت های صنعتــی و معدنــی 

و بانکی است.
19۴ شــرکت داخلــی در  زم حســینی ادامــه داد:  ر
وژه مشــارکت داشــتند و  15 اســتان در ایــن پــر
روزانــه ۸ هــزار نفــر در ایــن پــروژه طــی ســال های 
اجرایی مشــغول کار بودند.وی بــه طراحی و اجرای 
ایــن پــروژه بــزرگ توســط دانــش بومــی اشــاره کرد 
و افــزود: آب پایــداری بــرای صنایــع و حتــی شــرب 
منطقــه رقــم خــورده اســت و ایــن پــروژه می توانــد 
پس انــداز آب را در کشــور داشــته باشــد و عــدم 
 1۸۰ تــا  را  زمینــی  یر آب ز از ســفره های  اســتفاده 
میلیــون مترمکعب خواهیم داشــت. رزم حســینی 
وژه ایــن  ابــراز داشــت: صرفــه اقتصــادی ایــن پــر
اســت کــه آب را در کنــار معــدن بیاوریــم و الگــوی 
همــکاری  صمــت،  یر  باشــد.وز خوبــی  و  موفــق 
منســجم بیــن بخش هــای مختلــف دولــت  اعــم 
از وزارت نیــرو، وزارت کشــاورزی، ســازمان محیــط 
زیســت، صندوق توســعه ملی و مدیران منطقه ای 

کــرد:  بیــان  و  تقدیــر دانســت  قابــل  را  و محلــی 
مدیــران منطقــه ای از جملــه اســتانداران کرمــان، 
هرمــزگان و یــزد نقــش اساســی در اجــرای ایــن 
پــروژه داشــتند و نماینــدگان مجلــس نیــز نقــش 
مهمــی ایفــا کردنــد. وی تصریــح کــرد: انتقــال آب از 
خلیج فارس ایده ای از دولــت نبود، بلکــه با هزینه 
شــرکت ها و بخــش خصوصــی بــه اجــرا گذاشــته 
و امــروز آغــاز شــد و نشــان می دهــد کــه  می شــود 
ایده هــای باورنکردنــی در وزارتخانــه مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. رزم حســینی گفــت: پــروژه انتقــال آب از 
خلیج فارس بــه فالت مرکزی ایران توســط مدیران 
شــجاع اجــرا شــد و مدیــران عامــل کنونی و اســبق 
مس سرچشــمه، گل گهــر و چادرملــو در اجرای آن 

حاضر شدند.  
ود: وزارت صمــت رســالت خــود می دانــد  وی افــز
کشــور را بــا شــرکت های توســعه گرای صنعتــی و 
معدنــی بســازد و ایــن آب بــرای تمــام صنایــع حتی 

خودروسازی و شــهرک های صنعتی صرفه دارد.
زم حســینی گفــت: بایــد مبلــغ ایــن امــر باشــیم  ر
صنایــع  همــه  کــه  باشــد  مشــوق  و  نیــر وزارت  و 
بتوانند از آب شــیرین شــده اســتفاده کرده و برای 

اســتان های یزد و اصفهان و سمنان برده شود.
یــر صمــت همچنیــن از مطالعــه انتقــال آب از  وز
یــای عمــان بــه سیستان،خراســان جنوبــی و  در

خراسان رضوی خبر داد.
استاندار کرمان: 

۶00 میلیــون متــر مکعــب آب از خلیــج فــارس بــه 
کویر مرکزی منتقل می شــود

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه مشــکل کــم آبــی در 
اســتان کرمــان گفــت: بخــش عمــده ای از آب ایــن 
زی مصــرف می شــود و  اســتان در بخــش کشــاور
6 میلیــارد مترمکعــب برداشــت  ســاالنه حــدود 
یــم کــه یــک میلیــارد  زی دار آب در بخــش کشــاور
میلیــارد   2 و  مجــاز  حــد  بــه  نســبت  مترمکعــب 
اضافــه  بهینــه  مصــرف  بــه  نســبت  مترمکعــب 

برداشت است.
  محمــد جــواد فدائــی بــا اشــاره بــه وجــود 9 هــزار 
ود: نیمــی از  چــاه غیرمجــاز در اســتان کرمــان افــز
ایــن چاه هــا بایــد ُپــر و مســدود شــوند، از نظــر آب 
آشــامیدنی 1۳ شــهر اســتان کرمــان در وضعیــت 
آب  نیــز شــبکه  وســتا  ۷2۰ ر قــرار دارنــد و  قرمــز 
آشــامیدنی ندارنــد و کــه بــه صورت ســیار آبرســانی 

می شود.
در  آب  وضعیــت  ع  مجمــو در  کــرد:  یــح  تصر وی 
اســتان کرمــان خــوب نیســت و در بخــش صنعت 
نیــز نیــاز بــه آب داریــم لــذا بــرای حــل این مشــکل 
ح شــده کــه  ح هــای متعــددی مطــر بررســی ها و طر
یکــی از آنهــا اســتفاده از پســآب )فاضــالب( اســت 
کــه در شــهرهای کرمــان، زرنــد و ســیرجان در حــال 
اجــرای شــبکه فاضــالب اســت تــا از پســآب بــرای 

صنعت استفاده شود.
وژه انتقــال  اســتاندار کرمــان اظهــار داشــت: پــر
آب خلیــج فــارس در ســه خــط در نظــر گرفته شــده 
ع 6۰۰ میلیــون مترمکعــب در ســال  کــه در مجمــو
آب را شــیرین کــرده بــه اســتان های کرمــان و یــزد 
منتقــل می کند و خــط اول ایــن پروژه ســه فاز دارد 
کــه شــامل انتقــال آب از بندرعبــاس بــه گل گهــر 
ســیرجان، گل گهر تا مس سرچشــمه و سرچشمه 

تا چادرملو یزد است.
وژه 1۸۰  ع فــاز اول پــر وی تاکیــد کــرد: در مجمــو
میلیــون مترمکعــب آب را در ســال منتقــل می کند 
که 5۰ میلیــون مترمکعب آن به شــهرهای اســتان 
هرمــزگان داده می شــود و  ۴5 میلیــون مترمکعب 
، ۴۰ میلیون مترمکعب سرچشــمه و  ســهم گل گهر
۳۰ میلیــون مترمکعــب ســهم چادرملو اســت و 15 
میلیون مترمکعب نیز در طول مســیر برای شــرب 

و مواردی دیگر استفاده می شود.
ح انتقال  فدائی با بیــان این کــه مطالعات اولیه طــر
1۳92 انجــام و عملیــات  آب خلیــج فــارس ســال 
اجرایــی از ســال 1۳95 آغاز شــده اســت ادامه داد: 
فــاز اول انتقــال آب تــا گل گهــر حــدود ۳۰۰ میلیــون 
یورو ارزبری داشــته، 6 هــزار میلیارد تومان شــرکا و 
ســهامداران شــامل گل گهــر و سرچشــمه و فــوالد 
چادرملــو ســرمایه گذاری کردنــد و یــک هــزار و ۳۰۰ 
میلیــارد تومــان نیــز از تســهیالت بانکــی اســتفاده 
زی از  شــده اســت.وی بــا بیــان این کــه بخــش ار
محل صنــدوق توســعه ملــی و بانــک ایــران و اروپا 
کمــک گرفتــه شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: ۳۸ 
میلیــون یورو توســط بانــک ایــران و اروپــا و بقیه از 
محــل صنــدوق توســعه ملی تامین شــده اســت و 
بانک هــای ســپه، ملــی، تجــارت و پارســیان نیــز در 

بخش تســهیالت کمک کرده اند.
اســتاندار کرمــان اظهــار داشــت: در جریــان اجرای 
پــروژه بــزرگ انتقــال آب از خلیج فارس 2۰۰ شــرکت 
پیمانــکاری 16 هزار نفر نیــرو به صورت مســتقیم و 

غیرمســتقیم فعال بوده اند.  
بــه  آب  انتقــال  بــا  یــم  کــرد: امیدوار یــح  وی تصر
، چاه هــای مــورد اســتفاده ایــن مجموعــه  گل گهــر
مســدود شــوند و کمکــی بــه حــل مشــکل آب در 
افتتــاح  زمــان  باشــد.فدائی،  ســیرجان  منطقــه 
فازهــای دوم و ســوم خــط انتقــال آب خلیــج فارس 
بــه مــس سرچشــمه و فــوالد چادرملــو را تــا پایــان 
ســال اعــالم کــرد و گفــت: خــط دوم و ســوم انتقال 
آب نیــز در حــال برنامه ریــزی و بررســی بــرای آغــاز 

عملیات است.

در سی و یکمین مراسم افتتاح پروژه های ملی با عنوان " تدبیر و امید، برای جهش تولید؛

فاز نخست انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر به بهره برداری رسید

،،، در ســی و یکمین مراســم افتتــاح پروژه هــای ملی با عنــوان " تدبیــر و امید، 
، فــاز اول  بــرای جهــش تولیــد" و در ارتبــاط ویدئوکنفرانــس رئیــس جمهــور
ســایت شیرین ســازی آب و فاز نخســت خط اول انتقال آب از خلیج فارس به 

استان های کرمان و یزد به بهره برداری رسید.
خــط اول ایــن پــروژه عظیــم از ســال 95 آغــاز شــده و فــاز نخســت آن از خلیــج 
فارس تــا شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ســیرجان بــه طــول ۳۰5 کیلومتر 
را شــامل می شــود و ۴5 میلیــون مترمکعــب آب در ســال بــه ایــن مجموعــه 

اختصاص خواهد یافت،،،

تاژ
رپر


