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روابط عمومی آبفای کرمان مطرح کرد؛
خدمت رسانی آبفا با پرداخت بموقع قبض آب 

مدیرعامل مس کرمان مطرح کرد؛
جهش تولید با بهره برداری از معادن 3
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ویژه ها

 خرید حمایتی گوجه فرنگی
 در جنوب کرمان

شروع عملیات 
اجرایی باند دوم محور 

هرات- هرابرجان

برق غیرمجازدر دستان 
تاجران خاموش 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در 
دیدار اعضای شورای اسالمی شهر هرات از 
آغاز عملیات اجرایی بانــد دوم محور هرات - هرابرجان 

در آینده ای نزدیک خبر داد.

در دورانی که مردم ترجیح می دهند سرمایه 
خود را به سهام یا سکه و طال تبدیل کنند، 
عده ای هم هســتند که چراغ خاموش با استفاده از برق 
غیرقانونی به سمت نصب دستگاه های ماینر )استخراج 
ارز دیجیتــال( روی آورده اند که به محض شناســایی 

دست این تاجران از تولید ارز دیجیتال قطع می شود.

استاندار هرمزگان:

مدیر بازرگانی محصوالت کشاورزی سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران:

رکورد زنی مصرف برق در اصفهان؛معاون استاندار یزد خبر داد؛
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کشف چند انبار خودروهای 
بدون پالک در کرمان

3 هــزار میلیارد ریــال اعتبار 
برای تکمیــل راه آهن یزد - 

اقلید

مجازات قطع
 درختان بازدارنده باشد

 بســیاری از مشــکالت شهر 
با گفتگو حل می شود

سرپرست پلیس امنیت عمومی 
استان خبر داد؛

رئیس سازمان مدیریت یزد 
خبر داد؛

معاون شهردار یزد: 

عضو شورای شهر بندرعباس:
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شماره برق  ژنراتور  اساسی  تعمیرات  نفت،  صنعتگران  بلند  همت   با 
2102G-2 شرکت پاالیش نفت اصفهان آغاز شد.

به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری صداوسیما مدیر نگهداری و تعمیرات 
تعمیرات  دوره  برای  این شرکت  پیش بینی  اصفهان،  نفت  پاالیش  شرکت 
اساسی این تجهیز کلیدی را حدود ۴۵ روز کاری اعالم کرد و گفت: سعی 
می شود با ادامه فعالیت ها به صورت مستمر و تالش بی وقفه همکاران، این 

تعمیرات زودتر از موعد به پایان برسد.
علیرضا قزوینی زاده افزود: در این تعمیرات واحد های بهره برداری، بازرسی 

فنی، مهندسی عمومی و HSE همکاری خواهند داشت.
با  را  اصفهان  نفت  پاالیش  واحد های شرکت  روی  اساسی  تعمیرات  وی، 
در نظر گرفتن تمام شرایط عملیاتی در دست اجرا دانست و گفت: کارخانه 
برق واقع در واحد آب و برق و بخار مجهز به پنج ژنراتور برق است که هر 
ژنراتور پس از ۶0 هزار ساعت کارکرد تحت تعمیرات اساسی قرار می گیرد.

نفت  پاالیش  زمینه  در  فعالیت خود  آغاز  با  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
خام و تولید فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی از سال 
1۳۵۸ حدود 2۳ درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تولید می کند.

همت بلند صنعتگران نفت در تعمیر تجهیزات؛

آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور برق پاالیشگاه اصفهان

برداشت 
رطب  نوبرانه 
از نخلستان های میناب
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“جهت ساکنین استان یزد”
ویزیتور حرفه ای دارو با سابقه کار مفید »ساکن استان یزد« 

مزایا: “حقوق ثابت+ پورسانت+ بیمه«
تکنسین دارویی: جهت ویزیت دارو به صورت نیمه وقت »ساکن 

استان یزد«
5521746 0913     35721362    -031 داخلی 101

تماس تبلیغاتی ممنوع

شرکت پخش سراسری دارو استخدام می نماید:

 سرپرست استان اصفهان:    031-36637392
 سرپرست استان یزد:     03536273615  

 سرپرست استان کرمان:   0343-2535312
 سرپرست استان هرمزگان:    076-32226058

4

و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
 ۹۸ سال  در  گفت:  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد 
 ۳۸۵ برای  و  بررسی  کتاب  عنوان   ۴2۳ از  بیش 
عنوان آن مجوز قبل از چاپ صادر شد که اغلب 
به  جام جم  گزارش  به  است.  بوده  ادبی  در حوزه 
نقل از ایرنا محمد جواد حسین زاده در گفت و گو 
احتساب مجوزهای چاپ قبل  با  افزود:  با جام جم 
از سال ۹۸ که در سال گذشته اعالم وصول شده 
است، ۴۵۴ عنوان کتاب به تیراژ ۴۹0 هزار و ۵2۵ 

توسط ناشران محلی به مرحله نشر رسید.
کتاب  عنوان  سال ۹۷، ۴1۵  که  این  بیان  با  وی 

مجوز چاپ دریافت کردند بیان کرد: به دلیل شیوع 
کرونا و تعطیلی صنعت نشر و همچنین گرانی کاغذ 
یافته  کاهش  چاپی  عنوان های  گذشته  سال  در 
است. معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
از  داشت:  اظهار  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و 
ابتدای سال نیز تا کنون برای بیش از ۵۸ عنوان 
وصول  اعالم  درخواست  هزار،   ۷۴ تیراژ  با  کتاب 

دریافت و مورد بررسی قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: مجوز این تعداد کتاب با برگزاری 
12 جلسه کارگروه نظارت بر نشر کتاب استان و 
کمیته های تخصصی در حوزه های دینی، پزشکی، 

ادبیات، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی و کودک و 
نوجوان و علوم پایه صادر شده است.

حسین زاده ادامه داد: از ابتدای راه اندازی سامانه 
جامع صدور مجوز قبل از چاپ کتاب تا کنون بیش 
از 1۸2 اثر در سامانه ثبت شده که برای 1۳0 اثر 
نیز  کتاب  عنوان   1۴ برای  و  چاپ  از  قبل  مجوز 
اعالم وصول صادر شده است. وی گفت: ۶۷ ناشر 
فعال در استان وجود دارد که 1۶ نفر از آنها زن و 
بقیه مرد هستند و 1۴ ناشر در شهرستان ها و بقیه 
در کرمان هستند و تعداد مؤلفان استان کرمان 201 

نفر است.

مجوز ۳۸۵ عنوان کتاب در کرمان صادر شد



خبرخبر

خلج طهرانی عنوان کرد؛ 
ایجـاد جهـش تولید بـا تکمیل 
پروژه هـا و جذب سـرمایه گذار

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
نیمه  پروژه های  تکمیل  برای  اعتبار  تامین  از 
تمام و ایجاد زیرساخت های جدید در راستای 
عظیم  منطقه  این  در  تولید  عملیات  تسهیل 

اقتصادی خبر داد.
راستای  در  طهرانی  خلج  جام جم  گزارش  به 
فارس  ویژه خلیج  تبیین شرح وظایف منطقه 
تهیه  رسالت شرکت  مهم ترین  داشت:  اذعان 
برای  ویژه  منطقه  زیرساخت های  تکمیل  و 
تولیدات  افزایش  و  سرمایه گذاران  حضور 
است.  منطقه  در  مستقر  صنعتی  بنگاه های 
کننده  تولید  و  داد: هر سرمایه گذار  ادامه  وی 
منطقه  در  بهره وری  افزایش  و  توسعه  برای 
تکمیل  و  تامین  به  نیاز  فارس  خلیج  ویژه 
می توانند  زیرساخت ها  که  دارد  زیرساخت 
آب،  تامین  پل،  جاده،  احداث  شامل  مواردی 
برق و گاز باشد که هماهنگی، توسعه و احداث 
این زیرساخت ها از طریق مدیریت مهندسی و 

زیرساخت صورت می پذیرد.
خلج طهرانی با اشاره به برنامه های این واحد 
برای سال جاری در راستای تحقق شعار جهش 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  کرد:  عنوان  تولید، 
تبعیت  با  فارس  خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع 
از سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی و 
در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب 
و عملی کردن شعار سال برنامه هایی را تدوین 
اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  ایم.  کرده 
ادامه داد:  صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
با تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها عالوه 
بر این که تولیدکننده های مستقر در منطقه به 
تولید حداکثری خود دست می یابند، امید است 
با احداث و اجرایی شدن آن ها، گامی موثر در 
برای  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  ترغیب 
فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  به  ورود 
برداشته شود. وی در تشریح این پروژه ها اظهار 
داشت: اولین برنامه این حوزه در سال جاری 
تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در منطقه 
ویژه است که در نظر داریم این پروژه ها را با 
میلیارد  صد  یک  بر  بالغ  مجموع  در  اعتباری 
ریال به اتمام برسانیم. خلج طهرانی ادامه داد: 
یکی دیگر از پروژه های حائز اهمیت در سال 
جاری تکمیل بخشی از شبکه توزیع آب سایت 
شمالی با اعتباری نزدیک به 1۵0 میلیارد ریال 
فاضالب  تصفیه خانه  تکمیل  همچنین  است، 
سایت جنوبی و استفاده از پساب تصفیه شده 
آن برای آبیاری فضای سبز محوطه این سایت 
ریال  میلیارد  صد  یک  بر  بالغ  آن  هزینه  که 
حوزه  برنامه های  دیگر  از  است،  شده  برآورد 
ویژه  منطقه  زیرساخت  و  مهندسی  مدیریت 

اقتصادی در سال ۹۹ خواهد بود.
مدیرعامل ویژه اقتصادی خلیج فارس از تعمیر 
و نگهداری پل دسترسی و اسکله منطقه ویژه 
خبر داد و گفت: پل دسترسی و اسکله منطقه 
از اصلی ترین زیرساخت های منطقه ویژه برای 
صادرات و ورود مواد معدنی مورد نیاز شرکت ها 
برای  که  است  منطقه  به  سرمایه گذاران  و 
بر  بالغ  جاری  سال  در  آن  نگهداری  و  تعمیر 
گرفته شده  نظر  در  بودجه  ریال  میلیارد   ۳00
تخصیص  با  همچنین  داد:  ادامه  وی  است. 
۳۵0 میلیارد ریال برای تکمیل کانال های دفع 
منظور  به  شمالی  سایت  در  سطحی  آب های 
این  از آب گرفتگی در منطقه ویژه،  جلوگیری 
امر مانع از آسیب به زیرساخت ها و تاسیسات 
سیالب  و  بارندگی  هنگام  در  تولیدکنندگان 
خواهد شد که از جمله برنامه ها در سال جهش 
تولید خواهد بود. خلج طهرانی گفت: مجموع 
اعتباری که برای راه اندازی و اجرای پروژه های 
این بخش در سال ۹۹ مورد نیاز است بالغ بر 
زده  تخمین  ریال  میلیارد   200 و  هزار  یک 
اشاره  مورد  موارد  به  بودجه  این  اگر  که  شده 
تکمیل  در  بزرگی  جهش  یابد،  اختصاص 
زیرساخت های منطقه ویژه رخ خواهد داد که 
سرمایه گذاران  کار  در  سهولت  باعث  امر  این 
در راستای اجرای برنامه های توسعه ای خواهد 

بود.
توسعه ای  طرح های  که  زمانی  گفت:  وی 
تولید  آن  تبع  به  شود،  اجرایی  سرمایه گذاران 

و اشتغال نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون استاندار یزد خبر داد؛
شـروع عملیـات اجرایـی باند 
دوم محور هـرات- هرابرجان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در 
دیدار اعضای شورای اسالمی شهر هرات از 
آغاز عملیات اجرایی باند دوم محور هرات - 

هرابرجان در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش جام جم محسن صادقیان در این 
نشست ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت شورای 
در  شوراها  مهم  نقش  هرات،  شهر   اسالمی 
و  را خاطرنشان کرد  بر شهرداری ها  نظارت 
گفت: طرح های عمرانی و زیرساختی خوبی 
حال  در  یا  شده  انجام  خاتم  شهرستان  در 

انجام است. 
خاتم  مردم شهرستان  به  را  خوبی  خبر  وی 
داد و اعالم کرد: در آینده ای نزدیک عملیات 
آغاز  هرابرجان   - هرات  دوم  باند  اجرایی 
می شود. معاون عمرانی استاندار درباره مسائل 
شورای اسالمی شهر هرات نیز دستور داد:  در 
با  شده  مطرح  موضوع های  آینده  هفته های 
حضور مدیران کل مرتبط مورد بررسی قرار 
برطرف  برای  عملیاتی  راهکارهای  و  گیرد 

کردن مشکالت ارائه شود. 
این  اعضای شورای اسالمی شهر هرات در 
طرح  مشکالت  از  برخی  بیان  به  نشست 
ضرورت  همچنین  و  هرات  شهر  تفصیلی 
نی ریز  سمت  از  هرات  شهر  ورودی  اصالح 
فارس و کمبود پارک و فضای سبز پرداختند.  
ایجاد مجتمع فرهنگی - هنری شهر هرات 
بود که  در جلسه  موارد مطرح شده  از  یکی 
برای  اداری  و  قانونی  مراحل  درخواست شد 
اجرایی شدن این پروژه در سال جاری انجام 

شود.

سرپرست پلیس امنیت عمومی 
استان خبر داد؛

کشـف چند انبـار خودروهای 
کرمان در  پـاک  بدون 

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان 
پالک  فاقد  خودرو  دپوی  انبار  چند  کشف  از 
خبر داد و گفت: انبارها در سامانه ثبت نشده و 

پرونده متخلفان در دست بررسی است.
جام جم  با  گفتگو  در  پارسا  محمود  سرهنگ 
پلیس  اولویت های  از  یکی  این که  بیان  با 
قاچاق  با  مقابله  عمومی  امنیت  و  اطالعات 
کاال و احتکار است اظهار داشت: بحث احتکار 
خودرو موضوعی است که این روزها در سراسر 

کشور مدنظر است. 
وی با اشاره به این که تاکنون چند مورد احتکار 
خودرو در استان کرمان داشتیم که کشف شده 
است افزود: در این ارتباط افرادی به بهانه های 
مختلف چون نمایشگاه و غیره ماشین هایی را 
خریداری کرده و این خودروهای فاقد پالک را 

در انبار دپو کرده بودند. 
عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  سرپرست 
موارد کشف  در  این که  بیان  با  کرمان  استان 
محل  کرمان  استان  در  خودرو  احتکار  شده 
انبارها ثبت نشده و به تعزیرات حکومتی اعالم 
نشده بودند گفت: خود این مسئله جرم بوده و 
تخلف محسوب می شود و ما ناچاریم که برابر 

قانون با متخلفان برخورد کنیم. 
وی ادامه داد: از مردم درخواست داریم تا در 
ضوابط  از  خارج  انبارهایی  مشاهده  صورت 
موارد  سودجو  و  ناشناس  افراد  به  متعلق  و 
تعزیرات  کمک  با  پلیس  و  دهند  اطالع  را 
با  و  بررسی  را  شده  مطرح  موارد  حکومتی 
به  اشاره  با  پارسا  برخورد  می کند.   متخلفان 
که  بحرانی  و  خودرو  بازار  اخیر  آشفتگی های 
به دلیل افزایش قیمت خودرو در کشور با آن 
اطالعاتی  رصد  پلیس  گفت:  هستیم  روبه رو 
خود را به منظور برخورد و مبارزه با مجرمان، 
محتکران و اخاللگران بازار خودرو در دستور 
در  سهمی  هم  ما  که  امیدواریم  و  دارد  کار 
مقابله و برخورد با متخلفان در استان کرمان 
از  باشیم. وی  داشته  در کنار دیگر دستگاه ها 
کشف چند فقره پرونده احتکار خودرو در استان 
کرمان خبر داد و افزود: این پرونده ها در دست 
بررسی بوده و تعزیرات حکومتی در مورد آنها 
برخورد  نیاز  صورت  در  و  کرده  تصمیم گیری 

قضائی با متخلفان انجام می شود.
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر چهار 

 بر اساس تصمیم هیئت مدیره شرکت آب و  نیروی ماهتاب کیش، استان
بهای برق مصرفی مشترکین خانگی نیروگاه جنوب در اردیبهشت 

سال جاری به حساب بستانکاری مشترکین منظور شد.
الملل  امور بین  از روابط عمومی و   به گزارش جام جم به نقل 

سازمان منطقه آزاد کیش، حسین قطبی مدیرعامل شرکت آب و 
 نیروی ماهتاب کیش از بخشودگی بهای برق مصرفی مشترکین 
خانگی نیروگاه جنوب در اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت: 
بهای برق مصرفی مشترکین خانگی دهکده ساحلی خلیج فارس، 

حساب  به  رز  مسکونی  مجتمع  رزیدنس،  مینا  مسکونی  مجتمع 
اقشار  آرزوی سالمتی  منظور شد. قطبی ضمن  آنان  بستانکاری 
مختلف جامعه از اقدامات پیشگیرانه شیوع موج دوم بیماری کرونا 
ابراز امیدواری کرد و افزود: با نظارت های حداکثری و  در کیش 

رعایت پروتکل های بهداشتی می توانیم بر مشکالت فائق آمده و 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در سطح جزیره زیبای کیش آغاز 
شود. گفتنی است هلدینگ ماهتاب با عمل به شعار ماهتاب فراتر از 

تولید برق، ۵ درصد برق کشورمان را تولید می کند.

از سوی آب و نیروی ماهتاب کیش مطرح شد؛
بخشودگی بهای برق مصرفی مشترکین خانگی نیروگاه جنوب

عضو شورای شهر بندرعباس بیان کرد: اکثر اعضاء 
شورا از شهردار فعلی حمایت می کنند و در شرایط 
فعلی بیشتر مشکالت شهری جنبه اعتباری دارد و 

با تغییر افراد و مدیران حل نخواهد شد.
به گزارش جام جم به نقل از ایلنا، آبتین امیری در 
در خصوص  بندرعباس  شهر  شورای  علنی  جلسه 
شورا،  اعضای  سواالت  به  شهردار  پاسخگویی 
مشی  شورا خط  برای  بیرون  از  نباید  کرد:  عنوان 
امور مشاوره  بهبود  برای  تعیین کرد ولی می توان 

داد.
 فکر نکنم کسی با مشورت مشکلی داشته باشد. 

مشخصی  قانونی  وظایف  دارای  شورا  گفت:  وی 
است.

 انتخاب شهردار و نظارت بر آن حق شورا است و 
نهاد ناظر بر شورا نیز در قانون مشخص شده است.

شورا  به  محترم  استاندار  حتی  کرد:  اضافه  امیری 
امور داخلی شورا دخالت  مشورت می دهد ولی در 
نمی کند. وی با اشاره به این که بحران به وجود 
آمده در شورا به عدم مدیریت در برگزاری جلسات 
بسیاری  اعتماد  و  تدبیر  اندکی  افزود:  بر می گردد، 
از مسائل را حل می کرد چیزی که در سیاست ما 

نایاب است.  
آقای  کرد:  اظهار  بندرعباس  شهر  شورای  عضو 
فیصل دانش باتجربه ترین عضو شورا است. وی با 

رای اعضاء شورا به عنوان سخنگوی شورا انتخاب 
شد و مسائلی که بیان می کند برآمده از نظر اکثر 
اعضاء شورا است. امیری ادامه داد:  تهدید اعضاء 
در  شورا  اکثریت  شد  سبب  رد صالحیت  به  شورا 
ما  نکنند.  شرکت  اعتراض  نشانه  به  جلسه  یک 
خواستار بازگشت شورا به شرایط عادی آن هستیم. 
نظر  به  باید  ما  و  است  جمعی  نهاد  یک  شورا  اما 
اکثریت احترام بگذاریم. آرامش بدون  نظر اکثریت 
شورا حق  هر عضو  گفت:  نیست.وی  پذیر  امکان 
دارد به هر دلیلی که خود صالح می داند در جلسه 
شورا شرکت نکند. عضویت در شورا امری افتخاری 

است.
 اعضای شورا رابطه استخدامی با شورا یا مجلس 
ندارند و باید به تعهدات اداری خود در دیگر ادارات 
هم پایبند باشند. لذا عدم حضور تا چند جلسه یک 
حق قانونی برای عضو شورا است و به هیچ وجه 
برای  دیگر  شکل  به  حق  این  نیست.  سلب  قابل 

نمایندگان مجلس هم وجود دارد. 
عضو شورای شهر بندرعباس بیان کرد: عدم حضور 
در جلسه اول سوال از شهردار سازمان یافته نبود. 
اعضاء شورا هر یک عذر موجهی برای عدم حضور 
داشتند. اما برای حضور در جلسه بعد حاضر بودند. 
امیری با بیان این که در هر امری باید صبور بود، 
نیز  تهدید  و  فشار  بدون  و  صبر  اندکی  با  افزود: 

جلسه سوال از شهردار برگزار می شود و این مرحله 
هم می گذرد.

وی مطرح کرد: برای تعیین وقت جلسه برای امور 
مهم باید از قبل با اعضاء شورا مشورت کرد. این 
اعضاء  میان  تفاهم  سوء  بروز  از  مانع  هماهنگی 

می شود.
 امیری تصریح کرد: تهدید عضو شورا برای طرح 
مسائل شخصی اش در قبال موضع گیری خاص 
قابل پذیرش نیست و با واکنش عضو شورا روبرو 

خواهد شد. 
فعلی  شهردار  از  شورا  اعضاء  اکثر  داد:  ادامه  وی 
حمایت می کنند. در شرایط فعلی بیشتر مشکالت 
شهری جنبه اعتباری دارد و با تغییر افراد و مدیران 
بندرعباس  شهر  شورای  عضو  شد.  نخواهد  حل 
گفت: دغدغه های مشکالت شهری، دغدغه همه 

اعضاء شورا است.
 اما زمانی که شما در بحران و محدودیت قرار دارید 
باید خیلی از خواسته ها را اولویت بندی کنید و از 
بسیاری از حقوق عادی خود گذشت نمایید. امیری 
شفاف  گفتگوی  با  مسائل  از  بسیاری  کرد:  بیان 
با  می توانند  محترم  نمایندگان  است.  حل  قابل 
اعضاء شورا جلسه هماهنگ و مشاوره داشته باشند 
و دغدغه های خود را در خصوص مشکالت شهری 

به آنها منتقل کنند.

احترام  نماینده مجلس  برای  وی خاطرنشان کرد: 
اما  هستیم  آنها  با  تعامل  خواهان  و  هستیم  قائل 
اساس  بر  عزیزان  این  تصمیم گیری های  برخی 
اطالعات نادرستی است که به آنها می رسد و این 
می شود.  احساسی  موضع گیری های  برخی  سبب 
با  را  مردم  افکار  که  عمومی  موضع گیری  از  قبل 
خود درگیر می کند باید  آن موضوع را کامل بررسی 

کرد.
طرح  کرد:  بیان  بندرعباس  شهر  شورای  عضو   
در  عمومی  فضای  در  گیری ها  موضع  از  بسیاری 
هم  ما  می کند.  تلخ  را  مردم  اوقات  فعلی  شرایط 

حرف های زیادی برای گفتن داریم. 
اما اعصاب و وقت مردم جای مناسبی برای بیان 
تاکنون  همین  نیست.برای  مسئولین  مشکالت 

سکوت کرده ام.

عضو شورای شهر بندرعباس:
بسیاریازمشکالتشهرباگفتگوحلمیشود

دومین محموله سیمان صادراتی کارخانه سیمان قشم در سال ۹۹ با 
تناژ 22 هزار تن به مقصد کشورهای امارات و سومالی از اسکله کاوه 
با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان  آزاد قشم  منطقه 
منطقه آزاد قشم، جمعی از مقامات این سازمان و مدیران این کارخانه 

بارگیری شد. 
آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم،  جام  گزارش  به 

قشم رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هنگام 
بازدید خود از این بارگیری در گفتگویی از عملیاتی شدن فرمان مقام 
معظم رهبری مبنی بر جهش تولید در سال ۹۹ در مناطق آزاد کشور 
از جمله منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: سازمان منطقه آزاد قشم 
این فرمان مقام  به  لبیک  برای  را  توان و ظرفیت خود  تمام  امسال 
راستا دومین محموله سیمان  این  به کار گرفته و در  معظم رهبری 
تولید شده در کارخانه سیمان قشم برای صادرات در سال جاری در 

حال بارگیری است.
شده  انجام  برنامه ریزی  طبق  این که  به  اشاره  با  مومنی  حمیدرضا   
یک  به  قشم  سیمان  کارخانه  توسعه  در طرح  سیمان  تولید  ظرفیت 
میلیون تن در سال می رسد، افزود: همه تالش های مجموعه کارخانه 
سیمان قشم معطوف به رسیدن به این هدف است و بخش اعظم این 
ظرفیت نیز در سال ۹۹ محقق خواهد شد و نهایتا تا پایان سال 1۴00 

ظرفیت این کارخانه به یک میلیون تن در سال خواهد رسید.
وی بر عزم جزم سازمان منطقه آزاد قشم و کارخانه سیمان قشم برای 
جهش تولید در سال جاری تاکید کرد و گفت: بنای ما بر این است 
که با یک برنامه ریزی منظم و منسجم ظرفیت این کارخانه را به یک 
میلیون و ۳00 هزار تن در سال برسانیم که حداقل ۸0 درصد آن به 

مدیرعامل  گزارش  این  اساس  بر  شد.  خواهد  صادر  هدف  بازارهای 
حمایت های  از  تقدیر  با  بازدید  این  در  نیز  قشم  سیمان  کارخانه 
کارخانه  این  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  و  مدیرعامل 
از آغاز اجرای طرح توسعه این کارخانه برای رساندن ظرفیت تولید 
آن به یک میلیون تن در سال خبر داد و گفت: هدف صادراتی ما هم 
برای سال جاری رساندن مجموع صادرات سیمان و کلینکر)کلینکر 
یا تفاله کوره به دانه های خاکستری تیره رنگ با قطر ۳ الی 2۵ میلی 
متر گفته می شود که برای تولید سیمان استفاده می شود( منطقه آزاد 
قشم به 2۵0 هزار تن در سال است که نسبت به سال قبل 2۵ درصد 
رشد خواهد داشت. حمیدرضا صدیقی مقدم با اظهار امیدواری نسبت 
آزاد قشم در سال های  تداوم حمایت های گذشته سازمان منطقه  به 
آتی تاکید امسال این کارخانه را صادرات سیمان اعالم کرد و افزود: 
در سال جاری تاکنون ۴۵ هزار تن سیمان از قشم صادرات داشتیم و 
امیدواریم تا پایان نیمه اول امسال در مجموع 1۸0هزار تن سیمان و 

کلینکر از قشم به بازارهای هدف دنیا صادرات داشته باشیم.
 به گفته وی با این روند تولید سیمان و کلینکر در کارخانه سیمان 
قشم و صادرات آنها، قرار گرفتن نام این کارخانه در لیست واحدهای 

نمونه صادراتی کشور در پایان سال جاری دور از دسترس نیست.

بارگیری دومین محموله سیمان صادراتی منطقه آزاد قشم 

معاون خدمات شهری شهرداری یزد با اشاره به نبود ابزارهای قانونی 
جدی برای مقابله با تخلفاتی مانند قطع شبانه درختان، گفت: معتقدم 
جزای چنین جرمی باید معادل جریمه قطع عضو از یک بند تا یک 

دست انسان شود تا شاید دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. 
به گزارش جام جم حسین صالحیان در نشست هم اندیشی مسئوالن 
و نهادهای محیط زیست شهری که 1۷ خرداد در بوستان طوبی شهر 
مناسبت گرامیداشت دهه محیط  به  و  با حضور اصحاب رسانه  یزد 
زیست برگزار شد، با بیان این که دغدغه محیط زیست باید فراگیر 
شود، اظهار کرد: همه افراد در هر جامه و لباسی وظایفی را نسبت به 
محیط زیست به عنوان عامل بقای حیات بر عهده دارند و شهرداری 
نیز در همین راستا برای حفظ محیط زیست اقدامات و تالش هایی 

را مدنظر دارد. 
وی حفظ باغات و فضای سبز شهری را یکی از اقدامات مورد نیاز 
در حفظ محیط زیست شهری دانست و با اشاره به اقدام به تملک 
از  برخی  در  متاسفانه  کرد:  تصریح  دستگاه،  این  توسط  آن  و حفظ 
موارد حفظ باغات، خارج از محدوده و توان شهرداری است که نمونه 
این موارد بریدن و قطع شبانه درختان توسط مالکان و تنها اکتفا به 

پرداخت جریمه است.
قطع  با  جدی  برخوردی  منظور  به  قانونی  ابزار  نبود  مسئول  این 
و  دانست  درختان  قطع  به  مربوط  تخلفات  تداوم  عامل  را  درختان 
گفت: تنها ابزار قانونی شهرداری در برخورد با چنین تخلفاتی، جریمه 
است و البته بنا به گفته مسئوالن قضایی اقدامات دیگری نیز در این 
زمینه وجود دارد، اما زمانی شاهد پایان قطع درختان در یزد خواهیم 

بود که ابزار قانونی محکم تری در دست باشد. 
وی تصریح کرد: به اعتقاد من، میزان این جرم باید به اندازه جریمه 

قطع عضو از یک بند تا یک دست از سوی حاکم شهر باشد تا شاید 
دیگر شاهد قطع موجودات زنده در یزد نباشیم و داستان قطع ده ها 
و صدها هکتار درخت بویژه در اقلیم های خاص به طور غیرقانونی 

و شبانه نباشیم.
صالحیان به اقدامات موثری در حوزه فضای سبز شهری و آبیاری 
توسط شهرداری وقت خبر داد و گفت: با وجود اقدامات شهرداری های 
گذشته، شورای اسالمی شهر یزد در سال جاری اعتباراتی را به این 
سیستم  از  بهره برداری  که  طوری  به  است،  داده  تخصیص  حوزه 

سوی  به  حرکت  و  سطحی  زیر  آب های  از  استفاده  و  پساب  نوین 
جداسازی آب خام و شرب، استفاده از آب شرب به کمتر از ۴ درصد، 
حذف کنتورهای آب آشامیدنی و استفاده از منابع آبی غیرآشامیدنی 
منظر  و  سیما  سازمان  مجموعه  چاه های  از  استفاده  همچنین  و 

شهرداری یزد از جمله این اقدامات است. 
وجود  سبز  فضای  طرح های  توقف  امکان  که  این  بر  تاکید  با  وی 
ندارد، گفت: از آنجایی که فضای سبز طرحی قابل توقف نیست باید 
بر حفظ  بتوانیم عالوه  تا  انجام شود  زمینه  این  در  اقدامات موثری 

فضای سبز توسعه آن را در استان یزد داشته باشیم.
 محیط زیست با وجود ابزارهای قانونی قدرت برخورد 

ندارد
یزد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  مختاری،  مهدی 
زیست  محیط  فناوری  و  علوم  تحقیقات  مرکز  مسئول  و  استادیار 
ما  در کشور  زیست  محیط  که  این  بیان  با  نشست  این  در  نیز  یزد 
بسیار مظلوم و مغفول از نگاه تمام دولت هاست، گفت: در هیچ دولتی 
دغدغه محیط زیست وجود نداشته و تنها رجوع به بودجه کشور با 

این ساختار و در سازمان محیط زیست گویای بی توجهی به این حوزه 
از سوی دولت هاست.

مختاری محیط زیست را دغدغه مردم و برخی از دلسوزان این حوزه 
دانست و گفت: رسانه ها باید مطالبه گر و دغدغه مند باشند چرا که هر 
روز وضعیت بدتری را در زمینه های منابع طبیعی، قطع درختان، منابع 
سیستم  مسئول  این  هستیم.  شاهد  استانمان  در  موارد  سایر  و  آبی 
عملکرد سازمان محیط زیست را بر پایه تساهل و تسامح دانست و 
گفت: محیط زیست با وجود ابزارهای قانونی قدرت مقابله با برخی از 
آالیندگان بویژه با نگاه اقتصادی و سیاسی را ندارد و اگر دغدغه ای 
در این راستا وجود نداشته باشد وضعیت بدی در انتظار محیط زیست 

بخصوص منابع آب و خاک خواهد بود.

رسانه ها مدیران را حساس کنند
سپنتا نیکنام رییس کمیسیون خدمات شهری و عضو شورای شهر 
یزد با اختصاص زمان خود به پرسش و پاسخ خبرنگاران، در بخشی از 
 سخنان خود با اشاره به غفلت و کمبود حساسیت مدیران نسبت به مسئله

ایجاد  منظور  به  که  دهه  این  کرد:  اظهار  شهری  زیست  محیط 
در  شهری  مدیران  بویژه  استان  مدیران  بین  در  بیشتر  حساسیت 
زمینه محیط زیست شهری به همین مناسبت نامگذاری شده است 
نیازمند توجه بیشتری از سوی رسانه هاست. با بیان این که ۷0 درصد 
زباله های یزد فسادپذیر هستند به ضرورت فرهنگسازی در این زمینه 
این  زباله خشک،  اپلیکیشن خریداری  با  امسال  اشاره کرد و گفت: 
زباله ها جمع آوری و خریداری می شوند به طوری که در این اقدام 
منفعت شخصی و منفعت مالی به هم گره خورده و اتفاق بزرگی رخ 

می دهد.

معاون شهردار یزد: 
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با مشـارکت دسـتگاه های  اجرایی 
محقق می شـود؛ 

مدیریـت مصـرف بـرق برای 
گـذر از پیـک بـار در کرمان

شمال  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
برق  شبکه  وضعیت  تبیین  با  کرمان  استان 
انجام  اقدامات  مجموعه  و  استان  شمال 
از  این شرکت گفت:  اقدام  و در دست  شده 
مسئولین و مدیران همه دستگاه های اجرایی 
استان درخواست می کنم تادر بحث مدیریت 
مصرف انرژی برق مشارکت داشته باشند تا 
بتوانیم پیک بار سال ۹۹ را با موفقیت پشت 

سربگذاریم.
بیان  با  شهبا  محمود  جام جم  گزارش  به 
استان  این  در  برق  بار مصرف  پیک  این که 
از 1۷ خرداد شروع خواهد شد و تا مرداد نیز 
ادامه دارد افزود: نیاز است، مردم براي گذر از 

پیک بار مصرف برق همکاري کنند.
برق  انرژی  تامین  این که  به  اشاره  با  وی 
رونق  به  کمک  برای  گام  اولین  صنایع 
است،  کشور  اقتصادی  جهش  و  تولید 
شیوع  به  توجه  با  جاری  سال  در  گفت: 
مراکز  برق  تامین  کشور  در  کرونا  بیماری 
صنعت  اولویت  در  بیمارستان ها  و  درمانی 
تولید صنایع  آن که  برای  و  داشته  قرار  برق 
در  همگان  مشارکت  نیازمند  نشود  متوقف 

صرفه جویی مصرف انرژی برق هستیم. 
وی  گفت: پیک بار مصرف برق استان مربوط 
به ساعت 1۳ تا 1۶ و 20 تا 2۳ است که با 
اجراي طرح پیک سایي با همکاري خانه ها، 
و  کشاورزي  پمپ هاي  موتور  سازمان ها، 

صنایع استان قابل مدیریت است.
برق  صنعت  کامل  آمادگی  بر  تاکید  با  وی 
روشنایی  و  پایدار  برق  حفظ  و  تامین  برای 
مشترکین  از مسئولین اداره ها و ارگان های 
بار  پیک  زمان  مدت  در  تا  خواست  دولتی 
سردر  نورپردازی  نمودن  خاموش  ضمن 
ادارات و ساختمان های مربوطه، دستگاه های 
سرمایشی  سیستم های  و  غیرضروری  برقی 

را ساعت 12 ظهر هر روز خاموش نمایند.
با  خاموشی ها  جدول  شد:  یادآور  وی 
روز  هر  استان  شمال  برق  توزیع  برنامه 
نشانی به  این شرکت  سایت  روی  بر   صبح 

www. nKed.co.ir بارگذاری خواهد 
شد.   

وی بیان کرد: افزایش جمعیت و تغییر سلیقه 
تغییر  و  گازي  به  آبي  کولرهاي  تبدیل  در 
سطوح رفاه اجتماعي در طول زمان ، به این 

افزایش مصرف برق دامن زده است.
تابستان،  اظهار داشت: عمدتا در فصل  وي 
شرکت هاي مدیریت تولید برق )نیروگاه ها(، 
برق  نیـروي  توزیع  و  منطقه اي  بـرق 
اغلب  که  گرمسیري  مناطق  بویژه  استان ها 
تابستان هاي باالي ۴0 درجه دارند به دلیل 
مصرف باالي برق بویژه استفاده از کولر هاي 
بار  پیک  نام  به  اي  پدیده  با  گازي،  و  آبي 

مواجه هستند.
شهبا تاکید کرد: در این خصوص با توجه به 
برنامه هایي که هر سال در راستاي مدیریت 
انجام مي شود همواره کرمان جزو  مصرف 
استان هاي موفق و پیشگام کشور در عرصه 

مدیریت مصرف و کاهش پیک بار است.
وي با بیان این که شبکه برق شمال استان 
یکي از پایدارترین شبکه هاي برق کشور است 
برنامه ریزي  بار  قطع  یا  کاهش  افزود: طرح 
 شده، استفاده از مولد اضطراري، طرح ذخیره 
عملیاتي صنایع و جابه جایي ساعات پیک بار 
در تابستان از جمله طرح هایي بود که سال 

گذشته در استان اجرا شد. 
شهبا با اشاره به اهمیت صرفه جویي مصرف 
برق تصریح کرد: امیدواریم با همکاري مردم 
و صنایع با اجراي طرح هاي پیک سایي در 

تابستان این مهم محقق شود. 
دلیل  به  توانیر  شرکت  کرد:  عنوان  وی 
اهمیت این موضوع و مصرف زیاد مشترکین 
با  مصرف  صحیح  مدیریت  عدم  و  خانگی 
مناسب  اجرایی  روش  و  دستورالعمل  تعیین 
در این بخش تصمیم گرفته است تا در سال 
افزایش  جاری پروژه ای تحت عنوان طرح 
در  تجاری  و  خانگی  مشترکین  مشارکت 
برنامه های پاسخگویی بار در کشور اجرا کند.  

خبرخبر

مدیرعامل مس کرمان مطرح کرد؛
بهره بـرداری بـا  تولیـد   جهـش 

 از معادن 

بـا  گفتگـو  در  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 
جام جـم با اشـاره بـه راه اندازی معـادن مس 
درآلـو و دره زار اعـالم کرد و گفـت: باید این 
دو پـروژه کـه منجـر بـه جهـش تولید مس 
در کشـور می شـوند هـر چـه سـریع تر بـه 

برسـند. اتمام 
اردشیر سعدمحمدی با تأکید بر این که شرکت 
مس از لحاظ عملکردی مسیر خوبی را طی 
می کند، گفت: سال گذشته را به خوبی پشت 
سر گذاشتیم؛ چراکه پارسال با ثبت رشد 12۷ 
در  فروش  رشد  نظر  از  فروش،  در  درصدی 
و  شرکت ها  همه  در  را  نخست  مقام  کشور 

بخش ها کسب کردیم.
فروش  گذشته  سال  پایان  در  افزود:  وی 
شرکت مس از 10 هزار میلیارد تومان سال 
ارتقا  تومان  میلیارد   ۷00 و  هزار   22 به   ۹۷
یافت و همچنین سال گذشته اولین شرکت 
به لحاظ رشد سود نیز بودیم که این عملکرد 
مالی نشان دهنده این است که شرکت مس از 
لحاظ عملکردی مسیر خوبی را طی می کند.

مدیرعامل شرکت مس با بیان این که ارزش 
بازار سهام مس در پایان سال ۹۷ مبلغ ۳0 
هزار میلیارد تومان بود ادامه داد: امروز ارزش 
است  تومان  میلیارد  هزار   1۴۷ مس  سهام 
در حالی که ارزش بازار مس در پایان سال 
۹۸، هفتاد هزار میلیارد تومان بود که باز هم 
نشان از این موضوع دارد که از ابتدای امسال 
بالغ بر 100 درصد  بازار شرکت مس  ارزش 
افزایش یافته و این اعداد ثابت می کند رفتار 

سیستم شرکت قابل قبول است.
کنیم  تالش  باید  این که  بر  تأکید  با  وی 
و  نخستین  به  نزدیک  گذشته  همچون  تا 
گفت:  شویم  تبدیل  کشور  شرکت  برترین 
سومین  حاضر  حال  در  مس  صنایع  شرکت 
براحتی  که  است  کشور  بورسی  شرکت 
دست  کشور  در  نخست  جایگاه  به  می توان 
پیدا کرد؛ چراکه در اختیار داشتن ماده معدنی 
مهم ترین مزیت شرکت مس در مقابل سایر 

شرکت هاست.
این که  به  اشاره  با  مس  شرکت  مدیرعامل 
حاضر  حال  در  سرچشمه  مس  مجتمع 
کشور  مس  تولیدی  مجموعه  بزرگ ترین 
جدید  اکتشافی  فعالیت های  به  بنا  و  است 
پیش بینی  از  بیشتر  سرچشمه  مس  ذخایر 
موجود است، اظهار داشت: انجام توسعه فاز 
یک  سرچشمه  مس  مجتمع  کنسانتره  سوم 
ضرورت است که مدیران این مجموعه باید 
برنامه ریزی  آن  برای  و  کنند  درک  را  آن 

داشته باشند.
ماه نخست  سعدمحمدی عنوان کرد: در دو 
امسال ۷۵ هزار تن کاتد به فروش رسانده ایم 
که این رقم در تاریخ صنعت مس بی سابقه 
است و کشور و دنیا امروز به عرضه مس نیاز 
دهیم  توسعه  را  این صنعت  هرچقدر  و  دارد 

نگرانی برای فروش آن نداریم.
آینده  سال   1۵ ظرف  این که  بیان  با  وی 
ادامه  نفر می رسد  میلیارد   ۹ به  دنیا  جمعیت 
داد: امروز متوسط سرانه مصرف مس در دنیا 
۳ و 2 دهم کیلوگرم به ازای هر نفر است که 
ظرف 1۵ سال آینده اگر همین مقدار سرانه 
به  تن  میلیون   ۵ کنیم،  محاسبه  را  مصرف 
تقاضای مس اضافه می شود که باید از این 

فرصت ها استفاده کرد.
سعد محمدی بر خرید داخلی اقالم مورد نیاز 
به  توجه  با  و گفت:  تأکید کرد  صنعت مس 
شرایط کشور، اولویت باید بر خرید از داخل 

کشور و شرکت های داخلی باشد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه صنعت مس امروز 
فعالیت های  در  جهش  خاطر  به  کشور  در 
حوزه  در  موثر  فعالیت های  انجام  و  تولیدی 
توجه  مورد  اجتماعی  مسئولیت  و  فرهنگ 
قرارگرفته است، از این رو و با توجه به این 
اتفاقات خوب ما هم باید حرکت کنیم تا در 
این برهه بهترین اتفاق را برای اقتصاد کشور 

رقم بزنیم.
به  اشاره  با  همچنین  مس  شرکت  مدیرعامل 
راه اندازی معادن مس درآلو و دره زار گفت: باید 
این دو پروژه که منجر به جهش تولید مس در 
کشور می شوند هر چه سریع تر به اتمام برسند.

کریم عباس زاده خبر داد؛
3خرید حمایتی گوجه فرنگی در جنوب کرمان سازمان  کشاورزی  محصوالت  بازرگانی  مدیر 

مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: خرید نامحدود 
و تاخیر  با  کرمان  جنوب  در  گوجه  حمایتی   و 

 دیر هنگام آغاز شد.

به  سفر  در  زاده  عباس  کریم  جام جم  گزارش  به 
جنوب کرمان با اعالم این که طرح خرید حمایتی 
با  گفت:  می شد،  آغاز  امسال  خرداد  هفتم  از  باید 
توجه به ابالغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 

با تاخیر آغاز شد و در این طرح  اختصاص اعتبار، 
از  حمایتی  و  نامحدود  صورت  به  گوجه فرنگی 

کشاورزان جنوب کرمان خریداری می شود.
وی با اشاره به این که قیمت فروش گوجه در بازار 

1۶00 تومان است گفت: این افزایش قیمت با ورود 
کارخانه  پنج  خورد.  رقم  روستایی  تعاون  سازمان 
رب گوجه در شهرستان های جنوبی استان اقدام به 

خرید حمایتی گوجه فرنگی می کنند .

ضمیمه رایگان 
روزنامه در چهار 

استان

 سه شنبه  20 خرداد  1399   شماره 5677

در دورانی که مردم ترجیح 
را  خود  سرمایه  می دهند 
طال  و  سکه  یا  سهام  به 
هم  عده ای  کنند،  تبدیل 
خاموش  چراغ  که  هستند 
نصب  سمت  به  غیرقانونی  برق  از  استفاده  با 
روی  دیجیتال(  ارز  )استخراج  ماینر  دستگاه های 
آورده اند که به محض شناسایی دست این تاجران 

از تولید ارز دیجیتال قطع می شود.
متأسفانه با گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق در 
سراسر کشور، میزان مصرف تعدادی از استان های 
کشور از جمله استان اصفهان از حد مجاز مصرف 
شرکت  گذشته،  روز  چند  طول  در  و  کرده  عبور 
توزیع برق استان اصفهان اعالم کرده که شاهد 
رکورد مصرف باالتر از 1۸00 مگاوات بوده که در 
طول دوران گذشته و حتی در گرم ترین روز های 
است.  بوده  بی سابقه  هم  قبل  سال های  تابستان 
از طرفی محمد علی اکبری، مدیر روابط عمومي 
وقتی  نیز  اصفهان  برق شهرستان  توزیع  شرکت 
کرونا  دوران  در  برق  مصرف  افزایش  میزان  از 
صحبت می کند از یک مازاد افزایش مصرف برق 
2/۵ مگاواتی طی یک سال گذشته تا کنون خبر 
می دهد که حکایت مصرف برق غیر مجاز برای 

تولید پول های مجازی یا همان رمز ارز ها دارد.
در  ماینر  دستگاه   2603 کشف 

اصفهان
کشف 2۶0۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال )بیت 
کویین( در 2۵ مرحله از شهرستان های نجف آباد، 
لنجان  شهرضا،  فالورجان،  گلپایگان،  مبارکه، 
این  دهنده  نشان  اصفهان،  استان  توابع  دیگر  و 
ماینر  دستگاه های  از  استفاده  که  است  موضوع 
به دلیل توجیه اقتصادی که دارد هر روز در حال 
دولت  پیش  چندی  و  است  افزایش  و  گسترش 
حمایت خود را به عنوان یک کسب و کار اعالم 
کرده است و از شرکت های توزیع خواسته است 
این  اما مسئله  کنند  فراهم  را  قانونی  که شرایط 
است که تا کنون این استفاده برق به صورت غیر 
دستگاه   1110 کشف  است.همچنین  بوده  مجاز 
ماینر )استخراج ارز دیجیتال( یا همان پول مجازی  
در  گذشته  سال  طی  برق  مشتری   ۶0 حدود  از 
است  نشده ای  پیش بینی  مصرف  اصفهان،  شهر 
البته  و  ناآگاه  و  عادی  مردم  شاید  مقصرش  که 
باشند که در پی کسب منفعت یک  سودجویانی 
طرفه خود هستند. عادی از آن جهت که شاید یک 
ناخواسته  کشاورزی  یا  صنعتی  خانگی،  مشترک 
مورد فریب افرادی سودجو قرار بگیرد و انشعاب 
برق خود را که با تعرفه ای کمتر محاسبه می شود 
در اختیار دیگرانی قرار دهد که به دلیل کسب سود 
باالتر، از انشعابات با تعرفه های کمتر به صورت 

مخفیانه استفاده می کنند.
صدور مجوز قانونی برای دستگاه های 

استخراج ارز دیجیتال 
البته نفس استفاده از دستگاه های ماینر اگر همراه 
با دریافت مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و نیز با درخواست انشعاب و تعرفه قانونی منطبق 
با نوع مصرف همراه باشد نه تنها ضرر نیست چه 
بسا مفید هم هست؛ چرا که در شرایط تحریم های 
کشور و نیز بلوکه شدن تبادالت ارزی شاید یکی 

از راه های نجات کشور همین تولید ارز دیجیتال 
ارز  تبادل  ما  که  زمانی  در  درست  هم  آن  باشد 
فیریکی نداریم  ومی توانیم از طریق صرافی های 
بین المللی ارز دیجیتال را فروخته و به  ارز فیزیکی 

تبدیل کنیم.
ارتباطات   و  نیرو، صمت  وزارت های  دولت؛  البته 
را متولی زیر ساخت ها، سخت افزارها، مجوزها و 
ارتباطات کرده و این شرایط فراهم شده است که 

افراد قانونمند کسبی جدید ایجاد کنند.
علی اکبری در این باره می گوید: مشکل از آنجایی 
مجوز  بدون  برق  انشعاب  از  استفاده  که  است 
هم  آن  باال  مصرف  با  پایین  تعرفه  با  و  قانونی 
تغییر  مصادیق  جزو  دیجیتال  ارز  استخراج  برای 
کاربری غیرمجاز محسوب می شود که  در صورت 
شناسایی از سوی شرکت برق،  انشعاب برق آن 
البته  که  می شوند  جریمه  مشمول  و  قطع  محل 
برای ورود به چنین حریم هایی با مجوز دادستانی 
و نیروی انتظامی جهت ضبط دستگاه و تجهیزات 

اقدام می شود.
 30 مصرف  معادل  ماینر  هر  مصرف 

خانه در ماه است
ماینر  دستگاه های  مصرف  است  معتقد  وی 
 معادل متوسط مصرف  ۳0 خانه در ماه است که

فوق العاده مصرف باالیی است و اگر کنترل نشوند 
برق کشور را با مختل مواجه کرده و آسیب جدی 
نیروگاه های  که  چرا  می زنند  برق  شبکه های  به 
برق تولیدی کشور همه به  یک شبکه ملی متصل 

هستند و از آنجا توزیع می شوند.
 مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 
مهم ترین دلیل این مصرف زیاد را ورود دستگاه های 
دست دوم تولید ارز دیجیتال یا همان ماینرها از 
کشور چین و فرسوده بودن آنها می داند که موجب 
شده است مصرف برق این دستگاه ها بسیار باالتر 
نگران  این موضوع  زمانی  و  باشد  معمول  از حد 
ایامی همچون تابستان  کننده تر می شود که در 
که مصرف برق به اوج می رسد، مصرف برق این 
دستگاه ها نیز فشار مضاعفی را در  زمان پیک بار 
وارد می کند که چون  پیش بینی نشده است گاهی 
کمبود  از  ناشی  ناخواسته  خاموشی های   موجب 
دورانی  در  می تواند  کمبود  این  که  می شود  برق 
برای  کرونا هستیم  بحران  دچار  که  اکنون  مثل 
مراکز بهداشتی که صد  درصد با سالمت مردم در 

ارتباط است، نگران کننده تر باشد.
 دستگاه های استخراج ارز دیجیتال لو 

می روند
این مدیر همچنین اضافه می کند که میزان برق 
مصرفی دستگاه های ماینر یک مقدار ثابت و بدون 
نوسان در طول شبانه روز و حتی در زمان پیک 
مصرف می باشد که یکی از روش های شناخت از 
مصرف  جهش  بازرسی ها،  مصرفی  چنین  وجود 
در  آن  ثابت  استفاده  و  کاربری  نوع  به  توجه  با 
که  است  گذشته  در  مصرف  میزان  با  مقایسه 
برق  درخواست  بدون  و  نشده  پیش بینی  اصوال 
از تجهیزات بوده است.  مصرفی و برای استفاده 
علی اکبری با صراحت اشاره می کند که استفاده 
نابه جا و تغییر کاربری ها بخصوص تغییر کاربری 
کشاورزی می تواند آسیب جدی به نظام کشاورزی 
تولید  باید صرف  که  یارانه ای  برق  که  چرا  بزند 

یک  تولید  صرف  شود  کشاورزی  محصوالت 
محصول دیجیتالی می شود که شاید توسط فردی 
خواسته  یا  ناخواسته  کشاورزی  برق  امتیاز  با  اما 

مبادله می شود.
برق  قیمت  اصالح  با  برق  اقتصاد 

مشخص نمی شود
فرهنگ  اصالح  با  برق  اقتصاد  است  معتقد  وی 
مصرف برق صورت می گیرد و مردم این برق را 
یک حق برای خود می دانند که صرفا با افزایش 
بلکه  شود  نمی  اصالح  پرمصرفی  برق  قیمت 
با کار فرهنگی و جایگزین کردن کاالهای   باید 
کم مصرف جای کاالهای پر مصرف برای مردم 

می توان اصالح ایجاد کرد. علی اکبری می گوید: 
با نظارت هایی که صورت می گیرد اماکن عمومی 
و کاربری های کشاورزی که پایین ترین تعرفه را 
مجاز  غیر  دستگاه های  تا  می کنیم  بررسی  دارند 

ماینر را شناسایی کنیم.

شرکت  اولویت  پایدار؛  برق  تامین 
توزیع برق در دوران کرونا

برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  البته 
اصفهان در ادامه به اقدامات دوران کرونایی اشاره 
و اضافه می کند: در دوران بحران کرونا و قرنطینه  

برق  مشترکان  برای  پایدار  برق  تامین  دنبال  به 
آسایش  و  خانگی  تفریحات  بیشتر  زیرا  اند  بوده 
مردم در وضعیت قرمز اصفهان وابسته به تامین 
همین برق بوده است و از سوی دیگردستگاه های 
مراکز  در  هواساز(  و  )ونتیالتور  مصنوعی  تنفس 
درمانی و بیمارستانی و حتی مراکز نقاهتگاه موقت 
به  وابسته  نیز  بیماران  بهبود  برای  کرونایی  پسا 
برق بوده است که در این راستا برای اوج مصرف 
احتمالی سعی شده بیشتر مراکز خاص از دو مدار 
مجزا )دو فیلره( استفاده شود که اگر یک مسیر 
تامین  برای  دیگری  مسیر  شد  مواجه  مشکل  با 
برق مورد نیاز جایگزین باشد.آماده باش 20 هزار 
ایام عید و تامین  نیرو در  نیروهای وزارت  نفری 
در  هم  آن  برق  بزرگ  خانواده  کارکنان  سالمت 
برخی  ازدحام جمعیت  در  انجام کار  و  اوج کرونا 
اماکن و تامین سالمت کارکنان و پاسخگویی به 
نیازهای غیرحضوری مردم از ثبت درخواست های 
ماه  چند  اقدامات  دیگر  از  فرایند  انتهای  تا  اولیه 
اکبری  علی  که  بود  برق  توزیع  شرکت  گذشته 
به آن اشاره کرد. وی می گوید: ما یک مدیریت 
مصرف داریم یک مدیریت تقاضا که این مدیریت 
تقاضا مهم تر از مدیریت مصرف است زیرا توسط 
مردم باید رعایت شود که از چه وسایلی، در چه 
ساعتی و به چه میزان مصرف برق را به صورت 
منطقی استفاده کنند و تقاضاهای کاذب برق را 
در  کرونا  شرایط  در  چند  هر  البته  دهند.  کاهش 
کل کشور میزان برق اضافه شده است اما ما در 
سال  به  نسبت  را  مصرف  رشد  کاهش  اصفهان 
گذشته داشته ایم زیرا در مدت تعطیلی ادارات و 
قرنطینه های خانگی حاکم بود اما از هفته گذشته 
یافته  افزایش  العاده  فوق  مصرف  میزان  خرداد 

است. 
وی در بخش پایانی صحبت های خود از تمهیدات 
ابتدای اردیبهشت جاری خبر داد  از  شرکت برق 
 ۷ افزایش  شاهد  اردیبهشت  ابتدای  از  گفت:  و 
خرداد  ابتدای  از  و  برق   تعرفه  میزان  درصدی 
برای  که  می شود  اعمال  پرمصرفی  جریمه 
 200 سال  طول  در  اصفهان  شهر  مشترکان 
برای ماه های گرم سال ۳00  کیلووات ساعت و 
کیلووات ساعت الگوی مصرف درنظر گرفته شده 
است که در صورت مصرف مجاز همان تعرفه و 
اگر بیشتر از این میزان استفاده شود  1۶ درصد 
جریمه پرمصرفی و در مجموع 2۳ درصد تعرفه 
از مشترکان دریافت  باید  برای کل مصرف  برق 
شود که البته در صورتی که میزان مصرف برقشان 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد، تخفیف 

دریافت می کنند.
*برق برای کشاورزان رایگان می شود

اصفهان  برق  توزیع  عمومی شرکت  روابط  مدیر 
می گوید: اگر کشاورزان فقط در طول  ۴ ساعت 
قبل از 12 ظهر تا 1۶ برق مصرف نکنند کل برق 
که  می شود  رایگان  برایشان  روز  ساعت  مابقی 
برق  شدن  رایگان  برای  خوبی  بسیار  امتیاز  این 
کشاورزان است. وی طرح تعطیالت و تعمیرات، 
شیفت  جایی  عملیاتی، جابه  برق  انرژی  ذخیره 
دیگر  از  را  هفتگی  تعطیلی  و جابه جایی  کاری 
شرایط کاهش برق مصرفی صنعتی در روزهای 

پر مصرف برق عنوان کرد.

برقغیرمجازدردستانتاجرانخاموش

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان در گفتگو با 
جام جم با بیان این که همکاری شهروندان برای تداوم ارائه خدمات 
رسانی بی وقفه امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است، تأکید کرد: پرداخت 

به موقع قبوض آب بهاء این خدمت رسانی را تداوم می بخشد.
حسین غفاری افزود: در این ایام سخت برای خدمت رسانی بویژه در 
بخش تامین و توزیع آب شرب سالم و پایدار که این روزها مهم ترین 
با ویروس کروناست، شبانه روز تالش می کنیم همچنین  نیاز مبارزه 
تمامی همکاران ما در بخش های مختلف اتفاقات، فنی، آزمایشگاه و... 
در شهرها، روستاها و در مناطق صعب العبور بی وقفه حضوری فعال دارند 

تا آب مایه حیات و الفبای پاکیزگی همچنان برقرار باشد.
وی با اشاره به این که آب و فاضالب استان کرمان، شرکتی غیردولتی 
است که برای خدمات رسانی بویژه در شرایط کنونی انتشار ویروس 
کرونا و لزوم رعایت نکات بهداشتی به تعامل و همکاری هم استانی های 
عزیز در پرداخت بموقع آب بها نیاز دارد، افزود: همکاران ما در صورتی 
می توانند به فعالیت های خود در بخش تامین و توزیع آب و نیز اجرای 
طرح های فاضالب در راستای ارتقای بهداشت و سالمت عمومی ادامه 
دهند که مشترکین نیز در پرداخت بموقع قبض آب همکاری الزم را 

داشته باشند.
وی افزود: از آنجایی که بودجه عمومی اختصاص یافته به این شرکت ها، 
رقم قابل توجهی نیست بنابراین منابع مالی مورد نیاز برای تامین آب 
از محل دریافت حق انشعاب، پرداخت قبوض و... تامین می شود که 
کمبود منابع مالی می تواند باعث اختالل در امر خدمت رسانی و توسعه 

طرح های آبرسانی شود.
از  گفت:  پایان  در  کرمان  استان  آبفای  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
مشترکین گرامی انتظار می رود آب بهایشان را در اسرع وقت پرداخت 

کنند تا کارکنان این شرکت بتوانند به وظیفه آبرسانی خود بدرستی عمل 
کنند و شاهد هیچگونه اختاللی در استمرار خدمت رسانی به مردم استان 

در این شرایط بحرانی نباشیم.
بررسی وضعیت آبرسانی روستاهای کوهپایه کرمان 

مدیر آبفای شهرستان کرمان از وضعیت آبرسانی به روستاهای کوهپایه 
بازدید کرد.

حمید صمدانی مدیر آبفای شهرستان کرمان به اتفاق تیم فنی و اجرائی 
امور آب و فاضالب شهرستان کرمان در راستای بررسی وضعیت آب 
شرب اهالی شریف روستا های کوهپایه از این منطقه بازدید کرد. در 
این بازدید وضعیت آبرسانی ۳۵ روستای منطقه از نظر خط انتقال آب، 

تاسیسات و منابع تولید آب شرب بررسی شد.
و  شهری  مشترک   1600 آب  تامین  مشکل  رفع 

روستایی کرمان
و  منوجان  در شهر  واقع  ماهکنگان  در محله  آبی  در پی مشکل کم 
مجتمع بجگان و ریگ زرریز در حوزه روستایی و با تالش کارکنان امور 
آب و فاضالب و با اقداماتی از قبیل نصب شیرآالت خاص، سرویس 
الکتروپمپ شناور و تعویض لوله های آبکش و باز کردن اتصاالت و رفع 
انسداد شبکه مشکل کم آبی بیش از 2۵0 مشترک در محله ماهکنگان 
شهر منوجان، 10۹0مشترک مجتمع بجگان و 2۵0مشترک در روستای 

ریگ زرریز برطرف شد.
آب غیرمجاز  انشعاب  فقره   300 از  بیش  شناسایی 

 در منوجان 
سرپرست امور آبفای شهرستان منوجان اظهار کرد: یکی از رویکردهای 
سطح  در  غیرمجاز  انشعابات  جمع آوری  برای  جدی  تالش  اصلی 

شهرستان می باشد.
مصطفی شیخ سامانی افزود: در این راستا گام های خوبی برداشته شده 
و با تالش مجموعه کارکنان آب و فاضالب پیشرفت های خوبی در 
این زمینه حاصل شده است. وی ادامه داد: در پی گشت زنی بی وقفه 
تیم های گشت امور آب و فاضالب شهرستان منوجان در سطح شهر و 
روستاهای تحت پوشش ۳00 فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و اقدامات 
الزم جهت قطع آنها در کمترین زمان ممکن انجام شد و از این تعداد 

۶0 فقره انشعاب پس از طی مراحل قانونی به مجاز تبدیل شد.
با توجه به در پیش بودن  بیان داشت:  آبفای منوجان  امور  سرپرست 
فصل گرما و افزایش میزان مصرف آب، مشترکین باید سعی کنند با 
مصرف درست خللی در روند تامین آب شرب شهروندان ایجاد ننمایند.

وی از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف انشعاب آب و فاضالب  را 
از طریق سامانه 122 شرکت آب و فاضالب استان اطالع رسانی کنند.

روابط عمومی آبفای کرمان مطرح کرد؛

خدمت رسانی آبفا با پرداخت بموقع قبض آب 

 استفاده از 
انشعاب برق بدون 

مجوز قانونی و با تعرفه 
پایین با مصرف باال آن هم 

برای استخراج ارز دیجیتال 
جزو مصادیق تغییر کاربری 
غیرمجاز محسوب می شود 

که  در صورت شناسایی از 
سوی شرکت برق،  انشعاب 

برق آن محل قطع و 
مشمول جریمه می شوند که 

البته برای ورود به چنین 
حریم هایی با مجوز 

دادستانی و نیروی انتظامی 
جهت ضبط دستگاه و اقدام 

می شود

نفیسه راهداری

خبرنگار جام جم
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

۳ هزار میلیارد ریال اعتبار برای 
تکمیل راه آهن یزد - اقلید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد 
در گفتگو با جام جم از اختصاص سه هزار میلیارد 
تکمیل طرح  برای  در سال جاری  اعتبار  ریال 
بزرگ راه آهن یزد - اقلید خبر داد و افزود: 2۵00 
»سید  است.  نقدی  اعتبار  این  از  ریال  میلیارد 
مجتبی حسینی پور« ایجاد راه آهن یزد - اقلید 
را یکی از طرح های بزرگ زیرساختی استان و 
کشور برشمرد که در توسعه متوازن و عادالنه 
نقش  مهریز  و  ابرکوه  خاتم،  شهرستان های 
اعتبار به  این  مهمی خواهد داشت. وی گفت: 
دنبال درخواست استان و با توجه به سفر رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور به استان یزد در 
سال گذشته و نیز دستور صریح رییس جمهور 
اهداف  از  افزود:  است.حسینی پور  شده  محقق 
برقراری  اقلید   – یزد  راه آهن  ایجاد  راهبردی 
ارتباط میان بر ریلی استان های فارس، بوشهر، 
کهگیلویه و بویراحمد با استان های یزد، خراسان 
و  هرمزگان  کرمان،  رضوی،  خراسان  جنوبی، 
سیستان و بلوچستان است به طوری که حلقه 
خواهد  تکمیل  را  ریلی  ترانزیت  محور  مفقوده 
استان  توسعه  و  برنامه ریزی  دبیر شورای  کرد. 
همچنین گفت: با بهره برداری از این طرح شاهد 
خاتم،  شهرستان های  بیشتر  آبادانی  و  رونق 
ابرکوه و مهریز و تکمیل مسیر ریلی گردشگری 

یزد، اصفهان و شیراز خواهیم بود.

هشدار استاندار هرمزگان؛
بیمارسـتان های  یـو  سـی  آی 

بندرعبـاس پـر شـده اسـت 
استاندار هرمزگان گفت: نگرانی ما از جایی است 
که تخت های آی سی یو در بیمارستان ها کامل 

پر شود و در بندرعباس این اتفاق افتاده است. 
نشست  در  همتی  فریدون  جام جم  گزارش  به 
ویدیو کنفرانس با رییس جمهور، افزود: پاساژ ها 
باید از ورود افراد بدون ماسک به داخل مجموعه 
جلوگیری کنند و باید بر فاصله گذاری اجتماعی در 
پاساژها و مراکز خرید نظارت شود. وی تصریح 
که  عمومی  نقلیه  وسایل  با  تردد  از  مردم  کرد: 
افراد  یا  فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکرده 

بدون ماسک در آن حضور دارند اجتناب کنند. 
همتی با اشاره به این که خانم های شاغل باردار، 
از  دستگاه  مدیران  اجازه  با  هفته  یک  مدت  به 
کرد:  اضافه  کنند،  خودداری  ادارات  به  آمدن 
بیماری زمینه  افراد دارای  به  مدیران دستگاه ها 
به مدت یک هفته در  اجازه دهند  یا مسن  ای 

ادارات حاضر نشوند.
 وی با بیان این که از تردد افراد بدون ماسک به 
ادارات و اماکن عمومی باید جلوگیری شود، اظهار 
کرد: نگرانی ما از جایی است که تخت های آی 
سی یو بیمارستان ها کامل پر شود و در بندرعباس 
هرمزگان  استاندار  است.  افتاده  اتفاق  این 
در  یو  سی  آی  تخت های  ظرفیت  کرد:  اضافه 
افزایش  برابر  دو  به  بندرعباس  بیمارستان های 
آینده نزدیک نیز 2۶ میلیارد  خواهد یافت و در 
تومان تجهیزات از جمله ۶0 تخت آی سی یو 
جدید به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه خواهد 
این که در شهرستان های  به  اشاره  با  شد. وی 
وجود  یو  سی  آی  تخت  کمبود  مشکل  استان 
ندارد، خاطرنشان کرد: اگر پروتکل های بهداشتی 
نشود وضعیت  رعایت  اجتماعی  فاصله گذاری  و 
افراد  کرد:  عنوان  همتی   شد.  خواهد  تر  وخیم 
خود  و  کنند  اجتناب  ضروری  غیر  ترددهای  از 
مراقبتی را با دقت انجام دهند. وی اضافه کرد: با 
توجه به شرایط موجود استان با موافقت وزارت 
آموزش و پرورش قرار شده که باقی امتحانات 
شود  برگزار  حضوری  غیر  صورت  به  نهم  پایه 
اما برای پایه دوازدهم چنین امکانی برای هیچ 

شهری در کشور وجود ندارد.
 همتی بیان کرد: درخواست های زیادی در استان 
برای غیر حضوری شدن امتحانات پایه دوازدهم 
شده که به دلیل امتحان و سواالت سراسری و 

آزمون کنکور این امر امکان پذیر نیست.

خبر

استان  جنوب  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
کرمان، محمد صادق بصیری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای 
روابط  دفتر  مدیر  محسنی،  مهرداد  به  تقدیری  لوح  اهداء  با  کرمان  استان  اطالع رسانی 
عمومی این شرکت از زحمات و تالش های وی در عرصه روابط  عمومی تقدیر و تشکر 
روابط  آقای مهرداد محسنی، مدیر محترم  آمده است: »جناب  لوح چنین  این  در  نمود. 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، روابط عمومی در دنیای کنونی 
بیش از پیش اهمیت یافته و ارتباطات به عنوان مولفه اساسی زیست بوم جدید بشر به 
شمار می رود. بهره مندی از علم روابط عمومی مرهون تالش کسانی است که در راستای 
ارتقاء سطح آگاهی عمومی و انعکاس حقایق و ارتباط صادقانه با مردم، همت خویش را به 
کار گرفته و مجدانه تالش می نمایند. سپاس که با اتکا به اصول اخالقی و رسالت حرفه 
ای و اجتماعی خود با بهره گیری هنرمندانه از ابزارهای ارتباطی و برای دستیابی به جایگاه 
واقعی روابط عمومی به عنوان کانون تفکر و پویایی علم ارتباطات تالش می کنید. کسب 
رتبه برتر در سطح کشوری در حوزه روابط عمومی را تبریک عرض می نمایم و از درگاه 

خداوند متعال برای شما و همکاران محترم بهروزی و تندرستی مسئلت دارم.«
رتبه خوب برای روابط عمومی توزیع نیروی برق جنوب کرمان

 شایان ذکر است روابط عمومی این شرکت در جشنواره »روابط عمومی هوشمند، انسان 
سالم، جامعه سالم« که توسط اداره روابط عمومی استانداری کرمان برگزار گردید رتبه 
از طرف  تقدیری  لوح  و همچنین  نمود  را کسب  این جشنواره  در  روابط عمومی خوب 
تقی زاده، مشاور استاندار در روابط عمومی و روابط بین الملل و به امضای محمد صادق 
بصیری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای اطالع رسانی استان 
کرمان به مدیر دفتر روابط عمومی، مهرداد محسنی و کارکنان دفتر روابط عمومی اهداء 
گردید و از زحمات ایشان در راستای مدیریت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا تقدیر به 
عمل آمد. مهرداد محسنی مدیر روابط عمومی شرکت در راستای برگزاری این جشنواره و 
در خصوص روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، بیان نمود: امروزه نقش تاثیر گذار روابط 
عمومی به عنوان حلقه اتصال مردم و مسئولین بیش از پیش در معرض دید همگان قرار 

گرفته است.

وی افزود: روابط عمومی با استفاده از تمام ظرفیت های بالقوه و بالفعل و بهره بردن از 
ابزارهای نوین ارتباطی، می تواند بستر امید و نشاط اجتماعی را بر پایه شفافیت و اعتماد 
عمومی فراهم نموده و ارتقای سطح رضایتمندی را به ارمغان آورد.محسنی خاطرنشان کرد: 
انتشار صحیح، شفاف و دقیق اخبار و اطالعات مهم ترین رسالت یک روابط عمومی پویا در 

عصر حاضر به شمار می آید.
پذیرش 2۷ مقاله در کنفرانس های بین المللی 

امیر امیری مقدم، کارشناس دفتر تحقیقات این شرکت از پذیرش 2۷ مقاله در کنفرانس های 
بین المللی خبر داد و گفت: مقاالت مذکور در محور های شبکه های توزیع، علوم مهندسی، 
علوم انسانی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، کیفیت و بهره وری، مدیریت، حسابداری چاپ 

و مورد پذیرش قرار گرفته است.
 وی خاطر نشان کرد: 2۷ مقاله در شش کنفرانس بین المللی به صورت پوستر و چاپ، 
پذیرش شده است و این موفقیت حاصل تالش همکاران شرکت در بیان تجارب علمی، 

پویایی در فعالیت های پژوهشی و ارائه طرح های نوآورانه می باشد.

رتبه برتر کشوری به روابط عمومی توزیع نیروی برق جنوب کرمان رسید

رطب  برداشت  آغاز  از  میناب  کشاورزی  جهاد  مدیر 
نوبرانه از سطح 12 هزار و ۴۳۹ هکتار از نخیالت این 

شهرستان خبر داد.
جهاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
کشاورزی میناب، عباس مویدی اظهار کرد: هر ساله 
از  رطب  برداشت  فصل  خرداد  آغازین  روزهای  در 
نخلستان های میناب با رقم آلمهتری آغاز و تا اواسط 
مهر با رقم هلیلی پایان می یابد.  مدیر جهاد کشاورزی 
میناب به تنوع ارقام مختلف نخل در این شهرستان 
اشاره و تصریح کرد: مهم ترین ارقام نخل در میناب 
عبارتند از آلمهتری، مرداسنگ، هلیلی، خصب، برهی، 

کلک سرخ، زرک و خنیزی که مرغوب ترین نوع آن 
مرداسنگ است. 

وی، سطح زیر کشت نخیالت در میناب را 12 هزار 
و ۴۳۹ هکتار عنوان کرد و افزود: عملکرد تولید این 
پیش بینی  که  است  تن   ۵ هکتار  هر  در  محصول 
می شود تا پایان زمان برداشت بیش از ۶2 هزار تن 

رطب و خرما در میناب برداشت شود. 
نقاط  مهم ترین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  مویدی 
بخش های  ترتیب  به  میناب  در  نخیالت  کشت 
بندزرک  و  سندرک  توکهور-هشتبندی،  مرکزی، 

می باشند.

برداشت رطب نوبرانه  از نخلستان های میناب

برنامه  سازمان  هماهنگی  و  اقتصادی  معاون 
شهردار  و  استاندار  با  نشستی  در  کشور  بودجه  و 
پروژه های  پیشرفت  روند  خصوص  در  اصفهان 
برای  دولت  کمک های  و  اصفهان  شهر  عمرانی 

تداوم و تکمیل این طرح ها سخن گفت.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
پورمحمدی  حمید  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای 
در جریان سفر خود به اصفهان و در جلسه ستاد 
از  بازدید  از  پس  که  اصفهان  مقاومتی  اقتصاد 
پروژه های عمرانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
پس از جلسات مکرر هفتگی با شهردار اصفهان و 
پیگیری موضوعات شهرداری اصفهان با پیشنهاد 
و همت شهردار اصفهان ۷00 دستگاه اتوبوس که 
به طور کامل فرسوده شده بود قرار شد به صورت 
مشارکتی، اورهال و بازآماده شده 
و در اختیار اصفهان قرار گیرد. 

در  نقل  و  حمل  طرح های  از  خود  بازدید  به  وی 
از طرح های حمل و  اشاره کرد و گفت:  اصفهان 
پروژه  مثل  آن  اطراف  رینگ های  اصفهان،  نقل 
شهید سردار سلیمانی، بازدید به عمل آمد که نشان 
پروژه های  در حوزه  اصفهان  یاری خدا  به  می داد 
عمرانی، پیشتاز و شاداب در حال فعالیت و تکاپو 
مواصالت  برای  زمین  روی  سو  یک  از  و  است 
جاده ای و از سوی دیگر در زیر زمین برای قطار 
شهری و برای توسعه خطوط ریلی اقدامات موثری 

در حال اجرا و پیگیری است.  
جدیت  و  همت  با   14 منطقه  آبادی   

شهردار اصفهان 
و  برنامه  سازمان  هماهنگی  و  اقتصادی  معاون 
بودجه به بازدید خود از پروژه رینگ چهارم شهر 
اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: رینگی که از دولت 
است  ساخت  حال  در  جی  و  خوراسگان  تا  آباد 
اقداماتی  و  بوده  افتخار  باعث 

که در بحث مترو و احداث پل ها صورت می گیرد، 
باعث آباد شدن منطقه 1۴ می شود و سال آینده 
از همت و جدیت و تالش  الگو  این منطقه یک 
از  یکی  آبادانی  و  عمران  برای  اصفهان  شهردار 
مناطقی خواهد شد که همواره قدیمی بود و مردم 
در رفت و آمد در آن دچار مشکل بودند. در این 
کار می شود  زمین  در روی  میزانی که  به  منطقه 
و مشهود است در زیرزمین نیز کار می شود.  وی 
ادامه داد: خوشبختانه شهردار اصفهان هر هفته به 
پیگیری  فراوان در حال  با تالش  و  صورت ویژه 
پروژه های بزرگ و کالن شهر اصفهان در تهران 
است. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه 
بازدیدها و  این  و بودجه کشور تصریح کرد: طی 
سازمان  است  نیاز  که  بخش هایی  سفر،  این  در 
برنامه و بودجه از آنها حمایت الزم را داشته باشد 
بویژه بخش اول، دوم و سوم آزادراه شهید سردار 
سلیمانی بررسی شد تا به سرعت تمام شود و این 
سازمان قول داد از مراحل یک تا سه مشروط بر 
آینده حمایت مالی  پایان خرداد سال  تا  اتمام آن 
الزم را داشته باشد. وی ادامه داد: حمایت از خط 
دوم قطار شهری اصفهان در دستور کار سازمان 
برنامه و بودجه قرار گرفت و همچنین در بازدید 
با  گو  و  گفت  و  اصفهان  سران  اجالس  سالن  از 
شهرداری اصفهان مقرر شد با همکاری دولت و 
پورمحمدی  رسد.  اتمام  به  سالن  این  شهرداری 
تاکید کرد: قرار شد 10 هزار موتورسیکلت برقی 
سوخت  موتورهای  جایگزین  آلودگی  رفع  برای 
جایگزینی  در خصوص  و همچنین  فسیلی شوند 
تاکسی های فرسوده با خودروهای جدید توافقاتی 
صورت گرفت که با کمک شهرداری اصفهان به 

سرعت دنبال خواهد شد. 

اوراق  انجام تعهدات دولت در قبال   
مالی خط دوم متروی اصفهان

به  دولت  بدهی  برای  تهاتر  به  همچنین  وی 
راستا  همین  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  شهرداری 
تهاترهایی را انجام دادیم اما یک تهاتر مهم باقی 
ماند که باید در سطح کالن بتوانیم مشکل را رفع 
کنیم و اگر این تهاتر را انجام دهیم تحرک بسیار 
خوبی به منابع شهرداری خواهد داد. این اطمینان 
را می دهیم که این کار را انجام خواهیم داد و این 

مشکل برطرف می شود. 
با اشاره به درخواست شهردار اصفهان برای  وی 
تسریع در ساخت خط دوم متروی اصفهان، گفت: 
آنچه در این خصوص در اوراق مالی بر عهده دولت 
گذاشته شده است ما انجام خواهیم داد و شما هم 
باید پیگیری کنید با وزارت کشور که سهم بیشتری 
برای اصفهان که استحقاق آن را دارد، اختصاص 
دهد. پورمحمدی افزود: اصفهان با دست خالی و 
سرعت بسیار این طرح ها را در دست اجرا دارد، در 
گذشته همین طرح ها با بدهی زیاد در هم پیچیده 
باز  برای  اکنون  می شدند  ناامید  همه  و  بود  شده 
کردن گره ای در این خصوص به ذوق می آییم و 
آنچه در تعهد دولت است، انجام خواهیم داد. وی 
در خصوص مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح 
شهید سلیمانی، با اشاره به این که این طرح دارای 
سه قطعه است، اظهار کرد: در ابتدای سال برای 
ساخت قطعه یک و دو 2۵ میلیارد تومان تخصیص 
اتمام  به  بخش  این  دادند  قول  امسال  که  دادیم 
کرد  اعالم  کشور  وزیر  اساس  همین  بر  و  برسد 
اختیار  در  دیگر  تومان  میلیارد   ۷۵ شرط  این  با 
طرح مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانی قرار 
سازمان  هماهنگی  و  اقتصادی  معاون  می گیرد. 

این که  علت  به  داد:  ادامه  بودجه  و  برنامه 

انتهای این مسیر باید به شیراز وصل شود، اعتبارات 
زیادی برای آن لحاظ کردیم و بر همین اساس در 

مسیر ایزدخواست به شیراز تمرکز کردیم.
با  اجالس  سالن  ساخت  به  کمک 

تقویت سهمیه اوراق شهرداری 
گفت:  سران  اجالس  سالن  مورد  در  پورمحمدی 
چقدر افسوس خوردم که قبال از این پروژه بازدید 
نکردم اما وقتی به بازدید رفتم، متوجه شدم این 
پروژه می تواند موتور محرک برای شادابی و نشاط 
حوزه های خدماتی استان اصفهان باشد، همچنین 
برای کشور هم آبرو و حیثیت به همراه دارد ولی 

متاسفانه همچنان ناتمام مانده است.
وی اضافه کرد: اگرچه در سال های گذشته راه های 
قانونی برای کمک به این طرح نداشتیم و راه های 
مختلفی را هم بررسی کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. 
سهمیه  تقویت  مانند  راهکاری  با  می توان  امسال 
اوراق شهرداری، این طرح را جلو برد چراکه بسیار 
به استان آبرو می دهد و برخی آمد و شدها که در 
خواهد  منتقل  اصفهان  به  می گیرد  تهران صورت 
شد. تکمیل طرح های باالی ۷۵ درصد پیشرفت با 
حمایت سازمان برنامه و بودجه در این جلسه استاندار 
اصفهان گفت: چند روز گذشته دغدغه های استان 
در خصوص بودجه جاری و کامل شدن طرح های 
باالی ۷۵ درصد پیشرفت با حمایت سازمان برنامه و 
بودجه در سال جاری و در نهایت تا خرداد سال آینده 

مطرح و با نظر موافق وی همراه بود. 
دکتر عباس رضایی اضافه کرد: همچنین دغدغه 
مدیران استان در خصوص قطار سریع السیر شیراز، 
در صورت  که  مطرح شد  تهران،  و  قم  اصفهان، 
تصویب این مساله در شورای اقتصاد گره بسیاری 

از مشکالت طرح بازخواهد شد.

کمک 100 میلیاردی دولت به پروژه پل های شهید سلیمانی در اصفهان
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد؛


