
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم چند روز پیش با یه اتوبوس از پایانه مسافربری به سمت کرمان حرکت کردیم که اتوبوس مربوط به 
شرکت مسافربری ...... بود.چشمتون روز بد نبینه اتوبوس واقعا از لحاظ فنی و بدنه اوراق بود و حتی خاک 
به داخل نفوذ میکرد.انتهای ماشین اینقدر میلرزید و صدا میداد که حد نداشت . مشخص بود اتوبوس مال 
دهه۸۰ بود سوالی داشتم اینه که چرا باید به این ماشین مجوز جابجایی مسافر بین شهری رو بدهند و آیا 
این اتوبوس چطوری معاینه فنی گرفته؟! واقعا متاسفم برای شرکت ..... که نامش رو با اینطور سرویس دادن 
خراب میکنه و عالوه بر اون با جون مردم هم بازی میکنن یعنی صد رحمت به ماشین مشتی ممدلی  نام 
شرکت مورد انتقاد، جهت پیگیری مسئوالن، نزد سخن تازه محفوظ است.    #انتقاد#حق#مردم#است

سخِن همشهریان؛ 
سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم و مدیر سازمان پارک های سیرجان 

خواستم از طریق نشریه سخن تازه از شما خواهش کنم که وسایل بازی کودکان در 
پارک ملت را نظافت کرده و روشنایی پارک را هم تامین کنید.

حاال که دیگه کرونا فروکش کرده و همچنین هوا رو به گرمی هست خانواده ها شبها 
و عصرها ساعتی را برای هواخوری و تفریح به این پارک می آیند و بچه ها با وسایل 
بازی میکنن که متاسفانه نه شرایط روشنایی مناسب هست و نه وسایل تمیز هستند          

#انتقاد#حق#مردم#است
شماره 692
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فردای کرمان: وزیر امور تعاون، کار و 
سامانۀ  زودی  »به  گفت:  اجتماعی  رفاه 
را  خود  کار  یارانه ها  هدفمندی  سازمان 
دوباره شروع می کند و همه به هر دلیلی 
این  در  می توانند  نمی گیرند  یارانه  که 

سامانه ثبت نام کنند«.
»بعضا  افزود:  عبدالملکی  حجت اهلل 
ممکن است افراد، متمول و از دهک دهم 

است،  خوب  مالی شان  وضع  که  باشند 
نخواهند  دریافت  مثبت  جواب  آن ها 
کرد ولی کارگران اگر یارانه بگیر نیستند، 

یارانه شان برقرار خواهد شد«.
گفت وگو  در  اردیبهشت ماه   2۰ وی 
افزایش  اعمال  از  خبر  شبکه  با 
حقوقی  فیش  در  بازنشستگان  حقوق 
اردیبهشت ماه خبر داد و بیان کرد: »اگر 
نرسد،  اردیبهشت  به  دلیل  هر  به  هم 

قطعا معوقات از ابتدای فروردین پرداخت 
خرداد  حقوق  در  حتما  و  شد  خواهد 
گفت:  عبدالملکی  شد«.  خواهد  لحاظ 
»براساس مادۀ 96 قانون تامین اجتماعی 
یا  مستمری  باید  یکبار  سالی  حداقل 
هیات  توسط  بازنشستگی  حقوق  همان 
اجتماعی تصویب  تامین  مدیره سازمان 
شود و برای تصمیم گیری نهایی به هیات 

دولت یا هیات وزیران ارسال شود«.

وی دربارۀ وام قرض الحسنه بازنشستگان 
نیز یادآور شد: »سال گذشته 4۰ درصد 
وام قرض الحسنه بازنشستگان را افزایش 
دادیم و در بازنشستگی کشوری وام های 
ازدواج فرزندان این افراد متجمع شده بود 
همه را یکجا پرداخت کردیم و تصویب 
ثبت نام هایی  حتما  هم  امسال  و  کردیم 
که شده است تالش می کنیم در اسرع 

وقت پرداخت کنیم«.

انداز صنعت  نمایشگاه چشم  و  دوازدهمین همایش 
فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار، در محل 
هتل المپیک تهران آغاز و به مدت سه روز ادامه دارد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ضمن مشارکت در 
برگزاری این رویداد، با شرکت فعاالنه برخی معاونین و 
مدیران در همایش و پنل های اختصاصی و نیز برپایی 
دستاوردهای  و  توانمندی ها  ارائه  منظور  به  غرفه 

منطقه گل گهر، حضوری فعال دارد.
انداز صنعت  نمایشگاه چشم  و  دوازدهمین همایش 
فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار توسط گروه 
صمت،  وزارت  حمایت  با  و  اقتصاد  دنیای  رسانه ای 
برخی  و  گل گهر  شرکت  تهران،  دانشگاه  ایمیدرو، 

شرکت های معدنی و فوالدی در حال برگزاری است.
از جمله محورهای این همایش شامل بررسی توازن 
و...(  آب  برق،  گاز،  )حمل ونقل،  زیرساخت ها  توسعه 
و طرح جامع فوالد؛ سیاست های حاکمیتی در نظام 
ارائه  و  بررسی  فوالد؛  زنجیره ی  ارکان  قیمت گذاری 
مختلف  نهادهای  منافع  و  استراتژی  تضاد  راهکار 
معدن؛  بخش  با  و...(  زیست  محیط  طبیعی،  )منابع 
اهمیت اکتشافات و احیای معادن راکد در چشم انداز 
و  اهمیت  بررسی  اولیه؛  مواد  منابع  تامین  بلندمدت 
تاثیر امنیت سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی 
اصالح  برجام،  احیا  معدنی؛  صنایع  و  معدن  در 

سیاست های ارزی و صادراتی و... می باشد. 

ثبتنامیارانهبگیرانجدید،بهزودیآغازمیشود

دستگیریسارقینوکشفاموالسرقتی
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری سه سارق و دو مالخر و کشف ۱2 
فقره سرقت تجهیزات برق ،مخابرات ،آب و فاضالب به ارزش ۳۰ میلیارد 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت : در پی وقوع چندین فقره سرقت 
تجهیزات برق ، مخابرات ، آب و فاضالب در مناطقی از شهرستان سیرجان 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با تالش های ماموران پلیس آگاهی و پی جویی های تخصصی 
۳ متهم دخیل در این سرقت ها شناسایی و با اعالم به کالنتری ها و 

پاسگاه های تابعه ،تالش برای دستگیری آنان ادامه یافت.
این مقام پلیس تصریح کرد: پیگیری های بی وقفه پلیس نتیجه داد و در 
نهایت ، سارقان با یک دستگاه خودروی پژو حین سرقت ترانس برق در 
یکی از روستاهای حومه خیرآباد توسط ماموران پاسگاه انتظامی خیرآباد 

دستگیر شدند.
سرهنگ امیر سبتکی ادامه داد : متهمان در مواجهه با شواهد و مدارک 
از  سرقت  فقره   ۱2 به   ، خود  با  مرتبط  دومالخر  معرفی  ضمن  موجود 
اقالم  برخی  و  کردند  اعتراف  فاضالب  و  آب   ، ،برق  مخابرات  تجهیزات 
مسروقه شامل 4 ترانس برق، کابل های مخابراتی ، کابل برق ، دریچه های 
فلزی آب و فاضالب به ارزش ۳۰ میلیارد ریال از مخفیگاه آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان بیان داشت :این متهمان به صورت 
باندی با یک خودروی پژو مکان های مورد نظر را در نقاط روستایی کم 

جمعیت انتخاب و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت می کردند.

اعتراف۳سارقویکمالخر
سرهنگ مجتبی جهانشاهی در تشریح این خبر اظهار داشت : در پی 
وقوع چند فقره سرقت آهن آالت و سیم کابل برق از انبار چند کارخانه 
ماموران  سیرجان  شهرستان  از  مناطقی  در  اماکن خصوصی  و  متروکه 
پلیس آگاهی با انجام پیگیری های تخصصی ، ۳ متهم سابقه دار دخیل 
در این سرقت ها را شناسایی و آنان را به همراه یک خودرو پژو که از آن 

در انجام سرقت ها استفاده می کردند را دستگیر کردند.
موجود  مدارک  و  با شواهد  مواجهه  در  سارقان  این   : داشت  بیان  وی 
ضمن معرفی یک مالخر مرتبط با خود به ۱2 فقره سرقت از کارخانجات 
و اماکن خصوصی اعتراف کرده اند و برخی اقالم مسروقه شامل درب و 
پنجره ، آهن آالت ، کابل برق ، دریچه های فلزی آب و فاضالب به ارزش 

2 میلیارد ریال از مخفیگاه آنان کشف شد.
سرهنگ جهانشاهی با بیان اینکه این متهمان افرادی سابقه دار بوده و به 
صورت باندی با یک خودروی پژو مکان های مورد نظر را شناسایی و شب 
ها اقدام به سرقت آهن آالت و کابل های برق مراکز صنعتی می کردند ، از 
شهروندان به ویژه کارکنان شاغل در امر نگهبانی خواست نسبت به افراد 
و خودروهایی که تردد و رفتارهای مشکوکی دارند حساس باشند و ضمن 

بررسی های الزم این گونه موارد را به پلیس گزارش دهند.

   خبر

 ادامه روند کاهشی کرونا در استان کرمان؛ 

تعدادبیمارانکروناییدرکرمان
به۳۲موردرسید

روند  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم    سخنگوی 
کاهشی کرونا در استان گفت: تعداد بیماران کرونایی 

در بیمارستان های کرمان به ۳2 مورد رسیده است.
و  شده  انجام  تالش های  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امسال  خوشبختانه  مردم  خود  همکاری  و  همراهی 
داریم  کرونا  شیوع  در  را  قبولی  قابل  شرایط  شرایط 
گفت: خوشبختانه موج ششم بیماری را هم در استان 
کرمان کاماًل پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر چهار 
در  ما  شهرستان   ۱7 آبی،  وضعیت  در  ما  شهرستان 
وضعیت زرد و تنها دو شهرستان سیرجان و کوهبنان 

در وضعیت نارنجی قرار دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم   پزشکی کرمان به وجود ۳2 
بیمار بستری کرونایی در استان کرمان اشاره کرد و 
افزود: موارد جدید بستری کرونایی در 24 ساعت قبل 
در استان کرمان دو مورد بوده، تعداد فوتی های روزانه 
هیچ  و  داشته  چشمگیری  کاهش  استان  در  کرونا 
فوتی های قطعی کرونا در 24 ساعت گذشته در استان 

گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه سال قبل تنها چیزی در حدود 5 
تا ۱۰ درصد مردم واکسینه شده بودند گفت: تا کنون 
باالی  از جمعیت  نفر  2 میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۳7 
۱2 سال در استان کرمان یعنی باالی 9۰ درصد مردم 
واکسن دوز اول، 2 میلیون و 6۱ هزار و 624 نفر دوز 
دوم و ۸75 هزار و 967 نفر دوز سوم واکسن کرونا را 

دریافت کردند.
با اشاره به مواردی که هنوز واکسیناسیون  صحبتی 
دوز  تزریق  از  استقبال  افزود:  نکردند  تکمیل  را  خود 
سوم واکسن کرونا و واکسیناسیون گروه سنی 5 تا ۱2 

سال در استان کم بوده است.
سخنگوی دانشگاه علوم   پزشکی کرمان با بیان اینکه 
چهارشنبه 2۱ و پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه نیز به 
در  مسئولین، سمن ها  مردم،  نقش  عنوان«  با  ترتیب 
مردم،  »نقش  و  پسماندها«  مدیریت  و  پاک  تولید 
مسئولین، سمن ها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره« 
نامگذاری شده گفت: »نقش مردم، مسئولین، سمن ها 
در کاهش کنترل مصرف دخانیات« عنوان آخرین روز 

از هفته سالمت امسال است.

   خبر
گلگهردرهمایشونمایشگاهچشماندازصنعتفوالدوسنگآهنایران

کسانی  حال  شامل  حمایتی  کمک 
شده است که یارانه دریافت می کنند 
های  دهک  بگیران،  یارانه  بین  از  و 
دریافت  را  بسته  این  درآمدی  پایین 

نمودند.
به عالوه امکان ثبت درخواست برای 
یارانه  محذوفین  و  بگیران  غیریارانه 
ایجاد  سامانه  در   9۸ ماه  دی  از  نیز 

شده است.
برای  خانوارها  استحقاق  بررسی 
دریافت کمک حمایت معیشتی بر چه 

مبنایی انجام می شود؟
خانوارهایی که حداقل یکی از شرایط 
کمک  مشمول  باشند،  داشته  را  زیر 

حمایت معیشتی نمی شوند:
دارای  آن  اعضای  که  خانوارهایی 
و  »شغل«  مسکونی«،  »واحد 
هستند  همزمان  طور  به  »خودرو« 
واحد  »دو  دارای  که  خانوارهایی  یا 

ملکی« هستند
سفر   ۳ از  بیش  که  خانوارهایی 
چهار  )در  هوایی  غیرزیارتی  خارجی 

سال اخیر( داشته اند
خانوارهایی که دارای خودرو سواری 
به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون تومان 
از  بیش  ارزش  به  عمومی  خودرو  یا 

4۰۰ میلیون تومان باشند
کارفرمایانی که بیش از ۳ بیمه پرداز 

داشته باشند
در  آنها  ملک  ارزش  که  خانوارهایی 
و  میلیارد  یک  کالنشهرها  و  تهران 
2۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 

9۰۰ میلیون تومان باشد

مبلغ  به  بانکی  تسهیالت  گیرندگان 
جمعاً بیش از ۳۰۰ میلیون تومان که 

در حال بازپرداخت اقساط باشند
خانوارهایی که مجموع درآمد ماهانه 
خانوار  اعضای  تعداد  به  توجه  با  آنها 

بیشتر از مبالغ زیر باشد:
۱ نفره: 4 میلیون تومان
2 نفره: 5 میلیون تومان
۳ نفره: 6 میلیون تومان
4 نفره: 7 میلیون تومان

5 نفره و بیشتر: ۸ میلیون تومان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مشکل روغن بر اساس 
گفته مسئوالن کشوری تا آخر این هفته برطرف می شود، زیرا واردات انجام 

شده است.
پیامبر  سالن  محل  در  کرمان  استان  بازار  تنظیم  ستاد  فارس،  گزارش  به 
اعظم)ص( استانداری در حالی برگزار شد که بنا به گفته مسؤوالن در استان 
کرمان در زمینه کاالهای اساسی مشکلی وجود ندارد و آن طور که حسین 
محرابی معاون استاندار می گوید مشکالت مربوط به روغن مورد نیاز نیز تا آخر 

هفته جاری برطرف می شود.
کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل  حسینی نژاد  سیدمحمد 
اظهارداشت: بازرسی در کارخانجات روغن استان کرمان با حضور نیروهای 
بسیج انجام می شود و از کارخانه داران می خواهیم ابتدا روغن مورد نیاز استان 

را تامین کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در سخنانی اظهارداشت: 
به لحاظ قانون تنظیم بازار در کشور هیچ استانی نمی تواند مانع ورود یا خروج 
کاالها از استانی به استان دیگر شود به غیراز استان ها و بازارچه های مرزی که 

بحث قاچاق و یا بهداشت را دارند.
حسین محرابی ادامه داد: نمی توانیم مصوبه ای داشته باشیم که خروج کاالها 
از استان کرمان به استان های دیگر را ممنوع کنیم، اما می توانیم با رایزنی ها 
به این برسیم که ابتدا کاالها در استان توزیع شود و سپس به دیگر استان ها 

داده شود.
وی ابراز داشت: مشکل روغن بر اساس گفته مسؤوالن کشوری تا آخر این 

هفته برطرف می شود، زیرا واردات انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان عنوان کرد: آن طور شنیده ام، 
توزیع شکر در برخی از تعاونی های روستایی با صف های طوالنی مواجه شده 
است که این موضوع باید بررسی شود و چنانچه قرار است سهمیه بیشتری 

اختصاص داده شود این کار را انجام دهیم.
مهرابی تصریح کرد: بر اساس گزارش هایی که گرفته ام، توزیع کاال از طریق 
فروشگاه های زنجیره ای بهتر از مغازه ها به دست مردم می رسد که این موضوع 

هم باید بررسی شود.
همچنین در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان اعالم شد تاکنون ۱۰۰ 
هزار تن گندم با کیفیت مطلوب در استان کرمان خریداری شده است و 2۰ 
هزار تن هم گندم وارداتی داشته ایم و خرید گندم همچنان ادامه دارد و در 
ذخایر مشکلی نداریم و این در شرایطی ست که سال گذشته ۸۰ هزار تن 

گندم خریداری شده بود. استان کرمان همچنین در زمینه تامین شکر و برنج 
هم مشکل خاصی ندارد.

سال ۱4۰۱ از سوی رهبر معظم انقالب، سال 
تولید، اشتغال و دانش بنیان نامگذاری شد؛ 
بنا بر همین امر برنامه ای مدون برای تولید 
گرفته  نظر  در  برق  های  نیروگاه  حداکثری 
شده است که امیدواریم تابستان سال جاری 

را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر  ثمره،  مجتبی 
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، در 
مصاحبه با سخن تازه چنین گفت: باتوجه به 
اینکه برنامه ای برا نبود خاموشی در تابستان 
پایان  تا  نیروگاهی  تعمیرات  داریم،  امسال 
اردیبهشت ماه تمام خواهد شد و برای پیک 
امسال نیروگاه 52 هزارمگاواتی در مدار قرار 

خواهد گرفت.
ثمره افزود: بر اساس همین برنامه در تیر و 
مرداد که ماه های گرم سال هستند نیروگاه 
مدار  در  مگاوات  هزار   5 حدود  با  آبی  برق 
خواهد آمد و با توجه به این موارد است که 
میتوان گفت امسال جدول خاموشی نخواهیم 
داشت اما همچنان نیاز به همکاری مشترکان 

خوب خود داریم.
وی ادامه داد: مجموعه ی وزارت نیرو با حدود 
۱۰۰ برنامه ی عملیاتی در جهت عبور موفق 
از پیک تابستان ۱4۰۱ دارد که شامل برنامه 
های مختلفی از جمله واردات برق، مدیریت 
چاه های کشاورزی، استفاده از مولدهای برق 

صنایع و همینطور استفاده از نیروگاه های برق 
آبی و استفاده از نیروگاه های تجدید پذیر، در 
کنار برخی اقدامات و برنامه های فرهنگی که 
درحال انجام است و بیشتر هم خواهد شد؛ 
راهی در پیش گرفته تا این هدف محقق شود.

در مجموع تالش بر این است که در اوج بار 
تابستان برق صنایع قطع نشود و با مدیریت 
خاموشی  و  برق  قطع  از  بار  جایی  به  جا  و 
های ناخواسته ی صنایع جلوگیری شود و با 
نشستی کخ امروز با حضور نمایندگان صنایع 
مدیران  که  همکاری  با  و  داشتیم  مختلف 
محترم صنغتی و کارخانه جات با ما دارند این 

مهم انجام خواهد شد.
صنایع میتوانند با مدیریت برنامه های خود 
و حتی تعمیرات الزم به شیوه ای با برنامه ی 
شرکت توزیع هماهنگ باشند که در ساعات 
اوج مصرف ۱2 الی ۱۸ از برق کمتری استفاده 
کنند؛ قاعدتا منظور ما از کم مصرفی خواستن 
قطع کامل در یک صنعت نیست، صنعتگران 
به  ساعات  این  در  را  خود  مصرف  میتوانند 
شیوه های مختلفی ازجمله کم کردن مصرف 
ندارند  نیاز  آن  به  که  هایی  بخش  در  برق 
کاهش دهند که این امر موجب یاری رساند 

به ما خواهد بود.
مجتبی ثمره بیان داشت: امسال با همکاری 
صاحبان  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

صنایع و شهرک های صنعتی برنامه ی مدونی 
مواجه  بامحدودیت  صنایع  که  شده  تهیه 

نشوند.
هر ۱۰ سال یکبار پدیده ی فروپاشی شبکه 
میدهد  در جهان رخ  اوت  بلک  اصطالحا  یا 
تالشگران  دریغ  بی  تالش  با  خوشبختانه  و 
ویژه  به  مشترکین  تمام  و  برق  عرصه ی 
مشترکین صنعتی در ایران ۱۸ سال است که 

این اتفاق رخ نداده و پیش نخواهد آمد.
تمرکز بر پیک بار ۱4۰۱، تمرکز بر هوشمند 
پذیری  روویت  قابلیت  با  مشترکین  سازی 
رفتار  بتوانیم  ما  که  است  پذیری  کنترل  و 
اگر  و  کنیم  کنترل  را  بارمصرفی مشترکین 
جایی نیاز به مدیریت بود آن را مدیریت کنیم.

با توجه به همکاری که  در سال گذشته و 
کلیه ی مشترکین در حوزه ی فعالیت های 
شرکت توزیع که شامل ۱6 شهرستان جنوبی 
و شرقی تحت پوشش است 64 میلیارد ریال 
پاداش داده ایم که سهم سیرجان از این مبلغ 
حدود ده درصد بود که سهم خوبی است و با 
همکاری که صنایع با ما خواهند داشت پیش 

بینی میشود این مبلغ افزایش داشته باشد.
مشترکین اگر مولد نصب کنند و در ساعات 
اوج بار مولد خود را در مدار بیاورند به ازای 
هر کیلووات ساعت تولید انرژی ۱5۰۰ تومان 
پاداش دریافت خواهد کرد که رقم چشمگیری 

است.
استان  ظرفیت  که  پاک  انرژی  تولید  برای 

قابل  خورشیدی  های  نیروگاه  در  کرمان 
برای  قرمز  فرش  توزیع  شرکت  است  توجه 
سرمایه گذاران پهن کرده و بازگشت سرمایه 

نیز به صرفه خواهد بود. در پایان امیدواریم با 
همکاری تمام مشترکین به بهترین شکل از 

پیک بار امسال عبور کنیم.

کمکحمایتیدولتشاملچهکسانیشدهاست؟

مشکلروغنخوراکیتاپایانهفتهبرطرفمیشود

نشست کنترل و کاهش بار در سال 1401 ویژه صنایع شهرستان در امور برق سیرجان برگزار شد؛

امیدواریمتابستانامسالخاموشینداشتهباشیم


