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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

تولید مس آند 13 درصد از برنامه 
جلوتر است 

شهردار منطقه 3 کرمان:

۸۹۰۰ مترمربع از اراضی دولتی 
رفع تصرف شد

با حضور نائب رئیس هیات فوتبال استان؛ 

عملکرد هیات فوتبال شهرستان 
کرمان بررسی شد

مدیر کل صمت استان:

تعلیق صادرات پسته برای کرمان
 و کشاورزان فاجعه است

24 2

 کرمان

مدیرعامل توزیع برق شمال استان  در جمع خبرنگاران:

یت برق  مدیر
الگوسازی می شود
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 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به این که امروز برای صادرات مشکالت زیادی داریم گفت: 
تعلیق صادرکنندگان پسته برای استان و کشاورزان فاجعه است که باید چاره اندیشی شود. 

مهدی حسینی نژاد در گفتگو با جام جم در نشست مجمع نمایندگان اســتان کرمان با مدیران کل صنعت، معدن 
و تجارت شــمال و جنوب اســتان کرمان اظهار داشــت: 41 درصد جــی دی پی معادن کشــور از اســتان کرمان تامین 
می شــود. وی با بیان این که ســاالنه حــدود 93 میلیــون تن اســتخراج مــواد معدنی از اســتان کرمان انجام می شــود 

ادامه داد: نزدیک هزار میلیارد تومان ساالنه حقوق معدنی در استان وصول می شود. 
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درگذشت همکار دلسوز و تالشگر حوزه رسانه روح اهلل رجایی سردبیر روزنامه جام جم در آستانه روز خبرنگار موجب تاثر و تالم گردید. 

در گذشــت ایشــان را به خانواده محترم آن مرحوم،همکارانمان در روزنامه جام جم و اصحاب رســانه تســلیت عرض نموده و از خداوند 

منان برای آن مرحوم، رحمت و غفران واسعه و برای مصیبت دید گان ،صبر جمیل واجر جزیل مسئلت دارم. 

حسین پورشیخعلی - سرپرست رونامه جام جم استان کرمان 

همکار خوبمان روح اهلل رجایی به رحمت خدا رفت

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان؛

یونی دیجیتال پوشش تلویز
3 در شرق کرمان ۹۹درصدی شد



 چهارشنبه 8 مرداد 1399  شماره 5718

خ انداز مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان رفســنجان با بیان این مطلب  حسین چر
که انشعاب غیرمجاز و اسراف آب شرب در روستاها موجب افت فشار و قطعی های 
مکرر در ایــن مناطق می شــود ،افــزود: انشــعابات غیرمجــاز تاثیر مســتقیم در افت 
فشــار و کاهــش کیفــی آب شــرب ســاکنان روســتایی دارد و در ایــن زمینــه در تالش 
هســتیم تا همه انشــعابات غیرمجاز را در ســطح روســتاهای شهرســتان جمع آوری 

کنیم.
خ انــداز با ذکــر فعالیت مســتمر اکیپ های شناســایی و قطع  به گزارش جام جــم چر
انشــعابات غیرمجــاز و شناســایی مشــترکان پرمصــرف در مناطــق روســتایی اظهار 
داشــت: ایــن اکیپ ها در گشــت های مســتمر خــود موفق بــه شناســایی 1500 فقره 
انشــعاب غیرمجاز در سطح روســتاهای شهرســتان شــدند که از این تعداد تاکنون 

576 فقره کــه عمدتا مربوط بــه دامــداری ،خانه باغ هــای بــزرگ و. . .  قطع و جمــع آوری 
،259 فقره تبدیل به مجاز شــده و به دنبال تبدیل به مجاز نمودن مابقی انشعابات 
با طی مراحل قانونی هستیم. وی با بیان این که جمع آوری و ساماندهی تخلفات آب 
و فاضالب حواشی و تبعات زیادی برای آب و فاضالب به همراه داشته است، عنوان 

کرد: آبفا عزم خود را برای جمع آوری تمامی انشعابات غیرمجاز جزم کرده است. 

جمع آوری 15۰۰ فقره انشعاب غیر مجاز آب در روستاهای حومه رفسنجان
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مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران گفــت: 
تولیــد کاتــد شــرکت مــس تــا پایــان تیــر 99 بــا 91 هــزار 
و ۸0 تــن، 6 درصــد از برنامــه پیش بینی شــده جلوتــر 
بــوده و آنــد بــا 121 هــزار و 202 تــن 13 درصــد بیشــتر از 
برنامــه ابالغــی عملکــرد کارخانجــات ذوب بــوده اســت. 
 اردشــیر ســعدمحمدی در گفتگــو بــا جام جــم افــزود: 
همچنیــن در چهــار ماهــه نخســت امســال مجمــوع 
فــروش داخلــی و صــادرات نســبت بــه برنامــه دوم 
فــروش کــه 11 درصــد بیشــتر از برنامــه قبلــی بــوده، 
چهــار درصــد باالتــر اســت و رکــورد جدیــدی در عملکــرد 

فــروش شــرکت مــس محســوب می شــود کــه جزئیــات 
کــرد:  اعــالم خواهــد شــد. وی اضافــه  آن متعاقبــا 
مجتمــع مــس سرچشــمه بــا تولیــد 55 هــزار و 337 
تــن کاتــد پاالیشــگاهی و 2 هــزار و 65 تــن کاتــد لیچینــگ 
تــا پایــان تیــر 99 نســبت بــه برنامــه پیش بینی شــده 

بیــش از 2 درصــد افزایــش تولیــد داشــته اســت. 
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران گفــت: 
همچنیــن در مجتمــع مــس شــهربابک تولیــد کاتــد 
پاالیشــگاهی مــس خاتون آبــاد بــا 31 هــزار و ۸22 تــن، 14 
درصــد رشــد نســبت بــه برنامــه و تولیــد کاتــد لیچینــگ 
مــس میــدوک نیــز بــا یکهــزار و ۸55 تــن 6 درصــد رشــد 

ــه برنامــه داشــته اســت.  نســبت ب
وی بیــان داشــت: در تیرمــاه مجمــوع تولیــد کاتــد کل 
شــرکت 22 هــزار و 71 تــن بــوده کــه رشــد 12درصــدی 

نســبت بــه برنامــه داشــته و 29 هــزار و 652 تــن آنــد نیــز 
تولیــد شــده کــه 14 درصــد باالتــر از برنامــه اســت. 

مــس  تولیــد  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  ســعدمحمدی 
در  مــس  تولیــدات  شــاخص  معدنــی  محتــوای 
دنیــا محســوب می شــود، افــزود: شــرکت مــس بــا 
تولیــد 9۸ هــزار و 135 تــن مــس محتــوای معدنــی 
، توانســت یــک درصــد از برنامــه تولیــد  تــا پایــان تیــر
مــس محتــوای تعییــن شــده بــرای ایــن 4مــاه )97 
به رغــم  تــن مــس محتــوای معدنــی(   467 هــزار و 
کاهــش عیــار ســولفور اســتخراجی معــادن بــه 0. 611 
درصــد در جهــت صیانــت از معــادن، پیشــی بگیــرد 
کــه خــود عملکــرد قابل تقدیــری اســت و از زحمــات 
تمــام همــکاران و کارکنــان زحمتکــش قدردانــی بــه 
عمــل می آیــد. وی همچنیــن بــه میــزان اســتخراج 

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در ســال 1399 اشــاره 
بــا اســتخراج  کــرد و گفــت: امســال شــرکت مــس 

معدنــی  مــاده  تــن  هــزار   607 و  میلیــون   56  
اســتخراج  برنامــه  از  درصــد  یــک  اســت  توانســته 
باشــد.  جلوتــر  تیــر  پایــان  تــا  پیش بینی شــده 
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران اظهــار 
داشــت: از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان تیــر در مجمــوع 
403 هــزار و 995 تــن کنســانتره مــس تولیــد شــده 
اســت کــه رشــد 2 درصــدی نســبت بــه برنامــه داشــته 

اســت. 
تــن   2593 تولیــد  بــا  همچنیــن  گفــت:  وی 
تولیــد  درصــدی  چهــار  رشــد  مولیبــدن  کنســانتره 
اتفــاق برنامــه  بــه  نســبت  مولیبــدن   کنســانتره 

 افتاده است. 

توسط خادمیار جیرفتی صورت گرفت؛

ثــار هنــری مزیــن بــه نــام  خلــق آ
امــام رضــا)ع(  

الهام عبداللهی از هنرمندان برجســته شهرستان 
جیرفت و رابط کانــون هنر خادمیــاران رضوی این 
شهرســتان، بــا اشــاره به ایــن که حضــور بــا برکت 
حضــرت علــی بــن موســی الرضــا)ع( باعــث غنــای 
فرهنــگ و هنر ایــران اســالمی شــده اســت اظهار 
کرد: با زبان هنر می توان بــا مخاطبان ارتباط برقرار 
، زبــان ســاده ای جهــت تبلیغ ســبک و  کــرد و هنــر

سیره رضوی است. 
بــه گــزارش جام جــم عبداللهــی بــا بیــان این کــه 
خلــق یــک اثــر هنــری بــا توجــه بــه متفــاوت بودن 
مخاطبــان می توانــد در تبلیغ ســیره رضــوی کمک 
بســزایی کند، عنوان کرد: ســاخت این تندیس ها 
با طراحی انتزاعــی و برگرفته از صحن و ســرای حرم 
امــام رضــا)ع( اســت کــه بــا تکنیــک حکاکــی روی 
مــس انجــام شــده و بیــش از یک مــاه زمــان برده 

است. 
وی بــا بیان این که بــا برگزاری جشــنواره ملــی تئاتر 
خیابانــی رضــوی جنوب کرمــان 15 تندیس مســی 
ثار  طراحی و ساخته شــد افزود: بدون شک خلق آ
هنــری بــرای برنامه هایــی کــه مزیــن به نــام  مبارک 
علی بن موسی الرضا)ع( می باشــد توفیق عظیمی 
اســت و رزق معنوی به همراه دارد و هنرمندان با 
دیــدگاه قلبی به ایــن موضــوع و با عشــق و ارادت 

به آستان آن امام همام کار می کنند. 

شــهردار کرمان گفت: تراموای شــهر کرمان کــه به  طور 
جــدی پیگیــر اجــرای آن هســتیم، در 3 محــور میــدان 
آزادی تــا فــرودگاه، میــدان آزادی بــه میــدان شــهدا 
)مشــتاق( و از میــدان شــهدا تــا مــزار شــهدا ســاخته 

خواهد شد. 
به گزارش جام جم ســید مهران عالم زاده در نشســتی 
که بــا نماینــده وزارت میــراث فرهنگی، نماینده ســتاد 
اجرایی ســردار قاســم ســلیمانی و مدیرعامل شــرکت 
مادرتخصصــی توســعه ایرانگــردی و جهانگــردی و بــا 
هــدف ارائه خدمــت به زائــران مزار ســردار ســلیمانی و 

ســاخت مجتمع خدماتی بهداشــتی در گلزار شــهدای 
کرمان برگزار شــد گفــت: همــه عالقه مندان به ســردار 
در  ســهمی  می خواهنــد  ســلیمانی  قاســم  شــهید 
خدمت رســانی بــه زائــران ایــن شــهید بزرگــوار داشــته 
باشند و شهرداری کرمان نیز هر اقدامی که نیاز باشد، 

انجام خواهد داد. 
عالــم زاده اظهار کــرد: در حــال حاضر با توجه به شــیوع 
کرونــا، تعــداد زائــران مــزار شــهید ســلیمانی بــه میزان 
وضعیت عادی نیســت و مــا باید قبــل از بازگشــت به 
شــرایط عــادی، تمهیــدات الزم را بــرای خدمت رســانی 
به انبــوه زائرانی کــه قصد ســفر به کرمــان و زیــارت مزار 
شــهید ســلیمانی را دارند، بیاندیشــیم. وی تاکید کرد: 
، مجتمع های خدماتی  امیدواریم با هماهنگی مشــاور

، طــی مــدت کوتاهــی ســاخته  بهداشــتی مــورد نظــر
شــوند؛ چرا کــه قبل از نخســتین ســالگرد این شــهید 
گرانقــدر بایــد نشــان دهیــم چــه کارهایــی در ایــن یک 
ســال انجــام شــده و امیدواریــم نهادهــا و ســتادهای 
درگیــر در ایــن موضــوع نیــز تــا قبــل از ســالگرد ســردار 
ســلیمانی، اقدامات خود را شــروع کرده و تا حد امکان 
بــه بهره بــرداری برســانند. شــهردار کرمــان بــا اشــاره 
بــه این کــه آســتان قــدس رضــوی هــم بــرای ســاخت 
ســلیمانی  شــهید  مــزار  محــدوده  در  مجموعــه ای 
اعــالم آمادگــی کــرده اســت افــزود: خانــواده شــهید 
ســلیمانی هــم قصــد ســاخت یــک زائرســرا بــرای افراد 
بی بضاعــت را دارنــد کــه پیگیــر انجــام هماهنگی هــای 
الزم برای ساخت این بنا هســتیم. مدیرعامل شرکت 

مادرتخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگــردی نیز در 
این نشست گفت: قرار اســت دو سرویس بهداشتی 
بــه مســاحت 160 متــر و یــک مجتمــع رفاهــی خدماتــی 
250 متــری شــامل ســرویس بهداشــتی، نمازخانــه و 
فروشگاه در مســیر مزار شهدا ساخته شــود. خشایار 
نیکزادفــر خاطرنشــان کــرد: ســاخت هــر یــک از دو 
ســرویس بهداشــتی، یــک میلیــارد تومــان و ســاخت 
مجتمــع رفاهــی خدماتــی یــک میلیــارد و 500 میلیــون 
تومــان هزینــه در بــردارد. در ایــن نشســت مقــرر شــد 
هماهنگی هــای الزم در رابطــه بــا اعطــای انشــعابات 
آب، بــرق و گاز مــورد نیــاز در ســاخت مجتمع هــای 
 خدماتی بهداشتی با مدیران هر یک از این سازمان ها 

انجام شود. 

ضمیمه رایگان روزنامه در  کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

شهردار کرمان خبر داد؛

پیگیری راه اندازی تراموا در کرمان
ساخت زائرسرا برای بی بضاعتان توســط خانواده »شهید سلیمانی«

 معاون بهره برداری و امور دیســپاچینگ شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان گفت: 
مشــترکانی که در مصــرف برق بویــژه در اوج پیک 
بــار تابســتانی، صرفــه جویــی و الگــوی مصــرف 
را رعایــت کننــد، در محاســبه قبــوض بــرق خــود 

پاداش دریافت می کنند. 
ود:  محمــد محســنی در گفتگــو بــا جام جــم افــز
ح پــاداش خــوش حســابی از 15 خــرداد ســال  طــر
جــاری آغــاز شــده و تــا 15 شــهریور ادامــه دارد و 
مشــترکان شــرکت توزیع بــرق بــا 10 درصــد صرفه 

ح ســهیم شوند.  جویی می توانند در این طر
وی بیان کــرد: مدیریت مصــرف در واقع مدیریت 
منابــع ملــی اســت کــه ایــن مهــم بــا برنامــه ریــزی 
و رعایــت نــکات ســاده در حــوزه بــرق می توانــد 
عملیاتــی شــود و از هــدر رفــت منابــع جلوگیــری 
کنــد. معــاون بهره بــرداری و امــور دیســپاچینگ 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق شــمال اســتان کرمان 
اظهــار داشــت: 650 مــگاوات بــه طــور متوســط 
اســتان  ایــن  شــمال  در  بــرق  وزانــه  ر مصــرف 
اســت کــه در اوج پیــک بــار در تابســتان بــه 750 
مــگاوات نیــز می رســد کــه نیــاز بــه صــرف هزینــه، 
یــادی دارد. وی بــا  وی انســانی و ســوخت ز نیــر
اشــاره به کاهش خاموشی در شــبکه برق استان 

کرمان تصریح کــرد: با انجام اصالحــات و عملیات 
رســی مســتمر  بهســازی و همچنیــن پایــش و بر
خ خاموشــی از ۸90 دقیقــه  شــبکه و تعمیــرات، نــر
در ســال 94 بــه 445 دقیقــه بــه ازای هر مشــترک 

در سال گذشته رسیده است. 
محســنی ادامــه داد: بــا وجــود فرســودگی و طول 
و  شــبکه  از  غیرمجــاز  اســتفاده  شــبکه،  عمــر 
تلفــات  توانســتیم  قانونــی  غیــر  انشــعاب های 
شــبکه را در چهــار ســال گذشــته از 12 درصــد بــه 

هشت درصد کاهش دهیم. 
وی بــا اشــاره بــه این کــه متوســط عمــر شــبکه 
برق در اســتان 20 ســال اســت گفــت: در راســتای 
بهبــود عملیــات نظــارت بــر شــبکه بــرق، اجــرای 
ح هوشــمند ســازی)هوما(، توســعه خــط گرم  طــر
و اتوماســیون شــبکه، بهــره وری و تســهیل امــور 
بهره بــرداری  معــاون  اســت.  داده  افزایــش  را 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق شــمال اســتان کرمان 
بیان کــرد: 16 مرکــز اتفاقات بــرق در حوزه شــمال 
اســتان داریم که مشــترکان را پوشــش می دهند 
و به صورت شــبانه روزی پاســخگوی شــهروندان 

. هستند
 وی تاکید کرد: شهروندان در ســاخت و سازهای 
خود حریــم شــبکه را حفظ کننــد که ایــن حریم در 

خطــوط فشــار متوســط 2 متــر و 10 ســانتیمتر و در 
خطــوط فشــار ضعیــف یــک متــر و 30 ســانتیمتر 

است.
بــرای  مــردم  همــکاری  بــه  اشــاره  بــا  محســنی   
صرفه جویــی و بهینــه ســازی مصرف بــرق تصریح 
کــرد: چالش هــای صنعــت بــرق بــا هم افزایــی و 

و  رســانه ها  و  مســئوالن  توســط  گاه  ســازی  آ
و  وندان  شــهر پذیــری  مســئولیت  همچنیــن 

مشــترکان به آسانی حل می شود. 
شــرکت توزیع برق شــمال اســتان کرمــان وظیفه 
تامیــن و توزیــع هفــت شهرســتان شــمال ایــن 

اســتان را با 540 هزار مشترک بر عهده دارد.

معاون بهره برداری:

مشترکان کم مصرف برق کرمان پاداش می گیرند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

تولید مس آند 13 درصد از برنامه جلوتر است 

براســاس مصوبــه کارگــروه مقابله بــا پیامدهای 
اقتصادی ناشــی از شــیوع ویروس کرونا، مهلت 
حمایتــی  تســهیالت  یافــت  در بــرای  نــام  ثبــت 
کرونا چنــد روز دیگر تمدید شــد؛ بر این اســاس 
متقاضیان تا 15 مــرداد فرصت دارند به ســامانه 

کارا مراجعه و درخواست وام بدهند. 
بــر ایــن اســاس همــه شــاغلین و کارفرمایــان در 
رســته  های چهــارده گانــه آســیب دیــده مصــوب 
در کارگــروه اقتصــادی کرونا، تا 15 مــرداد فرصت 
دارنــد بــا مراجعــه بــه ســامانه کارا بــه نشــانی 
https://kara. mcls. gov. ir مراحــل ثبــت نــام 
خــود بــرای دریافــت تســهیالت حمایتــی کرونا را 

دنبال کنند. 
از صاحبــان کســب و کارهــای فرهنگــی، هنــری 
و رســانه ای دارای مجــوز از فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی کــه تاکنــون موفــق بــه ثبــت تقاضــای 
ونایــی در ســامانه کارا  یافــت تســهیالت کر در
یــاد  یــخ  تار تــا  می شــود  درخواســت  نشــدند، 
شــده نســبت بــه ثبــت تقاضــای خــود در بخش 
بنگاه های رسمی در این ســامانه اقدام نمایند. 

ایــن تســهیالت بــا بازپرداخــت 2 ســاله و بهــره 
بانکــی 12 درصــد بــه متقاضیــان واجد شــرایط در 
14 رســته شــغلی پرداخت خواهد شــد و سه ماه 

دوره سکون و خواب دارد. 

قابل توجه متقاضیان دریافت وام؛

مهلــت ثبت نــام تســهیالت کرونا 
تــا 15 مــرداد تمدید شــد 

شــهردار منطقــه ســه کرمــان گفــت: بــه همــت 
واحدهــای حقوقــی و امــالک و تــالش معاونــت 
خدمات شــهری این منطقه بیش از هشت هزار و 
900 متر مربع از اراضی دولتی از دســت سودجویان 

آزاد و رفع تصرف شد. 
به گزارش جام جــم رامین امیرمداح بــا بیان این که 
یکــی از معضــالت موجــود در شــهرها، تصــرف و 
حصارکشــی بخشــی از امــالک دولتــی توســط افراد 
ســودجو و فرصــت طلــب اســت، اظهــار کــرد: بــا 
پیگیــری مســئوالن واحدهــای حقوقــی و امالک و 
تالش همکاران معاونت خدمات شــهری منطقه 
ســه کرمــان بیــش از هشــت هــزار و 900 مترمربع از 
این امــالک با حکــم قضائی رفــع تصرف و بــا حضور 
مأمــوران نیــروی انتظامــی و نماینــده دادگســتری 
تخریب و به اموال دولت بازگردانده شد که بخش 

اعظــم آنهــا مربوط بــه محــدوده پــالک 2975 اراضی 
دولتی بود. امیرمداح ضمن قدردانی از تالش های 
مجدانــه حوزه هــای امــالک و حقوقــی و معاونــت 
خدمــات شــهری، افــزود: پیگیری هــا بــرای پــس 
گرفتــن مابقــی زمین هــا ادامــه دارد. وی در بخــش 
دیگــری از صحبت هــای خــود از آزادســازی بیــش 
از پنــج هــزار و 400 مترمربــع از امــالک مســیری کــه 
بخشــی از آنها در دست تعریض اســت، در منطقه 
ســه شــهری خبر داد و افزود: ســه راهی گلدشــت، 
میدان شــهدای انتظامی )قرنی(، محــدوده اطراف 
پارک نشــاط از جملــه این موارد هســتند. شــهردار 
منطقه سه کرمان در ادامه همچنین به آزادسازی 
دو ملک با 324 و 363 متر مربع در کمربندی غربی 
ح تعریض  و خیابــان ابوذر جنوبی که در مســیر طــر
بودند، اشاره کرد و گفت: هم اکنون در حال رایزنی 

و توافق با دیگر مالکان امالک مسیری هستیم. 
وی ضمــن تشــکر از همراهی شــهروندان، تصریح 
کــرد: بــدون تعامــل و همدلــی شــهروندان، اجرای 
پروژه های آزادسازی در سطح منطقه سه که باعث 
حــل و بازگشــایی گره هــای ترافیکــی و نیز توســعه 
و تعالــی شــهر در همــه زمینه هــا می شــود، عملــی 

نخواهد بود. 

شهردار منطقه 3 کرمان:

۸۹۰۰ مترمربع از اراضی دولتی
 رفع تصرف شد



 چهارشنبه 8 مرداد 1399  شماره 5718
با دبی 25 لیتر بر ثانیه؛

چاه شماره 3 رفسنجان وارد مدار بهره برداری شد

خبر

3 به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان رفسنجان، چاه شماره 3 
با تالش پرسنل و مدیریت شرکت آبفا وارد مدار بهره برداری شد. 

خ انداز مدیرعامل شرکت آبفا شهرســتان رفســنجان در این زمینه به  حســین چر
جام جم گفت: چاه شماره 3 رفسنجان به عمق 2۸0 متر پس از اجرای 4۸00 متر خط 

انتقال آب با لوله 400 پلی اتیلن و اجرای 2100 متر خط برق، با دبی 25 لیتر بر ثانیه وارد 
مدار بهره بــرداری شــد. مدیرعامل شــرکت آبفای شهرســتان رفســنجان در ادامه 
افــزود: به منظــور جبران کــم آبــی در فصــل تابســتان از ابتدای تیــر با تالش شــبانه 
روزی همکاران تا کنون 3 حلقه چاه با مجموع دبی ۸0 لیتــر بر ثانیه به منابع تامین 

آب رفســنجان افزوده شــده و یک حلقه چاه دیگر نیز بزودی وارد مدار بهره برداری 
خ انداز در پایان گفت: از شهروندان اســتدعا دارم از نصب پمپ به  خواهد شــد. چر
صورت مستقیم بر روی شــبکه جدا خودداری کنند و در صورت مشاهده هر گونه 
انشعاب غیر مجاز ،مراتب را جهت برخورد قانونی و جمع آوری به 122 گزارش دهند. 

به همت متخصصان انجام شد؛

نصب به روزترین سیستم پایش 
الت  راننــدگان بــر روی ماشــین آ

معدنی
و  مهندســین و متخصصــان شــرکت معدنــی 
صنعتــی گل گهــر بــا مطالعــات متعــددی کــه بــه 
منظــور دســتیابی بــه سیســتمی جهــت پایــش 
بــه نصــب و  راننــدگان انجــام دادنــد، موفــق 
بکارگیــری بروزتریــن سیســتم پایــش راننــدگان 
الت  ماشــین آ وی  ر بــر   MDVR عنــوان  تحــت 

معدنی منطقه گل گهر شــدند. 
خ داده در  بــه گــزارش جام جــم آنالیــز حــوادث ر
منطقــه گل گهــر بــر روی راننــدگان تــراک نشــان 
داد، علــت چهل درصد حــوادث راننــدگان تراک 
به دلیل خواب آلودگی و حواس پرتی می باشــد. 

همچنین مجموع مطالعات نشــان داده اســت 
کــه خطــای انســانی علــت ۸5 درصد حــوادث در 

بخش معدن می باشد. 
در ایــن راســتا مطالعــات متعــددی از ســوی 
مهندســین و متخصصــان شــرکت گل گهــر بــه 
منظــور دســتیابی بــه سیســتمی جهــت پایــش 

رانندگان صورت پذیرفت.
 در نهایــت بروزتریــن سیســتم پایــش رانندگان 
مزایایــی  دارای  کــه   MDVR عنــوان  تحــت 
ارتعــاش  صوتــی،  هشــدار  ایجــاد  همچــون؛ 
ون  وشــن شــدن چــراغ گــردان بیــر صندلــی و ر
لودگــی فــرد، ایجــاد  کابیــن در صــورت خواب آ
هشــدار صوتی افزایش ســرعت، ایجاد هشــدار 
رانندگــی  حیــن  جلــو  بــه  توجــه  عــدم  صوتــی 
بــه دلیــل حواس پرتــی، قابلیــت ضبــط فیلــم 
قابلیــت  حــوادث،  آنالیــز  جهــت  تصاویــر  و 
مشــاهده موقعیــت مکانــی و ســرعت لحظه ای 
کل ناوگان بر روی نقشــه هوایی گــوگل و مجهز 
بــه دوربین مــادون قرمــز )با نــور نامرئــی( جهت 
راحتــی چشــم اپراتــور در شــب می باشــد، بــر 
الت معدنــی نصــب و بــه کارگیــری   روی ماشــین آ

شده است. 

 بــه گفتــه مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکز کرمــان با 
افتتــاح دو فرســتنده تلویزیونــی با اعتبــاری بالغ بر 
پنــج میلیــارد ریــال در روســتاهای نگــور و مرغــک 
از توابــع بخــش دهبکــری بــم شــاهد پوشــش 

99درصــدی دیجیتــال در شــرق اســتان کرمــان 
هستیم. 

در  علیرمضانــی  احمــد  جام جــم  گــزارش  بــه 
مراســم افتتاحیــه دو فرســتنده تلویزیونــی در 

شهرســتان بم گفــت: بــا افتتاح ایــن دو ایســتگاه 
 99 پوشــش  شــاهد  امــروز  اســتان  شــرق  در 
درصدی دیجیتــال خواهیم بود و هــم اکنون چهار 
شهرستان شــرقی از میانگین استان باالتر بوده و 

پوشش 90 درصدی دارا هستند. 
وی افزود: تعــدادی از روســتاهای پراکنــده که یک 
درصــد جمعیت منطقه را شــامل می شــوند نیز در 

سال 99 پوشش دیجیتال داده خواهند شد. 
وی ابــراز داشــت: برای هــر ایســتگاه اعتبــاری بالغ 
بــر 250 میلیــون تومــان جهــت نصــب فرســتنده 

تلویزیونــی و لــوازم جانبــی هزینــه شــده کــه در 
مجموع مبلغ پنج میلیارد ریال برای افتتاح این دو 
فرســتنده تلویزیونــی اعتبار تخصیص داده شــده 
اســت . مدیــرکل صــدا و ســیمای کرمــان عنــوان 
کرد: تنها ســه روستا در شــرق اســتان کرمان باقی 
خواهند مانــد که بزودی در ســال جــاری و با کمک 
فرمانــداری بــم و اعتبــارات کمیتــه برنامه ریــزی 

تکمیل خواهند شد. 
در ادامــه  هــادی شهســوارپور فرمانــدار بــم نیــز 
تصریــح کــرد: امــروز بــا افتتــاح ایــن دو فرســتنده 

تلویزیونــی در روســتاهای بخش دهبکری شــاهد 
پوشــش 99 درصــدی در شهرســتان بــم خواهیم 
بــود. وی ادامــه داد: بــا تمهیداتــی کــه در کمیتــه 
برنامه ریــزی شهرســتان و کمــک صــدا و ســیمای 
 کرمــان اندیشــیده شــد بــزودی زمینــه پوشــش

 100 درصدی در شهرستان محقق می گردد. 
فرماندار بــم بیــان داشــت: در کمیتــه برنامه ریزی 
از  تومــان  464میلیــون  مبلــغ  بــم  شهرســتان 
اعتبارات تملــک دارایی در ســال 99 بــه پروژه های 

صدا و سیما تخصیص داده شد. 

ضمیمه رایگان روزنامه  در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

بزرگ تریــن مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای جــوار کارگاهی 
صنعت فوالد جنوب شرق کشــور در شرکت معدنی گهر 

روش سیرجان افتتاح شد. 
به گزارش جام جم  این مرکز تخصصی که به صورت ویدئو 
کنفرانــس و بــا حضور معــاون مجلــس رئیس جمهــور و 
معاون وزیر کار و رئیس ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای 
کشور افتتاح شــد در زمینه آموزش های مختلف معدنی 

فعالیت می نماید. 
ریاســت  مجلــس  امــور  معــاون  امیــری،  حســینعلی 
جمهوری در مراسم صدور مجوز 42 مرکز آموزش مهارتی 
جوارکارگاهی و بین کارگاهی همزمان با هفته ملی مهارت 
گفت: توسعه،بدون توجه به آموزش های فنی و حرفه ای 
محقق نمی شــود و این آموزش ها بی تردید حلقه اتصال 
اشــتغال و کارآفرینــی اســت. علــی اوسط هاشــمی رئیس 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور نیز بــا اشــاره به 
این کــه در برنامه های توســعه بــه موضوع مهــارت توجه 
نشده اســت تصریح کرد:11 هزار و 700 آموزشــگاه آزاد فنی 

و حرفه ای به عنوان شــرکای اصلی ســازمان تا کنون مورد 
توجــه قــرار نگرفته انــد و از طرفــی فعالیــت مــوازی دیگــر 
دستگاه ها در حوزه مهارتی به آموزشگاه های آزاد آسیب 
وارد کرده اســت. وی گفت: بــرای حمایــت از آموزش های 
مهارتــی، از مجلــس درخواســت تصویــب الیجــه انجمن 
خیرین مهارتی را داریم، چرا که این خیرین نقش مهمی در 
کمک رسانی به آموزش مهارت در کشور دارند. وی ضمن 
اعالم خرسندی از تشکیل فراکسیون مهارت در مجلس 
یازدهم از معاون امور مجلس رئیس جمهور درخواست 
حمایت کرد تا ســازمان بتواند در حوزه مهارت و اشــتغال 
نقش آفرینی کند و به موثر بودن در جامعه برسد. شرکت 
معدنی گهر روش ســیرجان به عنوان بزرگ ترین شــرکت 
راهبــری خطــوط تولیــد کنســانتره ســنگ آهــن کشــور در 
زمینه فرآوری مــواد معدنی ســنگ آهــن وکارخانه تغلیظ 
گل گهر فعالیت داشته و خدمات فنی مهندسی، طراحی، 
ساخت، نصب و مشاوره پروژه ها و ساخت قطعات یدکی 

و ماشین کاری را انجام می دهد. 

همزمان با هفته ملی مهارت ؛

ین مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار کارگاهی صنعت فوالد  افتتاح شد بزرگ تر

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان:

یونی دیجیتال در شرق کرمان  پوشش تلویز
۹۹درصدی شد

مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان گفــت: این نهاد 
یک اصل کلی را دنبــال می کند و آن تولیــد ثروت برای 
خانواده هاســت تا خانواده هــا بتواننــد روی پای خود 

بایستند. 
به گزارش جــام جم یحیــی صادقــی، مدیــر کل کمیته 
امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان کرمــان در نشســت 
مدیــران کمیتــه امــداد اســتان کــه بــا حضــور ســردار 
معروفــی فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان برگــزار شــد 
بر عــزم جدی بــرای حل مســائل و مشــکالت اســتان 
تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری دو مجموعه 
کمیتــه امــداد و ســپاه در اســتان بتوانیــم بخشــی از 
خألهــا، محدودیت هــا و محرومیت هایــی کــه طــی 
ســال های ســال در اســتان وجــود داشــته را برطــرف 

کنیم. 
وی افــزود: در اســتان کرمــان بــه رغــم این که اســتان 
ثروتمنــدی اســت متأســفانه درصــد خانواده هــای 

محرومــی کــه در اســتان تحــت حمایــت هســتند از 
میانگیــن کشــوری بیشــتر اســت. صادقــی بابیــان 
این که نگاه کمیته امداد بر این است که بدون توجه 
به حواشــی بــه امــور محرومــان رســیدگی کنــد افزود: 
ایــن نهاد یک اصــل کلــی را دنبــال می کنــد و آن تولید 
ثروت برای خانواده هاست تا خانواده ها بتوانند روی 

پای خود بایستند.
 صادقــی بابیــان این کــه توفیقــات خوبــی در ســطح 
اســتان  امــداد  کمیتــه  توســط  کشــور  و  اســتان 
حاصل شده است بیان داشت: کمیته امداد استان 
در برخــی شــاخص ها رتبــه برتــر را در کشــور کســب 
کرده اســت که این توفیقــات به خاطر نــگاه، اهمیت 
و اولویــت اصلــی کار امدادگــران کــه همــان توجــه بــه 
محرومان بوده کسب شده اســت. صادقی به حضور 
کمیتــه امــداد در مناطــق محــروم اشــاره کــرد و گفت: 
کمیتــه امــداد تنها دســتگاهی اســت کــه در خیلــی از 

مناطــق محــروم حضــور دارد و اداراتــی را در دورتریــن 
مناطق محروم به منظــور خدمات دهی بــه محرومان 
در خط مقــدم راه انــدازی کرده اســت. وی بــه خدمات 
فرهنگــی ارائه شــده بــه مددجویان توســط ایــن نهاد 
در زمینه هــای مختلــف اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
معاونــت فرهنگی کمیتــه امــداد بــرای خانواده هایی 
کــه دچــار آســیب شــده اند برنامه هــای مختلفــی از 
جملــه برنامه هــای مذهبــی به منظــور تقویــت بنیــه 
فرهنگی این خانواده ها اجــرا می کند. مدیرکل کمیته 
امــداد اســتان کرمان گفــت: برگــزاری اردو هــای درون 
اســتانی و برون اســتانی، برگزاری اردو هــای زیارتی حرم 
امــام رضــا )ع(، عتبــات عالیــات و پیــاده روی اربعیــن 
از دیگــر برنامه هــای فرهنگــی کمیتــه امــداد اســت. 
صادقــی گفــت: کمیتــه امــداد اســتان کرمــان چهــار 
خوابــگاه دانش آمــوزی در مناطــق مختلــف اســتان 
دارد کــه دانــش آمــوزان زیــادی از مناطــق محــروم 

هســتند.  تحصیــل  مشــغول  خوابگاه هــا  ایــن  در 
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بــه تعامــل 
خــوب بــا مجموعــه ســپاه ثــاراهلل اســتان در بحــث 
محرومیت زدایــی اشــاره کــرد و گفــت: می تــوان باهم 
افزایی فعالیت های زیادی در بحث محرومیت زدایی 
انجــام داد. فرمانــده  به ویــژه در مناطــق محــروم 
ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان در ایــن نشســت گفت: 
اگــر بخواهیــم در خدمات دهــی موفــق شــویم بایــد 
نگاهمان جهادی باشد نه جناحی، زیرا با نگاه جنایی 
نمی تــوان خدمت رســانی انجــام داد. ســردار حســین 
معروفــی خطاب بــه امدادگــران کمیتــه امــداد افزود: 
بــرای خدمات دهــی خــود یــک مثلــث تعریــف کنیــد 
بــر ایــن اســاس نگاهتــان سیاســی، مذهبــی و قومی 
نباشــد بلکــه نگاهتــان اســالمی، جامع االطــراف و 

انسانیت باشد. 
وی تصریح کــرد: کمیته امــداد جزو اولیــن نهاد هایی 

اســت کــه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی توســط 
امــام راحــل پایه گــذاری شــد، زیــرا امــام پابرهنــگان و 
کوخ نشــینان را صاحب اصلی انقالب می داند. ســردار 
معروفــی گفــت: کمیتــه امــداد بخشــی از امیــد را بــه 
جامعه برمی گرداند و ناامیدی را از بین می برد و نقش 
کمیتــه امداد در امیــد دادن و در تقویــت امید و بقای 
جامعه تعریف می شــود. فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
کرمان بابیــان این که کمیته امــداد باید خدمات دهی 
خــود را اولویت بنــدی کنــد، تصریــح کــرد: مجموعــه 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی اســتان کرمــان 
آمادگــی دارد با تمام تــوان در زمینــٔه محرومیت زدایی 

و کمک به محرومان با کمیته امداد همکاری کند. 

 مدیــرکل صنعت، معــدن و تجــارت اســتان کرمان با 
اشاره به این که امروز برای صادرات مشکالت زیادی 
داریم گفت: تعلیق صادرکنندگان پسته برای استان 
و کشاورزان فاجعه است که باید چاره اندیشی شود. 
مهدی حســینی نژاد در گفتگو با جام جم در نشست 
مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان بــا مدیــران کل 
صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال و جنــوب اســتان 
کرمــان اظهــار داشــت: 41 درصد جــی دی پــی معادن 
کشــور از اســتان کرمان تامین می شــود. وی بــا بیان 
این که ســاالنه حــدود 93 میلیون تن اســتخراج مواد 
معدنــی از اســتان کرمــان انجام می شــود ادامــه داد: 
نزدیک هــزار میلیارد تومان ســاالنه حقوق معدنی در 

استان وصول می شود. 
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال اســتان 
کرمــان با اشــاره بــه این که ســهم اســتان کرمــان 150 
میلیارد تومان معادل 15 درصد از مبلغ وصول شده 
حقــوق معدنــی ســهم اســتان کرمــان اســت افــزود: 
در ســال گذشــته با پیگیری های شــورای معادن 230 
میلیــارد تومــان حقــوق معدنــی در اســتان به عنوان 

سهم استان کرمان برگشته شد. 
وی با بیان این که یکی از مشــکالت اســتان تعهدات 
ارزی برای صادرکنندگان اســت گفت: اســتان کرمان 
یــک اســتان صادراتــی اســت و 50 درصــد صــادرات 

استان از محصول پسته است. 
حســینی نژاد با اشــاره به این کــه امروز بــرای صادرات 
تعلیــق  کــرد:  تصریــح  یــم  دار یــادی  ز مشــکالت 
صادرکنندگان پسته برای استان و کشاورزان فاجعه 

است که باید چاره اندیشی شود. 
وی با بیان این که تفکیــک وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجــارت بــه صــالح کشــور بــوده و آشــفتگی بــازار را 

کاهــش می دهــد گفــت: قانــون تمرکــز در ســال 92 از 
صفر تا صــد برنامه ریــزی بــرای مایحتاج عمومــی را به 

وزارت کشاورزی سپرده است. 
در این جلســه مســلم مروجی فرد مدیــرکل صنعت، 
معدن و تجارت جنوب اســتان کرمان بــا بیان این که 
در جنوب استان کرمان 42 ماده معدنی داریم و 267 
پروانــه اســتخراج صــادر شــده اســت اظهار داشــت: 

معادن جنوب استان کرمان همه کوچک هستند. 
وی با اشــاره بــه این کــه فعال ســازی معــادن کوچک 
در دســتور کار قرار گرفــت و 51 جواز تاســیس معدن 
صادر شــده اســت افــزود: تــا پایان ســال اشــتغال در 
بخش معــدن در جنــوب اســتان کرمــان به هــزار نفر 

افزایش پیدا می کند. 
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان 
کرمــان بــا بیــان این کــه معــدن تیتانیــوم بــه بخــش 
خصوصی واگذار شــده اســت و نتیجه خوبی داشــته 
است گفت: 14 پهنه معدنی در جنوب استان کرمان 
تعریف شده که دو پهنه پیشرفت خوبی نداشتند و 

تا پایان این ماه تعیین تکلیف خواهد شد. 
 وی با اشــاره بــه این کــه 25 درصــد مســاحت معادن 
جنوب اســتان کرمــان تعییــن تکلیف شــدند افزود: 
حقــوق دولتی در جنــوب اســتان کرمان زیاد نیســت 
و تا پایان ســال تقریبــا بــه 30 میلیارد تومان می رســد 
کــه امیدواریــم ســهم اســتان کرمــان برگشــت داده 
وجــود  عــدم  این کــه  بیــان  بــا  مروجی فــرد  شــود. 
زیرســاخت ها در جنــوب اســتان کرمــان از جمله برق 
باعث شده در توســعه عقب ماندگی داشــته باشیم 
گفــت: مهم تریــن مشــکل جنــوب اســتان کرمــان 
در حــوزه صنعــت پاییــن بــودن رده زیســت محیطی 

شهرک های صنعتی است. 

مدیر کل صمت استان:

تعلیق صادرات پسته برای کرمان
 و کشاورزان فاجعه است

مدیر کل کمیته امداد اســتان کرمان:

تولید ثروت برای خانواده های نیازمند یک اصل است

عبــاس زیدآبــادی مدیر بــرق شــهر خواجو شــهر به 
ارائــه گزارشــی از اقدامــات انجام شــده در ســال 9۸ 
پرداخــت و گفــت: اداره بــرق شــهر خواجوشــهر در 
ســال97 از نمایندگی بــه اداره ارتقاء یافت تــا بتواند 
بــا ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مشــترکان در مســیر 
رســیدن بــه برنامــه اســتراتژیک 2۸0۸ تــا ســال 1404 

گام بردارد.
 مدیــر اداره بــرق شــهر خواجوشــهر در گفتگــو بــا 
جام جم بیــان داشــت: بخش گلســتان بــا مرکزیت 
خواجوشــهر در 35 کیلومتری شهرستان سیرجان 
با وســعت3200 کیلومتر مربع و 160 روستا بزرگترین 
بخــش ایــن شهرســتان می باشــد کــه بــه قطــب 
کشــاورزی و صنایــع جنبــی معــدن گل گهــر تبدیــل 

شده است. 

وی افــزود:اداره بــرق خواجوشــهر دارای یک پســت 
فوق توزیــع دارای هفت فیدر خروجــی و پیک بار24 
مــگاوات در ســاعت می باشــد و بــه هفــت هــزار 
مشــترک، خدمات ارائه می نماید. عبــاس زیدآبادی 
خاطرنشــان کرد: با برنامــه ریزی های صــورت گرفته 
و انجــام تعمیرات مســتمر توســط گــروه خــط گرم و 
همــکاران بهــره بــرداری، شــاهد کاهــش خاموشــی 
در ایــن منطقــه بــوده ایــم کــه ایــن مهــم رضایــت 
مشــترکان را در برداشــته اســت. وی تصریــح نمود: 
 5۸5 ، بــا در اختیــار گرفتــن یــک دســتگاه باالبــر
دســتگاه چــراغ تعمیــر و 301 دســتگاه چــراغ جدیــد 
،خاموشــی های روشــنایی معابر نیز به میــزان قابل 

توجهی، رفع گردیده است. 
ایــن  ولتاژهــای  افــت  خصــوص  در  زیدآبــادی 
دســتگاه  یــک  نصــب  بــا  کــرد:  بیــان  منطقــه 
و  دارســتان  روســتای  در  ترانســفورماتور100کاوا 
همچنین تعمیر و اصالح شــبکه فرسوده روستای 
ایــزد آبــاد بــا اعتبــاری بالــغ بــر پنــج میلیــارد ریــال، 
مشــکالت افت ولتاژ منطقه تا حدود زیادی برطرف 

شده است. 
مدیــر اداره برق شــهر خواجو شــهر در ادامــه گفت: 

همچنین با برگــزاری چندین مانــور گروهی و اصالح 
شــبکه، تعویــض کنتورهــای معیــوب و جمــع آوری 
، شــاهد کاهش تلفــات در این  انشــعابات غیرمجاز

منطقه بودیم. 
شایان ذکر اســت بخش بلورد نیز با 4000 مشترک و 

4 فیدر زیر نظر این مجموعه اداره می شود. 
مجتبی عباسلو، مدیر اداره برق شهر زیدآباد نیز به 
ارائه گزارشــی از اقدامات انجام شــده طی یک ســال 
گذشــته پرداخت و گفــت: این شــهر در ســال 97 از 
نمایندگی برق بــه مدیریت برق ارتقــا یافت تا بتوان 
با ارائــه خدمــات جامع تر نســبت به رفع مشــکالت 

مشترکان این منطقه گام بردارد. 
وی افــزود: رفع خاموشــی معابــر مرکز شــهر زیدآباد 
و روســتاهای تابعــه بــه تعــداد 560 مــورد، تبدیــل 
شــبکه های فرســوده بــه شــبکه کابلــی بــه منظــور 
، عدم امکان ســرقت و  بهینه ســازی، رفع افت ولتاژ
کاهش میزان قطعی بــرق به میزان تقریبی هشــت 
، گوشــه ای از اقدامــات مطلــوب ایــن اداره  کیلومتــر

بوده است.
 وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: همچنیــن نصــب 
ســه دســتگاه ترانســفور ماتورجهت رفع افت ولتاژ 

در مناطــق محمــود آبــاد، عمــاد آبــاد و حســن آبــاد 
مهــراب خــان؛ تامیــن بــرق متقاضیــان فاقــد بــرق 
شــهرک بنیاد مســکن امام جــواد )ع( محمــود آباد، 
تامین برق متقاضیان شــهری و روستایی به میزان 
تقریبــی یکصد و چهــل میلیــون ریال، واگــذاری 240 
انشــعاب بــه متقاضیــان؛ بازدیــد ،تعویــض و رفــع 
عیب 452 کنتور خراب و فرسوده از جمله اقداماتی 
بــود کــه ســبب رضایــت مشــترکان در ایــن منطقــه 
شــده اســت. عباســلو گفت: این اداره تمــام تالش 
خود را بــرای پاســخگویی بــه تقاضاهای مشــترکان 
در کمترین زمــان و بدون نیــاز به رجوع مشــترک به 
محــل اداره برق ســیرجان، خواهد کــرد و امیدواریم 
باهمراهی مردم شــریف و عزیز این منطقه، شــاهد 
به صفر رســاندن حضــور مشــترکان به شهرســتان 
سیرجان باشــیم. وی در خصوص مدیریت مصرف 
برق تاکید نمود: بــا توجه به رشــد اقتصادی منطقه 
و توســعه روز افــزون بخش صنعتــی و کشــاورزی از 
مشــترکان این بخش تقاضا داریم با توجه پیک بار 
شــبکه در تابســتان به منظور گذر از پیــک و تامین 
برق مداوم و پایدار در ســاعات اوج بــار )13 الی 17(با 

رعایت الگوی مصرف این صنعت را یاری رسانند. 

یح شد؛ از سوی مدیران اداره برق تشر

یدآباد و خواجوشهر سیرجان گزارش عملکرد اداره برق شهرهای ز
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مــــا را رهـــــا کنید در این رنج بی حساب 
بــــــــــا قلب پاره پاره و با سینه اى کباب

عمرى گذشت در غم هجران روى دوست
امام خمینی - رهمــــــــــرغم درون آتش و ماهی برون آب

بــرق شــمال اســتان  یــع  مدیرعامــل شــرکت توز
ز بــار بــرق  10 درصــد ا کرمــان گفــت: بیــن پنــج تــا 
اســتان مربوط به ادارات اســت و مدیــران دولتی با 

مدیریت مصرف را الگو ســازی کنند. 
بــه گــزارش جــام جــم محمــود شــهبا در نشســت 
بــا اصحاب رســانه بــا اشــاره بــه این کــه الگوســازی 
بایــد از بخــش دولتــی شــروع شــود اظهار داشــت: 
مدیــران ادارات دولتــی در مدیریــت مصــرف بــرق 
بــه صــورت دولتــی عمــل نکننــد و حســاب و کتــاب 

مصرف برق در دستگاه ها را داشــته باشند. 
وی بــا بیــان این کــه در هفتــه اخیــر مصرف بــرق در 
کشــور مــا بشــدت افزایــش یافتــه اســت تصریــح 
کرد: به دســتگاه ها اعــالم کرده ایم باید در ســاعات 
غیــراداری مصــرف بــرق خود را تــا 90 درصــد کاهش 

دهند. 
بــرق شــمال اســتان  یــع  مدیرعامــل شــرکت توز
کرمــان اظهار داشــت: 42 درصــد از بار برق اســتان 
مربوط بــه کشــاورزی و 1۸ درصد مربوط بــه صنعت 
و بخش بزرگــی از بــار پیک برق اســتان بــار عمومی 

است، که شــامل ادارات دولتی هم می شود. 

وی تاکید کرد: هر ســال حدود 20 هزار مگاوات بار 
یــم کــه بــرای تامیــن آن  سرمایشــی در کشــور دار
هزینــه ســنگینی بر شــبکه بــرق تحمیــل می کند که 
تنهــا راه بــرای حــل مشــکل تغییــر الگــوی مصــرف 
وی بــرق شــمال  اســت. مدیرعامــل شــرکت نیــر
اســتان نقش اصحــاب رســانه را در تبییــن و ترویج 
صحیــح  اســتفاده  فرهنــگ  مصــرف،  الگوســازی 
ژی برق،بهینــه ســازی و اصــالح مصــرف و  نــر ا ز  ا
مدیریــت پیــک بــار مصــرف را بســیار مهــم خواند. 
وی اســتفاده از وســایل سرمایشــی را یکی از موارد 
1۸ هــزار مــگاوات مصــرف بــرق در  مصــرف 17 الــی
زمــان پیــک مصــرف عنوان کــرد و گفــت: بخشــی از 

بار مصرفی مربوط به ادارات دولتی اســت. 
وی با اعالم 31 میلیــارد تومان بدهی بــدون مهلت 
بــرق  بدهــی  پرداخــت  بــه  دولتی، دســتگاه های 
مصرفــی ادارات تاکید کرد و گفــت: ادارات پرداخت 
بدهــی بــه شــرکت بــرق را در دســتور کار خــود قــرار 

دهند. 
شــهبا ادامه داد: ســاالنه حدود چهار تــا پنج درصد 
رشــد بار مصرف بــرق داریم که اگــر کنترل نشــود تا 

12 درصــد هــم می رســد و بــرای هــر مــگاوات تولیــد 
برق حــدود یــک میلیــون دالر ســرمایه گــذاری الزم 

است. 
ین پیــک بــار مصــرف بــرق در  وی گفــت: بیشــتر
شــمال کرمان رد تابستان امســال به 770 مگاوات 
رســید که با مدیریت آن را به 750 مــگاوات کاهش 

دادیم. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق شــمال کرمــان بــا 
بیــان این که تاکنون خاموشــی بــرق ناشــی از تولید 
خ نــداده اســت تاکید کــرد: اگــر تنها  در این حــوزه ر
10 درصــد مصــرف بــرق را مشــترکان کاهــش دهند، 
پیــک تابســتانی بــرق را بــدون مشــکل پشــت ســر 

خواهیم گذاشت. 
وی افــزود: پیــک مصــرف در تابســتان از 13 تــا 17 
و چهــار ســاعت ابتدایــی شــب بیشــتر یــن مقــدار 
یــت  اســت کــه بــا شــیوه های مختلــف آن را مدیر
کننــد. وی از بــازه زمانــی 300 ســاعتی در کل پیــک 
بــار در یــک ســال بــرای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
شــمال خبــر داد و گفــت: متوســط مصــرف ســرانه 
خانگــی نســبت بــه متوســط مصــرف جهانــی ســه 
برابــر اســت مصــرف مشــترکان خانگــی بــا افزایش 
در  نــه  وزا ر یکــی  الکتر لــوازم  و  مشــترکان  تعــداد 
حــال افزایش اســت می طلبــد کاهش مصــرف برق 
قابل توجهــی در مصارف خانگی داشــته باشــیم که 
با رعایت الگــوی مصرف مشــترکان فقط 7 درصد و 

در غیر این صــورت 16 درصد افزایش داریم. 
وی بــا تاکیــد بــر این کــه تــالش می کنیــم امســال 
این کــه  مگــر  گفــت:  باشــیم  نداشــته  خاموشــی 
رعایــت مدیریــت مصــرف صــورت نگیــرد ما تــا این 
لحظــه خاموشــی ناشــی از کمبــود تولیــد بــرق در 
شــبکه اعمــال نشــده و می توانیــم بــا ده درصــد 

صرفه جویی در این راســتا موفق عمل نماییم. 
شــهبا بیــان کــرد: امســال بــه رغــم همه مشــکالت 
ونــا ســعی کردیــم از فعالیــت صنایــع  ز کر ناشــی ا
و کســب و کارهــای خــرد حمایــت کنیــم تــا تولیــد 

استان ادامه پیدا کند. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان  در جمع خبرنگاران:

یت برق الگوسازی می شود مدیر

طی جلســه ای بــا حضــور نائــب رئیــس هیــات فوتبال 
اســتان کرمــان، رئیــس هیــات فوتبــال شهرســتان 
و دیگــر اعضــای ایــن هیــات عملکــرد هیــات فوتبــال 

شهرستان کرمان بررسی شد.
به گزارش جام جم در این جلســه رضا شجاعی، رئیس 
هیات فوتبال شهرســتان کرمان با اشــاره به تشکیل 
ســاختار هیــات فوتبــال شهرســتان کرمــان در ســال 

1393 گفت:طــی ایــن مــدت اقدامــات خوبــی توســط 
این هیــات صورت گرفته اســت کــه ثمــره آن در جهت 

تقویت فوتبال استان بوده است.
، شــهداد،   وی افزود:شــهرهای کرمــان، ماهــان، جوپار
اندوهجرد، گلبافت، زنگی آباد، اختیارآباد، راین، چترود 
و کاظم آباد تحت پوشــش هیات فوتبال شهرســتان 
کرمان هستند و این هیات وظیفه برگزاری مسابقات 

فوتبال و فوتسال در این شــهر ها را بر عهده دارد. رضا 
شــجاعی،تصریح می کنــد: هیــات فوتبال شهرســتان 
کرمــان در راســتای اهــداف و سیاســت گذاری هــای 
هیات فوتبال استان کارهای بزرگی را انجام داده است 
که قطعا تاثیــرات مثبت آن در آینده بخوبی مشــخص 

خواهد شد. 
وی با بیان این که فوتبال کرمــان درلیگ های مختلف 
کشور نمایندگان شایسته ای دارد که بیانگر توجه این 
استان بزرگ به فوتبال است افزود: ما باید برای کسب 

سهمیه بیشتر در لیگ فوتسال نیز تالش کنیم. 
محســن ســالجقه نائب رئیس هیات فوتبال اســتان 
کرمــان نیــز بــا ابــراز رضایــت از عملکــرد هیــات فوتبال 
شهرســتان کرمان گفت:این هیات با ســاختار ســازی 
خوبی که انجــام داده اهــداف و برنامه هایــش را پیش 
می بــرد و بــه حــدی توانمنــد شــده اســت کــه انشــااله 

یکسری از وظایف جدید را به آنها واگذار خواهیم کرد.
 وی بــا بیــان این که ایــن هیــات در بخش ســاماندهی 
مدارس فوتبال عملکرد بســیار خوبی داشــته اســت 
افزود:هیــات فوتبــال شهرســتان کرمــان برنامه ریزی 
خوبی در برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال داشته 
اســت. در ادامــه ایــن جلســه عملکــرد ایــن هیــات در 
بخش های مختلف توسط اعضا و نمایندگان اداره کل 

تربیت بدنی و هیات فوتبال استان بررسی شد. 

با حضور نائب رئیس هیات فوتبال استان: 

عملکرد هیات فوتبال شهرستان کرمان بررسی شد

 : مدیرعامل شرکت گل گهر
فروش گل گهر 3۷ درصد افزایش 

یافت
جمشــید مالرحمــان مدیرعامــل شــرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در نشست مطبوعاتی با بیان این که 
فــروش گل گهــر 37 درصــد افزایش داشــته اســت 
افزود: شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهر بــه عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت سنگ آهن کشور 
است که در تولید کنسانتره آهن 32 درصد و گندله 

حدود 29 درصد سهم تولید کشور را دارد.
بــه گــزارش جــام جــم مال رحمان بــا اشــاره بــه این که 
ح هــای توســعه ای در زمینــه  گل گهــر بــا اجــرای طر
فرآوری سنگ آهن، قصد دارد زنجیره تولید خود را تا 
محصوالت نهایی فوالدی یعنی ورق ادامه دهد اظهار 
داشت: این شرکت برای جلوگیری از کاهش ذخایر 
ســنگ آهن و اطمینان از وجود خوراک و مواد اولیه 
بــرای کارخانه هــای فــرآوری، فعالیت های اکتشــافی 

خود را افزایش داده است. 
به گفته مالرحمان گل گهر در بهار سال 1399 عملکرد 
نســبتا خوبــی را در زمینه فــروش برجای گذاشــت و 
تولیــد این شــرکت نیز با وجــود مشــکالت به وجود 
آمده در اثر بیماری کرونا، تغییر محسوســی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته نداشت. 
وی ادامــه داد: شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر در 
ســه ماه نخســت ســال جاری بیش از ســه میلیون 
تن کنسانتره ســنگ آهن، بیش از ســه میلیون تن 
گندله و بیش از 30 هزار تــن گندله ریزدانه تولید کرد 
و جمع تولیدات این شــرکت درمدت یاد شده سال 
جاری بــه بیــش از 6 میلیــون تــن رســید. مالرحمان 
افزود: شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماه 
نخست سال جاری موفق شد بیش از سه میلیون 
تن گندله، بیش از 3۸ هزار تن گندله ریزدانه و بیش 
از 3۸9 هزار تن کنســانتره را به فروش برســاند و این 
شرکت در بهار، موفق به فروش بیش از سه میلیون 

تن محصول شد.
 وی بیان داشــت: شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
توانســته اســت در ســه مــاه نخســت ســال جــاری 
از محــل فــروش گندلــه 37 هــزار و 61 میلیــارد و 97 
میلیــون ریــال، گندلــه ریزدانــه 179 میلیــارد و 435 
میلیون ریــال و کنســانتره ســه هــزار و 152 میلیارد و 

33۸ میلیون ریال درآمد کسب کند. 


