
فرا رسیدن روز صنعت و معدن را به تالش گران خستگی ناپذیر عرصه اقتصاد
 و اشتغال مولد تبریک می گوییم.

دهم تیرماه؛ روز صنعت و معدن

مـجتمع مس رسـشچمه 

روابط عمومی

 به مناسبت هفته قوه قضائیه  صورت گرفت:

کرمان  آزادی 21  نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان 
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معاون سازمان حج و زیارت استان کرمان:

شرایط ثبت نام از متقاضیان 
زیارت اربعین اعالم شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: 
افــرادی کــه حــدود 50 یــا 60 روز از تزریق واکســن دوز 
ســوم آنهــا می گــذرد می تواننــد دوز ســال 1401 را دریافــت کنند 
و بدانیــد کــه همچــون آنفلوآنــزا بایــد ســالیانه تزیــق واکســن 
کرونا داشته باشــیم و مردم باید تا پایان شــهریور دوز یادآور را 

دریافت کنند.
»مهــدی احمــدی نــژاد« در جلســه  بــه گــزارش جام جــم، دکتر
ســتاد مقابله با کرونای اســتان کرمان گفت: ســیر کرونا بعد از 
پوشــش مناســب واکســن، نزولی شــد.وی از افزایــش تعداد 

موارد مبتال در استان سخن به میان آورد و ...
2

واکسن  یادآور  دوز  یور  شهر
کنید یق  کرونا را تزر

3

خرما  از  فرآورده  ع  نو  20 تولید 
توسط مددجوی کمیته امداد

استاندار  کرمان:

پرداخت اعتبارات برای اشتغال 
شود پیگیری 

معاون فنی و مهندسی گل گهر خبر داد:

ساخت قطعه گارد محافظ الستیک 
 دامپتراک های معدنی با حمایت گل گهر

سرپرست اتحادیه آسانسور کرمان:

با ارابه های مرگ منتظر 
باشید  دیگری   متروپل های 

 رئیس کل دادگستری استان در بازدید از آسایشگ رئیس کل دادگستری استان در بازدید از آسایشگاه بچه های حاج قاسم عنوان کرد:اه بچه های حاج قاسم عنوان کرد:

  رضایت خوب جانبازان از خدمات ارزنده رضایت خوب جانبازان از خدمات ارزنده 
شرکت گهرزمین شرکت گهرزمین 

 کرمان
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جوان خوش فکر تحت حمایت کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اســتان کرمان موفق به تولیــد ۲0 نوع 

فرآورده از محصول خرما شده است.
شهرستان بم از توابع این اســتان از سالهای گذشته به عنوان 
یکــی از قطب هــای تولیــد و صــادرات خرمــا در کشــور شــناخته 
می شــود. متأســفانه به دلیــل نبــود زیرســاخت الزم در صنایع 
پشــتیبان و تبدیلــی، همــواره محصــول خرمــا به صــورت خام و 
تک محصولی به فروش می رود و ضایعات خرما از جمله هسته 
خرما دورریز می شــود که به دلیل همین مساله عالوه بر ایجاد 

خسارت برای کشاورزان درآمد ...

www. daneshpayam. ir
www. jamejamonline. ir

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

در شهرستان بم صورت گرفت:



  پنجشنبه 9 تیر 1401   شماره 6250

 استاندار کرمان در ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: قرارگاه لشکر ثاراهلل 
کرمان در ابتدای جاده اهواز خرمشهر فعال می شود و به زائــران پیاده روی 

اربعین ارائه خدمت می کند 
به گــزارش جــام جــم، محمدمهدی فــداکــار در نشست ستاد مرکزی اربعین 
ود: استان کرمان امسال  یاست احمد وحیدی وزیر کشور افــز حسینی به ر

با در اختیار گرفتن زمینی از سپاه، قــرارگــاه لشکر ثــاراهلل را در ابتدای جاده 
« فعال کرده که بخشی از بار زائران پیاده روی اربعین در مرز  »اهواز  خرمشهر

شلمچه از دوش استان خوزستان کاسته می شود.
وی با اشــاره به زائــران خارجی اربعین حسینی نیز که از مرزهای شرقی وارد 
کــشــور و اســتــان کــرمــان مــی شــونــد، گــفــت: مــوکــب مــاهــان واقـــع در نزدیکی 

پلیس راه »کرمان  ماهان« برای زائران خارجی آماده و تجهیز می شود.
اســتــانــدار کــرمــان افـــزود: در ســال هــای اخــیــر جمع کثیری از زائـــران خارجی 
یـــارت مـــزار شهید حــاج قــاســم سلیمانی  یـــم کــه بــه ز اربــعــیــن حسینی را دار
ــه ای آنـــان ــذیـ ــغـ ــیــتــی و تـ ــد و بـــنـــابـــرایـــن مــســائــل بـــهـــداشـــتـــی، امــن ــ ــی رون ــ  م

 برنامه ریزی می شود.

قرارگاه لشکر ثاراهلل در شلمچه فعال می شود

خبــر
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اســتاندار کرمــان گفــت: در صورتــی کــه دســتگاهی بــا 
مشــکل پرداخت اعتبــار از ناحیه بانک مواجه اســت، 
این مســئله را اعالم کنند تــا پیگیری هــای الزم صورت 

گیرد.
 اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 
در سال 1401 به ریاســت محمدمهدی فداکار استاندار 
کرمــان برگــزار شــد و تعهــد اشــتغال دســتگاه های 
اجرایــی، تحلیــل وضعیــت بــازار کار اســتان در ســال 
گذشــته و عملکرد قانون اشــتغال پایدار روســتایی و 

ح شــد.محمدمهدی  جذب تســهیالت تبصره 1۸ مطر
فــداکار اســتاندار کرمــان در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 
ح هــای تولیــدی و  ظرفیــت بــزرگ تبصــره 1۸ بــرای طر
اشتغالزایی بر جذب ســریع دســتگاه ها از این بخش 
تاکید کرد و گفت: بخش عمده ای از جذب نشدن این 
تسهیالت متوجه خود دســتگاه ها است.او می گوید: 
دســتگاه های اجرایــی عملکــرد متفاوتــی در جــذب 
تســهیالت تبصــره 1۸ دارنــد و ایــن نشــان می دهد که 

خود دستگاه پیگیری نداشته است.
اســتاندار کرمــان گفــت: در صورتــی کــه دســتگاهی بــا 
مشــکل پرداخت اعتبــار از ناحیه بانک مواجه اســت، 
این مســئله را اعالم کنند تــا پیگیری هــای الزم صورت 

گیرد.
فداکار گفــت: تاخیــر در پرداخــت و جذب تســهیالت، 
ح را با  قــدرت خرید متقاضــی را هم پایین مــی آورد و طــر

مشــکل و چالش مواجه می کنــد، لذا تســهیالت باید 
ســریعتر پرداخت شــود.  به گفته او  از حداکثر ظرفیتی 
که در سیســتم مالی و بانکی وجود دارد، برای اشتغال 

استفاده کنیم.
جعفر رودری رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه گفــت: براســاس 
آخرین آمــار، 6۳ میلیــون نفر در کشــور جمعیت باالی 
15 سال یا در ســن کار هســتند که ۲ میلیون و 410 هزار 

نفر مربوط به استان کرمان است. 
اوبــا اشــاره بــه جمعیــت ۳ میلیــون و ۳۸۳ هــزار نفــری 
اســتان کرمان گفــت: از جمعیــت بــاالی 15 یا در ســن 
کار اســتان کرمــان، ۹۷1 هــزار و ۲51 نفــر جمعیت فعال 
( هستند  یا عرضه نیروی کار )قادر و مایل به انجام کار
که ۸6۲ هزار نفر آن ها شــاغل هســتند و آخرین تعداد 
بیــکاران اســتان 10۹ هــزار نفــر خواهــد بــود.رودری، 

جمعیــت غیرفعال اســتان را ۲ میلیــون و 410 هــزار نفر 
اعــالم کــرد و گفــت: عمــده ایــن جمعیــت را خانم های 
خانه دار و جمعیت در حال تحصیل شامل می شوند.

رودری می گویــد: مثبت شــدن اشــتغال در ســال 1400 
نشــان می دهد که آثار کرونــا در اقتصاد تعدیل شــده 
خ داده و  و در کنــار آن ســازگاری روی شــرایط تحریــم ر
سیاست های ثبات زا از ســوی دولت کمک می کند که 
این امر تــداوم یابــد.او گفت: مجمــوع اشــتغال ایجاد 
شــده کشــور در ســال 1400 تقریبــا 1۸4 هــزار فرصــت 
شــغلی اســت کــه ۲۲ هــزار مــورد آن معــادل 1۲ درصــد 

سهم استان کرمان است.
او می گوید: یکی از معضــالت بازار کار در ایران نســبت 
خ مشــارکت  به ســایر کشــور های دنیا، پایین بودن نر
خ بیــکاری جوانــان 1۸ تا ۳5 ســاله در اســتان  اســت، نر

کرمان ۲۳.4 درصد بوده که یک شاخص مهم است.

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمانضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

استاندار  کرمان:

پرداخت اعتبارات برای اشتغال پیگیری شود توسط خادمیاران رضوی انجام شد؛
اولی هــای  زائــر  وان  کار اعــزام 

بروات به مشهد مقدس

کاروان زائــر اولی هــای متشــکل از مددجویــان 
موسســه خیریــه ثامــن االئمــه بــروات و دو زوج 

جوان بمی به مشهد مقدس اعزام شدند.
بــه گــزارش جام جــم؛ محمــود مهــدوی، مســئول 
کانون هــای خدمــت رضوی شهرســتان بــم اظهار 
کرد: با همت خادمیاران رضوی و کانون تخصصی 
خادمــان رســانه ای امام رضــا )ع( شهرســتان بــم 
کاروان زائــر اولی هــای متشــکل از کــودکان 6 تــا 
1۲ ســاله در خانــه مهــر کــودکان بــی سرپرســت 
موسســه خیریه ثامــن االئمــه)ع( و دو زوج جوان 
بمی با عزیمت به مشهد مقدس، به زیارت بارگاه 

ملکوتی امام مهربانی ها مشرف شدند.
وی افــزود: ایــن کاروان با 1۳ نفــر از کــودکان خانه 
مهــر موسســه ثامــن االئمــه)ع( شــهر بــروات بــه 
همــراه دو مربــی و دو زوج جــوان بمــی کــه در روز 
میــالد امــام علــی بــن موســی الرضــا)ع(ازدواج 
شــدند.زهرا  )ع(  رضــا  امــام  مهمــان  کرده انــد 
قلعه خانــی، سرپرســت ایــن کاروان بیــان کــرد: 
کاروان زائــر اولی هــای بمــی در ســفر شــش روزه 
به مشــهد مقــدس در جــوار بــارگاه ملکوتــی امام 
هشتم)ع( مســتقر شــده و چهار روز مهمان امام 
مهربانی هــا بودنــد.وی افــزود: بــا پیگیری هــای 
صورت گرفته، این گروه اعزامی یک وعده مهمان 
ســفره بابرکــت امــام هشــتم)ع( در مهمانســرای 
حضرت واقع در صحن غدیر شــده و از برکت امام 

رضایی تبرک جستند.

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا جانبازان 
ضایعه نخاعی آسایشــگاه جانبــازان بچه های حاج 

قاسم دیدار کرد 
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمــان در پنجمین 
روز از هفتــه قــوه قضائیــه در بازدیــد از آسایشــگاه 
جانبــازان ضایعــه نخاعــی "بچه هــای حــاج قاســم"، 
بــرای ایجــاد شــعبه شــورای حــل اختــالف ویــژه 
ایثارگــران در محــل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
قــول مســاعد داد و گفــت: شــعبه های ویــژه ای 
نیــز جهــت ارائــه خدمــات قضایــی بــه جانبــازان و 

ایثارگران تعیین خواهد شد.
حجــت االســالم ابراهیــم حمیــدی در ایــن دیــدار 
خطاب بــه جانبازان این مرکز عنــوان کرد: ایثارگران 

ســرمایه های اصلی کشــور و نظــام هســتند و ثبت 
خاطــرات ایــن افــراد، خدمتــی اثرگــذار بــرای نســل 

جــوان خواهــد بود.نماینــده عالــی قــوه قضاییه در 
اســتان کرمان خاطرنشــان کرد:خدمــات گهرزمین 

در شــان جانبــازان می باشــد و ســتودنی اســت. 
درواقــع روحیه خوبــه جانبــازان و ابــراز رضایت این 
عزیزان نشــان از خدمــات ارزنده شــرکت گهرزمین 

است.
وی در ادامــه افــزود: جــا دارد یــادی کنیم از شــهید 
واالمقــام حــاج قاســم ســلیمانی کــه بنــا بــر توصیه 
ایشــان این آسایشگاه بنا شد و شــرکت گهرزمین 
توانست در این راســتا به خوبی به وظیفه خودش 
جانبــازان  آسایشــگاه  اســت  کند.گفتنــی  عمــل 
قطع نخــاع بچه هــای حاج قاســم به همت شــرکت 
گهرزمیــن و در راســتای مســوولیت های اجتماعی 
و در زمینــی بــه وســعت دو هــزار و 500 مترمربع و با 

۸50 مترمربع زیربنا احداث شده است.

کاروان ســالمت شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
درچهارمیــن برنامــه خــود در ســال 1401 بــا شــعار 
، همدلــی، ســالمت ایــن هفتــه در مناطــق  گل گهــر
کم برخــوردار منطقــه دل مــر از توابــع کفه مــر بخش 
گلســتان ســیرجان به ارائه خدمات رایگان سالمت 

پرداختند. 

یــت ســالمت،  ایــن تیــم ســالمت بــه همــت مدیر
۸  نفــر از  یســت شــرکت شــامل  ایمنــی و محیط ز
متخصصان و کارشناســان حوزه بهداشت و درمان  
شــرکت گل گهر بودند که خدماتــی از جمله ویزیت، 
مراقبت هــای اولیه درمانــی و توزیع اقالم بهداشــتی 

ارائه کردند.

داروهــای تجویــز شــده توســط تیــم درمانــی کاروان 
ســالمت، توســط واحــد بهداشــت و درمان شــرکت 
گل گهر از طریق داروخانه هــا تهیه و تحویل بیماران 
مذکور شــدند. قــرار اســت تیــم درمانی ایــن کاروان 
بــه صــورت دوره ای در ســایر مناطــق کم برخــوردار 

شهرستان نیز حضور یابند.

معــاون فنی و مهندســی مجتمع گل گهر از ســاخت 
قطعــه گارد محافظ الســتیک دامپتراک های معدنی 

با حمایت گل گهر خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم، مهنــدس مصطفــی عبداللهی 
گفت: این قطعه با حمایت شــرکت معدنی صنعتی 
گل گهر و پیمانکاران گهر همکار و آرمان گهر،توسط 
گــروه صنعتــی صــراط فتــح ســیرجان ســاخته شــده 
اســت.وی با بیان این کــه یکــی از مهمترین قطعات 
، الســتیک  ارزبــر زنجیــره فــوالد و معــدن کشــور
دامپتراک هــای معدنــی اســت، گفــت: تولیــد ایــن 
قطعه به حجــم ســرمایه گذاری عظیمی نیــاز دارد که 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گام اول، رویکرد 
کاهش مصرف این قطعه را در دســتور کار خود قرار 

داده است.
معــاون فنــی و مهندســی مجتمــع گل گهــر اظهــار 
داشــت: تاکنــون دو اقــدام جهــت کاهــش مصــرف 

الســتیک دامپتراک های معدنی تدوین و اجرا شده 
است که شامل روکش الستیک های معدنی و گارد 

محافظ الستیک بوده  است.
عبدالهــی افــزود: گارد محافــظ الســتیک که شــرکت 
RUD آلمــان طــراح و تولیــد کننــده آن با برنــد تجاری 
SideFlux است؛ از آسیب به دیواره کناری الستیک 
جلوگیــری می کنــد امــا در معــادن بــه خاطــر وجــود 
ســنگ های تیز و عدم دید کامل الســتیک ها توسط 
راننــده بــه خصوص الســتیک عقب ســمت شــاگرد 
پارگــی الســتیک از ناحیــه دیــواره کنــاری بــه صــورت 
متعــدد اتفــاق می افتــد و گاه الســتیک بــا ســطح آج 
مناســب، بــه دلیــل پارگــی از دیــواره کنــاری، قابلیت 
ادامــه کار را از دســت داده و پیمانــکاران مجبــور بــه 

تعویض الستیک می شود.
عبداللهی بیان کرد: بر اســاس تفاســیر فــوق، پروژه 
ساخت گارد محافظ الســتیک، توسط گروه صنعتی 

صــراط فتــح ســیرجان در دســتور کار قــرار گرفــت 
و اولیــن نمونــه آن بــر روی یکــی از دامپتراک هــای 
پیمانــکاران منطقه گل گهــر جهت تســت عملیاتی 
نصب شــد، تا در صورت موفقیت آمیز بودن تست 
عملیاتی، تولید انبوه آغاز و بر روی کلیه دامپتراک ها 

و سایر ماشین آالت معدنی نصب شود. 
وی افــزود: ایــن قطعــه نــه تنهــا در معــادن منطقــه 
،بلکــه در کلیــه معــادن ایــران کاربــرد دارد و  گل گهر
و  الســتیک  مصــرف  کاهــش  بــه  شــایانی  کمــک 
خــروج کمتــر ارز از کشــور خواهــد کرد.معــاون فنی و 
مهندسی مجتمع گل گهر ضمن تشکر از همکاران 
واحدهای تعمیرات و آپارات شرکت های گهرهمکار 
و آرمان گهــر کــه در طــول مراحل ســاخت، بــا انتقال 
دانش و تجربیات خود، به انجام پروژه کمک کردند، 
گفــت: امیدواریــم بــا همفکــری و تــالش یکدیگــر 

شاهد اعتالی بیشتر صنعت کشور باشیم.

 نشســت تخصصــی مقــام عالــی وزارت بــا مدیــران 
صنعت برق کشور با موضوع مدیریت مصرف و گذر 

از پیک 1401 به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
به گــزارش جام جــم، در این نشســت دکتــر علی اکبر 
محرابیان وزیر نیــرو با ابراز خرســندی از برنامه ریزی 
خــوب و دقیــق مدیــران صنعــت بــرق در راســتای 
مدیریــت مصــرف گفــت: اکثــر شــرکت های توزیــع، 
برنامه هــا را با انحراف بســیار کــم پیگیــری کردند که 
بسیار خوب و قابل قبول اســت، هرچند در ابتدای 
مســیر هســتیم و تــا پایــان فصــل گــرم ســال انــدک 
شــرکت هایی که عملکرد قابل قبولی ارائــه نکردند، 

باید به شرایط مطلوب نزدیک شوند.
وی با اشــاره به این که تالش مضاعف و برنامه ریزی 
، بهــره وری بیشــتری را به دنبــال خواهد  منســجم تر
داشــت، خواســتار مراقبــت دقیــق از شــبکه شــد و 
افزود: شبکه ممکن اســت دچار اشکاالتی از جمله 
مســائل مربــوط بــه خطــوط، حمله هــای ســایبری و 
محدودیت های انتقال برای شــبکه شود که نتیجه 
همه ایــن موارد قطعی برق اســت، پــس نباید اجازه 

بروز این اتفاقات را بدهیم.
وزیــر نیــرو در بخش دیگــری از ســخنانش بــه برخی 
حوادث که خاموشــی ها را بــه دنبال دارد اشــاره کرد 
و گفت: این اتفاقات به دلیل سوءمدیریت صورت 
می گیرنــد و شــرکت توانیــر موظــف اســت بــا رصــد 

کامــل، در صــورت مشــاهده هرگونــه حادثــه منجــر 
بــه خاموشــی، مدیــر واحــد مربوطــه را جهــت ارائــه 
توضیحــات فرابخواند.دکتــر محرابیان خاطرنشــان 
کــرد: از لحظه آغــاز برنامــه گــذر از پیــک 1401، رصد به 
شــکل ویــژه ادامــه دارد و رضایــت مــردم نشــان از 
ح تــا ایــن لحظــه می دهــد.وی افــزود:  موفقیــت طــر
این کــه دولت بــا پایش مســتمر ادارات بــر خودش 
ســخت گرفته تا آرامش مردم حفظ شود، کار مثبت 
و خوبی بود، هرچند همچنان شــاهد عدم همکاری 
برخی ادارات هستیم که باید تعارف را کنار گذاشت 
و بــا برخــورد بــا اداره مربوطــه ضمــن هماهنگــی 
استانداری، نام آن را هم به عنوان اداره ای که مصرف 

را رعایت نمی کند، منتشر و رسانه کرد.
مقام عالــی وزارت نیــرو درباره مدیریــت مصرف برق 
در بخش هــای صنعتــی و کشــاورزی هــم گفــت: در 
ایــن بخش ها بایــد عدالــت و انصاف در نظــر گرفت 
شــود. در تامیــن انــرژی برخــی از واحدهــا از جملــه؛ 
مرغداری هــا، دامداری ها یا شــرکت های داروســازی 
کــه داروی آن ها نیــاز روز بــازار اســت نباید مشــکلی 
ایجــاد شــود. واحدهــای صنفــی و صنعتــی کوچــک 
هــم کــه عمدتــًا آســیب پذیر هســتند نبایــد هیــچ 
گونــه محدودیتــی داشــته باشــند کــه خوشــبختانه 
امسال در مقایسه با پارسال در این زمینه عملکرد 
رضایت بخشی ثبت شــده اســت.دکتر محرابیان با 

اشاره به عملکرد مثبت مدیریت مصرف در بخش 
خانگــی افــزود: تعــداد زیــادی از مشــترکان خانگــی 
مشــمول دریافــت پــاداش مدیریــت مصــرف بــرق 
شدند که این نشان می دهد مردم به سفارش های 
خدمتگــزاران خــود در صنعــت بــرق توجــه کردنــد 
و ضمــن پیگیــری در پرداخــت پاداش هــا، بایــد 
اطالع رســانی در این مــورد بــه بهترین شــکل انجام 
شــود تا هموطنان ما مطمئن شــوند در وعده خود 

صادق هستیم.
گاهی  بخشی  وی با پررنگ دانستن نقش رسانه در  آ
هرچه بیشتر مردم، از زحمات انجام شده قدردانی و 
تصریح کرد: رســانه ها در تاکید بر این که مشترکانی 
که طبق الگوی مصرف خــود را مدیریت نمی کنند با 
قبوض سنگین مواجه می شوند، فعالیت بیشتری 
داشــته باشــند تــا مــردم بداننــد بــرق را در حــد الگو 
مصــرف کننــد و در صــورت عبــور از الگــو، دیگــر بــه 

صورت یارانه ای نمی نوانند از برق استفاده کنند.
وزیــر نیــرو در پایــان بــا اشــاره بــه این کــه در روزهای 
ح مدیریــت مصــرف بــرق انتظــار  ابتدایــی آغــاز طــر
درصــدی تلفــات را داشــتیم کــه بــا عملکــرد بســیار 
خوب اکثر مدیران تلفات به حد مورد انتظار نرسید، 
خاطرنشــان کرد: توقع می رود با هماهنگی بیشتر و 
ثابت قدم بودن در برنامه ها، درصد مورد انتظارمان 

در تلفات برق، به صفر برسد.

رضایتمندی مردم هدف اصلی 
وزارت نیرو برای گذر از پیک ۱4۰۱

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

شهریور دوز یادآور واکسن کرونا 
را تزریق کنید

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: 
افــرادی کــه حــدود 50 یــا 60 روز از تزریق واکســن دوز 
سوم آنها می گذرد می توانند دوز سال 1401 را دریافت 
کننــد و بدانیــد کــه همچــون آنفلوآنــزا باید ســالیانه 
تزیــق واکســن کرونــا داشــته باشــیم و مــردم باید تا 

پایان شهریور دوز یادآور را دریافت کنند.
»مهــدی احمدی نــژاد« در  بــه گــزارش جام جــم، دکتر
جلسه ســتاد مقابله با کرونای اســتان کرمان گفت: 
ســیر کرونا بعد از پوشــش مناسب واکســن، نزولی 
شــد.وی از افزایــش تعــداد مــوارد مبتــال در اســتان 
ســخن به میان آورد و اظهار کرد: در حال حاضر فقط 
44 نفــر مبتــال )قطعــی و مشــکوک( در بیمارســتان 
افضلی پور بســتری هســتند کــه ابتــالی 1۳ نفــر آنها 
قطعــی اســت و دو نفــر آنهــا در بخــش ICU بســتری 

هستند.
به گفته سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان 
در هفتــه قبــل ۲۳ نفــر مبتــالی قطعــی بــه کرونــا در 
اســتان کرمــان بــوده و این در حالی اســت کــه هفته 
ماقبــل آن 10 نفر و در ســه هفتــه قبل ۹ نفــر مبتالی 

قطعی به کووید 1۹ در استان بوده است.
وی از فوت ســه نفــر در هفته گذشــته بــه دلیل ابتال 
به کرونا در استان خبر داد و عنوان کرد: در دو هفته 
قبل یک نفر و در ســه هفته قبل اصال مورد فوتی به 
دلیل ابتال بــه کووید 1۹ در اســتان کرمان نداشــتیم. 
گفتنی اســت کــه از ۲۳ نفــر مبتــالی قطعــی در هفته 
گذشــته 6 مــورد در ســیرجان، در حــوزه دانشــگاه 
، در حــوزه دانشــگاه  علــوم پزشــکی جیرفــت دو نفــر
علوم پزشکی رفسنجان یک نفر داشته اند.به گفته 
احمدی نژاد تعداد مبتالیان با شــیب مالیم در حال 
افزایش اســت، اما این موضوع جــای نگرانی ندارد و 

با همکاری آحاد مردم قابل کنترل است.
»رحمان جاللی« معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار کرمان نیز در این جلسه گفت: کمیته های 

ستاد مقابله با کرونا دوباره فعال شوند.

معاون فنی و مهندسی گل گهر خبر داد:

ساخت قطعه گارد محافظ الستیک 
 دامپتراک های معدنی با حمایت گل گهر

 رئیس کل دادگستری استان در بازدید از آسایشگاه بچه های حاج قاسم عنوان کرد:

 رضایت خوب جانبازان از خدمات ارزنده شرکت گهرزمین 

، هم دلی، سالمت«؛  با شعار »گل گهر

کاروان سالمت گل گهر به مناطق کم برخوردار رفت 
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خبر

3 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه توســعه ۳0 
کیلومتــری  شــبکه توزیــع آب در ســطح اســتان خاطــر نشــان کــرد: 15 کیلومتر 
از خط انتقال در بخش شــهری و روســتائی توســعه یافتــه و 1۲ کیلومتــر از خط 

انتقال در بخش روستائی بازسازی شده است.

به گــزارش جام جــم، علیرضا عبدیــان تصریــح کرد: نیــاز آبــی در اســتان 1۳ هزار 
و ۸۲4 لیتر بر ثانیه اســت کــه از این عــدد 10 هــزار و 1۸5 لیتر بر ثانیــه در بخش 

شهری و ۳ هزار و 6۳۹ لیتر بر ثانیه در بخش روستایی نیاز آبی داریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان خاطر نشان کرد: حداکثر توان 

تولیــد قابل برداشــت آب در اســتان11 هــزار و ۳15 لیتر بــر ثانیه اســت و میزان 
کمبود آب در استان ۲ هزار و 50۹ لیتر بر ثانیه است که از این مقدار  هزار و ۸11 
لیتر بر ثانیــه در بخش شــهری و 6۹۸ لیتر بــر ثانیه در بخش روســتایی کمبود 

آب وجود دارد.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمانضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

35 کیلومتر از شبکه توزیع آب در استان بازسازی شد

باعث افتخار اســت که امروز در خدمــت اصحاب و علم 
دانــش  هســتم کــه دل مشــغولی های بخــش صنعــت 
ح کنــم و بــا یــک مفاهمــه انشــااهلل بتوانیــم  مــس را طــر
نقشــه راهی را در تعامــل با هم تهیــه کنیم و این نقشــه 
راه، در واقع مســیر مــا را در آینــده ای دور و نزدیک معین 
کند. دکتــر علی رســتمی مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
مس ایران در جلســه تعامل شــرکت ملــی صنایع مس 
ایران با دانشــگاه شــهید باهنــر کرمان که به مناســبت 
روز بسیج استادان در دانشــگاه باهنر کرمان و با هدف 
ترسیم نقشه جامع مس برگزار شــد، گفت: از استادان، 
متخصصان، نخبگان و مجموعه دانشــگاه کــه بتوانند 
بــه شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در فنــاوری نویــن 
کمک کنند استقبال می کنیم تا در کارکرد فعلی و سنتی 
خودمان بکار ببریم و باعث بهره وری شویم.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع مس ایران به پتانسیل و ظرفیت ها 

و رتبه ها شــرکت ملی مس با دیگر کشــورها اشاره کرد و 
گفت: جامعه بالنــده علمی و صنعتی، جامعه ای اســت 
که 5 ســال اول وارده کنند تکنولوژی و مهندســی باشد 
و 5 ســال دوم باید تالش کند که خودش داشــته باشــد 

و در 5 سال سوم بتواند صادر کننده مهندسی باشد.
وی گفــت: بــا وجود پتانســیل علمی کــه در دانشــگاه ها 
اســت ما بایــد در مرحلــه اول در صنعت مس خواســته 
خــود کشــور را تامین کنیــم و بعــد بتوانیم صــادر کننده 

تکنولوژی، دانش و مهندسی باشیم.
شــهادت  ســالروز  بــه  اشــاره  بــا  رســتمی  دکتــر 
بــا  چمــران  شــهید  همانطــور  گفــت:  چمــران  دکتــر 
نوآوری هایــش در بکارگیــری مهندســی جنــگ و جهــاد 
و محرومیت زدایی هایــش موفــق بــوده مــا هــم امــروزه 
در یــک جنــگ اقتصــادی تمام عیــار هســتیم که نیــاز به 
چمران هایی داریم که در واقع مسائل و مشکالت حوزه 

اقتصــاد و صنعت را حــل کنند.مدیر عامل شــرکت ملی 
ح هــا و ایده های  صنایع مس ایــران پــس از شــنیدن طر
اســتادان و متخصصــان اســتان کرمــان در خصــوص 
الت،  هــوش مصنوعــی، مراقبــت در کارکــرد ماشــین آ
افزایــش بهــره وری و... از دانشــگاه خواســتار کمــک در 
زمینــۀ پیــاده ســازی انقــالب چهــارم صنعتــی در صنایــع 

مس شد.
وی افزود تغییرات را باید از انسان ها و تغییر نگاه شروع 
کنیم و افزود: از هر نوع پیشــنهادی برای سوق دادن به 
انقالب صنعتــی چهــارم اســتقبال خواهیــم کرد، زیــرا در 

حال حاضر این انقالب بهترین عملکرد را دارد.
مدیــر عامــل شــرکت مــس مثالــی از پــرورش ماهــی در 
دریای عمــان با اســتفاده از فناوری نویــن انقالب چهارم 
صنعتــی بیــان کــرد و گفــت: تفــاوت فاحشــی در فناوری 
ح هر جا از فنــاوری نوین انقالب  نوین اســت، در این طر

چهــارم صنعتــی اســتفاده شــده بــود ۲۷0% نســبت بــه 
حوضچه هایــی کــه اســتفاده نشــده بــود تفــاوت تولید 

وجود داشت. 
همچنین دکتر حســین اکبری فرد سرپرســت دانشگاه 
باهنــر کرمــان در ایــن نشســت، ارتبــاط دانشــگاه  بــا 
صنعــت را چالش همیشــگی عنــوان کرد و حضــور دکتر 
علــی رســتمی مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران در دانشــگاه را نقطــه مثبتــی قلمداد کــرد و گفت: 
انشــااهلل بتواند فرصت خوبی بــرای تعامل دانشــگاه با 
صنعت ایجاد شــود. وی با اشــاره به معرفی و قدمت 50 

ساله دانشــگاه خاطر نشــان کرد: این دانشــگاه با نگاه 
خیرانه و خیرخواهانه در رفع مســائل کشــور بنا شــده و 
امیدواریــم دانش آموختگانــی بــرای پیشــبرد اهــداف و 

رسالت های دانشگاه، تربیت شوند. 
دکتر اکبری فرد افزود: مجموعه دانشــگاه شــهید باهنر 
کرمان به عنوان بزرگترین دانشــگاه جنوب شرق کشور 
با ظرفیت هــای باالیی کــه دارد می تواند بــا تربیت نیروی 
انســانی متخصــص در حــوزه آمــوزش و پژوهش هــای 
کاربــردی، در حــل مســائل جامعــه و ارتبــاط بــا صنعــت 

نقش بسزایی داشته باشد.

عبــاس ســلطانی نــژاد گفــت: در کرمــان هــزار و 100 
لیتــر در ثانیــه آب کم داریــم و بــرای عبــور از بحران 

تابستان، آب باید بهینه مصرف شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آبفــا اســتان 
کرمان، سلطانی نژاد خاطر نشان کرد: در تابستان 
به دلیلــی گرمی هوا مصــرف آب افزایــش می یابد و 
مــردم در اوج مصرف باید دقت بیشــتری کنند و با 

ما در پایداری آب همکاری کنند.
وی در خصــوص افزایــش ظرفیــت شــبکه توزیــع 
آب اظهــار داشــت: ما تــا جایی کــه منابــع آب اجازه 
میــداده بــه ظرفیــت شــبکه اضافــه کردیــم و در 
ایــن تابســتان نســبت بــه ســال های گذشــته تــا 
کنــون مشــکالت کمتــری داشــته ایــم امــا بــا ایــن 
وجــود نبایــد از صرفــه جوئــی غفلــت شــود چراکــه 
مــا در کرمــان 1100 لیتــر در ثانیــه کمبــود آب داریــم 
و افزایــش ظرفیــت شــبکه دلیلــی بــر عــدم صرفــه 

جوئی نیست.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا 
اســتان کرمــان بــه کاهــش فشــار آب در ســاعات 
پایانــی شــب اشــاره کــرد و افــزود : بــرای این کــه در 
زمــان اوج مصــرف و در طــول روز مردم با مشــکل 
کــم آبــی مواجــه نشــوند در ســاعات پایانــی شــب 
فشــار آب در شــبکه کاهــش می یابــد تــا ذخیــره 

سازی برای روز انجام شود.
وی ادامه داد:  به دلیل کمبود آبی که در تابســتان 
وجــود دارد، از شــهروندان تقاضــا می شــود ضمن 
مدیریت مصــرف خــود، چنانچــه در حال ســاخت 
و ســاز هســتند حتــی المقــدور یکمــاه ســاخت 
و ســاز خــود را بــه تعویــق اندازنــد و از آب شــرب 
برای ســاخت و ســاز اســتفاده نکنند تا برای ســایر 
شهروندان مشکل ایجاد نشــود و در صورت بروز 
مشــکل، با تمــاس بــا شــماره 1۲۲ موضــوع را به ما 
ع وقت حتما  اطالع دهند و تیم پیگیری ما در اســر

مشکل را رفع می نماید.

مدیرعامل شرکت مس در دیدار با رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان:

نقشه راه آینده شرکت مس در تعامل
 و همکاری با دانشگاه تعریف شده است

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آبفا  استان:

بهینــه  دارد؛  آب  کمبــود  کرمــان 
مصرف کنیم

معاون سازمان حج و زیارت استان کرمان گفت: امســال پیش ثبت نام از متقاضیان اربعین از 
10 تیر به مدت ۲0 روز روز از طریق سامانه سماح انجام می شود.

 محمد علی مجد گفــت: به اطالع عموم مشــتاقان می رســاند با توجــه به مصوبه ســتاد مرکزی 
اربعین مقرر شده اســت، پیش ثبت نام از متقاضیان زیارت اربعین حســینی از ساعت ۹ صبح 

؛ یعنی تا ۳1 تیر 1401 ادامه داشته باشد. روز جمعه 10 تیر 1401 آغاز شود و این روند به مدت ۲0 روز
او می گوید: پیش ثبت نام از طریق ســامانه ســماح بــه آدرس samah.haj.ir انجام می شــود. به 
گفته معــاون ســازمان حــج و زیارت اســتان کرمان ضــروری اســت هموطنان نــکات زیــر را مورد 
توجه قرار دهند: 1- در این مرحله صرفا پیش ثبت نام انجام می شود و به منزله ثبت نام قطعی 
نیســت.۲- پیش ثبت نام از متقاضیــان هیچ گونه تعهــدی برای ســازمان حج و زیــارت مبنی بر 
اعزام نخواهد داشــت و نحوه و زمان ثبت نام قطعی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.۳- چنان 
چه هر گونه محدودیتی از ســوی دولت عراق برای تشــرف به زیارت اربعین در نظر گرفته شــود، 
نحوه ثبت نــام قطعــی متقاضیــان از بیــن افــرادی که پیش ثبــت نام کــرده انــد، تعییــن و اعالم 
خواهد شــد.4- با توجه به این که نــکات و موارد مهــم از طریق شــماره تلفن همراه ثبت شــده 
در ســامانه اطالع رســانی خواهد شــد، ضرورت دارد افراد متقاضــی در ثبت شــماره تلفن همراه 
خود در ســامانه دقت کنند.5- طبق مصوبه ســتاد مرکزی اربعین، تزریق حداقل ۲ ُدز واکســن 
کرونا از شــرایط تشــرف اســت که در زمان ثبــت نام قطعــی از وزارت بهداشــت اســتعالم صورت 

می پذیرد.بدیهی اســت از ثبت نــام قطعی متقاضیانی کــه حداقــل ۲ ُدز واکســن را تزریق نکرده 
باشــند، جلوگیری می شــود؛ بنابراین از هــم اکنــون متقاضیان باید نســبت به تکمیــل مراحل 
واکسیناسیون خود اقدام کنند.6- داشــتن گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ اعزام الزامی 
است؛ بنابراین افراد در صورت لزوم از هم اکنون نسبت به دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند.

مجد گفــت: طبــق نظــر وزارت بهداشــت، درمان و آمــوزش پزشــکی و بــا توجه به شــرایط خاص 
ایام اربعیــن، بیماران زیر از تشــرف به عتبــات در این ایام منع شــده اند و تاکید می شــود از ثبت 
نام خــودداری کننــد:- بیمــاران دیابتی بــا زخم و یــا عفونت انــدام. -بیمــاران دیابتی که مشــکل 
کلیــوی دارند. - بیمــاران مبتال بــه رتینوپاتی پیشــرفته. - بیمــاران دارای عــوارض و عالئم قلبی و 
عروقــی. - بیمارانی کــه کنترل نامطلــوب قند دارند یــا قند ناشــتای ۲50 و باالتــر دارنــد. - بیماران 
مبتال به ســرطان که در حال درمان هســتند. - بیماران مبتال به ســرطان که وضعیت جسمانی 
نامطلوب دارند. - بیماران مبتال به آسم و COPD شدید و یا کنترل نشده. - افرادی که بنا به نظر 
پزشــک دارای بیماری واگیر به ویژه بیماری های تنفسی، گوارشی و پوســتیمی باشند. - افرادی 
که تست کرونای آن ها مثبت اســت تا 5 روز اول تســت مثبت در صورت نداشتن وجود عالئم 
حاد. - افرادی که دارای بیماری حاد تب دار می باشند تا حداقل 4۸ تا ۷۲ ساعت پس از قطع تب 
، باالخص بیماری های تنفســی و گوارشــی و پوســتی با انجام  بدون اســتفاده از دارو های تب بــر
معاینه مجدد.او می گوید: افراد زیر نیز تا حد االمکان از تشــرف به زیارت اربعین حسینی و ثبت 
. - سالمندان باالی 60 ســال. - افراد دارای بیماری های زمینه ای.  نام خودداری کنند:- زنان باردار
- افراد دارای فشــارخون باالی کنترل نشــده. - افراد مبتال به دیابت کنترل نشــده - افراد چاق با 
ضریب توده بدنی بیــش از 40. - افراد دارای ضعف یا نقص سیســتم ایمنی. - افــرادی که به طور 

مزمن از ترکیبات حاوی سالیسیالت استفاده می کنند.

یارت اربعین اعالم شد شرایط ثبت نام از متقاضیان ز

ح صرفه جویــی مصــرف  رزمایــش مشــترک طــر
آب و بــرق بــه نــام مبــارک حضــرت امــام رضــا )ع(

آغاز شد. 
آب  مصــرف  صرفه جویــی  مشــترک  زمایــش  ر
و بــرق متبــرک بــه نــام حضــرت امــام رضــا)ع( بــا 
حضور وزیــر نیــرو، فرمانــده کل ســپاه و جمعی 
از مقامات کشــوری و لشــکری به صورت ارتباط 
ویدئویــی بــا شــرکت هاو رده هــای اســتانی در 

سراسر کشور آغاز شد.
این مراســم در شــمال اســتان کرمان بــا حضور 
ســردار نظری جانشــین ســپاه ثــاراهلل و مدیران 
عامــل شــرکت های توزیع بــرق شــمال،  جنوب 
و دیگــر مدیــران صنعــت آب و بــرق اســتان در 

محل سپاه ثاراهلل اســتان کرمان برگزار شد.
بــه گفتــه محمــد ســلیمانی مدیرعامل شــرکت 
زمایــش در  توزیــع بــرق شــمال اســتان، ایــن ر
راســتای تحقق فرامین فرمانــده معظم کل قوا 
مبنــی بــر صرفه جویــی به عنــوان یک  سیاســت 
کالن  برنامه هــای  اساســی  خطــوط  متــن  در 

کشور اجرا  می شود.
وی اجــرای اقدامــات موثــر در کاهــش مصــرف 
کمــک بــه پایــداری شــبکه آب و بــرق از جملــه 

اضطــراری،  بــرق  مولدهــای  کــردن  وشــن  ر
حداقــل اســتفاده از سیســتم های سرمایشــی 
وشــنایی، اســتفاده از نــور طبیعــی، عــدم  و ر
نورپــردازی و روشــن کــردن محوطــه، مدیریــت 
آب  از  اســتفاده  ممنوعیــت  و  آب  مصــرف 
شــرب در فضــای ســبز و ... از جملــه اقدامــات 

ح ســه ماهــه  اجرایــی در طــول اجــرای ایــن طــر
ذکر کــرد و گفــت:  ایــن رزمایــش در مرحله اول 
وزارت  ســاختمان های  و  اماکــن  تمــام  بــرای 
نیــرو، وزارت کشــور و رده هــای ســپاه و بســیج 
 و در مراحــل بعــدی ســایر ادارات و نهادهــا

 برگزار می شود.

معاون شهرســازی و معماری شــهردار کرمــان، از اجرای 
ح جامع ســه بعدی بلوار »۲۲ بهمن« بــا رویکرد ایجاد  طر

فضایی برای حضور بیشتر کودکان خبر داد.
به گزارش جام جم، محســن پوراســماعیلی گفــت: برای 
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت موجــود دوطــرف بلــوار »۲۲ 
بهمن« و به منظور توسعه فضاهای شــهری استاندارد 
و مناســب حضور بیشــتر کــودکان )بــا توجه بــه این که 
شــهر کرمان به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک نیز 
معرفی شــده( و از آنجاکــه ســرزندگی و جذابیت ســابق 
محور »۲۲ بهمن« طی ســالیان گذشــته با احداث محور 
ح  گردشــگری »هفت باغ« از دســت رفته، اجــرای این طر
در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: همچنین 
به دلیــل کمبــود تســهیالتی در ایــن معبر مانند مســیر 
دوچرخــه و پیــاده راه بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهای 
به روز ترافیکی و ایمن برای حضور تمام اقشار، معاونت 

شهرســازی و معمــاری شــهرداری کرمــان، نســبت بــه 
ح خدمات و عقد قــرارداد با مشــاور ذی صالح  تهیۀ شــر
ح جامــع ســه بعدی طراحــی شــهری بلوار  با عنــوان »طــر
۲۲ بهمــن« اقــدام کــرده اســت.معاون شهرســازی و 
ح در  معمــاری شــهردار کرمــان، بــا بیــان این کــه این طــر
قالب سکانس های مختلف و فازبندی و سایر جزییات 
اجرایــی، و بــا محوریــت حضــور کــودکان طراحــی شــده 
اســت، گفت: با اجرای پــروژه مذکــور به طــول تقریبی 5 
، در مجمــوع 10 کیلومتر  کیلومتر در هر ســمت از محــور
بــه مســیر دوچرخه ســواری و پیــاده روی ســطح منطقه 
افــزوده می شــود و بــا لحــاظ فضاهــای مناســب حضــور 
کودکان، ســایر اعضای خانواده ها در کنار فرزندان شان 

می تواند از فضای مذکور بهره ببرند. 
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار کرمــان افــزود: 
تمــام مــوارد و بخش هــای موردنیاز ایــن پروژه از ســوی 

مشــاور اراپه شــده و تأیید کارگروه ترافیک شــهرداری را 
نیز اخــذ کرده، و تنهــا به اخــذ تأییدیه از شــورای ترافیک 
نیــاز دارد. پوراســماعیلی ادامــه داد: همچنیــن جهــت 
ح به معاونت حمل ونقل  بررسی موارد اجرایی پروژه، طر

و امور زیربنایی شهرداری نیز ارسال شده است.

یت مصرف  ح نظارت میدانی مدیر آغاز رزمایش مشترک طر
آب و برق دستگاه های خدماتی در شمال استان

جــوان خوش فکــر تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امام 
خمینــی )ره( اســتان کرمــان موفــق بــه تولیــد ۲0 نــوع 

فرآورده از محصول خرما شده است.
شهرســتان بم از توابع این استان از ســالهای گذشته 
به عنــوان یکــی از قطب هــای تولیــد و صــادرات خرمــا 
در کشــور شــناخته می شــود. متأســفانه بــه دلیــل 
نبــود زیرســاخت الزم در صنایــع پشــتیبان و تبدیلــی، 
همواره محصــول خرما به صورت خــام و تک محصولی 
بــه فــروش مــی رود و ضایعــات خرمــا از جملــه هســته 
خرمــا دورریــز می شــود کــه بــه دلیــل همیــن مســاله 
عالوه بر ایجاد خســارت برای کشــاورزان درآمــد کمی از 

محل فــروش خرما نصیــب آن ها می شــود. امــا اکنون 
مددجوی جــوان تحــت حمایت کمیتــه امداد اســتان 
کرمــان با ۲1 ســال ســن کــه در حــال تحصیل در رشــته 
روانشناســی اســت، موفــق بــه تولیــد محصوالتــی 
ارزشمند شده که در راستای  افزایش کمیت و کیفیت 
صــادرات خرما نقش بســزایی ایفــا می کند.ایــن جوان 
کارآفرین در مــورد انگیــزه خــود از ایــن کار می گویند، با 
توجه بــه این که محصــول خرمــا برای خــام فروشــی در 
ســردخانه ها نگهداری می شــود و ســود چندانــی عاید 
کشــاورزان نمی شــود به ایــن فکر افتــادم کــه از خرما و 
ضایعــات آن محصوالتــی فــرآوری کنــم که ســود خوبی 

نصیب کشاورزان شــود.این جوان خالق و خوش فکر 
ادامــه می دهد، از ســال ۹4 کار خــود را آغاز کــردم و پس 
از اخــذ مجوزهــای قانونی اقــدام به تولیــد ۲0 فــرآورده از 
جمله حلــوا خرمــا، قهــوه خرمــا، شــیره خرمــا، چیپس 
خرمــا، کمپــوت خرمــا، شــیره ارده، ترشــی خــارک و ... از 
محصول خرما کردم. وی که توانســته هم اکنون زمینه 
اشتغال هفت نفر را نیز فراهم کند می گوید، در صورت 
دریافــت تســهیالت و حمایــت از ســوی دســتگاه ها و 
ارگان هــا و خریــد دســتگاه های بســته بندی می توانــم 

زمینه اشتغال ۲0 نفر را فراهم کنم.
این مددجوی کارآفرین با بیان این که فرآوری محصول 
خرما سود بسیار باالیی دارد خاطرنشان می کند، تمام 
محصوالتی کــه از خرما و ضایعــات خرمــا تولید می کند 
به اســتان تهران ارسال می شــود و به فروش می رسد.
وی کــه هم اکنــون ماهیانــه ۲0 میلیــون تومــان درآمــد 
خالص دارد می گویــد، در صورت دریافت تســهیالت و 
خرید و راه اندازی دستگاه های بسته بندی محصوالت 
تولیدی خود را به کشــورهای همســایه صــادر خواهم 
کــرد. ایــن جــوان خوش فکــر ســال گذشــته در رویداد 
کارآفرینــی که با حضــور 500 نفر از مددجویــان کارآفرین 
تحــت حمایت کمیته امــداد برگزار شــد، شــرکت کرد و 

ایده وی به عنوان ایده برتر معرفی شد.

ع فرآورده از خرما توسط  تولید 20 نو
مددجوی کمیته امداد

معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان خبر داد:
ح جامع در بلوار »22 بهمن« اجرای طر

مســئول واحد پیونــد اعضاء دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمــان گفــت: نوجــوان 16 ســاله از شهرســتان راور بــا 

آسمانی شدنش جان یک نفر را نجات داد.
به گــزارش جام جــم، رضــا جعفــری  در تشــریح جزئیات 

این خبر اظهــار کرد: کبد »علــی اصغر کاربخــش راوری« 
نوجــوان 16 ســاله اهــل و ســاکن راور که بر اثــر تصادف 
دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود، در 6 تیــر بــه یــک بیمــار 

نیازمند دریافت عضو اهدا شد. 
 ۳ آی ســی یــو  جعفــری ادامــه داد: وی در بخــش 
بیمارســتان شــهید باهنــر کرمــان بســتری و مرحلــه 
رضایــت گیــری اهــدای عضــو از خانــواده ایــن بیمــار بــا 
حضــور این تیــم در کرمان انجــام و در نهایــت کبد علی 

اصغر برای پیوند به شیراز ارسال شد.
مســئول واحد پیونــد اعضاء دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمــان از همــکاری خانــواده مرحــوم کاربخــش راوری 
و تــالش و زحمــات مســئول واحــد فراهــم آوری و 
هماهنگ کننــدگان ایــن واحــد، تیم هــای پزشــکی، 
عمــل  اتــاق  و   ۳ یــو  ســی  آی  پرســتاری  بیهوشــی، 

بیمارستان شهید باهنر قدردانی کرد.

اهدای عضو جوان مرگ مغزی راوری جان یک بیمار را نجات داد
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هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 
وان که این کار ندانست در انکار بماند

 اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
حافظشکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

، پله برقــی و خدمات  به گــزارش روابط عمومــی اتحادیــه آسانســور
وابســته اســتان کرمــان، مهنــدس حمیــد عباســی آسانســورها را 
محبو ب تریــن وســایل حمــل عمــودی دانســت و اظهــار داشــت: 
یکی از وســایل ضــروری در ســاختمان های چنــد طبقه، آسانســور 
اســت که امروزه در راســتای رفاه و آسایش بیشــتر مردم و با توجه 
ج ســازی، لزوم اســتفاده از آن بــرای جا به  به گســترش روزافزون بر

جایی افراد و کاالها بیش از پیش احساس می شود.
وی بیــان داشــت: بــا ابــراز تأســف هــر از چنــد گاهــی در صفحــات 
روزنامه هــا و شــبکه های اجتماعــی اخبــار تلخــی از حــوادث مربوط 
به آسانســور را شــاهد هســتیم کــه عامــل آنها نقــص ایمنــی و غیر 
اســتاندارد بــودن اســت بــه همیــن دلیــل ایمنــی آسانســورها از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و مالــکان بایــد به ایــن موضوع 

مهم، توجه ویژه ای داشته باشند.
عباســی تصریــح کــرد: بــا وجــود این کــه از ســال 1۳۸۳ اســتاندارد 
آسانســور بــه موجــب قانــون اجباری شــده اســت، امــا بســیاری از 
آسانســورها چــه در اماکــن عمومــی ماننــد ادارات، دانشــگاه ها، 
بیمارســتان ها و مراکــز خریــد و چــه آپارتمان هــای مســکونی از 
شــرایط ایمــن و اســتانداردی برخــوردار نیســتند و همــواره امکان 
وقوع حــوادث دلخراش در آنها وجــود دارد، بنابرایــن وجود چنین 

وضعیتی دقت بیشتر نسبت به بازرسی ها را می طلبد.
، کاالی مشــمول  وی بــا تأکیــد بــر این کــه دســتگاه آسانســور
استاندارد اجباری به حســاب می آید، افزود: اگر دستگاه آسانسور 
در ســاختمانی نوســاز یــا قدیمــی نصــب شــود، بایــد توســط یــک 
شــرکت بازرســی تأییــد صالحیــت شــده از ســوی مرکــز ملــی تأیید 
صالحیت ایــران »ســازمان ملی اســتاندارد ایران« بازرســی شــود تا 

اجازه فعالیت دریافت کند.
عباسی با تشریح وضعیت شــرکت  های بازرســی آسانسور همکار 
اســتاندارد عنــوان کــرد: ایــن شــرکت ها در راســتای ارائــه خدمات 
روان و شفاف بازرســی باید در ســامانه مدیریت بازرسی آسانسور 
و پلــکان برقی ثبــت نــام کننــد و دارای ســهمیه بومــی و غیــر بومی 

هستند و بر اساس آن فعالیت می کنند.
وی با اشــاره به این که حدود 4 تا ۷ هزار آسانســور فعال در ســطح 
اســتان وجود دارد، یادآور شــد: در این اســتان دو شــرکت بازرسی 
وجود دارد که بر این آسانســورها نظارت می کنند، البته یکی از آنها 
در تهــران ثبــت شــده و در کرمــان شــعبه دارد و دیگــری در کرمان 
ثبت شــده اســت، امــا هــر دو مجــوز فعالیــت خــود را از مرکــز ملی 

تأیید صالحیت ایران دریافت کرده اند.
، پلــه برقــی و خدمــات وابســته  سرپرســت اتحادیــه آسانســور
اســتان کرمــان اظهــار داشــت: از آنجــا کــه بازرســی ها توســط اداره 
کل اســتاندارد بــه شــرکت  های بازرســی آسانســور داده می شــود، 
شــرکت های آسانســوری هیچگونــه حــق انتخابــی در ایــن زمینــه 

ندارند .
کرمــان  در  بازرســی ها  وضعیــت  از  شــدید  انتقــاد  بــا  عباســی 
خاطرنشــان کرد: دو ســال قبل گواهینامه یک شــرکت بازرســی به 
اســتناد بند 1۸و 1۹ جــدول تعیین مصادیــق تخلــف روش اجرایی 
نظــارت بــر عملکــرد شــرکت های بازرســی بــه شــماره 1۳0/۲45/ر و 
بــه دلیــل اســتفاده از گواهینامه، اســناد و مــدارک فاقــد اصالت و 
همچنیــن تبانــی در ارائــه خدمــات بازرســی بــا متقاضیان بازرســی 

، ابطال مجوز شد. آسانسور
وی ابــراز داشــت: تمــام ایــن تخلفــات، عــالوه بــر در پــی داشــتن 
ح در قانــون اســتاندارد مانند حذف شــرکت از  عقوبت هــای مصــر
لیســت شــرکت های بازرســی همــکار با ســازمان ملــی اســتاندارد، 
عــدم پذیــرش ادامه همــکاری با ســازمان و ابطــال مجــوز فعالیت 
شــرکت در تمــام دامنه هــای مــورد تأییــد صالحیــت، کیفرهــای 

ج در قانون مجازات اسالمی را نیز شامل می شود. متناسب مندر
عباســی تأکید کــرد: انتظار می رفــت، اداره اســتاندارد اســتان، طبق 
، شــرکت متخلف را به واحد حقوقی ســازمان  روش اجرایــی مذکور
برای برخــورد مقتضی معرفــی کند کــه با ابراز تأســف در ایــن زمینه 
خ داده و پــس از گذشــت دو ســال در کمــال  اهمــال و قصــور ر
تعجب، اکنــون بار دیگــر این شــرکت با تغییــر مدیریــت، فعالیت 

خود را از ســر گرفته اســت که می طلبد، متولیان امر بــه طور جد به 
این مساله رسیدگی کنند.

وی بــا اشــاره بــه این کــه اعتبــار گواهــی ایمنــی و کیفیت آسانســور 
صادره حداکثر یک ســال اســت و مالکان باید پس از انقضای این 
تاریــخ با تجدید بازرســی ها نســبت به اخــذ تأییدیه جدیــد و معتبر 
آسانســور اقــدام کننــد، اذعــان داشــت: کیفیــت بازرســی ها، جــزو 
دغدغه های همیشــگی ما بوده اســت و به شــدت نســبت به این 

قضیه حساس هستیم.
عباســی تصریح کــرد: اعطــای حــدود 54 مــورد گواهینامــه تأییدیه 
ایمنــی آسانســور کــه همگــی در برهــه زمانــی ممنوعیــت فعالیت 
شرکت بازرســی تعلیق فعالیت شــده در ســال 1۳۹۹ با استفاده از 
نام و نشــان مرکز ملی تأیید صالحیت ایران و ســازمان اســتاندارد 
صــورت گرفته اســت و همچنیــن غیرقانونی بــودن هرگونــه انجام 

بازرسی توسط شرکت مزبور با اعتبار مرکز را پیگیری می کنیم. 
، پله برقی و خدمات وابسته استان  سرپرســت اتحادیه آسانســور
کرمــان گفــت: بــا ابــراز تأســف ایــن شــرکت، ضمــن نقــض مفــاد 
بندهــای 6-5-۳، 6-4-6 و 6-6-۲ از دســتورالعمل صــدور تأییدیه 
ایمنی آسانسورهای برقی به شماره 1۳1/1۳1/د، موجب سرگردانی 
صدهــا نفــر از مالــکان، کارفرمایــان و فروشــندگان آسانســور در 
ســطح اســتان شــد که تبعات ســوئی مانند بدبینی و بی اعتمادی 
آحاد مردم به اســتاندارد را در پی داشــت و عواقب جبران ناپذیری 
بــرای دولــت و ملت بــه بــار آورد کــه ممکــن اســت، موجــب تزلزل 

جایگاه رفیع استاندارد در بین عموم مردم شود.
وی افزود: ثبت نام خودســرانه و تحمیلی بازرسی ادواری آسانسور 
بدون علم و اطالع شــرکت های دارای قرارداد سرویس و نگهداری 
با کارفرما توسط برخی شرکت های بازرســی برای تأمین منافع آنها، 
اســتفاده از امتیاز میزان انجام بازرســی ادواری در راستای افزایش 
ضریب ارجاع کار بدون لحاظ کردن منافع شرکت های آسانسوری، 
فریــب دادن کارفرمایــان و  مالــکان بــا ترفنــد رایــگان اعــالم کــردن 
بازرســی مرحله اول کــه در واقع با هدف اطاله بازرســی و کشــاندن 

آن به چند مرحله بازدید، چند برابر هزینه بازرســی مرحله اول برای 
شــرکت بازرســی صــورت می گیــرد از جملــه مواردی اســت کــه این 

اتحادیه به شدت به آن معترض است.
عباســی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد آسانســورهای بــی 
کیفیت و غیرایمن در اســتان کرمان و گســترش بلندمرتبه سازی 
در شــهرهای بزرگــی ماننــد، رفســنجان، ســیرجان، جیرفــت و ... 
انحصــاری عمل کــردن شــرکت های بازرســی موجب بــروز حوادث 
تلخ و ناگواری می شــود کــه می طلبد هرچــه زودتر جلــوی آن گرفته 

شود.
، پله برقی و خدمات وابسته استان  سرپرســت اتحادیه آسانســور
کرمــان گفت: مــا بارها خواســتار بررســی عــدم وجــود اســتاندارد و 
کیفیــت در آسانســورهای مراکــز عمومــی و خصوصــی اســتان در 
صدا و ســیما شــدیم، امــا بــه آن ترتیــب اثــر داده نشــد، همچنین 
معاونت پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری نیز در برخورد جدی 

با متخلفان در این صنعت اهمال کاری می کند.
وی خواســتار همــکاری شــهرداری بــا اتحادیــه در راســتای ترویــج 
فرهنگ اســتفاده از آسانســورهای ایمن و استاندارد شــد و اظهار 
ح کردیم، اما  داشــت: با وجود این کــه ما بارهــا این مســائل را مطــر
هیچ گوش شــنوایی وجــود نداشــته و توجهــی بــه کابین هایی که 

بوی خون می دهند، نمی شود.
عباســی تصریح کــرد: بــا ابــراز تأســف مســئوالن اســتان همگی در 
خواب غفلت به ســر می برند و به شــرایط وخیم ارابه هــای مرگی که 
در ســاختمان ها فعال اســت، واقف نیســتند، اما بایــد بدانند، اگر 
 بایــد منتظر 

ً
این وضعیت در ســطح اســتان ادامــه پیدا کنــد، قطعا

متروپل هــای دیگــری باشــیم که تلفــات جبــران ناپذیر و خســارت 
باری بر جای می گذارند.

به دنبال اوج گرفتن گرمای تابستانی و افزایش مصرف 
برق، تعدادی از مدیران اســتان کرمان با حضور در مرکز 
پایــش و مدیریت بار شــرکت توزیع برق شــمال کرمان، 
از نزدیک در جریــان روند مصــرف این انــرژی گرانبها و با 

ارزش توسط مشترکان این شرکت قرار گرفتند.
گــزارش جام جــم، سرپرســت معاونــت توســعه  بــه 
مدیریــت و منابــع اســتانداری بــه همــراه رئیــس حــوزه 
، مدیرکل فرودگاه های استان کرمان و جمعی  استاندار
از دیگر مســئوالن در بازدیــد از مرکز پایــش مدیریت بار 

شرکت توزیع برق شمال کرمان حضور داشتند.
۹۱۸ مــگاوات ســهیمه صرفه جویــی کرمــان در مصرف 

برق کشور
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمان 
در جریان ایــن برنامه با اشــاره به رصد برخــط میزان برق 
مصرفی در حوزه شمال استان گفت: سه هزار مگاوات 
برق در اســتان تولید می شــود اما در اوج بار مصرف برق 
حدود ســه هــزار و ۷00 مگاوات اســت و بــه همین دلیل 
بــرای تابســتان برنامه هــای صرفــه جویــی و مدیریــت 
مصــرف ویــژه ای بــرای پیشــگیری از قطعــی بــرق انجام 
می شود.محمد سلیمانی با اشاره به این که روز گذشته 
میــزان مصــرف بــرق کشــور بــه 64 هزار مــگاوات رســید 
افزود: با توجه به سهمیه صرفه جویی برای استان های 
کشــور در بحث برق، ۹1۸ مگاوات سهمیه تمام استان 

کرمــان اســت کــه در بخش هــای کشــاورزی، صنعتــی و 
اداری این صرفه جویی اعمال می شود.

قطع برق 3۱ دستگاه پرمصرف
وی با بیــان این کــه مصرف بــرق ســازمان های دولتی به 
صورت مســتمر و لحظــه ای پایش می شــود تاکیــد کرد: 
از ۲1 خــرداد، بــرق ۳1 دســتگاه و ســازمان اداری پــس از 
اعالم اخطار قطع شده است که پس از اخذ تعهد مبنی 
بر رعایت دقیــق صرفه جویی مصــوب، برق ایــن اماکن 
وصل شده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
کرمان با بیان این کــه تغییر ســاعت اداری پنج مگاوات 
ســاعت به کاهــش بــرق در شــمال کرمــان کمــک کرده 

اســت ادامه داد: ســازمان های دولتی موظفند نســبت 
به کاهش ۳0 درصدی مصرف برق در ساعات اداری و 60 

درصدی برق در ساعات غیراداری اقدام کنند.
همکاری مناسب صنعت با حوزه برق

وی همچنیــن از همــکاری تعــدادی از دســتگاه های 
دولتــی بــرای کاهــش میــزان مصــرف بــرق خــود در ایــام 

پیک)اوج مصرف( بار تابستانی نیز خبرداد.
سلیمانی بیان کرد: واحدهای صنعتی نیز موظفند طبق 
برنامه زمانبندی اعالم شــده توســط وزارت نیرو مصرف 
برق خــود را مدیریــت کنند کــه تاکنون شــاهد همکاری 

خوبی در این بخش بودیم.

 سرپرست اتحادیه آسانسور کرمان:

 با ارابه های مرگ منتظر متروپل های دیگری باشید 
، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان گفت: در سایه غفلت مسئوالن با ارابه های مرگی که در ساختمان ها فعال است  سرپرست اتحادیه آسانسور

 باید منتظر متروپل های دیگری باشیم.
ً
قطعا

2۱ نفــر از زندانیان جرایــم غیرعمد 
اســتان کرمان به مناســبت هفته 

قوه قضائیه آزاد شدند 

با پیگیری هــای انجام شــده ۲1 نفــر از زندانیــان جرایم 
غیرعمد استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه 

با تالش ستاد دیه و خیران آزاد شدند.
بــه گــزارش جام جــم، رئیــس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان در بازدیــد از زنــدان کرمــان و حضــور در آییــن 
آزادســازی مددجویــان جرایــم غیرعمــد به مناســبت 
هفته قوه قضائیه، با بیان این که امــروز زندان های ما 
فعالیت های خوب و چشمگیری دارند و در این راستا 
بایــد از دســت اندرکاران امــور فرهنگــی در زندان ها به 

ویژه زندان مرکز استان کرمان قدردانی کنیم.
در  داد:  ادامــه  حمیــدی  ابراهیــم  حجت االســالم 
برنامه های ارفاقی بــرای مددجویــان و زندانیان یکی از 
مهمترین شــاخصه ها، بحث فعالیت هــای فرهنگی 
اســت و مشــارکت در امور فرهنگی از شــاخصه هایی 
اســت که در تخفیف مجــازات، اســتفاده از مرخصی و 
رای باز و ارفاقات قانونی موثر اســت.حمیدی با اشاره 
به این که با پیگیری های انجام شده ۲1 نفر از زندانیان 
جرائــم غیرعمــد بــه مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه با 
تــالش ســتاد دیــه و خیــران آزاد شــدند، عنــوان کــرد: 
توجه به زندان نبایــد مقطعی و نمادین باشــد و بدنه 
دادگستری اســتان باید توجه دائمی به زندان داشته 
باشند.ســید مجتبــی حســینی، مدیــرکل زندان هــای 
اســتان کرمــان هــم در ایــن مراســم بیــان کــرد: ۲1 نفر 
زندانــی واجــد شــرایط آزادی در هفته قوه قضائیــه آزاد 
شــدند کــه 156 میلیــارد بدهــی داشــتند و شــاکیان 
بخشــی از بدهــی خود گذشــت کردنــد و بخــش دیگر 
بدهــی آنهــا از طریــق آورده مددجویــان، تســهیالت، 
کمک ستاد دیه کشور و استان و ستاد اجرایی فرمان 

امام پرداخت شده است.

پایش مصرف برق در کرمان؛ از قطع ادارات پرمصرف تا ضرورت صرفه جویی

پرتاژ ر
 


