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نمایشگاه طرح ضیافت،
 10روز در کرمان برگزار می شود

اجرای طرح ضیافت الهی در 
امامزادگان  شاخص کرمان

توزیع بیش از 100سبد کاال 
بین نیازمندان کرمانی

     قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر:

 رئیس جمهور بر تکمیل مسکن مهر تا 
پایان امسال تاکید دارد

 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مســکن مهر پس از بازدید از پروژه های مختلف مسکن مهر 
این استان گفت: با توجه به زمان باقی مانده برای تحویل مسکن های مهر، بخشی از هزینه آماده 

سازی مسکن مهر استان کرمان از محل فروش و تهاتر زمین تامین می شود.
اصغر مهرآبادی از اختصاص ده میلیارد ریال از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تامین فاضالب مسکن مهر 
استان کرمان خبر داد و گفت: بیست میلیارد ریال هم توسط اســتانداری و شرکت آب و فاضالب استان برای 

تحقق این امر تخصیص می یابد...

گردهمایی مدیران 

روزنامه جام جم با خبرنگاران 
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دارای رتبه اول مقاوم سازی در بخش 
مسکن روستایی هستیم

ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی مبارک باد

به اطالع کلیه صاحبان مولد های صنعتی،تجاری،کشاورزی می رساند در صورتیکه 
تمام یا بخشــی از نیاز مصرف خود را از طریق راه اندازی مولد مقیاس کوچک تامین نمایند نرخ خرید 
انرژی تولیدی مولد های برق،گازسوز و گازوئیل سوز در بازه زمانی اول تیر ماه لغایت پانزده شهریور 
ماه سال 1398 از ســاعت 11الی 15 و 19 الی 23 به ازای هرکیلو وات ســاعت انرژی تولیدی مبلغ 

3000 ریال برای گازسوز و 4500 ریال برای گازوئیل سوز اعالم می گردد.

اطالعیه شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

همشهری گرامی ، مشترک محترم کشاورزی 
آیـا مـی دانیـد:

 
استفاده از الکتروپمپ های شناور به جای الکتروپمپ های شــافت و غالفی حدود 30 درصد مصرف آب و برق را 

کاهش می دهد.
بانصب دستگاه اینورتر به جای تابلوی ستاره مثلث حدود 20 درصد هزینه برق کاهش می یابد.

تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به سیستم قطره ای حدود 90 درصد راندمان را افزایش می دهد و از مصرف برق 
می کاهد.

تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به سیســتم های تحت فشــار حدود60 درصد راندمان را افزایش می دهد و از 
مصرف برق کاسته می شود. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان با شماره تماس 03432115622 تماس حاصل نمائید. 

خداوند به انسان نیروی عقل و تفکر 
داده است که بتواند با استفاده از آن 
و تالش خود احتیاجاتش را برآورده 
کند. تفکر خالق بــه تصمیم گیری 
های مناســب به حل کردن مسائل 
کمک می کنــد و فــرد را قادر می 
سازد که فراتر از تجربه خود به حل 
مشکالت زندگی بپردازد.خالقیت را 
به وضعیت یا کیفیتي براي آفرینش 

و خلق معنا کرده اند. 
بــه عبــارت دیگــر خالقیت یک 
توانایي اســت که فرد بر اساس آن 
از ایده ها، نقش ها، روابط و الگوهاي 
ســنتي فراتر رود و بتواند اندیشه ها، 
روش ها و تفسیرهاي معنادار جدید 
خلق کند.خالقیت یکی از اساســی 
تریــن قابلیتهای انســان و بنیادی 
ترین عامل ایجاد ارزش است که در 
همه ابعاد و جوانب زندگی وی نقش 

کامال حیاتی ایفا می کند.
 همه ی علوم، تولیدات، فناوری ها، 
صنایع، ابداعات، اختراعات و اساس 
انــواع تمدن هــا و کلیه دســتاورد 

های بشــری، جلوه های گوناگون 
خالقیت و نوآوری اســت. توجه به 
خالقیت از قدمتی تاریخی برخوردار 
بوده و برخــی آن را بــه کتابهای 
مقدس نســبت داده کــه قدرت آن 
در بشــر از طریق خویشــاوندی و 
یک رابطــه داوطلبانه و خصوصی با 

خداوند ایجاد و اثبات می شود.
ارزش اندیشــه و تفکــر در ادیان 
الهــی به خصــوص دین اســالم 
چنان واالســت که در قرآن کریم 
بخش های خاصــی به این موضوع 
اشاره شده است که نشــان دهنده 
اهمیــت اندیشــه عمیــق، تفکر 
خالقانه و جســت و جــو گرانه در 
خلقت موجودات زمین و آسمان ها 
است:   باری همان خالق است که با 
نوآوری و بدون مواد قبلی چیزی را 

آفریده است .
یکی از صفات خداونــد خالق بودن 
او است ))اهلل خالق کل شئ(( . یکی 
از این موضوعاتی که در قرآن کریم 
به آن اشاره شده است، داشتن ذهن 

خالق است. قرآن کریم از آموزش 
اسماء به انسان ســخن می گوید و 
پیامبر اکرم)ص( ارزش ساعتی تفکر 
را بیش از ســالها عبــادت می داند. 
با توجه به معنایي کــه از خالقیت 
مطرح شــد، پژوهشــگران ویژگي 
هاي افراد خالق را مطالعه کرده اند. 
یکی از ویژگي هاي مشــترك افراد 
خــالق پرسشــگری و کنجکاوي 
است.در قرآن کریم و احادیث ائمه 
دین همواره به پرســیدن تشــویق 
و ترغیب شــده اســت و رای و نظر 
خواهــی از دیگران از نشــانه های 
خرد و بلوغ فکری به حســاب می 

آید.
  اگر نمی دانیــد از صاحبان علم و 
آگاهان سوال کنید. پیامبر )ص( می 
فرماید: اگر دو روز کسی برابر باشد 
ملعون است و اگر فردای کسی بهتر 

از امروزش باشد مقبول است .
با توجه به اهمیت بررســی دیدگاه 
اسالم درباره تفکر و ذهن خالق از 
منظر آیات و روایات اسالمی هدف 

از انجام این پژوهش بررسی اهمیت 
بحث پرورش تفکر از دیدگاه اسالم 
و قرآن و مطالعه ویژگی های انسان 
خــالق و افزایش قــوه خالقیت با 

استفاده از قرآن و روایات میباشد.
پاســخگویی به ســؤاالت و انجام 
پژوهــش از طریــق تحقیقــات 
کتابخانــه ای و مراجعه بــه منابع 
متقن اســالمی از جمله آیات قرآن، 
نهج البالغه و تفاســیرو سایر کتب 

اسالمی انجام گرفته است.
در راستای این پژوهش، پاسخگویی 
به ســؤاالت اســاتید درباره ویژگی 
های انسان خالق ورسیدن  به ذهن 
خالق از منظر آیات و رویات انجام 
شده اســت،همچنین توصیه های 
دین مبین  اســالم بــرای پرورش 
تفکر و خالقیت مورد بررســی قرار 
گرفته و در نهایت بــرای اولین بار 
در اقدامــی خالقانــه یــک مدل 
اســالمی کاربردی بــرای پرورش 
تفکر ودستیابی به ذهن خالق  ارائه 

گردیده است.

مقاله دانش آموزان دبیرستان علمی پژوهشی پسرانه  شریف

ارائه مدل اسالمی برای پرورش تفکر و 
دستیابی به ذهن خالق

محمد سعیدیعلی اصغر زین الدینیان

خالقیت یکی از اساسی ترین قابلیتهای انســان و بنیادی ترین عامل ایجاد ارزش 
است که در همه ی ابعاد و جوانب زندگی وی نقشی کامال حیاتی ایفا می کند

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:
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 منصور ساالري مدیر امورکارکنان با بیان اینکه طرح کلینیک مدیریت با هدف ارتقاء بهره 
وري و نیروي انساني کارآمد انجام مي شود اظهار داشت: مدیران، یکي از موارد حیاتي 
براي ارتقاء موفقیت هر چه فراتر یک سازمان به منظور فراهم کردن رضایت مشتریان به 

حساب مي آیند.

 وي افزود: با عنایت به اینکه شرکت توزیع برق یک مجموعه خدمات رساني مي باشد، 
شایسته است تا تکریم ارباب رجوع دراولویت کار مدیران سازمان واقع شود. ساالري 
گفت: به منظور گزینش شایسته در سیستم اداري نیاز است تا چرخش شغلي مدیران انجام 
بگیرد . وي افزود: به همین منظور طرح کلینیک مدیریت  حسب دستور مدیریت عامل با 

حضور نماینده شرکت توانیر و مشاوران کلینیک مدیریت وبا  برنامه ریزي دفتر معاونت 
منابع انساني ارزیابي مدیران به مدت یک هفته انجام شد.وي همچنین ، شناسایي نقاط 
قوت و ضعف و استعداد هاي نهفته مدیران ، قرارگرفتن محور آموزش برنیازهاي شغلي و 

حرفه اي و توانمندي هاي همکاران را از دیگر اهداف این طرح برشمرد .

طرح کلینیک مدیریت با هدف ارتقاء بهره وری و تربیت نیروی انسانی کارآمد

مدیرعامــل شــرکت صنعتــی و معدنی 
گل گهر سیرجان گفت: با اجرای طرح های 
توسعه در گل گهر از خام فروشی جلوگیری 
شده است و در بخش سخت افزار و تامین 
قطعــات و نرم افــزار و نیروی متخصص 
چیزی کم نداریم. بزرگترین تور رسانه ای 
کشور به همت بسیج رسانه استان کرمان، 
متشکل از رســانه های ملی، بین المللی و 

بومی از صنایع داخلی کشــور در اســتان 
کرمان بازدید خــود را با نام گرا »گام دوم 
رسانه اقتصاد« از مجتمع گل گهر سیرجان 
آغاز کردنــد.در این بازدیــد خبرنگاران 
از بیمارســتان در حال احــداث گل گهر، 
کارخانه تولید ســیم بکســل با ظرفیت 
60 هزار تن ســیم مفتول بکسل در سال، 
کارخانــه آهن اســفنجی در منطقه ویژه 

اقتصادی با ظرفیــت 100 هزار تن تولید 
ســاالنه و همچنین از طــرح تصفیه خانه 
طــرح فاضالب و کارخانــه جهان فوالد 
و شــرکت گهر زمیــن در منطقه گل گهر 

بازدید کردند.
انتقال آب خلیج فارس تا شهریور 

به سیرجان
مدیرعامــل شــرکت صنعتــی و معدنی 
گل گهر در حاشیه این بازدید اظهار داشت: 
طرح انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان 
که بزرگترین طرح منطقه ای است با 112 
هزار میلیارد تومان از اعتبارات سنگ آهن 
گل گهر و همکاری دولت اجرایی شــده و 
امســال با ظرفیت 4 هــزار و 200 لیتر در 
ثانیه این طرح به بهره برداری می رســد.

ناصــر تقی زاده گفت: در این طرح که پنج 
سال اجرایی شده است پمپاژ آب را از صفر 
تا ارتفاع 2 هزار و 200 متر از ســطح دریا 
داریم و چون صنعــت ما که فوالد و آهن 
اســت به آب نیاز دارد ضمن به کارگیری 
سیســتم اصالح مصــرف و صرفه جویی 
در آب کمبود آب هم نخواهیم داشــت تا 
طرح های فــوالدی و کارخانجات بتوانند 
به اهــداف تولید خود برســند.وی گفت: 
با اجــرای طرح های توســعه در گل گهر 
از خام فروشــی جلوگیری شــده است و 
در بخــش ســخت افزار و تامین قطعات 
وهمچنین نرم افــزار و نیروی متخصص 
چیــزی کــم نداریم و بزرگترین کشــور 
مستقل در منطقه هستیم.تقی زاده عنوان 

کرد: در همین منطقه ســنگ آهن 3 هزار 
مهنــدس و نیــروی تحصیل کرده داریم 
و طی ســه سال گذشــته هم 3 هزار نفر 
استخدام جدید داشــتیم و در حال حاضر 
هم 9 هزار نفر در مجموعه گل گهر اعم از 
پیمانکاری و شرکت های وابسته مشغول 

به کار هستند.
تقی زاده از احداث و ســاخت 5 هزار واحد 
مسکونی مستحکم برای کارگران تحت 
پوشش این شرکت که فاقد خانه هستند، 
خبــر داد و در خصوص صعود تیم فوتبال 
گل گهــر به لیگ برتر کشــور گفت: این 
یک موفقیت ملی و غرورآمیز اســت و ما 
برای این تیم هــم 8 میلیارد تومان اعتبار 

تخصیص دادیم.

خبــر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمان

خبر

سرپرســت معاونت فرهنگی و اجتماعی 
اوقاف و امور خیریــه کرمان گفت: طرح 
ضیافت الهی همزمان با ایام ماه مبارك 
رمضــان در جــوار امامــزادگان و بقاع 
متبرکه شاخص اســتان کرمان برگزار 

می شود.
 حجت االســالم رضا حدادی سرپرست 
معاونت فرهنگی و اجتماعــی اوقاف و 
امور خیریه اســتان در نشست خبری با 

اصحاب رســانه پیرامــون برنامه های 
ســازمان اوقــاف در ایام مــاه مبارك 
رمضان با اشاره به برگزاری 9 ساله طرح 
»ضیافت الهی« در بقاع متبرکه استان، 
اظهار داشت: ماهیت طرح ضیافت الهی 
این است که سازمان اوقاف برنامه هایی 
را در قالــب معنویــات از جملــه ادعیه 
و کرســی های تالوت و آزاداندیشــی 
برگزار می کند . وی افزود: امســال 50 

نفر از روحانیون ســطح کشــوری دوره 
دیــده تخصصــی ویــژه مــاه رمضان 
از شــهر مقدس قم بــه مناطق مختلف 
اســتان کرمان اعزام می شــوند .حجت 
االســالم حدادی عنوان کرد: 45 نفر از 
روحانیونی نیز که بومی هســتند و طی 
ســال به صورت مــداوم در خدمت آنها 
هستیم و در بقاع و اماکن متبرکه استان 
حضور دارند، فعالیت های ویژه را در ماه 
رمضان خواهنــد داشــت، برنامه های 
ســازمان اوقاف را رصد و برنامه ها را به 
نحو احسن برگزار می کنند .   وی گفت: 
اجــرای امینانه نیت واقفــان از وظایف 
اوقاف است و در ماه رمضان 350 میلیون 
تومان از محــل موقوفــات متصرفی و 
غیرمتصرفی اطعام و افطــار الصائمین 

داریم و در طرح افق به ما اجازه داده که 
از محل درآمد امامــزادگان، اطعام را به 
افراد و مجاوران امامزاده و زوار داشــته 
باشیم .  سرپرســت معاونت فرهنگی و 
اجتماعی اوقــاف و امور خیریه اســتان 
کرمان با بیان اینکه تنها در شهر کرمان 
100 میلیون تومان افطار صائمین توسط 
اوقاف در ماه رمضان انجام خواهد شــد، 
خاطرنشان کرد: دو نفر از اساتید برجسته 
کشــوری در ایام ماه رمضان در اماکن 
متبرکه حضور دارنــد و درمحافل قرآنی  

تفسیر قرآن را انجام خواهند داد .
 حجت االســالم حــدادی بیــان کرد: 
ضیافت الهی فقط در این مراسم خالصه 
نمی شود، امســال اوقاف استان کرمان 
گام بزرگی برداشــته و چهــار اکیپ هر 

پنجشنبه صبح به بقاع کلیه شهرستان ها 
اعزام می شــوند و معایب و محاســن را 
ارزیابی می کنند.وی ادامه داد: 1۷ نفر از 
اساتید مفسر هم در جلسات قرآنی حضور 
دارند تا تفســیر قرآن را در کنار تالوت و 
قرائت داشته باشند و گروه های بانوان و 
نوجوانان و کودکان در این مبحث مورد 

اولویت هستند.
وی با بیان اینکه طی یک ســال آینده 
تحول عظیمی را در امامزاده ها خواهیم 
داشت: ریاست ســازمان ابالغیه ای داده 
که باید مجاوران امامزاده شــاخص را از 
همه لحاظ در نظر بگیریم و اگر در زمینه 
معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و گرفتاری 
دارند در حد مقدور امامزاده پوشش داده 

شوند . 

اجرای طرح ضیافت الهی در امامزادگان  شاخص کرمان

جلوگیری از خام فروشی با طرح های توسعه ای 
گل گهر سیرجان

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف توانیردر اختتامیه انرژي پویان استان کرمان مطرح کرد؛

حمایت از خالقیت و نوآوري طرح هاي مدیریت مصرف دانش آموزان  
 مدیرکل دفتــر مدیریت مصرف و 
خدمات مشترکین شــرکت توزیع 
نیروي بــرق )توانیر( گفت: رشــد 
مصــرف انرژي کشــور ســاالنه 
افزایش پیدا کرده، اما تولید ناخالص 
ملي به همان نســبت بــاال نرفته، 
یعني بهــره ورري انرژي کشــور 
کاهش پیــدا کرده اســت. هادي 
مدقق در آیین اختتامیه طرح انرژي 
پویان ســه درکرمان افــزود: براي 
بهره وري انرژي، باید مصرف برق 
در حوزه هاي مولد، خدمات و محل 

هاي خلق ثروت، مصرف شود.
وي با بیان اینکه عمده مصرف برق 
در بخــش هاي خانگــي و تجاري 
است، تصریح کرد: باید مصرف برق 
را از محل هــاي رفاهي و مصرفي 
به ســمت صنایع و تولیــد ببریم.

مدیرکل دفتر مدیریــت مصرف و 
خدمات مشترکین شــرکت توانیر 
اظهار داشــت: نیاز انرژي در جهان 
رو به افزایش است و این درحالیست 
که ظرفیت تولید انرژي در کشور ما 
از کشورهاي منطقه بســیار بیشتر 
است.وي با اشــاره به هزینه باالي 
تولید و توزیع برق در کشــور افزود: 
به ازاي هر کیلو وات ســاعت باید 
حــدود یــک هــزار و 500 دالر 
ســرمایه گذاري کنیم کــه هزینه 
بسیار ســنگیني متحمل مي شویم.

مدقــق گفت: از 58 هــزار مگاوات 
پیک مصــرف برق در کشــور، 20 
هزار مگاوات بار سرمایشــي است 
و برنامه هاي مختلفي در ســالهاي 
اخیر در بخش هــاي مختلف براي 
مدیریت و صرفه جویــي برق اجرا 
شده است.وي بیان کرد: بحث خرید 
انرژي صرفه جویي شده در دستور 
کار قرار دارد و به کساني که در این 
زمینه فعالیت مي کنند هزینه صرفه 
جویي پرداخت مي شود.این مسئول 
تاکید کرد: باید اصل کار بهره وري 
را به خود مردم و سازمان هاي مردم 
نهاد واگذار کنیم و جایگاه شــرکت 
توانیر باید در حد هماهنگي باشــد.

مدقــق با اشــاره به اجــراي طرح 
انرژي پویان سه در مدارس کرمان 
تصریح کرد: هدف اصلي از اجراي 
این طرح این اســت که آشنایي با 
فرهنگ مصــرف بــرق در جامعه 
نهادینه شــود.وي تاکید کــرد: از 
خالقیت و نــوآوري دانش آموزان 
در طرح هایي کــه به بهینه مصرف 
کردن برق کمــک کند حمایت مي 
شــود.2 هزار و 340 دانش آموز در 
طرح انرژي پویان ســه در کرمان 
شــرکت کردندمدیر دفتر  مدیریت 
مصرف شــرکت توریع نیروي برق 
شمال اســتان کرمان گفت: طرح 
انرژي پویان ســه با هدف آشنایي 

دانش آموزان بــا مدیریت مصرف 
از سال 95 درشرکت توزیع  نیروي 
برق شمال اســتان آغاز شده است 
و در سال جاري 80 مدرسه را تحت 
پوشش قرار داد.رســول عبداللهي 
افــزود: موضوعــات مربــوط به 
مصرف بهینه، حفاظــت از محیط 
زیســت و انرژي هاي تجدید پذیر 
در این طرح بــراي دبیران مدارس 
بیان شد تا دانش آموزان را تشویق 
کنند طرح ها، ایده ها و نظرات خود 
را اجرایــي نماینــد.وي تاکید کرد: 
هدف اصلي ما این اســت که دانش 
آموزان در مسیر بهینه سازي انرژي 
در کشور قرار بگیرند که این مساله 
در زندگي و آینده آنهــا تاثیر دارد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توریع نیروي برق شــمال اســتان 

کرمان بیــان کرد: 2 هــزار و 340 
دانش آموز به طور مستقیم در طرح 
انرژي پویان ســه عضویت داشتند 
و حداقــل 24 هزار دانــش آموز در 
شــمال کرمان تحت تاثیر آموزش 

هاي طرح قرار گرفته اند.
ایــن آیین بــا حضــور مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروي برق شمال 
اســتان کرمان، جمعي از مسئوالن 
شــرکت توانیر، اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان و دانش آموزان در 
تاالر اجتماعات شهید بافنده شرکت 
توزیــع نیروي برق کرمــان برگزار 
شد.همچنین در آیین اختتامیه طرح 
انرژي پویان ســه، نمایشگاه طرح 
هاي منتخب توســط دانش آموزان 
برگزار و از طرح هــا و مدارس برتر 

تقدیر شد.

جزئیاتی از احداث پارک 
گردشگری کرمان

شــهردار کرمان گفت: پارك گردشگری باید 
بتواند جمعیــت زیادی از گردشــگران داخلی 
و خارجی را جــذب کرده و باعــث رونق این 

منطقه شود.
 ســیدمهران عالم زاده در جلسه  بررسی پروژه  
پارك گردشــگری شــهر کرمان بــا تاکید بر 
اینکــه این پارك، پارك گردشــگری اســت، 
گفت: بنابراین بایــد دارای ویژگی های خاص 

برای جذب گردشگر داخلی و خارجی باشد.
وی با اشــاره به در نظر گرفتــن آمفی تئاتر با 
ظرفیت 3 هزار نفر در طراحی اولیه این پارك 
ادامه داد: یکــی دیگــر از دغدغه های من در 
اجرای این پــارك، فضای روبازی اســت که 
برای اجرای کنسرت در نظر گرفته شده است 
و از نظر من، ظرفیت 3 هزار نفر کم است و ما 
به فضایی با حداقل 20 هــزار نفر ظرفیت نیاز 

داریم .
عالــم زاده افزود: مــا تجربه اجرای کنســرت 
در فضای روباز را داشــته ایــم و می دانیم که 
با اســتقبال زیاد شــهروندان مواجه می شود. 
ضمن اینکــه معتقدیم مــردم کرمان باید یک 
فضا و مکان مناســب برای اجرای برنامه های 

مفرح و مناسبتی داشته باشند.
شــهردار کرمان با اشــاره به این کــه تمامی 
طرح هایی کــه در این دوره از شــهرداری در 
حال اجرا هســتند و یــا مطالعات آنهــا انجام 
می شــود؛ پیوســت فرهنگی اجتماعی دارند، 
تصریــح کــرد: پارك گردشــگری هــم باید 

پیوست فرهنگی اجتماعی داشته باشد.
وی گفت: همچنیــن در نزدیکی این پروژه، از 
گذشــته مجموعه هایی مانند تله کابین، هتل و 

قلعه شیوشگان وجود دارد. 
بنابراین بخشــی از توجه پروژه هم باید به این 
مســاله معطوف شــود که با اجرای این پروژه 
چه تاثیری از همدیگــر می گیرند و چه تاثیری 

بر هم می گذارند.
مرتضی ادیب مشــاور طرح پارك گردشگری 
و طراح پــروژه ی بام لنــد تهران نیــز در این 
نشســت، گفت: کار مطالعات و طراحی پارك 
گردشــگری کرمان را از ابتدای فروردین سال 
جاری در چنــد بخش به طور موازی شــروع 
کردیم تا ضمن انجــام مطالعات، مبانی نظری 

طراحی هم پیش برود.
وی  با بیان این کــه از مزایــای انتخاب این 
بخش از شــهر برای احداث پارك گردشگری، 
سکوت و خالی بودن سایت و داشتن عارضه ی 
طبیعی کوه اســت؛ افزود:  حفظ کوه و فضای 
بکر آن در این ســایت، حفظ کشاورزی درون 
سایت، ســاخت و ســاز کمتر و هدفمند و عدم 
خودنمایــی ســاختمان ها، زون بنــدی موثر و 
تامین آب پارك از جمله مــوارد در نظر گرفته 

شده در طراحی این پارك است.

 اولیــن جشــنواره فصل شــکوفایی با شــعار 
شــهربابک 1400، حامی کارآفرینــان در قالب 
همایــش اقتصــاد مقاومتــی و کارآفرینــی و 
نمایشگاه دستاوردهای معین اقتصادی با هدف 
معرفی کارآفرینان تحت حمایت مرکز توســعه 
کســب و کار ، شناســایی ایده ها و معرفی ایده 
های منتخب ، برگزاری دوره های آموزشــی و 
با حضــور مهمانان ویژه مراســم ، دکتر دهقان 
معاون اقتصادی اســتانداری کرمان و توســط 
روابط عمومی و خدمــات اجتماعی مجتمع مس 
شــهربابک و همت مرکز توســعه کسب و کار 

شهرستان برگزار شد.
 مهندس حســابی مدیرمجتمع مس شهربابک 
در این مراســم با بیان اینکه نام گذاری امسال 
به ))رونــق تولید(( اهمیت بحــث اقتصادی در 
کشور است، بیان داشــت: ما االن درگیر جنگ 

اقتصادی تحمیل شده به کشور هستیم. 
وی با اشاره به اینکه کشــور درگیر تحریم است 
و باید بدانیم که اقتصاد چه ضرورت هایی دارد، 
تاکید کرد: همه امکانــات و توانمندی ها حول 
موضوع اقتصاد باید بســیج شوند تا از این جنگ 

اقتصادی پیروز بیرون آییم. 
حســانی تصریح کرد: همه ادارات و دســتگاه 
ها باید در برطــرف کردن موانع ســر راه تولید 
کنندگان تالش داشــته و حامی آنان باشــند. 
مهندس حســانی اظهار داشــت: بعــداز اینکه 
در ســال 95 مجتمع مــس شــهربابک معین 
اقتصادی سه شهرستان شــهربابک، رفسنجان  
و انار شــد، مطالعاتی در خصوص اقتصاد ، ایده 
های کارآفرینی و... صــورت گرفت. وی با بیان 
اینکه یکی از دغدغه های کشــور اجرای برنامه 
ها و شعارهاســت، تصریح کرد: بــا حمایتی که 
مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع مــس ایران، 
مهندس بنی اســدی و مســئوالن شهرســتان 
داشــتند به اجرای برنامه های ما کمک زیادی 

شد. مدیر مجتمع مس شهربابک ، از ایجاد مرکز 
توســعه و کســب و کار به عنوان اولین گام یاد 
کرد و افزود: ایجاد این مرکز در شهریورماه سال 
گذشــته که ســاختار حقوقی، تخصصی، اداری 
دارد می تواند به اجرای برنامه ها و پیشــبرد آن 
کمک کند. حسانی از فیروزه شهربابک یاد کرد 
و گفت: مــواد اولیه با قیمت مناســب در اختیار 
فیروزه کاران شهرســتان قرار گرفت. حســانی 
ادامه داد: طی ۷ماهــی که مرکز ایجادشــده، 
336 طرح به مرکزارائه شــده که 11۷ طرح آن 
مصوب گردید و برای تامین مالی معرفی شــدند 
و حدود 6 میلیارد تومــان اعتبار برای آن در نظر 
گرفته شده است که بیش از 50درصد آن تامین 

شده است. 
وی افزود: 159 طرح در دســت بررســی است 
، 53طرح بــه دالیل مختلــف غیراقتصادی رد 
شــده و 4طرح انصرافی و 3طرح مشروط داشته 
ایم. وی به رفع موانع تولیــد تاکید کرد و گفت: 
با برگزاری جلســات متعدد و پیگیری مسئوالن 

مربوطه امیدواریم موانع بر تولید ســریع تر رفع 
و برنامه ها اجرایی شــود. دکتر دهقان معاونت 
اقتصادی اســتانداری کرمان نیــز در همایش 
اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی با اشاره به ظرفیت 
ها و پتانسیل های فیزیکی شهرستان شهربابک 
گفت: شهرستان شــهربابک عالوه بر استعداد 
های فیزیکی سرشــار از نیروی انسانی کارآمد 
و باهوش است. وی افزود: مسئولین شهرستان 
و استان باید با فراهم نمودن زمینه های مساعد 
از این ظرفیت های انســانی و کارآمد اســتفاده 
نمایند. دکتــر دهقان از توســعه صنعت فیروزه 
شــهربابک و صنایع پایین دستی مس در سطح 

شهرستان احساس رضایتمندی نمودند. 
وی با تاکید بر محقق نمودن شــعار سال )رونق 
تولید( که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری 
شده است، در سطح شهرستان شهربابک گفت: 
باید با تشکیل جلسات مداوم پنجره واحد نسبت 
به رفــع موانع تولید بــه رونق تولید در ســطح 

شهرستان شهربابک کمک نمایید. 

با حضور معاون اقتصادی استاندار برگزار شد؛

اولین جشنـواره فصل شکوفایـی

 سید حسین صابری مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان کرمان گفت: تاکنون 300 نفر 
از مردم شهرســتان ارزوئیه در طــرح خادمیاری 
رضوی ثبت نام کرده انــد که از این تعداد 113 نفر 

سازماندهی شده اند.
وی افزود: شناســایی نیازمندان واقعی و تشکیل 
پرونده بــرای آن ها یکی از فعالیــت های بخش 
خادمیاری این شهرستان است که در این راستا به 
کمک خیرین شهرستان بیش از 10 میلیون تومان 
جمــع آوری و در اختیار نیازمندان تحت پوشــش 

آســتان قدس قرار گرفت.صابری گفت: توزیع 80 
بسته ارزاق، 38 بسته گوشت گوسفند، اهدای 45 
هدیه نقدی به بیماران صعب العالج و ایتام بخشی 
از فعالیت های خادمیاری رضوی این شهرســتان 
در روزهای گذشته اســت.مدیر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در اســتان کرمان در پایان گفت: از 
دیگر فعالیت های خادمیاران رضوی شهرســتان 
ارزوئیه می توان اعزام کاروان هــای زائر اولی به 
مشــهدالرضا)ع( و ارائه خدمات سالمت به اقشار 

محروم و مستضعف این شهرستان را ذکر کرد.

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان:

 5 کاروان زائر اولی ارزوئیه کرمان 
به مشهد اعزام شدند

خدمت رسانی خادمیاران سالمت رضوی به مردم 
روستاهای محروم راین کرمان

اردوی جهــادی و یــک روزه خادمیــاران 
ســالمت رضوی با هــدف ارائــه خدمات 
درمانی به مردم محروم روستای سنجد بلند 

از توابع شهر راین کرمان برگزار شد.
همزمــان بــا هفته هــالل احمــر، کاروان 
ســالمت خادمیــاران رضوی با مشــارکت 
تیم پزشــکی هالل احمر اســتان کرمان در 
روستاهای سنجد بلند از توابع شهر راین این 
اســتان حضور پیدا کرده و به خدمت رسانی 

به اقشار مستضعف و محروم پرداختند.

در ایــن اردوی جهادی ســالمت به بیش از 
20 نفر از خانواده های محروم روســتاهای 
کرمــان خدمــات پزشــکی چــون معاینه 
پزشــکی، توزیع دارو، تست قند خون و فشار 
خون، برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از 

اعتیاد ارائه شد.
الزم به ذکــر اســت، در حاشــیه برگزاری 
این کاروان ســالمت، مراســم پیــاده روی 
خادمیاران رضــوی و مــردم محلی باهدف 
ترویج فرهنگ ورزش و سالمتی برگزار شد.

دریافت خبر انتصاب  جنابعالی به سمت فرماندار عنبرآباد 
موجب سرفرازی و خوشحالی دوستان و آشنایان گردید 
امیدوارم  در این پست جدید هم همچون سنوات ماضی 
سرمنشاء  پویایی و خدمتگزاری به شهروندان  آن خطه 
استان  از هرآنگونه کوششی دریغ نورزید، انشااهلل تعالی .

ایام مستدام.

جناب مهندس رئیسی
فرماندار محترم شهرستان عنبرآباد و توابع

» تبـریـک «

محسن لحسایی

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن 
مهر:

  رئیس جمهور بر تکمیل 
مسکن مهر تا پایان امسال 

تاکید دارد
 قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در مســکن مهر 
پس از بازدید از پروژه های مختلف مســکن مهر 
این استان در جلسه شــورای مسکن گفت: با توجه 
به زمان باقی مانده برای تحویل مسکن های مهر، 
بخشی از هزینه آماده سازی مســکن مهر استان 
کرمان با تخصیص قیر و همچنین از محل فروش و 

تهاتر زمین تامین می شود.
اصغر مهرآبادی از اختصاص ده میلیارد ریال از سوی 
وزارت راه و شهرسازی برای تامین فاضالب مسکن 
مهر اســتان کرمان خبر داد و گفت: بیست میلیارد 
ریال هم توسط استانداری و شرکت آب و فاضالب 
استان برای تحقق این امر تخصیص می یابد.وی بر 
همکاری دستگاه های مسئول در به سامان رساندن 
مسکن مهر و انجام خدمات زیربنایی و روبنایی در 

زمان مقرر و به صورت مناسب تاکید کرد.
در این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان 
هم ازپایان کار احداث چهار هزار واحد مسکن مهر و 
تحویل به متقاضیان تا پایان امســال در این استان 
خبر داد و گفت: اخیرا عملیات احداث دو هزار واحد 
مسکن مهر نیز به اتمام رســیده و محوطه سازی 
برای تحویل به متقاضیان در دســت اجراســت.

محمدمهدی بلــوردی تصریح کــرد: 1800 واحد 
مسکن مهر در این اســتان پرونده قضایی دارند و 
حدود هزار واحــد هم فاقد متقاضی هســتند.دبیر 
شورای مســکن اســتان کرمان افزود: برای حل 
مشکل مسکن مهر 192 واحدی بهزیستی کرمان، 
قرارداد این پروژه از تفاهم نامه سه جانبه به تعاونی 
خودمالک تبدیل می شود و تســهیالت بانکی آن 
به ازاء هر واحد به 400 میلیــون ریال افزایش می 
یابــد.وی همچنین از تخفیف و تقســیط عوارض 
شهرداری و تقسیط هزینه انشعاب آب و برق برای 
دارندگان مســکن مهر در اســتان کرمان خبر داد.

از برنامه احداث 32 هزار و 500 واحد مســکن مهر 
اســتان کرمان، تا کنون حدود 25 هــزار واحد به 
متقاضیان تحویل شده اســت که تا این میزان، تا 

پایان امسال به 31 هزار واحد می رسد.
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معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان از برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت به مدت 10 روز در کرمان خبر داد و 

گفت: این نمایشگاه در پارك مادر کرمان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه در آستانه ماه مبارك رمضان قرار داریم اظهار داشت: در تامین 
کاالهای اساسی در استان کرمان و در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد و اقالم 

اساسی به میزان الزم و کافی در انبارهای استان ذخیره سازی شده است.
وی با اشاره به اینکه امسال نمایشگاه طرح ضیافت در مرکز استان و تمامی 
شهرستان ها برگزار می شود گفت: این نمایشگاه در محل پارك مادر شهر کرمان 

و از 18 لغایت 28 اردیبهشت برگزار می شود.
 وی با عنوان اینکه نمایشگاه طرح ضیافت در کرمان در 100 غرفه راه اندازی 

می شود افزود: یک سوم این غرفه ها به واحدهای تولیدی، یک سوم به اصناف و 
یک سوم به بقیه متقاضیان ارائه می شود.

با بیان اینکه چند سال گذشته نمایشگاه ضیافت در کرمان برگزار نمی شد گفت: 
در این نمایشگاه اقالم خوراکی و پر مصرف ماه مبارك رمضان از جمله مواد لبنی، 

پروتئینی، خوراکی و ... با کیفیت مناسب و با قیمت پایین تر ارائه می شود.  

نمایشگاه طرح ضیافت، 10روز  در کرمان برگزار می شود

خبـر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  در استـان 

کرمـان 

خبـر

راه اندازی اپلیکیشن موبایل خدمات 
مشترکین در شرکت توزیع نیروی 

برق جنوب کرمان

آغاز مسابقات محالت جام 
رمضان در استان کرمان

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمان از آغاز 
برگزاری مسابقات محالت "جام تکریم رمضان 

با ورزش" در سراسر این استان خبر داد.
محمدتقی امیری خراســانی گفت: مســابقات 
محالت، جام تکریم رمضان بــا ورزش، یادمان 
بنیانگذار انقالب اســالمی ایران و بزرگداشــت 
کنگره 6500 شهید استان کرمان در 30 رشته ی 
ورزشــی و در دو بخش آقایان و بانوان در سراسر 

استان برگزار می شود.
وی با اعالم اینکه بیش از 300 هیئت ورزشی در 
سراسر استان در برگزاری این رقابت ها مشارکت 
دارند، افزود: مســابقات از 14 اردیبهشت جاری 

آغاز شده است و تا 16 خرداد ادامه دارند.
امیری خراســانی هدف از انجام این کار را بردن 
ورزش به محالت و فراهم کردن دسترسی مردم 
به امکانات ورزشــی و تقویــت ورزش محالت 
عنوان و تصریح کرد: گســترش ورزش همگانی 

در گروه تقویت ورزش محالت است. 
وی تأکید کرد: بایــد با توجه جــدی به ورزش 
محالت، ســعی کنیم با بردن تحرك و نشاط به 
درون خانواده ها، جامعه ای ســالم و پویا داشــته 
باشیم و در عین حال از دل آن به ورزش قهرمانی 
هم برســیم، چرا کــه ورزش محالت بســتری 
مناسب در رسیدن به ورزش قهرمانی و حرفه ای 

است.

همزمان با ماه مبارك رمضان و به همت 
خادمیاران رضوی صورت گرفت؛

توزیع بیش از 100سبد 
کاال میان نیازمندان کرمانی

هم زمان با ماه مبارك رمضان بیش از 100سبد 
کاال توســط خادمیاران رضوی میان نیازمندان 

کرمانی توزیع شد.
هم زمان با آغاز ماه مبارك رمضان، خادمیاران 
رضوی بیــش از یکصد ســبد کاالی متبرك 
رضوی را که شــامل برنج، روغن، ماکارونی، 
حبوبات و سویا بود را میان خانواده های نیازمند 

بخش راین شهرستان کرمان توزیع کردند.
این سبدهای غذایی توســط خادمیاران وقف و 
نذر با مشــارکت خیرین تهیه، بسته بندی و در 

اختیار نیازمندان و مستمندان قرار گرفت.
در موضوع ســالمت نیازمندان نیــز جمعی از 
پزشکان منطقه به صورت هفتگی در روستاها 
و مناطــق دور افتاده این بخش از شهرســتان 
کرمان حضور پیدا کرده و بیمــاران نیازمند را 

بصورت رایگان ویزیت می کنند.
گفتنی اســت در سال گذشــته نیز با مشارکت 
خیرین در شــب نوزدهم ماه رمضــان بیش از 
1000نفر از مردم بخش راین شهرستان کرمان 
در طرح سفره اکرام و اطعام روزه داران حضور 
داشــتند و از غذای متبرك رضــوی بهره مند 

شدند.

شــیرنژاد معــاون فــروش وخدمات 
مشــترکین در خصــوص ســاخت 
اپلیکیشــن موبایل مشــترکین بیان 
نمود: ایــن اپلیکیشــن بــا امکانات  
مشاهده اطالعات انشــعاب، سوابق 
مصرف و ســوابق پرداخــت، دریافت 
قبض المثني و پرداخت صورتحساب، 
دریافت قبض تسویه حســاب،احراز 
هویت مامورین با اســتفاده از کد ملي 
مامــور، ویرایــش اطالعات شــامل 
موبایل و کد پستي،ثبت شماره موبایل 
جهت اطالع رســاني، ثبــت نظرات، 
پیشــنهادات و اعالم برق غیر مجاز، 
ارائه خدمات شــامل فروش انشعاب 

و خدمات پــس از فــروش، دریافت 
اطالعات خاموشي ها، مشاهده اخبار 
و....    راه اندازي شــده است.شیرنژاد 
خاطرنشــان کرد: این شــرکت قصد 
دارد کلیــه خدماتی که تــا کنون به 
صورت حضوری و یــا کاغذی انجام 
می گردیده اســت  را به صورت غیر 
حضــوري در اختیار مشــترکین قرار 

دهد.
وی افزود: مشترکین این شرکت برای 
نصب این اپلیکیشن از طریق پورتال 
شــرکت به آدرس Sked.co.ir و یا  به 
مدیریت برق شهرســتان خود مراجعه 

نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان با اشاره به حجم باالی مراجعان به سازمان 
تامین اجتماعی اظهار داشت: تعداد زیادی از کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی 
در استان کرمان به صورت غیرحضوری لیست و حق بیمه خود را پرداخت می کنند. 
علی حسینی با بیان اینکه تالش شده تا بسیاری از خدمات این سازمان به صورت 
غیرحضوری به بیمه شدگان و مراجعان ارائه شود تا از مراجعات غیرضرور به شعب 
تامین اجتماعی در استان جلوگیری شود گفت: تا پایان سال 200 خدمت الکترونیک 
به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان کرمان ارائه می شود. وی عنوان کرد: در حال 
حاضر خدماتی چون مشاهده سوابق بیمه شدگان، فیش مستمری بگیران، نوبت دهی 

اینترنتی مراکز درمانی، نوبت دهی اینترنتی شعب، نمایش بدهی کارفرمایان، پرتابل 
درمان، کمیسیون پزشــکی و ابالغ الکترونیک به صورت اینترنتی و غیرحضوری 
ارائه شده و دیگر نیازی به مراجعه به شعب تامین اجتماعی در سراسر استان نیست.

وی با اشــاره به اینکه این خدمات تحــت عنوان میز خدمــت غیرحضوری ارائه 
می شود گفت: تا پایان امسال تمامی خدمات تامین اجتماعی در کرمان به صورت 
غیرحضوری ارائه شــده و بیمه شــدگان برای دریافت خدمات نیازی به مراجعه 

حضوری به شعب تامین اجتماعی ندارند.
حسینی با اشاره به تسهیالت جدید سازمان تأمین اجتماعی در جهت پوشش بیمه ای 

دانشجویان گفت: این طرح به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد 
جامعه در حال اجراست.

وی با بیان اینکه دانشجویان با ارائه کارت معتبر دانشجویی می توانند تحت پوشش 
بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند گفت: دانشجویان می توانند در قالب 
مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از خدمات سازمان تأمین 

اجتماعی بهره مند شوند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه بیمه دانشجویان براساس درآمد 
مبنای پرداخت حق بیمه از 1   /1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر 
نخواهد بود عنوان کرد: بیمه دانشجویی همانند بیمه مشاغل آزاد دارای سه نرخ 12، 

14 و 18درصد است که دو درصد آن را نیز دولت می پردازد.

مدیرکل بنیاد مســکن اســتان کرمان 
گفت: استان کرمان یکی از استان هایی 
است که جمعیت روستاییان آن در کشور 
مطلوب اســت به طوری که ۴۲ درصد 
جمعیت مــردم کرمان در روســتاهای 

جنوب و شرق استان ساکن هستند.
 علی اکبر سلطانی نژاد با بیان این که 5 هزار 
و 638 روستا داریم گفت: 2هزار و ۷9۷ روستا 
باالی 20 خانوار دارند.وی با اشــاره به اینکه 
برنامه ششم توسعه از روســتاها شروع شده 
است و باید شرایط اشتغال و مسکن رافراهم 
کنیم تا مــردم از روســتاها مهاجرت نکنند 
گفت:در همین راســتا، 1هزار و ۷00  پروژه 
در زمینه بهسازی معابر روستایی انجام شده 
است.ســلطانی نژاد تصریح کرد: در سال 9۷ 
در راســتای محرومیت زدایی 500 پروژه در 

روستاهای استان اجرا شد، در سال جاری نیز 
550 روستای دیگر استان در دستور کار قرار 
گرفته است.وی با اعالم اینکه ساخت 10 هزار 
مسکن در جنوب و شرق استان در دستور کار 
قرار دار یادآور شد: در بخش مسکن روستایی 
رتبه اول کشــوری را در حوزه مقاوم سازی 
داریم به طوری که 65 درصــد از واحدهای 
مســکونی روســتایی کرمان مقاوم هستند.

سلطانی نژاد با اشاره به زمین لرزه های سال 
گذشته در مناطق راور و کوهبنان، گفت: مقاوم 
سازی 16 هزار و ۷00 واحد مسکونی در دستور 
کارقرار گرفت و تامین اعتبار شد به طوری که 
تسهیالت مقاوم سازی خانواده های روستایی 
حدود 12 میلیون تومان و خانواده های شهری 
13 میلیون تومان دریافت کردند.وی اعالم 
کرد: در حوادث گذشــته ۷00 میلیارد تومان 

تسهیالت ارزان قیمت 4 درصد و 1۷0 میلیارد 
تومان کمــک بالعوض به مــردم پرداخت 
شد.سلطانی نژاد خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان کرمان تا امروز عملیات 
مقاوم سازی 231 هزار و 425 واحد در شهرها 
و روستاها سراسراســتان کرمان را به پایان 

رسانده است.
وی با اشاره به افزایش تسهیالت روستایی از 
25 میلیون تومان در سال 9۷ به 40 میلیون 
تومان در سال 98 اظهار داشت: به متقاضیان 
این 10 هزار واحد تسهیالت ارزان قیمت 40 
میلیون تومان و تســهیالت بالعوض خیلی 
خوب ارایه خواهیم کرد که این تسهیالت به 
جنوب استان داده خواهد شد. مدیرکل بنیاد 
مسکن اســتان کرمان در بخش دیگری از 
سخنانش به کپر نشینی در بعضی از مناطق 

استان اشاره کرد و گفت: باید خوشحال باشیم 
که جوانان روستایی در کپر زندگی می کنند 
و مهارت ســاخت کپر را دارند چرا که اولین 
دسترســی آنها و با توان اقتصادی که دارند 

همین ساخت کپر است.وی افزود: کپر هویت 
این مناطق اســت اما ما باید کمک کنیم که 
مسکن هم داشته باشــند، با ساخت مسکن 

خودشان کپرهایشان را جمع می کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:

دارای رتبه اول مقاوم سازی در بخش مسکن روستایی هستیم

  خدمات تامین اجتماعی کرمان تا پایان سال غیرحضوری می شود

رییس شــورای اســالمی شهرســتان 
کرمان با اشاره به نحوه شکل گیری این 
پارلمان محلی گفت: ماهیت تشــکیل 
شــوراها به عنوان یکی از ویژگی های 
مهم جامعه اسالمی از ارزش های نهفته 
در قانون اساسی کشــور محسوب می 

شود.
زهرا ایرانمنش با اشــاره بــه تاکید بر 
مشــارکت مردم در تعیین سرنوشــت 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگــی افزود: 
در اصــل ششــم قانــون اساســی نیز 
آمــده امور کشــور باید به اتــکای آراء 

 عمومــی و از راه انتخابات اداره شــود.
وی همچنیــن بــه آیه »امرهم شــورا 
بینهم« اشــاره کــرد و گفــت:در دین 
اســالم و نیــز قــرآن، به شــورا توجه 
خاصی شــده ومشــاورت و تبادل نظر 
در امور مــورد تاکید قرار گرفته اســت.

ایرانمنش با بیان این که مشورت باعث 
پختگــی ایده هــا و نظرات می شــود 
اظهار داشــت: بدون تردید شــورا می 
تواند روش و الگوی نوینی در مشارکت 
 همگانی و تصمیم گیری مردمی باشــد.

رییس شورای شهرستان کرمان با اشاره 

به اصل یکصد قانون اساسی گفت: بدین 
روش برای پیشبرد ســریع برنامه های 
اجتماعی، فرهنگی، بهداشــتی و سایر 
امور رفاهی از طریــق همکاری مردم و 
با توجه به مقتضیات محلی برنامه ریزی 

می شود.
ایرانمنش با بیــان این که با تشــکیل 
شــوراها ارائه خدمات به مردم در حوزه 
های مختلــف در اختیــار نمایندگانی 
قرار می گیرد تصریــح کرد: این فرصت 
برای شــکوفایی و رشــد اســتعدادها، 
خالقیت ها و انگیزه ها بــه وجود آمده 
است.وی همچنین با اشــاره به مسائلی 
که در شــورای شهرســتان بــا حضور 
نمایندگان شــهرها و بخــش ها مطرح 
می شود گفت: بنا بر پیشــنهاد نماینده 
شورای شهرستان، رسیدگی و پیگیری 
مشــکالت مــردم منطقه بــا حضور 

مدیران مرتبــط، هــر 45 روزی یکبار 
 در جلســات این شــورا دنبال می شود.

ایرانمنــش با اشــاره به برگــزاری 14 
جلسه در شهرهای مختلف افزود: بنای 
تشکیل شــورای شهرســتان در دوره 
جدید بر تعامل، همفکری و مشــارکت 
نمایندگان شهرســتان در حــوزه های 

مختلف است.
رییس شــورای شهرســتان کرمان از 
بررسی مشکالت بر اساس نیاز هر شهر 
و بخش در حوزه های مختلف نام برد و 
گفت: مسائل و مشــکالت در حوزه آب، 
برق، مسکن، کشــاورزی، صنایع دستی 
و غیره از مواردی اســت کــه با حضور 
مدیــران کل حاضر در جلســات مرتفع 

گردید.
وی از در دســتور کار قــرار گرفتــن 
مصوبــات قابــل پیگیری و اجــرا خبر 

داد و خاطرنشــان کرد: حضور فرماندار 
کرمــان در کلیــه جلســات شــورای 
شهرستان، زمینه همفکری و همچنین 
 پیگیــری امــور را فراهم کرده اســت.

گفتنی است شــورای شهرستان کرمان 
از نمایندگان 14 شــهر و 6 بخش شهر 

کرمان تشکیل شده است.
 شــایان ذکر اســت دوره پنجــم این 
شــورا از آبــان 96  آغــاز بــه کار و 
تــا امــروز 14 جلســه برگــزار کرده 
اســت. همچنین شــورای شهرســتان 
 95 مصوبــه تصویــب کــرده اســت.

جلسات تاکنون در شــهرهای شهداد ، 
زنگی آباد ، کاظم آبــاد ، ماهان ، باغین ، 
چترود ، اختیارآباد ، اندوهجرد ، گلباف بر 
اساس نیاز این شهرها با حضور مدیران 
کل ادارات اســتان و مدیران شهرستان 

برگزار شده است.

در گفتگو با رئیس شورای اسالمی کرمان مطرح شد؛

بررسی مشکالت بر اساس نیاز شهرها و بخش ها

 مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس کمیته مدیریت 
بحران اســتان کرمان در جلســه بررسي خسارات 
سیل  به راههاي این اســتان که با حضور مدیر کل 
برنا مه ریزي وزارت راه وشهر سازي برگزار شد، با 
اعالم این خبر گفت: 3۷00 میلیارد ریال از خسارات 
در حوزه راه های شمال استان و 341 میلیارد ریال 

مربوط به حوزه جنوب کرمان است.
بلوردی بیشــترین خســارت را مربــوط به محور 
شــهداد-نهبندان دانســت و افزود: این محور که 
اســتان کرمان را به شهرســتان زابل در اســتان 
سیستان و بلوچستان متصل می کند، بر اثر سیل 25 

فروردین تخریب و مسدود شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رانندگان از مســیر 
جایگزین کرمــان- فهرج- زاهــدان- زابل تردد 
می کنند، اظهار داشــت: محــور جایگزین، 150 
کیلومتر مســیر کرمان- زابــل را طوالنی تر می 
کند.رئیس کمیته مدیریت بحران اســتان کرمان 
تصریح کرد: پس از تخصیص اعتبار الزم ســاخت 
مجدد 25 کیلومتر تخریب شــده محور شــهداد- 
نهبندان آغاز خواهد شــد.مدیر برنامه ریزی وزارت 
راه و شهرسازی هم در این جلســه گفت: وزیر راه 
وشهرســازي بر  برآورد  دقیق خسارات وجبران آن 
در اسرع وقت  تاکید دارد.مهندس یعقوبی همچنین 

از محور مسدود شهداد- نهبندان بازدید کرد.

سیل چهار هزار و 41 میلیارد ریال خسارت به 
راه های کرمان وارد کرد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
مس ایران معرفی شد

 دکتر اردشیر سعد محمدی به عنوان مدیرعامل جدید 
شرکت ملی صنایع مس ایران معرفی شد. 

در جلســه ای با حضور اعضای هیأت مدیره شــرکت 
ملی صنایع مس ایران و شــورای معاونــان ایمیدرو، 
دکتر »اردشیر ســعد محمدی« به عنوان عضو موظف 
هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع مس 

ایران انتخاب شد.
در این نشست که محمدباقر عالی رئیس هیأت عامل 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( نیز 
حضور داشت، »خداداد غریب پور« رئیس هیأت عامل 
ایمیدرو ابتــدا با ابــراز قدردانی از خدمــات مدیریت 
»محمد رضا بنی اســدی راد«، اظهار داشــت: ســعد 
محمدی در جایگاه مدیر توســعه گرا،  توجه ویژه ای به 

رونق سرمایه گذاری و همچنین رشد بهره وری و انجام 
مسئولیت های اجتماعی خواهد داشت.غریب پور ادامه 
داد: کسب و تولید دانش فنی، ارتقای جایگاه پژوهش، 
کمک به توســعه معادن کوچک و توســعه اکتشاف 
ازجمله اهداف اساسی شرکت ملی صنایع مس ایران به 
شمار می آید. وی اظهار داشت: با توجه به بازنشستگی 
مهنــدس بنی اســدی راد،  اینک دکتر ســعد محمدی 
هدایت شرکت ملی صنایع مس را برعهده گرفته است.
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مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از گشته خویش آمد و هنگام درو
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

حافظگفت با این همه از سابقه نومید مشو

مدیــرکل کمیته امداد اســتان کرمان با 
بیان اینکه 30 هزار خانوار جدید ســال 
گذشــته بر اســاس تبصره 1۴ تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان کرمان قرار 
گرفتند گفت: هم اکنون 10۲ هزار و 500 
خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان 

کرمان قرار دارند.
یحیی صادقــی در نشســت خبری بــا اصحاب 
رســانه به منظــور تشــریح ویژه برنامه های این 
نهاد در ماه مبــارك رمضان افــزود: باوجود همه 
سختی ها و مشکالت اقتصادی در سال 9۷ کمیته 
امداد اســتان کرمان پربارترین ســال را ازلحاظ 
خدمت رسانی به محرومان داشته است و این نهاد 
در خیلی از سرفصل ها و شــاخص های کمک به 

محرومان رشد داشته است.
وی با بیــان اینکه 30 هــزار خانوار جدید ســال 
گذشته بر اســاس تبصره 14 تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان کرمان قرار گرفتند گفت: هم اکنون 
102 هزار و 500 خانوار تحت حمایت کمیته امداد 

استان کرمان قرار دارند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمــان در ادامه از 
مشــارکت خوب مردم اســتان در برنامه های این 
نهاد خبر داد و افزود: مردم اســتان کرمان ســال 
گذشــته بیش از 95 میلیارد تومــان در طرح های 

مختلف این نهاد مشارکت کردند.
وی بــه اجرای طــرح مفتاح الجنه )سرکشــی از 
خانوارهای تحت حمایت( توســط این نهاد در ماه 
مبارك رمضان اشاره و بیان کرد: سال گذشته در 
ماه مبــارك رمضان 6 هــزار و 500 خانوار تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان با حضور مســئوالن 
و خیران محلی مورد سرکشــی قــرار گرفتند که 
امســال نیز در قالب این طرح هفــت هزار و 200 
خانوار تحت حمایــت کمیته امداد اســتان مورد 

سرکشی قرار می گیرند.
 صادقی بــه اجــرای طــرح اطعــام و افطاری 
مددجویان در ماه مبارك رمضان نیز اشــاره کرد و 
ادامه داد: به دنبال این هستیم با همکاران خیران 

غذای گرم تهیه و بیــن خانوارهای تحت حمایت 
توزیع شود.

وی در ادامه مهم ترین موضوع کاری کمیته امداد 
در ماه رمضان را که همیشــه پربــار بوده اجرای 
طرح اکرام ایتام اعالم کــرد و گفت: مردم در ماه 
مبــارك رمضان بر اســاس اعتقاداتــی که دارند 
بیشتر در این طرح مشــارکت می کنند و بیشترین 
حامیان طــرح اکرام ایتــام کمیته امــداد در ماه 

مبارك رمضان جذب می شوند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان با اشــاره به 
برپایی پایگاه های ویژه جذب حامــی برای ایتام 
در ماه رمضــان افزود: با رایزنی های انجام شــده، 
تعــدادی پایــگاه جذب حامــی در تهــران دایر 
می شود.وی با اشــاره به اینکه ســال گذشته 30 
هزار ســبد غذایی در مــاه مبــارك رمضان بین 
خانوارهــای تحت حمایــت این نهاد توزیع شــد 
گفت: امســال نیز تالش می کنیم 30 هزار ســبد 
غذایی در این ایام بیــن خانوارهای تحت حمایت 

توزیع کنیم.
صادقی بابیان اینکه حفــظ عزت نفس خانوارهای 
تحت حمایت یکی از برنامه هــای مهم این نهاد 
اســت گفت: به همیــن منظور موضــوع درمان 

مددجویان تحــت حمایت کمیته امــداد به بیمه 
ســالمت واگــذار شــد و مددجویــان می توانند 
از خدمــات مراکــز درمانی دولتی اســتفاده کنند 
و خدمــات پاراکلینیکــی و بیمــه تکمیلــی این 

مددجویان توسط امداد پرداخت می شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمــان به اجرای 
طرح موفق نیروگاه های خورشــیدی توســط این 
نهاد در اســتان کرمان اشــاره و بیان کرد: بیش 
از ۷00 طــرح نیــروگاه خورشــیدی در منــازل 
مددجویــان تحت حمایــت کمیته امداد اســتان 
کرمان اجراشــده که برق تولیدی این مددجویان 
به صــورت تضمینــی توســط دولــت خریداری 

می شود.
وی هم چنین از احداث هزار نیروگاه خورشــیدی 
پنج کیلوواتی در منازل مددجویــان کرمانی خبر 
داد و گفت: با توجه به افزایش قیمتی که درزمینه 
تجهیزات این نیروگاه ها صورت گرفت، اقســاط 
تســهیالت مددجویان را از 60 ماه بــه 120 ماه 
افزایش دادیم.صادقــی احداث پنج هــزار واحد 
مســکونی ویژه مددجویان در ســطح اســتان را 
ازجمله طرح های مهم در دست اقدام این نهاد در 

سال جاری برشمرد.

مدیرکل کمیته امداد استان:

30 هزار خانوار جدید سال گذشته تحت حمایت
 کمیته امداد قرار گرفتند

توزیـع 30 هزار سبـد غـذایی در ماه رمضـان

گردهمایی مدیران روزنامه جام جم با خبرنگاران 
صداو سیمای مرکز کرمان 

مدیرعامل موسســه و جمعی از مدیــران روزنامه جام 
جم بمنظور تعامل و هم افزایی بیشتر با مدیر کل صدا 

و سیمای مرکز کرمان دیدار کردند.
در این دیدار از همکاری مدیر کل صدا و سیمای مرکز 

کرمان با اهدای لوح یادبود این موسسه تقدیر شد.
سپس مهندس علی میرزایی مدیرعامل موسسه جام 
جم ،عرفاتی سردبیر و قندهاری مدیر اجرایی روزنامه 
جام جم و علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
و علی رمضانی مدیــر کل صدا و ســیمای مرکز کرمان 
در گردهمایی خبر نگاران آزاد شهرســتان ها شرکت 

کردند.
در این نشســت مدیر کل صدا و ســیمای مرکز کرمان 
روزنامه جــام جم را پیکره ســازمان خوانــد و افزود : 
همکاری رســانه با رســانه مکتوب این موسسه باعث 

هم افزایی و تعامالت بیشتر می شود.
وی با بیــان این که این نشســت شــروع اولین دیدار 
استانی روز نامه جام جم در ســطح کشوراست افزود 

: این روزنامه جایگاه ویــژه ای در رســانه ملی دارد و 
فرصت خوبی بــرای معرفی ظرفیت های اســتان دارد 
و پیشــنهادات خودر ا دراین روز نامــه ارائه کرد.در 
ادامه علــی میرزایی مدیر عامل موسســه جام جم هم 
این روزنامــه را از پرتیراژترین روز نامه های کشــور 
خواند و افزود : ارتباط منطقی در مراکز صدا و ســیما 
با این روزنامه نیســت امروز از کرمــان بعنوان اولین 
استان شروع شد که مدیر کل صداو سیما و مدیر کل 
فرهنگ ارشاد اسالمی شمال استان ارتباط و همکاری 

خوبی داشتند وقول مساعد دادند.
وی هدف این نشســت را هــم افزایی عنــوان کرد و 
افزود : باید نوع نگاه تغییر کند و این رســانه هدفش 
فرهنگســازی افکار عمومی ، غنای محتــوا ، قابل اتکا 
بــودن ، اخبار دقیــق و بموقع اســت و بــه گونه ای که 
مردم کاملتریــن و دقیق تریــن خبر را از این رســانه 
بخوانندمدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی شــمال 
استان نیز رســالت مطبوعات را انعکاس اخبار صحیح 

به جامعه و تنویر افکار عمومــی ذکر کرد و افزود : روز 
نامه جام جم با کادری حرفه ای بازوی مطبوعاتی رسانه 
اســت ومی تواند در کنار رســانه تصویری کار معرفی 
ظرفیت هــای منطقــه را در ابعاد مختلف گردشــگری ، 

فرهنگی در سطح ملی انجام دهد.
در ادامه این نشســت عرفاتی ســردبیر روز نامه جام 
جم و و آقای عسکری معاون ســردبیر روزنامه جام جم 
نیز در خصــوص مطالــب موردنیاز و اهمیــت خبرهای 
ایــن روزنامــه بــرای خبرنــگاران اســتان توضیحاتی 
ارائه کردند. همچنیــن نعمتی معاون خبــر کرمان نیز 
با اشــاره به اولین گردهمایی خبر نگاران آزاد استان 
در شهرســتان هاگفت: این نشســت باهــدف برنامه 
ریزی بــرای رویدادهــای مهم خبــری در بحث شــعار 
سال، انتخابات، مناسبت های مختلف و همچنین نکات 
کاربردی و مهم در کار خبر نگاران برگزار شــده است.

در پایان این نشست از خبر نگاران آزاد شهرستان ها 
تجلیل شد.

همکاری رسانه با رسانه مکتوب این موسسه باعث هم افزایی و تعامالت بیشتر می شود


