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دادستان کرمان در بازدید از
 »هفته نامه استقامت«:

رسانه  با پیگیری کارشناسانه 
می تواند به حل مسائل جامعه 

کمک کند 

مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  جامعه:  گروه 
و  استقامت  هفته نامه  از  بازدید  در  کرمان  استان 
پایگاه خبری فردای کرمان گفت: »فلسفۀ وجودی 
و  مسایل  انتقال  جامعه،  بر  نظارت  مطبوعات، 

مشکالت به مسئوالن و مطالبه گری است«.
مناسبت  به  که  دیدار  این  در  ساالری  دادخدا 
روز خبرنگار انجام شد، ضمن تقدیر از کوشش ها و 
تالش های این دو رسانه، افزود: »انتقاد حق مطبوعات 
شاید  نشود  ارایه  راهکار  آن  کنار  در  اگر  اما  است 
تخریب  قصد  رسانه  که  کند  حمل  این  بر  مسئول 
دارد؛ پیگیری و مطالبۀ مسایل به صورت کارشناسی 
سبب می شود، موضوعات مورد استقبال قرار گیرند«.

به گزارش استقامت، وی بیان کرد: »خبرنگاران، 
جامعه  کف  در  را  مردم  مشکالت  و  دغدغه ها 
با  بی واسطه  و  بررسی می کنند  و  تحلیل  می بینند، 
مردم در ارتباط هستند«. ساالری یادآور شد: »فلسفۀ 
وجودی مطبوعات، نظارت بر جامعه، انتقال مسایل و 

مشکالت به مسئوالن و مطالبه گری است«.
وی گفت: »این سه مقوله سبب می شود بخشی از 
کاستی های جامعه پاسخ داده شود و این امر می تواند 

به سالم سازی جامعه کمک کند«.
رسانه   »همچنین  کرد:  اضافه  کرمان  دادستان 
می تواند با پیگیری کارشناسانۀ مسائل جامعه، به حل 
آن ها کمک کند«. وی افزود: »انتقاد حق مطبوعات 
شاید  نشود  ارایه  راهکار  آن  کنار  در  اگر  اما  است 
تخریب  قصد  رسانه  که  کند  حمل  این  بر  مسئول 
دارد؛ پیگیری و مطالبۀ مسایل به صورت کارشناسی 
سبب می شود، موضوعات مورد استقبال قرار گیرند«. 
بپذیرد  که  جامعه ای  از  اینکه  بیان  با  ساالری 
مطبوعات یک رکن است فاصله داریم، اظهار کرد: 
به  حاضر  مسئولین  این که  دالیل  از  یکی  »شاید 
پذیرفتن این موضوع نیستند این است که می خواهند 

از کم توانی خودشان فرار کنند «.
وی گفت: »آن چه که مطلوب رسانه است مطلوب 
مردم  دغدغۀ  رسانه،  دغدغۀ  زیرا  هست  نیز  مردم 
است و فلسفۀ تشکیل مطبوعات به خاطر مردم بوده 

است«. 

کشف سیم و کابل های سرقتی از 
 کارگاه ضایعاتی در کرمان؛

ضایعات فروش، مالخر اموال 
سرقتی از آب درآمد

کرمان  انتظامی شهرستان  جامعه: فرمانده  گروه 
بازرسی  در  مسروقه  اموال  انواع  کشف  به  اشاره  با 
کالنتری  »مأموران  گفت:  ضایعاتی،  کارگاه  یک  از 
و  میدانی  تحقیقات  انجام  با  علوی  هفت باغ   24
ضایعاتی  کارگاه  یک  اطالعاتی،  کار  یک سری 
فعالیت  سرقتی  اموال  فروش  و  خرید  امر  در  که 
کردند«. دستگیر  را  نفر  یک  و  شناسایی  را   داشت 

دستگیر  »متهم  افزود:  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 
شواهد  به  توجه  با  تخصصی  بازجویی های  در  شده 
و مدارک موجود به 31 فقره مالخری سیم و کابل 
برق، تجهیزات دکل های فشار قوی اداره برق، درب و 
 پنجره، شیرآالت و دیگر اقالم ساختمانی اعتراف کرد«.

اینکه  بیان  با  وی  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
قضایی  تحویل مرجع  پرونده  از تشکیل  متهم پس 
شد، ادامه داد: »پیگیری های پلیس برای دستگیری 

سارقان ادامه دارد«.

خبر

یاس  انجمن  مدیرعامل  جامعه:  گروه 
کرمان به مناسبت روز خبرنگار، با حضور 
پایگاه  و  استقامت  هفته نامه  دفتر  در 
روز  تبریک  ضمن  کرمان،  فردای  خبری 
خبرنگار و قدردانی از فعالیت های این دو 
رسانه در امر آگاهی بخشی و اطالع رسانی، 
گفت: »سونامی سرطان شروع شده و در 
درمانی،  زیرساخت های  تکمیل  صورت 
تبدیل  سرطان  درمان  قطب  به  کرمان 

می شود«.
یک  تجهیز  از  بهرامی  محمدرضا 
درمان  برای  تخت   80 با  ساختمان 
بیماران مبتال به سرطان خبر داد و افزود: 
»این مرکز بزرگ ترین مرکز شیمی درمانی 

ایران خواهد شد«.
به گزارش استقامت، وی در این دیدار 
یاس  به سابقه ی تشکیل خیریه  اشاره  با 
بیان کرد: »خیریه یاس کرمان 13 سال 
پیش با هدف حمایت از بیماران مبتال به 
را  خود  کار  آن ها  خانواده های  و  سرطان 

آغاز کرد«.

با  کرمان  این که  بیان  با  بهرامی 
بیماران  درمان  در  زیرساختی  مشکالت 
داد:  ادامه  بود،  مواجه  سرطان  به  مبتال 
بیماران  بستری  و  آنکولوژی  »بخش 
کرمان  باهنر  بیمارستان  در  سرطانی 

وضعیت مناسبی نداشت«. 
در  »ساختمانی  شد:  یادآور  وی 
آقای  توسط  افضلی پور  بیمارستان 
مهرالحسنی شروع شده بود که مدتی رها 
کردیم  مراجعه  ایشان  به  بارها  بود،  شده 
تا اجازه گرفتیم که ساختمان در اختیار 

یاس قرار بگیرد تا آن را تجهیز کنیم«.
گفت:  کرمان  یاس  انجمن  مدیرعامل 
این  شدیم  موفق  گذشته  سال  ماه  »دی 
خرید  با  و  کنیم  تکمیل  را  ساختمان 
برخی تجهیزات آن را با همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی به بهره برداری رساندیم«. 
یک  حاضر  حال  »در  افزود:  وی 
توسط  متر   800 زیربنای  با  آزمایشگاه 
یکی از خیرین در این مجموعه در حال 
احداث است که احتماال تا پایان سال به 

چرخۀ درمان وارد می شود«.
کلینیک  اولین  راه اندازی  از  بهرامی 
انجمن  توسط  کرمان  در  ایران  کم خونی 
یاس خبر داد و خاطرنشان کرد: »کلینیک 
و  توانبخشی  کلینیک  درمانی،  روان 
به سرطان  مبتال  بیماران  تغذیه، مختص 

نیز در حال راه اندازی است«.
زمینی  ملکی  »خانوادۀ  گفت:  وی 
 200 و  هزار   2 با  متر  هزار   8 متراژ  با 
مترمربع ساختمان در اختیار انجمن یاس 
قرار دادند که بر اساس قرارداد منعقد شده 
بین انجمن یاس و دانشگاه علوم پزشکی، 
و  بهسازی  را  این ساختمان  یاس  خیریه 
پرسنل  و  بهره برداری  و  می کند  تجهیز 
آن به عهدۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

است«.
بیان  کرمان  یاس  انجمن  مدیرعامل 
بزرگ ترین  تخت  با 80  مرکز  »این  کرد: 

مرکز شیمی درمانی ایران خواهد شد«.
برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کرمان،  استان  در  درمانی  کمبودهای 
مبتال  بیماران  درصد   70« شد:  یادآور 
درمان  پرتودرمانی  توسط  سرطان  به 
می شوند و این در حالی است که فقط دو 
دستگاه رادیوتراپی در کرمان وجود دارد 
بیمارستان  در  این دستگاه ها  از  یکی  که 

شفا است«.
بهرامی توضیح داد: »یک دستگاه نیز، 
دو سال پیش با مشارکت بخش خصوصی 
بیمارستان  در  علوم پزشکی  دانشگاه  و 
چرخۀ  در  که  شد  راه اندازی  افضلی پور 
در حال  متاسفانه  اما  گرفت،  قرار  درمان 
به  باید  بیماران  و  است  خراب  حاضر 
اگر  یا  و  کنند  مراجعه  مجاور  شهرهای 

بخشی از مراحل درمان را سپری کردند، 
مجددا باید آن را تکرار کنند«. 

باالی  »هزینۀ  کرد:  خاطرنشان  وی 
درمان سرطان بسیار باال است و تعدادی 
از بیماران امکان سفر به استان های مجاور 

را ندارند«. 
یاس  انجمن  این که  بیان  با  بهرامی 
کرمان، 400 میلیارد تومان پروژه ساخته 
»اگر  گفت:  دارد،  ساخت  دست  در  یا  و 
کرمان  آینده  سال  تا  کنند  کمک  مردم 
به قطب درمان سرطان تبدیل می شود«.

تومان  میلیارد  این که 40  بیان  با  وی 
افزود:  داریم،  نیاز  پروژه ها  تکمیل  برای 
»سال گذشته در گلریزان تولد 13 سالگی 
یاس، 20 میلیارد تومان تعهد گرفتیم«. 

مدیرعامل انجمن یاس کرمان با بیان 
این که بالغ بر 6 هزار بیمار تحت پوشش 
انجمن یاس قرار دارند، اظهار کرد: »سالی 
دو تا سه نوبت سبد کاال به بیماران اهدا 
تحصیل  هزینۀ  از  بخشی  و  می شود 
تامین  خیرین  توسط  را  آن ها  فرزندان 

می کنیم«.
انجمن  گذشته  »سال  افزود:  وی 
شد  کشور  برتر  خیریۀ  ششمین  یاس، 
است  شفافیتی  دلیل  به  موضوع  این  که 
که انجمن دارد و در سایت انجمن یاس، 
مشخص  دریافتی  کمک های  و   هزینه ها 

است«.
لزوم  به  اشاره  با  همچنین  بهرامی 
توجه صنایع و شرکت های معدنی بزرگ 
استان به مسئولیت های اجتماعی، گفت: 
برای  کمک  به  موظف  مجموعه ها  »این 
سالمت  حوزۀ  زیرساخت های   تامین 

هستند«. 

ادامه از صفحه قبل

ثمر  به  »البته  کرد:  تاکید  خاندوزی 
شدن  شیرین  و  طرح ها  این  نشستن 
و  است  زمان بر  اتفاقات  این  از  مردم  کام 
نهال هایی که امروز غرس می شود در آینده 
میوه خواهند داد و باید صبوری خود را باال 

ببریم«. 
وی یادآور شد: »امیدوارم علیرغم این که 
شروع این کار به دلیل پیچ وخم ها دو سال 
به طول انجامید از این به بعد بقیۀ مراحل، 
سریع تر طی شود و مجوزهایی که الزم است 
از وزارت صمت در مورد طرح جامع فوالدی 
کشور اخذ گردد، اضافه شود و بتوانیم خیلی 
سریع تر از بازه ای که اشاره کردند، برای دو 
روزی  شاهد  آینده،  سال  سه  یا  سال ونیم 
باشیم که این طرح ها به بهره برداری برسد«. 
به  اشاره  با  همچنین  اقتصاد  وزیر 
مسئولیت اقتصادی مدیران منطقه ای، ملی 
و حتی کسانی که در خارج از کشور فعالیت 
اقتصادی کشور  دارند، گفت: »اگر مدیران 
در چارچوب قانون و ضوابط عمل می کنند 
دیگر نباید از هیچ عنصر دیگری باک داشته 
تصمیم گیری  و  فعالیت  سرعت  که  باشیم 
و  طوالنی  زمان بر،  کشور  در  این قدر 

فرساینده بشود«.
کشور  مدیران  از  »بسیاری  افزود:  وی 
در گذشته این طور بودند و االن هم شاید 

یک  به  که  باشند  داشته  وجود  کمابیش 
اما  شدند  دچار  کم خطر  روزمرۀ  مدیریت 
اقتصاد  ادارۀ  در  سیزدهم  دولت  الگوی  در 
آن  برای  جایگاه  و  قرب  و  ارج  کشور، 
چارچوب  در  که  است  اقتصاد  از  مدیرانی 
ریسک  و  خطر  پذیرش  به  حاضر  قوانین، 
باشند برای این که تصمیمات تحول گرایانه 

اتخاذ شود«.
عرصۀ  »در  کرد:  خاطرنشان  خاندوزی 
مکاتبه  ترتیب، یک  به همین  نیز  خارجی 
دوستان  از  ما  که  گرفت  صورت  هم 
اعالم کنند،  بخواهیم رسما  وزارت خارجه 
نمایندگی های جمهوری اسالمی در خارج 
از کشور و سفارت  خانه هایی که در بیرون از 
ایران در حال فعالیت دیپلماتیک و سیاسی 
است  این  رسالت هایشان  از  یکی  هستند، 
که به اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات و 

ارزآوری اقتصاد کمک کنند«. 

مجموعه های فوالدی بردسیر برای 
رفع محرومیت ها ورود کنند

کرمانی،  والمسلمین  حجت االسالم 
با  مراسم  این  در  نیز  بردسیر  امام جمعه 
راستای  در  گهرزمین  اقدامات  به  اشاره 
بردسیر  »شهرستان  گفت:  اشتغال،  ایجاد 
در 60 کیلومتری مرکز استان قرار گرفته 
محرومیت  با  آن   بخش های  از  بعضی  اما 
معیشتی  فرهنگی،  حوزه های  در  زیادی 

»طرح های  افزود:  وی  است«.  مواجه   ... و 
در شهرستان  اشتغال  ایجاد  اجرایی سبب 
بردسیر خواهد شد اما از مجموعۀ فوالدی 
شهرستان ازجمله گهرزمین تقاضا داریم که 
به مسئولیت های اجتماعی نیز ورود کنند 
شهرستان  محرومیت های  رفع  شاهد  تا 

باشیم«.

مجموعه گهرزمین در بردسیر 
جهادی کار کردند

این  در  نیز  بردسیر  شهرستان  فرماندار 
بالغ بر  با جمعیتی  مراسم گفت: »بردسیر 
از چهار بخش  برخورداری  و  نفر  80 هزار 
و  قابلیت  با  شهرستان های  از  شهر   5 و 

پتانسیل باال در استان کرمان است«.
تحقیقات  به  اشاره  با  وفایی  حمزه 
باستان شناسی در بردسیر و شناسایی تمدن 
هفت هزار ساله در این شهرستان، افزود: »5 
در  بردسیر  مردم  میالد  از  قبل  سال  هزار 
و  داشتند  را  فلزکاری  صنعت  منطقه  این 
کشف  منطقه  این  در  که  ذوبی  کوره های 
شده، با حرارتی کنترل شده کار می کردند«.

اقدامات  از  تقدیر  با  ادامه  در  وی 
گهرزمین در شهرستان بردسیر، بیان کرد: 
»مجموعۀ گهرزمین طی یک سال گذشته 
در بردسیر جهادی کار کردند تا این طرح 
با اعتباری بالغ بر 2 و نیم میلیارد یورو که 
سرمایه گذاری بی بدیلی است، امسال به ثمر 

بنشیند«.
شعار  به  اشاره  با  بردسیر  فرماندار 
برای  بردسیر  شهرستان  »در  گفت:  سال، 
از  و  داریم  آمادگی  سرمایه گذاری  هرگونه 
سرمایه گذاران برای عملی کردن شعار سال 

حمایت خواهیم کرد«.
مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اقتصاد  به وزیر  شهرستان بردسیر، خطاب 
بحث  در  »شهرستان  کرد:  خاطرنشان 
آبرسانی و بندهای خاکی با مشکالتی مواجه 

است و نیازمند اعتبارات است«.
آب  تامین  »برای  داد:  ادامه  وفایی 
آشامیدنی بخش الله زار نیازمند یک اعتبار 

ویژه برای ایجاد سد الله زار هستیم«.
شهرستان  مشکالت  از  دیگر  یکی  وی 
بردسیر را وجود جاده های حادثه خیز بیان 
به  گازرسانی  »برای  شد:  یادآور  و  کرد 
اکثرا  که  شهرستان  روستاهای  از  تعدادی 
نعمت  این  از  هنوز  و  هستند  سردسیر 
برخوردار نشده اند نیز به اعتبار نیاز داریم«.

فرماندار بردسیر با تاکید بر لزوم تجهیز 
»در  گفت:  بیمارستانی،  و  درمانی  مراکز 
بخش کشاورزی، مرمت قنات ها و طرح های 

آبخیزداری نیز نیازمند اعتبار هستیم«.
مردم  درخواست  این که  بیان  با  وی 
شهرستان  قند  کارخانۀ  احیای  بردسیر 
کارخانه  این  مشکالت  »رفع  افزود:  است، 

نیازمند ورود مسئوالن کشوری است«.

مدیرعامل انجمن یاس کرمان:

 با تکمیل زیرساخت ها کرمان
 به قطب درمان سرطان تبدیل می شود

عملیات اجرایی طرح های توسعۀ فوالدی شرکت گهرزمین
 در بردسیر آغاز شد


