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مدیرعامل توزیع نیروی برق شمال کرمان:

شکوفایی خدمات رسانی به مشترکین 
برق در سال جهش تولید

فریدون فعالی خبر داد؛

کرمان، میزبان برنامه هایی متنوع 
در هفته میراث فرهنگی

مبادله تفاهم نامه ،کاهش بار
 شهرک های صنعتی در پیک شبکه 

سراسری برق
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 کرمان

مدیر کل زندان های کرمان:

جشن گلریزان زندانیان 
برگزار می شود

3

»قیمت ارزان محصول گوجه کشاورزان قلعه گنجی را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داد و حمایت های مقطعی 
مسئوالن از کشاورزان جنوب استان کرمان هم راه به جایی نبرد.«

قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوجه فرنگی برای کشاورز با توجه به باال رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت بذر و کود، 
سم و ... حداقل هزار و 500 هزار تومان اســت در حالی که این روزها محصول تولیدی کشاورزان جنوب استان 

کرمان چیزی بین 400  تا هزار تومان در هر کیلو خریداری می شود که این کاهش شدید...
3

تراژدی ورشکستگی، در انتظار کشاورزان 
جنوب کرمانی

2

به رغم حضور حداقلی کارکنان در دوران شیوع کرونا؛
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 کوروش خیاطی؛ مســئول کانون مرکــزی خادمیاران رضوی شهرســتان 
بافت در گفتگو با خبرنگار ما اعالم کرد: با شــیوع بیماری کرونا و ساماندهی 
خادمیاران جهت فعالیت در این امر، کار ضدعفونی معابر توســط خادمیاران 

چندین نوبت انجام گرفت.
وی افزود: با توجه به گســترش ویروس کرونا در آستانه عید نوروز و با هدف 

شــاد کردن دل کودکان و خانواده های نیازمند، ۱۱0 دســت لباس توســط 
خادمیاران رضوی خریداری و بین کودکان دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه 

توزیع شد.
خیاطی تصریح کرد: از دیگر اقدامات انجام شــده توســط خادمیاران، تهیه و 
توزیع ۱۷0 بســته غذایی به ارزش 95 میلیون ریال، ۱۱00 پرس غذای گرم، 

۱۲ هزار قرص نان و ۳0 عــدد کارت هدیه 500 هزار ریالــی برای بیماران 
خاص، نیازمندان و محرومان است.مسئول کانون مرکزی خادمیاران رضوی 
شهرستان بافت ضمن تشــکر از همکاری و همدلی میان خادمیاران رضوی 
بیان کرد: ان شاءاهلل  توفیق عبادت، بندگی و خدمت کریمانه را داشته باشیم 

و بتوانیم در این مسیر اقدامات موثری انجام دهیم.

خبــر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمان

آبفای عنبرآبــاد ۵ میلیارد 
ریال اعتبار گرفت

با توجه بــه برگزاری جلســه توزیــع اعتبارات 
روســتاهای فاقد دهیاری طی هفته جاری و قول 
مساعد فرماندار این شهرستان حدود پنج میلیارد 
ریال از این اعتبارات در اختیار آبفای عنبرآباد قرار 
گرفت تا در راســتای رفع مشــکالت روستاهای 
حســین آباد، گنج آباد و مشــاء مهتابی و عشایر 
ســاکن در حاشیه های شــهر عنبرآباد تخصیص 

یابد.
محمــد مطهــری مدیــر امــور آب و فاضالب 
شهرســتان عنبرآباد درحاشــیه بازدید سرپرست 
معاونت بهره برداری و توســعه آب شرکت آبفای 
اســتان کرمان از پروژه های عمرانــی نیمه تمام 
بخش جبالبارز جنوبی اظهار داشــت: ســفر یک 
روزه سرپرســت معاونت بهره برداری و توســعه 
آب شرکت آب و فاضالب اســتان کرمان به این 
شهرســتان دســتاوردهای فراوانی را برای مردم 
به دنبال داشــت.وی افــزود: در ایــن بازدیدها 
مشکالت شــهر عنبرآباد نیز مطرح شد و با توجه 
بــه عنایت ویژه ســلطانی نژاد مقرر گردید ســه 
کیلومتر لوله جهت رفع مشــکالت ســطح شهر 
عنبرآباد و شــهر مردهک در اختیــار آبفای این 
شهرستان قرار گیرد.مطهری با اشاره به وضعیت 
اعتبارات آبفای شهرســتان عنبرآباد خاطرنشان 
کرد: با توجه به برگزاری جلســه توزیع اعتبارات 
روســتاهای فاقد دهیاری طی هفته جاری و قول 
مساعد فرماندار این شهرستان حدود پنج میلیارد 
ریال از این اعتبارات در اختیار آبفای عنبرآباد قرار 
گرفت تا در راســتای رفع مشــکالت روستاهای 
حســین آباد، گنج آباد و مشــاء مهتابی و عشایر 
ســاکن در حاشیه های شــهر عنبرآباد تخصیص 

یابد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
کرمان گفت: در ســال جدید که از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان ســال جهش تولید نامگذاری شده 
است امیدواریم با اجرای برنامه های پیش بینی شده و 
منطبق با اهداف کالن و چشم انداز شرکت برای سال 
افق برنامه یعنی ۱404 کــه بهره وری تعیین گردیده 
شاهد رشد و جهش محســوس در ارتقاء و شکوفایی 

خدمات مطلوب به مردم عزیز استان باشیم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
شمال اســتان کرمان ، محمود شــهبا در گفتگو با 
خبرنگار پاون با بیان اینکه ســال گذشته در راستای 
پویش هرهفته الف - ب ایــران طرح ها و پروژه های 
نیرورسانی در شــمال اســتان با حضور وزیر یا سایر 
مســئولین وزارت نیرو افتتاح شــد اظهار داشت : در 
ســال پیش رو که مزین به جهش تولیــد نام گرفته 
است با ایجاد ســازو کارهای جدید در راستای ارتقاء 
وتوسعه شــبکه توزیع برق  خدمات رسانی به مردم 
را گســترش خواهیم داد. وی از نصــب و جایگزینی 
حدود ۱0 هزار دستگاه کنتور هوشــمند دیجیتال با 

کنتورهای الکترومکانیکی درســال گذشته خبرداد و 
گفت: به منظور تحقق اهداف کالن بر اســاس سند 
برنامه استراتژیک شرکت نسبت به اجرای پروژه های 
مهمی نظیر جایگزینی حدود ۲00 کیلومتر شــبکه 
ســیمی با کابل خودنگهدار ، واگذاری عمده خدمات 
واگذاری انشــعاب و خدمات پس از فروش به دفاتر 
پیشخوان دولت، تهیه و نصب 40 دستگاه سکسیونر 
هوایی موتوردار ، ادامه پروژه مقاوم ســازی پایه های 
بتنی و تعمیرات پست های هوایی اقدام نموده است 
GIS وی همچنیــن ایجاد ارتباط نــرم افزارهای .

و تزرو با سیستم جامع مشــترکین به منظور تسریع 
فرآیندها و ارائــه خدمات مطلوب به مشــترکین و 
متقاضیان تکمیل تمام طرح های جامع شــبکه های 
توزیع در شهرســتان های حوزه عملیاتی شــرکت، 
بهره برداری از ۱9۱9۸کیلووات نیروگاه خورشیدی، 
تهیه پنج دستگاه باالبر و جرثقیل برای امور اجرایی 
در کنار فعالیت های روتین توسعه و اصالح شبکه ها 
و تامین روشــنایی معابررا از دیگــر فعالیت های این 
شرکت درسال گذشته ذکرکرد و گفت: خوشبختانه با 

همدلی، همکاری و حس مسئولیت پذیری همکاران 
بر اساس اهداف کالن پنجگانه شرکت در برنامه های 
کاهش نرخ خاموشــی توانســته ایم حدود سه سال 
از برنامــه جلوتر باشــیم . وی همچنین در خصوص 
کاهش مراجعات حضوری که بایســتی ساالنه ۱0 
درصد کاهش پیدا کند اظهارداشت : با نصب و اجرای 
سامانه جامع خدمات غیرحضوری مشترکین و اطالع 
رسانی ازطریق رسانه ها و تبلیغات محیطی مراجعات 
حضوری نیز حدود ۳0 درصــد از برنامه جلوترحرکت 
کردیم که جای تقدیر و تشــکر از کلیــه همکاران و 
مدیران امــور دارد. وی در خصوص افزایش ســهم 
تولید انرژی هــای تجدیدپذیر و کاهــش تلفات نیز 
متذکر شد: به دلیل شرایط اقتصادی و عدم تخصیص 
بودجه کافی از برنامه عقب تر و در مورد زمان واگذاری 
انشعاب از شبکه موجود عملکرد تقریبًا مطابق برنامه 
می باشد.شهبا در ادامه با اشاره به شعارسال با عنوان 
جهــش تولید ،توســعه ارتباط و تعامل هوشــمند با 
مشــترکین و متقاضیان به منظور کاهش مراجعات 
حضوری، گسترش اتوماسیون شبکه با بهره برداری 

از نرم افزارهای اسکادا و تکمیل ارتباط نرم افزارهای 
اصلی شرکت به یکدیگر ، را از برنامه های کلیدی این 
شرکت درسال جدید عنوان کرد و افزود: امیدواریم که 

به همکاری و تعاون بین بخشــی درسازمان بتوانیم 
مدت زمان واگذاری انشــعاب به متقاضیان و تلفات 

مقاوم سازی شبکه را کاهش دهیم.

مدیرعامل توزیع نیروی برق شمال کرمان :

  شکوفایی خدمات رسانی به مشترکین برق در سال جهش تولید

 معاون عملیات امور تغلیظ مجتمع 
مــس سرچشــمه گفــت: تولید 
کنسانتره در کارخانه تغلیظ مجتمع 
مس سرچشــمه به میزان ۶ درصد 

فراتر از برنامه افزایش یافت.
به گــزارش روابط عمومی مجتمع 
مس سرچشــمه، علی قاســم پور 
اظهار کرد: با توجــه به نام گذاری 
سال ۱۳99 از ســوی رهبر معظم 
انقالب با عنــوان »جهش تولید«، 
پرسنل امور تغلیظ در جهت تحقق 
شعار امسال تمام همت خود را برای 
تولید به کار بســتند و با مدنظر قرار 
دادن نقشه راه سال که در رأس آن 
کرامت انسانی، تفکر و برنامه ریزی 
برای رسیدن به اهداف بود، کار را 
آغاز کرده و در ســایه الطاف الهی 
و پشــتوانه مدیریت امــور تغلیظ، 
استوارتر از همیشه در مسیر رونق 

صنعت مس گام برداشته اند.
معــاون عملیــات امــور تغلیــظ 
مجتمــع مس سرچشــمه تصریح 
کرد: با همــت، تــالش، همدلی 

کارکنــان  مســئولیت پذیری  و 
ســختکوش امور تغلیــظ مجتمع 
اول  دوماهــه  در  سرچشــمه 
سال جاری، عالوه بر تحقق برنامه، 
در تولید کنســانتره حدود ۶ درصد 
فراتر از برنامه پیش بینی شده تولید 

داشته ایم.
د: برنامــه  مــه دا دا قاســم پور ا
پیش بینی فرآوری ســنگ معدن 
ورودی امــور تغلیظ تــا پایان ۲۲ 
اردیبهشــت ، چهار میلیون و 504 
هزار و ۱0۸ تن ســنگ معدن بوده 
که چهار میلیون و 5۷0 هزار و ۳4 
تن سنگ معدن مورد فرآوری قرار 
گرفته و ۶۶ هــزار تن )معادل ۲ در 
صد( فراتر از برنامه پیش بینی تولید 

بوده است.
معاون عملیات امور تغلیظ مجتمع 
مس سرچشــمه همچنیــن گفت: 
برنامه پیش بینی تولید کنســانتره 
امور تغلیظ تا پایان ۲۲ اردیبهشت، 
۱0۳ هزار و ۸0 تن کنسانتره بوده 
که ۱09 هزار و ۲0۱ تن کنسانتره 

تولید شــده و شش هزار و ۱۲0 تن 
)معادل ۶ درصد( فراتــر از برنامه 
پیش بینــی تولید بوده اســت و دو 
هزار و 400 تن کنســانتره )معادل 
۲.5 درصــد( نیز نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل افزایش تولید 

داشته ایم.
قاســم پور با بیان این کــه برنامه 
پیش بینی تولید مس محتوی امور 
تغلیظ تا پایان ۲۲ اردیبهشت ، ۲4 
هزار و ۲۲۳ تن مس محتوی بوده، 
افــزود: تاکنون ۲4 هــزار و ۷0۸ 
تن تولید انجام شــده که 4۸4 تن 
)معادل ۲ درصد( فراتــر از برنامه 

پیش بینی تولید بوده است.
وی با اشــاره به این که تحقق این 
تولیــدات در گــرو آماده به کاری 
شــامل  اصلــی  تجهیــزات 
سنگ شکن ها، آسیاها و تجهیزات 
آبگیری کنســانتره و باطله است، 
درخصــوص هدف ســال ۱۳99 
امور تغلیظ در زمینه آماده به کاری 
تجهیزات گفت: هــدف ما در این 

رابطــه 90 درصد آمــاده  به کاری 
تجهیزات اصلی است که از ابتدای 
سال 99 تا ۲۲ اردیبهشت  متوسط 
آماده به کاری تجهیزات اصلی 9۶ 

درصد بوده است.
قاســم پور تصریح کرد: دســتیابی 
به این مهم در گرو پایش مســتمر 
نیروی انسانی و تجهیزات است و 
همین امر باعث پایداری و جهش 
تولید امور تغلیــظ در این دوماهه 

بوده است.
وی در پایــان گفــت: جــا دارد از 
کارکنان تالشگر امور تغلیظ بابت 
تالش جهادی و تحقق تولید فراتر 
از برنامه در دوماهه اول سال ۱۳99 
تشــکر کنم؛ همچنیــن از حضور 
مؤثر واحدهای پشــتیبانی مجتمع 
در دســتیابی به جهــش تولیدات 
کارخانجــات امور تغلیــظ و نیز از 
همکاری نزدیک امور معدن و امور 
نظارت بر پیمانکاران در راســتای 
دستیابی به تولیدات فراتر از برنامه 

قدردانی می کنم.

 مدیر مجتمع فوالد بافت از توزیع هزار و 550 بســته 
کمک معیشتی در سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه 

خبر داد.
 یعقوب حاتمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 

مورد کمک مومنانه اظهار داشت: با توجه به آسیب هایی 
که بعضی از اقشار مردم از ویروس کرونا دیده اند مؤسسه 
خیریه یاس فاطمه النبی )س( وابســته به گروه مالی 
گردشگری به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفت 

و اقدام به تأمین هزار و 550 بســته کمک معیشــتی 
در ســطح شهرســتان های رابر انجام داد است.وی 
گفت: ارزش تقریبی هزار و 550 بسته کمک معیشتی 
تقریبًا ۷00 میلیون تومان است که هر بسته شمال ۱۲ 
قلم کاال می باشد و این بســته های کمک معیشتی با 
همکاری شرکت احیا اســتیل فوالد بافت و مسئوالن 
شهرستان های بافت، رابر، ارزوئیه در هر سه شهرستان 
توزیع شد.مدیر مجتمع فوالد بافت بیان کرد: عالوه بر 
این صدها بسته کمک مومنانه در سیرجان، حاجی آباد 
هرمزگان، رودبار جنوب و جازموریان از طرف گروه مالی 

گردشگری توزیع شده است.

به رغم حضور حداقلی کارکنان در دوران شیوع کرونا

تولید کنسانتره، ۶ درصد  فراتر از برنامه

لبیک گروه مالی گردشگری به فرمان رهبری؛

 ۱۵۵۰ بستـه معیشتـی توزیـع شـد

فــالح، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان 
گفت: این شرکت در ســال 9۸ با نصب ۳۲ هزار 
و ۲۷۳ انشعاب شهری و روستایی در سطح استان 
توانســت با ارتقاء دوپله ای رتبه خود نســبت به 
سال ۱۳9۷ ، به رتبه سوم کشــوری دست یابد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
کرمان این مهم در حالــی تحقق یافت که میزان 
تعهد و هدف گذاری گازاستان در سال 9۸ تعداد 
۳0000 علمک بوده اســت و با کســب این رتبه 
توانست رکورد بی ســابقه ای را از زمان تاسیس 
این شــرکت تاکنون در کارنامــه پرافتخار خود 

ثبت نماید. 
مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان کرمــان به 
گازرسانی به شهرستان های جنوبی نیز اشاره کرد 
و افزود: از ۱4شــهر جنوبی تا پایان سال گذشته 
۳ شهر گازرســانی شده اســت  و پیش بینی می 
کنیم که در سال 99 تعداد 5 شهر جنوبی دیگر به 

این تعداد افزوده گــردد. وی ادامه داد: از آنجا که 
جنوب کرمان قطب کشاورزی این استان پهناور 
می باشد وبزرگترین ســطح گلخانه های کشور را 
در خود جای داده است ، گازرسانی به این منطقه 
می تواند دستاوردهای بسیار خوبی را برای استان 

به همراه داشته باشد که از جمله آن ها میتوان به 
افزایش میزان اشتغالزایی و محرومیت زدایی در 
این مناطــق به دلیل افزایــش تولید محصوالت 
گلخانه ای و  راه اندازی صنایع تولیدی و صنعتی 

مختلف اشاره نمود. 

در نصب انشعابات در سال 98؛

شرکت گاز کرمان بر سکوی سوم کشوری ایستاد

در ماه رمضان؛ »خدمت کریمانه« خادمیاران رضوی ادامه دارد

مالرحمان مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر در ادامه برنامه های خــود در منطقه گل گهر به 
همراه جمعــی از معاونین و مدیران شــرکت از پروژه 

تیکنر مرکزی مجتمع گل گهر بازدید نمود.
  پروژه احداث تیکنر مرکزی مجتمع گل گهر با هدف 
بازیابی آب از جریان باطله طرح های توســعه خطوط 
کنسانتره مجتمع تعریف شده است. این پروژه شامل 
طراحی، مهندسی، تامین و اجرای یک دستگاه تیکنر 
از نوع تیکنرهای با نرخ ته نشینی باال و اجزای وابسته 

می باشــد.هدف از احداث این پروژه، آبگیری از باطله 
رقیق طرح های فرآوری غبار کارخانه تغلیظ، فرآوری 
غبار ته ریز سیکلون های کارخانه تغلیظ و باطله طرح 
توسعه پلی کام و بازگشــت آب بازیابی شده به چرخه 

تولید می باشد.
پروژه بعدی کــه در برنامه مالرحمان مــورد بازدید 
قرار گرفت، پروژه ارتقا و بهبــود کیفیت خطوط تولید 

کنسانتره 5و۶و۷ بود.
پروژه احداث خطوط 5و۶و۷ تولید کنسانتره گل گهر 

به ظرفیت تولید ۶ میلیون تن کنســانتره سنگ آهن 
در سال، در منطقه گل گهر تعریف و عملیات اجرایی 
آن از ســال ۱۳90 آغاز گردید و در حال حاضر هر سه 
خط جدید در حال تولید می باشند. پس از دستیابی به 
ظرفیت نامی خطوط طی دوره بهره برداری، شــرکت 
گل گهر تصمیمــی مبنی بر افزایــش ظرفیت تولید 
کنسانتره این ســه خط جدید از ۶ میلیون تن فعلی به 
۸,۱ میلیون تن کنســانتره در سال )هر خط تولید ۲,۷ 

میلیون تن در سال( اتخاذ نمود.

پروژه تیکنر مرکزی مجتمع گل گهر گل می کند
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  در استـان 

کرمـان 
 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: به مناسبت 
فرا رسیدن روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی این استان میزبان برنامه های 

متنوعی خواهد بود.
فریدون فعالی ضمن تبریک آغاز هفته میراث فرهنگی اظهار کرد: آغاز گمانه زنی 

بنای تاریخی قبه سبز، رونمایی از لوح های ثبت ملی آثاری همچون حمام احمدآباد 
دیلمقانی، بقایای جاده سنگفرش فهرج، خانه انصاف و قرآن قرآختایی و همچنین 
برگزاری نمایشگاه عکس های تاریخی اقدامات مرمتی این اداره کل از برنامه های 
شاخص هفته میراث فرهنگی استان کرمان است.وی به دیدار با اساتید کاشی تراش 

این استان در هفته میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: بازدید از روند مرمت پروژه های 
شتر گلو ماهان و یخدان لنگر، کاروانسرای وکیل و مسجد تاریخی ملک و همچنین 
کارگاه های مرمتی خانه های تاریخی که از طریق قانون ماده ۲۷ به بخش خصوصی 

واگذار شده اند از دیگر اقداماتی است که در هفته مذکور انجام می شود.

از ســوی توزیع نیروی برق جنوب 
استان انجام شد؛

ساخت دســتگاه چاله زنی 
برای اولین بار در کشور 

حمید مرادی مدیر دفتر بحران و پدافند غیر عامل 
شرکت از ساخت دســتگاه چاله زن برای اولین بار 
در کشــور خبر داد و گفت: این دستگاه به پیشنهاد 
همکاران شرکت برق جنوب کرمان و با همکاری 
شرکت هیماکو ساری ساخته و مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.
وی افزود: هدف از طراحی و ساخت این دستگاه، 
حفر چاله و کمک به نصب پایه های برق در زمان 
وقوع حوادثی از قبیل ســیل، زلزله، طوفان، برف 
و... می باشــد و به دلیل آســیب دیدن جاده ها در 
مواقع بحران، دسترســی و بازســازی شبکه های 
برق خسارت دیده در کمترین زمان ممکن امکان 
پذیر می باشد.مرادی مزایا و قابلیت های دستگاه 
چاله زن را برشــمرد و گفت: این دستگاه توانایی 
حفاری در عمق دو متر و با قطر ۶0 ســانتی متر را 
دارد و همچنین دارای مته الماس با امکان حفاری 
در زمین های سنگالخ را به ما می دهد و مجهز به 
سیستم تنظیم فشار حفاری می باشد.وی در ادامه 
سخنان خود بیان نمود: با استفاده از این دستگاه، 
زمان حفر یک چاله از چند ســاعت به چند دقیقه 
کاهش می یابد؛ افزایش عمق و قطر چاله نسبت به 
نمونه های مشابه موجود داخلی و همچنین کاهش 
هزینه ها نســبت به نمونه های قبل، از مزایای این 
دستگاه می باشــد.مدیر دفتر بحران و پدافند غیر 
عامل خاطرنشان کرد: دستگاه چاله زن، قابل نصب 
بر روی تراکتور چهار سیلندر، فرگوسن و رومانی و 
ترجیحا جفت دیفرانسیل می باشد و همچنین این 
دستگاه، حفر چاله برای یک پایه برق را در کمتر از 

پنج دقیقه انجام می دهد.

محمــد طاهــری مدیر عامل شــرکت 
مهندســی آب و فاضــالب اســتان 
کرمان طــی حکمی رضا رســتم آبادی 
را بــه ســمت » سرپرســت امــور آبفا 
 شهرســتان فهــرج« منصــوب کــرد. 
این حکــم با حضــور نماینــده محترم 
ولی فقیــه و امــام جمعه شــهر فهرج، 
حجت االســالم حــاج آقــا ابراهیمی ، 
فرماندار شهرســتان فهرج امیر باقری و 
جمعی از مســئوالن شهرستان از سوی 
ابراهیم نژاد،مشاور بهره برداری شرکت،  
به نمایندگی از سوی مدیر عامل و رئیس 
 هیئت مدیره به رســتم آبادی تنفیذ شد.

در این جلســه با تقدیم لوح ســپاس، از 
خدمــات مدیر پیشــین آبفا روســتایی 
شهرســتان فهرج، رســول بارانی تقدیر 
به عمل آمــد. همچنین در جلســه ای 
جداگانه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت مهندســی آب و فاضالب استان 
کرمان  مدیریــت امور آبفا شهرســتان 
 بــم را به مهنــدس احمد بیانی ســپرد.

در راســتای طــرح یکپارچــه ســازی 
شــرکتهای آب و فاضــالب شــهری 
طاهــری  مهنــدس  روســتایی،  و 
طــی حکمــی مهنــدس احمــد بیانی 
بفــا  آ »سرپرســت  ســمت  بــه  را 
 شهرســتان بــم« منصــوب کــرد.

این حکــم بــا حضــور مهندس هادی 
شهســوار پور فرماندار شهرســتان بم 

و جمعی از مســئولین این  شهرســتان 
از ســوی مشــاور بهره برداری شرکت 
 بــه مهنــدس بیانــی تنفیــذ گردید.

در این جلسه طی سپاس نامه ای از سوی 
مهنــدس طاهری از خدمــات مهندس 
پژمان زین الصالحین کــه مدیریت آب 
و فاضالب روســتایی شهرســتان بم را 

عهده دار بوده است تقدیر به عمل آمد.

تودیع و معارفه مدیران آبفا ی
 بم و فهرج برگزار شد

 مدیــر کل زندان های اســتان کرمان با 
اشاره به شیوع کرونا گفت: جشن گلریزان 
امسال در کرمان به صورت غیرحضوری 

و مجازی برگزار خواهد شد.
به گزارش  جام جم کرمان رمضان امیری 
پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری 
در خصوص نحوه برگزاری جشــن های 
گلریزان بیان داشت: زندان در کنار سایر 
دســتگاه های انتظامی و امنیتی وظیفه 
نگهداری از متهمــان و محکومانی را بر 
عهده دارد که با تشــخیص مقام قضائی 

وارد زندان شده اند.
وی با بیــان اینکه نقش زنــدان در امر 
امنیت جامعه بر کســی پوشــیده نیست، 
افزود: اســتان کرمان دارای ۱0 زندان، 
یک بازداشــتگاه موقت و یــک کانون 

اصالح و تربیت است.

جلوگیری از ورود ۳۵۰ نفر به 
زندان های کرمان

مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی استان 
کرمان گفــت: از زمان تصــدی آیت اهلل 
رئیســی و با توجه به نگاهی که به بحث 
کاهش جمعیت کیفــری در بخش های 
مختلــف دارد پنــج اقامتــگاه موقت در 

کرمان، بم، جیرفت، کهنوج و ســیرجان 
راه اندازی کرده ایم. کسانی که به دستگاه 
قضائی معرفی می شــوند تا زمان تأمین 
قــرار وثیقه در ایــن مراکــز نگهداری 

می شوند.
امیری تصریح کرد: این افراد بدون اینکه 
اسم آنها در لیســت زندان ها ثبت شود به 
مدت ۱4 روز در اقامتگاه ها می مانند تا فرد 
یا رضایت شاکی را کسب کند یا کفالت یا 
وثیقه بگذارد کــه در این صورت به دلیل 
جرمی کوچک نام زندان بر پیشــانی فرد 

زده نمی شود.
وی گفــت: طی ســه ماه عملکــرد این 
اقامتگاه هــای موقــت از ورود ۳50 نفر 
به زندان و انگشــت نــگاری جلوگیری 
شــد که در این راســتا کرمان به عنوان 
پایلوت از بین ۳۱ اســتان برای این طرح 
انتخاب شد و طی دو هفته گذشته نیز بقیه 
اســتان ها این طرح را اجرا کرده اند.مدیر 
کل زندان هــا و اقدامات تأمینی اســتان 
کرمان در بخشی از ســخنان خود با بیان 
اینکه جرایم به دو نوع عمــد و غیرعمد 
تقســیم بندی می شــوند، یادآور شد: در 
ســال های اخیر کرمان جزو استان های 
برتر در بخش آزادی زندانیان جرایم غیر 
عمدی و کمک خیران قرار داشته است.

امیری گفــت: از مجموع آمــار زندانیان 
تقریبًا ۱.5 درصد در بخش جرایم غیر عمد 
مثل قتل شبه عمد، بدهکاران مالی، نفقه، 
مهریه، خسارت های کارگاهی می باشند.

نیاز به ۱۰ میلیــارد تومان برای 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

وی ابراز داشت: ۱0 میلیارد و ۸۳0 میلیون 
تومــان در راســتای آزادی زندانیان غیر 
عمد نیاز داریم کــه انتظار داریم خیران و 

متدینان همچون سال های قبل به کمک 
ستاد دیه استان بیایند.

مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی استان 
کرمان تصریح کرد: در ایــام ماه مبارک 
رمضان هر ساله زندانیان جرایم غیر عمد 
و خانواده های آنان چشــم به راه کمک 
ســتاد و خیران برای آزادی خود هستند. 
علی رغم مشــکالت پیش آمده به خاطر 
شــیوع کرونا با تدبیر صــورت گرفته و 
اطالع رســانی که شــده مردم متدین با 
برنامه هایی که ستاد دیه تعریف کرده در 
جمع آوری کمک ها خوب عمل کرده اند 
ضمن اینکه جشــن گلریزان امســال به 
صورت غیرحضوری و مجــازی برگزار 

خواهد شد.
امیــری افــزود: زنــدان برای افــراد و 
خانواده های آنان خســارات بســیاری از 
لحاظ روحی، اقتصــادی و.... در بر دارد 
ضمن اینکه امــروز در کنــار فردی که 
زندانی می شــود خانواده بیشتر مجازات 
می شود لذا با توجه به برنامه های صورت 
گرفته با پیگیری های ســتاد دیه در کنار 
اینکه فرد یــک مقدار از بدهــی خود را 
پرداخت می کند، تسهیالت قرض الحسنه 
و کمک خیرین هم به کمک وی می آید.

مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی استان 
کرمان گفت: در طول سال ما هر هفته در 
هر زندان دو جلسه صلح و سازش را )هم 
در جرایم عمد و هم غیر عمد( در راستای 
جلب رضایت شاکیان برگزار می کنیم که 
در سال گذشته حدود ۲00 جلسه صلح و 
ســازش برگزار و مبلغ ۸۶ میلیارد تومان 
از شــاکیان تخفیف گرفته شــد که خود 
شــاکیان با اعالم رضایت به نوعی جزو 
خیران محسوب می شوند و کمک بسیار 

خوبی به ستاد دیه شد.

مدیر کل زندان های کرمان:

جشن گلریزان زندانیان برگزار می شود

مبادله تفاهم نامه ،کاهش بار شهرک های صنعتی
 در پیک شبکه سراسری برق

در آیینی باحضور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان، مدیر عامل شرکت های 
صنعتی، معاون فروش و خدمات مشترکین و مدیر 
دفتر مدیریت مصرف شرکت برق جنوب کرمان، 

اردیبهشت سال جاری برگزار گردید.
مهدوی نیا مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان در خصوص تفاهم نامه کاهش 
بار شرکت های صنعتی در ایام پیک شبکه سراسری 
برق تصریح نمود: ایــن تفاهم نامه در راســتای 
همکاری صنایع در مدیریت پیک بار سال 99 منعقد 
می گردد و در صورت همکاری صنایع با شــرکت 
برق، عالوه بر تخفیفاتی که شامل این صنایع  می 
شود، صنعت مذکور نیز از لیست احتمالی مدیریت 
اضطراری بار حذف خواهند شــد.وی افزود: این 
تفاهم نامه کمک شــایانی به گذر از پیک بار سال 
99 خواهد کرد و این مهم باعث جلوگیری از اعمال 

خاموشی های ناخواسته، توسط شرکت می شود.
وی افزود: مصرف برق مشترکین صنعتی در سال 
گذشــته  ۳05 میلیون کیلو وات ســاعت به مبلغ 
۳۱ میلیارد تومان برق بوده اســت کــه از این بین 
شهرستان های ســیرجان، بم و جیرفت بیشترین 
میزان مصرفی را داشتند.مجتبی ثمره، مدیر دفتر 
مدیریت مصرف به ارائه گزارشــی از فعالیت های 
شــرکت در خصوص طرح های تشویقی در حوزه 
صنایع پرداخت و گفت: ســال گذشته 5۲۲ تفاهم 
نامه بین شهرک های صنعتی و مشترکین صنعتی با 
قدرتی بیش از یک مگاوات مبادله شده است و مقدار 

دیماندی کاهش یافته در سال 9۸ بیش از ۱0 مگا 
وات بوده است و در مجموع  مبلغی قریب به 900 
میلیون تومان پاداش به مشترکین صنعتی همکار 

اهداء گردیده است.
وی خاطرنشان کرد:تفاهم نامه هایی که سال 9۸ با 
تمام مشترکین صنعتی، کشاورزی و اداری منعقد 
شد، رشد بســیار خوبی نسبت به ســال 9۷ داشته 
و  در میزان پاداش مشــترکین، حــدود ۶0 درصد 
رشد مشاهده شــده اســت.ثمره در ادامه سخنان 
خود تصریح نمود: برای گذر از پیک بار ســال 99 
نرم افزاری طراحی شده که با اســتفاده از آن، بار 
شهرک های صنعتی و مشترکین صنعتی با قدرت 
بیش از یک مگاوات شهرســتان های تحت حوزه 

عملیاتی شرکت به صورت دقیق پایش می شود. 
وی افزود: با توجه به ضوابط اجرائی پاســخگویی 
بار مشترکین صنعتی در حوزه فعالیت این شرکت، 
صنایع می توانند از طرح های ذیل استفاده نموده و از 
تخفیفاتی که به ایشان تعلق می گیرد بهره مند شوند.

ثمره طرح های مذکور را برشمرد و گفت:جابجایی 
تعطیالت هفتگی از روز جمعه به یکی از روزهای 
کاری هفته از ابتدای تیر تــا انتهای مرداد، کاهش 
بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج بار شبکه از ۲0 
خرداد تا ۱5 شهریور، کاهش یا قطع بار برنامه ریزی 
شده از ابتدای تیر لغایت انتهای مرداد برای صنایع 
تک شــیفت، از جمله طرح هایی می باشد که این 

شرکت در اختیار صنایع همکار می گذارد.

فریدون فعالی خبر داد؛
کرمان، میزبان برنامه هایی متنوع در هفته میراث فرهنگی

مراسم تودیع معارفه مدیر آبفا  شهرستان فهرج

مراسم تودیع معارفه مدیر  آبفا  شهرستان  بم

»قیمت ارزان محصول گوجه کشاورزان 
قلعه گنجی را در آستانه ورشکستگی کامل 
قرار داد و حمایت های مقطعی مسئوالن از 
کشاورزان جنوب استان کرمان هم راه به 

جایی نبرد.«
قیمت تمام شــده هر کیلوگرم گوجه فرنگی برای 
کشــاورز با توجه به باال رفتن نــرخ ارز و افزایش 
قیمت بذر و کود، سم و ... حداقل هزار و 500 هزار 
تومان است در حالی که این روزها محصول تولیدی 
کشاورزان جنوب اســتان کرمان چیزی بین 400  
تا هزار تومــان در هر کیلو خریداری می شــود که 
این کاهش شــدید قیمت محصول گوجه فرنگی، 
کشــاورزان این منطقه را در آســتانه ورشکستگی 

قرار داده است.
در حالی کشــاورزان گوجه کار قلعه گنجی به پایان 
فصل برداشــت محصول گوجــه فرنگی نزدیک 
می شوند که حمایت های مقطعی از آنها راه به جایی 
نبرده است و حمایت های مســئولین از کشاورزان 
فقط یک مسکن و راهکار مقطعی برای این بخش 

آسیب پذیر جامعه است.
یکی از معضالتی که نه فقــط در این روزها که در 
ســال های اخیر به عنوان بزرگ ترین دغدغه های 
کشاورزان جالیزکار شهرســتان قلعه گنج و جنوب 
استان کرمان مطرح بوده نوسان شدید قیمت ها و 
نبود بازار مناسب برای فروش محصوالت تولیدی 
این منطقه است که متاسفانه در روزهای اخیر بازار 

محصول گوجه فرنگی به دلیل افت شــدید قیمت 
وضعیت بسیار وخیمی پیدا کرده است.

کشــاورزان گوجه کار قلعه گنجی کــه این روزها 
درآستانه ورشکستگی کامل قرار دارند در گفت وگو 
با تسنیم از مشــکالت، دغدغه  ها و نگرانی هایشان 
می گویند از اینکه همه ســاله همزمان با شــروع 
فصل برداشت محصوالت کشاورزی جنوب استان 
کرمان، به یکبــاره عــده ای دالل غیربومی وارد 
منطقه می شوند و محصوالت کشاورزی و حاصل 
ماه  ها تالش، زحمت و دســترنج کشــاورزان را با 

قیمت بسیار اندک خریداری می کنند.
خارائی یکی از کشــاورزان جالیزکار قلعه گنجی با 
بیان اینکه وقتی قیمت تمام شــده محصول گوجه 
فرنگی برای هر کیلوگرم باالی ۲ هزار تومان برای 
کشاورزان اســت گفت: در این شرایط چطور قبول 
کنیم که یــک دالل محصول ما را بــه قیمتی زیر 
هزار تومان خریداری کنــد و همین محصول را در 
اســتان های همجوار با قیمت باالی ۳ هزار تومان 

به فروش برسانند.
علــی محمدی یکــی دیگــر از این کشــاورزان 
قلعــه گنجی نیــز در گفت وگو با تســنیم گفت: از 
دستگاه های نظارتی خواهشمندیم که به وضعیت 
افت قیمت محصوالت جالیــزی ورود پیدا کنند تا 
این مسئله را به صورت واقعی و برای همیشه حل 
کنند و هر ساله کشــاورزان برای فروش محصول 
خود درمانده نباشند و نتیجه چندین ماه تالششان 

پایمال نشود.کشاورزان جنوب کرمان همه ساله با 
تراژدی ورشکستگی مواجه هستند

امید پیش بین یکی از کشــاورزان روســتای ریگ 
ســلمی نیز گفت: سال هاست که کشاورزان منطقه 
برای فروش محصــوالت خود با مشــکل مواجه 

. هستند
وی ادامه داد: هر چند گاهی اوقــات و به صورت 
مقطعی ُمســکن هایی بــرای فراموشــی این درد 
تزریق می شــود اما برای من بعنوان یک کشاورز 
گوجه کار که تنها درآمد زندگی ام کشاورزی است، 
همه ساله باید با تراژدی ورشکستگی مواجه باشم 
و هم اکنون نیــز بدهکار بانک ها و فروشــندگان 
لوازم کشــاورزی هســتم که نیاز به حمایت جدی 

مسئوالن است.
برای حمایت از کشاورزان قلعه گنجی طرح خرید 
حمایتی گوجه فرنگی توســط تعاونی روستایی از 
سوی مسئولین ذیربط بیان شد که متاسفانه تعاون 
روستایی با وجود تاکید مسئولین به این طرح ورود 
نکرده و این طرح در شهرســتان قلعه گنج عملی 
نشــد و کشــاورزان قلعه گنجی به ناچار محصول 
خود را با قیمت بســیار اندک به کارخانه ُرب گوجه 

فرنگی تحویل دادند.
الزم به ذکر است فروش گوجه با نرخ تصویب شده 
درآمدی برای کشــاورزان گوجه کار جنوب استان 
کرمان نداشــت که هیچ، حتی هزینه های صرف 

شده برای کاشت محصولشان را هم جبران نکرد.

تراژدی ورشکستگی، در انتظار کشاورزان جنوب کرمانی
 دالالن حاصل    دسترنج گوجه کاران را با قیمت  اندک خریداری می کنند  
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