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فرمانده سپاه ثاراهلل استان عنوان کرد؛

نقش سپاه و رسانه در جهانی 
شدن مکتب »حاج قاسم«

شهردار  کرمان خبر داد؛

 افزایش ۳۰ درصدی 
کرایه  تاکسی در کرمان

رئیس سازمان صمت استان:

 پیوند بین شرکت ها؛ 
راه تحقق جهش تولید

بخشی از عملکرد شهرداری کرمان؛

 به روزرسانی حقوق کارکنان و تکمیل پروژه های
 نیمه تمام، در دستورکار
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 کرمان

درخواست رئیس اتاق اصناف کرمان؛

برای جبران ضرر واحدهای 
صنفی ناشی از کرونا

2 مالیات نگیرید

44

 ســیدمهران عالم زاده، شــهردار کرمان در نشســت با اصحاب رســانه، به معوق بودن حقوق برخــی کارکنان 
شهرداری کرمان اشــاره کرد و گفت: ابتدای شروع فعالیتم در شــهرداری کرمان، حقوق برخی کارکنان معوق 
شــده بود و گاهی شــاهد اعتصابــات کارگــری بودیم که ایــن مهم در دســتور کار قــرار گرفت و طی شــش ماه، 

حقوق تمام کارکنان شهرداری شامل رسمی، قراردادی و شرکتی به روز شد. 
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برای حل مشکالت از ظرفیت های استان بخوبی استفاده شود؛

همدلی نمایندگان با معلوالن آسایشگاه گهرزمین



رئیــس جهادکشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس 
کرونــا و تاثیــر آن در بخش هــای مختلــف کشــور گفــت: بــه خاطــر مســائل 
، امســال میــزان نقدینگــی کشــاورزی در جنــوب اســتان نزدیــک بــه  بــازار

صفــر اســت کــه انتظــار داریــم بانــک کشــاورزی در تامیــن نقدینگــی بــه ایــن 
بخــش کمــک کنــد و اگــر کمــک نشــود کشــاورزی جنــوب تعطیــل خواهــد 

شــد. 
ــل  ــران عام ــترک مدی ــت مش ــوری در نشس ــعید برخ ــم س ــزارش جام ج ــه گ ب
بانــک کشــاورزی کشــور بــا مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان و مدیــران 
بخــش کشــاورزی شــمال و جنــوب اســتان گفــت: نــوع کشــاورزی در جنــوب 
ــوب  ــاورزی در جن ــد کش ــال ب ــال س ــت و امس ــک اس ــر ریس ــان پ ــتان کرم اس
اســتان بــوده اســت. رئیــس جهادکشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان بــا 
ــور  ــف کش ــای مختل ــر آن در بخش ه ــا و تاثی ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــاره ب اش
، امســال میــزان نقدینگــی کشــاورزی در  گفــت: بــه خاطــر مســائل بــازار
جنــوب اســتان نزدیــک بــه صفــر اســت کــه انتظــار داریــم بانــک کشــاورزی در 
تامیــن نقدینگــی بــه ایــن بخــش کمــک کنــد و اگــر کمــک نشــود کشــاورزی 

جنــوب تعطیــل خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه میــزان نیــاز نقدینگــی بخــش 
کشــاورزی در جنــوب اســتان کرمــان افــزود: طبــق بررســی های صــورت 
گرفتــه در جنــوب اســتان کرمــان در بخــش گلخانه هــا بــه ۲۰۰ میلیــارد 
تومــان، در بخــش زراعــی ۷۰۰ میلیــارد تومــان، در بخــش دامــی ۵۰ میلیــارد 

تومــان و. ..  نقدینگــی نیــاز اســت. 
برخــوری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه توســعه گلخانه هــا در جنــوب اســتان 
ــه آن نــگاه ویــژه شــود عنــوان کــرد:  ــد ب کرمــان مزیــت ویــژه ای اســت کــه بای
عملیــات راه انــدازی حــدود ۹۸ هکتــار گلخانــه در جنــوب اســتان دارای 
میانگیــن ۲۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی اســت کــه نیــاز بــه تامیــن اعتبــار 
بــرای تکمیــل آنهــا داریــم.  وی بیــان کــرد:  ۳۷۰ میلیــارد تومــان پرونــده 
بــه بانک هــا معرفــی کرده ایــم کــه منتظــر دریافــت تســهیالت از بانک هــا 

. هســتند
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سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در دیدار مدیرکل صدا و 
سیمای مرکز کرمان با اشاره به اجرای رزمایش مومنانه گفت: استان کرمان با 
شناسایی بیش از ۳۹ هزار خانوار آسیب دیده از کرونا، یکی از برترین ها در کشور 

بود و در این راستا رسانه موفق و تاثیرگذار عمل کرد. 

به گزارش جام جم وی در بخش دیگری از سخنانش از مکتب حاج قاسم به 
عنوان مکتبی ماندگار یاد کرد و گفت : در جهانی کردن این مکتب ؛ رسانه و سپاه 
نقش اصلی دارند.  در این دیدار مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان، ماهیت 
فرهنگی را یکی از چند وجه اشتراک صدا و سیما و سپاه دانست و گفت: ایجاد 

امید در مردم یکی از اهداف مهم این دو نهاد است. علیرمضانی با اشاره به تهیه 
برنامه های متنوع از جمله ۸۰ برنامه رادیویی و تلویزیونی در وصف سردار دلها، در 
کنار مجموعه های فاخر از سرداران شهید استان ؛ از ایجاد زیر ساخت ها در گلزار 

شهدا برای پخش زنده و ۲4 ساعته برنامه ها در این مکان خبر داد. 

فرمانده سپاه ثاراهلل استان عنوان کرد؛
نقش سپاه و رسانه در جهانی شدن مکتب»حاج قاسم«
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کرامــت  بنیــاد  نماینــده  صابــری  حســین  ســید 
رضــوی در اســتان در گفتگــو بــا  جام جــم بــا اشــاره 
در  رضــا)ع(  حضــرت  بــه  مربــوط  موقوفــات  بــه 
اســتان کرمــان بیــان کــرد: آســتان قــدس رضــوی 
از نظــر موقوفــات در اســتان کرمــان، بعــد از ســه 
اســتان خراســان بیشــترین موقوفــات را داراســت 
و در مجمــوع ۳1۲ رقــم کوچــک و بــزرگ بــا نیت هــای 
متفــاوت در اســتان های کرمــان و یــزد وقــف شــده 
اســت کــه بیشــترین آن هــا در کرمــان اســت. نماینــده 
ادامــه  کرمــان  اســتان  در  رضــوی  کرامــت  بنیــاد 
ع بــزرگ کشــاورزی و در  داد: در اســتان کرمــان مــزار
شهرســتان های رفســنجان، راور، ســیرجان و جیرفــت 
البتــه  کــه  دارد  وجــود  مرکبــات  و  پســته  باغ هــای 
رقم هــای کوچــک موقوفاتــی بــا نیت هــای خاصــی نیــز 

وجــود دارد.
موقوفه هــای  شــاخص ترین  بــه  ادامــه  در  وی   
آســتان قــدس رضــوی در اســتان اشــاره کــرد و افــزود: 
رفســنجان،  پســته  باغــات  آن هــا  شــاخص ترین 
بــاغ مرکبــات جیرفــت، بــاغ بیــرم آبــاد و بــاغ پســته در 
کرمــان و بــاغ پســته و بیمارســتان امــام رضــا)ع( در 
شهرســتان ســیرجان اســت و  ایــن در حالــی اســت کــه 
در شهرســتان های جیرفــت و راور بیشــتر موقوفــات 
عمــده  این کــه  بیــان  بــا  صابــری  هســتند.  ملکــی 
نیــات واقفــان در حــوزه درمــان بــوده اســت گفــت: در 
ســیرجان نیــز اکثــرا وقــف امــور درمــان اســت البتــه 
بســته بــه نــوع موقوفــه فــرق می کنــد کــه بعضی هــا 
خــاص، عــام و مطلــق هســتند و درآمدهــای برخــی 

وقــف چراغانــی حــرم می شــود. 

بــا آغــاز انقــالب صنعتــی و تحــول در ســبک زندگــی مــردِم جهــان، اهمیــت 
روزافــزون صنعــت و معــدن چشــمگیرتر گردیــد. بــه گونــه ای کــه دیــری 
نپاییــد تــا زندگــی صنعتــی جایگزیــن ســبک ســنتی اهالــی ایــن کــره خاکــی 

شــد و گرایــش و وابســتگی بــه توســعه، فزونــی یافــت. 
 پیــش از آن قرن هــا بــود کــه نیــاز بشــر و کاوش بــه منظــور یافتــن راهــی 
بــرای مقابلــه بــا مشــکالت فراگیــر زندگــی کــه امنیت،ســالمتی و آســایش 
او را تهدیــد می کردنــد باعــث کشــف معــادن شــد و طبیعــت، هدیــه بــزرگ 

ــه جهانیــان بخشــید.  خــود را ب
صنعتــی شــدن، یــک انقــالب شــاخص در پیونــد میــان صنعــت و معــدن 
شــد و ایــن اتفــاق بــزرگ و پیوســتگی مبــارک، زمینــه ســاز بهبــودی 

روزافــزون زندگــی مردمــان ایــن کــره خاکــی گردیــد. 
بــه میمنــت چنیــن اتفــاق خجســته ای دهــم تیــر بــه نــام روز بــزرگ 
»صنعــت و معــدن« نامگــذاری گردیــد و بــرگ زریــن دیگــری بــر تقویــم 
ایــن دیــار کهــن اضافــه شــد. اینجانــب ایــن روز بــزرگ را محضــر تمامــی 
بــه  ایــن عرصــه خطیــر و جبهــه اقتصــادی  تالشــگران و جهادگــران 
خصــوص قهرمانــان، رکــوردداران و کارکنــان شــریف مجموعــه بــزرگ 
یــادی را در راســتای بــه ثمــر  ســنگ آهــن گهرزمیــن کــه تالش هــای ز
نشــاندن اهــداف و برنامه هــای ایــن شــرکت نمودنــد تبریــک و تهنیــت 
عــرض نمــوده، امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و در ســالی 
کــه توســط مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( بــه نــام »جهــش تولیــد« 

نامگــذاری شــده اســت، شــاهد رشــد و شــکوفایی بیــش از پیــش 
صنعــت و معــدن کشــور باشــیم.  

پیروز و سربلند باشید. 

رئیــس اتــاق اصنــاف کرمــان گفــت: دولــت 
هنــری نکــرده؛ حداقــل کار بــرای جبــران 
ضــرر واحدهــای صنفــی ایــن بــود بگویــد 
مالیــات نپردازنــد یــا بیمــه کارگــر را دولــت 

بدهــد. 
جام جــم  از  نقــل  بــه  ایســنا  گــزارش  بــه 
یوســف جعفــری دربــاره تشــدید نظــارت بــر 
واحدهــای صنفــی و رعایــت پروتکل هــای 
وتکل هــای  پر کــرد:  اظهــار  بهداشــتی 
بهداشــتی بــه همــه اصنــاف ابــالغ شــده 
و رعایــت آن الزامــی اســت ضمــن این کــه 
رصــد  را  صنفــی  واحدهــای  اتحادیه هــا، 
نیــز  اصنــاف  اتــاق  رســان  باز و  می کننــد 
فعــال هســتند و خــود دانشــگاه علــوم 
مــواد  صنفــی  واحدهــای  نیــز  پزشــکی 
غذایــی را کنتــرل می کنــد.  وی بــا اشــاره 
بــه این کــه نظــارت بــر ادارات بــه عهــده 
بازرســی اســتانداری اســت، افــزود: نظــارت 
بــر واحدهــای صنفــی در دســتور کار بــوده 
و هســت و کمرنــگ نشــده و اگــر مــورد 
مــردم  و  باشــد  داشــته  وجــود  خاصــی 
اطــالع بدهنــد، پیگیــری جــدی خواهیــم 
کــرد.  جعفــری تصریــح کــرد: بــه واحدهــای 
کــه  کرده ایــم  توصیــه  و  تاکیــد  صنفــی 
کــه  کننــد  رعایــت  را  مســائل بهداشــتی 
کار بــه پلمــب واحــد نکشــد و اگــر رعایــت 
پلمــب  متخلــف  صنفــی  واحــد  نشــود، 
خواهــد شــد و اگــر تخلفــات متعــدد بــه 
چنــد واحــد مربــوط بــه یــک صنــف خــاص 

می شــود.  تعطیــل  صنــف  آن  باشــد، 
رئیــس اتــاق اصنــاف کرمــان دربــاره میــزان 

خســارت وارد شــده بــه اصنــاف در پــی 
شــیوع ویــروس کرونــا بیــان کــرد: میــزان 
یــاد  خســارت وارده بــه اصنــاف بســیار ز
اســت و متاســفانه دولــت هــم بــه منظــور 
جبــران ایــن خســارت بــرای اصنــاف کاری 
نکــرده اســت. وی افــزود: دولــت اعــالم 
کــرد اگــر واحــد صنفــی کارگــرش را اخــراج 
نکــرده باشــد، بیمــه کارگــر را می پــردازد 
و آن صنــف نیــز تــا پایــان ســال کارگــر را 
ــر  ــر کارگ ــه ازای ه ــده ب ــرر ش ــد و مق ــظ کن حف
خ  ــا نــر 1۲ تــا 1۶ میلیــون تومــان تســهیالت ب
ــی  ــای صنف ــن واحده ــه ای ــد ب ــود 1۲ درص س

بپــردازد.
هنــری  دولــت  کــرد:  تصریــح  جعفــری   
ر  بــرای جبــران ضــر کار  نکــرده؛ حداقــل 
بگویــد  بــود  ایــن  صنفــی  واحدهــای 
مالیــات نپردازنــد یــا بیمــه کارگــر را دولــت 
بدهــد. رئیــس اتــاق اصنــاف کرمــان بــا 
اشــاره بــه این کــه واحدهــای صنفــی بــا 
بــه  و  شــده  مواجــه  یــادی  ز مشــکالت 
ود: برخــی  ونــد افــز ســمت تعطیلــی می ر
اجــاره  نتوانســتند  اخیــر  مــاه  چهــار  در 
برخــی  و  کننــد  پرداخــت  را  خــود  محــل 
خویش فرمــا بــوده و کارگــر نداشــتند و وام 
اعــالم شــده از ســوی دولــت هــم بــه ایــن 
واحدهــا تعلــق نگرفتــه اســت.  دولــت 
حداقــل بایــد بــه ایــن واحدهــای تولیــدی 
وام بدهــد کــه بتواننــد از ایــن بحــران خــود 
را نجــات دهنــد امــا تــا االن اتفاقــی نیفتــاده 
و عمــال هیــچ کاری بــرای اصنــاف صــورت 

اســت.  نگرفتــه 

بررســی وضعیت نیروهای انســانی 
انتقالی از آبفار به  آبفای کرمان 

 بــا حضــور گیاهی معــاون منابــع انســانی و مدیرکل 
 ، دفتــر تحــول اداری شــرکت مهنــدس آبفــا کشــور
مدیــر عامــل و معاونیــن منابــع انســانی و مالــی 
و  پشــتیبانی و مدیــر امــور کارکنــان شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان کرمــان جلســه بررســی نیروهــای 
انســانی انتقالــی از آب و فاضــالب روســتایی بــه 
شرکت یکپارچه آب و فاضالب اســتان کرمان برگزار 

شد. 
به گــزارش جام جــم در ایــن جلســه راهکارهای حل 
مشــکالت قــراردادی کارکنــان و چــارت ســازمانی 

شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

بازدید اعضای کمیته تنش آبی 
از پروژه آبرسانی دهج و جوزم

در ایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی ابراهیمــی سرپرســت 
آبفــای شهرســتان شــهربابک، بخشــدار دهــج و  
اعضــای شوراهایشــهر های دهــج و جــوزم انجــام 
گرفــت میــزان پیشــرفت پــروژه، مشــکالت پیــش 
رو و تامیــن اعتبــار توســط  محبتــی و آخونــدی از 
اعضــای کمیتــه تنــش آبــی کشــور مــورد بررســی 

قــرار گرفــت. 
بــه گــزارش جام جــم اعضــای شــوراهای دهــج و 
گزارشــی  ارائــه  بــه  بازدیــد  ایــن  در  نیــز  جــوزم 
از مشــکالت آبــی مناطــق تحــت پوشــش خــود 
آبفــای  سرپرســت  ابراهیمــی  علــی  پرداختنــد. 
شهرســتان شــهر بابــک نیــز ضمــن بیــان گزارشــی 
بــرای اجــرای  از میــزان پیشــرفت پــروژه گفــت: 
ایــن پــروژه تــا کنــون ۷۷ کیلومتــر لوله  گــذاری اجــرا 
،۳ ایســتگاه پمپــاژ و ۵ بــاب مخــزن بــا ظرفیــت 
11 هــزار متــر مکعــب احــداث شــده اســت. وی 
افــزود: بــرای اتمــام ایــن پــروژه ۲/۵ کیلومتــر لولــه 
گــذاری، ســاخت دو ایســتگاه پمپــاژ ،تامیــن بــرق دو 
ایســتگاه و اجــرای سیســتم تلــه متــری نیــاز اســت. 
بــا اتمــام ایــن پــروژه جیــره بنــدی 1۸ ســاله شــهرها و 

مناطــق یــاد شــده پایــان می یابــد. 

درخواست رئیس اتاق اصناف کرمان؛عدم تامین نقدینگی  یعنی  تعطیلی کشاورزی در جنوب استان

برای جبران ضرر واحدهای صنفی 
ناشی از کرونا مالیات نگیرید

 مدیــر عامــل و معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان طــی ســفر 
یــک روزه خــود از شهرســتان های کهنــوج، منوجــان، 
ــود در  ــکالت موج ــک مش ــد و از نزدی ــج بازدی ــه گن قلع

منطقــه را بررســی و راهکارهــای الزم را ارائــه نمــود. 
ابتــدای  در  نیــا  مهــدوی  جام جــم  ش  گــزار  بــه 
ســفر خــود از پســت های فــوق توزیــع شهرســتان 
کهنــوج بازدیــد و دســتور وارد مــدار شــدن خطــوط 
در  ولتــاژ  افــت  بهبــود  هــدف  بــا  ولــت  کیلــو   ۶۳
ودبــار  ر و  گنــج  قلعــه  منوجــان،  شهرســتان های 

جنــوب را صــادر نمــود.  
مشــکالت  از  برخــی  رفــع  بــرای  همچنیــن  وی 
موجــود در منطقــه بــا همراهــی معــاون بهره بــرداری 
شهرســتان  فرمانــدار  شــرکت،  دیســپاچینگ  و 
منوجــان را مالقــات و در خصــوص پیگیــری جهــت 
رفــع افــت ولتــاژ بــه گفتگــو نشســتند. مدیــر عامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان 
در ایــن دیــدار از افزایــش قــدرت پنــج دســتگاه 
منوجــان،  شهرســتان  ســطح  در  ترانســفورماتور 

دســتگاه  یــک  همچنیــن  گفــت:  و  داد  خبــر 
اتوترانــس افزاینــده جهــت رفــع افــت ولتــاژ مســیر 
وســتاهای تجدانــو و چاهشــاهی نصــب خواهــد  ر
ــا هــدف رفــع  شــد و یــک مــدار از خــط ۶۳ کیلــو ولــت ب
افــت ولتــاژ در مرکــز شــهر وارد شــبکه می شــود. 
ایــن مقــام مســئول در ادامــه ســفر یــک روزه خــود 
همراهــی  بــا  و  شــد  گنــج  قلعــه  شهرســتان  وارد 
وســتاهای بخــش چــاه  فرمانــدار شهرســتان، از ر
بــه ســواالت مــردم ایــن  کــرد و  دادخــدا بازدیــد  
افــت  وســتا ها در خصــوص موانــع و مشــکالت  ر

ولتــاژ پاســخ داد. 
مهــدوی نیــا در بیــن مــردم بخــش چــاه دادخــدا 
بیــان نمــود: بــرای رفــع افــت ولتــاژ و رفــع مشــکالت 
موجــود در ایــن مناطــق ۶ دســتگاه ترانســفور نصــب 
خواهــد شــد. وی در ادامــه بــا فرمانــدار شهرســتان 
قلعــه گنــج دیــدار و علــت افــت ولتــاژ در بعضــی 
و  کــرد  بیــان  را  گنــج  قلعــه  شهرســتان  مناطــق 
برنامه هــای در دســت اقــدام بــرای مشــکل مذکــور 
را برشــمرد. شهســواری، فرمانــدار شهرســتان قلعــه 

گنــج نیــز بیــان نمــود: تالش هــای صــورت گرفتــه 
، توســعه شــبکه های  در خصــوص رفــع افــت ولتــاژ
بــرق  وســتاهای فاقــد  بــه ر بــرق رســانی  و  توزیــع 

می باشــد.  قدردانــی  شایســته 
بــه  برق  رســانی  از  شهرســتان  ایــن  فرمانــدار 

روســتاهای فاقــد بــرق کالهــون مــارز و کالت مالــک 
خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت شــهر اقتصــاد 
مقاومتــی قلعــه گنــج در اســتان امیدواریــم ماننــد 
ایــن منطقــه  بــه  ویــژه  توجــه  گذشــته  ســال های 

وجــود داشــته باشــد. 

مقابله با رفع افت ولتاژ برق در تابستان گرم در مناطق جنوبی استان
یک دستگاه اتوترانس افزاینده جهت رفع افت ولتاژ مسیر روســتاهای تجدانو و چاهشاهی نصب خواهد شد

پیام تبریک مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین ؛

معدن هدیه بزرگ طبیعت به صنعت است

کرمــان  منطقــه ای  بــرق  ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
پویــش »الــف- ب- ایــران« را یکــی از سیاســت های وزارت 
نیــرو دانســت و عنــوان کــرد: در قالــب پویــش »الــف_ 
ح تولیــد  ب_ایــران« ســال گذشــته ۲۰۰۰ میلیــارد تومــان طــر
و انتقــال توســط بــرق منطقــه ای کرمــان افتتــاح شــد کــه در 
ــان  ــارد توم ــار 4۲4 میلی ــا اعتب ح ب ــر ــال ۷ ط ــتا امس ــن راس ای

افتتــاح خواهیــم کــرد. 
جمــع  در  حبیبــی  حمیدرضــا  جــم  جــام  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران صنعــت بــرق را یــک صنعــت زیربنایــی دانســت 
و گفــت: بــه دنبــال یــک ارتبــاط دو ســویه بــا رســانه ها 
هســتیم و امیدواریــم رســانه ها صــدای رســای مــردم 
باشــند تــا مــا بتوانیــم از دغدغه هــا و خواســته های مــردم 

گاهــی پیــدا کــرده و آنهــا را جامــه عمــل بپوشــانیم.  آ
وی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت کشــور و شــیوع اپیدمــی 
کرونــا، اظهــار کــرد: ســعی مــا در ایــن شــرایط ایــن بــوده 
کــه تاجایــی کــه امــکان اســت، خاموشــی و قطعــی بــرق 
نداشــته باشــیم تــا مشــکلی بــه مشــکالت دیگــر مــردم 

اضافــه نشــود. 
کرمــان  منطقــه ای  بــرق  ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
پویــش »الــف_ ب_ ایــران« را یکــی از سیاســت های وزارت 
نیــرو دانســت و عنــوان کــرد: در قالــب پویــش »الــف_ 
ح تولیــد  ب_ایــران« ســال گذشــته ۲۰۰۰ میلیــارد تومــان طــر
و انتقــال توســط بــرق منطقــه ای کرمــان افتتــاح شــد کــه 
ح بــا اعتبــار 4۲4 میلیــارد  در ایــن راســتا امســال ۷ طــر
تومــان افتتــاح خواهیــم کــرد ضمــن آن کــه در ســال جــاری 
۲۰ تفاهم نامــه همــکاری نیــز بــا صنایــع اســتان امضــا کــرده 

ایــم. 
وی از موقعیــت اســتراتژیک اســتان کرمــان در کشــور 

ســخن بــه میــان آورد و اظهــار کــرد: در حــال حاضــر اســتان 
کرمــان پهناورتریــن اســتان کشــور اســت و نقــش مهــم و 

حیاتــی در جنــوب شــرق کشــور بــازی می کنــد. 
حبیبــی مصــرف بــرق اســتان کرمــان را ۲۷۰۰ مــگاوات اعــالم 
کــرد و افــزود: ظرفیــت عملــی تولیــد بــرق اســتان کرمــان 
۲۹4۵ مــگاوات اســت. گفتنــی اســت کــه شــبکه انتقــال 
و فــوق توزیــع اســتان حــدود ۸۶۵۰ کیلومتــر بــوده و 1۲۲ 
پســت انتقــال و فــوق توزیــع در اســتان وجــود دارد کــه 
بــرق تولیــدی را از طریــق ایــن شــبکه ها و پســت ها بــه 
شــبکه توزیــع می رســانند. مدیرعامــل شــرکت ســهامی 
بــرق منطقــه ای کرمــان ۳۶ درصــد بــرق مصرفــی اســتان 
در بخــش صنعتــی، ۲4 درصــد در بخــش خانگــی، ۲۶. ۷ 
درصــد در بخــش کشــاورزی و مابقــی مصــارف خدماتــی 
اســت  عنــوان کــرد: ۲۲ مصــرف کننــده بــزرگ بــرق اســتان از 
طریــق شــبکه های توزیــع کــه بالــغ بــر ۸۰۰ مــگاوات مصــرف 
دارنــد، از طریــق خطــوط فشــار قــوی و بــه  صــورت مســتقیم 
بــرق دریافــت می کننــد و مابقــی مصــرف کننــدگان از طریــق 
خطــوط فشــار متوســط و فشــار ضعیــف خدمــات برقــی 

خــود را دریافــت می کننــد. 
وی بــا بیــان این کــه اســتان کرمــان در ذوزنقــه طالیــی 
تابــش خورشــید در کشــور قــرار دارد کــه یــک موقعیــت 
بســیار مناســبی اســت و بایــد از آن نهایــت بهــره را بــرد، 
عنــوان کــرد: در حــال حاضــر 4۶ مــگاوات بــرق از طریــق 
نیروگاه هــای خورشــیدی در اســتان تولیــد می شــود کــه 
تــا پایــان ســال جــاری ۲۵ مــگاوات دیگــر بــه ایــن ظرفیــت 
ــا  ــه ت ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد ش ــد ش ــدار خواه ــه و وارد م اضاف
ظرفیــت ۲۰۰ مــگاوات بــرق از طریــق انــرژی خورشــیدی در 

اســتان برنامه ریــزی شــده اســت. 

بــه عنــوان   ۹۹ بــه نامگــذاری ســال  بــا اشــاره  حبیبــی 
ســال »جهــش تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
ح حــوزه ایــن شــرکت در جنــوب  تصریــح کــرد: ســه طــر
ــن  ــه ای ــد ک ــد ش ــاح خواهن ــرداد افتت ــا 1۵ م ــان ت ــتان کرم اس
، پســت ح هــا شــامل پســت 4۰۰ کیلوولتــی جبال بــارز  طر
 4۰۰ کیلوولتــی نیــروگاه شــوباد کهنــوج و خــط انتقــال 4۰۰ 

کیلوولتــی کهنــوج بــه جیرفــت اســت.  
وی افــزود: در ابتــدای ســال بــا افزایــش ظرفیــت نیــروگاه 
محمدآبــاد مشــکل بــرق شهرســتان ریــگان حــل شــد 
کــه ســال آینــده بــا افــزودن ۶۰ مــگاوات دیگــر بــه ظرفیــت 
ایــن نیــروگاه مشــکل ایــن منطقــه بــه صــورت کلــی رفــع 
خواهیــم کــرد. حبیبــی اظهــار کــرد: دو نیــروگاه بــزرگ یکــی 
در شهرســتان زرنــد بــا ظرفیــت ۵۰۰ مــگاوات و دیگــری 
توســط شــرکت فــوالد بوتیــا در کرمــان بــا ظرفیــت ۵۰۰ 
مــگاوات ظرفیت هــای جدیــدی هســتند. کــه بــه مــدار 
ــت  ــن ظرفی ــده از ای ــال آین ــم در س ــد و امیدواری ــد آم خواهن

در پیــک مصــرف بتوانیــم اســتفاده کنیــم. مدیرعامــل 
شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای کرمــان بیــان کــرد: باوجــود 
همــه تالش هــا در کشــور متاســفانه شــرایط مصــرف 
بــرق بــا پیش بینــی متفــاوت اســت و امســال بــا توجــه 
بــه شــیوع ویــروس کرونــا، قرنطینــه، گرمــای زودرس و...  
افزایــش مصــرف آب و بــرق در ایــران را شــاهد هســتیم 
کــه نیــاز بــه همــکاری مــردم داریــم تــا ایــن تابســتان را 
بــه خوبــی بگذرانیــم بنابرایــن تنظیــم کولرهــای گازی، 
ســرویس کولرهــای آبــی، اســتفاده از روشــنایی محیــط، 
، اســتفاده  اســتفاده کمتــر از وســایل برقــی در زمــان اوج بــار
از المپ هــای کــم مصــرف و. ..  باعــث می شــود تابســتان 
بــدون خاموشــی را داشــته باشــیم. وی در پایــان خاطــر 
نشــان کــرد: ۹۹. ۷ درصــد جمعیــت روســتایی کشــور از 
نعمــت بــرق برخــوردار هســتند ایــن در حالــی اســت کــه در 
دنیــا حــدود ۲1 درصــد جمعیــت روســتایی فاقــد نعمــت 

بــرق می باشــند. 

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای استان خبر داد؛

ح برقی با اعتبار ۴۲۴ میلیارد تومان در کرمان افتتاح ۷ طر

ضمیمه رایگان روزنامه در   استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی
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خبر

3 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: یکــی از راه هــای 
رســیدن بــه جهــش تولیــد ارتبــاط و پیونــد بیــن شــرکت ها محســوب می شــود کــه 
برگــزاری نمایشــگاه هایی بــا وجــود معــادن مختلــف می توانــد ارتبــاط بیــن قطعــه 

ســازان و ســرمایه گــذاران را تقویــت کنــد. 
مهــدی حســینی نژاد در گفتگــو بــا جام جــم بــا اشــاره بــه پیگیری هــای در حــال انجــام در 

ــادن  ــورای مع ــت ش ــت: از ظرفی ــذاران گف ــرمایه گ ــی و س ــای معدن ــاط واحده ــوزه ارتب ح
و معافیت هــای ایــن شــورا می توانیــم بــرای کمــک بــه بهــره بــرداران معــادن و ســرمایه 
گــذاران، صنایــع فــراوری و صــادرات ایــن محصــوالت بــا ارزش افــزوده، اســتفاده کنیــم و 
ســال گذشــته بــا کمــک شــرکت ملــی مــس ایــن تجربــه بــه صــورت پایلــوت اتفــاق افتــاد 
و مســیری بــرای صنایــع و معــادن و ســرمایه گــذاران فراهــم شــده اســت. وی اظهــار 

داشــت: بخشــی از حقــوق دولتــی معــادن را در قالب شــورای اســتانی بــرای اســتان های 
معدنــی می تــوان محقــق کــرد. حســینی نژاد گفــت: اســتان کرمــان بــا ۶ میلیــارد تــن 
ذخایر قطعــی اثبــات شــده در قالــب 4۲ مــاده معدنی، ســاالنه بیــش از ۳۳ میلیــون تن 
انــواع مــواد معدنــی از ایــن اســتان در حــال اســتخراج اســت و بیــش از ۵۰ درصــد حقــوق 

دولتــی کشــور از اســتان کرمــان بــه خزانــه کشــور واریــز می شــود. 

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان در نشست هم اندیشی عبور از اوج بار تابستان 99:

 به کارگیری تمامی ظرفیت ها با هدف
فرهنگ سازی مصرف انرژی

برگزاری نشست مســئوالن روابط 
عمومــی شهرســتان های شــمالی 

استان 

محمــد طاهــری، مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان 
و  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانی  طــی  کرمــان 
گفــت:  ســازمان  در  عمومــی  وابــط  ر اهمیــت 
وابــط عمومی هــا  ون ســازمانی ر از وظایــف بــر
شــناخت اهمیــت آب در اســتان کویــری کرمــان 
اســت. بایــد بــه مــردم ایــن واقعیــت واضــح و 
شــفاف گفتــه شــود کــه در اســتان کرمــان » آب 

کــم اســت«.  
ود: فرهنــگ  بــه گــزارش جام جــم طاهــری افــز
بــه  بایــد  آب  از  صحیــح  و  بهینــه  اســتفاده 
وندان  شــهر و  مشــترکان  بــه  نحــو  بهتریــن 
آمــوزش داده شــود بــه گونــه ای کــه شــهروندان 
تأمیــن  بتوانیــم  تــا  کنیــم  شــرکت  همــراه  را 
مدیرعامــل  کنیــم.   یــت  مدیر را  آب  توزیــع  و 
شــرکت آبفــا اســتان کرمــان بــه یکــی دیگــر از 
وظایــف روابــط عمومی هــا اشــاره کــرد و گفــت: 
ون  در در وابــط عمومــی  ر از نقش هــای  یکــی 
هنــر  بایــد  عمومــی  وابــط  ر اســت.  ســازمان 
و  کارکنــان  اهــداف  نمــودن  یکــی  و  همســو 
ســازمان را داشــته باشــد.  حســین غفــاری مدیــر 
کرمــان  اســتان  آبفــا  شــرکت  عمومــی  وابــط  ر
نیــز در ایــن نشســت ضمــن تبییــن وظایــف 
مســئوالن روابــط عمومــی در امــور آبفــا ســطح 
اســتان، برنامــه زمــان بنــدی فعالیت هایــی کــه 
وابــط عمومــی  درســال جــاری در دســتور کار ر
فعالیــت  خواســتار  و  نمــود  بیــان  دارد  قــرار 
بــودن  فعــال  و  پویایــی  موقــع،  بــه  و  بیشــتر 
شهرســتان های  ســطح  در  عمومی هــا  وابــط  ر

محــل خدمــت خــود شــد.  

مدیرروابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان 
روابــط  مدیــران  بــا  کنفرانــس  ویدیــو  نشســت  در  کرمــان 
عمومی هــای شــرکت های توزیــع بــرق کشــور  از  بــه کارگیــری 
محتــوای  تولیــد  بــرای  اســتان  هنــری  فرهنگــی،  ظرفیت هــای 
رســانه ای درراســتای فرهنگ ســازی مدیریــت مصــرف انــرژی 
و  کرونــا  بیمــاری  ع  شــیو بــه  توجــه  بــا  گفــت:  خبــردادو  بــرق 
عــدم امــکان حضــور در مجامــع عمومــی بــرای اطــالع رســانی 

درخصــوص مدیریــت مصــرف پیــك بــار ایــن شــرکت بــا اســتفاده 
از ظرفیت هــای رســانه ای در قالــب موشــن گرافــی، پادکســت، 
در  اســتان   محلــی  گویش هــای  از  اســتفاده  بــا  انیمیشــن، 
بخش هــای خانگــی، تجــاری و صنایــع و کشــاورزی اقــدام بــه 
تولیــد محتــوای رســانه ای نمــوده و در شــبکه های اجتماعــی و 
پایگاه هــای خبــری منتشــر کــرده اســت.  بــه گــزارش جام جــم بــه 
نقــل از روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان 
کرمــان، امیــر جهانشــاهی  بــا اشــاره بــه این کــه بیــش از ۸۰ درصــد 
مشــترکان صنعــت بــرق مصــارف خانگــی هســتند، نقــش زنــان 
خانــه دار در مدیریــت مصــرف انــرژی را حیاتــی دانســت و گفــت: 
ع اصــالح الگــو  ایــن زنــان هســتند کــه می تواننــد نقطــه شــرو
ح الگــوی مناســب بــرای مصــارف خانگــی الگویــی  باشــند و بــا طــر
ح کننــد.  وی افــزود: بــه منظــور تشــویق  فراگیــر را در جامعــه مطــر
ح  و مشــارکت حداکثــری  بانــوان خانــه دار در مدیریــت مصــرف طــر
انــرژی بــه کاشــانه در ســال گذشــته توســط دفتــر مدیریــت مصــرف 
برگزارشــد.  وی بــا بیــان این کــه از منظــر تعالیــم دینــی بــر پرهیــز از 

ــا مشــارکت  اســراف تاکیــد شــده اســت گفــت: بــه همیــن منظــور ب
از  ســتادهای نمازجمعــه در شهرســتان های شــمال اســتان  
ظرفیــت برنامه هــای مذهبــی  و حضــور اقشــار مــردم در نماز هــای 
گاهی دهــی و اطــالع رســانی در مــورد  جمعــه و مســاجد نیــز بــرای آ
مدیریــت صحیــح انــرژی بــرق در پیــك بــار اســتفاده شــده اســت.                                                                          
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان 
کرمــان از نصــب و انتشــار پیام هــای مرتبــط بــا مدیریــت مصــرف در 
اماکــن عمومــی بــا مشــارکت شــهرداری خبــرداد وگفــت: اگــر عمــوم 
جامعــه از نقــش مشــارکت مــردم در پرداخــت قبــوض و اســتمرار 
خدمات رســانی صنعــت بــرق اطــالع داشــته باشــند قطعــا  یاریگــر 
مــا خواهنــد بــود و بــه عنــوان مبلغــان مدیریــت صحیــح مصــرف در 
جامعــه می تواننــد در انتشــار پیام هــا از طــرق مختلــف مشــارکت 
داشــته باشــند. جهانشــاهی بــا اشــاره بــه  نامگــذاری هفتــه اول 
تیــر بــه نــام هفتــه مدیریــت مصــرف گفــت: در ایــن هفتــه هــر روز 
بــا یــك عنــوان نامگــذاری شــده و تــالش مــی شــود بــا آغــاز دوره اوج 
ــا  مصــرف راهکارهــای مدیریــت مصــرف بــرق از طریــق گفــت و گــو ب

مــردم در جامعــه گســترش یابــد. گفتنــی اســت ایــن نشســت بــا 
ارایــه گــزارش اقدامــات و نقطــه نظــرات مدیــران روابــط عمومی هــای 
شــرکت های زیرمجموعــه صنعــت بــرق  و  ارائــه گــزارش ابــوذر 
صالحــی مدیــر روابــط عمومــی  و  امــور بین  الملــل توانیــر همــراه  

بود.  

رئیــس و اعضــای مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان 
بــه همــراه علــی اکبــر پوریانــی مدیرعامــل شــرکت 
یــداهلل موحــد رئیــس کل دادگســتری  گهرزمیــن، 
اســتان، دادخــدا ســاالری دادســتان کرمــان، احمــد 
ایثارگــران  امــور  گروهــی مدیــرکل بنیــاد شــهید و 
و  اداری  معــاون  یــان  دالور حســین  و  اســتان 
پشــتیبانی گهرزمیــن از آسایشــگاه جانبــازان ایــن 
شــرکت کــه بــه نــام »بچه هــای حــاج قاســم« نامگــذاری 
شــده اســت بازدیــد و بــا جانبــازان قطــع نخاعــی دیــدار 

کردنــد.
 بــه گــزارش جام جــم در ابتــدای ایــن دیــدار علــی اکبــر 
پوریانــی مدیرعامــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن 
در  اســتان  قضایــی  مقامــات  حضــور  از  تشــکر  بــا 
ایــن جلســه عنــوان کــرد: افتخــار مــا ایــن اســت کــه 
مقامــات قضایــی اســتان بخصــوص موحــد رئیــس 
ــتان  ــاالری دادس ــدا س ــتان و دادخ ــتری اس کل دادگس
کــه  هســتند  مقــدس  دفــاع  دوران  رزمنــدگان  از 
دادخداســاالری از دوســتان و یــاران نزدیــک ســردار 
دل هــا بودنــد و مــا بچه هــای حــاج قاســم احتــرام 
خاصــی بــرای ایــن عزیــزان قائــل هســتیم.  امیــد اســت 
بتوانیــم مکتــب ایــن شــهید بزرگــوار را نهادینــه کنیــم. 
وی از مجمــع نماینــدگان اســتان خواســت همانطــور 
کــه ســردار ســلیمانی بــه اســتان کرمــان و ایثارگــران 
ایــن اســتان عنایــت و توجــه ویــژه ای داشــتند ضــروری 
اســت ایــن مجمــع پیگیری هــای الزم را نســبت بــه 
تشــکیل مکتــب حــاج قاســم بــا محوریــت اســتان 
کرمــان انجــام دهــد و در تبلیــغ ســیره و منــش ایشــان 
تــالش نمایــد. پوریانــی ضمــن تشــکر از مدیریــت 
خــوب و شایســته ســیف الدینــی بــرادر شــهیدان 
محمدعبــاس  و  محمدحســین  )محمدحســن، 
بــه  را  آسایشــگاه  کــه مســئولیت  الدینــی(  ســیف 
عهــده دارد افــزود: بــا توجــه بــه این کــه ایشــان از 
خانــواده معظــم شــهدا هســتند در خدمت رســانی 
یــادی  ز آسایشــگاه تــالش  بــه جانبــازان و تجهیــز 
ــا همــت  ــادآور شــد: ایــن آسایشــگاه ب ــد. وی ی کــرده ان
و تــالش همگــی ســاخته شــده اســت و درصــدد 

هســتیم کــه ایــن مجموعــه را توســعه دهیــم. 
مدیرعامــل گهرزمیــن همچنیــن گفــت: در اســتان 
کرمــان 4۵ جانبــاز قطــع نخاعــی نیازمنــد ویلچــر وجــود 
دارد کــه طبــق دســتور شــهید ســپهبد حــاج قاســم 

ســلیمانی مقــرر شــد ۲۵ ویلچــر موتــوردار توســط 
شــرکت گهرزمیــن و ۲۰ ویلچــر دیگــر نیــز توســط وزارت 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح خریــداری شــود 
کــه 1۰ عــدد تحویــل جانبــازان شــد و مقدمــات خریــد 
ــزودی تحویــل ایــن  ــز انجــام شــده کــه ب مابقــی آنهــا نی

عزیــزان و قهرمانــان خواهــد شــد.
 پوریانــی ادامــه داد: در واقــع، اســتان کرمــان دارای 
بــا  می توانیــم  مــا  و  اســت  خوبــی  ظرفیت هــای 
اســتفاده از ظرفیت هــای اســتان کرمــان و همچنیــن 
در  خوبــی  بســیار  تحــوالت  شــاهد  ملــی  وحــدت 
ســطح ایــن اســتان باشــیم و حتــی از کمیتــه امــداد 

نیــاز شــویم.  بــی  امام  خمینــی)ره( 
همچنیــن از حمایت هــای همیشــگی و دلســوزانه 
حســن پــور و پیگیری هــای بــی شــائبه و بــی بدیــل 
پــور ابراهیمــی بــه واســطه این کــه بیشــترین نقــش را 
ــکر  ــر و تش ــتند تقدی ــگاه داش ــن آسایش ــاخت ای در س
می کنــم. امیدواریــم هرچــه زودتــر زاهــدی نماینــده 
مــردم کرمــان و راور بهبــودی یابنــد و ســالمتی کامــل 
را بــه دســت آورنــد.  ان شــاءاهلل بــا اتحــاد و همدلــی 
همگــی بخصــوص نماینــدگان اســتان، بتوانیــم در 
ابتــدا مشــکالت ایثارگــران اســتان کرمــان و ســپس 
ایثارگــران لشــکر ثــاراهلل ) سیســتان و بلوچســتان و 
هرمــزگان( را حــل نماییــم. شــهباز حســن پور رئیــس 
گرامیداشــت  ضمــن  اســتان  نماینــدگان  مجمــع 
یــاد و خاطــره شــهید ســپهبد ســلیمانی و همچنیــن 
ــر و تشــکر از ایــن اقــدام قابــل تحســین شــرکت  تقدی
ســنگ آهــن گهرزمیــن گفــت: اگــر تمــام مســئوالن 
اســتان دیــدگاه و روحیــه پوریانــی را داشــتند خیلــی از 

مشــکالت حــل و فصــل می شــد. 
می خواهیــم  اگــر  داشــت:  اظهــار  پــور  حســن 
مشــکالت خانــواده معــزز  شــهداء و ایثارگــران و 
مــردم انقالبــی حــل شــود بایــد از ظرفیت هــای اســتان 
بخوبــی اســتفاده شــود. محمدرضــا پورابراهیمــی 
ــو مجمــع نماینــدگان اســتان خاطــر نشــان  دیگــر عض
کــرد: ســاخت آسایشــگاه جانبــازان توســط شــرکت 
ســنگ آهــن گهرزمیــن بســیار پســندیده اســت و 
ان شــاء اهلل در تــالش هســتیم مابقــی مشــکالت 
ایــن عزیــزان حــل و فصــل شــود. وی گفــت: جــا دارد 
از پوریانــی کــه خــود از جانبــازان و فرماندهــان دوران 
دفــاع مقــدس هســتند بــه واســطه ایــن کار ارزنــده 

تقدیــر و تشــکر ویــژه را داشــته باشــیم و امیــد اســت 
ایــن اتحــاد و همدلــی در اســتان افزایــش یابــد. 

کل دادگســتری  رئیــس  یــداهلل موحــد  ادامــه،  در 
حامــی  قضــا  دســتگاه  این کــه  بیــان  بــا  اســتان 
ــرد:  ــوان ک ــت عن ــران اس ــهدا و ایثارگ ــزز ش ــواده مع خان
ــا،  ــتگاه قض ــت دس ــه و حمای ــت هم ــا هم ــم ب امیدواری
مشــکالت ایــن عزیــزان حــل شــود. احمــد گروهــی 
مدیــرکل بنیادشــهید و امــور ایثارگــران اســتان نیــز 
افــزود:  قضائیــه  قــوه  هفتــه  گرامیداشــت  ضمــن 
رفتــار ایثارگــران کــه خــود را خالصانــه تقدیــم نظــام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران کردنــد در راســتای 
ترویــج فرهنــگ ایثارگــری اســت.  وی خاطرنشــان کــرد: 
یــم بــا تــالش و کوشــش، معضــل بیــکاری  امیدوار
خانواده هــای ایــن عزیــزان حــل شــود. در ادامــه ایــن 
جلســه چنــد نفــر از جانبــازان دوران دفــاع مقــدس 
ح کردنــد. شــایان  مســائل و مشــکالت خــود را مطــر
ــازان،  ــنهاد جانب ــه پیش ــه، ب ــان جلس ــت در پای ــر اس ذک
ایــن آسایشــگاه، بــه نــام آسایشــگاه بچه هــای حــاج 

قاســم نامگــذاری شــد. 

برای حل مشکالت از ظرفیت های استان بخوبی استفاده شود؛

همدلی نمایندگان با معلوالن آسایشگاه گهرزمین

قســمت های  از  بازدیــد  بــه  گل گهــر  صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت  مدیرعامــل  مالرحمــان 
اســتان وابســته  تجهیــزات  و  معدنــی  مــواد  فــرآوری  و   معــدن  نمایشــگاه   مختلــف 

 پرداخت.
بین المللــی جنوب شــرق  نمایشــگاه های  تیــر در محــل  اول  از  کــه  نمایشــگاه  ایــن  در   
کرمــان برگــزار شــد، شــرکت های مختلــف معدنــی و صنایــع معدنــی و صنایــع وابســته 
اکتشــاف،  دســتاوردهای  آخریــن   ، گل گهــر صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت  جملــه  از  آن  بــه 
اســتخراج، فــرآوری، صــادرات، ســرمایه گذاری و ماشــین آالت خــود را بــه نمایــش گذاشــته اند 
گرفــت.  قــرار  تبادل نظــر  و  بحــث  مــورد  مختلــف  شــرکت های  همــکاری  زمینه هــای   و 
همچنیــن مالرحمــان بــا حضــور در غرفــه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر از زحمــات و 
تالش هــای همــکاران شــرکت جهــت حضــور پررنــگ و تأثیرگــذار در ایــن نمایشــگاه تقدیــر و 

تشــکر نمــود. 

بازدید  مدیرعامل گل گهر  از نمایشگاه 
 معدن و   فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته استان

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

اعضــا هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در ادامــه برنامــه دو روزه 
ح هــا و پروژه هــای در دســت اجــرا در  خــود در منطقــه گل گهــر بــه بازدیــد از برخــی دیگــر از طر

ایــن منطقــه پرداختنــد. 
بــه  ابتــدا  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  و  مدیــره  هیئــت  اعضــاء  جام جــم  گــزارش  بــه 
احــداث  پــروژه  از  بازدیــد  ضمــن  و  رفتنــد  گل گهــر  فــوالد  و  آهــن  توســعه  شــرکت 
گرفتنــد.  قــرار  پــروژه  ایــن  وضعیــت  آخریــن  جریــان  در  گــری  ریختــه  و  ذوب   کارخانــه 
اعضــاء هیئــت مدیــره و مدیرعامــل گل گهــر ســپس بــه شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد رفتنــد 
و کارخانــه آهــن اســفنجی و ذوب ایــن شــرکت را مــورد بازدیــد و ارزیابــی قــرار دادنــد. بازدیــد 
، پــروژه دیگــری بــود کــه مــورد بازدیــد اعضــاء هیئــت  از پــروژه انتقــال ریلــی در منطقــه گل گهــر
مدیــره و مدیرعامــل شــرکت گل گهــر قــرار گرفــت. برنامــه پایانــی بازدیدهــای دو روزه اعضــاء 

، بازدیــد از پیــت معــدن شــماره یــک گل گهــر بــود.  هیئــت مدیــره و مدیرعامــل گل گهــر

ح ها  دیدار اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل گل گهر از طر
و پروژه های منطقه گل گهر 

خ کرایــه  تاکســی و ۲۵ درصــدی  شــهردار کرمــان از افزایــش ۳۰ درصــدی نــر
کرایــه اتوبوس هــای درون شــهری در شــهر کرمــان خبــر داد.

خ کرایــه   ســید مهــران عالــم زاده در گفتگــو بــا جام جــم بــا اشــاره بــه تغییــر نــر
خ کرایــه تاکســی های  تاکســی ها و اتوبوس هــای درون شــهری گفــت: نــر
ــه  درون شــهری ۳۰ درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه 11 درصــد آن مصوب
وزارت کشــور بــه دلیــل افزایــش قیمــت بنزیــن بــوده کــه بــا توجــه بــه شــیوع 
کرونــا و تعطیلی هــا، ایــن مصوبــه در پایــان ســال گذشــته بــه شــوراهای 
شــهر ابــالغ نشــده بــود و 1۹ درصــد دیگــر نیــز مربــوط بــه افزایــش ســنواتی 
اســت. وی بــا بیــان این کــه ایــن مصوبــه تــا آخــر هفتــه جــاری بــه همــه 
تاکســیرانان ابــالغ خواهــد شــد، اظهــار کــرد: اتوبوس هــای درون شــهری نیــز 

۲۵ درصــد افزایــش کرایــه را خواهنــد داشــت. 

افزایش ۳۰ درصدی کرایه  تاکسی
در کرمان
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به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا 
ُجز تو اى جان جــــهان، دادرسی نیست مرا
عاشق روى تــوام، اى گل بی مثل و مثال   

امام خمینی - رهبه خدا، غیر تو هــرگز هــــوسی نیست مرا

در  کرمــان  شــهردار  عالــم زاده،  ســیدمهران 
نشســت بــا اصحــاب رســانه، بــه معــوق بــودن 
کرمــان  شــهرداری  کارکنــان  برخــی  حقــوق 
اشــاره کــرد و گفــت: ابتــدای شــروع فعالیتــم 
در شــهرداری کرمــان، حقــوق برخــی کارکنــان 
معــوق شــده بــود و گاهــی شــاهد اعتصابــات 
کارگــری بودیــم کــه ایــن مهــم در دســتور کار قــرار 
گرفــت و طــی شــش ماه، حقــوق تمــام کارکنــان 
شــهرداری شــامل رســمی، قــراردادی و شــرکتی 

بــه  روز شــد. 
بــه گــزارش جام جــم عالــم زاده افــزود: اولویــت 
بــود  نیمه تمــام  پروژه هــای  تکمیــل  بعــدی، 
کــه اگرچــه پــس از شــروع بایــد طــی 1۸ مــاه بــه 
بهره بــرداری می رســیدند، امــا فقــط حــدود ۲۰ 

درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتند. 

بویــژه  نیمه تمــام  پروژه هــای  تکمیــل 
پل ها و تقاطع های غیرهم سطح

شــهردار کرمــان ادامــه داد: بنابرایــن، تکمیــل 
و  پل هــا  بویــژه  نیمه تمــام  پروژه هــای 
دســتور  در  شــهر  غیرهم ســطح  تقاطع هــای 
کار قــرار گرفــت و حتــی پــل شــهید بهشــتی 
)ســیدی( کــه اجــرای آن حــدود هشت ســال 
طــول کشــیده بــود، بــه بهره بــرداری رســید. 

عالــم زاده تخصیــص منابــع مالــی بــرای پل هــا 
را  کرمــان  شــهر  غیرهم ســطح  تقاطع هــای  و 
ضــروری دانســت و گفــت: بــرای تکمیــل ایــن 
پروژه هــا، نیــاز بــه تخصیــص 4۶۰ میلیــارد تومــان 
ــی  ــل نهای ــه تکمی ــن این ک ــتیم؛ ضم ــع داش مناب
ایــن پروژه هــا، ۶۰۰ میلیــارد تومــان منابــع نیــاز 

خواهــد داشــت. 
وی بــه تکمیــل و بهره بــرداری از ســاختمان 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  جدیــد شــهرداری هــم 
عــالوه بــر پروژه هــای بــزرگ شــهری، پروژه هــای 
کوچــک ازجملــه بوســتان ها و پیاده راه هــا نیــز 

در دســتور کار قــرار گرفــت. 
شــهردار کرمــان افــزود: در همیــن زمینــه ســال 
گذشــته حــدود ۲۰ پــروژه کوچــک در مقیــاس 
منطقــه ای بــه بهره بــرداری رســید و امســال هــم 
1۵ پــروژه آمــاده بهره بــرداری بــود کــه به دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا، افتتــاح ایــن پروژه هــا 
بــه تعویــق افتــاد. عالــم زاده ادامــه داد: از هفتــه 
آینــده طــی 1۵ هفتــه، هــر هفتــه یــک پــروژه بــه 

بهره بــرداری خواهــد رســید. 

ــی  ــان یک ــهرداری کرم ــگ ش ــز مانیتورین مرک
از مراکز به روز کشور

پایــش  دوربین هــای  نصــب  بــه  عالــم زاده 

تصویــری در شــهر کرمــان هــم اشــاره کــرد و 
گفــت: بــا مســاعدت اســتانداری کرمــان، 4۰ 
بــه  کرمــان  شــهر  تصویــری  پایــش  دوربیــن 
41۳ دوربیــن افزایــش یافــت و اکنــون مرکــز 
مانیتورینــگ شــهرداری کرمــان، یکــی از مراکــز 

می شــود.  محســوب  کشــور  بــه روز 
تومــان  میلیــارد   1,۰۰۰ بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه شــهرداری کرمــان گفــت:  بدهی هــای دولــت ب
تاکنــون، 1۰۰ میلیــارد تومــان بدهی هــای دولــت 
اســت.  شــده  تهاتــر  کرمــان  شــهرداری  بــه 
شــهردار کرمــان بــه 1۶۰ کیلومتــر جدول گــذاری 
و 4۶۰ هزارمترمربــع آســفالت معابــر در ایــن 
دوره از مدیریــت شــهری اشــاره کــرد و گفــت: 
در   ، معابــر آســفالت  و  جدول گــذاری  عمــده 
مناطــق هــدف و کم برخــوردار بــوده اســت. 
عالــم زاده افــزود: همچنیــن طــی ایــن مــدت 
۹1 هــزار مترمربــع بــه فضــای ســبز شــهر کرمــان 
اضافــه شــده اســت. وی ادامــه داد: 41 پــروژه 
غ هــای  نیــز ازجملــه حافظــه چــوب و تخم مر
رنگــی در حــوزه ســیما و منظــر شــهری اجــرا 

اســت.  شــده 

برنامه ریــزی بــرای شــکل گیری شــوراهای 
اجتماعی محله در ۷۳ محله

شــهردار کرمــان بــه اقدامــات شــهرداری در 
حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی هــم اشــاره کــرد و 
گفــت: یکــی از مهم تریــن اقدامــات در ایــن 
حــوزه، شــکل گیری شــوراهای اجتماعــی محلــه 
اســت کــه در ایــن زمینــه شــهر کرمــان بــه ۷۳ 
محلــه تقســیم شــده و شــوراهای اجتماعــی 
در ایــن محله هــا در حــال شــکل گیری اســت. 
عالــم زاده افــزود: ایــن شــوراها ســاختار مدنــی 
دارنــد و بــا حضــور اقشــار مختلــف هــر محلــه 
انتخــاب  بــا  این کــه  ضمــن  می شــوند؛  اداره 
اهالــی  بــه  محلــه  هــر  امــور  شــهردارمحله، 

می شــود.  ســپرده 
جشــنواره های  برگــزاری  داد:  ادامــه  وی 

اقداماتــی  دیگــر  از  نیــز  فصلــی  شــهروندِی 
ویــروس  ع  شــیو بــه  توجــه  بــا  کــه  بــود 
کرونــا، جشــنواره نوبهــار امســال بــا عنــوان 
»کرمونی شــو« در فضــای مجــازی برگــزار شــد کــه 
حــدود دو میلیــون نفــر بازدیدکننــده داشــت. 
شــهردار کرمــان از برنامه ریــزی بــرای راه انــدازی 
1۵ خانــه فرهنــگ مشــارکتی هــم خبــر داد و 
راه انــدازی  بــزودی شــاهد  گفــت: همچنیــن 
شــهر  در  دســتی  صنایــع  بازارچــه  نخســتین 
ــان  ــی و زن ــاغل خانگ ــه مش ــک ب ــرای کم ــان ب کرم

سرپرســت خانــوار خواهیــم بــود.  عالــم زاده 
افــزود: حمایــت از تعــدادی فیلــم بــا موضوعــات 
فرهنگی اجتماعــی از دیگــر اقدامــات در ایــن 
حــوزه اســت. وی ادامــه داد: همچنیــن حمایــت 
از ارکســتر ســازهای ملــی »خواجــوی کرمانــی« در 
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت؛ ضمــن این کــه 
در زمینــه خواهرخواندگــی، پــس از دوســال 
کــه  رســیده ایم  مطلوبــی  نتایــج  بــه  تــالش 
بــزودی گــزارش آن ارائــه خواهــد شــد.  شــهردار 
کرمــان از برنامه ریــزی بــرای اجــرای پروژه هــای 
پیاده پذیــری نیــز خبــر داد.  عالــم زاده افــزود: 
انقــالب،  معظــم  رهبــر  منویــات  راســتای  در 
4۰۰۰ بســته حمایتــی در قالــب کمــک مؤمنانــه 

تهیــه و توســط ســازمان های مردم نهــاد بیــن 
نیازمنــدان توزیــع شــد. شــهردار کرمــان بــه 
تعویــض نرم افــزار شهرســازی نیــز اشــاره کــرد 
و گفــت: نرم افــزار قبلــی، بســیار ُکنــد و فاقــد 
امکانــات بــود؛ بنابرایــن، تعویــض ایــن نرم افــزار 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
هم سطح ســازی  خصــوص  در  عالــم زاده 
پیاده روهــا گفــت: هم سطح ســازی و اجــرای 
خــط ویــژه نابینایــان در پیاده روهــا در دســتور 
کار قــرار دارد. وی بــه طراحــی مســیر گردشــگری 
شــهر کرمــان هــم اشــاره کــرد و گفــت: مســیر 
گردشــگری شــهر کرمــان از میــدان شــورا شــروع 
، میــدان  می شــود و تــا میــدان توحیــد، بــازار
شــهدا، خیابــان شــهدا و درنهایــت تــا گنبــد 

جبلیــه ادامــه خواهــد داشــت. 
شــهردار کرمــان در رابطــه بــا پــل ســربازان گمنــام 
امــام زمــان )عــج( نیــز گفــت: اجــرای ایــن پــل 
هیچ گونــه معارضــی نــدارد و در حــال ســاخت 

اســت. 
مســیرهای  اجــرای  بــه  عالــم زاده 
دوچرخه ســواری در شــهر کرمــان هــم اشــاره 
کــرد و گفــت: مســیرهای دوچرخه ســواری در 
ح جامــع ترافیــک شــهر کرمــان دیــده شــده  طــر
حمل ونقــل  شــبکه  از  بخشــی  به عنــوان  و 
خصــوص  در  وی  می کنــد.   عمــل  عمومــی 
گفــت: ســرمایه گذار  کرمــان هــم  بــام  پــروژه 
اکنــون، در حــال تأییــد نقشــه های پــروژه بــام 
کرمــان اســت؛ ضمــن این کــه محوطه ســازی 
شــهردار  اســت.   شــده  ع  شــرو پــروژه  ایــن 
آزادی  میــدان  طراحــی  خصــوص  در  کرمــان 
بــا اشــاره بــه مشــورت بــا ســه نفــر از اســاتید 
بــزرِگ حــوزه شهرســازِی کشــور گفــت: ابتــدا 
بایــد موضوعــات ترافیکــی میــدان آزادی حــل 
شــود و پــس از آن بــا کمــک یــک مشــاور قــوی، 
میــدان  ایــن  شهرســازی  موضوعــات  بــرای 
برنامه ریــزی شــود تــا به عنــوان یــک میــدان 

کنــد.  عمــل  شــهری 

بخشی از عملکرد شهرداری کرمان ؛

به روزرسانی حقوق کارکنان و تکمیل پروژه های نیمه تمام، در دستورکار
جمعیــت  رئیــس  همتــی،  یــم  کر
جلســه  در  کشــور  هالل احمــر 
مشــکالت  و  مســائل  رســی  بر
موقوفــات جمعیــت هــالل احمــر 
شهرســتان رفســنجان بیــان کــرد: 
موقوفــات جمعیــت هــالل احمــر بــا 
هــدف برطــرف شــدن دغدغه هــای 
خواهنــد  بهبــود  و  ارتقــا  واقفــان 

  . فــت یا
جام جــم   بــا  گفتگــو  در  همتــی 
ــی  ــیدگی و بررس ــت رس ــزود: اهمی اف
مشــکالت موقوفــات هــالل احمــر 
دومیــن  کــه  شــد  باعــث  کرمــان 
ســفر بــه ایــن اســتان در اولویــت 
گیــرد.   قــرار  اســتانی  ســفرهای 
احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
بــه ســاماندهی  اشــاره  بــا  کشــور 
جمعیــت  موقوفــات  و  امــالک 
هــالل احمــر بــر حســب درآمدزایــی 
و کاربــری آنــان خاطرنشــان کــرد: 
درآمدهــا  یــم  دار وظیفــه  شــرعا 
در  موقوفــات  کاربــری  نحــوه  و 
محقــق  واقفــان  نیــات  راســتای 
شــود.  همتــی بــا اشــاره بــه این کــه 
موقوفــات  یــت  مدیر اختیــارات 
هــالل احمــر شهرســتان رفســنجان 
طبــق چارچــوب و قانــون بــه اســتان 
ود:  افــز شــد،  خواهــد  واگــذار 
ارگان هــا  و  دســتگاه ها  همــه 
احمــر  هــالل  جمعیــت  همــراه 
هســتند  و  بــا توجــه بــه همراهــی و 
مســئول  دســتگاه های  ظرفیــت 
نیــز  رفســنجان  شهرســتان  در 
ایــن  احمــر  هــالل  موقوفــات 
شهرســتان ارتقــا خواهــد یافــت.
  وی بــا اشــاره بــه این کــه جمعیــت 
هــالل احمــر بعــد از آســتان قــدس 
رضــوی بیشــترین موقوفــات را در 

اختیــار دارد، بیــان کــرد: بــه دنبــال 
ایــن هســتیم کــه همــه مشــکالت 
موقوفــات هــالل احمــر را مرتفــع 

 . کنیــم
احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور 
رســیدگی بــه امــالک و موقوفــات 
فعالیت هــای  از  کوچکــی  بخــش 
اســت،  احمــر  هــالل  جمعیــت 
گفــت: راه انــدازی خانه هــای هــالل 
آموزه هــای  گســترش  هــدف  بــا 
فعالیت هــای  ســایر  و  امــدادی 
در  عام المنفعــه  و  داوطلبانــه 
روســتاها از ماندگارتریــن خدماتــی 
اســت کــه در جمعیــت هــالل احمــر 

اســت.  گرفتــه  صــورت 
و  تقدیــر   ابــراز  ضمــن  وی   
خرســندی از افتتــاح و راه انــدازی 
شهرســتان  در  هــالل  خانــه   ۷۰
هــزار   ۳۰ کــرد:  اظهــار  رفســنجان 
خانــه هــالل دیگــر نیــز در کشــور 
باتوجــه بــه نیــاز روســتاها و شــهرها 

شــد.   خواهــد  انــدازی  راه 
کرمــان  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
آبســتن  و  خیــز  حادثــه  اســتانی 
ود:  ع حادثــه اســت، افــز همــه نــو
در اعتبــارات بودجــه ای بــا توجــه 
بــه  را  کرمــان  اســتان،  نیــاز  بــه 
صــورت ویــژه حمایــت و پشــتیبانی 

. می کنیــم

: رئیس جمعیت هالل احمر کشور

موقوفات جمعیت هالل احمر ارتقا می یابد

ــام  ــای نیمه تم ــل پروژه ه تکمی
تقاطع هــای  و  پل هــا  بویــژه 
در  شــهر  غیرهم ســطح 
و  گرفــت  قــرار  کار  دســتور 
بهشــتی  شــهید  پــل  حتــی 
)ســیدی( کــه اجــرای آن حــدود 
کشــیده  طــول  هشت ســال 
بــود، بــه بهره بــرداری رســید 


