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 کرمان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

کرمان افتخار میزبانی 
جشنواره ملی شعر رضوی 

3را دارد
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صداوسیمای مرکز کرمان پیش تولید سریال »راز ناتمام« درباره شهید محمد جواد باهنر را آغاز کرد. 
به گزارش جام جم مدیرکل صداوســیمای مرکز کرمان در مراسم آغاز پیش تولید ســریال »راز ناتمام« )ویژه شهید 
( با اشــاره بــه وجــود قهرمانانی همچون شــهید باهنر و حاج قاســم ســلیمانی و دیگر شــهدای  محمد جــواد باهنر
قهرمان استان گفت: سریال ویژه شــهید باهنر با نام “راز ناتمام” در ۲۶ قسمِت ۴۰ دقیقه ای به تهیه کنندگی امین 

امانی و کارگردانی امین و علی امانی تولید خواهد شد .
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با حضور وزیر نیرو؛

سد قدرونی راور  آبگیری شد

فپروژه های بهره برداری یا آغاز شده شرکت آب و فاضالب استان کرمان به روایت تصویر
دی

ر

اعتبار هزینه شدهجزئیات پروژهشهرستاننام پروژه

نرماشیرآبرسانی به مهدیآباد1
اجرای 2500متر خط انتقال و 800 شبکه توزیع و 

بهره مندی 43 خانوار از آب بهداشتی
10 میلیارد ریال

کلنگزنی تامین آب مجتمع 2
با بهره برداری از این پروژه 800 خانوار به آب بهداشتی قلعهگنجتمگران بندچاه رضا

فراهم می شود
نیازمند 82.6 میلیارد ریال 

اعتبار است

افتتاح فاز نخست انتقال 3
منوجانآب به منوجان

اجرای 5400 متر لوله پلی اتیلن و مهندسی مجدد یک 
حلقه چاه، انتقال آب به شهر قلعه منوجان

55 میلیارد ریال

افتتاح آبرسانی به 4
کوهبنانروستای کهن

اجرای 6۷.5 کیلومتر خط انتقال، 4 کیلومتر خط برق، 
6 کیلومتر لوله گذاری پلی اتیلن 110 و 4 کیلومتر لوله 
گذاری 100 چدن، احداث دو باب ایستگاه پمپاژ و 3 

مخزن بتنی 500 متر مکعبی

12 میلیارد ریال

افتتاح ساختمان اداری 5
رفسنجانصفائیه

ساختمان اداری صفائیه با  عرصه 1500 متر و اعیان 
145 مترمربع

آسفالت و حصارکشی شده
6 میلیارد ریال

6
آبرسانی روستای 

محمدآباد کتگی
رودبار جنوب

اجرای 24کیلومتر خط انتقال، 54.5 کیلومتر طول خطوط شبکه 
داخلی، حفر یک حلقه چاه با دبی 25 لیتر در ثانیه، یک کیلومتر 
خط برق و بهرهمندی 900 خانوار  به آب آشامیدنی بهداشتی و 

پایدارتعداد روستاهای تحت پوشش 12 مورد

۷1 میلیارد ریال

۷

بازسازی خط انتقال 
سمیه

حفر یک حلقه در دشت 
زرچین

کهنوج

بازسازی خط انتقال سمیه به طول 300 متر با لوله فلزی 600

حفر چاه در عمق 160 متری با دبی 33 لیتر در ثانیه

پل سمیه 4 میلیارد و 580 
میلیون ریال

حفر چاه سه میلیارد و 820 
میلیون ریال
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بهره برداری مجتمع آب 
ده رضا )آبرسانی به پنج 

روستا هدایتآباد، همت آباد، 
نادرآباد، رضاآباد، حسین 

آباد دامداری(

راه اندازی سامانه ارتقای 
کیفی آب شهرستان ریگان

ریگان

در مجتمع آب بیش از 14 کیلومتر خط انتقال، بیش از 5 
کیلومتر خط شبکه و مخزن بتنی 300 مترمکعبی احداث 
شده است. همچنین کار احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ و 

بهسازی و تجهیز موتورخانه

ظرفیت سامانه ارتقای کیفیت آب شهر ریگان با ظرفیت 
115 لیتر در ثانیه

مجتمع آب ده رضا:

 40 میلیارد ریال

سامانه ارتقای کیفی:

 65 میلیارد ریال

فهرست پروژه های بهره برداری یا آغاز شده شرکت آب و فاضالب استان کرمان در هفته دولت
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موج خشم و فریاد انزجار کرمانی ها در اهانت غرب به پیامبر اکرم )ص( و هتک حرمت 
قرآن کریم از جوار مزار حاج قاسم طنین انداز شد.

به گــزارش جام جم تجمــع مردمی محکومیت هتــک حرمت به قرآن مجید و ســاحت 
پیامبر اعظم )ص( کرمان با حضور حجت االسالم علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه کرمان، حجت االســالم علیمرادی نماینده مردم استان کرمان 

در مجلس خبرگان رهبری و اقشــار مختلف مــردم در جوار مزار سیدالشــهدای جبهه 
مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان برگزار شد.

در این تجمع مردم کرمان با رعایت پروتکل های بهداشتی  انزجار خود را از غرب و سران 
کشــورهای اســتکباری اعالم کرده و  اهانت نشــریه فرانســوی بــه پیامبر اســالم )ص( 
را محکــوم کردنــد.ودر پایان ، تجمــع مردمی محکومیــت هتک حرمت به قــرآن مجید 

و ســاحت پیامبر اعظــم )ص( بیانیه مــردم کرمــان در محکومیــت اقدام اخیر نشــریه 
فرانســوی قرائت شــد و مــردم کرمــان بــا ســردادن شــعارهای "اهلل اکبر"، "ســکوت هر 
مسلمان خیانت، است به قرآن"، "لبیک یا رسول اهلل)ص(" ضمن اعالم بیعت مجدد 
با پیامبر اکرم )ص(، خواستار برخورد جدی دولت جمهوری اسالمی ایران به ویژه وزارت 

امور خارجه با این گونه اقدامات شدند.

هتاکیبهقرآنطنیناندازشد مردمکرماناز فریادانزجار

خبــر

2
خبر

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان گفــت: در 
بحــث ایجــاد نیروگاه هــای خورشــیدی از ســال ۹۵ 
ایــن نیروگاه هــای  احــداث  کار  کرمــان  در اســتان 
خورشــیدی آغــاز شــد و در حــال حاضــر ۱۷۰۰ مددجــوی 
کمیتــه امــداد تبدیــل بــه فروشــنده بــرق بــه دولــت 

شــده انــد.
بــه گــزارش جام جم"یحیــی صادقــی" اظهــار کــرد: ُنــرم 
خانواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در کشــور 
۸ و در اســتان کرمــان ۱۳ درصــد اســت و ۱۰ درصــد 
خانوارهــای اســتان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
هســتند کــه ایــن زیبنــده اســتان بــا ایــن همــه ظرفیــت 

و اســتعداد نیســت.
وی افــزود: ۱۲۰ هــزار خانــواده مســتقیما مددجــوی 
کــه  هســتند  کرمــان  اســتان  در  امــداد  کمیتــه 
مهم تریــن اصــل کار در کمیتــه امــداد توانمندســازی 

و ایجــاد اشــتغال پایــدار اســت.
معــاون  اعــالم  بــه  بنــا  کــرد:  تصریــح  صادقــی 
درصــد   ۴۰ از  بیــش   ۹۸ ســال  در  رئیس جمهــور 
اشــتغال کشــور توســط کمیتــه امــداد ایجــاد شــده 

و در اســتان کرمــان نیــز بیــش از ۴۰ درصــد آمــار در 
ســامانه رصــد را کمیتــه امــداد ثبــت کــرده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بیــان کــرد: در 
مشــاغل خــرد موفــق بودیــم و یکــی از مزیت هــای 
ایــن اشــتغال ها ایــن اســت کــه در تالطــم بــازار صدمــه 
نیــز  مقاومتــی  اقتصــاد  اصــل  و  نمی بیننــد  جــدی 
ایجــاد مشــاغل خــرد توســط مــردم روستاســت کــه 
همــه مــردم نیــز منتفــع می شــوند.وی اظهــار کــرد: 
خدمــات حمایتــی مختلفــی توســط کمیتــه امــداد 
صــورت می گیــرد کــه مــردم در ایــن راســتا کمــک زیــادی 
بــه مــا می دهنــد. مشــارکت مــردم ســال قبــل در 
ــش  ــام بی ــژه ایت ــه وی ــان ب ــه مددجوی ــانی ب ــت رس خدم
از ۱۵۰ درصــد نســبت بــه ســال ۹۷ رشــد داشــته اســت.
صادقــی گفــت: در حــوزه فرهنگــی بــرای خانــواده 
هــزار   ۲۰ بــه  نزدیــک  و  داریــم  برنامــه  مددجویــان 
دانش آمــوز و ۴۵۰۰ دانشــجو و طلبــه در خانــواده 
مددجویــان امــداد داریــم کــه ســرفصل های خدماتــی، 
کمــک هزینــه تحصیلــی و ... بــرای آنهــا داریــم.وی 
تصریــح کــرد: کمیتــه امــداد بــه دنبــال ایــن اســت 

کــه همــه دانــش آمــوزان حتــی در مناطــق محــروم 
ع  بــا شــیو کــه  آموزشــی جدیــد  از فضــای  بتواننــد 
ــه دنبــال تامیــن  ــا ایجــاد شــد، اســتفاده کننــد و ب کرون
آمــوزان  تجهیــزات الکترونیکــی موردنیــاز دانــش 
کرمــان  اســتان  امــداد  کمیتــه  هســتیم.مدیرکل 
گفــت: دانــش آمــوزان و دانشــجویان نیازمنــد ایــن 
تجهیــزات شناســائی شــده و در مرحلــه تامیــن اعتبــار 
بــرای خریــد ایــن تجهیــزات هســتیم. وی در ادامــه بــا 
اشــاره بــه این کــه در ســال جــاری جشــن عاطفه هــا بــه 
صــورت الکترونیکــی و مجــازی برگــزار می شــود، اظهــار 
ــورت  ــه ص ــز ب ــفند ۹۸ نی ــوکاری در اس ــن نیک ــرد: جش ک
مجــازی برگــزار شــد و اســتان کرمــان رتبــه ســوم را در 
کشــور کســب کــرد و کار بخوبــی پیــش رفــت امــا بــرای 
امســال مــردم می تواننــد کمک هــای خــود را از طریــق 
درگاه هــای الکترونیکــی واریــز کننــد کــه تاکیــد بــر وجــه 
نقــد و تامیــن لــوازم موردنیــاز دانــش آمــوزان اســت. 
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در ادامــه 
خورشــیدی  نیروگاه هــای  ایجــاد  بحــث  در  گفــت: 
از ســال ۹۵ در اســتان کرمــان کار آغــاز شــد و در 

ــه  ــل ب ــداد تبدی ــه ام ــوی کمیت ــر ۱۷۰۰ مددج ــال حاض ح
فروشــنده بــرق بــه دولــت شــده انــد.وی اظهــار کــرد: 
ح هــای موفــق  نیروگاه هــای خورشــیدی یکــی از طر
اســت کــه بــه  اقتصــاد کالن کشــور و درآمــد خانوارهــا 
کمــک می کنــد و کرمــان بیشــترین آمــار نیروگاه هــای 
کشــور دارد و  را در  کوچــک مقیــاس  خورشــیدی 
امســال برنامــه داریــم ۱۰۰۰ مــگاوات نیــز اضافــه کنیــم و 
ــان  ــتان کرم ــاد اس ــداد در اقتص ــه ام ــان کمیت مددجوی

نقــش قابــل توجهــی دارنــد.
ــام شــیوع  ــاره توزیــع ســبد معیشــتی در ای صادقــی درب
مددجویــان  کل  اســت  قــرار  کــرد:  تصریــح  کرونــا 
کمیتــه امــداد از طریــق رفــاه ســبد کاال دریافــت کننــد 
و تاکنــون نزدیــک بــه ۴۵ هــزار خانــواده ایــن ســبد 
کاالئــی را دریافــت کردنــد.وی بیــان کــرد: تاکیــد داریــم 
بســته های معیشــتی کــه دســتگاه های مختلــف و 
خیــران توزیــع می کننــد، مددجویــان کمیتــه امــداد 

اســتحقاق بیشــتری بــرای دریافــت دارنــد.

امام جمعه کرمان:
فضایمجازی فرهنگاستفادهاز

اصولینیست کشور در

حجت االســالم حســن علیــدادی  ســلیمانی در دیدار 
حجت االســالم روح اهلل میرزایــی قائــم مقــام ســتاد 
احیاء امربه معروف کشور  اظهار داشت: ستاد امر به 
معروف کشور فعالیت های امیدبخشــی را آغاز کرده 

است که جای تقدیر دارد. 
به گزارش جام جم نماینده ولی فقیه در استان کرمان 
با اشــاره بــه این کــه مجموعه هــای کشــور از دولت و 
ســتاد امر به معــروف و ســایر نهادهــا باید در مســیر 
بیانیه گام دوم انقــالب قدم بردارند تــا نتیجه بگیریم 
افــزود: در مرحلــه دوم انقــالب تبییــن امربــه معروف 
و نهی از منکر مســئله مهمی اســت و بایــد با جدیت 
در آن ورود کنیــم.وی بــا بیــان این کــه امربــه معــروف 
و نهــی از منکــر در جامعــه نبایــد بــه مصادیــق خاص 
محــدود شــود گفــت: محــدود کــردن امربــه معروف 
و نهــی از منکــر بــه مصادیــق خــاص آســیب بزرگــی 
اســت و اصل ایــن فریضــه الهــی فراموش می شــود. 
علیدادی ســلیمانی با اشــاره به این که فضای مجازی 
یک فضای باز و گسترده بوده و متاسفانه به فرهنگ 
اســتفاده از فضــای مجــازی پرداختــه نشــده اســت 
افزود: هــر فــردی می تواند به هر روشــی که خواســت 
در این فضا حــرف بزند و مطالبه ای داشــته باشــد که 

شایسته نیست. 
وی با بیــان این که مدیریــت فضای مجازی در کشــور 
ج  دســت مــا نیســت و هــر کــه بخواهــد وارد و یــا خــار
می شــود گفت: این فضا باعث شــده تا به افرادی که 
می خواهنــد از راه قانونــی و شــرعی در فضــای حقیقی 
مطالبــه گــری کننــد توجــه آنچنانــی نشــود و دیــده 

نشوند.

ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

مدیرعامــل شــرکت توزیــع جنــوب بــرق کرمــان گفــت:  در 
طــول هفته دولت ۴۶۴ پــروژه در حوزه شــرکت توزیع برق 
جنوب این اســتان با اعتبــار ۶۷۱ میلیاردریــال افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
به گزارش جام جــم عبدالوحید مهــدوی نیا افزود: در این 
ح ها ۲۸ روســتا بــا جمعیت ۳۸۸ خانــوار و بــا اعتبار ۱۱۴  طر
میلیــارد ریال برقــدار می شــوند و ۲۷۲ میلیــارد ریال پروژه 
اصــالح و بهســازی شــبکه بــرق جنــوب کرمــان نیــز افتتاح  

خواهد شد.
 وی اضافــه کــرد: همچنیــن بــه مناســبت هفتــه دولــت

 ۱۶ نیروگاه خورشــیدی توســط بخش خصوصی با ظرفیت 
۵۲۹ کیلــو وات و اعتبــار ۷۰ میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری 

رسید.
ح برای  مهدوی نیــا بیــان کــرد: ۲۱۵ میلیارد تومــان نیز طــر
تامین برق مشــترکان در حوزه بــرق جنوب کرمــان افتتاح 
شــد کــه کیفیــت بــرق رســانی در ایــن منطقــه را افزایــش 

می دهد.
مدیرعامل شــرکت توزیع جنــوب برق کرمــان تصریح کرد: 
ایــن شــرکت وطیفــه تامیــن و توزیــع بــرق ۱۶ شهرســتان 
اســتان را به عهده دارد کــه ۵۸۴ هزار مشــترک از خدمات 

شرکت بهره می برند.
وی بــا اشــاره بــه خدمــات دولــت تدبیــر و امیــد در حــوزه 
برق جنــوب کرمــان اظهار داشــت: در دولت هــای یازدهم 
و دوازدهــم ، ۱۶۰ هــزار مشــترک جدیــد بــه مشــترکان بــرق 

کرمــان در هشــت ســال گذشــته اضافــه شــده و بــه ۴۷۸ 
روســتای فاقد برق برق رسانی شده است.

مهــدوی نیــا بــا بیــان این کــه ۳۳ روســتای جنــوب کرمــان 
در دولــت تدبیــر و امیــد از طریــق بــرق خورشــیدی بــرق 
دار شــده انــد ادامــه داد: در حــال حاضــر یــک هــزار ۱۷۷ 
نیــروگاه فوتوولتاتیــک بــه ظرفیــت ۱۰ مــگاوات در حــوزه 
شــرکت توزیع بــرق کرمان در دســت اســتفاده اســت.وی 
تاکیــد کــرد: تمامــی روســتاهای بــاالی ۱۰ خانــوار در جنوب 
کرمان تا پایان امســال برق دار می شــوند، اگر چــه نهضت 

برق رسانی به روســتاها همواره ادامه دارد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع جنــوب بــرق کرمــان بیــان کرد: 
تلفــات شــبکه، وصــول  کاهــش  کاهــش خاموشــی ها، 
مطالبــات، و دسترســی متقاضــی در هــر زمان و هــر مکان 
بــه خدمــات از جملــه برنامه هــای ایــن شــرکت در نقشــه 

استراتژیک است.
تــوان  نمــی  قدیمــی  فرآیندهــای  بــا  کــرد:  یــح  تصر وی 
چابک  ســازی و ســاده ســازی در خدمــات رســانی را دنبال 
کنیم و باید اصالح فرایند را برای رســیدن بــه نتایج مثبت 

در دستور کار قرار دهیم.
مهدوی نیا افزود: شناســایی نقاط آســیب پذیــر و بحرانی 
شــبکه از نظر ســیل و زلزلــه بــه جانمایی در شــبکه توزیع، 
مقاوم ســازی خطوط انتقال و اطالع رســانی خاموشی های 
شــبکه و تســهیل خدمــات رســانی بــه مشــترکان از جمله 

اقدامات این شرکت طی ســال های گذشته بوده است.

هفتهدولت؛ همزمانباآغاز

حوزهبرقجنوبکرمان 464پروژهدر
بهبهرهبرداریرسید

مدیرکلکمیتهامداداستان:

1700مددجویکمیتهامدادکرمانبهدولت
برقمیفروشند

مجتمعفوالدبافت: مدیر
800بســتهحمایتــیتوســطاحیــا

استیلفوالدبافتتوزیعشد

 مدیــر مجتمــع فــوالد بافــت از توزیــع ۵۰۰ بســته 
حمایتــی در شهرســتان بافــت و ۳۰۰ بســته حمایتی 
در روستای قنات ملک زادگاه سردار سپهید شهید 
حاج قاســم ســلیمانی توســط شــرکت احیا اســتیل 

فوالد بافت خبر داد.
به گــزارش جام جــم یعقــوب حاتمــی اظهار داشــت: 
انفــاق و احســان بــه دیگــران از خصایــص جامعــه 
ماســت که هــم در دین اســالم بــر آن تأکید شــده و 
هم رهبر معظــم انقالب نســبت بــه آن توصیه های 
فــراوان داشــته اند و در قــرآن و روایــات کمــک بــه 
همنــوع و دســتگیری از نیازمندان ســفارش بســیار 

شده است.
معــاون بهره بــرداری و مدیــر مجتمــع فــوالد بافــت 
بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری در مورد 
کمــک مؤمنانه بیــان کــرد: با توجــه به آســیب هایی 
که بعضی از اقشــار مــردم از ویروس کرونــا دیده اند 
شــرکت احیــا اســتیل فــوالد بافــت به فرمــان مقــام 
معظــم رهبــری لبیــک گفــت و اقــدام بــه تأمیــن ۵۰۰ 
بســته حمایتــی در شهرســتان بافــت و ۳۰۰ بســته 
حمایتــی در روســتای قنــات ملــک زادگاه ســردار 
ســپهید شــهید حاج قاســم ســلیمانی کرده اســت.
یعقوب حاتمی عنوان کرد: ارزش تقریبی این تعداد 
کمک معیشــتی ۲ میلیارد ریال اســت که هر بســته 

شامل ۱۸ قلم کاال می باشد.
وی گفت: فوالد بافت در مرحله اول رزمایش کمک 
مؤمنانــه بــا توزیع هــزار و ۵۵۰ بســته شــامل ۱۲ قلم 
کاال در بیــن ســه شهرســتان بافــت، رابــر و ارزوئیــه 

فرمان رهبر معظم انقالب را اجابت کرد.

ح کودکان حافظ انرژی مدیردفتر مدیریت مصرف  در اختتامیه طر
ح  بــر نهادینــه کــردن و  بــا تقدیــر از مشــارکت  کــودکان در ایــن طــر
فرهنگ ســازی الگوی صحیح مصرف انرژی بــرق در مدارس تاکید 
)یك کشــور پــراز مدیــران مصرف(  ح با شــعار کــرد و گفــت: این طــر
گاه ســازی و جهــت دهــی افــکار و ایده هــای کــودکان  و بــا هــدف آ
خــالق در رابطه با مدیریــت مصرف انــرژی  و اســتفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر برنامه ریزی و اجرا شده است. 
بــه گــزارش جام جم حمیــد علیــزاده مدیــر دفتــر مدیریــت مصرف 
ح انرژی پویان در ۴ سال  این شــرکت با اشــاره به برگزاری موفق طر
متوالــی و اســتقبال دانش آموزان دوره متوســطه شــمال اســتان 
ح کودکان حافظ انرژی در رده ســنی مهدکودك ها؛  پیش  گفت: طر
دبســتانی و دبســتان در قالــب عکــس ، تئاتر ، نقاشــی  و داســتان 
کوتاه نیــز با محوریــت فرهنگ ســازی مدیریت مصــرف و حفاظت 

از منابع ملی و محیط زیســت برگزارشــده اســت.وی افزود: در این 
ح که بــرای عمــوم افــراد زیــر ۱۳ ســال  آزاد بــوده، بیــش از۷۰۰ نفر  طر
شــرکت کرده اند که پس از ارزیابی توسط کارشناســان و داوران به 
ح همزمان با  ثار برتر جوائزی اهداء گردید. گفتنی است که این طر آ

ســفر وزیر نیرو و با حضور مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت 
توانیر در دبســتان پســرانه شــهید ابوطالبی روســتای عبداهلل آباد 
رفســنجان در آبان ســال گذشــته  بــا محوریــت آمــوزش و فرهنگ 

سازی مدیریت مصرف در شمال استان کرمان آغاز شد.

مدیریتمصرفشرکتتوزیع بههمتدفتر
برقشمالکرمان:

ح اختتامیهطر
»کودکانحافظانرژی«

برگزارشد

مدیــر امــور آب شهرســتان راور گفــت: در جریــان 
ســفر مدیرعامل و معاون نظــارت بر بهره بــرداری و 
توســعه آب شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان 
، مقــرر شــد یــک دانــگ از قنات  بــه شهرســتان راور
علی آباد طرز در راستای رفع مشکل کم آبی مجتمع 

طرز کوهجرد جا به جا شود.
به گزارش جام جم بــه نقل از روابط عمومی شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان کرمــان، رضــا اســماعیلی 

بــا اشــاره بــه ســفر یکــروزه محمــد طاهــری بــه راور 
اظهارداشــت: در این سفر مشــکل کم آبی مجتمع 
طــرز کوهجــرد بــا ۹۰۰ مشــترک و مجتمع فیــض آباد 
با ۹۷۰ مشــترک بررســی شــد.وی اضافه کرد: در این 
ح و در  بازدیــد موضــوع جابه جایــی چــاه رود کر مطــر
نهایــت مقــرر شــد بــا هماهنگــی فرمانــداری و امور 
منابع آب شهرســتان کار جا به جایی چاه ها و خرید 
قسمتی از قنات علی آباد طرز برای رفع این مشکل 

پیگیــری و انجــام شــود.مدیر امــور آب شهرســتان 
راور خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر آن مدیرعامــل 
شرکت آب و فاضالب اســتان کرمان از مهمانسرا و 
ساختمان در حال ساخت امور آب این شهرستان 

بازدید و مشکالت آن را بررسی کرد.
وی افــزود: در ادامــه ایــن ســفر جلســه ای در محل 
شهرســتان،  فرمانــدار  حضــور  بــا  و  فرمانــداری 
مدیرعامــل و معــاون بهره بــرداری و توســعه آب 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان، معــاون سیاســی 
آبفــا شهرســتان برگــزار و  امنیتــی و مدیــر امــور 
تصمیمــات الزم در جهت رفع بخشــی از مشــکالت 
حوزه آبرسانی اتخاذ شد.محمد طاهری مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان ســیزدهم 

 ، راور بــه شهرســتان  شــهریور در ســفر یکــروزه 
مشــکالت آبرســانی ایــن شهرســتان را بررســی و 
ضمن دیدار با فرماندار درخصوص این مشــکالت 

گفتگو و راه حل های رفع آن را بررسی کرد.

مســئوالن  جمــع  در  عصارنیــا  اکبــر  علــی 
کرمــان  اســتان  رضــوی  خدمــت  کانون هــای 
ماموریــت کانون هــای خدمت رضوی در ســطح 
شهرســتان ها را تقویــت معنویــت، معرفــت و 
انگیــزش رضــوی تشــکل های اســتانی عنــوان 
کــرد و افــزود: هــر تشــکل مردمــی کــه در ســطح 
شهرســتان خدمتی به محرومین ارائه می دهند 
بــا کمــک کانون هــای خدمــت رضــوی بایــد حال 
و هــوای امــام رضایــی)ع( پیــدا کننــد. وی بــا 
اشــاره بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری مبنی 
این کــه در حــال حاضــر خدمــت بــه محرومیــن 
اصــل انقالبی گــری اســت افــزود: در راســتای 
فرمایش مقام معظم رهبری به منظور رسیدگی 
بــه محرومیــن و مســاوات بیــن خانواده هــای 
بی بضاعــت کارت اعتبــاری ۴ میلیــون و۵۰۰ هزار 
ریالی هدیه داده می شــود که می توانند به مدت 
سه ماه و روزانه ۵۰ هزار ریال صرفا نان از نانوایی 

تهیه کنند.
مدیر مرکــز امور خادمین آســتان قــدس رضوی 

با اشــاره به مالحظــات در نظــر گرفته شــده برای 
از ســر گیــری کشــیک خادمیــاران تصریــح کــرد: 
با توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونا کشــیک حرم 
یک شــیفته و چهار ســاعته شــده، اســتراحتگاه 
خادمیــن تعطیــل و پذیرایی خادمین لغو شــده 

است.
وی بــا اشــاره بــه رشــد کمــی خادمیــاران در چند 
ســال اخیر گفت: ظرف ماه آینده خادمیارانی که 
در سطح استان ها فعالیتی نداشــتند از لیست 

خادمیاری حذف می شوند.
عصارنیا جــذب خادمیار جدیــد را صرفــا از طریق 
کانون های خدمــت رضوی عنــوان کــرد و افزود: 
افراد عالقمنــد برای خادمیــاری با عنــوان یاور به 
عضویت کانون هــای خدمت رضــوی در می آیند 
و پس از فعالیت و تایید مســئول کانون، جهت 

گذراندن مراحل خادمیاری معرفی می شوند.
وی گفت: در حال حاضر حــدود ۲۰۰ هزار خادمیار 
در ســطح کشــور وجــود دارد کــه ظــرف یــک مــاه 
آینــده خادمیارانــی کــه فعالیتــی نداشــته انــد، 

حــذف خواهنــد شــد.عصارنیا در بخشــی دیگــر 
از ســخنانش به تغییر عنوان کانــون خادمیاری 
بــه کانــون خدمــت رضــوی اشــاره کــرد و افــزود: 
سالی یک بار مجمع عمومی کانون های خدمت 
رضوی هر اســتان تشکیل می شــود و هفت نفر 

از بیــن اعضــا انتخــاب شــده کــه ایــن هفــت نفر 
شــورای هماهنگــی کانون هــای خدمــت رضوی 
اســتان را تشــکیل می دهنــد و دبیــر کانون های 
خدمت رضوی استان توســط این شورا انتخاب 

می شود.

خادمینآستانقدسرضویاعالمکرد؛ امور مرکز مدیر

سرگرفتهمیشود کشیکحرمخادمیاراناز

برایرفع چاهآبروستایکوهجردوفیضآبادراور
کمآبیجابهجامیشود
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3 اســتاندار کرمــان گفت: افــرادی که کلیــد اجرایــی پــروژه انتقــال آب از خلیــج فارس 
ج داده  کــه طرحی بــه این بزرگــی را آغــاز کردند و  را زدند، شــجاعت و شــهامت به خــر

امیدواریم مهر امسال این پروژه توسط رئیس جمهور به بهره برداری رسد.
به گــزارش جام جم  "محمدجواد فدایی" در حاشــیه ســفر یــک روزه خود به اســتان 
هرمزگان  و بازدید از روند احداث پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس به ســیرجان و 
یزد گفت: امروز از پــروژه انتقال آب خلیج فارس به صنایع اســتان های کرمان و یزد 

بازدید کردیم.وی پروژه خط انتقــال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی کشــور را یک 
پروژه بزرگ آبی در کشــور دانســت و عنوان کرد: مراحل پایانی فاز اول ایــن پروژه در 

حال طی شدن است.
اســتاندار کرمان درباره مشــخصات این پروژه اظهار کرد: کل طول خــط انتقال این 
پــروژه حــدود ۸۳۰ کیلومتــر اســت کــه در طــول ایــن خــط انتقــال، ۱۱ ایســتگاه پمپاژ 
احداث شــده اســت تا آب را با فشــار مناســب در اختالف ۲۷۰۰ متری به انتهای خط 

برسد ضمن آن که ۱۶۰۰ متر از این خط انتقال آب به صورت تونل است.
وی دبــی آب انتقالــی را ۴.۴ متر مکعــب در ثانیه دانســت و بیان کرد: سیســتم آب 
شــیرین کن این پروژه در بندرعباس قرار دارد و آماده بهره برداری اســت و خط دوم 
این پروژه نیز دارای پیشــرفت فیزیکی ۳۰ درصدی اســت و برای توسعه این انتقال 
دو خط انتقال)خطــوط انتقال۲ و ۳( پیش بینی شــده اســت کــه امیدواریم احداث 

خط ۲ نیز بزودی آغاز خواهد شد.

: استاندار
شــرکتمس600میلیاردتومان
-کرمان رابــر برایاحــداثمحور

هزینهمیکند

اســتاندار کرمــان گفــت: مقــرر شــد کــه جــاده رابر - 
کرمــان بــا بــرآورد اولیــه ۶۰۰ میلیــارد تومــان توســط 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران اجــرا شــود و 
اعتبــارات مــورد نیــاز توســط ایــن شــرکت تامیــن 

می شود.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایرنــا، محمــد جواد 
فدائی در نشست توسعه زیرســاخت های معدنی 
اســتان بــا حضــور معاونــان وزیــر راه و شهرســازی 
افــزود: ایــن محور بــه احتــرام ســپهبد شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی در شهرســتان رابــر بــه عنــوان 
زادگاه ایشان عملیاتی شــده و شرکت مس برنامه 
زمــان بندی خــود را تــا ۲ ماه آینــده اعالم کنــد.وی با 
بیــان این کــه معــادن کرومیت در ســه شهرســتان 
بافــت، رابــر و ارزوییــه تعییــن تکلیف شــدند اظهار 
داشت: ایمیدرو فعالیت های الزم برای اکتشافات 
پهنه هــای معدنــی در اختیــار خــود را انجــام دهد و 
پهنه هــای الزم توســط صمــت بــه ایمیــدرو واگــذار 
می شود.اســتاندار کرمان گفت: ایمیــدرو و صمت 
اســتان پیگیری کننــد کــه وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت خــوراک کارخانه ۸۰۰ هزارتنی آهن اســفنجی 
و ۲.۵ میلیــون تنــی گندلــه ســازی فــوالد بافــت را 
تامین کنــد.وی اضافــه کرد: مقرر شــد که ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان عملیات واگذاری 
پهنه های معدنی در اختیار خود را جهت اکتشــاف 
و اســتخراج بــه شــرکت تهیــه و تولید مــواد معدنی 
ایــران بررســی کنــد و پیشــنهاد خــود را در شــورای 
ح و پــس از تصویــب در ایــن شــورا،  معــادن مطــر

پهنه ها به شرکت یاد شده واگذار شود.  

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادی
 اجتماعی

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان گفــت: بــا 
بهره بــرداری و افتتــاح ۲ هــزار و ۹۴۵ میلیــارد ریــال 
پــروژه در هفتــه دولــت، ۱۷ هــزار و ۶۰۰ خانــوار این 

اســتان از نعمت گاز برخوردار شدند.
به گزارش جام جم منوچهر فالح افــزود: همچنین 
وژه بــا اعتبــار ســه هــزار و  ۱۶۱ پــر در ایــن هفتــه 
یــال در حــوزه گاز اســتان کرمــان  ۷۱۵ میلیــارد ر
وژه هــا ۳۰  کلنــگ زنــی شــد کــه بــا تکمیــل ایــن پر
هــزار و ۵۰۰ خانــوار به شــبکه سراســری گاز متصل 
می شــوند.وی بیــان کــرد: در ایــام هفته دولــت گاز 
رســانی به ۱۵۰ واحــد صنعتی انجام شــد کــه باعث 
صرفه جویــی در ۳۲ میلیــون لیتــر فــرآورده نفتــی 

خواهد شد.
یــح  مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان تصر
کــرد: در ســال جــاری عملیــات گاز رســانی بــه پنــج 
شــهر و ۱۵ روســتا در اســتان بــا حــدود ۹۰ میلیــارد 
تومــان در برنامــه داریــم کــه برای ایــن منظــور ۵۱۰ 
کیلومتــر لولــه گــذاری می شــود.وی بــا اشــاره بــه 
اظهــار  تولیــد  جهــش  بنــام  امســال  نامگــذاری 
داشــت: در بخــش صنعــت بــه ۱۲ محــور و ۴۱۳ 
واحــد صنعتی در ســال ۹۹ گاز رســانی می شــود که 
۴۸ میلیون لیتــر مصرف فرآورده ســوختی کاهش 

پیدا می کند.
فــالح تاکیــد کــرد: بــه رغــم شــیوع ویــروس کرونــا، 
فعالیت هــای شــرکت گاز اســتان کرمــان توســط 
وتکل هــای  کارکنــان و پیمانــکاران بــا رعایــت پر
 ۷۰۰ و  داشــته  ادامــه  وقفــه  بــدون  بهداشــتی 

کیلومتر شــبکه توزیــع، تغذیه و تونل انجام شــده 
است.

وی بــا بیــان این کــه در ســال گذشــته شــرکت گاز 
اســتان کرمــان رکوردهــای بی ســابقه ای را ثبــت 
کــرد افــزود: تعهــد اجــرای خطــوط لوله ما در ســال 
گذشــته هــزار و ۵۲۷ کیلومتر بــود که بــا عملکرد ۲ 
هــزار و ۲۷۵ کیلومتــری بــه ۱۵۰ درصــد تعهــد خــود 

عمل کرده و رتبه دوم کشــوری را کسب کردیم.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان بیــان کــرد: 
بیــش از ۶۶۷ هــزار مشــترک گاز در اســتان کرمــان 
وجــود دارد و ســال گذشــته ۳۷ هــزار اشــتراک 
وختــه شــده و ۳۲ هــزار علمــک گاز جدیــد  گاز فر
نصــب شــده اســت.وی گفــت: از چهار هــزار و ۸۰۰ 
روســتای بــاالی ۲۰ خانــوار اســتان کرمان یــک هزار 
و ۳۱۲ روســتا بــه شــبکه گاز وصــل هســتند و بقیه 

ح گاز رسانی قرار دارند. روستاها در طر

نعمتگاز کرماناز در و600خانوار 17هزار
میشوند برخوردار

مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان کرمــان گفــت: 
طبق برنامــه پنجم توســعه باید بــرای ۲ هزار و ۸۰۰ 

ح هادی تهیه شود. روستا در اســتان کرمان طر
بــه گزارش جــام جــم علی اکبــر ســلطانی با تشــریح 
کرمــان  بیــان داشــت:  عملکــرد بنیــاد مســکن 
پهناورتریــن اســتان کشــور اســت و قریــب بــه ۱۲ 
درصد مســاحت کشــور را به خود اختصاص داده 
اســت.وی افــزود: ۱۱ هــزار و ۷۰۰ آبــادی در اســتان 
کرمــان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد پنــج هــزار و 
۶۳۸ روستا دارای ســکنه هســتند.مدیر کل بنیاد 
مســکن اســتان کرمان بــر لــزوم توســعه از پایین 
به بــاال اشــاره کــرد و گفــت: متأســفانه در بخشــی 
از روســتاها هنــوز محرومیــت وجــود دارد، ضمن 
این کــه از جمعیــت ۳ میلیــون و ۱۶۴ هــزار نفــری 
ســاکن در اســتان ۵۸ درصد در نقاط شهری و ۴۲ 
درصــد در مناطق روســتایی حضــور دارنــد این در 
حالیســت که در کشــور متوســط روستانشین ۳۰ 

درصدی است.
شــهرها  از  بســیاری  کــرد:  یــح  تصر ســلطانی 
اقتصــاد و تنظیــم روابطشــان در حــوزه اقتصادی، 
اجتماعــی و… با روســتاها اســت و ماهیت بیشــتر 
این شــهرها بــا جمعیتی زیــر ۲۵ هزار نفر بــه نوعی 
کشــاورزی اســت.وی گفت: ۶۵ شــهر بــا جمعیت 
کمتــر از ۲۵ هــزار نفــر در اســتان وجــود دارد کــه 
اقتصاد بیشــتر آنها کشــاورزی اســت کــه این یک 
شــانس بــرای اســتان اســت زیــرا پتانســیل ها را 
حفــظ کرده ایــم ضمــن این کــه بــرای اســتان یــک 

پتانســیل اقتصــادی اســت بنابرایــن وظایــف مــا 
در نظــام اجرایــی و برنامه ریــزی را در ایــن حــوزه 
شــد:  یــادآور  می کند.ســلطانی نژاد  ســنگین تر 
ضریب نفوذ خدمــات در ایران بهتر از کشــورهای 
منطقه اســت ضمــن این که در حوزه روســتا هنوز 
بحث مســکن مســأله مهمی اســت اســتان ما در 
حــوزه روســتایی از لحــاظ مســکن برتــر اســت اما 
هنــوز معضالتــی در این خصــوص داریــم.وی ابراز 
داشــت: در مجموعــه بنیــاد مســکن مجموعــه 
کــه  دارد  وجــود  نهادهــای مســکن  و  خدمــات 

کارش تسهیل در ســاخت مسکن است.

حهادیبــرای1600روســتای تهیــهطر
کرمان

ود:  وســتایی افــز ح هــادی ر وی بــا اشــاره بــه طر
برنامــه پنجم توســعه به مــا تکلیف کــرده در تمام 
ح های هادی  روســتاهای بــاالی ۲۰ هــزار خانــوار طر
اجرا شــود شــود ضمن این که در اســتان ۲ هزار و 
ح هادی  ۸۰۰ روســتای باالی ۲۰ خانوار داریم کــه طر

آنها در دست تهیه و بررسی است.
مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان کرمــان گفــت: 
در دولــت تدبیــر و امیــد بــرای هــزار و ۶۰۰ روســتا 
ح هــادی تهیــه شــده و دنبــال آن هســتیم کــه  طر
ح هــا برای هــر ۲ هــزار و ۸۰۰ روســتا تدوین  این طر
یــرا  شــود کــه ایــن مســاله بســیار مهــم اســت ز
ح  روســتاییان جهت دریافــت خدمات بــه این طر

احتیاج دارند.

ح هــا و برنامه هــای مــا در  وی ادامــه داد: در طر
هــر بــازه زمانــی ۱۵ ســاله یکبــار بازنگــری صــورت 
می گیــرد ضمــن این کــه تابــه حــال ۵۶ هــزار قطعه 
زمیــن بــه روســتاییان واگــذار شــده اســت کــه ۱۷ 
هــزار قطعــه در دولــت تدبیــر و امیــد  بوده اســت 
همچنیــن ۱۵۶ هــزار ســند مالکیــت کاداســتر در 

روستاها صادر شده است.
ســلطانی نژاد گفــت: بنیــاد مســکنی موفق اســت 
کــه بتوانــد تولیــد مســکن را انجــام دهد لــذا یکی 
از کارهایــی کــه در روســتاها انجام می دهیــم تهیه 
زمیــن روســتایی بــا کاربــری مســکونی، خدماتی و 
صنعتــی اســت همچنیــن یکــی از کارهــای جــدی 
دیگــر کــه در روســتاها در حــال اجراســت بحــث 
بهســازی محیط روستاهاســت کــه نیــاز و مطالبه 
جدی اســت.وی بیان داشــت: ۳ هزار و ۳۰۰ پروژه 
در روســتاهای اســتان بــه موضوعــات آســفالت 
و… پرداختــه که از ایــن آمار ۲ هــزار و ۳۰۰ پــروژه در 
دولــت تدبیــر و امیــد محقــق شــده اســت ضمــن 
ح قیــر  این کــه اســتان کرمــان از ســال ۹۴ کــه طــر
رایــگان اجــرا شــده تاکنــون در زمینــه جــذب قیــر 

رایگان رتبه برتر را کســب کرده است.
ســلطانی نژاد اظهــار داشــت: هــزار و ۵۰۰ روســتا 
اســت  داشــته  بهســازی  و  آســفالت  خدمــات 
همچنیــن به روســتاهای خاصــی کــه ظرفیت های 
زی، گردشــگری و… داشــته اند خدمــات  کشــاور
بیشــتری ارائه خواهــد شد.ســلطانی نژاد به بحث 

بحران ها و حــوادث غیر مترقبه در اســتان اشــاره 
ود: در ســیل اخیــر در جنــوب اســتان  کــرد و افــز
بخــش عمــده خانه هــا حادثــه دیــده بودنــد کــه 
اکنون بیشــتر آنهــا احیــا شــده همچنین تــا پایان 
مهــر همــه ایــن واحدهــا سقف شــان زده خواهــد 

شد.

تسهیالت۵0میلیونیبرایمتقاضیان
مسکنروستایی

مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان کرمــان یــادآور 
مســکونی  واحــد  هــر  ازای  بــه  امســال  شــد: 
۵۰ میلیــون تومــان بــا کارمــزد ۴ درصــد بــه افــراد 
متقاضــی مســکن روســتایی زیــر ۲۰ هــزار خانــوار 
ودی مصوبــه آن ابــالغ  تقدیــم می شــود کــه بــه ز
خواهد شــد.وی افزود: ۱۶۲ هــزار واحد مســکونی 
در روســتاهای اســتان ســاخته شــده اســت که از 
این آمــار ۳۱ هزار واحد مســکونی در دولــت تدبیر 

و امید احداث شده است.
ح اقــدام ملی مســکن اشــاره  ســلطانی نژاد بــه طر
کــرد و یــادآور شــد: در شــهر کرمــان بــه شــدت 
یــم و در بعضــی از شــهرها نیــز  کمبــود زمیــن دار
ایــن مشــکل وجــود دارد ضمــن این کــه تعــدادی 
از پروژه هــا در حــال صــدور پروانــه هســتند اما در 
ح زمیــن در اختیــار متقاضی قــرار می گیرد  این طــر
و تســهیالت و خدمــات فنــی مهندســی بــه آن هــا 

واگذار می کنیم که اقدام بســیار خوبی است.

مدیرکلبنیادمسکناستان:

2800روستایکرماناجرامیشود طرحهادیدر

رئیسجمهور خلیجفارسباحضور اولپروژهخطانتقــالآباز فاز بهرهبرداریاز

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان 
گفت: جشــنواره ملی شــعر رضــوی را اســتان کرمان 
بنیان گــذاری کــرده و ربــع قــرن اســت کــه میزبانی آن 

دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم محمدرضــا علیــزاده 
در نشســت خبــری برگــزاری بیســت و ششــمین 
جشنواره ملی شــعر رضوی در کرمان با تسلیت ایام 
سوگواری امام حسین )ع( و آرزوی قبولی عزاداری ها 

اظهار داشــت: جشــنواره ملی شــعر رضوی را استان 
کرمــان بنیان گــذاری کــرده و ربــع قرن اســت کــه این 

جشنواره به میزبانی استان کرمان برگزار می شود.
وی با بیان این که در شرایط شــیوع ویروس کرونا در 
اســتان کرمان هســتیم و از این رو برخــی برنامه های 
فرهنگــی و هنــری اســتان به ســمت فضــای مجازی 
رفته اســت گفت: تولیــدات فرهنگی و هنــری را باید 
به نســبت ظرفیــت فضــای مجــازی انجــام داد و این 

تولیــدات را در ایــن فضــا بارگــذاری کرد.مدیــرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان ادامــه داد: 
حضرت رضــا )ع( می فرماید "رحمت خدا بر کســی که 
دیــن و والیت مــا را زنــده نگــه مــی دارد" و هنرمندان 
نیــز ســعی می کننــد بــا اســتفاده از ابــزار هنر ایــن کار 
را انجــام بدهنــد. وی بــا بیان این که جشــنواره شــعر 
رضــوی از ســال ۷۳ از اســتان کرمــان کلیــد خــورد که 
نشان از عشق هنرمندان و شــاعران کرمانی به اهل 
بیت )ع( اســت افزود: از ویژگی های جشــنواره شــعر 
رضــوی بــرای اســتان کرمــان وجــود دبیرخانــه آن در 
داخل استان است و امروز جشــنواره یک ساختار و 

تشکیالت اجرایی و اداری منسجم دارد.
علیزاده با اشــاره به این که تالش کردیم تا جشــنواره 

دچار روزمرگی نشود و هر ساله با نوآوری و ایده های 
جدیــد در برگــزاری جشــنواره روبــه رو باشــیم گفــت: 
تمــام مدیــران وقــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان و دبیــران تخصصــی این جشــنواره 
سعی کردند که جشنواره باشــکوه برگزار شود و این 

جای تقدیر دارد.
وی بــا بیــان این که تاکنــون بیــش از ۲۱ هزار اثر شــعر 
در ســال های مختلف برگزاری به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شــده اســت و همچنین تاکنون ۱۴ مجموعه 
اشــعار قرائــت شــده شــاعران نیــز بــه چاپ رســیده 
اســت گفت: ســعی می کنیــم برنامه هــای فرهنگی و 
هنری اســتان به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل 

نشود و این برنامه ها با شرایط خاص برگزار شود.

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان با 
اشــاره به این که حداقل ســه برنامه و جشنواره ملی 
دیگــر تــا پایــان ســال در اســتان کرمان بــا شــرایط در 
نظر گرفتن ویــروس کرونــا برگزار خواهد شــد افزود: 
اهداف برگزاری این جشنواره اشاعه فرهنگ رضوی 
در جامعه اســت.وی با عنوان این که دبیر تخصصی 
ســوگواره دکتــر حســینخانی از اســاتید دانشــگاه 
انتخــاب شــده و دغدغــه برگــزاری جشــنواره در ایــن 
سال ها را داشته اند گفت: جشــنواره در بخش های 
مختلــف رقابتــی برگــزار می شــود و ۲۰ آبــان  آخریــن 
ثار به دبیرخانه این جشــنواره است  مهلت ارســال آ
ضمن آن که آیین اختتامیــه این جشــنوراه ۳۰ آذر در 

کرمان برگزار خواهد شد.

صداوســیمای مرکــز کرمــان پیــش تولیــد ســریال »راز 
ناتمام« درباره شهید محمد جواد باهنر را آغاز کرد. 

 بــه گــزارش جام جــم مدیــرکل صداوســیمای مرکــز 
کرمان در مراسم آغاز پیش تولید ســریال »راز ناتمام« 
( با اشــاره بــه وجود  )ویــژه شــهید محمد جــواد باهنــر
قاســم  حــاج  و  باهنــر  شــهید  همچــون  قهرمانانــی 
ســلیمانی و دیگــر شــهدای قهرمــان اســتان گفــت: 
ســریال ویــژه شــهید باهنــر بــا نــام “راز ناتمــام” در ۲۶ 
قســمِت ۴۰ دقیقــه ای به تهیــه کنندگــی امیــن امانی و 

کارگردانی امین و علی امانی تولید خواهد شد .
احمد علیرمضانی از تولید و ارائه ۵۲ مســتند شــهید تا 
یک ســال و نیم آینده خبــر داد و  اعالم کرد: ۷ مســتند 
نیز باموضوع مدافعان حرم و ۲۰ مستند برای سرداران 

شهید  تدارک دیده شده است.
وی افــزود: ایــن ۷ مســتند از منابــع متمرکــز در مــدت 

زمــان ۴۱۶ دقیقه در دســت تولیــد اســت و ۴ تله  فیلم 
تایید شده است. و ۵ مجموعه پویا نمایی )انیمیشن 

(نیز در مرحله تولید است. 
علیرمضانی با بیان این که از شــهید محمد جواد باهنر 
تاکنون فیلمی  ســاخته نشــده بود گفت: برداشت ها، 
ج  سکانس ها و لوکیشــن  هایی از این فیلم نیز در خار

از کشور تصویربرداری می شود.
وی بــا تشــکر از اســتاندار کرمــان بــه منظــور تامیــن 
نیمــی از هزینه هــای تولیــد ایــن ســریال، گفــت: امــروز 
تفاهم نامه تولید برای تامین هزینه بین صداوسیما و 

استانداری کرمان امضا می شود.
فاطمی رئیس مرکز ســیمای اســتان  های صداوســیما 
نیــز  در ایــن جلســه، بــا تاکیــد بــر معرفــی قهرمانــان و 
شــخصیت های مهــم اســتان کرمــان در رســانه ملــی 
گفت: بــرای تولید ســریال ها  کمبود هایی وجــود دارد، 

که باید با حمایت بخش های مختلف رفع شود. 
فاطمــی  با اشــاره به تولیــد ســریال هایی از زندگــی نامه 
شــهدا گفــت: نســل جدیــد بــا ایــن شــهیدان آشــنا 
نیســتند و باید برای معرفی این شــهدا به نســل امروز 

سخت کار کرد.
وی با بیان این کــه  هدف از تولیــد برنامه  های رادیویی 
و تلویزیونــی  صرفا پر کــردن اوقات مخاطبان نیســت 
گفت:  هــدف اصلــی ســازندگی مردم به شــکلی اســت 
که اســالم و انقــالب می خواهــد و در مســیر این هدف 
بایــد اســوه ها و الگو هــای انقــالب را بــه مــردم معرفــی 
کرد.رئیــس مرکــز ســیمای اســتان هاگفت: در ایــن 
زمینــه تولید۳۰ ســریال در دســتور کار قرار گرفتــه که تا 
کنون چند مورد ســاخته شــده اســت. حجت االسالم 
علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعــه شــهر کرمان هم بــا گرامیداشــت هفتــه دولت 

گفــت:  شــهیدان رجایــی و باهنــر دو چهــره ای ماندگار 
هســتند کــه دولــت اســالمی را بــه عنــوان مدیرانــی 
مخلص، با انگیزه و بــا اخالق محقق کردند و با دســت 
خودشــان ایــن جلــوه و شــکوه را امضــا کردند.فدائــی 
اســتاندار کرمــان هــم گفــت: در پــی ســرمایه گذاران 
و متخصصــان عالقــه منــد بــرای راه انــدازی شــهرک 

ســینمای کرمــان هســتیم کــه بــه تهیــه و تولیــد فیلم 
و ســریال در اســتان کرمــان ســرعت ببخشــد. رحمان 
ســیفی آزاد مشــاور و ناظــر کیفــی ســریال »راز ناتمــام« 
هم گفت: افــزون بــه ۵۰۰ ســاعت تحقیقــات میدانی از 
، برادرشــان ناصــر باهنر و فرزندشــان  مهنــدس باهنــر

انجام شده و تاییدیه گرفته شده است. 

میزبانیجشنوارهملی کرمانافتخار
رضویرادارد شعر

کرمان سیمایمرکز ناتمام«در گاماولبرایگفتن»راز

نیرو؛ وزیر باحضور
6پــروژهانتقالوفــوقتوزیع

کرمانافتتاحشد برقدر
 همزمــان با هفتــه نوزدهــم پویــش »هر هفتــه _ الف 
_ ب _ ایــران« با حضــور وزیر نیــرو، اســتاندار کرمان و 
ح صنعت آب  جمعــی از مدیران اســتانی چندین طــر
و برق در اســتان کرمــان با جمع ســرمایه گــذاری ۵۰۷ 

میلیارد تومان افتتاح شد.
بــه گــزارش جام جــم در ســفر وزیــر نیــرو بــه اســتان 
کرمــان ۶ پــروژه انتقــال و فــوق توزیــع بــرق شــرکت 
 ۱۳۲/۴۰۰ پســت  شــامل  کرمــان  منطقــه ای  بــرق 
کیلوولت جیرفت، فاز اول پســت ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت 
نیــروگاه شــوباد کهنــوج، خــط انتقــال ۴۰۰ کیلوولــت 
، خط  کهنــوج بــه جیرفــت بــه طــول ۸۹ کیلومتر مــدار

۱۳۲ کیلوولــت اســماعیلی بــه فاریــاب بــه طــول ۵۷ 
، یک دســتگاه فیــدر ۴۰۰ کیلوولت خط  کیلومتر مدار
ح افزایش ظرفیت  در نیــروگاه کرمان و همچنین طــر
پســت ۱۳۲ کیلوولــت محمدآبــاد بــم به بهره بــرداری 

رسید.
با بهره بــرداری از ایــن پروژه ها ضمن تأمیــن ظرفیت 
انتقــال و بهبــود پایــداری، قابلیــت اطمینان شــبکه 
به ویــژه در جنــوب اســتان افزایــش یافتــه و کاهش 

تلفات انرژی و پایداری ولتاژ برق را به همراه دارد.
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هشيارى من بگير و مستم بنما       
      سرمست ز بـــــــاده الستم بنما

بر نيستيم فزون كن، از راه َكرم            
امام خمینی-  ره  در ديده خود هر آنچه هستم، بنما

 عملیات آبگیری سد قدرونی شهرستان راور همزمان با 
مراسم افتتاحیه سد با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و 

استاندار کرمان انجام شد.
بــه گــزارش جام جــم مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان کرمــان در آییــن عملیــات آبگیــری ایــن ســد  
مســاحت حوزه آبخیــز ســد را ۴۴۱ کیلومتر مربــع عنوان 
کرد و گفت: مطالعات ســد در ســال های ۷۴ و ۷۵ انجام 
و عملیــات اجرایــی آن ســال ۸۷ آغاز شــد. علی رشــیدی 
با اشــاره به این که نوع ســد بتنی و بــه  طول تــاج ۱۹۵ متر 
اســت، ادامــه داد: ۴۲ میلیــون متــر مکعــب مســاحت 
مخــزن ســد قدرونیه بــوده و هــدف از اجــرای ایــن پروژه 
جلوگیــری از ســیالب های مخــرب دو رودخانــه هتکن و 
قدرونیــه و تامیــن آب شــهر راور است.رشــیدی بــا بیان 
این کــه بیــش از ۲۴ میلیــون متــر مکعــب آب ایــن دو 
رودخانــه در ســال های ترســالی بــوده اســت، گفــت: ۱۰۰ 
میلیــارد تومــان تاکنــون بــرای ســاخت ایــن ســد هزینه 
شده است وی ادامه داد: سه و نیم میلیون مترمکعب 

آب بــرای شــهر راور نیــاز داریــم، ۱.۶ میلیــون مترمکعــب 
بــرای صنعــت اختصــاص داده می شــود و ۱.۲ میلیــون 

مترمکعب هم برای زیست محیطی تنظیم شده است.
ح و توســعه شــرکت آب  محســن امیــری معــاون طــر
منطقــه ای کرمان نیز در حاشــیه مراســم افتتاحیه ســد 
قدرونی در جمع خبرنگاران با بیان این که مطالعات این 
سد در سال های ۷۴ و ۷۵ انجام و عملیات اجرایی آن در 
سال ۸۷ آغاز شــده بود، گفت: حجم مخزن سد قدرونی 
راور ۴۴ میلیــون متــر مکعــب اســت که بــا اعتبــاری بالغ 
بر ۹۷ میلیارد تومان احداث شــده که ارتفاع این ســد ۴۱ 
، با طول تاج ۱۹۵ متر است.وی ۴۴۱ کیلومتر  متر از بستر
مساحت حوزه آبخیز داری این سد دانست و بیان کرد: 
میانگین بارندگــی بلند مــدت این منطقــه ۲۵۰ میلیمتر 
اســت.مهندس امیــری هــدف از ســاخت ایــن ســد را 
تأمین آب شــرب شهرســتان راور دانســت و اظهــار کرد: 
 بررسی منابع آبی 

ً
اگر آورد رودخانه مناسب باشد مجددا

صورت می گیــرد در صورت امکان بحث تأمین آب شــهر 

ح و توســعه  زرند در دســتور کار قــرار می گیرد.معاون طر
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان با اشــاره بــه ایــن نکته که 
هدف اجرای این پروژه جلوگیری از ســیالب های مخرب 
دو رودخانــه هتکــن و قدرونیــه و تأمیــن آب شــهر راور 
اســت، عنوان کرد: طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
قــرار اســت از ایــن ســد ۳.۵ میلیــون متــر مکعــب برای 
، ۱.۶ میلیون متر مکعب برای صنعت و ۱.۲ برای  شهر راور

مسائل زیست محیطی در این منطقه اختصاص یابد.
آب  از روســتایی میلیــون 8 گذشــته ســال 7 طــی

آشامیدنیسالمبهرهمندشدند
به گفته وزیر نیرو طی هفت سال گذشته تعداد هشت 
میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور از آب آشامیدنی 
سالم برخوردار شــده اند. رضا اردکانیان در آیین آبگیری 
ح های آب و برق اســتان کرمان  ســد قدرونی و افتتاح طر
افزود: از ابتدای ســال جــاری ۳۰۰ هــزار نفر در روســتاها از 
شــبکه آب ســالم بهر ه مند شــده  ند که اگــر اعتبــار ارزی 
۷۵ میلیــون دالر تامیــن شــود، طبــق روال آبرســانی بــه 

روســتاهای کشــور ادامــه می یابــد.وی تاکیــد کــرد: ســاز 
و کارهــا و راهکارهــای مختلفــی بــرای تامیــن آب شــرب 
عملیاتی می شود تا مردم در کرمان و سایر نقاط خشک 
کشــور دغدغــه ای بــرای اســتفاده از آب ســالم نداشــته 
باشــند.وزیر نیــرو ادامــه داد: همچنیــن بــرای بخــش 
صنعــت و ســایر مصــارف نیــز برنامه هــا و راهبردهــای 
مناســب و خوبــی توســط دولت دیده شــده اســت. وی 
اظهــار داشــت: امســال در قالب پویــش هر هفتــه الف 
ح  با ســرمایه گذاری ۵۰ هــزار میلیارد  - ب - ایــران، ۲۵۰ طر
تومان در حــوزه آب و بــرق در جای جای کشــور بــه اتمام 
می رســانیم.اردکانیان گفــت: در مجمــوع ۲۲ هــزار و ۸۰۰ 
ح هــای افتتاح شــده  میلیــارد تومان ســرمایه گــذاری طر
در صنعــت بــرق و آب امســال اســت کــه تــا پایان ســال 
هر هفتــه بــه بهره برداری می رســند تا بــه عــدد ۲۵۰ پروژه 
بــا ۲۵۰ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری به برســیم.

وی تصریــح کــرد: در پویــش هــر هفتــه الــف _ ب_  ایران 
ح عمــده و مهم تعریف شــده اما ایــن بدان معنا  ۲۵۰ طر

ح امســال بــه بهره بــرداری  نیســت که فقــط ایــن ۲۵۰ طر
می رســد،  بلکه این پروژه ها،  مهم ترین پروژه های قابل 
افتتاح هستند.وزیر نیرو بیان کرد: امسال ۹ سد افتتاح  
و ۹ ســد را آبگیــری می کنیم کــه یکــی از آنها ســد قدرونی 
است ضمن آنکه شــبکه تصفیه خانه و انتقال این سد 

نیز جزو برنامه های وزارت است.
افتتاحیکصدمینطرحساختوسازیوزارتنیرو

ح آبگیری ســد قدردانی  اردکانیان با اشــاره به افتتــاح طر
ح ســاخت و  راور افــزود: امروز یکصدمیــن پروژه از ۲۰۰طر
ح ســازوکاری  ســازی وزارت نیرو را افتتــاح کردیــم و ۵۰ طر
نیز تا پایان ســال اجرا می شــود.اردکانیان بیان کرد: سد 
قدرونی راور  ششمین سدی است که از ابتدای امسال 
بــه مرحلــه بهره بــرداری می رســد و امیدواریم با ســاخت 
ساز  هایی نظیر این سد برای کنترل سیالب های فصلی 

و تامین آب شرب اقدام کنیم.
ح ســرمایه   وی گفــت: همچنیــن ۵۰۰ میلیــارد تومان طر
گذاری در بخش بــرق اســتان. کرمان نیز بــه بهره برداری 

می رســد و ۴۶ پــروژه آب و بــرق بــا ســرمایه گــذاری بیش 
از ۲۵ هــزار میلیــارد تومــان در ایــن اســتان در دســت 

اجراست.
وی ضمن قدردانی از تالش های انجام شــده در راستای 
ح هــای اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان،  اجــرای طر
خاطرنشان کرد: برای تامین کسری آب مربوط به نواحی 
شــهرک صنعتی مشــکلی وجــود نــدارد و باید در ســطح 
اســتان پیگیری شــود.وزیر نیــرو گفــت: در قضیــه آب و 
برق که مربوط به وزارت نیروست سعی می کنیم استان 
کرمان مشکل نداشته باشد و مسائل را به موضوعات 
فــوری و نیازهای کوتاه مدت تقســیم و اجرایی می کنیم.
همچنین در راستای اهداف پویش هرهفته-الف-ب-
، از طرف محمد  ایــران و بهره بــرداری از ســد قدرونــی راور
حــاج رســولیها مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابع آب 
ایــران از زحمــات و تالش هــای ارزنده مهندس رشــیدی 
مدیرعامــل و همــکاران شــرکت آب منطقــه ای قدردانی 

به عمل آمد.  

چندی پیــش در جریــان برگــزاری ســمپوزیوم کاربــردی مدیران 
موفــق و رهبــری برنــد در پســاکرونا از مهنــدس جمشــید 
مالرحمــان، مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
 به عنــوان مدیــر نقش آفریــن در دوران رکــود تقدیــر شــد. 
60 ایــناعــالمکــردهبودیــدامســالبایــدبیــشاز پیــشاز
را شــرکتمعدنیوصنعتیگلگهر درصدمواداولیهموردنیاز
خریداریکنیمتابتوانیمتولیدوجهشبیشتریرارقمبزنیم،

برایاینمهمچهاقداماتیراانجامدادهاید؟
طــی ســال های اخیــر بــا تمرکــزی کــه بــر تکمیــل زنجیــره فــوالد 
در ایــران صــورت گرفتــه، ایــن صنعــت توانســته ســهم خــود را 
در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور و اشــتغالزایی بــاال ببــرد و بــا 
رشــد صــادرات نقــش قابل توجهــی در درآمدزایــی ارزی کشــور 
داشــته باشــد. هرچنــد ایــن امــر به ویــژه در شــرایط تحریــم از 
اهمیتــی دوچنــدان برخــوردار اســت، امــا موفقیــت صنعــت 
فوالد بیــش از هر چیــز بــه عملکرد مناســب بخش باالدســتی 
زنجیره بســتگی دارد. در واقــع عملکرد قابل توجه شــرکت های 
معدنــی در این ســال ها موجب رشــد صنعــت فوالد در کشــور 
شــده اســت. در این بین منطقــه گل گهــر به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننده مــواد اولیــه صنعت فوالد با داشــتن ســهم بیش 
از ۴۳ درصــدی در تامیــن بخش هــای مختلــف زنجیــره فــوالد 
، طلیعه دار این صنعت درآمدزا در کشور به شمار می آید.   کشور
گل گهر در ســال ۹۸ در زمینه کنســانتره بیش از ۱۶ میلیون تن 
تولید داشــته که حدود ۳ درصد باالتر از تولید ســال ۱۳۹۷ بوده 
اســت. در زمینه گندله نیز بیش از ۱۲ میلیون تن تولید داشــته 
که حــدود ۴ درصد باالتــر از تولیــد ســال ۱۳۹۷ بوده اســت. این 
ارقام باعث شــده درحال حاضر گل گهــر بزرگ ترین تولیدکننده 

کنسانتره و گندله کشور باشد
درمسیرجهشتولیدحرکتکردهاست؟ گلگهرچطور

در شــرایطی کــه کشــور تحــت فشــار شــدیدترین تحریم هــا 
قــرار دارد، جهــش تولیــد در صنعــت فــوالد کشــور و اســتمرار 
اقتصــاد  رشــد  بــه  بزرگــی  کمــک  می توانــد  آن  صــادرات 
کنــد؛ از همیــن رو شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــا درک 
اهمیــت فعالیــت بخــش معــدن، برنامه هایــی بــرای کشــور در 
ســال های اخیر با تاکیــد بر رشــد تولید داشــته تــا به این ترتیب 
بــا تامیــن مــواد اولیــه زنجیــره فــوالد بتوانــد نقشــی دوچنــدان 
کنــد.  ایفــا  کشــور  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  افزایــش   در 
یکــی از اصلی تریــن پیش نیازهــا بــرای تحقــق جهــش تولیــد در 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر تامیــن مــواد اولیــه خطوط 
تولیــد اســت. بــرای تحقــق مجــدد جهــش تولیــد طی امســال، 
گل گهر بایــد بتواند حدود ۶۰ درصــد مواد اولیه موردنیــاز خود را 
از معــادن دیگر خریــداری کند کــه برای ایــن امر نیــز برنامه ریزی 
دقیقــی در بخــش تامیــن ســنگ آهن و منابــع مالــی آن صورت 
گرفته اســت. باتوجه بــه این کــه گلــوگاه تولیــد در مجتمع های 
معدنی کمبــود ذخایر ســنگ به عنــوان خوراک اســت، بــرای ۱۵ 

سال آتی نگرانی عمده ای از بابت تامین ســنگ وجود ندارد. در 
این زمینه به منظور ایجاد ضمانت های ذخیره ای فعالیت های 
اکتشــافی گســترده ای انجــام شــده و در حــال انجــام اســت کــه 
خوشبختانه نتایج بسیار امیدبخشی از آن حاصل شده است. 
 ، همچنین شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال های اخیر
پروژه هــای توســعه ای را بــا هــدف حفــظ ســهم ایــن شــرکت در 
تامین مــواد اولیــه صنعت فــوالد در افــق ۱۴۰۴ آغــاز کــرده که به 
اتمام رســیدن هر یک و در مدار تولید قرار گرفتــن آنها می تواند 

گامی مهم در راستای تحقق جهش تولید باشد. 
امســال طــی گلگهــر حهــایتوســعهای مهمتریــنطر

کدامند؟
ح   شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر امســال افتتــاح ۱۴ طــر
ایــن  در  ســرمایه گذاری  مجمــوع  کــه  دارد  برنامــه  در  را 
ح هــا حــدود ۲۲ هــزار میلیــارد تومــان بــا اشــتغال حــدود  طر
اســت.  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  به طــور  نفــر   ۶۵۰۰ 
ح هایــی کــه امســال بــه بهره بــرداری می رســد  از مهم تریــن طر
ح  ح انتقــال آب خلیج فارس اســت. میزان پیشــرفت این طر طر
ح ملــی شیرین ســازی و انتقــال آب و  به عنــوان بزرگ تریــن طــر
محــور اصلــی تامیــن آب صنایــع معدنــی در اســتان های کرمان 
و یــزد، در قطعــه اول ۹۵ درصــد، قطعــه دوم ۸۸ درصــد و قطعه 
ســوم ۸۵ درصــد اســت. همچنیــن امســال بزرگ تریــن واحــد 
تولید کنســانتره از محصول میانی کم عیار هماتیتی به ظرفیت 
یک میلیــون تن بــا حمایــت شــرکت گل گهــر و در قالــب جذب 
ح های  ســرمایه گذار به بهره بــرداری خواهد رســید. عالوه بــر طر
فوق تمرکز بر واحد خردایش شماره ۲ به ظرفیت ۱۵ میلیون تن 
در سال و کارخانه بریکت ســازی ســردآهن به روش کوره تونلی 
ح دیگر  ح هــای قابــل افتتاح اســت. همچنین ۹ طــر در راور از طر
بــرای افزایــش کمــی و کیفــی محصــوالت و توســعه زیرســاخت 
شــرکت در ســال ۹۹ به بهره برداری خواهد رســید. این شــرکت 
ح را نیــز برای امســال به منظــور شــروع عملیــات اجرایی با  ۱۱ طر
میزان ســرمایه گذاری حدود ۴۴ هــزار میلیارد تومــان در مرحله 

کلنگ زنی دارد. 

یر نیرو؛ با حضور وز

سد قدرونی راور  آبگیری شد

: مدیرعاملشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر

فوالدکشور ،طلیعهدار گلگهر
مجتمــعفوالدبافــت،معادن بازدیدمعاونــانوزارتصمــتاز

لورابر -کرمانومعدندرآ اسفندقهوجادهرابر

معــاون  وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت در بازدیــد از مجتمــع 
فــوالد بافت گفــت: صنایــع معدنــی در حمایــت از بازار ســرمایه 

نقش بسیار مهمی دارند.
به گــزارش جام جــم مهندس غریــب پور معــاون وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت در حاشــیه بازدیــد از کارخانــه فــوالد بافــت 
وزارت  پارلمانــی  معــاون  انارکــی  مهنــدس  همراهــی  بــا  کــه 
صنعت،معــدن و تجــارت، امــام جمعــه بافت،نماینــده مــردم 
شهرســتان های بافــت، رابــر وارزوئیــه در مجلــس شــورای 
اســالمی، دکتــر زمانیــان مدیرعامــل فــوالد بافــت و جمعــی از 
مدیــران فوالد و مســئوالن شهرســتان بافت انجام شــد گفت: 
صنایع معدنــی در حمایت از بازار ســرمایه نقش بســیار مهمی 
دارند و ان شــاءاهلل نشــانه های مثبتی در بازار مشاهده خواهد 
شــد که شــرکت های بزرگ صنعتی و معدنی ما در بازار ســرمایه 
با حمایتی که خواهند کرد به ســهامداران خود کمک می کنند تا 

بازار سرمایه وضعیت مناسبی پیدا کند.
غریب پــور بــا اشــاره بــه این کــه ۷۰۰ نفــر در شــرکت و در فــاز یک 
فوالدبافــت مشــغول هســتند، اظهــار داشــت: فــوالد بافــت 
دو فــاز توســعه دارد و مصمــم هســتیم کــه بــه اتمــام برســد و 
، بــرق و جاده  بــرای مشــکالت زیربنای فــوالد بافــت ازجملــه گاز

چاره اندیشی شود.
 معاون وزیر و رئیس هیات عامل ســازمان گسترش و نوسازی 
معادن و صنایع معدنــی ایران با بیان این کــه ایمیدرو به عنوان 
یک سازمان توســعه ای اولویتش اکتشــاف و ایجاد زیربناست 
و ظرفیت اکتشــافی باالیی در کشــور داریم، افــزود: جهت گیری 
در ایمیــدرو یــک  میلیون متــر حفــاری در ســال اســت و در  بعد 
زیربناهــا برنامــه ۸۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار اســت کــه از منابــع 

دولتی و منابع داخلی سازمان اختصاص داده ایم.
غریب پــور ادامــه داد: در ســال ۹۷ بودجــه زیربناهــا ۱۵ میلیــارد 
بــود و  امســال ۸۰۰ میلیــارد شــده اســت کــه نشــان از اولویــت  

ایمیدرو در زیربناست.
معاون وزیر و رئیس هیات عامل ســازمان گسترش و نوسازی 
معــادن و صنایــع معدنــی ایران بیــان کــرد: ســهم ۲۴ میلیاردی 
معــدن و صنایــع معدنــی در GDP کشــور ســهم اندکی اســت و 
می توانــد بیشــتر از این باشــد؛ گام های مــا برای این که ســهم را 
در GDP باال ببریم افزایش سطح اکتشافات، اکتشاف در عمق، 
ســرمایه گذاری در معــادن و فرآوری اســت و اولویت مــا رفع نیاز 
داخــل و بعــد صــادرات اســت، مــا در اکثــر محصــوالت معدنــی 

مازاد داریم.
حهایفــوالدیجلوتر یکنســبتبهطر فاز فوالدبافتدر

است
مدیرعامــل شــرکت احیــا اســتیل فــوالد بافــت نیــز در ایــن 
ح های  نشســت گفــت: فــوالد بافــت در فاز یــک نســبت بــه طر

فوالدی جلوتر است.
ح های  ســورنا زمانیان بافت اظهار داشــت: فوالد بافت جزو طر
هشــت گانه ملی بود کــه فاز اول آن بــا حضــور رئیس جمهور در 
ســال ۹۸ به بهره برداری رسیده اســت و فاز دوم آن در سال ۹۸ 
کلنگ زنی شــد که فاز دوم آن شــامل یــک کارخانه گندله ســازی 
بــه ظرفیــت ۲.۵ میلیــون تن و یــک کارخانــه احیــا شــماره دو به 
روش پــرد )آهن اســفنجی ســرد( بــا ظرفیــت تولید ســاالنه ۸۰۰ 

هزار تن است.
 مدیرعامل شــرکت احیا اســتیل فــوالد بافت گفت: پیشــرفت 
فیزیکــی در فــاز دو حــدود ۲۰ تــا ۲۵ درصــد اســت و برنامه ریــزی 
کــه داریــم بــا همــکاری بانــک مرکــزی و بانــک صنعــت و معدن 
پول از محل ال ســی تزریــق شــود و پیش بینی می کنیــم که ۳۳ 
تــا ۳۴ درصــد امســال پیشــرفت داشــته باشــیم و برنامــه ایــن 
اســت که تالش کنیم ظــرف ۳۰ ماه تا ۳۳ مــاه هــر دو کارخانه به 
بهره بــرداری برســد.زمانیان بیــان کــرد: ضریب ســطح اشــتغال 
که در فــاز دو ایجــاد می کنــد ۷۰۰ نفــر اســت و در فاز یــک ۲۵۰ نفر 
اشــتغال ایجــاد کــرده اســت و در مجموع فــوالد بافــت در حال 
حاضر در بخش احیا اســتیل و شــرکت های تابعه و پیمانکاران 
۷۰۰ نیرو مشغول اســت که تحول خوبی را در سطح شهرستان 

، ارزوئیه به وجود آورده است. بافت، رابر
مدیرعامــل شــرکت احیا اســتیل فوالد بافــت خاطرنشــان کرد: 
در بخش زیرســاخت ها از جملــه انتقال گاز سراســری به فوالد، 
نیازمند ۴۵ مگاوات برق برای فاز دوم هســتیم که اگر بخواهیم 
ح توسعه آتی فوالدســازی یک میلیون تنی به ۷۰ مگاوات  در طر

برق دیگر نیاز داریم.
زمانیان اظهار کرد: در بحــث حمل ونقل امنیــت ترافیکی مردم 
منطقــه را بــه مخاطــره انداختــه اســت جــاده دو بانده اســت در 
حالی کــه قرار بــوده در ســال ۸۶ این جــاده چهار بانده شــود که 

 ۱۳ کیلومتر اولش انجام  شــده اســت.وی عنــوان کرد: در 
ً
صرفــا

 ، فــاز یــک و دو از همکارانــم در شــرکت برســو به عنوان مشــاور
قــرارگاه خاتم االنبیا، شــرکت PRG و همکاران خودم در شــرکت 
احیــا اســتیل و توســعه راهبر تشــکر کنــم و فــوالد بافــت در فاز 

ح های فوالدی جلوتر است. یک نسبت به طر
مدیرعامــل شــرکت احیا اســتیل فــوالد بافــت بیان کــرد: بافت 
یــک منطقــه کمتــر توســعه یافتــه اســت و باید بــه شهرســتان 
بافت بیشــتر توجه شــود که بتوانیم دینمــان را به ایــن منطقه 

ادا کنیم و تقاضایمان این است که دولت همیاری کند.
: نمایندهمردمشهرستانهایابر

۹0درصدمعادنکرومیتشهرستانبافتتعطیلاست
صمــداهلل محمــدی، نماینــده شهرســتان های بافــت، رابــر و 
ارزوئیــه نیــز درحاشــیه بازدیــد از کارخانــه فــوالد بافــت اظهــار 
داشــت: شهرســتان های بافت، رابر و ارزوئیه  شهرســتان های 
کمتــر توســعه یافته هســتند و مــردم شهرســتان ها نیازمنــد 
اشــتغال فعالیت هــای شــبیه فــوالد یــا تکمیــل زنجیــره فــوالد 

هستند.
 نماینده مردم بافــت ، رابر و ارزوییــه  در مجلس بــا بیان این که 
معادن تعطیل شــده شهرســتان بافت باید احیاء شود، گفت: 
۹۰ درصــد معــادن کرومیــت شهرســتان بافــت تعطیــل شــد. 
محمــدی اظهــار داشــت: جــاده کرمــان -رابــر بــا ســرمایه گذاری 

ایمیدرو احداث می شود.
وی بــا بیــان این کــه تــا امــروز اکتشــاف مناســبی از معــادن 
اســفندقه انجــام نشــده و الزم اســت پهنه هــای جدیــدی مورد 
اکتشــاف قــرار گیــرد گفــت: از ســازمان ایمیــدرو می خواهیم که 

معادن تحت اختیار خود را مورد اکتشاف قرار دهد.
نماینده مردم شهرســتان های بافت، رابــر و ارزوئیه در مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به این که شرکت معادن اســفندقه تا 
کنون فقط خام فروشی داشته اســت افزود: نیاز است کارخانه 
مشــتقات شــیمیایی در شهرســتان بافــت یــا ارزوئیــه احــداث 
شــود.وی بــا بیــان این کــه معــادن تعطیــل شــده شهرســتان 
بافت باید احیاء شــوند عنوان کــرد: ۹۰ درصد معــادن کرومیت 
شهرســتان بافــت تعطیــل شــدند در حالی کــه این معــادن دو 
دوره بازنشســته داشــتند و امــروز تعطیــل هســتند. محمــدی 
راه انــدازی ایــن معــادن را نقطــه امیــدی در دل مــردم منطقــه 
دانســت و افــزود: راه انــدازی ایــن معــادن باعــث اشــتغالزایی 
شــده و از طــرف دیگــر زمینــه انجــام ســرمایه گذاری جدیــد در 
شهرســتان های بافــت، رابــر و ارزوئیــه نیــز وجــود دارد و آمــاده 

همکاری هستیم.
لورابــر ظرفیــت و ذخیــره  وی بــا بیــان این کــه معــدن مــس درآ
بســیار خوبی دارد گفت: با احداث صنایع معدنــی مس در این 
منطقه مشــکل بیــکاری شهرســتان های بافــت، رابــر و ارزوئیه 

نیز مرتفع خواهد شد.


