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اعزام ۳00 بیمار ضایعه نخاعی کرمان به  
مشهد  مقدس

گفت:  کرمان  استان  در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی  دفتر  مسئول 
نزدیک به ۳۰۰ نفر از بیماران ضایعه نخاعی استان کرمان با همکاری 

خیران به مشهد مقدس اعزام شدند. 
حسین صابری در نشست خبری اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ابالغ 
خود به تولیت آستان قدس رضوی بعد از انتصاب ایشان به این مسئولیت 
فرمودند »آستان قدس رضوی باید خدمات خود را به محرومان سراسر 

کشور برساند«.
وی افزود: بر اساس این فرمایش مقام معظم رهبری دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در سراسر استان های کشور افتتاح شد که کار در این 

دفاتر به صورت خیریه است.
صابری بیان کرد: برای این دفاتر طرحی به عنوان خادم یاران رضوی 
طراحی شده است و افرادی که دوست دارند خادم یار باشند می توانند با 

مراجعه به سایت آستان قدس رضوی در آنجا ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: این افراد بعد از طی مراحل مختلف در استان محل سکونت 
خود به عنوان خادم یار و بر اساس توانایی فردی و شغلی خود به افراد بی 

بضاعت کمک کند.
وی تصریح کرد:  در سال جاری سهم استان کرمان در زمینه اعزام زائر 

اولی باالی ۴۰ سال سن به مشهد مقدس ۹ هزار و ۳۰۰ نفر است .
استان کرمان عنوان  در  آستان قدس رضوی  نمایندگی  دفتر  مسئول 
توسط  ها  اولی  زائر  بیشترین هزینه های  کرمان  استان  در جنوب  کرد: 
خیران پرداخت می شود.صابری عنوان کرد: نزدیک به ۳۰۰ نفر از بیماران 
اعزام  به مشهد مقدس  با همکاری خیران  استان کرمان  نخاعی   ضایعه 

شدند.

اختصــاص 104 میلیارد تومان 
اعتبارات تنش آبی به استان

رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان کرمان از 
تخصیص یک هزار میلیارد تومان در ســطح کشــور برای تنش 
آبــی خبر داد و بیان کرد: تاکنون 1۰۴ میلیارد تومان به اســتان 
کرمان از محل اعتبارات تنش آبی ابالغ شده است که 67 میلیارد 
تومان آن به آب شــهری و 25 میلیارد تومان آن به آب منطقه ای 
 و مابقی آن به آب روســتایی و عشــایری اختصاص داده شــده

 است.
 دکتر جعفر رودری در جلســه شــورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان کرمان به خشکسالی های اخیر در استان کرمان و کشور 
اشــاره کرد و گفت: با توجه به خشکسالی های رخ داده در کشور، 
تصمیم  ها و برنامه ریزی ها در ســطح ملی و اســتانی متناسب با 

این موضوع گرفته شده است.
وی از تخصیص یک هزار میلیارد تومان در سطح کشور برای 
تنش آبی خبر داد و بیان کرد: تاکنون 1۰۴ میلیارد تومان به استان 
کرمان از محل اعتبارات تنش آبی ابالغ شده است که 67 میلیارد 
تومان آن به آب شهری و 25 میلیارد تومان آن به آب منطقه ای و 
مابقی آن به آب روســتایی و عشایری اختصاص داده شده است.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره 
بــه ابالغ 76 میلیارد تومان مربوط بــه تخصیص ماده 1۰ و 12 
مربوط به زلزله زرند و سیل سال ۹5 به استان کرمان اظهار کرد: با 
توجه به اینکه در سال گذشته 5۳ میلیارد تومان اعتبارات متوازن 
عدم تخصیص در اســتان کرمان را داشته ایم، لذا در سال جاری 

این میزان به استان ابالغ شده است.
وی از جذب ۹8 درصد اعتبارات سال گذشته خبر داد و عنوان 
کرد: یک هزار و 587 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی ابالغ شده 
است که 628.۴ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۰ درصد، تخصیص 
یافته ضمن آنکه باید تاکید کرد که در سال  جاری به لحاظ تامین 

اعتبار مشکلی نخواهیم داشت.

رضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس در دیــدار با رئیس و 
کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه )س( 
اظهار داشــت: محتوای نظام جمهوری 
اســالمی هیچ وقت با جریان استکباری 
نمی توانند در کنار هم قرا گیرند و اوج آن 
را در جریان برجام شاهد بودیم که علیرغم 
خواست دلسوزان نظام، برجام توافق شد 
تا اتمام حجتی برای درون و بیرون باشــد 
که نظام جمهوری اسالمی بر پیمان خود 
می ماند، اما قانون شکنی و پیمان شکنی 

واضح دشمن را شاهد بودیم.
وی ادامــه داد: تا زمانــی که انقالب 
اســالمی بر مواضع خود پایبند اســت، 
مخالفانــی دارد، مگــر اینکــه از موضع 
اقتــدار و آنهــا را مجبــور کنیــم که به 
جمهوری اســالمی کاری نداشته باشند.

پورابراهیمــی عنوان کــرد: منافقان در 
تاریخ انقالب اســالمی روســیاه ترین 
گروهی هســتند که مردم ایران از آنها نام 
می برند و 17 هزار شهید در تاریخ انقالب 
اسالمی به واسطه وجود این شجره خبیثه 
داریم، اما وضعیت تاسف باری امروز می 
بینیم که بعضــی می خواهند بد را خوب 

جلوه دهند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی گفت: عده ای فکر می 

کنند که جریان منافقان تمام شده است، 
اما 2۰ روز قبل چهار هزار نفر از منافقان در 
پاریس با پول وهابیها و سردمداری آمریکا 
و حمایت ننگین فرانسه گردهمایی علیه 

جمهوری اسالمی ایران گذاشتند.
وی تصریح کرد: در مجلس شــورای 
اســالمی به رئیس جمهور و وزارت امور 
خارجه تذکر دادیم که باید سفیر فرانسه را 
اخراج کنید، چون رسما علیه ما براندازی 

به راه انداخته اند.
پورابراهیمی ابراز داشــت: جنایتهای 
منافقــان در تاریــخ انقالب اســالمی، 
همانند اقدامات وحشــیانه  ای اســت که 
داعش انجام می دهد، این گروه با حمایت 
عربســتان و آمریــکا، علیــه جمهوری 
اسالمی سازماندهی شــده و در حوادث 
اخیر تهران بخشــی از این افراد دستگیر 
شــدند.نماینده مردم کرمــان و راور در 
مجلس گفت: جریان به ســمتی رفته که 
رئیس جمهور جاهــل و غیرقابل اتکا در 
آمریــکا روی کار آمده کــه پازل جریان 
مقابلــه با جمهوری اســالمی را تکمیل 
کرده است.وی تصریح کرد: در تحریم ها 
علیه ایران سال ۹1 تحریم فلج کننده ای 
را مطــرح کردند، اما بــر روی جمهوری 
اسالمی اثری نداشــت، گروهی خبره از 
افــراد مالی و اقتصادی تشــکیل داده اند 

که رصد برنامه هــای اقتصادی ایران را 
داشته باشند و براساس آن اقدامات خود را 
انجام دهند، یک اجماع و کار سختگیرانه و 
کامال خالف ضوابط و قوانین بین المللی.

پورابراهیمی افزود: التهابات ارزی که 
در ماه های اخیر داشتیم یک موضوع این 
بود که عربســتان با همکاری امارات در 
بخش عظیمی از مــراودات اقتصادی ما 
منطقه اخالل ایجاد کردند، البته اینگونه 
نیست که ما دستمان بســته باشد، بلکه 
راهکارهایی برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی بیان داشــت: هیچ شــکی نیست 
که تحریم هزینه جمهوری اســالمی را 
افزایــش میدهد، اما اینگونه نیســت که 

نتوانیم کاری در مقابل آنها انجام دهیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: اینکه برجام 
را بــا اروپایی ها ادامــه دهیم، جمهوری 

اســالمی بررسی می کند، اما شخصا فکر 
می کنم که نمی توان به آنها اعتماد کرد، 

چون تحت نفوذ آمریکایی ها قرار دارند.
وی ادامه داد: در حوزه مسائل خارجی با 
وجود برنامه ریزی هایی که علیه ما انجام 
می گیرد، اما جمهوری اســالمی ایران از 
موضــع قدرت خود در عرصــه مراودات 

کوتاه نمی آید و توقف نمی کند.
پورابراهیمی تاکید کرد: ما در شــرایط 
فعلــی فرمانده  ای واحــد، متخصص و 
مبتکر می خواهیم کــه در عرصه جنگ 
اقتصادی تصمیم گیری کند.پورابراهیمی 
عنوان کرد: ناکارآمدی در نظام جمهوری 
اســالمی قابل پذیرش نیســت، سه ماه 
بــه دولت تاکید کردیم که سیاســت نرخ 
ارز ثابت مشکل ســاز است و صادرات را 
متوقف می کند و ســه ماه اول امسال به 
واســطه نرخ ثابــت ارز، ۳۰ میلیارد دالر 
درخواســت تقاضای واردات داشتیم که 

البته جلوی آن را گرفتیم.
پورابراهیمــی ابراز داشــت: تخلفات 
اقتصادی کوچک و بزرگ به مراتب بدتر از 
سوء  مدیریت هاست، جریان منفعت طلبی 
به دنبال فســاد اقتصادی شکل گرفته و 
متاســفانه گسترش داشــته و نگرانی را 
ایجاد کرده که به مراتب از نگرانی تحریم 

و سوء مدیریت بیشتر است.

رهایی از خاموشــی های احتمالی با 
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روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای کرمان ضمن تشــکر از 
همراهی مردم در سراســر اســتان در خصوص مصرف بهینه برق 
اعالم کرد : با توجه به روند افزایش و پایداری گرما و به تبع آن سیر 
صعودی مصرف برق از تمامی هموطنان در اســتان درخواست می 
شــود تا همچنان با مصرف بهینه انرژی صنعت برق اســتان را در 

تأمین برق پایدار و مطمئن و پایداری شــبکه یاری نمایند .
 بر همین اســاس و در این شــرایط ، مشترکان در همه بخش ها 
اعــم از اداری ، تجاری ، صنعتی ، خانگی می توانند با رعایت صرفه 
جویی ده درصدی در مصرف برق زمینه عبور موفقیت آمیز از پیک 
بار تابســتان را فراهم آورند تا تابســتان را بدون خاموشی سپری 
نماییم و همه هموطنان در سراســر اســتان از این نعمت ارزشمند 

بهره مند شوند .
عباســپور مدیر روابــط عمومی برق منطقــه ای کرمان اظهار 
داشــت بدلیــل کاهش بارندگی ها در نیمه دوم ســال گذشــته و 
کمبود آب در ســدها منجر شــده تا تولیــد نیروگاههای برق آبی 
در کشــور بیش از 5۰۰۰ مگاوات کاهــش یابد و این مقدار کمبود 
تولید در شــبکه سراسری و در مقابل افزایش مصرف برق در فصل 
گرما منجر به خاموشــی های ناخواســته موردی می شود که البته 
این خاموشــی های مقطعی برای جلوگیری از اختالل در شــبکه 
 و تاب آوری تجهیزات و پایداری در شــبکه سراســری و اســتانی 

می باشد .
وی گفت در چنین شــرایطی اســتفاده از دور کند کولرهای آبی 
در ســاعات اوج مصرف)12 تا 16 و 2۰ تا 2۳( ، تنظیم ترموســتات 
کولرهــای گازی بین 2۳ تا 25 درجه ســانتی گراد ، موکول کردن 
استفاده از وســایل برقی دیگر مانند: ظرفشویی ، لباسشویی ، اتو و 
ســماور برقی ، جارو برقی و . . . به ســاعات اولیه صبح و اواخر شب 
بطوریکه در ســاعات اوج مصرف نباشــند و تا حد امکان استفاده از 
روشــنایی طبیعی برای تأمین نور در منازل و ســاختمان ها و محل 
کار و کســبه از ســاده ترین راه های رسیدن به کاهش ده درصدی 
اســت که موجب کاهش هزینه های اقتصــادی خانواده ، هزینه 
هــای ملی ، جلوگیری از هدر رفتن ســرمایه های ملی ، پاکیزگی 
محیط زیســت و مشارکت در سازندگی کشور و همیاری در توسعه 
 طرح های اســتانی و نهایتًا جلوگیری از خاموشــی های احتمالی 

می شود .

در  خواجویــی  محمدرضــا 
نشســت خبــری با بیــان اینکه 
دولت اقدامات ویژه ای در تنطیم 
بــازار آغاز کرده، افــزود: قوانین 
مربوط به ســال های قبل است 
و کاالهای اساســی طبق قانون 
تمرکز وظایف ســال ۹2 به جهاد 
کشاورزی واگذار شد و مسوولیت 
تنظیــم بــازار، قیمــت و اعمال 

نظارت به عهده این نهاد است.
وی با بیــان اینکه تنظیم بازار 
کاالهــای دارای اولویت کمتر به 
عهده ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســت، عنوان کرد: گروه 
ســوم، کاالهــا و خدمات صنفی 
اســت که در حیطه کار ماست و 
چهار رســته توزیعــی، تولیدی، 
خدماتی و خدمات فنی را شــامل 

می شود.
خواجویــی تصریح کــرد: در 
واحدهــای توزیعی، نحوه نظارت 
براســاس درصد ســود و فاکتور 
اســت و در تولیدی براساس نرخ 
پیشنهادی اتحادیه ها و در کمیته 
نرخ گذاری و کمیســیون مصوب 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه قیمت 

ســایر کاالها و خدمــات نیز در 
جلســه تنظیم بــازار تعیین می 
شــود، بیان کرد: براساس آخرین 
بخشــنامه رییس جمهور و وزیر 
صنعت، معدن و تجارت همه نرخ 
گذاری ها باید مصوبه تنظیم بازار 

را داشته باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان کرمان گفت: 
هیچ واحد صنفی حق این را ندارد 
که بخواهد نرخ بزنــد و افزایش 

قیمت داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر بیش 
از 5 برابر نیاز کشــور ذخیره کاال 
وجود دارد و هیچ مشــکلی نداریم 
و بــرای فصول خــاص مانند ماه 
رمضان که تقاضا بیشتر است، به 

بازار تزریق می شود.

خواجویــی دربــاره حمایت 
از کاالی ایرانــی گفت: شــیوه 
نامــه خرید کاال و جــذب نیرو در 
واحدهای تابعــه صنعت، معدن 
و تجارت اســتان داریم که برای 
تامین کاال و نیرو ابتدا باید از داخل 
اســتان و در صورت عدم وجود در 
داخل، از خارج از استان تهیه شود.

وی درباره اعــالم موجودی 
انبارها به ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت بیان کــرد: باید همه 
انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت 
شــوند و در صورت کشف، تحت 
عنوان احتکار بــا حکم تعزیرات، 
کاال را توزیع می کنیم.خواجویی 
در پایــان اظهار کرد: پیگیری می 
کنیم که کل کاالها و خدمات نرخ 

گذاری و قیمت اعالم شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان:

ضرورت ثبت انبارها در سامانه جامع
حیــف و صد حیــف... واأسفا...یکســال 
گذشت،آری یکسال تمام از درگذشت ناباورانه 
ورزشکار بی بدیل عرصه کاراته ایران/کرمان 
اســتاد جواد کاشانی  میگذرد و هنوز که هنوز 
است دوستداران و شاگردان سالیان دیر و دور 
وی ،مرگش را باور ندارند و نداریم!ورزشــکار 
قدر قدرتی که به معنای واقعی   کلمه، ورزش 
کاراته را برای روح کاراته می خواســت و یک 
مبارز کامل و جنگنده ای تمام عیار بود...بلی...

یک مبارز واقعی و یک جنگجوی قهار و با دل 
و جرات! شــی هان جواد کاشانی که با تولد و 
شروع کاراته در سال توســط بنیانگذار و پدر 
کاراته کرمان اســتاد االساتید هاشم وزیری 
به ورزش کاراته عالقــه مند و جذب گردید، 
ســریعًا در فهم و درک تکنیک ها و تاکتیک 
های ســخت، توانایی های خویش را نمایان 
نموده و به زودی زود در بین ســایرهنرجویان 
استاد وزیری، متمایز و یک سروگردن باالتر 
از دیگرشــاگردان، نقاط قوت و استعداد خود 
را در این هنر رزمی به منصه ظهور رســانید، 
به طوری که منصب شــاگرد ارشــدی و نور 
چشــمی خاص سن ســی وزیری را با افتخار 
یدک میکشید. شایان ذکر اینکه استارت اولیه 
کالســهای کاراته در باشگاه رفاه کارگران با 
تعداد انگشــت شماری از عالقه مندان به این 
ورزش بــه همت واالی اســتاد وزیری کلید 
خورد و هنر جویانی همانند: مرحوم کاشانی-

مرحوم پرنده غیبی-ســعید ســروری )پسر 
رییس وقت شــهربانی آن زمان(-استادرضا 
تــاج  میرحبیبی-محمودتفرشــی-حبیب 
الدینی-مجید حمایتی وشیربیشــه ی کاراته 
ایران و کرمان اســتاد محسن رشیدی بعنوان 
نسل اول کاراته استان و به فاصله یکماه دیرتر 
نســل دوم کاراته، با درایت و سختکوشی سن 

ســی وزیری مدیر و مدبر به تمرینات شــاق 
و طاقــت فرســای کاراتــه )در گرمای داغ 
تابســتان و سرمای سرد زمســتان  در سالنی 
با ســنگ فرش موزاییک!!( به فراگیری فن و 
هنر کاراته  مــی پرداختند و الحق و االنصاف 
مرحوم کاشانی،گل سرســبد و مایه افتخار و 
مباهــات جامعه ی کاراته و کاراته کاهای آن 
برهــه از زمان بود و بود و بود و ...ودر گذر ایام 
استاد  وزیری در سانحه ی دلخراش تصادف 
به کام مرگ فــرو رفت و این در حالی بود که 
نهال کاراته در اســتان به بار و ثمر نشسته و به 
پیشرفت و پویایی شایان تحسینی در ورزش 
کشــور دست یافته بود و ... و در این میان شی 
هان کاشــانی که سبک کیوکوشین کاراته را 
در کرمان پایه گذاری نموده  و صاحب دفتر و 
دســتک و باشگاه مستقل شده بود به تربیت و 
آموزش شــاگردان تکنیکی و خوش استایلی 
همت گمارده و شیوه ی ویژه ی مبارزات خود 
را در وجود یکان یــکان آنان نهادینه کرده و 

به پرورش جســم و روح آنها می پرداخت که 
از میان آن همه هنــر جوی کاراته نمی توان 
از اســتاد علیرضا احمدی )دان 8(نام نبرد که 
چه بســابه درجات باال و واالی کاراته دست 
یافته و هم اکنون نیز هم در پیشبرد و همیاری 
در سیاســت گذاری در اهداف کلی و خطوط 
هیأت کاراته استان نقش  پررنگ و به سزایی 
را ایفا می نماید و اینجانب به شــخصه بارها و 
بارها شنیده ام که اصول کاراته خود را ممنون  
و مدیون استاد کاشانی میداند و بس و ...و چه 

گفتنی ها که بسیار و بسیار است!
در پایان این مقال،خاضعانه از خوانندگان 
این ســطور استدعا دارم که با طلب آمرزش از 
درگاه احدیــت و قرائــت فاتحه،یاد و خاطره 
ی خدمتگزار ورزش وورزشــکاری را که در 
تمامی عمر ورزشــی اش )۴2ســال(موجب 
بالندگــی جامعه ی  ورزش شــهرمان بود را 

گرامی  بداریم. و اجرکم عنداهلل 
محسن لحسایی

به مناسبت سالگرد درگذشت استاد کاشانی؛

افـولیکستـاره

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفت: باید همه انبارها در ســامانه جامع انبارها ثبت شــوند و در صورت کشف، تحت 

عنوان احتکار با حکم تعزیرات، کاال را توزیع می کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تیماقتصادیدولتویژگیهایالزمدرجنگاقتصادیراندارد

جنابسرهنگاصغرزاهدی
ریاست محترم ادارات اماکن استان کرمان 

حســن انتصاب حضرتعالی توســط  فرماندهی  با تدبیر  و فهیم اســتان 
ســردار بنی اسدی معزز،موجبات شعف و خرســندی دوستان و آشنایان را 
فراهم ســاخت،رجاء واثق داریم که در این پست مهم و کلیدی نیز همچون 
سنوات ماضی منشــاء خیر و برکات در راستای خدمتگزاری به شهروندان 

بسیار نجیب کرمانی ، از هیچ کوششی دریغ نخواهید ورزید. ایام مستدام.
لحسایی

تبریک

بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقالب مرکز استان کرمان از بازداشت یک 
تبعه پاکستانی از سرکردگان باندهای کالن موادمخدر و توقیف 5۰ میلیارد ریال وجه 
نقد  از حســاب های قاچاقچیان مواد مخدر توســط سربازان گمنان امام زمان)عج( در 

استان کرمان خبر داد.
حمید گرامی در تشریح جزئیات این خبر گفت: طی یک ماه گذشته در راستای ضربه 
به بنیان های مالی باندهای کالن قاچاق مواد مخدر 11 پرونده تحت عنوان پولشویی 
در دادســرای کرمان تشکیل و اموال و وجوه نقد 22 قاچاقچی کالن مواد مخدر تحت 

رصد اطالعاتی  قرار گرفته و با دستور مقام قضائی توقیف گردیدند.

بازداشت سرکرده باندهای کالن موادمخدر 
در کرمان
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خبرخبر

کرمان  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
گفت: تالش کمیته امداد بر این است که 
جلوی فقر بین نسلی در بین مددجویان 

را بگیرد.
  "یحیی صادقی" در جمع خبرنگاران 
پس  روز   22 امداد  کمیته  اینکه  بیان  با 
دستور  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
امام خمینی )ره( و با هدف رسیدگی به 
محرومان تاسیس شد، افزود: این نهاد از 
زمان تاسیس تاکنون خدمات ارزشمندی 
به خانوارهای نیازمند ارائه کرده است و 
روش خدمت گزاری این نهاد نسبت به 

گذشته متفاوت است.
وی با بیان اینکه آمار باالی مددجویان 
برای ما افتخار نیست، گفت: کمیته امداد 
در خدمت رسانی به خانواده های نیازمند 
مانند یک اورژانس اجتماعی عمل می کند.

صادقی با اشاره به اینکه کمیته امداد 
مولد فقر در جامعه نیست،  افزود: مولدهای 
فقر در جامعه متفاوت هستند که یکی از 
این مولدهای فقر تصادفات جاده ای اند 
که بر اثر این تصادفات سرپرست خانواده 
که بیمه ندارد فوت می کند و با فوت نان 
 آور خانواده کمیته امداد متولی این خانواده 

می شود.
برای  امداد  کمیته  داد:  ادامه  وی 
خانوارهایی که تحت حمایت قرار می گیرند 
در سرفصل های مختلف از جمله فرهنگی، 
درمانی، اشتغال و ... خدمات ارائه می کند.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان با بیان 
اینکه بیش از ۹۰ هزار خانوار در استان 
کرمان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، 
بعد خانوار تحت حمایت  میانگین  گفت: 
کمیته امداد استان کرمان 2.5 نفر است.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید کمیته 
خانوارهای  توانمندسازی  به سمت  امداد 
تحت حمایت خاطرنشان کرد: تعهد کمیته 
امداد استان کرمان در سال ۹6 در کارگروه 
اشتغال استان ایجاد ۴ هزار شغل بوده است 
که خوشبختانه این نهاد موفق به ایجاد 7 
هزار و 8۰۰ شغل شده است که باالتر از 
تعهد این نهاد در کارگروه اشتغال استان 
بوده که در بین دستگاههای متولی اشتغال 
با اختالف زیاد رتبه برتر در استان را کسب 

نموده است
صادقی نگاه اصلی این نهاد در بحث 
به  توجه  را  مددجویان  توانمندسازی 
مشاغل خرد و خانگی عنوان و تاکید کرد: 
یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی 
توجه به مشاغل خرد و خانگی است.وی 
بیان کرد: اواخر سال 1۳۹۳ به دستور مقام 
معظم رهبری ساختار کمیته امداد به نوعی 
تغییر کرد و در این راستا چند تکلیف برای 
امداد مشخص شد که یکی از این تکالیف 
این بود که این نهاد می بایست در خیلی از 
سرفصل ها نیازمندی ها را به صفر برساند.

مدیر کل کمیته امداد استان ادامه داد: 
خوشبختانه با اقدامات انجام شده توانستیم 

آمار پشت نوبتی های جهیزیه را به روز کنیم 
و در بحث مسکن نیز برنامه داریم طی سه 
سال آینده مشکل مددجویان را برطرف 
کنیم.وی از ساخت 8۰۰ واحد مسکن با 
مشارکت سپاه برای خانوارهای نیازمند در 

سال جاری خبر داد.
صادقی با بیان اینکه نهادهایی که در 
همیشه  کنند  می  رسانی  خدمت  جامعه 
مورد هجمه دشمن هستند، افزود: با هجمه 
هایی که اخیرا علیه کمیته امداد صورت 
گرفت با بصیرتی که مردم فهیم ما داشتند 
امسال  فطره  زکات  درآمد  خوشبختانه 
نسبت به سال گذشته  بیش از ۳۰ درصد 

رشد داشت. 
وی تصریح کرد: یک ریال از صدقات 

جای  در  استان  خیر  مردم  کمکهای  و 
وظیفه  ما  و  شود  نمی  هزینه  دیگری 
داریم کمک های مردم را طبق نیت آن 
ها هزینه کنیم.مدیر کل کمیته امداد استان 
کرمان خاطرنشان کرد: در افقی که ترسیم 
کردیم نگاه ویژه ای به موضوع فرهنگی 
خانوارهای تحت حمایت خواهیم داشت 
تحت  خانوارهای  توانمندسازی  بحث  و 
حمایت را با ایجاد مشاغل پایدار و با درآمد 
باال و همچنین دانش بنیان  دنبال خواهیم 
کرد که ایجاد طرح پنل های خورشیدی 
یکی از این برنامه ها است و سال گذشته 
2۰۰ نیروگاه 5 کیلو واتی خورشیدی در 
کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  منازل 

امداد استان راه اندازی شد.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛

90هزارخانواردراستان،تحتحمایتکمیتهامداد
راه اندازی 200 نیروگاه 5 کیلو واتی خورشیدی در منزل مددجویان

شهردار منطقه ۳ خبر داد؛
ساخت 4 بوستان جدید در منطقه ۳ کرمان

رامین امیرمداح، شهردار منطقه ۳ با بیان اینکه ساخت بوستان طالب با ۳1۰۰ 
مترمربع مساحت در خیابان شیخ احمدکافی رو به پایان است و فقط جزییات کار باقی 
مانده، گفت: امسال به غیر از بوستان طالب و نهج البالغه، دو بوستان دیگر هم در 

محدوده ی منطقه سه ساخته و افتتاح می شود.
وی افزود: یکی از این پارک ها در زمینی به مساحت 8۰۰۰ مترمربع در شهرک خواجو 
مکان یابی شده و از سازمان امالک شهرداری هم استعالم کرده ایم تا مالکیت قطعی 
زمین، متعلق به شهرداری باشد.شهردار منطقه سه با بیان اینکه همکاران پیگیر طراحی 
این پارک هستند و پس از طراحی و تأیید آن در شورای مشورتی معماری و شهرسازی 
شهرداری، ساخت این بوستان آغاز خواهد شد، گفت: در رابطه با جانمایی بوستان دوم 

هم، گزینه های مختلف در حال بررسی است.

 شهردار منطقه یک مطرح کرد؛
آغاز فاز اول بهسازی کنارگذر تقاطع شهید 

بهشتی
شهردار منطقه یک کرمان از آغاز فاز اول بهسازی کنارگذر تقاطع غیرهم سطح 

شهید بهشتی با اجرای عملیات پیاده روسازی خبر داد. 
رضا خیاط زاده با بیان اینکه در سال جاری بهسازی معابر فرعی و اصلی و پیاده روهای 
سطح منطقه برای سهولت تردد شهروندان با جدیت دنبال می شود، افزود: در این راستا 
با اتمام عملیات جدول گذاری فاز اول بهسازی کنارگذر تقاطع غیرهم سطح شهید 
بهشتی، عملیات خاک برداری، تخلیه شن و زیرسازی پیاده رو در این محور به متراژ 
۳۰۰۰ متر مربع در دست انجام است.وی گفت: این پروژه با هدف سهولت در عبور و مرور 
شهروندان و بهبود سیما و منظر شهری در حال اجراست.شهردار منطقه یک با اشاره 
به اینکه عملیات اجرایی این پروژه تاکنون 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، 
افزود: بهسازی حاشیه تقاطع غیرهم سطح شهید بهشتی در چند فاز انجام می شود که 
هم اکنون بهسازی و زیباسازی فاز اول با پیشرفت قابل مالحظه ای در حال اجراست.

اصالح هندسی معابر با هدف روان سازی ترافیکی
شهردار منطقه یک کرمان از اجرای عملیات اصالح هندسی ورودی خیابان بهار 

در شهرک شوروییه خبر داد.
رضا خیاط زاده گفت : در تمام شهرها، تصادفات ترافیکی از عمده مشکالتی است 
که ایمنی عمومی شهروندان را به خطر انداخته و تهدید می نماید به عالوه خسارات 
جانی و مالی ناشی از آن، همواره یکی از عوارض ناگوار حمل و نقل در جوامع امروزی 
می باشد، لذا روان سازی جریان های ترافیکی یکی از مهمترین روش های موثر در 
بهبود کیفیت زندگی شهری است.وی اظهارداشت : در این راستا و به منظور ارتقای 
ایمن سازی معابر و کاهش ترافیک و سهولت تردد وسایل نقلیه و شهروندان، معاونت 

فنی عمرانی منطقه اقدام به اجرای طرح اصالح هندسی در خیابان نماز نموده است .

طی مراسمی با حضور رضایی 
استان  تجارت  بانک  شعب  مدیر 
کرمان و جمعی از مردم و مسئولین 
محلی، کلنگ تکمیل دبیرستان 6 
در  تجارت  بانک  کالسه شهدای 
شهرستان کوهبنان به زمین زده 

شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک 
مدرسه  تکمیل  کلنگ  تجارت، 
6 کالسه شهدای بانک تجارت با 
زیر بنای ۴5۰ متر مربع با حضور امام 
جمعه، فرماندار، رئیس اداره آموزش 
و پرورش و جمعی از مردم شهرستان 
کوهبنان، صبح روز دوشنبه بیست و 
پنجم تیر ماه به زمین زده شد.مجید 
بانک  شعب  مدیر  رضایی  رضا 

تجارت استان کرمان در آیین کلنگ 
زنی این مدرسه با بیان اینکه بانک 
تجارت در راستای ایفای مسئولیت 
کشور  سراسر  در  اجتماعی  های 
اقدامات گسترده ای انجام داده است 
و  درمانگاه  مدرسه،  ساخت  افزود: 
اقداماتی  جمله  از  بهداشت  خانه 
است که در مناطق محروم و کمتر 
برخوردار کشور توسط بانک تجارت 
احداث و به مردم کشور اهداء می 
اعتبار  کرد:  نشان  خاطر  شود.وی 
تکمیل این مدرسه که ۳۰ درصد 
از  است،  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
محل بودجه تبلیغاتی بانک تجارت 
تامین می شود و با معرفی پیمانکار 
مدارس  نوسازی  سازمان  توسط 

حداکثر تا پایان سال به بهره برداری 
خواهد رسید.

 18۰ در  کوهبنان  شهرستان 
کیلومتری شمال غربی کرمان واقع 
شده است و بر اثر زلزله دیماه سال 
۹6 خسارات فراوانی به زیرساخت 
ها و مدارس این شهرستان وارد آمد؛ 

بطوریکه 1۴ مدرسه از 5۴ مدرسه 
این شهرستان به علت ایمن نبودن 
تعطیل شده  و  تخریب  ساختمان، 
است.پیش بینی می شود با ساخت 
این مدرسه امکان تحصیل حداقل 
12۰ دانش آموز در مقطع دبیرستان 

فراهم شود.

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی؛

بانکتجارتدرشهرستانزلزلهزدهکوهبنانمدرسهمیسازد

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
استان کرمان با بیان اینکه طرح 
و  متبرکه  بقاع  در  معنوی  نشاط 
آغاز  کرمان  استان  امامزادگان 
شده است گفت: این طرح در 40 
بقعه در سطح استان با حضور 40 
مبلغ اعزامی از قم به مدت 45 روز 

برگزار می شود.

در  تدینی  اسماعیل   حجت االسالم 
نشست خبری با اصحاب رسانه استان با 
تبریک آغاز دهه کرامت و والدت حضرت 
فاطمه معصومه)س( اظهارداشت: دین 
قائل  زیادی  ارزش  انسان  برای  اسالم 
شده است و در این مهم بس که یک 
دختر در مکتب اسالم به چه جایگاهی 
می رسد که امروز ملجاء بسیاری از مردم 

حضرت فاطمه معصومه)س( است.
ذی القعده  پنجم  اینکه  بیان  با  وی 
به عنوان روز امامزدادگان معرفی شده 
برنامه های  مناسبت  همین  به  و  است 
استان  در  مذهبی  و  فرهنگی  متنوع 
برگزار می شود گفت: هدف از بزرگداشت 
دهه کرامت گسترش و ترویج فضائل 

بنیه  تقویت  راستای  در  اهل بیت)ع( 
است.مدیرکل  مردم  دینی  فرهنگ 
اوقاف و امور خیریه استان کرمان افزود: 
ارتقای معرفت و شناخت نسبت به منزلت 
بصیرت  تقویت  راستای  در  امامزادگان 
والیی از دیگر اهداف اصلی بزرگداشت 

دهه کرامت است.
وی با اشاره به اینکه در دهه کرامت 
برای معرفی امامزادگان استان کرمان 
بزرگداشت امامزادگان در هر شهرستان 
برگزار می شود و امسال یکی از امامزادگان 
شاخص استان معرفی می شود بیان کرد: 
در سطح استان امامزاده علی سیرجان 
به عنوان امامزاده شاخص استانی مدنظر 
است.حجت االسالم تدینی با بیان اینکه 
برگزاری کنگره امامزاده محمدصالح نیز 
در برنامه است گفت: سعی می شود این 

کنگره در سال جاری برگزار شود.
وی با اشاره به دیگر برنامه های این 
ایام اوقاف و امور خیریه استان افزود: 
همکاری با جشنواره زیر سایه خورشید 
از دیگر برنامه های ما است و در این ایام 
با حضور کاروان خدام امام رضا)ع( در 
خادمان  از  متبرکه  بقاع  و  امامزادگان 

می شود. تجلیل  استان  امامزادگان 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
کرمان بیان کرد: نمایشگاه محصوالت 
در  که  محصوالتی  به ویژه  فرهنگی 
هستند  اثرگذار  وقف  فرهنگ  ترویج 
دلیل  به  اشاره  با  می شود.وی  برگزار 
تبیین  و  ایران  به  امامزادگان  مسافرت 
اینکه چرا امامزادگان به سایر کشورها 
از  بسیاری  گفت:  نکردند  مراجعت 
امامزادگان از جور و ظلم حاکمان ستمگر 
کردند. مسافرت  خود  زندگی  محل  از 

حجت االسالم تدینی تصریح کرد: یکی 
دیگر از دالیل مهم حضور امامزادگان 
در ایران به دلیل حضور امام رضا)ع( در 
ایران و ولیعهدی اجباری مامون خلیفه 
عباسی بود و مردم ایران نیز با تیزهوشی 
ائمه اطهار)س( را پذیرفتند  حق بودن 
و حمایت کردند.وی افزود: طرح نشاط 
معنوی نیز در بقاع متبرکه و امامزادگان 
از 16 تیر در استان آغاز شده و ۴۰ بقعه در 
سطح استان با حضور ۴۰ مبلغ اعزامی از 

قم به مدت ۴5 روز برگزار می شود.

طرحنشاطمعنویدر40بقعهکرمانبرگزارمیشود  همــکاری 245 مگاواتــی صنایــع با 
طرح های مدیریت مصرف برق منطقه ای

با توجه به شــرایط ویژه صنعت برق در سال جاری و محدودیت 
های تامین برق و در راســتای اجرای برنامه های پاســخگویی بار، 
شــرکت برق منطقه ای کرمان با پیگیری جدی، موفق شــد   تفاهم 
نامــه های همکاری متعــددی در زمینه طرحهای مدیریت مصرف 

برق با صنایع تحت پوشش منعقد نماید.
رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان اظهار 
داشــت: انجام بازدیدهای تخصصــی از صنایع بزرگ، انجام بازدید 
میدانی از خط تولید کارخانجات و برگزاری جلسات اختصاصی منجر 

به همکاری کم نظیر صنایع شد.
حمیدرضا ایرانمنش افزود: جمع میزان کاهش بار تعهد شــده در 
قراردادهای مختلف صنعتی شــامل طرح ذخیــره عملیاتی، برنامه 
کاهش/قطع بار برنامه ریزی شــده 2۴ ساعته )تعمیرات/تعطیالت 
ســاالنه( و برنامه کاهش بار       برنامه ریزی شــده در ساعات اوج بار؛ 
بالغ بر 2۴5 مگاوات و جمع قدرت عملی تولید آماده به کار مولدهای 
دیزلی شــرکت بیش از 12 می باشد که جمع کل پیش بینی ظرفیت 
مدیریت بار شــرکت 26۰ مگاوات اســت.که البته در حال تکمیل و 

افزایش می باشد.
وی گفت: با تالشهای انجام شده تقریبًا از تمام ظرفیت مشارکت 
صنایع در طرحهای پیک ســایی سال جاری اســتفاده شده و البته 
مشــترکین معدودی به دالیلی مشخص مانند پیوسته بودن فرآیند 
تولید، تعهدات ســفارش محصول، ماهیت تجهیزات، طرحهای راه 
اندازی و توســعه صنعتی و ... مستثنی از همکاری بوده اند.ایرانمنش 
افزود: جهت کنترل مصرف در دوره پیک، مشــارکت صنایع در طول 
دوره همکاری به صورت مداوم توسط گروه مدیریت مصرف شرکت 
درحال پایش و اندازه گیری اســت و در موارد ضروری تذکرات الزم 

به مشترکین ابالغ می شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری بسیار خوب مشترکین صنعتی 
در طرحهای پاســخگویی بار، رکوردهای جدیدی در شــاخصهای 

مختلف مدیریت بار و انرژی سال ۹7 در شرکت ثبت گردد.

استقبال باشکوه مردم زرند از کاروان خادمان 
حرم مطهر رضوی 

مراســم اســتقبال از کاروان خادمین حرم 
مطهر رضوی با حضور باشکوه مردم شهر زرند 

برگزار شد.
 کاروان خادمــان حــرم امام رضــا)ع( در 
چهارمین روز از سفر خود به استان کرمان برای 
برگزاری جشــنهای مردمی زیر سایه خورشید 
در دهه کرامت وارد شهرستان زرند شد.مراسم 
اســتقبال از این کاروان با حضور باشکوه مردم 
و مسئوالن شهر زرند از چهار راه برق به سمت 

مصلی پیامبر اعظم )ع( زرند برگزار و مردم زرند 
با یک شــاخه گل از این خدام استقبال کردند.

برای چندمین ســال متوالی است که کاروان 
خدام حرم رضوی در دهه کرامت به شهرستان 
زرند ســفر می کند و حضور در نماز جمعه شهر 
زرند، دیدار با خانواده های شــهدا و ایثارگران، 
عیادت از بیماران و شــرکت در جشن مردمی 
زیر سایه خورشید از برنامه های این کاروان در 

شهرستان زرند است.
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امیر جهانشاهی گفت: مشکالتی در 
تفاوت جداول با قطعی واقعی در حوزه 
خاموشی های ۹۰ درصدی داشتیم که 
دالیل فنی داشت و هم اکنون رفع شده 

است.
وی تاکید کرد: اتفاقات پیش بینی 
نشده و غیرمترقبه در شبکه سراسری از 
جمله تعمیرات فورس ماژور نیروگاهی، 
دلیل قطع برق و خاموشی های خارج از 
برنامه و اطالعیه های زمانبندی است.

وی تصریح کرد: بر اساس اعالم های 
ایران  برق  لحظه ای مدیریت شبکه 
1۰درصد خاموشی ها به ناچار و  غیر 
مترقبه اعالم و اعمال می شوند که حتی 
فرصت تنظیم جدول و اطالع رسانی به 
مردم شریف را متاسفانه در این موارد 
نداریم.وی بیان کرد: برای کمک به 
بار مصرف شبکه توزیع برق  کاهش 
صنایع  برای  خاموشی  اعمال  برنامه 
این  که  است  الزم  نیز  استان  بزرگ 
موارد در کمیته بحران استان مطرح و 
تصمیم گیری شود.جهانشاهی با اشاره 
به انتشار برخی اخبار مبنی بر ناعادالنه 
بودن جدول زمانبندی خاموشی های 
احتمالی اظهار داشت: خاموشی های 
احتمالی در تمامی شهرها و روستاهای 
می  انجام  عادالنه  صورت  به  استان 
شود و قطعی برق با ضریب اطمینان 

۹۰ درصد برای تمامی نقاط بطور برنامه 
ریزی شده اعمال می شود.وی افزود: 
خصوص  در  فردی  نظرهای  اظهار 
در  خاص  ی  یک منطقه  برق  قطعی 
خصوص خاموشی های ناعادالنه بدلیل 
در خصوص  کافی  اطالعات  نداشتن 
مدیریت کل خاموشی ها نباید محور 
کل  مدیریت  زیرا  گیرد  قرار  قضاوت 
خاموشی ها در دیسپاچینگ شرکتهای 
تمامی  روی  عادالنه  بصورت  توزیع 

مناطق استان اعمال می گردد.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق شمال استان کرمان تاکید کرد: 
و  احتمالی  های  خاموشی  برنامه 
مدیریت اضطراری بار در تمامی استان 
های کشور بطور یکنواخت در حال اجرا 
است و تمامی استانهای کشور متناسب 
با پیک بارشان دچار خاموشی برنامه 
ریزی شده می گردند و تنها یک استان 
در کل کشور بدلیل گرمای طاقت فرسا 

مستثنی شده است.
وی با بیان اینکه بهترین راه برای 
کاهش خاموشی و قطعی برق مدیریت 
مصرف به میزان 1۰ الی15درصد در بین 
مردم است تصریح کرد: همشهریان با 
حداقل 1۰ درصد صرفه جویی شرکت 
های توزیع نیروی برق را در عبور از 

پیک بار تابستانی یاری دهند.
ها  بارش  کاهش  و  خشکسالی 
اجرای  و  برق  تولید  کاهش  موجب 
برنامه زمانبندی قطعی برق در استان 
اخیر  روزهای  است.در  شده  کرمان 
تغییرات در برنامه زمانبندی خاموشی 
های احتمالی و قطعی برق اعالم نشده 
موجب بروز نارضایتی هایی در میان 

شهروندان شده است.

شروع ثبت نام دوره آموزشی مربیگری  
سطح  C ایران  ویژه آقایان

رئیس هیأت فوتبال شهرستان کرمان از  آغاز ثبت نام دوره 
آموزشی مربیگری سطح C ایران ویژه آقایان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال شهرستان کرمان، رضا 
شجاعی گفت: این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش 

مربیان برگزار می شود.
وی اظهار داشت: مهلت ثبت نام برای شرکت در این دوره 
آموزشی تا 2۰ تیرماه  جاری می باشد.شجاعی تصریح کرد: 
عالقمندان به شرکت در این دوره آموزشی می توانند جهت ثبت 
نام به هیأت فوتبال شهرستان کرمان، واقع در  پارک مطهری 
آیت ا... صالحی 1۴، روبروی بانک ملت مراجعه  و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتربا شماره های  ۳252۴257-۰۹۳6۳271621 

تماس حاصل نمایند.

فوتبال  هیأت  در  انتصاب جدید   2
شهرستان کرمان

مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال شهرستان کرمان گفت: 
فوتبال  هیأت  استعدادیابی  و  فرهنگی  های   کمیته  مسئول 

شهرستان کرمان معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال شهرستان کرمان، 
و  نیا  آقاطیبی  حاج  االسالم  حجت  افزود:  شجاعی  محسن 
امیرجعفری طی احکامی جداگانه از سوی رئیس هیأت فوتبال 
شهرستان کرمان، به ترتیب به عنوان مسئول کمیته فرهنگی و 
مسئول کمیته استعدادیابی این هیأت منصوب شدند.وی  اظهار 
داشت: این انتصابات باهدف رویکرد بهتر وپیگیری شانس های 
استعدادیابی،برگزاری دوره های دانش افزایی ومعرفی بهترین 

هابه تیم های برتر استان صورت گرفت.

 آیین افتتــاح نمایندگی برق در بخش 
روداب شهرســتان نرماشیر با حضور امام 
جمعه، فرماندار شهرستان نرماشیر، مدیر 
عامل شــرکت توزیع نیروي برق جنوب 
اســتان کرمــان، مدیریت برق و ســایر 
مسئولین این شهرســتان در تیرماه سال 

جاري برگزار گردید.
امام جمعه نرماشــیر  بیان نمود: امروزه 
بــرق یکی از نیازهاي اساســي مردم مي 
باشــد و متاسفانه خاموشــي هاي امسال 
باعث ایجاد ســختي هایــي در بین مردم 
گشــته اســت و از آنجایي که این مشکل 
در سطح ملي است و بایستي تمامي مردم 
در زمینــه مدیریت مصرف اهتمام ورزند تا 
شاهد کم ترین خاموشي ها در این منطقه 

باشیم.
وی با اشاره به پتانسیل خوب شهرستان 
نرماشیر در زمینه انرژی هاي پاک از جمله 
انرژي باد و خورشید تصریح کرد: بایستي 
در این زمینه سرمایه گذاري بیشتري انجام 
شــود تا بتوانیم در این منطقه تولید انرژي 
پاک داشــته باشــیم.فرماندار شهرستان 

نرماشــیر نیز در ابتدای سخنان خود بیان 
نمود: بــا تدبیر مهندس مهدوي نیا تحول 
بســیار خوبي در قســمت برق این منطقه 
انجام شده اســت به طوري که راه اندازي 
نمایندگي برق در بخش روداب یکي دیگر 
از کارهاي شایســته این شرکت بوده که 

قابل تقدیر مي باشد.
مهــدوی نیا مدیر عامل این شــرکت 
نیز در این نشســت، ضمن اشاره به بسته 
ســرمایه گذاري نظام شهر بم، بیان کرد: 
در این منطقــه در خصوص انرژي پاک با 
همت سایر مسئولین اقدامات خوبي انجام 

شده است.
وی با بیان اینکه درحوزه برق قســمت 
های شرقی در شرایط مساعدي مي باشیم، 
خاطر نشان کرد: زیرساخت هاي مناسب 
برق در شهرستان هاي بم، فهرج،نرماشیر 
و ریگان انجام شده است تا بتوانیم خدمات 
بهتري به مردم ایــن منطقه ارائه نمائیم.

وی افــزود: در چهار شهرســتان مذکور 
حــدود 15 میلیــارد تومــان نقدینگی در 
راســتاي رفع افت ولتاژ و سایر مشکالت 

این شهرستان ها هزینه کرده ایم لیکن اگر 
تابســتان امسال با مشکل خاموشی روبرو 
شــده ایم به دلیل کمبــود برق تولیدي در 
سطح کشور مي باشد.مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان، 
در خصوص خاموشــی هاي اخیر تصریح 
کــرد: از آنجایي که بارندگي در زمســتان 
ســال گذشته کاهش یافته و این امر منجر 
به کم شــدن برق تولیدي از نیروگاه هاي 
برق آبي گردیده و کشور با کمبود تولید برق 

روبرو شده اســت؛ براي اینکه برق کشور 
دچار مشــکل نشود، شــرکت هاي توزیع 
در سراسر کشور در ســاعات اوج مصرف 

مجبور به قطع اضطراري بار مي شوند.
مهدوی نیا در پایان سخنان خود گفت: 
با توجه به اینکه متاســفانه ما به بد مصرف 
کردن عادت کرده ایم و باشــرایط پیش رو 
با گذر از این مســیر ره به جایي نمیبریم و 
لذا بایستي مصرف بجا و بهینه را سرلوحه 

زندگي خود قرار دهیم.

با ضریب  خاموشی ها در کرمان 
اطمینان 90 درصد اجرا می شود

افتتاحنمایندگیبرقدربخشروداب
شهرستاننرماشیر

روابــط عمومی مــس منطقــه کرمان در 
دوازدهمین جشــنواره ملی انتشــارات روابط 
عمومــی موفق به کســب رتبــه اول در بخش 

کتاب و رتبه سوم در بخش پوستر شد.
روابــط عمومی مــس منطقــه کرمان در 
دوازدهمین جشــنواره ملی انتشــارات روابط 
عمومــی موفق به کســب رتبــه اول در بخش 

کتاب و رتبه سوم در بخش پوستر شد.
به گــزارش خبرنگار روابــط عمومی مس 
منطقــه کرمــان دوازدهمین جشــنواره ملی 

انتشارات روابط عمومی در محل خانه هنرمندان 
ایران با سخنرانی زهرا سعیدی رییس فراکسیون 
مجلس شورای اسالمی، سلطانی فرد مدیر گروه 
ارتباطات دانشگاه آزاد، اسماعیل دبیرچی استاد 
چاپ و نشر و بنیانگذار موزه چاپ و سید محسنی 
رییــس انجمــن متخصصان روابــط عمومی 
برگزار گردید، محمدرضا رجب پور رییس روابط 
عمومی مس سرچشــمه بــه نمایندگی از مس 
منطقه کرمان لوح یادبود و تندیس جشــنواره را 

دریافت نمود.
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