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با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت؛

تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش 
عالی حوزه سالمت امضاء شد

مدیرعامل شرکت برق جنوب کرمان خبرداد؛

انعقاد تفاهم نامه برگزاری جشنواره 
انرژی برق با آموزش و پرورش

مدیر کل کمیته امداد کرمان مطرح کرد؛
امضای تفاهم نامه توانمند سازی 

مددجویان کمیته امداد کرمان

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

2.5 میلیارد یورو طرح در حوزه مس 
در دست اقدام است
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 کرمان

رئیس جمهور 3 طرح 
صنعتی و معدنی را در 

سیرجان افتتاح کرد
2

پنج طرح صنعتی و معدنی بــا حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجتمع مس سرچشــمه مورد بهره برداری 
قرار گرفت که یکی از این طرح ها، پروژه افزایش ظرفیت تیکنرهای باطله شماره یک و ۲ و اصالح تیکنر شماره 
چهار این مجتمع اســت.۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای این طرح که ظرفیت و توانایی استحصال ۵.۷ 

میلیون متر مکعب آب بیشتر در سال را دارد هزینه شده است...
3

 توسط رئیس جمهور؛ 

کارخانه ذوب و ریخته گری جهان فوالد سیرجان
4 افتتاح شد

کارخانه احیای مســتقیم شماره یک فوالد 
بافت در ســفر رئیس جمهوری به اســتان 
کرمان با ظرفیــت ۸۰۰ هزار تن ســاالنه 

تولید آهن اسفنجی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار جام جــم کرمان طرح 
فــوالد بافت یکــی از پروژه های اســتانی 
فوالد می باشــد که عملیات اجرایی آن در 
جهت محرومیــت زدایی و ایجاد اشــتغال 
در شهرســتان بافت کرمان با ظرفیت ۸۰۰ 
هزار تن آهــن اســفنجی و ۸۰۰ هزار تن 
فــوالد خام در ســال ۸۵ مصوب شــورای 
اقتصاد و در ســال ۸۶ در زمینی به مساحت 

۶۱۲ هکتار آغاز شد.
این طرح را شرکت گسترش صنایع ماهان 
و بانــک صنعــت و معــدن و متعاقب آن 
شرکت احیا اســتیل بافت تشکیل و عملیات 
اجرایی طرح را به عنــوان کارفرمای جدید 
به دسشت گرفتند.فاز نخست آن که توسط 
ریاســت جمهوری افتتاح شــد واحد احیاء 
مســتقیم با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن به تولید 
رســیده این پروژه از سال ۸۶ آغاز و ارزش 
واحد احداثــی ۱۲۰ میلیون یــورو بوده که 
۲۵۰ نفر اشتغال مســتقیم و ۲ هزار و ۵۰۰ 

نفر غیر مستقیم اشتغالزایی می کند.
در  این طرح بیش از ۵۰ هــزار متر مکعب 
بتن ریزی، چهار هزار و  تن۸۹۰ اســکلت 
فلــزی، و هفت هزار و ۶۴۱ تــن تجهیزات 
نصب شده اســت.همزمان با این طرح فاز 
۲ این پروژه هــم از محل منابــع فاینانس 
چینو بر اساس مصوبه شــورای اقتصاد روز 
دوشــنبه با حضور رئیس جمهــوری وزیر 
صمت و اســتاندار کرمان کلنگ زنی شد و 
عقد قرارداد واحد گندله ســازی به ظرفیت 
۲ و نیم میلیون تن با پیمانکار منعقد شــده 

است.
این طــرح زیــر نظر ســازمان توســعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنــی ایران با 
ســرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون یورو سرمایه 
گذاری واحــد تولید گندلــه و بریکت گرم، 
۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ با اشــتغالزایی برای 
۵۰۰ نفر به صورت مســتقیم و پنج هزار نفر 

غیــر مســتقیم ایجــاد می کند.هزینه های 
مربوطه فوالد بافت توســط شرکت ایمیدرو 
و مشــارکین مربوطه تامین شد و آب مورد 
نیاز طرح واحــد احیاء از ســد بافت، گاز و 
تاسیســات آن و اینک در حال بهره برداری 
اســت، برق برای واحد احیاء تامین شــده 

است.
حسن روحانی در آیین افتتاح کارخانه احیاء 
مســتقیم شــماره یک فوالد بافــت اظهار 
کرد: وقتی تالش های سازنده کارآفرینان، 
مهندســان، ســرمایه گــذاران و کارگران 
ایرانی نمــود دارد و بــه نتیجه می رســد 
خوشــحالی ما مضاعف می شود.وی ادامه 
داد: هر وقــت بتوانیم چنیــن کارخانه ای 
را افتتــاح کنیم که ۸۰۰ هزار تن در ســال 
به ما آهن اســفنجی بدهــد مبارک و باعث 
خوشــحالی اســت؛ اما این اقدامات را در 
شــرایط تحریم و فشــار داریم به ثمر می 

رسانیم.
رئیس جمهور گفت: بــه نظر من هر یک از 
طرح های بزرگی که افتتاح می شــود یک 
ضربه کاری بــه بدخواهان ما در سراســر 
دنیاســت. ایران مقتدر، توانمنــد و عالم با 
جوانــان غیــور و دانشــمند و پرتالش هر 
روز قدم جدیــد را برمــی دارد. اینکه هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد تومــان در اینجــا ارزش 
کار و مجموعه ســرمایه گذاری اســت که 
امروز در فاز اول به ثمر رســیده و همچنین 
عملیات اجرای فاز دوم هم آغاز شده است 
به معنای آن اســت که ما با همــه توان و 
تالشــمان راه توسعه و پیشــرفت کشور را 

ادامه می دهیم.
وی بــا تاکید بر لــزوم حفظ عــزت ملی و 
ایســتادگی در برابر قدرت هــای دنیا ادامه 
داد: این حرف و ســخنی که بر آن تکیه می 
کنیم تنها با عمل امکان پذیر اســت و شعار 
ما را بــه جایی نمی رســاند؛   شــعار برای 
تشــویق و اینکه هر از گاهی به مناســبتی 
دور هم جمع شــویم بدون ایراد اســت؛ اما 
اســاس کار تالش عملی ما و توانمندیمان 
را به ظهور رســاندن اســت.روحانی عنوان 

کرد: اینکه مــا در حوزه فوالد چند ســال 
پیش در رتبه ۱۳ دنیا بودیم و امروز در رتبه 
دهم هســتیم و کشــورهایی مثل فرانسه و 
ایتالیا را پشــت سر گذاشــته ایم به معنای 

غرور ملی و عزت ملی است.

ملت ایران تحریم ناپذیر است
وی عنــوان کــرد: اینکــه ما مــی توانیم 
نیازمنــدی های فــوالد کشــورمان را در 
بســیاری از زمینه ها تامین و مازاد آن را به 
دنیا صادر کنیم به معنای این اســت که این 
ملت تحریم ناپذیر اســت؛ اگر یک جایی را 
تحریم کنند از مســیر و راه دیگــر فعالیت 

خودمان را ادامه می دهیم.
روحانی با اشــاره بــه اینکه چندیــن نکته 
برای ما حائز اهمیت اســت، افــزود: اولین 
نکته مســاله اشــتغال نســل جوان است 
جوانان مــا باید مشــغول به کار شــوند و 

امنیت خانواده با اشتغال بچه ها است.
 شــما نمی توانید به یک خانواده ای امنیت 
بدهید که فرزندانشــان بیکار هستند چرا که 
در این شــرایط او امنیت نخواهد داشــت. 
امنیت در ســایه اشتغال نســل جوان عزیز 
ماست، نســل جوان ما نســلی تحصیلکرده 
اســت معموال جوانان امروز جمع بزرگشان 
را فارغ التحصیالن دانشــگاه ها تشــکیل 

می دهند.
وی ادامــه داد: مــا بایــد اشــتغال درخور 
جوانان را ایجــاد کنیم؛ برخی اشــتغال ها 
وجود دارد و جایش هم خالیســت و ممکن 
اســت از نیــروی غیرایرانــی هــم گاهی 
اســتفاده کنیم اما باید کار و شغل متناسب 
با شــان و مقام و تحصیالت جوانان ایجاد 
کنیم.رئیــس جمهور ادامــه داد: در افتتاح 
کارخانــه توربیــن در یزد واقعــا برای من 
بسیار خوشــحال کننده بود که نسل جوان 
تحصیلکــرده ایرانی قطعــات مختلف این 
توربین باعظمــت را می ســازند و کیفیت 
و ســایز آن را باال می برند این کار بســیار 
ارزشــمند اســت و می تواند باعث شود که 

امروز بتوانیم روی پای خودمان بایستیم.

روحانی با اشــاره به افتتاح سه هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومــان پروژه در بخــش صنعت و 
۸۰۰ میلیارد تومان وزارت نیرو در اســتان 
یزد گفت: همچنین در اســتان های مختلف 
نیروی جــوان تحصیلکرده پرکار و پرتالش 
ما به عنوان اســتادان کار امروز در کارخانه 

ها فعال و در حال تالش هستند. 
اینکه ما در استان های یزد و کرمان شاهد 
این همه افتتــاح ها هســتیم باعث فخر و 
افتخار ماســت.وی گفت: این آمار و ارقام و 
اینکه در دنیا افزایش و توســعه تولید فوالد 
۳.۵ درصد و در ایران ۶.۵ درصد اســت به 
معنای آن اســت که ما در مســیر درستی 
در حال حرکت هســتیم.روحانی بیان کرد: 
ایســتادگی، مقاومت، صبر، تحمل، سخت 
کوشــی، تالش و در کنار آن تعامل با دنیا 
باید با هم باشــند و این دو موضوع منافاتی 

با یکدیگر ندارد. 
برخی فکر مــی کنند اگــر مقاومت کردیم 
یعنی باید با همه قهر کنیم؛ نه، ما اهل قهر 
نیســتیم. برخی گمان می کننــد اگر با دنیا 
حرف بزنیم دست های ما از توان می افتند 

در صورتی که چنین چیزی نیست.

ایران دهمین کشــور فوالدی دنیا 
شد

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: تولید 
فوالد در کشــور ایران با اقدامــات دولت 
تدبیر و امیــد از رتبه ۱۳ دنیا بــه رتبه دهم 

رسید.
رضــا رحمانی در حاشــیه افتتــاح کارخانه 
فوالد در شهرســتان بافت افــزود: زنجیره 
فوالد نامتقارن بود که در ســال های اخیر 
در راســتای متقارن کردن ایــن زنجیره در 

کشور گام هایی برداشته شده است.
وی ادامه داد: در این موضوع در راســتای 
ر می کنیــم کــه  ومتــی کا د مقا قتصــا ا
خوشــبختانه هم اکنون این زنجیره در حال 

متوازن شدن است.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه 
ویژگــی دوم پروژه هــای ما بومی ســازی 

فوالد اســت گفت: ۷۰ درصــد تجهیزات 
فوالد شهرســتان بافت داخلی است که در 
این زمینه توســط نیروهای داخلــی تولید 
و صــادرات داریم.رحمانی با بیــان اینکه 
خوشــبختانه در حوزه مهندســی، ساخت، 
نصب و بهره برداری از توان داخلی استفاده 
می شود گفت: تولید فوالد در دنیا طی سال 
گذشــته ۳.۵ درصد رشــد و در  ایران ۶.۵ 
درصد رشد داشــته و این در حالی است که 
طی سال های گذشته در دنیا رتبه سیزدهم 
را داشــتیم.رحمانی افزود: ۶۲ درصد فوالد 

خاورمیانــه در جمهــوری اســالمی تولید 
می شــود و برنامه تفصیلی در ایــن زمینه 
داریم.وی با بیان اینکه در حوزه اکتشــاف 
در اســتان کرمان از ابتــدای کار تا امروز 
۲۶ هزار کیلومتر مربع اکتشــاف شده است 
خاطرنشان کرد: امســال ماموریت تعریف 
شــده برای ســازمان ایمیدرو که۲۰ هزار 
کیلومتر مربع در برنامه خود گذاشــته شود 
که آینــده معادن اســتان را نوید می دهد و 
سرمایه گذاران می توانند کار خود را در این 

حوزه در استان کرمان آغاز کنند.

رئیس جمهور کارخانه فوالد بافت کرمان را افتتاح کرد
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 رییس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اســتان کرمان با بیــان اینکه 
هم اکنون ۱۱۵۵ محدوده معدنی مشمول مزایده و ۲۶۵۵ محدوده معدنی به 
علت مخالفت دســتگاه های اجرایی بلوکه است، خاطرنشان کرد: در مجموع 

تقریبا ۶۲ درصد محدوده های معدنی استان غیرفعال است.
مهدی حســینی نژاد در جلســه شــورای معادن اســتان کرمان اظهار کرد: 

طرح هایی که در سفر رییس جمهور افتتاح شد، ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
آن مربوط به صنعت و عمدتــا صنایع معدنی بود و این قــول را می دهیم تا 
پایان امســال حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر آماده افتتاح باشد.وی 
در ادامه با اشــاره به اینکه سهم اســتان کرمان در تولید ناخالص داخلی ۳.۴ 
درصد اســت، افزود: ۳۶ درصد از سهم معادن کشــور در جی دی پی مربوط 

به استان کرمان است.حسینی نژاد با اشــاره به اینکه ۲۳۳۰ محدوده معدنی 
فعال در اســتان داریم، تصریح کرد: ۱۱۵۵ محدوده مشــمول مزایده است 
که باید به مزایده گذاشــته شــود و ۲۶۵۵ محدوده معدنی به علت مخالفت 
دستگاه های اجرایی بلوکه است که در مجموع ۶۲ درصد محدوده ها تقریبا 

غیرفعال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
62 درصد محدوده های معدنی کرمان غیر فعال است

خبــر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمان

انعقاد تفاهم نامــه برگزاری 
جشنواره انرژی برق با آموزش 

و پرورش

مراســم انعقاد تفاهم نامه برگزاری جشــنواره 
انرژی برق با آموزش و پرورش با حضور مدیر 
کل آموزش و پــرورش اســتان ، مدیر عامل 
شــرکت توزیع نیروی بــرق، معاونت خدمات 
مشــترکین شــرکت توزیع و معاونین، معلمان 
و کارمندان آموزش و پرورش در ســالن شهید 

مرتضوي آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان: در ابتدای مراســم 
اســکندری نســب مدیــر کل اداره آموزش و 
پرورش استان کرمان، ضمن خوش آمد گویی 
به حضار بیان نمــود: جامعه بزرگ فرهنگیان و 
دانش آموزان نقش مهمــی در ترویج فرهنگ، 
عادات، رفتار و نگرش ها در ســطح ملی دارند، 
از نظر عقالنی چنانچه فــردی از اوایل دوران 
تحصیل به درســتی آموزش داده شــود، نسل  

آینده نیز پیشرفتهاي خوبي خواهند داشت.
وی افــزود: معلمان به عنــوان تاثیر گذارترین 
افراد در کنــار والدین، می تواننــد نقش تعیین 
کننــده ای در ایجــاد نگــرش و رفتارهــای 
درســت مصرف دانش آموزان داشــته باشند 
و فرهنگیان بــا آوردن مثالهــا و مصادیقي از 
اسراف در جامعه، ذکر آیات ،احادیث و روایات 
و غیره در کالس هاي درس و الگو بودن خود 
در این زمینــه در واقع به نقش ســرمایه گذار 
بودن آمــوزش و پرورش در یــک دوره زماني 
طوالنــي ، بها داده و منشــاء خیــر در جامعه 
باشــند.مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب اســتان کرمان نیز در این نشســت به 
معرفی شــرکت پرداخت و گفت: این شــرکت 
۱۶ شهرســتان از ۲۳ شهرستان استان را تحت 
پوشــش خود دارد و پیک بار حدود ۱۲۰۰ مگا 

وات و ۲۸ هزار پست توزیع را دارا می باشد.
وی به تعداد روســتاهای برق دار شــده اشاره 
نمــود و گفت: کشــور مــا بــر روی کمربند 
خورشــیدی دنیا قرار دارد و خوشبختانه استان 
کرمان نیز در ذوزنقه طالیی کشــور اســت به 
طــوری که متوســط تابش در اســتان کرمان 
۵/۳ کیلــو وات و روز هــای آفتابــي نیز ۳۰۰ 
روز در سال مي باشــد.وی افزود: این شرکت 
همچنین توانســته ۳۳ روســتای تحت حوزه 
عملیاتــی خود را با اســتفاده از سیســتم های 
فتوولتاییــک بــرق دار کند که مقــام اول را 
در کشــور از آن خــود کرده اســت؛ عالوه بر 
این روشــنایي ۴۹ گلزار شــهدا را با سیســتم 
فتوولتاییــک تامیــن کــرده و همچنیــن ۳۱ 
دســتگاه نیز در مســاجد و مدارس نصب شده 

است.
مهدوی نیا با بیان اینکــه تاکنون ۶۴۸ نیروگاه 
فتوولتاییک به شــبکه متصل شده، خاطرنشان 
۲ مگاواتی در بردســیر  کرد: یک نیــروگاه ۵/
و دو نیروگاه یــک مگاواتي در بافــت و قلعه 
گنج راه اندازي شده اســت و در این خصوص 
نیروگاه هایي نیز در دســت احــداث داریم که 
بزرگترین آنها بانک حکمــت ایرانیان با قدرت 
۱۰ مگاوات در شهرستان بردسیر مي باشد که 
تا کنون ۲/۵ مگا وات آن وارد مدار شده است.

وی افزود: در مجموع تاکنــون ۱۱۵۸ نیروگاه 
خورشــیدی با ۹/۲ درصد مــگاوات وارد مدار 
شــده اســت که در این زمینه مقام اول را در 
کشور داریم.مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان یکی از وظایف مهم 
شــرکت را پتانسیل سنجی اســتفاده از انرژی 
هاي نو دانســت و گفت: در این خصوص پنج 
دســتگاه دکل باد ســنجي در مناطق نرماشیر، 
ریــگان، قلعه گنج ،ســیرجان و بردســیر طي 
دو ســال گذشــته نصب و طي دو سال گذشته 
پردازش اطالعات آنها انجام شــده و اطالعات 
به دســت آمده را در ســمینارهاي مختلف در 

اختیار سرمایه گذاران قرار داده ایم.
وی افزود: شهرســتان ســیرجان به دلیل باال 
بودن جمعیــت و همچنین راه اندازی فاضالب 
شهری و وجود پســماندهای صنعتی، فضوالت 
دامی و ضایعات پســته،  پتانسیل زیادي براي 
تولید برق زیســت توده را داراســت و شرکت 
توزیع برق جنوب کرمان در این خصوص یک 
نیروگاه زیســت توده را طراحــي و اطالعات 
مورد نظر نیــز در اختیار ســرمایه گذاران قرار 

داده شده است.

با حضور رئیس جمهور ۲ طرح صنعتی و معدنی و 
یک نیروگاه برق در شهرســتان سیرجان افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گــزارش خبرنگار جــام جم کرمــان بخش 
آهن اســفنجی کارخانه توســعه آهن و فوالد و 
همچنین کارخانه ذوب جهان فوالد ســیرجان و 
نیروگاه ۱۶۰ مگاواتی برق مجتمع ســنگ آهن 
گل گهر  یکــی از این طرح ها بود کــه با حضور 
رئیس جمهــور به بهره برداری رســید. همچنین 
بخش تولید آهن اســفنجی در کارخانه توســعه 
آهن و فوالد گل گهر  بــا ظرفیت تولید ۲ میلیون 
تن آهن اســفنجی که برای مصــرف در کارخانه 
فوالدسازی احداث شده اســت و این طرح عظیم 
صنعتی و معدنی با ســرمایه گــذاری یک هزار و 
۳۵۳ میلیارد تومان  و با اشــتغال ۲۲۰ نفر به طور 
مســتقیم و ۸۸۰ نفر غیر مســتقیم خواهد بود که 
این کارخانه نیز با تکیه بر توان داخل و مهندسین 
بومی بــه اتمام رســیده اســت.همچنین  رئیس 
جمهور پروژه هــای حوزه آب و برق شهرســتان 
ســیرجان را از محل نیــروگاه گل گهر به صورت 
ویدیو کنفرانســی افتتاح کرد.واحد بخار نیروگاه 
گل گهر سیرجان با اشتغالزایی مســتقیم ۶۰ نفر 
و اشتغالزایی غیر مستقیم ۱۰۰ نفر،  با اعتبار ۱۳۵ 
میلیون یورو و ظرفیت ۱۶۰ مگاوات تولید برق از 
دیگر طرح های افتتاحی توســط رئیس جمهوری 

بود.

نباید از  تحوالت فنــاوری دنیای امروز 
عقب ماند 

رییس جمهور با اشــاره به تحول شــرکت های 
دانش بنیان از ســال ۹۲ تاکنون گفــت: نباید از 
تحوالت فنــاوری دنیای امروز عقــب ماند.دکتر 
حسن روحانی در حاشیه افتتاح طرح های معدنی 
و فوالدی و صنعت آب و برق ســیرجان در محل 
نیروگاه گل گهر ســیرجان افزود: دنیــای امروز 
دنیای تحوالت است و مراکز دانشگاهی و شرکت 
های دانش بنیان بار ســنگینی را بر دوش دارند و 

جوانان با استعدادی در این زمینه داریم.
وی با اشــاره به اینکــه افتتاح پروژه ها نشــانه 
سخت کوشــی، تالش ، ایمان و فــداکاری برای 
آرمان هــای ملت بزرگ ایران اســت افزود: همه 
باید در این مســیر گام ها را بلندتر برداریم ضمن 
اینکه کارهای بزرگی توسط کارگران، مهندسان، 

سیاست گذاران و کارمندان انجام شده است.
وی با بیان اینکه از آغاز انقــالب تاکنون به غیر 
از فشــارهایی که در زمینه های سیاسی و امنیتی 
داشته ایم در بخش فناوری، اقتصاد و علم و دانش 
اقدامات عظیمی در این کشــور انجام شده است 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایــران توانایی 
طراحی و ساخت سد را در گذشته نداشت اما امروز 
نه تنها نیاز خودمان را رفع می کنیم بلکه در سطح 
منطقه و جهان در ایــن کار بزرگ صاحب قدرت 
و اجرا هســتیم.روحانی ادامه داد: در فروردین ماه 
امســال نیز شاهد بودیم که اگر ســدها نبودند در 
بحران ســیل چه اتفاقی می افتــاد  و این صنعت 

نه تنها برای نجات جان مردم بلکه بخشی از آب 
شرب و کشاورزی را تامین می کند.رئیس جمهور 
با اشــاره به اینکه در زمینه های دیگــر از جمله 
تجهیزات نیروگاهی در منطقــه و جهان صاحب 
سبک و قدرت شــده ایم گفت: روزی بود  که وارد 
کننده تجهیــزات نیروگاهی بودیــم و خودمان 
نمی توانستیم نیروگاه بسیازیم اما امروز در سطح 
منطقه برای خودمان و ســایر کشــورها درست 
می کنیم و در این زمینه پیشرفت و تحول خوبی را 

در طول ۴۰ سال داشته ایم.
وی با بیان اینکه در زمینــه صنعت فوالد توانمند 
و قدرتمند هســتیم تصریح کرد: ممکن اســت؛ 
یک کارخانه را تاســیس کنیم  ۲۰ درصد به خارج 
نیاز داشته باشــیم اما قابل رفع است و می توانیم 

تولیدکننده و صاحب این صنعت هم باشیم.
روحانی بیان داشــت: جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه ریل ســازی و واگن سازی نیز پیشرفت های 
خوبی داشــته اســت  در طــی ســال های اخیر 
موفق شــدیم اســتان ها را به ریل وصل کنیم و 
سیاست های دولت تدبیری و امید از اول حمایت 
از اتصال ریل بــود که این جــزو افتخارات ملی 

است.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه در ســایر صنایع نیز 
پیشرفت های خوبی داشــته ایم تصریح کرد: یک 
زمانی هواپیمایی در باالی تهران می آمد موشکی 
که این هواپیما را بزنیم نداشتیم اما  امروز موشک 
ضد زره می ســازیم و در دوران دفــاع مقدس نیز 

توانستیم موشک هایی بسازیم.
وی خاطرنشــان کرد: امروز مــا در پدافند هوایی 
در یک جایگاهی هســتیم که یکی از کشورهای 
مهم آسیایی در ســفر اخیر به من گفت ما افتخار 
می کنیم مسلمان در ایران توانستند با دست خود 
موشکی بســازند که پهپاد آمریکایی را سرنگون 
کند.روحانی بیان داشــت: در بحث صنعت نفت 
و گاز یک حرکت عظیمی انجام شــده اســت  و 
هــر روز در زمینه اکتشــاف و پاالیشــگاهی به 
خودکفایی بزرگی رسیده ایم و کار عظیم و بزرگی 
اســت که امروز می توانیم یک فاز پارس جنوبی 
را طراحی کنیم و گاز را اســتخراج و تصفیه کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد:تبادلی که با کشــورهای 
دیگر در حوزه گاز داریم یک تحول بسیار بزرگی 
است که نباید ناشکری کنیم.رییس جمهور گفت: 
در اول دولت مــا در گاز خودکفــا نبودیم و برای 
اینکه مردم در سراسر کشور  بتوانند از گاز استفاده 
کنند ، ناچار بودیم بســیاری از کارخانجات را گاز 
قطع کنیم.دکتر روحانی افــزود: در آن زمان یک 
کشور همسایه که به ما گاز می فروخت قیمت گاز 
را ۹ برابر کرد  که دولت قبلی مجبور شد پرداخت 
کند ، اظهار داشــت : ولی امروز ما در زمینه گاز نه 

در تابستان و نه  زمستان مشکلی نداریم .

تحول عظیمی در حوزه برق ایجاد شد
رییس جمهور اضافه کرد : مــا در زمینه برق نمی 
توانســتیم روی پای خود بایستیم  ولی امروز برق 
ما با برق هــای منطقه متصل می شــود که کار 
عظیم و بزرگی است. وی بیان کرد: امروز برق ما 
به کشــورهای دیگر از جمله عراق صادر می شود 
و این تحول عظیم و بســیار بزرگی است که نباید 
در پیشگاه خداوند ناشــکری کنیم.دکتر روحانی 
ادامه داد: باید شــکر نعمت خدا را به جای بیاوریم 
و از جوانان کارگرها مهندســان فعاالن نیروهای 
مسلح تشکر کنیم حاال ممکن است یکی با دولتی 
خوب یا بد باشد اینکه بگوییم ما در برق پیشرفت 
نکردیم این ضربه به دولت است در حالی که برق 
مال دولت نیست بلکه متعلق به ملت است لذا ما 

نباید  کفران نعمات خداوند را بکنیم.

در زمینه اکتشــافات پیشــرفت خوبی 
داشتیم 

وی گفت: در زمینه اکتشاف نفت که قبال خارجی 
ها این کار را انجام می دادنــد یک میدان عظیم 
نفتی را که طی چند هفته قبل به ثمر نشســت و 
۵۳ میلیارد بشــکه نفت در این مخزن اکتشــاف 
قطعی ما اســت و هر چه بتوانیم از این ۵۳ میلیارد 

بهره برداری کنیم.
رئیس جمهــور افزود: این چاههــا در این منطقه 
سه هزار و ۱۰۰ متر اســت که دارد نفت استخراج 
می شــود و البته در زمینه پزشکی علمی دانشگاه 
کارهای عظیم و بزرگی انجام داده ایم.وی تاکید 
کرد: دو نکته را ضمن تشکر از همه افراد مشغول 
به کار در منطقه گل گهر که همه کشــور را گل و 
گهر کردند  این منطقه به بهشــت معدنی تبدیل 
شده اســت.رییس جمهور  اظهار داشت: در دنیا 
استخراج معادن در عمق هزار و ۵۰۰ متر سه هزار 
متر انجام می شود و من خودم در معدنی رفتم که 
عمقش هزار و ۵۰۰ متری بود و من تا ۷۰۰ متری 
آن رفتم که یک شــهر بزرگ آنجا وجود دارد.وی 
ادامه داد: ما باید تالش وافر بکنیم، معدن یکی از 
ســرمایه های عظیم و بزرگی است که خداوند به 
ما داده و در این زمینه تنوع زیادی در کشور داریم 
و یکی از افتخــارات دولت یازدهــم و دوازدهم 
اکتشاف وســیع اســت اما در عین حال هنوز کار 

زیادی باقی مانده است.
وی با بیان اینکه می خواهم دو نکته را مطرح کنم 
افزود: نکته نخست این اســت که با تالش هایی 
که انجام می شــود اگر با فناوری روز آشنا نشویم 
و در وادی فنــاوری روز قــرار نگیریم حتما عقب 
می مانیم و امروز در دنیا هوش مصنوعی ســرآمد 
کارها است و اینترنت اشیا به عنوان وسیله بزرگ 

برای تحوالت اجتماعی و اقتصادی است.

باید با پیشرفت های جهان امروز همراه 
شد

وی تصریح کــرد: اســاس جهان ما به ســمت 
دیگری دارد حرکت می کند و اگر ما در این زمینه 
عقب بمانیــم نمی توانیم شــاهد رقابت خودمان 
با دنیای پرپیچ و خم امروز باشــیم.رئیس جمهور 
افزود: یکی از نعماتی که خداوند به این دولت داده 
ایجاد تحول در زمینه شــرکت های دانش بنیان 
اســت به طوری که هر روز به طور متوسط یک 
تا دو دانشمند ایرانی که در کشورهای دنیا درس 
خوانده اند بــه ایران می آیند و مشــغول کار می 
شوند که این مهم تحول بزرگی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: مساله نخست تحوالت فناوری 
دنیای امروز اســت و در این زمینه شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها و آنهایی که فناوری 
های روز را برای ما می آوردند هم زندگی را آسان 
می کنند و زندگی تغییر می کند به طوری که ۲۰ 
ســال قبل این جهان کامال عوض می شود ،کما 
اینکه ۲۰ سال قبل در مورد فناوری مانند موبایل 

چیزی نمی دانستید.
رئیس جمهور گفت: دیگر گذشــت کــه بگوییم 
اصل ۴۴ صدا و سیما باید دولتی باشد امروز همه 
صدا و سیما به همراه دارند و فضای مجازی امروز 
تحول بسیار بزرگی را ایجاد می کند و اگر ما روی 
افکار گذشته باشیم ضرر می کنیم و به نفع مردم 

ما نیست نباید کند حرکت کنیم و عقب بمانیم.

در زمینه پارک های فناوری پیشــرفت 
خوبی شده است

وی ادامه داد: در این زمینه دانشــگاه ها و پارک 
های علم و فناوری پیشــرفت های خوبی داشته 

اند و اقدامات خوبی انجام داده اند.
دکتر روحانی اظهار داشــت: تحــول عظیمی در 
کشور ما آغاز شــده و در این زمینه همه استانها، 
اســتانداران و بخش های برنامه ریز در اســتانها 
یک بخشــی از وقت خود را برای دانش های روز 
بگذارند.وی با اشــاره به اینکه امــروزه ربات ها 

در صنایع به جای انســان ها کار انجام می دهند 
گفت: دنیای امروز دنیایی اســت که نمی توان از 

علم و دانش و فناوری اش عقب ماند.
حجت االسالم روحانی تصریح کرد: دنیای امروز 
دنیای تحوالت جدید است و ما در این زمینه همه 
باید تالش و کوشــش کنیم و دانشگاه ها و مراکز 
فناوری و شــرکت های دانش بنیان ما امروز بار 
سنگینی بر دوش دارند واتفاقا استعدادهای خوبی 

در این زمینه در ایران وجود دارد.
وی افزود: امروز حتی روســتاهای ما به شــبکه 
های اینترنت و فضای مجازی وصل می شــوند 
به طوری که وزیر ارتباطات اعالم کرد هر روز ۱۰ 

روستا به اینترنت وصل می شود.

باید قواعد بازی دنیای سیاســت را یاد 
بگیریم 

رئیس جمهور گفت: اگر همه چیز در کشــور باشد 
و اخالق نباشد به جایی نمی رسیم ما همدیگر را 
خرد می کنیم و قدرت خود را علیه یکدیگر به کار 
می بریم حزب جناح و رقابت سرجای خود خوب 
است اما دوره ای دارد.وی تاکید کرد: ما فکر می 
کنیم احزاب باید هــر روز با هم دعــوا کنند، هر 
روز اختالف، دعــوا و تهمت، ما بایــد این را کنار 

بگذاریم. 
رییس جمهور  تاکید کرد: اگر ما در دنیای سیاست 
قواعد بازی را یــاد نگرفته باشــیم  آبرو، قدرت، 
پیشرفت، عظمت کشور و رفاه را از بین می بریم.

دکتر روحانی افزود: پیامبر ختم رسل فرمودندمن 
برای اخالق آمده ام و می خواهم شما همزیستی 
مســالمت آمیز داشته باشــید و همدیگر را یاری 
و کمک کنید با هم دوســت باشــید و همدیگر را 
کمک و یاری کنید.وی اظهار داشت: می گردیم 
نقطه ضعفــی از یکی پیدا کنیم بــزرگ و بزرگ 
کنیم در حالی که همه انســان هــا نقطه ضعف 

دارند.
وی تاکید کرد: خداوند می فرماینــد اگر خداوند 
می خواست شما را به خاطر جرم و گناه و ستمتان 
مواخذه کند، یک جنبنده باقــی نمی ماند.رئیس 
جمهور تاکید کرد: اگر در زندگی کســی ۲ ســال 

شنود بگذاری خطا و اشتباه پیدا می کنی حتی به 
قول یکی از دانشمندان اگر پدری برای پسر خود 
شــنود بگذارد بعد از یک سال زندگیشان بهم می 
خورد لذا اگر بنا باشد همه چیز را افشا کنیم و پول 
مردم را برداریم دستگاه بخریم و در زندگی مردم 
بگذاریم درست نیســت و االن هم که همه مردم 
در فضای مجازی هســتند.روحانی با بیان اینکه 
امروز همه در فضای مجــازی آزاد حرف می زنند 
و  مردم را آزار می دهند گفــت: بر مبنای اخالق 
اســالمی با هم رفتار کنیم و عیب ها را بپوشانیم 
و این بدین معنی نیست اگر کسی جنایت و فساد 
کرد با آن برخورد نشــود اما بر طبق قانون با آن 

برخورد کنیم.

پرونده درست کردن هنر نیست 
رییس جمهــور  با اشــاره اینکه زمانــی پرونده 
است باید رســیدگی شــود اما یک وقتی پرونده 
می خواهیم بســازیم و رســیدگی کنیــم اما اگر 
تصمیم بگیرم برای شــما پرونده درســت کنم و 
صاحب قدرت و تکنولوژی هم باشم به طور قطع 
پرونده درســت می کنم ، گفت: پرونده درســت 
کردن هنر نیســت به پرونده رسیدگی کردن کار 
صحیح و درستی است و باید با هم دوست و برادر 
شــویم چرا که ما اهل یک کشور، ملت و مخلوق 

خداوند هستیم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: خداوند می گوید؛ 
خلق اعضای خانواده من هستند و تمام بنی و بشر 
را خداوند با افکار و اعتقادات مختلف آفریده است 

اما باید به یکدیگر عشق بورزیم.

پیامبر اسالم باید مقتدا و الگوی ما باشد
 روحانی تصریح کرد: بنظر مــن آن چیزی که در 
کشور ما همه باید به دنبال آن بروند و از صنعت، 
اشــتغال، فناوری و سایر باالتر اســت؛ اقتداء به 
پیامبر اســالم اســت و پیامبر مقتدا و الگوی ما 
باشــد و اخالق او را در زندگی اجرایی و پشت سر 
او حرکت کنیم.رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: 
خداوند گفته است که پیامبر الگوی شماست و از 

پیامبرتان اطاعت کنید.

رئیس جمهور 3 طرح صنعتی و معدنی را 
در سیرجان افتتاح کرد
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حضور میدکو  در کرمان به اشتغال پایدار کمک کرده است

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  در استـان 

کرمـان 
مدیرعامل میدکو با اشاره به اقدامات خوبی که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در مناطق 
مختلف استان کرمان از زرند گرفته تا سیرجان و بردسیر اظهار داشت : ایجاد کارخانه در 
زرند موجب شده که حدود یک سوم جمعیت زرند را تحت پوشش کاری قرار دهیم که 

این اشتغال پایدار نقش مهمی در معیشت تقویت اقتصادی خانوارها داشته است .

وی افزود: تنها برای تکمیل و افتتاح سه پروژه گندله سیرجان، گندله بوتیا و فوالد سازی 
بردسیر که دوم بهمن ماه ۹۷ به بهره برداری رسیدند در مجموع ۳هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شد .وی اضافه کرد:با بهره برداری از این تعداد طرح  برای ۱۲هزار نفر 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است .پورمند بیان داشت: گندله سازی بوتیا 

و سیرجان هرکدام ۲.۵ میلیون تن ظرفیت و فوالدسازی بردسیر با یک میلیون تن 
ظرفیت تولید به بهره برداری رسیده است.وی اضافه کرد : توسعه طرح های صنعتی و 
صنایع زیر دستی را این شرکت در دبرنامه کاری خود دارد که تحقق این مهم به ایجاد 

اشتغال بیشتر و در نهایت به رونق تولید کمک کند.

تفاهــم  نامــه  امضــای 
توانمند ســازی مددجویــان 

کمیته امداد کرمان

 به منظور توانمندسازی مددجویان در قالب شورای 
وفــاق، تفاهم نامه همــکاری بین کمیتــه امداد، 
فرماندهی نیروی انتظامی و اداره کل فنی و حرفه ای 

استان کرمان به مدت سه سال منعقد شد.
 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان هدف از انعقاد 
این تفاهم نامه را بسترسازی برای توسعه فرهنگی، 
اجتماعــی و اقتصادی به صورت ســازمان یافته و 
منســجم برای مددجویان تحــت حمایت کمیته 
امداد با جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهادهای 
متولی در قالب شورای وفاق، استفاده حداکثری از 
توان و منابع هر ســازمان در قالب شورای وفاق و 
توانمندســازی مددجویان برشمرد.یحیی صادقی 
افزود: همکاری در خصــوص برگزاری دوره های 
آموزشــی کارآفرینــی و مهارتی مشــترک برای 
مددجویــان کمیته امداد، همــکاری در خصوص 
برنامه ریــزی برای عرضه و فــروش محصوالت 
تولیدی مددجویان، رفع موانع امنیتی اجرای طرح، 
همکاری در جهت جلب مشارکت سایر سازمان ها 
و نهادها، ایجاد بستر الزم برای خرید محصوالت 
تولیدی مددجویان با استفاده از ظرفیت های نیروی 
انتظامی ازجمله فروشگاه های وابسته به ناجا از جمله 
تعهدات نیروی انتظامی استان کرمان در راستای 
امضا  این تفاهم نامه است.وی بیان کرد: همکاری و 
تسهیل در صدور گواهینامه رانندگی برای مددجویان 
متعهد کمیته امداد، همکاری در تأمین بخشــی از 
هزینه های آموزشی و مهارتی با توافق سه طرف را 

از دیگر تعهدات نیروی انتظامی استان است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان تصریح کرد: 
شناسایی مددجویان مستعد و ایجاد هماهنگی آن ها 
برای حضور در برنامه های آموزشــی تدوین شده، 
مشــارکت جدی و همراهــی مســتمر در انجام 
آموزش های کارآفرینــی، مدیریت اجرای آموزش 
ویژه مددجویان در جهت توانمندســازی اقتصادی 
آن ها، همکاری در جهت تأمین بخشی از هزینه های 
آموزش مهارتی با توافق سه طرف و حمایت مالی 
مددجویان توانمند که دوره های آموزشی و مهارتی 
را گذرانده اند نیز از تعهدات کمیته امداد استان کرمان 

در راستای انعقاد این تفاهم نامه است.

پنج طرح صنعتی و معدنی بــا حضور وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت در مجتمع مس سرچشــمه مورد 
بهره برداری قرار گرفت که یکــی از این طرح ها، 
پروژه افزایــش ظرفیت تیکنرهای باطله شــماره 
یک و ۲ و اصالح تیکنر شــماره چهار این مجتمع 
است.۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای این 
طرح که ظرفیت و توانایی اســتحصال ۵.۷ میلیون 
متر مکعب آب بیشتر در ســال را دارد هزینه شده 
اســت.همچنین طرح نوســازی کوره آند و چرخ 
ریخته گری شماره ۲ با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد 
ریال از دیگر طرح های افتتاح شــده در سرچشمه 
اســت که توانایی پاالیش ۲۵۰ تــن مس در هر 

سیکل و ریخته گری ۵۰ تن در ساعت را دارد.
به گزارش خبرنگار جام جــم کرمان طرح افزایش 
ظرفیت و اصــالح نوار ســنگ خردایــش نیز با 
اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریــال از دیگر طرح ها 
اســت که کارایی ظرفیت انتقال مــاده معدنی به 
کارخانجات تغلیظ از چهار هــزار و ۷۵۰ تن به پنج 

هزار و ۵۰۰ تن در ساعت را دارا است.
طرح سیســتم های هوشــمند هشــدار دهنده و 
مدیریت ناوگان معــدن نیز با اعتبــاری بالغ بر ۲ 
میلیارد ریال در سرچشــمه به بهره برداری رسید.

این کارخانه قادر است؛ ساالنه ۶۱۰ هزار تن اسید 
را تولید کند و با تولیــد این محصول ضمن کاهش 
آالیندگی اســیدی، صنایع پایین دســتی از جمله 
واحد تولید کود شیمیایی از اســید سولفوریک نیز 
راه اندازی می شود.۲۰۰ نفر با افتتاح کارخانه اسید 
سولفوریک مجتمع مس سرچشمه، مشغول به کار 
شــده اند.این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد 

ریال راه اندازی شده است.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفــت: ۲.۵ میلیارد 
یورو طــرح در حوزه مس در اســتان های کرمان، 
یزد و آذربایجان شــرقی در دســت اقــدام داریم.

رضا رحمانی در آیین افتتــاح  پنج طرح در مجتمع 
صنعتی مس سرچشــمه رفســنجان که به صورت 
ویدئــو کنفرانس در محل ســالن فجــر مجتمع 
سرچشــمه و ارتباط با رئیس جمهــوری صورت 
گرفت بیان کرد: امــروز پنج طرح در حوزه مس در 
سرچشمه رفســنجان با اعتبار بالغ بر ۷۵۰ میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: غیر از این طرح ها ما ۲.۵ میلیارد 
یورو طرح های دیگری در حوزه مس در کشور در 
دست اقدام داریم  که شــامل کارخانجات جدید در 
کرمان، آذربایجان شرقی، سیســتان و بلوچستان 
و یزد هســتند.رحمانی ادامه داد: احــداث کارخانه 
ذوب مس در خاتون آباد و طرح جدید تولید اســید 
در خاتون آباد کرمان را داریــم که تا چند ماه آینده 
به بهره برداری  خواهند رسید همچنین طرح های 
جامع آب، پاالیشــگاه و ذوب سونگون نیز از جمله 
طرح هایی بخش صنعت مس کشــور در دســت 

اقدام هستند.
رحمانی به انتقــال آب از خلیج فارس به اســتان 
های یزد و کرمان هم اشاره و بیان کرد: این طرح 
ابرپروژه انتقال آب در کشور است که برای اجرای 
آن ۱۲ هزار میلیــارد تومان اعتبــار از محل منابع 
مالی شرکت مس سرچشــمه، گل گهر سیرجان و 

چادرملوی یزد هزینه می شود.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان امســال فاز اول این 
پروژه آمــاده بهره بــرداری خواهد بــود و آب به 
سیرجان می رسد و اواسط سال آینده تا سرچشمه 

خواهد رسید.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت عنــوان کرد: برای 
این پروژه ۸۲۵ کیلومتر لوله گذاری در حال انجام 
است که در تاریخ کشــور ماندگار خواهد ماند.وی 
به طرح اسید ســولفوریک مجتمع مس سرچشمه 
اشــاره و بیان کرد: با اجرای این طرح و هزینه کرد 

۴۵۰ میلیارد ریــال ) ۱۱۰ میلیون یورو( سیســتم 
کوره از ریورب به فلــش تغییر کرد و از مزیت های 
مهم این طرح تولید اسید ســولفوریک نیز کاهش 
آالیندگی اسیدی اســت.رحمانی با بیان اینکه می 
توان از این اســید تولیدی، کود شــیمیایی تولید 
و در باغات کشــاورزی از آن اســتفاده کرد گفت: 
دوســتداران محیط زیســت بدانند صنعت کشور  

حامی و حافظ محیط زیست است.
وی خاطرنشــان کرد: امروز میزان  so۲  از کوره 
فلش مان میلی گــرم بر نرمــال مترمکعب ۵۴۹ 
است در حالی که اســتاندارد آن ۱۸۰۰ است ضمن 
اینکه ذرات خروجی از کــوره فلش ۸.۷  میلی گرم 
بر نرمال مترمکعب اســت  که استاندارد جهانی آن 
۱۵۰ اســت.وزیر صنعت، معدن و تجــارت یادآور 
شــد: اعتباری بالغ بر یکهزار و ۶۲۷ میلیارد تومان 
بــرای طرح های بخــش صنعت مس در اســتان 
کرمان گذاشته شده شــامل طرح ریخته گری آند، 
طرح انتقال نوار سرچشــمه و بازیافت آب است که 
توسط شرکت ملی صنایع مس ایران تأمین شده و 
تقدیم مردم استان کرمان می شود.وی خاطرنشان 
کرد: نماینده مردم رفســنجان و انــار در مجلس 
شــورای اســالمی  برای راه اندازی کارخانه اسید 
ســولفوریک در راســتای کاهش آالیندگی بسیار 
تالش کــرد و با راه انــدازی ایــن کارخانه ضمن 
تولید اســید ســولفوریک و کاهش آالیندگی، می 
توان واحد تولید کود شــیمیایی مــورد نیاز باغات 

کشاورزی را از اسید سولفوریک به دست آورد.
رحمانی افزود: در سفر به اســتان کرمان ۱۱ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان طرح صنعتی افتتاح شــد که 
شامل طرح آهن اســفنجی ۲ میلیون تنی  در گل 
گهر ســیرجان، طرح فوالد ۱ و نیــم میلیون تنی 
در جهان فوالد، طرح آهن اســفنجی در شــرکت 
احیا فوالد  بافت، نیــروگاه ۱۶۰ مگاواتی گوهران 

در مجتمع گل گهر با ۱۰۰ درصد ســرمایه گذاری 
این شــرکت اســت.وی تصریح کرد: همچنین از 
دیگر این طــرح ها می توان به کارخانه اکســیژن 
شــرکت جهان فوالد، تولید بریدنت سرد در جهان 
فوالد، افتتاح ۴ پســت برق در شــرکت گل گهر، 
طرح واحد خردایــش گهر زمین، طــرح خدمات 
ماشــین کاری و  مته و ۱۶ طرح زیرمجموعه  گل 
گهر اشاره کرد که مورد بهره برداری قرار گرفتند.

وی با بیان اینکــه امروز در مجتمــع عظیم مس 
سرچشــمه شــاهد افتتاح مهمترین پروژه زیست 
محیطی کشور هستیم گفت: مس به عنوان عنصر 
استراتژیک در دنیا  بر اهمیت آن روز به روز افزوده 
می  شــود و کشــور ما در ذخایر مس رتبه هشتم 
جهان را دارد و امســال پیش بینی خواهیم کرد که 
به رتبه هفتم جهان دست یابیم.رحمانی ادامه داد: 
در زمان حاضر ما ۳۴.۵ میلیون تن مس خالص در 
معادن  مس کشــور داریم که تا پیش از اکتشافات 

جدید ۲۲.۵ میلیون تن مس داشتیم و با اکتشافات 
جدید این تولید به ۳۴.۵ میلیــون تن افزایش پیدا 
کرده اســت.وی بیان کرد: مــا در تولید مس در ۶ 
ماهه  نخست امسال ۱۵ درصد نسبت به سال قبل 
رشد داشــتیم که از برنامه تولید هم ۱۸ درصد جلو 
هستیم ضمن اینکه امســال در تولید مس کاتدی 
در کشــور با ظرفیت ۲۶۰ هزار تن و در سال آینده 
با ۳۰۰ هــزار تن بیشــترین رکورد تاریــخ را رقم 

خواهیم زد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت: بهره 
برداری های جدید در بخــش صنعت مس، امروز 
فتح الفتوح اســت و  دشــمن فکر می کرد صنعت 
مس تعطیل می شــود در حالی کــه افزایش تولید 
مس را داریم.وی خاطرنشان کرد: کشور چین ۴۷ 
میلیارد دالر واردات مس دارد و به ایران پیشــنهاد 
داده اســت که بخشــی از مس مورد نیاز خود را از 

ایران خریداری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت :

۲.۵ میلیارد یورو طرح در حوزه مس در دست اقدام است 
5 طرح صنعتی و معدنی در مجتمع مس سرچشمه به بهره برداری رسید

 تفاهم نامه توســعه متوازن آموزش عالی حوزه 
ســالمت در کالن منطقه ۸ آمایشــی کشــور 
همزمان با برگزاری نشست روسای کالن مناطق 
آمایشی کشــور و با حضور معاون آموزشی وزیر 

بهداشت در محل هتل پارس کرمان امضا شد. 
به گزارش خبرنگار جام جم کرمان در این تفاهم 
نامه بر اســاس ســهمیه تعیین شــده از ظرفیت 
پذیرش دانشجویان علوم پزشکی در رشته مقاطع 
مختلف برای کالن منطقه ۸ آمایشــی توافقاتی 
بین ۶ دانشــگاه و دو دانشــکده علوم پزشــکی 
مســتقل و مســتقر در کالن منطقه حاصل شده 
است.این توافقات بســتری برای توسعه کمی و 
کیفی آموزش پزشکی در کالن منطقه ۸ آمایشی 

تا سال ۱۴۰۸ خواهد بود.
سند محاسبات آمایشی نیروی انسانی 
موجب ساماندهی آموزش های پزشکی 

می شود
معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به امضای 
تفاهم نامه سند محاسبات آمایش نیروی انسانی 
در ۱۰ کالن منطقــه کشــور گفت: این ســند 
موجب ســاماندهی آموزش های پزشــکی می 
شــود.دکتر محمد باقر الریجانی افــزود: امروز 
سند محاســبات آمایشی نیروی انســانی در ۱۰ 
ســال آینده بین وزارت بهداشت و دبیران مناطق 
آمایشی کشور امضاء شــد که محصول کار چند 
ساله ایســت که در وزارت بهداشــت انجام شده 
است.وی اضافه کرد: این سند براساس محاسبات 
نیروی انسانی در ســال های آینده در رشته های 
مختلف و میزان نیاز ملی و انســانی تصویب شده 
و توافق امروز سهم مناطق مختلف ده گانه کشور 
از این نیازهای آموزشی اســت.وی با بیان اینکه 
سند محاسبات آمایشی نیروی انســانی از اسناد 
بسیار مهم برای ســال های آتی وزارت بهداشت 
است، افزود: این ســند در واقع ریل گذاری است 
تا آموزش های پزشــکی ما با ساماندهی بهتری 
پیش برود.دکتر الریجانی گفــت: کار مهمی که 
در منطقه هشت)دانشــگاه های  علوم پزشــکی  
اســتان های کرمان و سیســتان و بلوچستان ( 
صورت می گیرد، توافق درون منطقه است که به 
چه میزان در دانشــکده های مختلف و موسسات 

آموزشی در ۱۰ ســال آینده توسعه نیروی انسانی 
ساماندهی شود.معاون آموزشــی وزیر بهداشت 
در ادامه این نشســت گفت: برای کیفیت آموزش 
پزشــکی نیز اقدامات خیلی زیادی صورت گرفته 
که از جمله آن اعتباربخشــی آموزش پزشــکی 
اســت و تعدادی از دســتورالعمل ها ابالغ شده و 
مابقی در دو هفته آینده ابالغ می شود.وی اظهار 
کرد: بر اســاس مصوبات نود ویکمین نشســت 
شورای آموزش پزشــکی و تخصصی، امتحانات 
تخصصی)گواهینامه و دانشــنامه( در کل کشور 
یکسان شده که در این راســتا یک امتحان ملی 
برای بوردهــای تخصصی برگزار مــی کنیم و 
امتحان بورد ســال آینده نیز ماننــد قبل خواهد 
بود.دکتر الریجانی بیان کرد: در شورای آموزش 
پزشــکی تخصصی مصوبه دیگری داشــتیم که 
صالحیت بالینی افرادی کــه می خواهند در بورد 
شرکت کنند در مناطق آمایشی مورد بررسی قرار 
گرفته و بعد برای امتحان تخصصی ملی معرفی 
می شوند.وی با اشــاره به اینکه امتحان ارتقاء را 
در مناطق آمایشی خواهیم داشت، افزود: مصوبه 
دیگر این بود برای کسی که می خواهد فلوشیپ 
یا فوق تخصص بگیرد، داشــتن بورد رشته مادر 
برای آنها الزامی است؛ ضمن اینکه رشته جراحی 
عروق به صــورت فوق تخصص شــکل گرفت.

معاون آموزشــی وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
در این شورا برنامه ریزی شــده براساس شرایط 
مناطق، همه بتوانند رشد کنند، افزود: باید بیش از 
۵۰ تا ۷۰ درصد فارغ التحصیالن را در نیازمندی 
مناطق آمایشــی آموزش ببینند.وی اظهار کرد: 
کاهش پذیرش در برخی رشــته هــا در نیازهای 
ملی ممکن اســت صورت بگیرد اما در بسیاری از 
رشته ها افزایش می یابد و در بخشی نیز ظرفیت 
مانند قبل ادامــه دارد.دکتر الریجانــی در ادامه 
درباره خدمات پزشــکان ایرانی در خارج از کشور 
بیان کرد: اکنون حدود ۱۰ درصــد از گروه های 
پزشــکی ما برای ادامه تحصیل یا نقش آفرینی 
در کاری به خارج از کشــور  می روند که خیلی از 
آنها ممکن اســت ادامه تحصیل داده یا به کشور 
برگردند.وی تصریح کرد: در راســتای بین المللی 
سازی بستر برای استفاده دانشجویان خارجی در 

مناطق آمایشی فراهم است؛ ضمن اینکه در حال 
حاضر ۴۰۰۰ دانشجوی خارجی داریم و دانشگاه 
ها باید به سمت افزایش این بخش بروند به ویژه 
جاهایی که در دانشــگاه های بزرگ کشور خالی 
می ماند.الریجانی گفت: یکی از مالک هایی که 
در نیازسنجی مدنظر بوده، نیاز بیماردهی مناطق 
مختلف است که تاثیر خود را در تعداد متخصصان 

و محاسبات ما گذاشته است.

ضرورت توسعه آموزش علوم پزشکی 
متناسب با شرایط کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشــت با تاکید بر لزوم 
نگاه کلی به حوزه آموزش علوم پزشــکی گفت: 
نگاه ها و توســعه های مقطعــی در این حوزه به 
نفع کشور نیســت بلکه الزم اســت توسعه های 
این حوزه نگاهی کلی و آینده نگرانه داشته باشد 
و شرایط کشور در توســعه  این حوزه مدنظر قرار 
گیرد.دکتر باقر الریجانی دبیر شــورای آموزش 
پزشــکی و تخصصی در نشست روســا و دبیران 
کالن مناطق آمایشی کشور که جمعه برگزار شد، 
افزود: برنامه های تحول و نــوآوری در آموزش 
علوم پزشــکی با این دیدگاه تدوین شده و الزم 
است دانشگاههای علوم پزشــکی ترجمان این 
برنامه را با توجه به شرایط بومی خود تدوین کنند.

وی بااشاره به اهمیت تشــکیل مناطق آمایشی 
گفت: مناطق آمایشــی ظرفیت مشورتی باالیی 
برای برنامه ریــزی و اجرای برنامــه های حوزه 
آموزش دارد.الریجانی با بیان اینکه مســئوالن 
حوزه آموزش در دانشــگاههای علوم پزشــکی 
کشور افراد برجسته ای هستند که تجارب خوبی 
در این زمینــه دارند و الزم اســت از این تجارب 
استفاده شــود، افزود: هدف ما در وزارت بهداشت 
این اســت که مســیر ارتقای حــوزه آموزش در 
دانشگاهها را تسهیل کنیم .معاون آموزشی وزارت 
بهداشت با تبریک والدت رسول اکرم)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( گفت: آموزش رسالت مهمی است 
که مسئوالن دانشگاههای علوم پزشکی مشغول 
آن هستند. هرچند چالش هایی هم ممکن است 
داشته باشید اما افراد مهمی مخاطب شما در این 

حوزه هستند.

وی در ادامه با بیــان اینکه در دهه هــای بعد از 
انقالب کارهای زیادی برای توسعه آموزش علوم 
پزشکی صورت گرفته اســت، گفت: اگر کارهای 
این چنینی انجام نمی شــد بسترهای توسعه این 
حوزه فراهم نبود. اما الزم اســت نگاهی کلی به 
حوزه آموزش علوم پزشــکی داشــته باشیم.دبیر 
شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: برنامه 
ریزی برای توسعه آموزش علوم پزشکی باید در۳ 
سطح خرد مثل دانشکده ها و گروه های آموزشی، 
سطح میانه مثل دانشــگاهها و مناطق آمایشی و 
سطح کالن، یعنی ســطح ملی صورت گیرد. ما 
در هریک از این ســطوح باید بدانیم در کجا قرار 
داریم و چه مســیری در پیش داریم.وی با تاکید 
بر لزوم توســعه آموزش علوم پزشکی با توجه به 
شرایط کشور، گفت: رسالت و هنر ما این است که 
توســعه های این حوزه را با نگاهی کلی در کشور 
پیاده کنیم.الریجانی به برنامه اعتباربخشــی به 
عنوان برنامه ای برای ارتقای کیفیت در آموزش 
علوم پزشکی باتوجه به شــرایط کشور اشاره کرد 
و اظهار داشت: در این برنامه رقابت مدنظر نیست 
بلکه هدف این است که استانداردهای آموزش در 
دانشــگاهها ارتقا یابد.وی دیدگاه غالب در تدوین 
برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشــکی 
را توسعه این حوزه براساس نیازها و شرایط کشور 
ذکر کرد و گفت: در تدوین این برنامه نقاط تمرکز 
حوزه آموزش طی جلســات متعدد احصا شــده 
و این برنامــه در واقع یک راهنمــای کلی برای 
توسعه آموزش است و ضروری است دانشگاهها 
باتوجه به شــرایط بومی خود ترجمان این برنامه 
را تدوین نمایند.معاون آموزشــی وزارت بهداشت 
تحول را تغییر نگرش کلی یک مســئول دانشگاه 
به حوزه آموزش ذکر کرد و عنوان کرد: به عنوان 
مثال در مرجعیت علمی می خواهیم ببینیم نقش 
دانشگاه در فضای علمی کشور چیست و به کجا 
می خواهند برونــد.وی تعریف نقاط ســرآمدی 

دانشگاه را از الزامات دســتیابی به مرجعیت ذکر 
کــرد و گفت: این دیــدگاه باید در تمام ســطوح 
دانشگاهها نهادینه شود.الریجانی رویکرد حرکت 
به سمت دانشگاههای نسل سوم را گفتمانی مهم 
در دانشگاههای علوم پزشــکی ذکر کرد و گفت: 
هدف این است که دانشــگاهها در کنار کارهای 
آکادمیــک مباحث مرتبط با توســعه محصوالت 
دانش بنیان را نیــز پیش ببرند.وی با اشــاره به 
اهمیت ماموریت گرایی گفت: برای تدوین هریک 
از اسناد باالدستی کشور زمان زیادی صرف شده 
و در این اســناد ماموریت هایی برای بخش های 
مختلف ذکر شــده اســت. در حوزه آموزش این 
ماموریت های مرتبط را احصا و متناسب با نیازها 

و امکانات مناطق آمایشی واسپاری شده است. 
  دبیر شــورای آموزش پزشــکی و تخصصی بر 
لزوم توسعه هدفمند آموزش علوم پزشکی تاکید 
کرد و افزود: ســند برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 
سالمت بر این مبنا تدوین شــده و ثمره این کار 
توزیع متناســب نیروی انسانی در مناطق مختلف 
کشــور خواهد بود.وی به اهمیت تنظیم این سند 
در ســطح منطقه ای اشــاره و عنوان کرد: هدف 
این است که ۵۰ تا ۷۰ درصد نیروی انسانی مورد 
نیاز تا ۵ ســال آینده در منطقه تربیت شود.معاون 
آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه امروز تفاهم 
نامه هایی بــا مناطق امضا می شــود، گفت: این 
تفاهم نامه موافقت اصولی اولیه با مناطق اســت 
و مناطق الزم اســت این محاســبات را در سطح 
دانشگاه های کالن منطقه نیز انجام دهند.وی در 
پایان با بیان اهمیت مناطق آمایشی گفت: تعامل 
دانشــگاههای منطقه از اهمیت بســیار باالیی 
برخوردار اســت و الزم اســت از تمام زیرساخت 
ها از جمله زیرســاخت های مجــازی برای این 
تعامل بهره برداری شــود و از این ظرفیت برای 
توسعه تمام دانشــگاهها و دانشکده های منطقه 

استفاده کنند.

با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت؛

تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش عالی حوزه سالمت در 
کالن منطقه ۸ آمایشی کشور امضا شد

استاندار:
مهمترین مشــکل اســتان 

کرمان کم آبی است

 استاندار کرمان مهم ترین مشکل استان را کم آبی 
عنوان کرد و گفت: ۱۳ شهر استان کرمان با بحران  
کم آبی مواجه بوده و کرمان تنها شــهری اســت 
که در کشــور با این مشــکل جدی دست و پنجه 
نرم می کند به گونه ای که ۱۹ میلیون مترمکعب 
اضافه برداشــت از چاه ها و منابع آب زیرزمینی را 
داریم. محمدجواد فدایی در شــورای اداری استان 
کرمان که با حضور رییس جمهور افزود: ۶۰ درصد 
جمعیت اســتان در چهار دهک پایینی جامعه قرار 
دارند و شــاخص بهره مندی از آب روســتایی در 
استان کرمان ۱۰ درصد از متوسط کشور پایین تر 
است و تخت بیمارســتانی نیز در این استان پایین 
تر از سطح متوسط کشوری قرار دارد.وی بیان کرد: 
استان کرمان از امکانات ، ظرفیت ها و توانمندی 
های زیادی برخوردار اســت و با ذخیره معدنی ۶ 
میلیارد تن انواع محصوالت، لقب بهشت معادن را 
از آن خود کرده است.فدایی همچنین گفت: کرمان 
رتبه های نخســت را در اشــتغال در حوزه معدن، 
میزان اســتخراج معدن، تولید کنسانتره و گندله و 
آهن اسفنجی  در سطح کشــور به خود اختصاص 
داده و با داشــتن حــدود ۲۶ هــزار کیلومترمربع 
اکتشــاف معدن ۲۰ هزار کیلومترمربع دیگر را در 
دستور کار قرار داده اســت.نماینده عالی دولت در 
استان کرمان افزود: با این میزان، سالی ۱۱ درصد 
از وسعت استان را این اکتشافات دربر می گیرد که 
الزم است وسعت این اکتشــافات را ساالنه بیشتر 
کرده چرا که اگر بخواهیم با این روند پیش برویم 
حدود ۸ ســال طول می کشــد تا  اکتشافات کل 

استان به اتمام برسد و این خیلی دیر است.
اســتاندار کرمان افزود: برای اجرای این مصوبات 
تاکنون یک هزار و ۳۱۹ میلیــارد تومان پرداخت 
شده است که درصد تحقق اعتباری مربوط به این 
پروژه ها نسبت به درصد مصوب ۱۳۶ درصد بوده 
است و برای اتمام کامل این مصوبات هنوز به ۹۳ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
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چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سرکوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو برنمی تابم
حافظبه شهر خود روم و شهریار خود باشم

کارخانه ذوب ریختگری شــماره یک شرکت 
جهان فوالد ســیرجان، بزرگتریــن کارخانه 
فوالد سازی جنوب شرق کشــور  با برند های 
معتبر اروپایی و ایرانی  و واحد تولید اکســیژن 
با ظرفیت تولید ســاالنه یــک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تنی  بیلت با مقطع مربع با حجم ســرمایه 
گــذاری ۱۱ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریالی و 
اشتغالزایی مستقیم ۷۵۰ و غیر مستقیم۲۲۵۰ 
نفــری  با حضــور رئیس جمهــور  به صورت 
رســمی  افتتاح شــد تا با تکمیل زنجیره تولید 
فــوالد در منطقــه گل گهر  در شهرســتان 

سیرجان شاهد خام فروشی نباشیم. 
به گزارش خبرنگار جام جم کرمان در حاشــیه 
مراســم افتتاح کارخانــه  ذوب و ریخته گری 
شــماره یک شــرکت جهان فوالد ســیرجان 
بزرگتریــن کارخانــه فوالدســازی جنــوب 
شــرق کشــورمهندس عباســلو مدیر عامل 
این شــرکت می گوید:در ســفر دکتر روحانی 
و هیات همراه بــه ســیرجان  کارخانه ذوب 
جهان فوالد ســیرجان ،بزرگتریــن کارخانه 
ذوب جنوب شرق  کشور توسط رئیس جمهور 
به صورت رسمی افتتاح شــد و با تالش شبانه 
روزی  و دســته جمعی همکاران توانستیم بعد 
از ســال ها  از خام فروشــی جلوگیری کنیم 
وزنجیــره تکمیل فــوالد در منطقه گل گهر و 

در شهرستان کامل شده است. 
وی در بــاره دســتاورد هــای ســفر رئیس 
جمهور برای شــرکت جهان فوالد ســیرجان 
می افزاید: با افتتاح رســمی کارخانه توســط 
رئیس جمهــور و تولیدات آزمایشــی  تا کنون 
به ۸۰ درصد ظرفیــت تولید رســیده ایم که 
در نوع خــود در کارخانجات فوالد بی ســابقه 
بوده و تا پایان ســال بــه ۱۰۰ درصد ظرفیت 
تولید خواهیم رســید، وی با بیان اینکه برای 
جلوگیری از خام فروشــی و تکمیــل زنجیره 
فوالد درشهرســتان ســیرجان و بردسیر این 
اقدام انجام شــده اســت می گوید: بخشی از 
تولید کارخانه ذوب در کارخانه نورد بردســیر 
به میلگــرد تبدیل می شــود و بخشــی را در 
داخل کشور به فروش می رســانیم و بخشی 
را نیز صــادر می کنیــم و برای پــروژه های 
آینده آوردن ماشــین آالت را در دســتور کار 
داریم. مهندس عباســلو با اشــاره به رویکرد 
جهان فوالد سیرجان می گوید:رویکرد جهان 
فوالد سیرجان جهانی است و در نقطه SJ آرم 
مجتمع جهان فوالد ســیرجان نقشه سیرجان 
گذاشــته شــده اســت و هدف ما شــناخت 
ســیرجان به عنوان پایگاه فوالدی در جهان 

است . 
وی تصریح کرد:شرکت جهان فوالد سیرجان 
در طول ۹ ســال ،پنج کارخانه تاسیس کرده 
است که ســه کارخانه به صورت ملی افتتاح و 

به بهره برداری رسیده است . 
کارخانه احیاء شــماره ۱ ســردار شــهید اهلل 
دادی به ظرفیت تولید ســاالنه یــک میلیون 
تن آهن اســفنجی در ســال می باشد که این 
کارخانه در دی ماه ســال ۱۳۹۳ وارد فاز بهره 
برداری شــد و خوشــبختانه به دلیل کیفیت 
باالی محصوالت تولیــدی از همان ماههای 
اول در لیســت صادر کنندگان آهن اسفنجی 
قرار گرفت و اولین محصوالت فوالد ســازی 
در شــهریور ماه ســال ۱۳۹۴ با حضور معاون 
اول رئیس جمهور دکتر جهانگیری به صورت 
رســمی افتتاح  گردید کارخانه نورد بردســیر 
شــهید ملک قاســمی به ظرفیت تولید ساالنه 
۵۰۰ هــزار تــن انــواع میلگرد در ســال، از 

بزرگترین پروژه های ملی در ســطح کشــور 
محسوب می شــود که در ۲۲ بهمن سال ۹۵ 
با حضور رئیس مجلس شــورای اسالمی دکتر 
الریجانی و وزیر صنعت ،معــدن و تجارت به 

صورت رسمی افتتاح گردید.
 وی در ادامــه مــی افزاید:کارخانــه بریکت 
ســازی شــهید عبد المهــدی مغفــوری به 
ظرفیت تولیــد دوازه تن در ســاعت کارخانه 
فوالد سازی شماره یک ســردار شهید زندی 
نیا بــا ظرفیت یــک میلیون و دویســت هزار 
تن شــمش فوالدی در ســال به روش قوس 
الکتریکــی  کــه بزرگتریــن کارخانــه ذوب 
اســتان کرمان می باشــد ، کارخانه اکسیژن 
پلنت بــا ظرفیت تولیــد ده هــزار متر مکعب 
در ساعت تولید اکســیژن و نیتروژن و آرگون 
در ابتدای ســال ۹۸ به بهره برداری رســید و 
کلیه تجهیزات کارخانــه از برند های معروف 
اروپایــی و یــا از تجهیزات معــروف داخلی 
ساخته شده است و احداث پست۴۰۰۳۳ کیلو 
وات جهــت انتقال قدرت و تامیــن با کارخانه 
های شرکت که در اســفند ماه سال ۹۶ مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
مدیرعامل شــرکت جهان فوالد سیرجان  در 
خصوص موفقیت در این شــرکت می گوید:با 
تالش های جوان ها و همکاران من و تجربه 
ای کــه من در اختیارشــان گذاشــتم ، امروز 
موفقیتی حاصل شــده که نتیجه کار و تالش 
تیمی فعال،پرجوش،هــم دل ،همراه و همفکر 
در کنار هم در تمامی بخش ها بوده اســت که 
توانســتیم به شــعار خواستن توانســتن جامه 
عمل بپوشــانیم و رویا را به واقعیــت تبدیل 
کنیم، این موفقیــت می تواند الگویی باشــد 
برای جوانان این مرزو بوم به راســتی مردان 
بــزرگ روزگار از همت بلند به جایی رســیده 
اند و جوانان ما باید همت خــود را بلند بگیرند 
تا بتوانند شهر و کشــورمان را در جایگاه عالی 

قرار دهند. 
وی در مورد میزان اشــتغال ایــن پروژه می 
افزاید: در پروژه فوالد و اکســیژن ۳۰۰۰ نفر 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال دارد 
و ســعی کردیم بیشــتر نیروها بومی باشند. و 
از طریق آموزش مســتمر اگر نقص و ایرادی 
دارند رفع کنیــم. وی در خصــوص کارخانه 
اکســیژن می گوید: نیاز کارخانــه ذوب و نیاز 
افزایــش ظرفیــت کارخانــه آهن اســفنجی 
،احداث کارخانه اکســیژن اســت که ســعی 
کردیم از بهترین برند هــای دنیا این کارخانه 
را بســازیم.  در ســطح مقطع دیپلــم و فوق 
دیپلم نگاه ،نگاه نیروی شهرستانی است و در 
مقطع استانی نیروی لیســانس و نگاه استانی 
است. یکسری نیرو ها در پیمانکاری ها بودند 
و قاعدتا باید تســویه می شــدند و توانمندی 
آنها در آزمون هــای اســتخدامی نیز ضعیف 
بود بازهم این نیــرو ها را تســویه نکردیم و 
از طریق آمــوزش دادن و باال بردن ســاعت 
آموزشی که برای ما هزینه داشته است آنها را 
آموزش دادیم و بخشی دیگر از نیروی انسانی 
از آزمون های برگزار شــده جذب شدند. وی 
با اشــاره به اینکه در طرح های توســعه و در 
شــروع پروژه های جدید مجددا نیرو جذب و 

اشتغال ایجاد خواهیم کرد . 
در این راســتا شــرکت مجتمع جهــان فوالد 
ســیرجان به عنــوان معین اقتصــادی بخش 
بلورد صد نفر جــوش کار ماهر را تربیت کرده 
اســت که در پروژه هــای آینده جوشــکار از 
شــهر های اطراف نیاوریم . تا کنون جوشکار 

آرگون ،برق و جوشــکار CO۲ نداشتیم این 
افراد را هزینه شــرکت آموزش دادیم.وی در 
باره اقدامات زیســت محیطی صــورت گرفته  
در این مجتمــع می گویــد: در کارخانه ذوب 
،جدیدترین سیســتم هــای تصفیــه کننده و 
خنک کننده آب با قیمت باال خریداری شــده 
اســت و سیســتم های اطراف کــوره ریخته 
گــری  و غبارگیــری خنک شــدن آنها الزم 
اســت توســط آب صورت گیرد و سیستم آب 
به گونه ای طراحی شــده کــه در یک چرخه 
بســته باشــد و آب جدید کمتری مصرف کند 
ینکه سیســتم خنــک کنندگی آن به  ضمن ا
دو روش باشــد و از آب و هوا اســتفاده شود 
اکنون با جــرات اعالم می کنــم که مصرف 
آب در کارخانه ذوب نســبت بــه کارخانجات 
مشــابه چیزی معادل ۴۰ درصد کمتر اســت . 
این یکی از اقدامات زیســت محیطی در زمینه 
سیستم های غبارگیر و سیســتم های تصفیه 
هوا اســت و بیشــترین هزینه در ایــن زمینه 
انجام شــده اســت وی می افزاید: در زمینه 
ایجاد و توســعه فضای ســبز نزدیک به ۱۲۰ 
هکتار فضای ســبز ایجاد کرده ایم و در زمین 
های شــوره زار گیاهان مناســب این منطقه 
را شناســایی و نزدیک به ۲۰۰ هکتار فضای 
ســبز را توســعه خواهیم داد و تمام اقداماتی 
که الزم بوده در راســتای حفظ محیط زیست 
انجام شود صورت گرفته است و در این زمینه 
از ریاســت قبلی ســازمان محیط زیست لوح 

تقدیر دریافت کرده ایم. 
مدیرعامــل شــرکت مجتمع جهــان فوالد 
سیرجان می افزاید: این شــرکت از یک سال 
و نیم گذشــته به عنوان معین اقتصادی بخش 
بلورد انتخاب شده اســت و در طول این مدت 
کارهای بسیار زیادی انجام داده است وهدف 
ما این اســت که بلورد اولین شهر بدون بیکار 
کشور باشد و آن را به سمت گردشگری سوق 

می دهیم. 

گوشــه ای از کارهای انجام شــده 
توسط شــرکت مجتمع جهان فوالد 
ســیرجان به عنوان معین اقتصادی 

بخش بلورد سیرجان
-مرمت و بازســازی آثار تاریخی بلورد)شجاع 

سلطان(
- مشــارکت در ســاخت پارک مسافر ورودی 
ســه راهی بلورد)بازارچه محلی،اســتراحتگاه 
مســافرین(با مشارکت شــهرداری و شورای 

اسالمی شهر بلورد
-نصب ســی عدد پنل خورشــیدی و پایلوت 
قــراردادن روســتای محمــد اباد بــه عنوان 
روستای انرژی پاک کشــور از طریق پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه بانک رســالت به 

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
- راه انــدازی و تجهیــز کامل خانه توســعه 

بلورد جهت آموزش خیاطی وصنایع دستی  
- مشــارکت در ســاخت دارالقرآن امام حسن 
مجتبــی )ع( و دو بــاب مغازه جهــت ایجاد 

اشتغال
-بازســازی و تعمیــرات اساســی مدرســه 
شــهید باهنر و تبدیل به مرکــز آموزش فنی 
و حرفه ای بخــش بلــورد و کارگاه رنگرزی 
،گلیم بافی ،قالی بافی ،صنایع دســتی ،جوش 

آرگون،خیاطی  و آموزش کارآفرینی (
-بازسازی و تعمیرات اساســی مدرسه شبانه 
روزی و تبدیل به بزرگتریــن خانه بوم گردی 

شهرستان

-مرمت و بازســازی خانه بوم گردی درویش 
خان و ساخت موزه درویش خان )باغ سنگی(

- کارگاه هــای آمــوزش گلیم بافــی ،قالی 
بافی،صنایع دســتی ،کارآفرینی،جوش آرگون 

و آرماتور بندی 
- احداث سه باب مغازه در جوار حرم امامزاده 

حمزه)ع( و مرکز اطفاء حریق 
- خرید دو دســتگاه یونیت دندانپزشــکی  و 
یک دســتگاه SYSMEX )آزمایش خون( و 
اهداء به مرکز بهداشتی و درمانی بخش بلورد

- اقــدام بــه ســاخت ســاختمان دیالیز در 
شهرستان بردســیر که دســتور تامین اعتبار 
داده شده است و ظرف دو ماه آینده ساختمان 
دیالیز شهرستان بردســیر آماده بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
- آزادی ۵ زندانــی جرائــم غیــر عمــد در 
ســیرجان و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کمک به 

خانواده زندانیان نیازمند

پروژه های آتی جهان فوالد در ســال 
جاری

مدیر دفتــر مدیرعامل شــرکت مجتمع جهان 
فوالد ســیرجان نیز در بازدیــد خبرنگاران از 
بزرگترین کارخانه ذوب و ریخته گری جنوب 
شرق کشور می گوید: کارخانه ذوب  و ریخته 
گری شماره ۱ شرکت جهان فوالد سیرجان و 
واحد تولید اکســیژن با ظرفیت تولید ســالیانه 
یک میلیون و دویست هزار تنی بیلت با مقطع 
مربع با حجم ســرمایه گذاری یــازده هزار و 
پانصد میلیارد ریالی و اشــتغالزایی مســتقیم 
۷۵۰ و غیر مســتقیم ۲۲۵۰ نفــری با حضور 

رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.
 مسعود میر محمدی با اشــاره به پروژه های 
آتی این شــرکت مــی گوید:در ســال جاری 
عملیــات اجرایــی کارخانــه احیاء مســتقیم 
شماره ۳ سردار شــهید شــول با هدف تولید 
یک میلیون و هفتصد هزار تن آهن اســفنجی 

شروع می شود.
همچنین کارخانه فوالد ســازی شــماره ۲ با 
هدف تولیــد یک میلیــون و ســیصد هزا تن 
شــمش فوالدی در سال که مشــابه کارخانه 
ذوب افتتاح شده توســط ریاست جمهوراست 
، کارخانه فوالد آلیاژی بردســیر با هدف ۵۰۰ 
هزار تن شــمش فوالد آلیاژی در سال، توسعه 
خط  نورد برای تولیــد کالف به ظرفیت ۳۵۰ 
هزار تن ، پروژه ســیم بکســل که ۲۵ درصد 
ســهام ان مربوط به شــرکت جهــان فوالد 
ســیرجان بوده و برند خوبی می باشد ازدیگر 

پروژه های آتی این شرکت می باشد. 
وی بــه مزیت هــای نســبی جهــان فوالد 
سیرجان نسبت به شــرکت های مشابه اشاره 
می کند و مــی گوید: تامین گندله از شــرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر بوســیله نوار نقاله و 
در نتیجه کاهش قیمت تمام شــده محصول، 
نزدیکی بــه آب هــای آزاد خلیــج فارس و 
دسترسی آسان برای صادرات محصول،وجود 
را آهن سراســری برای انتقــال محصول به 
سراسر کشــور ،وجود زیرســاخت ها از قبیل 
فرودگاه فعــال و منطقه ویــژه آزاد تجاری و 
اقتصادی و گمــرک و وجود نیروی انســانی 
متخصص در منطقه، کار شرکت جهان فوالد 

را راحت کرده است . 
مدیرروابــط عمومی شــرکت جهــان فوالد 
ســیرجان تصریح مــی کند:کارخانــه فوالد 
ســازی مجتمع جهان فوالد ســیرجان اولین 

کارخانه فوالد سازی ســیرجان،اولین کارخانه 
آهن اسفنجی ســیرجان،اولین کارخانه تولید 
میلگــرد در مجموعــه گل گهر در بردســیر 
مربــوط به شــرکت مجتمــع جهــان فوالد 

سیرجان است. 
مدیر بهــره برداری شــرکت جهــان فوالد 
ســیرجان در این بازدید می گویــد: ورودی 
ســایت از گندلــه و گندله از ســمت گل گهر 
توســط نوار نقاله ۶/۲ کیلومتری وارد ســایت 
احیاء می شــود و بعد از عملیات احیاء ســازی 

محصول خروجی آهن اسفنجی می شود. 
محمد شــهبا افزود: آهن اســفنجی با نسبت 
۹۷/۵ درصــد آهــن اســفنجی و ۲/۵ درصد 

قراضه به عنوان خوراک ورودی این کارخانه 
در کــوره ۱۷۰ تنی قــوس الکتریکی ذوب و 
وارد کوره پاتیلی و ســپس وارد مرحله ریخته 
گری می شــود و محصول نهایــی در مرحله 
فوالد ســازی تبدیل به شــمش فــوالدی با 
ســطح مقطع مربع با ابعــاد ۱۲۰،۱۳۰،۱۵۰ 

می شود.
 وی مــی افزایــد: کارخانه فوالد ســازی از 
اردیبهشــت ماه تا کنون  به ۸۰ درصد ظرفیت 
اســمی تولید رســیده و ظرف یکماه آینده به 
۱۰۰ درصد ظرفیت اســمی خواهد رســید و 
این رکوردی بی ســابقه در بین کارخانه های 

فوالد سازی است.

توسط رئیس جمهور ؛

کارخانه ذوب و ریخته گری جهان فوالد سیرجان افتتاح شد 
ایجاد اشتغال 3000 نفر با افتتاح پروژه های جدید در جهان فوالد سیرجان


