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مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع شمال استان کرمان مطرح کرد؛

تامین  ۲/۵مگاوات برق از طریق نیروگاههای خورشیدی در کرمان

مدیــر امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق شــرکت
توزیــع شــمال اســتان کرمــان گفــت« :بیشــترین حجــم
فعالیــت اتفاقــات عملیــات بــرق کــه منجــر بــه خاموشـیهای
ســنگین میشــود مربــوط بــه حاشــیهی شــهر کرمــان اســت
کــه بــرق غیرمجــاز اســتفاده میکننــد و مصــرف بیرویــه
دارنــد» .بــه گــزارش خبرنــگار فــردای کرمــان ،حســین
علیــزاده در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه ماهیــت کار امــور
دیســپاچینگ و مرکــز فوریتهــای بــرق ،اظهــار کــرد« :در
ایــن مرکــز کار پایــش و کنتــرل لحظــهای بــار و پایــداری
شــبکه انجــام میشــود».
وی ادامــه داد« :اعمــال خاموشــیهای بابرنامــه و رفــع
نواقــص احتمالــی در شــبکه کــه منجــر بــه قطــع بــرق و
حادثــه میشــود در مرکــز کنتــرل امــور دیســپاچینگ،
کنتــرل و پایــش میشــود».
مدیــر امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق شــرکت توزیــع

شــمال اســتان کرمــان ،تعــداد مشــترکین شــرکت توزیــع
بــرق شــمال اســتان کرمــان را بیــش از ۶۲۰هــزار مشــترک
بیــان کــرد و افــزود« :تغذیــهی مشــترکین از  ۳۲پســت
فــوق توزیــع عمومــی و بــا  ۲۶۵فیــدر فشــار متوســط انجــام
میشــود» .وی خاطرنشــان کــرد« :بــار پیــک حــادث شــده در
شــب در نقــاط تحــت پوشــش شــرکت توزیــع بــرق شــمال
اســتان در تابســتان ســالجاری  ۷۴۸مــگاوات بــوده اســت».
علیــزاده اظهــار کــرد« :در مرکــز کنتــرل ،تمامــی خطــوط
فشــار متوســط مانیتــور و رصــد میشــود».
وی افــزود« :وظیفــهی اصلــی ایــن قســمت تامیــن بــرق
پایــدار و مطمئــن بــرای مشــترکین اســت».
مدیــر امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق شــرکت توزیــع
شــمال اســتان کرمــان یــادآور شــد« :در  ۱۶واحــد مراکــز
فوریتهــای بــرق و دیســپاچینگ بیــش از  ۳۰۰نیــروی
اجرایــی و نظارتــی بهصــورت ۲۴ســاعته مشــغول بــه فعالیــت
هســتند» .وی اظهــار کــرد« :مشــترکین بــرای ارتبــاط بــا
شــرکت توزیــع بــرق و بیــان مشــکالت میتواننــد بــا مراکــز
فوریتهــای بــرق بــا تلفــن  ۱۲۱تمــاس گرفتــه ودرخواســت
آنهــا بررســی ومرتفــع میشــود».

علیــزاده در ادامــه از نصــب تجهیــزات هوشــمند و کلیدهــای
اتوماســیون و آشکارســاز بــر روی شــبکهی بــرق خبــر داد و
بیــان کــرد« :بــا نصــب ایــن تجهیــزات روی شــبکه و اســتفاده
از گروههــای خــط گــرم در شــبکه منجــر بــه کاهــش۲۳
درصــدی خاموشــیها در ســال  ۹۷شــده اســت».
وی بــا بیــان اینکــه امســال علیرغــم گرمــای هــوا هیــچ
خاموشــی ناشــی از کمبــود نداشــتیم ،بیــان کــرد« :همــکاری
مــردم ،کشــاورزان و صنایــع بــا مدیریــت مصــرف ســبب شــد
تــا در تابســتان امســال بــدون هیچگونــه خاموشــی ازپیــک
عبــور کنیــم».
مدیــر امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق شــركت
توزیــع شــمال اســتان كرمــان در ادامــه بــا اشــاره بــه
مصــرف غیرمجــاز بــرق در حاشــیهی شــهر کرمــان گفــت:
«بیشــترین حجــم فعالیــت اتفاقــات عملیــات بــرق کــه منجــر
بــه خاموشــیهای ســنگین میشــود مربــوط بــه حاشــیهی
شــهر کرمــان اســت کــه بــرق غیرمجــاز اســتفاده میکننــد
و مصــرف بیرویــه دارنــد» .وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد:
« ۵/۲مــگاوات بــرق در حــوزهی شــمال اســتان کرمــان از
طریــق نیروگاههــای خورشــیدی تامیــن میشــود».

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی :

جریمه سنگین در انتظار محتکران کاالهای اساسی
رئیــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعــام کــرد :اگــر
واردکننــدهای کارهــای مربــوط بــه ترخیــص و خــروج کاالیــش
را انجــام داده باشــد ،امــا همچنــان بــارش در انبارهــای بنــادر
باقــی بمانــد ،مکانیزمهــای تنبیهــی بــرای او در نظــر گرفتــه
میشــود کــه باالرفتــن تصاعــدی هزینههــای انبــارداری یکــی
از آنهاســت .محمــد راســتاد در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره
اینکــه موجــودی انبارهــای بنــادر کشــور چقــدر اســت و در
راســتای دســتور معــاون اول رئیــس جمهــور بــرای تســریع
در تخلیــه کاالهــای اساســی از بنــادر کشــور چــه برنامــهای
داریــد؟ اظهــار کــرد :در زمینــه کاالهــای وارداتــی بــه بنــادر،
مســئله موجــودی کاالهــا مطــرح اســت نــه رســوب آن؛ در
همیــن زمینــه هــم کاری کــه هــم اکنــون انجــام میدهیــم
و مترصــد تســهیل آن هســتیم ،تســریع خــروج کاال از بنــادر
اســت .وی افــزود :البتــه موجــودی انبارهــای مختلــف در بنــادر
کشــور خیلــی بــاال نیســت و تنهــا موجــودی کاالهــای اساســی
در بنــدر امــام خمینــی باالســت چــرا کــه در حــال حاضــر
میــزان موجــودی کاالهــای اساســی در ایــن بنــدر بــه حــدود

ســه میلیــون تــن رســیده اســت.
رئیــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه کاالهــای اساســی در بنــدر امــام خمینــی یــا بنــادر دیگــر
تــا چــه مــدت زمانــی باقــی مــی ماننــد؟ گفــت :کاالهای اساســی
دائم ـاً در بنــادر مختلــف از جملــه بنــدر امــام خمینــی وارد و
خــارج میشــوند و ایــن تخلیــه و بارگیــری در کنــار خــروج،
بــه صــورت مســتمر صــورت میگیــرد .امــا بــه طــور میانگیــن
کاالهایــی کــه وارد بنــادری از جملــه بنــدر امــام خمینــی
میشــود ،حــدود دو تــا ســه مــاه زمــان میبــرد کــه فرآینــد
ترخیــص و خــروج آن هــا طــی شــود .در ایــن راســتا بــه دنبــال
ایــن هســتیم تــا فرآینــد ترخیــص و خــروج کاال از بنــادر تســریع
شــود کــه موجــودی کاالهــای اساســی در ایــن بنــادر کاهــش
یافتــه و ظرفیــت انبارهــا بــا مشــکل مواجــه نشــود.
راســتاد ادامــه داد :البتــه موجــودی کاال در بنــادر مختلــف
متعــارف اســت و خــارج از وضعیــت طبیعــی و عــرف نیســت امــا
موجــودی کاالهــای اساســی در بنــدر امــام خمینــی بــاال بــوده
و مانــدگاری آنهــا بیــش از حــد معمــول شــده اســت کــه در

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت:

 ۱۵درصد دانشجویان علوم پزشکی متعهد به بازپرداخت وامها نیستند
رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت
بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه  ۱۵درصــد
دانشــجویان علــوم پزشــکی متعهــد بــه
بازپرداخــت وامهــا نیســتند ،گفــت :حــدود
 ۴۰تــا  ۵۰درصــد دانشــجویان علوم پزشــکی
بعــد از فارغالتحصیلــی بــرای بازپرداخــت
وام بــه صنــدوق رفــاه مراجعــه میکننــد
و حــدود  ۳۰تــا  ۴۰درصــد وامهــا نیــز بــا
پیگیریهــای صنــدوق رفــاه بازپرداخــت
میشــود .مهنــدس بهــروز رحیمــی در
گفــت و گــو بــا ایســنا ضمــن بیــان ایــن
مطلــب بــه تشــریح بودجــه صنــدوق رفــاه
دانشــجویان وزارت بهداشــت اشــاره کــرد و
افــزود :بودجــه ایــن صنــدوق از دو منبــع
تامیــن میشــود یکــی از طریــق بودجــه
مصــوب ســازمان برنامــه و بودجــه اســت کــه
البتــه ایــن مبلــغ کمتــر از  ۳۰درصــد کل
بودجــه صنــدوق را تامیــن میکنــد ،بخــش
دیگــر نیــز از طریــق منابــع اختصاصــی
صنــدوق تامیــن میشــود کــه ایــن بخــش
بیــش از  ۷۰درصــد بودجــه صنــدوق رفــاه
را تشــکیل میدهــد .وی در ادامــه تصریــح
کــرد :بودجــه منابــع اختصاصــی صنــدوق
رفــاه دانشــجویان وزارت بهداشــت در قالــب
ســرمایه گذاریهــا ،بازپرداخــت وامهــا و

برخــی مــوارد دیگــر تامیــن مــی شــود و
بیــش از  ۸۰درصــد از منابــع صنــدوق در
قالــب وام و ســایر تســهیالت بــه دانشــجویان
پرداخــت میشــود.
رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت
بهداشــت تاکیــد کــرد :بایــد بــا کمیســیون
تلفیــق و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
مذاکراتــی داشــته باشــیم تابتوانیــم عــدد
بودجــه عمومــی بــرای ســال  ۹۹را افزایــش
دهیــم و بودجــه مصــوب امســال نیــز بــه
تخصیــص صــد درصــد برســد .رحیمــی
همچنیــن بــا بیــان اینکــه بودجــه امســال
صنــدوق رفــاه حــدود  ۳۰تــا  ۴۰میلیــارد
تومــان اســت ،گفــت :حــدود  ۵۰درصــد
از ایــن مبلــغ تــا کنــون تخصیــص یافتــه
اســت .وی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۴۰تــا
 ۵۰درصــد دانشــجویان علــوم پزشــکی بعــد
از فارغالتحصیلــی بــرای بازپرداخــت وام بــه
صنــدوق رفــاه مراجعــه مــی کننــد ،تاکیــد
کــرد :حــدود  ۳۰تــا  ۴۰درصــد دیگــر نیــز
بــا پیگیریهــای صنــدوق رفــاه بازپرداخــت
مــی شــود .امــا  ۱۵درصــد دیگــر
دانشــجویان متعهــد بــه ایــن پرداختهــا
نیســتند و مــا بایــد وقــت و انــرژی زیــادی
در ایــن زمینــه صــرف کنیــم.

ایــن راســتا تــاش میکنیــم تــا رونــد ترخیــص آنهــا ســرعت
بیشــتری پیــدا کنــد .وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر
اینکــه آیــا ایــن مســئله صحــت دارد کــه برخــی از واردکننــدگان
بــه صــورت تعمــدی کاالی خــود بــه ویــژه کاالهــای اساســی را
در بنــادر نگــه مــی دارنــد تــا بتواننــد از کمبــود مقطعــی آن در
بــازار ســوء اســتفاده کــرده و کاالی خــود را گرانتــر بفروشــند؟
تصریــح کــرد :یکــی از ابزارهایــی کــه در ایــن زمینــه درخواســت
کردهایــم و بــه زودی اعمــال خواهیــم کــرد ،مکانیــزم تنبیهــی
از نظــر هزینــه انبــارداری اســت .یعنــی اگــر کاالیــی فرآینــد
قانون ـیاش را بــرای ترخیــص طــی کــرده باشــد و کمــاکان آن
را در انبارهــای بنــادر مختلــف نگهــداری کنــد ،قطع ـاً مشــمول
هزینــه هــای انبــارداری تصاعــدی و تنبیهــی مــی شــود تــا
شــاهد نگهــداری ایــن کاالهــا در بنــادر نباشــیم.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

رئیس قوه قضاییه به موضوع انتقال آب ورود کند

نماینــده جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس
شــورای اســامی ،از رئیــس قــوه قضائیــه
خواســت کــه بــه موضــوع انتقــال آب
هلیـلرود ورود و از انتقــال آب سرشــاخههای
آن جلوگیــری کنــد.
بــه گــزارش فردایکرمــان ،یحیــی
کمالیپــور در نطــق میــان دســتور جلســه
علنــی در مجلــس شــورای اســامی در
بخشــی از ســخنان خــود اظهــار کــرد« :ایــن
روزهــا مــردم مــا در جنــوب اســتان کرمــان
بــا گرفتاریهــای عدیــدهای دســت و پنجــه
نــرم میکننــد .خشکســالیهای پــی در
پــی امــان از مــردم بریــده اســت ،عــدم
تعییــن تکلیــف چاههــا کــه سالهاســت
مــردم فریــاد میزننــد متاســفانه کســی بــه
دادشــان نمیرســد .بــا وزیــر نیــرو صحبــت
کردیــم ،جلســه گذاشــتیم امــا متاســفانه
تــا بــه امــروز کاری بــرای ســاماندهی ایــن
چاههــا انجــام نشــده اســت».

وی گفــت« :از طــرف دیگــر علیرغــم
اینکــه یــک میلیــون جمعیــت جنــوب
اســتان کرمــان بــا مشــکل بیآبــی روبــرو
هســتند ،متاســفانه دولتمــردان مــا اصــرار
دارنــد تــا آب نداشــته موجــود در هلی ـلرود
را بــه ســمت جــای دیگــری منتقــل کننــد.
تجربــه نشــان داده اســت اینگونــه اقدامــات
نمیتوانــد بــرای گرفتاریهــای کشــور
و مــردم کاری انجــام دهــد .بیاییــد یــک
راه حــل اساســی پیــدا کنیــد و اینقــدر بــا
اعصــاب مــردم بــازی نکنیــد و بــرای آنهــا
گرفتــاری ایجــاد نکنیــد» .نایــب رئیــس
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس در
ادامــه از ریاســت قــوه قضائیــه خواســت بــه
ایــن موضــوع ورود کننــد و جلــوی انتقال آب
را از سرشــاخههای هلیــل را بگیرنــد .کمالــی
پــور خطــاب بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی
نیــز گفــت« :بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل
برداشــت خرمــا هســتیم و در آینــده نزدیــک
برداشــت صیفیجــات را خواهیــم داشــت،از
وزیــر جهــاد کشــاورزی میخواهیــم کــه از
همیــن االن بــه فکــر محصــوالت جنــوب
کرمــان باشــند و انشــاءاهلل بــا بــاز شــدن
مرزهــا و توســعه صــادرات بتوانیــم دغدغـهی
کشــاورزان را رفــع کنیــم».
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مداحان مانع ورود خرافات
به مراسم عزاداری شوند

نماینــده ولــی فقیــه در
اســتان کرمــان بــا بیــان
ایــنکــه مداحــان و ذاکــران
اهــل بیــت (ع) حــرف و
صحبــت هایــی بزننــد کــه
ســند داشــته باشــد گفــت:
«حرفهایــی کــه ســند
ندارنــد ممکــن اســت باعــث دلزدگــی عــزاداران از مجلــس
اهلبیــت(ع) شــود پــس در مجالــس خــود مراقــب باشــیم
کــه چــه ســخنانی زده میشــود».
بــه گــزارش فــردای کرمــان به نقــل از تســنیم ،حجتاالســام
والمســلمین حســن علیدادیســلیمانی در دیــدار مداحــان و
ذاکــران اهلبیــت(ع) بــا بیــان اینکــه ایــام محــرم متعلــق
بــه سیدالشــهدا(ع) و ایــام حــزن و عــزا اســت ،اظهــار کــرد:
«امــام حســین(ع) میفرماینــد کــه خدایــا ،خداترســی را بــه
گونــهای در مــن قــرار بــده کــه در تمــام صحنههــا از تــو
بترســم» .وی بــا بیــان اینکــه خداونــد تمــام صحنههــای
زندگــی مــا را مشــاهده میکنــد و از هــر فکــری کــه در
ذهــن مــا خطــور میکنــد اطــاع دارد گفــت« :گاهــی اوقــات
بعضــی انســانها اعتقــاد ندارنــد بــه دیــدن خــدا و گاهــی
اعتقــاد دارنــد امــا غفلــت میکننــد».
امــام جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه خداترســی فایــده
دارد کــه در ادامــه انســان بایــد خــدا را ببینــد بیــان کــرد:
«امــام حســین(ع) در عاشــورا ایــن دیــد را داشــت و بــرای
انتقــال ایــن دیــد بــه مــا نیازمنــد شــور و شــناخت هســتیم».
وی بــا بیــان اینکــه مداحــان و ذاکــران اهلبیــت(ع) بــه
انــدازهای کــه در انتقــال شــور و شــناخت بــه مخاطــب خــود
ســهیم هســتند ثــواب میبرنــد افــزود« :در ایجــاد شــور و
شــناخت در نخســتین اقــدام بایــد فــردی کــه ایـنکار را انجام
میدهــد ،نفــس وی متفــاوتو قویتــر از دیگــران باشــد».
علیدادیســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه رســیدن بــه ایــن
مقصــود نیازمنــد تزکیـهی نفــس اســت گفــت« :نخســتین کار
یــک ذاکــر و یــک روضهخــوان ایــن اســت کــه بــر نفــس
خــود مســلط باشــد و ذاکریــن در ایجــاد شــور و شــناخت در
عــزاداران بایــد ســهیم باشــند».
وی بــا بیــان اینکــه بــرای ایجــاد شــناخت بایــد هــر شــعر و
هــر کلمــه حســاب شــده بیــان شــده و دارای محتــوای زیادی
باشــد اضافــه کــرد« :شــعری کــه مــداح و ذاکــر اهلبیــت(ع)
میخوانــد بســیار در محتــوای مجلــس تاثیرگــذار اســت
بنابرایــن بایــد اشــعار ویــژه و دارای محتــوای ارزشــمند در
مجالــس خوانــده شــود».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس :

با مفسدین در هر جایگاهی
باید قاطعانه برخورد شود

ســخنگوی کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس بــا تاکیــد
بــر اینکــه «بایــد بــا مفســدین اقتصــادی و متخلفیــن بــا
جدیــت برخــورد شــود» گفــت :رئیــس قــوه قضاییــه را در
ایــن حــوزه پشــتیبانی کنیــم.
حجــت االســام حســن نــوروزی در گفتوگــو بــا ایســنا،
دربــاره ضــرورت مبــارزه بــا فســاد اظهــار داشــت :در ایــن
حــوزه بایــد بــا جدیــت برخــورد کــرده و مفســدین و
متخلفیــن را بــه ســزای عمــل خــود برســانیم ،متخلــف در
هــر جایگاهــی کــه باشــند ،چــه نماینــده مجلــس باشــد چــه
وزیــر باشــد بایــد مــورد مواخــذه قــرار گرفتــه و تنبیــه شــوند.
وی افــزود :در ایــن خصــوص تعللــی وجــود نــدارد آقــای
رییســی در ایــن حــوزه اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت
بایــد از وی پشــتیبانی کــرده و بــرای تادیــب متخلفیــن در
هــر جایــی و در هــر جایگاهــی بــا جدیــت اقــدام کنیــم.
ســخنگوی کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس بــا تاکیــد
بــر لــزوم شــفافیت در زمینــه مبــارزه بــا فســاد اظهــار کــرد:
روح مبــارزه بــا فســاد در نظــام اســامی مــا منشــعب از
مبــارزه بــا فســاد توســط حضــرت علی(ع)اســت .نــوع مبــارزه
امیرالمومنیــن علــی(ع) بــا فســاد خــاص اســت ،ایشــان تاکیــد
دارنــد نــگاه یــک حاکــم بایــد بیشــتر بــه مــردم بــوده و بــه
نــور چشــمی هــا کمتــر توجــه کنــد .حضــرت امیــر معتقدنــد
در نظــام اســامی نبایــد نیکــوکار و بــدکار را در مســاوات
قــرار دهیــم.

