
توسعه پایدار در شرکت توسعه آهن و فوالد 
HSE گل گهر با اجرای درست نظام مدیریت

مرتضی احمدی، مدیر سالمت، ایمنی و محیط زیست عنوان کرد:

4ویــژه هـا

دکتر علی رستمی 
مدیرعامل شرکت ملی 

صنایع مس ایران شد
کشاورزان، روستائیان 

عشایر و افراد فاقد بیمه 
برای بیمه شدن اقدام کنند

فضا را برای فعالیت 
نیروهای بومی فراهم 

می کنیم

استاندار کرمان:مدیر بیمه اجتماعی استان کرمان:
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وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حکمی، محســن روحــی را به عنــوان مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان منصوب کرد.

در متن حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به محسن روحی آمده است.
نظر به شایستگی، تجارب ارزشمند و روحیه انقابی و...

باحکم وزیر فرهنگ؛

مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی حکم گرفت

2

ــر بــیــمــه اجــتــمــاعــی کـــشـــاورزان،روســـتـــایـــیـــان  ــدی م
وعشایر اســتــان کــرمــان گفت: افــرادفــاقــد بیمه با 
توجه به پرداخت یارانه های دولتی می توانند بیمه شــده و 
ازمــزایــای صندوق بیمه اجتماعی کــشــاورزان،روســتــایــیــان و 

عشایر بهره مند شوند.
محمد میرجعفری،افزود:کمتر از ۵۰ درصــد از جامعه هدف 

بیمه این صندوق شده اند و۱۰۰هزار نفر جامعه ... 

 اســتاندار کرمــان با بیــان این کــه این اســتان کمبود 
نیروی متخصــص ندارد، گفــت: فضا را بــرای فعالیت 

نیروهای بومی فراهم می کنیم.
محمدمهدی فداکار در چهاردهمین جشــنواره کارآفرینان برتر 
اســتان، افزود: با این کار بســیاری از ظرفیت ها به استان برمی 
گردد و مورد استفاده قرار می گیرد.وی اظهار داشت: کارآفرینی 

یکی از گزاره های مهم برای ایجاد اشتغال...
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کشاورزان برای استفاده از تعرفۀ رایگان کشاورزی باید نسبت به انعقاد تفاهم نامه 
با اداره برق منطقه خود اقدام کنند.

، از ابتدای خردادماه سال ۱4۰۱،  بر اساس جزئیات اعام شده از سوی شــرکت توانیر
کشــاورزانی که نســبت به عقــد تفاهم نامه با شــرکت های توزیــع بــرق منطقۀ خود 
اقدام کردند و از ســاعت ۱2 تا ۱7 فعالیت برقی از جمله روشن بودن موتور چاه خود 

را متوقف کنند، در سایر ساعات شــبانه روز می توانند از تعرفه برق رایگان استفاده 
ح بهره مند  کنند. بر اســاس اظهارات وزیر نیرو، تنها کشــاورزانی می توانند از این طر
شــوند که با صنعــت بــرق تفاهم نامه داشــته باشــند.در همین راســتا، کشــاورزان 
ح می توانند با مراجعه حضوری به ادارات برق شــهر خود یا مراجعه  متقاضی این طر
به تارنمای این ادارات نســبت به ثبت نــام و عقد تفاهم نامه اقــدام کنند.به عقیدۀ 

بسیاری از کارشناســان حوزۀ کشــاورزی، در فصل گرم، میزان تبخیر و تعرق ناشی از 
مصرف آب در ساعات ظهر با باالترین حد ممکن می رسد و لذا توقف فعالیت های 
آبیاری در این ســاعات و انتقال آن به ســاعات با دمــای کمتر عاوه بــر رایگان کردن 
هزینه برق می تواند زمینه افزایش راندمان آبیاری و تولید محصول با ساعت آبدهی 

مشخص را فراهم کند.

برق زمین های کشاورزی با یک شرط رایگان می شود 2
خبر خبر

 اســتاندار کرمان بــا بیــان این که ایــن اســتان کمبود 
نیروی متخصص نــدارد، گفــت: فضا را بــرای فعالیت 

نیروهای بومی فراهم می کنیم.
در  فــداکار  محمدمهــدی  جام جــم،  گــزارش  بــه 
چهاردهمیــن جشــنواره کارآفرینــان برتــر اســتان، 
افــزود: بــا ایــن کار بســیاری از ظرفیت هــا بــه اســتان 
برمی گــردد و مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.وی اظهار 
داشــت: کارآفرینــی یکــی از گزاره هــای مهــم بــرای 

ایجــاد اشــتغال، افزایــش تولیــد و ارزش پــول ملــی و 
کاهــش آســیب های اجتماعــی اســت.نماینده عالــی 
دولــت در اســتان کرمــان بــا بیــان این کــه بســیاری از 
ســرمایه گذارها، کارآفریــن نیســتند؛ اظهــار داشــت: 
برخی سرمایه گذاران ســرمایه و عاقه در تولید دارند، 
امــا کارآفرینــی را بــه عنــوان یــک تخصــص در اختیــار 

ندارند.
وی تصریــح کــرد: کارآفرینــی صرفــا پــول، ســاخت و 
تخصــص  یــک  بلکــه  نیســت،  گــذاری  ســرمایه 
بــا ویژگی هایــی چــون ریســک پذیــری بــاال و دانــش 
فنــی اســت کــه ضمــن تولیــد ســود و ثــروت، ایجــاد 
، ســرمایه را هــم  فرصت هــای تــازه در اقتصــاد کشــور
پیدا می کند.فداکار گفت: پنجره واحد سرمایه گذاری 
در حــال پیگیــری اســت و ســعی می کنیــم تســهیل 

کننده کارها باشــیم.وی همچنین تفســیر مشترک از 
فرامین و قوانیــن را کمک کننــده تولید دانســت و بر 
استفاده شــرکت ها و واحدها از ابزارهای تامین مالی 
نویــن تاکیــد کــرد و افــزود: بــورس ظرفیــت خوبــی در 
اوراق و بعضی ابزارهای نوین مالــی دارد که می توان از 

این ظرفیت نهایت استفاده را داشت.
یــن اســتان کرمــان شناســنامه  ۱۰ هــزار کارآفر

دارند
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمان 
آییــن بــه تفــاوت میــان اشــتغالزایی  نیــز در ایــن 
و کارآفرینــی پرداخــت و گفــت: کارآفرینــی بــا ایــده 
نــو می توانــد منجــر بــه اشــتغال شــود و گره گشــای 
اقتصــاد امروز مــا خواهــد بود.مجتبی مصبــاح تعداد 
کارآفرینــان شناســنامه دار اســتان کرمــان را ۱۰ هــزار 

نفــر اعــام کــرد و گفــت: 224 کارآفریــن در ســامانه 
اعامــی جشــنواره ثبــت نــام کردنــد کــه ۵۳ نفــر قابل 
ارزیابــی و 2۳ نفر بــه بازدید میدانی رســیدند.مدیرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان گفــت: 
۳ کارآفریــن کرمانــی بــه مرحلــه کشــوری راه یافتنــد.

و  ســیرجان  مــردم  نماینــده  حســن پور  شــهباز 
بردســیر در مجلس شــورای اســامی و رئیس مجمع 
نماینــدگان اســتان نیــز در ایــن آییــن، لــزوم اجــرای 
قوانین حمایتی از کارآفرینان و در کنار آن رفع قوانین 
نیروهــای  تربیــت  و  مزاحــم  دســتورالعمل های  و 
متخصص و ماهــر را در راســتای برنامه های توســعه، 

اشتغال و رونق اقتصادی مورد تاکید قرار داد.
همچنیــن در ایــن آییــن از کارآفرینــان برتــر اســتان 

کرمان با حضور مسئوالن قدردانی شد.

ضمیمه رایگان روزنامه در  کرمانضمیمه رایگان روزنامه در  کرمان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

استاندار کرمان:

فضا را برای فعالیت نیروهای بومی فراهم می کنیم
امام جمعه کرمان:

 تغییر مدیریــت قضایی به منزله 
تزریق قدرت جدید برای توســعه 

و پیشرفت است

حجت االســام حســن علیــدادی ســلیمانی در 
دیــدار رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
مراتــب تقــوا و مراعــات جهــات را از ویژگی هــای 
ریاســت کل جدیــد دادگســتری اســتان کرمــان 
برشــمرد و اظهار داشــت: بومی بودن و شناخت 
دقیــق از اســتان و نیــز تجربــه بــاالی مدیریــت 
قضایی در اســتان های سیســتان و بلوچســتان 
و خراســان جنوبــی از نقــاط قــوت ریاســت جدید 
دادگســتری اســتان کرمــان بــه شــمار مــی رود.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه اســتان کرمــان از نظــر 
تاریخــی، بافــت اجتماعــی، جایــگاه اقتصــادی و 
غیــره ویژگی هــای منحصر بــه فــردی دارد، عنوان 
کرد: دستگاه قضایی در تســهیل مسیر توسعه 
اقتصــادی و برداشــتن موانــع توســعه نقــش به 
ســزایی دارد.نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان 
با بیــان این کــه دســتگاه قضایــی اســتان کرمان 
در ســال های اخیــر پیشــرفت های بســیار زیادی 
داشــته اســت، گفت: تغییر مدیریت ها به منزله 
تزریــق قــدرت جدیــد بــرای توســعه و پیشــرفت 
دســتگاه قضایی اســت.وی بیان کرد: در استان 
کرمان بــه انــدازه کافــی نیــروی متخصــص وجود 
منابــع  صحیــح  یــت  مدیر بــا  می طلبــد  و  دارد 
انســانی، حداکثــر بهــره وری از ظرفیت هــای ایــن 
حــوزه انجــام شــود و همــواره آمــاده هســتیم که 
از دســتگاه قضایــی بــا توجــه بــه حفظ اســتقال 

دستگاه قضا حمایت کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در حکمی، محســن روحی را بــه عنوان 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان منصوب کرد.

در متــن حکــم محمدمهــدی اســماعیلی خطــاب بــه محســن روحــی 
آمده است.

وحیــه انقابــی و دینــی  زشــمند و ر نظــر بــه شایســتگی، تجــارب ار
جناب عالــی، بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان »مدیــرکل فرهنــگ و 

ارشاد اسامی استان کرمان« منصوب می شوید.
امیــد واثــق اســت کــه بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بهره گیــری 
شایســته از ظرفیت هــای فرهنگی آن اســتان و بــا امعان نظــر و توجه 
ح وظایــف وزارت خانــه و آن اداره کل، به صورت  کامل به اهداف و شــر

خاص نسبت به اقدامات مربوطه اهتمام جدی به عمل آورید.
از خداونــد متعال خواســتارم که با یــاری همکاران خــدوم آن اداره کل 
 ، و مغتنم شــمردن فرصت خدمت بــه مردم فرهنگ دوســت آن دیار
تحــت توجهــات و حمایــت حضــرت بقیه اهلل االعظم)عــج( و رهبــری 

حکیمانه امام خامنه ای)زیدعزه( موفق و مؤید باشید.«
گفتنــی اســت، محســن روحــی متولــد ســال ۱۳۵۵ و دانــش آموختــه 
کارشناســی ارشــد مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی هــای فرهنگی و در 
مرحله دفاع از رســاله خــود در مقطع دکتری »علوم سیاســی؛ مســائل 
ایــران« اســت.از جمله ســوابق اجرایــی و مدیریتــی روحی می تــوان به 
معــاون فرهنگــی و هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
، مدیــرکل  کرمــان، مدیــرکل ســازمان جوانــان، مشــاور اســتاندار
اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری کرمــان و مدیــرکل کانــون پــرورش 

فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان اشاره کرد.
روحــی همچنیــن دارای مقــاالت علمــی پژوهشــی در حــوزه »تربیــت 
سیاسی الگوی ایرانی اسامی مکتب شهید ســلیمانی« و »مشارکت 

سیاسی و تربیت نسل منتظر در سبک زندگی مهدوی« است.
وحــی می تــوان بــه   از جملــه فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی ر
سرپرســتی بنیاد فرهنگی کرمان شناسی، عضو شورای مرکزی قرارگاه 

فرهنگــی خاتــم االوصیــاء اســتان کرمــان و رئیــس کارگــروه فرهنگــی 
دینی شورای فرهنگ عمومی استان اشاره کرد.

وی همچنین مــدرس مراکز آموزش عالی در رشــته مدیریت فرهنگی 
است.

یــادآور می شــود، پیــش از ایــن محمــد علیــزاده عهــده دار ایــن 
مســئولیت در اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی در اســتان کرمــان 

بود. 

باحکم وزیر فرهنگ؛

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی حکم گرفت

بــانــوی مــددجــوی تحت حمایت کمیته امــداد 
شهرستان بم از توابع استان کرمان توانست 
زمینه اشتغال ۱۶ نفر زن سرپرست خــانــوار را 

فراهم کند.
ــزارش پــایــگــاه اطــاع رســانــی کمیته امـــداد،  بــه گـ
ــادی مــتــولــد ســـال ۱۳۵۶ ساکن  ــی آب فــاطــمــه عــل
شهرستان بــم اســت کــه بــا دریــافــت تسهیات 
قرض الحسنه اشتغال از این نهاد و راه انــدازی 
ــاه تـــولـــیـــد ظـــــروف ســـرامـــیـــکـــی عـــــاوه بــر  ــ ــارگ ــ ک
خودکفایی خود توانسته زمینه اشتغال ۱۶ نفر 
را نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم 

کند.
این کارآفرین موفق که حدود ۱۹ سال است این 
کــارگــاه را راه انـــدازی کــرده اســت در مــورد شرایط 
زندگی، کار و حرفه خود می گوید: در ابتدا مغازه 
کوچکی داشتم که سفال خام تولید و بــرای کار 
میناکاری به فروش می رساندم که درآمد ناچیزی 
کسب می کردم و سپس با حمایت کمیته امداد 
یــافــت ۵۰ میلیون  و راهنمایی و مــشــاوره و در
تومان تسهیات قرض الحسنه اشتغال موفق 
به راه اندازی کارگاه تولید ظروف سرامیکی شدم.
ــت تــســهــیــات  ــ ــ ــاف ــ ــ ی ــا در ــ وی مـــــی افـــــزایـــــد: بـ
قــرض الــحــســنــه اشــتــغــال از کــمــیــتــه امـــــداد و 
راه اندازی کارگاه تولید ظروف سرامیکی توانستم 
زمینه اشتغال ۱۶ نفر زن سرپرست خــانــوار را 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کنم.
این مددجوی موفق با اشاره به این که به دلیل 
نداشتن سرمایه جهت خرید تجهیزات مجبورم 
وش  وف سرامیکی را به صورت عمده به فر ظــر

برسانم و ســود کمی عــایــدم مــی شــود می گوید: 
ح و خرید دستگاه های  هم اکنون برای توسعه طر
جدید بــرای تولید پایه و دیگر ملزومات ظروف 
سرامیکی نیاز به ۱۵۰ تا 2۰۰ میلیون تسهیات 
ــار مــی تــوانــم  ــب ــورت تــأمــیــن اعــت ــ دارم کـــه در ص
 زمینه اشتغال افــراد جویای کار زیــادی را فراهم 

کنم.
وی از ارسال محصوالت تولیدی سرامیکی خود 
بــه اســتــان فــارس خبر مــی دهــد و می گوید: این 
محصوالت از استان فارس به شهرستان گناوه 

ارسال و به فروش می رسند.
ــداد با  ــ ــادی مــی افــزایــد: کمیته ام ــی آب ــل خــانــم ع
همراهی و بازدیدهای مستمر از کارگاه موجب 
رفع کبودها و ارائه مشاوره های الزم و همچنین 

توسعه و پیشرفت کارم شده است.
وزی  ر و  زق  ر کـــســـب  ــه  ــ ــن کـ ــ ایـ ــان  ــ ــی ــ ــاب ــ ب وی 
کــارم  حالمهم ترین انگیزه و عامل پیشرفت 
بــوده می گوید: بــا توجه بــه شــرایــط دشـــواری که 
در زندگی تجربه کردم توانستم روی پای خودم 
ــوم و امــــروز نــه تــنــهــا به  بــایــســتــم و خــودکــفــا شـ
توانمندی رسیده ام بلکه برای دیگر خانواده های 

نیازمند نیز کار و اشتغال ایجاد کرده ام.
این بانوی کارآفرین ضمن تقدیر از حمایت های 
خــوب کمیته امـــداد مــی گــویــد: بـــدون شــک اگر 
راهــنــمــایــی هــا و هــمــراهــی هــای ایـــن نــهــاد نبود 
من نمی توانستم ایــن کــارگــاه را راه انـــدازی کنم 
ــاه تــوانــســتــم عـــاوه بر  ــارگ و بــا راه انـــــدازی ایـــن ک
ــراد نیازمند  خودکفایی خــود زمینه اشتغال اف

دیگری را فراهم کنم.

بانوی مددجوی بمی زمینه اشتغال 16 زن 
 سرپرست خانوار را فراهم کرد

چهارمین جلســه هماهنگــی و آمادگــی کنترل پیک 
۱4۰۱ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با 
حضور مدیر عامل و ســایر اعضای کارگروه مدیریت 

پیک ۱4۰۱ در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
در این جلسه مدیر عامل شرکت توزیع برق شمال 
اســتان از اعضای کارگروه و مدیران امورها خواست 
تا برای پایداری شــبکه همــه ظرفیت و تــوان خود در 

پیک ۱4۰۱ به کار بندند .
به گزارش جام جم، محمد ســلیمانی اظهار داشــت : 
امســال نیز عاوه بر اقدامات انجام یافته جهت گذر 
از پیک همچون ســالهای گذشــته ؛ اعضای کارگروه 
مدیریت پیک ۱4۰۱ بر اســاس مســئولیت ســازمانی 
افراد انتخاب شده اند و انتظار می رود کلیه برنامه ها 
ح های پیک سایی  و اقدامات الزم به منظور اجرای طر
و مدیریــت مصــرف بــرق، از طــرف اعضا و همــکاران 

پیگیری و اجرا شود.
وی بــا تقدیــراز عملکــرد ادارات کم مصــرف و همکار 

در برنامه های پیک بار تابستان سال گذشته گفت: 
امسال با مشارکت بســیج کارمندان پایش مصرف 

برق سازمان ها و ادرات انجام خواهدشد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه جلســه هماهنگــی گــذر از 
پیک بار با صنایــع همکار در شــهرک صنعتی کرمان 

برگزار شــد اظهارداشــت: همکاری صنعت در اجرای 
، بســیار اثرگذار اســت و بــا برنامه  برنامه هــای اوج بار
ریزی الزم از طرف سازمان صمت از ظرفیت آنان بهره 

مندی مناسبی صورت خواهد پذیرفت.
وی تصریح کرد: در راستای برنامه آموزش و فرهنگ 

سازی، از ظرفیت رسانه های جمعی استفاده خواهد 
شــد تا در زمینه اقناع ســازی مــردم بتوانیــم گامهای 

موثری برداریم.
ســلیمانی گفــت: فرهنــگ ســازی عمومــی مدیریت 
مصــرف یــک ضــرورت اســت و بــا تشــریک مســاعی 
و همــکاری بیــش از پیــش مشــترکان، امیدواریــم 
بتوانیــم از پیــک بــار ســال جــاری بــا موفقیــت گــذر 
نماییم.گفتنی اســت در این نشســت کــه معاونان 
مشــترکان، بهره بــرداری، هماهنگی شهرســتان ها، 
مدیریت توزیع برق شهرستان کرمان، مدیران دفتر 
روابط عمومی و مدیریت مصرف و لوازم اندازه گیری، 
حراســت، مدیران امورهــای اجرایی حضور داشــتند 
از خدمــات آقــای محمــد علــی امیــری دبیرفرهنگــی 
شــرکت درراســتای توســعه فعالیت هــای فرهنگی، 
ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت وپیگیری مســائل 
مربوط به خانواده جانباختگان حادثه ســیل گلباف 

تجلیل شد. 

یت پیک بار 1401 شمال اســتان عنوان شد:  در چهارمین جلســه کارگروه مدیر

به کار گیری همه ظرفیت ها برای پایداری شــبکه برق در ایام پیک بار

توســعه همکاری های علمی و فناورانه دانشگاه 
تبریــز و شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در 
نشستی به میزبانی دانشــگاه تبریز مورد بررسی 

قرار گرفت.
نشست توسعه همکاری ها با محوریت بررسی نحوه 
راه اندازی آزمایشــگاه مرجع شــمالغرب با حضور دکتر 
علــی رســتمی مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایران، جهانگیر رضوی مدیر مجتمع مس آذربایجان) 
مجتمــع مــس ســونگون(، دکتــر معصومــه پاشــایی 
، در  نماینــده مرنــد و جلفــا و رئیــس دانشــگاه تبریــز

دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش جام جم، صفر نصراله زاده رئیس دانشــگاه 
تبریز در این نشســت با تاکید بر این که این دانشگاه 
، با  به عنــوان یکــی از دانشــگاه های جامع و برتر کشــور
توجه به توانمندی ها و ظرفیت هایی که در بخش های 
مختلف و از جمله در حوزه معدن دارد، آماده هر گونه 
توســعه همکاری با شــرکت ملی صنایع مــس ایران و 
مجتمــع مــس ســونگون شهرســتان ورزقــان اســت، 
تصریح کــرد: همکاری مشــترک میــان دانشــگاه تبریز 

و مجتمــع مــس ســونگون بــه ســال ۱۳۹۱ برمی گــردد 
که در این راســتا هم توافــق نامه بین طرفیــن به امضا 

رسیده است.
علی رستمی، مدیرعامل شرکت مس گفت: دانشگاه 
تبریــز بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه های برتــر ایــران، 
ح های مشــترک برای  ظرفیت های الزم را برای اجرای طر
برطرف نمودن نیازهای صنایع مس ایــران دارد.وی در 
ادامه با بیان این که ما باید بســترها و زیرســاخت های 

الزم را بــرای توســعه ارتبــاط و همکاری هــای بیشــتر 
بین صنعــت، دانشــگاه و جامعــه فراهم کنیــم، یادآور 
شــد: با توجه به شــرایط موجــود و وجود تعــداد زیادی 
شرکت های دانش بنیان و دیگر مراکز رشد و فناوری، 
تجهیــزات و امکانــات موجــود در دانشــگاه ها بــا نیــاز 
ســنجی می توان بســیاری از نیازهای جامعه و صنعت 
را برطرف نمود. علی رســتمی، مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع مس ایران هم در این نشست ضمن قدردانی 

از همکاری، حمایت و پشــتیبانی های دانشــگاه تبریز 
از صنایــع مــس ایــران و بــه ویــژه از مــس ســونگون 
ح هــا گفــت: دانشــگاه تبریــز بــه  در اجــرای برخــی طر
عنوان یکی از دانشــگاه های برتر ایــران، ظرفیت های 
ح هــای مشــترک بــرای برطــرف  الزم را بــرای اجــرای طر
نمــودن نیازهــای صنایــع مــس ایــران دارد و از این رو 
بــا توجــه بــه ایــن توانمندی هــای دانشــگاه تبریــز در 
حوزه های مختلف از جمله در بخش معدن، شــرکت 
ملــی صنایــع مــس ایــران آمــاده هرگونــه گســترش 
همــکاری بــا دانشــگاه تبریــز اســت.وی تاکیــد کــرد: 
امــروزه در دانشــگاه های کشــورمان و در ایــن میــان 
در شــرکت های دانــش بنیــان و مراکز رشــد و فناوری 
در دانشــگاه ها پتانســیل های زیــادی وجــود دارد کــه 
باید از ایــن ظرفیت برای شــکوفایی، توســعه و رشــد 
اســتان ها و کشــور اســتفاده شــود.جهانگیر رضوی، 
مدیــر مجتمع مس ســونگون هــم در این نشســت، 
ســابقه همــکاری مشــترک دانشــگاه تبریــز و مــس 
ســونگون را مهــم عنــوان کــرد و خواســتار توســعه 

همکاری های بیشتر با دانشگاه تبریز شد.

رئیس دانشگاه تبریز در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

آماده توسعه همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران هستیم

دکتــر علــی رســتمی مدیرعامــل 
جدید شــرکت ملــی صنایــع مس 

ایران شد

بــا تصمیــم هیأت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران، دکتــر »علــی رســتمی« به عنــوان مدیرعامــل 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران انتخــاب شــد.دکتر 
رستمی، پیشتر و در ســال ۱۳87-۱۳88 معاونت مالی 
و اقتصادی شــرکت ملی صنایع مس ایران را بر عهده 
داشــت. وی که متولد ۱۳4۹ در تهــران و دارای دکترای 
مدیریــت بازرگانــی گرایــش مالی اســت، پیــش از این 

مدیر عامل »شستا« بود.
 عضویت در هیات علمی دانشــگاه و تالیف مقاالت و 
کتاب های تخصصی در حوزه مدیریت مالی و بازرگانی 
از سوابق علمی مدیرعامل جدید شرکت مس است.
راه اندازی بخش انرژی بنیاد مســتضعفان و مدیریت 
پروژه هــای بــزرگ صنعــت نفــت، خودروســازی، گاز 
و معــدن از مهم تریــن ســوابق کاری دکتــر رســتمی 

می باشد.
همچنیــن »مشــاور ریاســت هیــأت عامــل ایــدرو و 
معاونت مالی اقتصادی و پشتیبانی ایدرو«، »معاونت 
مالی، سرمایه گذاری و پشتیبانی بانک تجارت«، »عضو 
هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران«، »عضو هیات 
مدیــره فرابــورس«، »نایب رئیســی هیات مدیــره گروه 
خودروســازی بهمــن«، »مدیرعاملــی و نایب رئیســی 
هیات مدیره شــرکت معدنی اماح ایــران«، »معاونت 
برنامه ریــزی هلدینــگ ســرمایه گذاری صــدر تامیــن« 
و »مدیرعاملــی و نایب رئیســی هیــات مدیــره شــرکت 
خاک چینی ایران« از دیگر ســوابق مدیریتی دکتر علی 

رستمی مدیرعامل جدید شرکت مس است.
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3 غ گوشتی مازاد برمصرف  مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: مر
بــه صــورت منجمــد در اســتان کرمــان توســط اداره کل پشــتیبانی امــور دام 

خریداری می شود. 
ح مردمی ســازی نظام  به گــزارش جام جم، مســعودی گفت: پــس از اجرای طــر

غ در اســتان مواجــه بودیــم که  پرداخــت یارانه هــا بــا مــازاد تولیــد گوشــت مــر
خ مصوب هر کیلوگــرم ۵2۰ هزار ریــال از تولید کننــدگان )اتحادیه،  براســاس نر
مرغــداران( خریداری شــد.به گفتــه او در حمایــت از تولید کننــدگان و به دلیل 
غ زنــده در واحد هــای تولیــدی ایــن اداره کل اقــدام بــه خریــد  تراکــم بــاالی مــر

غ مازاد تولیدی دراســتان کرده و به منظور حمایت از تولید داخل  گوشــت مر
غ مــازاد ۵2۰ هزار ریــال در اوزان یک  و اســتمرار تولید با قیمــت هر کیلو گــرم مر
کیلو 2۰۰ تا 2 کیلو 2۰۰ کیلوگرم اقدام شــده است.مســعودی می گوید: از ابتدای 

غ خریداری شده است. خرید تاکنون حدود ۱۰۰ تن مر

ضمیمه رایگان روزنامه  در استان کرمانضمیمه رایگان روزنامه  در استان کرمان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

غ مازاد استان ذخیره سازی شد مر

مدیــر بیمــه اجتماعــی کشاورزان،روســتاییان وعشــایر اســتان کرمــان گفــت: افرادفاقــد 
بیمه با توجه به پرداخــت یارانه های دولتی می توانند بیمه شــده و ازمزایای صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر بهره مند شوند.
به گزارش جام جــم، محمــد میرجعفری،افزود:کمتر از ۵۰ درصد از جامعــه هدف بیمه این 
صندوق شــده اند و۱۰۰هزار نفر جامعه هــدف این صندوق هنوز تحت پوشــش بیمه قرار 

نگرفته اند.
وی با بیان این که افرادی که ســن باالی ۱8 ســال و زیر۵۰ ســال دارند، افراد ســاکن مناطق 
روستایی، عشــایر و شــهرهای زیر 2۰ هزار نفر جمعیت و افراد با پرداخت حداقلی که فاقد 
بیمــه هســتند،می تواننــد از مزایــای آن اســتفاده کننــد گفــت: این افــراد بــا پرداخت حق 
بیمه2۰ درصــدی از ســاالنه ۶۰۰ هزار تومــان تا یک میلیــون و ۵۹۶ هــزار تومــان می توانند از 

مزایای بازنشستگی بهره مند شــوند و از کار افتادکی و مستمری دریافت کنند.
وی بــا اشــاره بــه این که اکنــون هفــت هــزار و ۵۰۰ خانــوار مســتمری ماهانــه بازنشســتگی 
وفوت دریافت می کنند افزود:افراد7۰ ســال که۱۰سال ســابقه پرداخت بیمه دارند و افراد 

۶۵ سال با ۱۵سال سابقه اقدام به دریافت مستمری کنند.
میرجعفــری، تصریح کــرد: تراکم جمعیتــی این اســتان ۱7 نفــر در کیلومتر اســت، بنابراین 
به یک اطاع رســانی جامــع مثمــر نیاز داریم کــه در ایــن زمینــه از دهیــاری و مجموعه های 

مختلــف کمــک می گیریــم و رســانه ها بایــد رســالت خــود رادر معرفــی بیمــه اجتماعــی 
کشاورزان،روســتاییان و عشــایر بــه عنــوان بیمــه ای بین نســلی انجــام دهنــد.وی ادامه 
داد:صندوق بیمه روستائیان،عشــایران و کشــاورزان دولتی اســت کــه 7۰درصد؛یعنی دو 
ســوم حق بیمه از ســوی خــود دولــت پرداخت می شــود و آینــده خوبی بــرای روســتائیان 
دارد.مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشاورزان،روســتائیان و عشــایر اســتان کرمــان 
،فاقــد بیمــه را جــذب کنیم و  گفــت: امســال هدف گــذاری کــرده ایــم کــه یــک میلیــون نفر
کشــاورزان غیرســاکن در روســتا،رانندگان حمــل بار درون شــهری و برون شــهری بــا ارائه 
کارت ســامت،صنعت گــران بخصــوص قالیبافان،بســیجیان فعــال، زنــان سرپرســت 
،ســاکنان شــهرهای بــزرگ کــه فاقــد هرگونــه بیمــه اجتماعــی هســتند می تواننــد از  خانوار

شرایط بیمه روستاییان و عشایر استفاده کنند.
میرجعفری،حــق بیمــه بــرای هــر فــرد را ماهانــه ۵۰ هــزار تومــان وســالیانه ۶۰۰ هــزار تومان 
اعام کرد و گفت:روســتائیان با مراجعه به دهیاری ها و دفاتر بیمه در شهرســتان ها برای 
بیمه اجتماعی ثبــت نام کنند؛چرا که فرصت بســیار خوبی اســت تا روســتاییان بتوانند از 

مزایای بازنشستگی بهره ببرند.

بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی برق 
ح های  جنوب استان کرمان، پیمان ایزدی مجری طر
این شرکت در رابطه با اســتفاده از کابل خودنگهدار 
به جای شبکه مسی بیان داشت: در چند سال اخیر 
اســتفاده از کابل خودنگهدار بعنوان راهــکاری برای 
حل مشــکات شــبکه ماننــد کاهــش تلفات اعــم از 
فنی و غیرفنی، خاموشی های ناخواسته، هزینه های 
نگهداری و بهبود وضعیت بهره برداری، ارتقا کیفیت 
پارامترهــای انــرژی و افزایــش میــزان رضایتمنــدی 
مشترکان، افزایش ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان 
برق و همچنین جلوگیــری از تخریــب طبیعت، مورد 
توجه شرکت های توزیع قرار گرفته است و به همین 
منظور حذف شــبکه های فرســوده، افزایــش ایمنی 
و استانداردســازی شــبکه، پروژه تبدیل شبکه های 
ســیم مســی فرســوده به کابل خودنگهــدار در حال 
اجرا می باشد.ایزدی با اشــاره به این که شرکت توزیع 
نیروی برق جنــوب کرمان از ســال ۱۳8۳ در اســتفاده 
از کابل هــای خودنگهــدار پیشــرو بــوده و احــداث 
شــبکه های جدید بــا کابل خودنگهــدار را در دســتور 
کار خود داشــته اســت، گفت: شــرکت با این رویکرد 
توانســته اســت تاکنــون 4۵.2 درصــد از کل شــبکه 
فشــار ضعیف را با کابــل خودنگهــدار تامیــن نماید.
ح هــای شــرکت توزیع نیــروی بــرق جنوب  مجــری طر
اســتان کرمان تصریح کرد: شــبکه کابل خودنگهدار 
در ســطح ایــن شــرکت، در مقاطــع ۵۰ و 7۰ میلــی متــر 
مربع اســت که ۳8 درصــد در مقطــع ۵۰ و ۶2 درصد در 

مقطع 7۰ می باشد.

مدیر بیمه اجتماعی استان کرمان خواستار شد:

کشاورزان،روستائیان،عشایر و افراد فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند
نگهــداری  ینه هــای  هز کاهــش 
بــا  و خاموشــی های ناخواســته 
اســتفاده از کابل خودنگهدار به 

جای شبکه های مسی

 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان با اشــاره به 
این کــه زندان هــای این اســتان در وضعیــت قابل 
قبولــی اســت گفــت: کنتــرل و کاهــش جمعیــت 

کیفری زندان ها یک الزام قضایی است.
ابراهیــم  حجت االســام  جام جــم،  گــزارش  بــه 
حمیدی در دیــدار با مدیــرکل، معاونان و روســای 
زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی اســتان 
کرمــان بــا بیــان این کــه کنتــرل جمعیــت کیفــری 

زندان هــا یکی از اهداف مهم ســند تحــول و تعالی 
قضایی اســت اظهار داشــت: باید در این حوزه به 
مــوازات شــرایط موجــود برنامه ریــزی و اقــدام کرد.
وی با اشــاره بــه این کــه زندان هــای این اســتان در 
وضعیــت قابــل قبولــی قــرار دارنــد، گفــت: کنتــرل 
و کاهــش جمعیــت کیفــری زندان هــا یــک الــزام 
قضایی اســت کــه باید بــه بهتریــن شــکل ممکن 
اســتان  دادگســتری  کل  شــود.رئیس  اجرایــی 
کرمان با بیان این که دســتگاه قضایی در حقیقت 
بار آســیب ها و جرایم را به دوش می کشد، تصریح 
و  وبــه ر کــرد: در حــوزه زندانبانــی بــا معضاتــی ر
شــده ایم کــه نقشــی در ایجــاد آنهــا نداشــته ایم و 
بایــد راهکارهــای قانونــی بــرای رفــع آنهــا را دنبــال 
کنیم. وی با اشــاره به این که با بازنگری در ساختار 
قضایــی کشــور و قضازدایــی از برخــی اقدامــات 
می تــوان زمینــه را بــرای بهبــود وضعیــت زندان ها 
فراهم کرد ادامــه داد: در کنــار این مــوارد باید دید 
قضــات و جامعــه نیز بــه زنــدان تغییر پیــدا کرده و 
زندان هــا مکانی برای نگهــداری افرادی باشــند که 
حضــور آنها در جامعــه آرامش و امنیــت عمومی را 

به مخاطره می اندازد.

حمیــدی اســتفاده از احــکام جایگزیــن حبــس و 
پابنــد الکترونیکــی را نیــز مــورد تاکیــد قــرار داد و 
افزود: اســتان کرمان ظرفیت های زیادی داشته و 
ح هایی را  با اســتفاده از این ظرفیت ها می توان طر
اجرایی کرد که در ســطح کشــور به عنــوان نمونه و 
ح شوند.ســید مجتبی حســینی مدیرکل  الگو مطر
زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی اســتان 
کرمــان نیــز در ایــن دیــدار بــه افزایــش ۱7 درصدی 
ودی بــه زندان هــای اســتان در ســال جــاری  ور
نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل اشــاره کرد و 
اظهــار داشــت: در اســتان کرمــان بــه ازای هــر ۱۰۰ 
هزار نفــر جمعیــت 4۰۵ زندانــی وجــود دارد که این 
تعــداد بیشــتر از میانگیــن کشــوری اســت.وی بــا 
بیان این که در مجمــوع 7۱.۳ درصد از مددجویان 
زندان های اســتان متاهــل و 8.۳ درصــد غیربومی 
هســتند گفت: در حــال حاضــر تمامی دادرســی ها 
در زندان ها به صورت الکترونیک انجام می شــود.
مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
اســتان کرمان گفت: در حال حاضــر دو هزار و 48۱ 
مورد اشــتغال مولــد در زندان های اســتان کرمان 

وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب 
که حضور اعضــای هیات منصفــه در دادگاه مطبوعات، 
یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اســامی به شــمار 
مــی رود، گفــت: هیــات منصفــه دادگاه مطبوعــات در 
کنــار همراهــی در رســیدگی های قضایــی، بررســی های 

تخصصی را در پرونده های مطبوعاتی انجام می دهند.
به گــزارش جــام جــم، حجــت االســام ابراهیــم حمیدی 
در دیــدار قضــات و اعضــای هیــات منصفــه دادگاه 
مطبوعــات اســتان کرمــان، تشــکیل ۱۳ پرونــده جرایم 
مطبوعاتــی در ســال ۱4۰۰ بــا وجــود تعــدد رســانه های 
فعال در اســتان کرمــان را مورد اشــاره قــرار داد و افزود: 
ایــن آمــار بیانگــر پایبنــدی اصحــاب رســانه اســتان 
 کرمــان بــه موازیــن قانونــی و اخــاق حرفــه ای اســت.
وی ســالروز ارتحال امــام راحل را تســلیت گفــت و بیان 
کــرد: تاش هــای امــام راحــل بــرای تحقــق فضــای بــاز 
سیاســی و آزادی بیــان موجــب شــد کــه مطبوعــات و 

رســانه ها  بتواننــد به راحتــی فعالیــت کــرده و انتقادات 
بــا  ســالم  فضــای  یــک  در  را  خــود  پیشــنهادات  و 
ح نماینــد کــه از مهمتریــن  رعایــت حــدود قانونــی مطــر
و  نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  دســتاوردهای 
اندیشــه های پــاک بنیانگــذار انقاب اســامی به شــمار 

می رود.
نماینــده عالی قــوه قضاییــه در اســتان کرمان با اشــاره 
بــه این کــه آزادی بــه معنــای ولنــگاری نیســت، تاکیــد 
کرد: هــر فرد بایــد در جامعــه و حکومت آزاد باشــد که با 
رعایــت چارچوب های قانونــی،  حرف خــود را بزنــد و نظر 
خــود را اعــام کنــد؛ هــر چنــد این نظــر برخــاف برخــی از 

سیاست ها و مسائل باشد.
حجــت االســام حمیــدی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه 
بایــد از آزادی و اســتقال کشــور حراســت و حفاظــت 
عــادی  و  اساســی  قوانیــن  در  کــرد:  تصریــح  شــود، 
کشــور بــرای حراســت و حفاظــت از آزادی و فضــای 

بینــی  پیــش  متعــددی  راهکارهــای  سیاســی،  بــاز 
دادگاه هــای  آن  قضایــی  بخــش  در  و  اســت  شــده 
ویــژه مطبوعــات - کــه صاحیــت رســیدگی بــه جرایــم 
مطبوعاتــی و سیاســی را دارنــد- بــه شــکلی طراحــی 
شــده انــد کــه در کنــار دادگاه رســیدگی کننــده، هیــات 
منصفه نیز بــه عنــوان مشــاوران قاضی حضور داشــته 
 باشــند و ارائــه نظــر کــرده و بــه قاضــی مشــورت دهنــد.
وی بــر تاش بــرای پیشــگیری از بــروز جرایم سیاســی و 

مطبوعاتی نیز تاکید کرد.

میــزان تولیــد بــرق نیــروگاه شــهید ســلیمانی 
کرمان در اردیبهشت ســال ۱4۰۱به بیش از ۹۰۰ 

میلیون کیلو وات ساعت رسیده است.
بحرالعلــوم،  حســین  جام جــم،  گــزارش  بــه 
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق کرمان 
بــا اشــاره بــه این کــه در اردیبهشــت امســال 
بیــش از ۹8۱میلیــون کیلــووات ســاعت انرژی 
در ایــن نیــروگاه تولیــد شــده اســت، گفــت: از 
این میزان تولید بالغ بــر ۹۶۶ میلیون کیلووات 

ســاعت انرژی خالص به شــبکه سراســری برق 
کشور تزریق شده است.

وی ادامــه داد: در ایــن بــازه زمانــی حــدود ۶7 
درصــد انــرژی تولیــدی در واحدهــای گاز ۳۳ 
درصــد در واحدهــای بخــار ایــن نیــروگاه بــوده 
اســت؛ همچنیــن طــی دو مــاه ابتدای امســال 
تولید نیــروگاه بالغ بر ۱ میلیــارد و 777 میلیون 
کیلــو وات ســاعت انــرژی خالــص بوده اســت؛ 
ایــن در حالی اســت که در مدت مشــابه ســال 
گذشــته حــدود ۱ میلیــارد و 7۵2 میلیــون کیلــو 
وات ســاعت انــرژی خالــص در نیــروگاه شــهید 

سلیمانی تولید شده است.
نیروگاه شــهید ســلیمانی بــا تولید اســمی بالغ 
بــر 2۰۰۰ مــگاوات ســاعت برق بــه عنــوان یکی از 
بزرگتریــن نیروگاه های کشــور نقــش مهمی در 

پایداری شبکه جنوبشرق دارد.

استفاده از احکام جایگزین حبس در دستور کار

حضور هیات منصفه در دادگاه مطبوعات، یکی از برکات است تولید 900 میلیون کیلوواتی برق در نیروگاه شهید سلیمانی

مدیرکل بیمه سامت استان کرمان از بیمه رایگان 
مادران باردار بدون پوشــش بیمه تا پایان شیردهی 

خبر داد.
جمــع  در  جعفــری  محمــد  جام جــم،  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران از تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــن 
مادران بــاردار فاقد بیمــه درمانی و فرزنــدان آنها خبر 
داد و اظهــار داشــت: در راســتای سیاســت های کلی 
نظــام افزایــش جمعیت و بر اســاس سیاســت های 
حمایــت از خانواده هایــی کــه مشــتاق فرزنــدآوری 
هســتند ایــن سیاســت ها اتخــاذ شــده اســت.وی 
بــا بیــان این کــه براســاس مصوبــات شــورای عالــی 
بیمــه، زنــان بــاردار از زمــان شــروع بــارداری تــا پایــان 
دوران شــیردهی به مــدت دو ســال تحــت پوشــش 
بیمه ســامت رایگان قرار می گیرند گفــت: به دنبال 
ح فرزنــدان ایــن دســته از مــادران نیز  اجــرای این طــر
تــا پنــج ســالگی به صــورت رایــگان تحــت پوشــش 
بیمه ســامت رایگان قــرار می گیرند.مدیــرکل بیمه 

سامت استان کرمان با اشــاره به این که زنان باردار 
از زمــان شــروع بــارداری تــا پایــان دوران شــیردهی 
می تواننــد از خدمــات مراکــز دولتــی بــا تعرفه هــای 
بیمه ســامت بهره مند شــوند افــزود: بعــد از اتمام 
دوران بــارداری مــادر و پنــج ســالگی کــودک، آزمــون 
ارزیابی وســع انجام می شــود.وی با بیــان این که این 
ح در راســتای بنــد یــک سیاســت های جمعیتــی  طــر
اباغی از ســوی مقام معظم رهبــری و ارتقا بالندگی و 
خ باروری  جوان ســازی جمعیت با هــدف افزایش نــر
در حــال اجراســت ادامــه داد: زوجین نابارور تا ســن 
4۹ ســال می توانند از خدمات ســه دوره نابــاروری در 
طول یکســال بــا پوشــش بیمــه ای ۹۰ درصــد تعرفه 
بخــش دولتــی در مراکــز نابــاروری دولتــی و ۹۰ درصد 
تعرفــه بخــش عمومــی غیردولتــی در بخش هــای 
عمومــی غیــر دولتــی، خیریــه، موقوفــه و خصوصــی 
بهره منــد شــوند.جعفری با اشــاره به این کــه افرادی 
کــه دچــار ســقط مکــرر شــده و دارای فرزنــد نشــده 

نیــز می تواننــد از خدمــات کمــک بــاروری اســتفاده 
کنند، گفــت: بــرای بیمــه شــدگان روســتایی و بیمه 
همگانی کــه تحت پوشــش بیمــه رایگان هســتند، 
 نیازی نیســت از طریق 

ً
برای خدمــات نابــاروری لزوما

نظام ارجاع مراجعه کنند.
مدیرکل بیمه ســامت اســتان کرمان گفــت: تعهد 
۵۰ میلیون تومــان هزینه بــرای هر زوج در یک ســال 
را از جملــه تعهــدات بیمــه ســامت در قبــال بیمــه 

ناباروری است.

جزئیات بیمه رایگان مادران باردار فاقد بیمه در کرمان اعالم شد

شــهردار کرمــان با اشــاره به وجود هشــت ســاختمان 
عمومــی ناایمــن و مخاطــره آمیــز در کرمــان و خبرســاز 
شدن چند شــکاف در پاســاژ ســتاره این شــهر گفت: 
وضعیــت ســازه مجتمع تجــاری »ســتاره کرمــان« تا 48 
ســاعت آینده با اعام نظر کارشناســان تعیین تکلیف 

و اعام می شود.
به گزارش جام جم، سعید شــعرباف در حاشیه بازدید 
از پاساژ ســتاره کرمان افزود: حدود هشت ساختمان 
عمومی مخاطره آمیز در شهر کرمان وجود دارد که باید 
 بررســی و تعیین تکلیــف شــوند.وی درخصوص 

ً
حتما

مجتمع تجاری ستاره کرمان و نظارت نداشتن سازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان بــر ســاخت ایــن مجتمع 
اظهار داشــت: ایــن مجتمــع ازجملــه ســاختمان های 
مشارکتی است که نظارت بر ساخت توسط شهرداری 

انجام شده است.
شــهردار کرمــان در عیــن حال بیــان کــرد: البتــه قانون 
در برخــی مواقــع اجــازه داده دســتگاه هایی مثــل 
شــهرداری کــه بخــش نظــارت فنــی دارنــد، خودشــان 
 بهتــر 

ً
بــر ساخت وســازها نظــارت کننــد؛ اگرچــه قطعــا

و مطلوب تــر اســت کــه مهنــدس ناظــر ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان هــم در ایــن پروژه هــا حضــور و 
نظارت داشــته باشــد.وی بــا بیــان این کــه درخصوص 

وضعیــت مجتمــع تجــاری ســتاره کرمــان باید اســاتید 
حــوزه ســازه و عمــران نظــر دهنــد، تأکیــد کــرد: امــا این 
مجتمع از لحاظ ایمنی و آتش نشــانی نیز نواقصی دارد 

که باید برطرف شود.
نظــر  اظهــار  تــا  کرمــان  ســتاره  مجتمــع  فعالیــت 

کارشناسان ادامه پیدا می کند
دادســتان کرمان نیز در این بازدید با اشــاره به دغدغه 
شــهروندان درخصــوص ســازه ایــن مجتمــع گفــت: 
بــا مســئوالن متولــی و کارشناســان بــه ایــن مجتمــع 
رفتیم تا از نزدیک ســاختمان را بررســی کردیم و نظرات 

کارشناسان را شنیدیم.
دادخدا ساالری افزود: در شــرایط فعلی چون اظهارنظر 
اولیــه کارشناســان، مبنــی بــر عــدم وجــود اشــکال در 
ســازه اســت، فعالیت مجتمع ادامــه پیدا می کنــد، اما 
چون جــان مــردم در مخاطره اســت، کارشناســان باید 
نظر قطعی ادامه فعالیــت یا عدم فعالیت این مجتمع 
را ارائــه دهنــد. وی تأکید کرد: بایــد تا 48 ســاعت آینده، 
وضعیت مخاطره آمیز بودن این ســازه تعیین تکلیف 
و اعام شود؛ اگرچه بررســی همه جانبه مشکات این 

ساختمان، به زمان بیشتری نیاز دارد.
وضعیــت  بررســی  بــرای  ویــژه  قاضــی  اختصــاص 

ساختمان های عمومی خطرساز

دادســتان کرمــان همچنیــن بــا اشــاره بــه دغدغــه 
شــهردار کرمــان مبنــی بــر مخاطره آمیزبــودن تعدادی 
از ســاختمان های عمومی شــهر کرمان گفــت: در این 
خصوص، قاضی ویــژه ای برای نظارت و بررســی پرونده 
و رونــد این گونــه اماکــن اختصــاص داده ایــم تا بــا قید 
اولویت ایــن مجتمــع، ســایر ســاختمان های عمومی 
مخاطره آمیــز را نیز با اســتفاده از نظرات کارشناســان و 

متولیان، بررسی و تعیین تکلیف کند. 
شــکاف ها ناشــی از یک نشســت اولیه در اثر آب های 

سطحی است
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
کرمــان نیــز در ایــن خصــوص گفــت: پــس از بررســی 
کارشناســی و دقیق نقشــه های ایــن ســازه، می توانیم 
به طور قطعی اظهار نظر کنیم.عباس طوفان افزود: اما 
براساس بررسی اولیه، شکاف ها ناشی از یک نشست 
اولیه در اثر آب های سطحی اســت و نظر نهایی را پس 

از بررسی دقیق سازه و نقشه ها اعام خواهیم کرد. 

شهردار کرمان:

 8 ساختمان عمومی در کرمان خطرناکند

 افزایــش ســرمایه هلدینــگ صنایــع مــس افــق 
کرمــان و افشــای قــرارداد قراضه مــس مــورد تایید 
ســازمان بورس قرار گرفــت. محمد حســین زینلی، 
مدیرعامــل هلدینــگ صنایــع مــس افــق کرمــان 
گفــت:در راســتای اهــداف شــرکت،با ریــل گــذاری 
متخصــص  و  متعهــد  انســانی  وی  نیــر و  صحیــح 
می توانیــم به اهــداف مــورد نظر دســت پیــدا کنیم 
مجموعــه  یــک  در  شــکوفایی  و  رشــد  شــاهد  و 

اقتصادی باشیم.
وی بــا بیــان این کــه قــرارداد قراضه مس با شــرکت 
ملی صنایــع مس ایــران یکی ازمهم تریــن اقدامات 
شــرکت اســت ،گفت:بــا توجــه بــه طــی شــدن روند 
مناســب و ارزش آفرینی ایــن قرارداد در ســال های 
بــا ظرفیــت ســه  گذشــته قــرارداد قراضــه مــس 
برابــری و بــه میــزان ســالیانه ۳۶ هــزار تــن قراضــه 
مس بــه توافــق و امضــای طرفین رســید. مهندس 
ود: هلدینــگ صنایــع مــس  ینلی،همچنیــن افــز ز
افــق کرمــان بــا برنامــه ریــزی انجام شــده توانســته 

ظرفیت های اقتصادی منطقه را شکوفا نماید.
 مدیــر عامــل هلدینــگ صنایــع مــس افــق کرمــان 
همچنیــن ضمــن اعــام تاییــد افزایــش ســرمایه 
4۰ درصدی شــرکت از محل ســود انباشــته توســط 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار افــزود :پــس از طی 
شــدن مراحــل نهایــی و قانونــی افزایــش ســرمایه 

بــه زودی مجمــع فــوق العــاده افزایــش ســرمایه 
برگزار خواهد شــد و سهامداران ســهام جایزه خود 
را دریافــت خواهنــد نمــود.وی خاطرنشــان کــرد: 
هلدینــگ صنایــع مــس افــق کرمــان بــا مدیریت و 
هم افزایــی زنجیــره ی ارزش افــزوده محصــوالت و 
خدمــات در صنایــع پایین دســت صنعــت مــس 
توانســته اســت،گام بلنــدو ارزشــمندی در تحقــق 

شعار سال و اشتغال در منطقه بردارد.
 مدیــر عامــل هلدینــگ صنایــع مــس افــق کرمــان 
افــزود :همــواره بــا اتــکا بــه نیروهــای متخصــص در 
پنــج شــرکت زیــر مجموعــه هلدینــگ صنایع مس 
افق کرمان از هیچ کوششــی برای حفظ و صیانت از 
امانت واگذار شــده توســط ســهامداران دریغ نمی 
نماییم. هلدینــگ صنایع مس افــق کرمان "فافق" 
از شــرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری مس 

سرچشمه است.

 »فافق«در مسیر تحقق اهداف، رشد و شکوفایی 
مدیرعامل هلدینگ صنایــع مس افق کرمان

رئیس دادگســتری استان خبر داد:
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طفیل هستی عشقند آدمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
حافظکه بنده را نخرد کس به عیب بی هنری

 بـــدون شــک نــهــادیــنــه شـــدن تــوســعــه پــایــدار در 
، در گــرو  شــرکــت تــوســعــه آهـــن و فـــوالد گــل گــهــر
ــای سازمانی  ــ زش ه ــرای صحیح و نظام مند ار اجـ
خــواهــد بــود کــه بخش مهم و جــدایــی ناپذیر آن 

نظام مدیریت HSE است.
قــطــعــا مــوفــقــیــت در زمــیــنــه مــبــاحــث مــرتــبــط با 
ســـامـــت، ایــمــنــی و مــحــیــط زیــســت در ســازمــان 
ــزام مــدیــریــت کــان  ــتـ مـــرهـــون تــعــهــد عــمــلــی و الـ
شرکت توسعه آهــن و فــوالد گل گهر بــوده که در 
یت ســامــت، ایمنی  راســتــای توسعه نظام مدیر
یست اســت؛ تعهدی که تنها با توجه  و محیط ز
روزافزون به این مقوله مهم مجال تحقق خواهد 

یافت.
یف شده حوزه  یک تعر تژ با توجه به اهداف استرا
 ، گل گهر ــوالد  آهــن و فـ Hse در شــرکــت تــوســعــه 

: مصداق این امر عبارتست از
ــوزه  ــت مــنــتــخــب در حــ ــرکـ ــوان شـ ــ ــن * کـــســـب عــ
بهداشت حرفه ای در 4 سال متوالی از سال ۱۳۹7 
تا سال ۱4۰۰از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرستان سیرجان
* اخذ نشان زرین و درجه یک۱ ایمنی از اداره کل 
کــار اســتــان کــرمــان از مــیــان 22۰ شــرکــت صنعتی 

استان کرمان 
 HSE اخذ نشان و تندیس 2 ستاره تعالی و نبوغ *
در سال ۱۳۹8 و نشان و تندیس سه ستاره تعالی 

HSE در سال ۱4۰۰ 
ــوان کــارفــرمــای  ــن ــه ع * شــرکــت منتخب و بــرتــر ب
سامت محور در استان کرمان از سوی اداره کل 

کار استان کرمان 
* شرکت منتخب و برتر از منظر زیست محیطی از 

سوی اداره کل محیط زیست استان کرمان 
 عـاوه بـر این کـاهش خطرات زیست محیطـی و 
ارتقـای سـامت و ایمنـی کارکنان، موجب بهبود 

بهره وری می گردد .
بــه بــیــان دیــگــر در شــرکــت تــوســعــه آهــن و فــوالد 

ــا ایمنی،  گــل گــهــر در حـــوزه مــوضــوعــات مــرتــبــط ب
بهداشت و محیط زیست، رویکردی استراتژیک 
حــاکــم اســـت بــه نــحــوی کــه در نــهــایــت در تمامی 

ارکان سازمان به موارد ذیل دست یابد؛
گهر در  گل  آهن و فوالد   عملکرد شرکت توسعه 

سال ۱4۰۰
کشف و ثبت و گزارش اعمال و شرایط نا ایمن در 

: شرکت توسعه آهن و فوالد گل و گهر
 در زمــیــنــه شــنــاســایــی، ارزیــابــی و تحلیل اعــمــال 
و شــرایــط نــاایــمــن و ریــســک فــاکــتــورهــای HSE در 
یت  ، مدیر شــرکــت توسعه آهــن و فــوالد گل گهر
یست شرکت دارای  ایمنی، بهداشت و محیط ز
برنامه ریزی منسجم، مدون و عملیاتی در تمامی 

سطوح سازمان می باشد.
ــزار جــامــع  ــ در هــمــیــن راســـتـــا در شـــرکـــت ، نـــرم افـ
یت HSE طــراحــی و توسعه یافته اســت که  مدیر
ــازرســی هــای ایــمــنــی در  کلیه گـــزارشـــات و نــتــایــج ب
دو بخش کــارفــرمــایــی و پیمانکاری در آن بطور 
دقیق و لحظه ای ثبت گــردیــده و بــه جهت ارائــه 

راهکارهای اصاحی مورد تحلیل قرار می گیرد .
حوزه برق، ترافیک و حمل و نقل:

، واحــد  ــن و فـــوالد گــل گــهــر در شــرکــت توسعه آه
ایمنی تــرافــیــک بــطــور فــعــال نسبت بــه کنترل و 
الت حمل و  نــظــارت بــر مـــوارد مرتبط بــا ماشین آ

نقل اعم از سبک و سنگین اقدام می نماید.
الت  در همین راســتــا، کلیه خــودروهــا و ماشین آ
ود به سایت شرکت  سبک و سنگین قبل از ور
بــایــد بـــازرســـی ایــمــنــی فــنــی گـــردیـــده و در صــورت 
تــایــیــد واحـــد ایــمــنــی تــرافــیــک و دارا بـــودن کلیه 
گواهینامه های ایمنی فنی استاندارد، مجوز ورود 

و فعالیت ایشان به شرکت، صادر می گردد .
یــــابــــی عــمــلــکــرد  ز شـــاخـــص هـــا و مـــعـــیـــارهـــای ار
گل  آهن و فــوالد  توسعه  پیمانکاران در شرکت 

گهر:
در این خصوص در شرکت، دستورالعمل مدون 

ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران موجود می باشد 
ــا شــاخــص هــای  ــیـــن و بـ ــه بـــطـــور ادواری و روتـ کـ
استاندارد ملی و بین المللی، عملکرد ایشان در 
حــوزه HSE مــورد سنجش قــرار گرفته و براساس 

تی برنامه ریزی می گردد. نتایج اقدامات آ
آموزش و بازآموزی:

گاهی رسانی به پرسنل،  در زمینه ارتقاء دانش و آ
ــورت گرفته  ــ ــزی آمـــوزشـــی ص ــ ــامــه ری ــرن بـــر طــبــق ب
بطور روزانــه و متناوب در تمامی حوزه های کاری 
ــرگــزار و  پــیــمــانــکــاران آمـــوزش هـــای TBM ایمنی ب

نتایج ثبت می گردند. 
 چشم انداز و برنامه توسعهای در حوزه ایمنی، 
توسعه  شــرکــت  در  یــســت  ز محیط  و  بــهــداشــت 

: آهن و فوالد گل و گهر
، برنامه  در شرکت توسعه آهــن و فــوالد گل گهر
 HSE Road Map ــا  HSE ی پــنــج ســالــه نقشه راه 
ــد ســازمــان  مــــدون و بــه تــصــویــب مــدیــریــت ارشــ
رســیــده اســت و هــم راســتــا بــا ایــن بــرنــامــه، سند 
 HSE یــا HSE دیــگــری تحت عــنــوان نقشه ذهــن
Mind Map نیز تــدویــن گــردیــده کــه عما مسیر 
دستیابی به اهــداف پنج ساله مــدون نقشه راه 

HSE می باشد .
بر طبق برنامه ریزی های صــورت گرفته در نقشه 
راه پــنــج ســالــه HSE شــرکــت، دســتــیــابــی بــه عــدم 
پذیرش عملکردهای غیر از سطح آسیب صفر و 
توسعه فرهنگ HSE و دستیابی به رویکرد فعال 
HSE مدنظر می باشد که عما حاکی از افق تعالی 
سازمانی در شرکت توسعه آهن و فــوالد گل گهر 

می باشد .
تش نشانی : حوزه آ

بــا تــوجــه بــه ماهیت فــرآیــنــد احــیــا مستقیم آهن 
اسفنجی و احتمال بــروز حــریــق هــای فــرایــنــدی و 
 ، ریسک های مرتبط با گاز قابل اشتعال و انفجار
شرکت توسعه آهــن و فــوالد گل گهر دارای یک 
تــش نشانی و خدمات امــداد و نجات  ایستگاه آ

C می باشد کــه ایستگاه مــذکــور دارای 24  تیپ +
تــش نــشــان حــرفــه ای و ورزیـــده بـــوده که  نــیــروی آ

تمامی دوره های آموزشی مرتبط را طی نموده اند .
الزم بــه ذکــر اســت عــاوه بــر حضور تیم عملیاتی 
تش نشانی، تمامی نقاط حساس سایت شرکت  آ
به سیستم های حفاظت در برابر حریق اتوماتیک 
اعم از اعام حریق و اطفا حریق و سیستم رینگ 
ــش نشانی مجهز می باشند کــه بــطــور 24  ت آب آ
ــوادث  ساعته تمامی نــقــاط را پــایــش و از بـــروز ح
نـــاگـــوار پــیــشــگــیــری و در کــنــتــرل عــمــلــیــات تاثیر 

بسزائی دارند.
یست :   حوزه محیط ز

شرکت توسعه آهــن و فــوالد گل گهر در راستای 
ــی و مــســوولــیــت هــای  ــون ــان ــات ق ــزامــ ــ عــمــل بـــه ال
اجتماعی و اعتقاد راسخ به شعار »توسعه پایدار 
در گـــرو حــفــاظــت از مــحــیــط زیـــســـت« اقـــدامـــات 
شایسته ای در ایــن حــوزه صــورت داده اســت که 

ح ذیل می باشد : برخی از این اقدامات به شر
ح هــای احــیــاء و فــوالد  •اخـــذ مــجــوز راه انـــدازی طــر

سازی از سازمان حفاظت محیط زیست.
•اخــذ مجوز بهره بــرداری خطوط احیاء از سازمان 

حفاظت محیط زیست.
•اجرای و بهره برداری از تعداد۱2 دستگاه غبار گیر 

جهت کاهش انتشار گرد و غبار .
•تخصیص اعــتــبــار مــعــادل بــا ۳۰۰ مــیــلــیــارد ریــال 

جهت اجرای غبار گیر های تکمیلی.
ــرداری از تجهیزات بــروز سیستم  •نصب و بهره ب
ــایــش آنــایــن در خــطــوط احــیــا و اتــصــال آن به  پ

سازمان حفاظت محیط زیست.
•نــصــب و راه انـــــدازی تــعــداد 4 دســتــگــاه پکیج 
تصفیه فاضاب انسانی به حجم ۱۰۰ متر مکعب 

. در روز
•اخذ اعتبار الزم جهت راه اندازی سیستم تصفیه 

. فاضاب با حجم ۶۰ متر مکعب در روز
۶2۰۰ متر مکعب  یابی آب بــه حجم  •سیستم باز

در ساعت.
•راه انـــــدازی ســبــســتــم جــمــع آوری هـــرزآب هـــا و 

استفاده مجدد از آن 
•سیستم بازیابی حرارتی دمــای خروجی از 7۰۰ به 

2۰۰ درجه.
•اجرای پروژه سولفور زدایی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد 

ریال .
ــزار اصــلــه  •اجـــــرای فــضــای ســبــز بــه مــیــزان ۱4۰ هــ

درخت.
برنامه های شرکت توسعه آهن و فوالد گل و گهر 

برای سال ۱4۰۱
شرکت توسعه آهــن و فــوالد گل و گهر در حوزه 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست نگاه ویژه ای به 
فرهنگ HSE دارد کما این که به گفته بسیاری از 
کارشناسان بیش از 88 در صد حوادث مربوط به 
رفتار نا ایمن بوده و این نشانه ضعف در فرهنگ 

ایمنی دارد. 
افــزایــش بهره  و  کنترل بهتر پیمانکاران  جهت 

وری و کیفیت در حوزه HSE شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل و گهر اقدام به یکپارچه سازی پرسنل 

ایمنی پیمان کاران کرده است.
همچنین شرکت توسعه آهن و فــوالد گل و گهر 
در راستای مدیریت ارتباط با تامین کنندگان در 

حال پیاده سازی ISO 2۶۰۰۰ می باشد. 
در حــوزه بهداشت و سامت، اورژانـــس شرکت 
توسعه آهــن و فــوالد گل و گهر یکی از بهترین و 
کامل تریبن واحد های اورژانس در منطقه است 

که به اورژانس هوایی نیز مجهز می باشد.
برنامه های واحد سالمت :

•ســـاخـــت و تــجــهــیــز اکـــســـیـــژن ســـنـــتـــرال واحـــد 
اورژانس

•تجهیز و راه اندازی مرکز طب کار
یست :  برنامه های محیط ز

•ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه احیاء سوم
•آبیاری قطره ای فضای سبز

•کنترل آلودگی، تقویت و اصاح خاک

مرتضی احمدی، مدیر سالمت، ایمنی و محیط زیست عنوان کرد:

HSE یت توسعه پایدار در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر با اجرای درست نظام مدیر

ــرکـــت تـــوزیـــع بــرق  مـــدیـــرعـــامـــل شـ
شمال استان کرمان گفت:با برنامه 
ریــزی هــای صــورت گرفته در وزارت 
نیرو برای مدیریت مصرف برق،هم 
قسم شده ایم تابستان امسال را 

پشت سر بگذاریم.
مـــحـــمـــدســـلـــیـــمـــانـــی ســــــــــاردو، در 
ــه  ــ ــام ــ بــــازدیــــد از ســـرپـــرســـتـــی روزن
ــزود:  جــام جــم در اســتــان کــرمــان افـ
بــر اســاس برنامه ریــزی هــای دقیق 
ــم ــا هـــمـــراهـــی وه ــه بـ ــت ــرف ــورت گ ــ  صـ
ــا بـــخـــش هـــای  کـــشـــاورزی،  گـــامـــی بـ
صــنــعــت، اداری وبـــرخـــورد قــهــری با 
ــر مـــصـــرف خــانــگــی  ــ ــای پ ــخـــش هـ بـ
واداری بتوانیم بار مصرفی برق آنها 
را کنترل کنیم تا به سایر مشترکان 
ــرق منتقل  ــ ــان قــطــعــی ب خــانــگــی مــ

نشود.
ح هــای تشویقی  وی بــا اشــاره بــه طــر
ــط  ــوس ــت مـــصـــرف ت ــریـ ــدیـ بــــــرای مـ
مــشــتــرکــان خــانــگــی بـــرق گــفــت:در 
بــخــش خــانــگــی مــشــتــرکــان ی که 
مــیــزان مــصــرف بــرق خـــودرا نسبت 
بــه دوره ســـال قــبــل کــاهــش دهند 
ــگــوی مــصــرف کــه ۳۰۰  ودر ســطــح ال
ــاعـــت درمــــــاه اســـت  ــووات سـ ــلـ ــیـ کـ
قــــرار گــیــرنــدبــه ازای هـــر کــیــلــووات 
ساعت ۵۰۰ تومان پــاداش دریافت 
ــه داد:ایــــــن در  ــ مــی کــنــنــد. وی ادامـ
ــه در حـــال حــاضــر ما  حــالــی اســـت ک
ــرای مشترک  ــ ــرقــی کـــه ب در قــبــض ب
صادر می کنیم به ازای هر کیلووات 
ساعت ۱۰۰ تومان دریافت می کنیم.
ــرای  ــیــمــانــی،افــزود:مــاب مــحــمــد ســل
مشترکان برق بخش کشاورزی یک 
مشوق گذاشته ایــم کــه بــر اســاس 
آن مشترکان چاه های آب در بخش 
ــات پیک  ــاعـ ــر در سـ ــ ــاورزی اگ ــ ــش ــ ک
مصرف که ساعات ۱۱ تا ۱7 می باشد 
موتورهای آب خود را خاموش کنند 

در ۱۹ ساعت باقی مانده روز به هر 
میزان که برق مصرف کنند برای آنها 
رایگان حساب می شود.مدیرعامل 
شــرکــت تــوزیــع بــرق شــمــال اســتــان 
کرمان همچنین با اشــاره به تفاهم 
ــرو بـــا صــنــایــع بـــرای  ــی ــامــه وزارت ن ن
مدیریت مصرف برق گفت:امسال 
تــاش شــده تــا بــا هــمــکــاری صنایع 
مدیریت مصرف بــرق صــورت گیرد 
ــه زیــر  ومــشــتــرکــان صنعتی بـــزرگ ک
مــجــمــوعــه شــرکــت بـــرق منطقه ای 
هستند در کنار مشترکان صنعتی 
ــای صــنــعــتــی  ــ ــرک ه ــ ــه ــ ــع در ش ــ ــ واقـ
ــر اســـاس جــدول  و دیــگــر مــنــاطــق ب
ــط وزارت نــیــرو  ــوس تــعــیــیــن شـــده ت
وز در هفته فعالیت خــود را  یــک ر
سلیمانی  محمد  می کنند.  تعطیل 

ساردو،افزود:ما میزان مصرف برق 
ــرژی بر را از راه دور کنترل  صنایع ان
می کنیم واگــر به تفاهم وبرنامه ای 
کــه ابــاغ شــده عمل نکنند امکان 
یـــم  قــطــع بـــرق آنــهــا از راه دور را دار
کــه امــیــدواریــم بــا مــدیــریــت مصرف 
تــوســط آنــهــا بــه مــرحــلــه قطعی بــرق 
نـــرســـیـــم.وی تــصــریــح کــرد:شــرکــت 
ــان کــرمــان  ــت ــع بـــرق شــمــال اس ــوزی ت
یت مصرف بــرق در بخش  در مدیر
ــر اســـت،زیـــرا  اداری ســخــت گــیــر تـ
مــدیــریــت مــصــرف بــایــد از الــگــوهــا و 
نمادهای حاکمیتی و دولتی شامل 
ادارات، نیروهای مسلح و نهادهای 
عــمــومــی و بــانــک هــا شـــروع شـــود و 
برق  بارمصرفی  هستیم  موظف  ما 
ــا بــایــد  ــه ادارات را رصـــد کــنــیــم و آن

نسبت بــه دوره مشابه ســال قبل 
در ساعات اداری ۳۰ درصــد مصرف 
خــودرا کاهش دهند وگرنه اسامی 
ادارات پر مصرف را اعام کرده وبرق 

آنها قطع می شود.
ــل شـــــرکـــــت تــــوزیــــع  ــ ــامـ ــ ــرعـ ــ ــدیـ ــ مـ
ــان  ــ ــرم ــ ــان ک ــ ــ ــت ــ ــ ــال اس ــ ــمـ ــ بـــــــرق شـ
افزود:امیدواریم باتوجه به جایگاه 
ــامــه جــام جــم وابـــزارهـــای اطــاع  روزن
رســانــی آن بتوانیم از ایــن ظرفیت 
بـــرای رســانــدن پــیــام هــای مدیریت 
مـــصـــرف بــــرق بـــه اقـــشـــار مختلف 
مــردم استفاده کنیم واز ایــن بابت 
از ســرپــرســتــی روزنـــامـــه جـــام جــم در 
یم. معاون  اســتــان کــرمــان متشکر
هــمــاهــنــگــی بــــرق شــهــرســتــانــهــای 
شــرکــت تــوزیــع بــرق شــمــال اســتــان 
کـــرمـــان نـــیـــز بـــا اشــــــاره بـــه فـــراهـــم 
ــای الزم  ــ ــ ــت ه ــ ــ ــاخ ــ ــ ــرس ــ ــ شــــــــدن زی
ــردم از خــدمــات  ــ ــرای اســتــفــاده م ــ ب
ــت تـــوانـــیـــر  ــ ــرکـ ــ غــــیــــرحــــضــــوری شـ
گــفــت:مــشــتــرکــان بـــرق مــی تــوانــنــد 
ــد خــدمــات بـــرق را  بــیــش از ۹۰ درصـ
بــه صــورت غیر حــضــوری و از طریق 
یافت کنند. اپلیکیشن برق من در
مــحــمــدجــوادجــهــادی،افــزود:نــصــب 
ــر روی  ــ ــن بـ ــ اپـــلـــیـــکـــیـــشـــن بــــــرق مـ
ــل رایــــگــــان  ــ ــای ــ ــوب ــ گــــوشــــی هــــای م
اســت و خــدمــاتــی همچون صــورت 
حساب بــرق مصرفی، اطاعیه های 
خاموشی برق،پرداخت قبض برق، 
خرید انشعاب،مشاهده میزان برق 
مــصــرفــی و... در آن ارائـــه مــی شــود.
وی ادامــه داد:مشترکان می توانند 
میزان برق مصرفی خودرا بر اساس 
الــگــوی مصرف در اپلیکیشن برق 
مــن پیش بینی کنند و در صــورت 
ــد روی  تحقق آن بــه مــیــزان ۵درصــ
صـــورت حــســاب بـــرق مــصــرفــی آنها 

تخفیف داده می شود.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان در بازدید از سرپرستی روزنامه جام جم :

برای مدیریت مصرف برق در تابستان امسال 
هم قسم شده ایم 
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