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فرمانده انتظامی استان کرمان :

هیچ نیروی پلیسی در فضای غبار آلود 
فتنه ها نلغزید

امام جمعه کرمان:

عشق امام حسین)ع( باعث وحدت 
مسلمانان در عالم شده است

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان:

هیچ هزینه اضافی دریافت نکرده ایم

به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان انجام شد؛

اهدای 2 هزار بسته نوشت افزار 

به دانش آموزان نیازمند حاشیه کرمان 

22 2

2 2

 کرمان

در نخستین استارت آپ ویکند ایمنی مطرح شد؛

مجتمع مس سرچشمه 
 HSE پیشرو در حوزه

در کشور
3

همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید مدارس 2000 بسته نوشــت افزار به   دانش آموزان نیازمند شهر 
کرمان اهداء شد.  

 به گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق شــمال اســتان کرمان در اولین روز از ســال 
تحصیلی جدید و با حضور مشاور مدیرعامل شرکت توانیر...

4

»انما الدنیا فنا«
جناب آقای علیرضا و محمد رضا  احمدی 

سرکــار علیــه حاجیـه ایران خانــم نیکپور
خانواده های محترم نیکپور ،آل طه مکی،ابوسعیدی،احمدی و سایر بستگان

 مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تســلیت عرض نموده ،مراتب همدردی و اندوه 
وافر اینجانبان را پذیرا باشید.اسعد اهلل ایامکم. 

پورشیخعلی- فالح- لحسایی

  مدیر عامل شرکت فوالد سیرجان ایرانیان: 

 هدف ما جایگزینی حلقه های گمشده صنایع معدنی است

4

 شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر، 
ســنگ آهن اســتخراجی از معــادن 
کوچک را متناســب با نیــاز گل گهر 
خریداری خواهد کــرد. این تصمیمی 
است که مدیرعامل شــرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در راســتای حمایت از 
معادن کوچک و خصوصی اتخاذ کرده 

است.

به گزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، ایــن 
شــرکت به عنوان یــک اســتراتژی خرید از 
معــادن کوچک ســنگ آهن را بیــش از پیش 
توســعه می دهد. اقدام فوق عالوه بــر تامین 
نیاز شــرکت بــه خــوراک اولیــه، گامی در 
جهت توســعه و افزایــش اشــتغال در معادن 

 کوچــک و  متوســط محســوب می شــود. 
عملکــرد گل گهر در شــش ماه ابتدای ســال 
نشــان می دهــد تولیــد انــواع محصــوالت 
نســبت به مــدت مشــابه ســال قبل رشــد 
2درصــد دارد. همچنیــن با گذشــت ۶ ماه از 
ســال ۹۸ این شــرکت با تولید بیش از 14/2 
میلیــون تــن انــواع محصــول ۵2درصــداز 
 برنامــه امســال را محقــق کــرده اســت.

تاکنون بیــش از ۵ میلیون تن ســنگ آهن بر 
اســاس برنامه تولید ســال ۹۸ از معدن شماره 
یک گل گهر اســتخراج و مابقی ســنگ مورد 
نیاز از معادن منطقه تهیه شــده که در صورت 
تامیــن ســنگ آهن، شــرکت گل گهــر این 
توانایی و آمادگی را خواهد داشــت تا نســبت 
 به افزایــش ظرفیت تولیــد خود اقــدام کند.

 جمشــید مالرحمــان مدیــر عامل شــرکت 
معدنی و صنعتــی گل گهر در این بــاره گفت 
: در ســال رونق تولیــد و بــرای ایجاد ارزش 
افــزوده و جلوگیــری از خــام فروشــی، این 
شــرکت آمادگی دارد ســنگ آهن استخراجی 
معــادن کوچــک و خصوصــی را خریداری و 
با اســتفاده در خطــوط تولید خود بــه اقتصاد 
معــادن خصوصــی کمــک و ارزش افــزوده 
 ذخایر مــواد معدنــی کشــور را حفــظ کند.

وی افزود: راه اندازی و تکمیــل زنجیره تولید 
فــوالد در منطقــه گل گهر، همچنیــن ایجاد 
ارزش افــزوده برای ذخایر معــادن این منطقه 
از مهمترین برنامه ها و دســتاوردهای شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر است.

در راستای حمایت از معادن کوچک؛

گل گهر آماده خریدسنگ آهن از معادن خصوصی است
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ســردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان پنجمین روز از هفته 
ناجا در همایش تخصصی ناجا و جامعه اســالمی مبتنــی برمنظومه فکری 
مقام معظم رهبری گفت: پلیس در ســنوات اخیر جایــگاه خوبی پیدا کرده 
و براســاس برخی تحقیقات در رتبه های اول و دوم از لحاظ خدمت رســانی 
قرار دارد و جزء سه سازمان برتر کشــور از نظر رضایتمندی مردم است.وی 

والیتمداری را از ویژگی های پلیس تراز اسالمی دانســت و بیان کرد: حتی 
یک نفر از نیروهای ناجا در همه فتنه های ســنوات گذشــته و در آن فضای 
غبارآلودگی؛ نلغزید و امروز پلیس جمهوری اســالمی ایــران مقتدر تواما با 
مروت و عدالت اســت اما باید این مهم را ارتقا دهیم تا به پلیس تراز اسالمی 
برسد.وی از وجود احساس امنیت در جامعه ســخن به میان آورد و مشارکت 

مردم در ایجاد این احساس را موثر دانســت و اظهار کرد: امروز پلیس، پلیس 
جامعه محور اســت و با مردم مداری، اعتماد مردم را جلب کرده است و مردم 
در حوزه های مختلف با پلیس در ارتباط هســتند و نقش خود را ایفا می کنند 
که این موضوع باعث خوشــحالی و در نتیجه توجه و حساسیت بیشتر به این 

موضوع را دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان:
هیچ نیروی پلیسی در فضای غبار آلود فتنه ها نلغزید
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امام جمعه کرمان:
 عشق امام حسین)ع( باعث 

وحدت مسلمانان در عالم 
شده است

حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی  امام جمعه 
کرمان در جمع عزاداران حســینی در مسجد امام 
حسن مجتبی)ع( شهرک اهلل آباد کرمان با تسلیت 
ایام اربعین حســینی اظهار داشــت: عشق به امام 
حســین)ع( باعث وحدت مســلمین در جای جای 

عالم شده است.
به گزارش تســنیم وی بــا بیان اینکــه از لقمان 
پرســیدند تو خیلی با ما تفاوت نداشتی اما چگونه 
شد یکدفعه این همه دارای علم شدی افزود: لقمان 
گفت مــن در چند چیز با شــما متفاوتم که اول آن 
اراده خدا در مورد من اســت و تقدیر الهی شد که 
لقمــان دارای فهم و درک شــود و عنایت خداوند 

شامل حالم شد.
امام جمعه کرمان با اشــاره به اینکه خیلی از افراد 
در تاریخ بشــریت با اراده خداوند ویژه شدند گفت: 
لقمان با این جمله می خواســت بگوید همه چیز در 
دست خداوند اســت و اگر خداوند اراده کند اتفاق 
خواهد افتاد.وی بــا بیان اینکه در قــرآن کریم به 
پیامبر)ص( گوشزد می شود که یتیم بودی و خداوند 
اراده کرد که پیامبر ویژه خداوند شود افزود: عزت و 
ذلت همه  در دست خداوند است.علیدادی سلیمانی 
با اشــاره به اینکه بعضی مواقــع از چیزهایی فرار 
می کنیم اما همــان حادثه برای مــا اتفاق می افتد 
بیان کرد: همه باید بدانیم کــه از تقدیر الهی هیچ 
گریزی نیست.وی با بیان اینکه لقمان ویژگی دوم 
خود را امانتداری می داند افزود: امانتداری در اسالم 
از احکام بین المللی دین است و حتی غیر مسلمانی 
اگر پیش شــما چیزی را به امانت بگــذارد باید در 

زمانی که خواست به او برگردانید و امانتدار او باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه رابر:

ساخت18 واحد مسکن 
طرح محرومیت زدائی 

سپاه رابر

فرمانده ناحیــه مقاومت ســپاه رابر گفت: 1۸ 
منزل مســکونی ویژه محرومان با مشــارکت 
کمیته امداد و بســیج ســازندگی ســپاه رابر 
احداث و در آینده ای نزدیــک به بهره برداری 

می رسد.
به گزارش خبرگزاری فــارس از رابر، مصطفی 
امام بخش در حاشــیه افتتاح دو واحد مســکن 
مددجویــی کمیته امــداد رابر اظهار داشــت: 
در راســتای طرح محرومیت زدائی ســپاه، دو 
واحد مسکن مددجویی کمیته امداد رابر از 1۸ 
منزل مســکونی واگذاری به بســیج سازندگی 
ســپاه افتتاح شــد و مابقی منازل در آینده ای 

نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
فرمانده ناحیــه مقاومت ســپاه رابر بــا بیان 
اینکه برای ســاخت هر واحد افتتاح شده 4۵0 
میلیون ریال هزینه شــده اســت، افزود: این 
منازل در متراژ ۵۵ متــر مربع برای مددجویان 
معرفی شده از ســوی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( در سطح روســتاهای مختلف احداث شده 

است.
 با همکاری و مشارکت بســیج سازندگی سپاه 
ثاراهلل اســتان کرمان و کمیته امداد اســتان، 
طرح ساخت منازل مســکونی ویژه محرومان 
در راســتای پروژه محرومیت زدائی ســپاه در 

سطح استان کرمان در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق شــمال اســتان کرمــان   در 
راستای حذف قبوض کاغذی که از ابتدای 
مهرماه سال جاری در کشــور اجرا شده 
است مشکالتی برای شهروندان در استان 
ایجاد شده و سواالتی در این زمینه مطرح 
اســت که نیاز به شفاف ســازی بیشتری 
دارد به همیــن علت جهانشــاهی  مدیر 
روابط عمومی شــرکت توزیع برق شمال 
استان کرمان در این زمینه پاسخگو برخی 

سواالت شدند.

 علت اجــرای این طرح چه بوده اســت 
؟ آیا تا بــه اینجــای کار بــه آن اهداف 
 برنامــه ریــزی شــده رســیده ایــد ؟

 حذف قبوض کاغذی در راســتای سیاســت های 
دولت الکترونیــک و جزء برنامه هــای  وزارت نیرو 
بوده که  طبق برنامــه ریزی های صــورت گرفته  
از ابتدای مهر ماه ســال جاری بــرای هیچ کدام از 
مشــترکین برق ، قبض کاغذی صادر نشــده است 
باید گفت :  این یک طرح بزرگ و جامع در ســطح 
کشــور اســت که نیاز به زمان برای  حل کاســتی 
های آن و جا افتــادن آن بین مشــترکین دارد ،   تا 
به ایــن زمان طبــق برنامه و حتی مــی توان گفت 
جلوتر از برنامه تدوین شــده پیش رفتیــم البته در 

ابتدای امر ممکن اســت ســواالت و مشــکالتی 
برای مشــترکین ایجاد شــود کــه از طریق اطالع 
رســانی های گســترده و همچنین کارشناســان و 
 مأمورین آمــوزش دیده در صدد رفع آنها هســتیم .

 هــدف اصلــی از اجــرای ایــن طرح 
بزرگ در ســطح کشــور چه بوده است 
 ؟ و آیا توانســته اید به این هدف برسید؟

 هــدف از اجــرای ایــن طــرح در درجــه اول 
صرفه جویــی  در همــه زمینه هــا بوده اســت از 
جمله  صرفــه جویــی در هزینــه هــای توزیع و  
مصــرف کاغذ ، کاهــش قطع درختــان و حفاظت 
از محیــط زیســت ، پاکیــزه نگه داشــتن محیط 
زیســت ،  کاهش تردد مشــترکین و مأموران برق  
 ، ســرعت در انجــام امــور  و... می توان نــام برد 
باید گفت : از ابتدای اجــرای این طرح چیزی حدود 
300 میلیارد تومان در کل کشــور صرفه جویی شده 
اســت .  که این مبلغ  به خرید بســته لوازم التحریر 
برای دانش آمــوزان مدارس در مناطــق محروم و 
کمتر برخوردار اختصاص داده شــده اســت که در 
شــهر کرمان دو منطقه به عنوان پایلوت ) شهرک 
ســعیدی و ا...آباد ( انتخاب شــده اند کــه در این 
دو منطقه ۹00  بســته  پخش شــده است و 1100 
بســته دیگر در بخشــی هایی از شهرســتان های 
کوهبنان ، راور  و ســایر شهرســتان های شــمالی 

کرمــان توزیــع خواهد شــد، .با صرفــه جویی در  
بخش های نیــرو می توان کارهــای بزرگی به نفع 
مردم انجام داد و مردم را تشــویق بــه صرفه جویی 
 کرد و از هــدر رفت منابــع ملی جلوگیــری کرد .

درصد مشــارکت مردم کرمان در اجرای 
این طرح به چه صورت بوده ؟ آیا همکاری 
 الزم با دستگاههای اجرایی را داشته اند ؟ 

در اجــرای طرح حــذف قبوض کاغذی در شــمال 
و جنــوب اســتان کرمــان ۹۸ درصد مشــارکت 
کردند یعنــی دو درصد باالتر از میانگین کشــوری 
استان کرمان  مشــارکت داشته اســت بحمداا... ما 
مردم فهیم و دلســوزی داریم و خیلی خــوب با ما 
همکاری داشــته اند که جــا دارد نهایــت قدردانی 
 از  طرف خود و همکارانم را از آنها داشــته باشــیم . 

 شــایعاتی در فضاهای مجــازی و جامعه 
در خصوص افزایــش هزینه برق مصرفی  
بوجود آمده است شــما برای رد یا قبولی 
 این شــایعات چــه توضیحاتــی دارید ؟

 در اجــرای طرح حــذف قبوض کاغذی یکســری 
مشــکالت برای شــهروندان بوجود آمده  از جمله : 
نارضایتی بــرای افزایش رقم قبــوض پرداختی که 
مبلغ باالیی اعالم شده است و متأســفانه در شبکه 
های اجتماعی و مجازی شــایعاتی پخش شده است  
که این موارد کذب توسط ســخنگوی مرکز صنعت 
برق آقای دکتر رضوی مشــهدی چندبار از شــبکه 
خبر سیما پخش و منتشــر شــد چندین بار جوابیه  
دادند کــه چنین چیزی نیســت  و دالیــل افزایش 
 قبوض برق مصرفی شــهروندان ســه دلیل است :

1ـ  طرحــی کــه اجرا شــده اســت در تابســتان 
بــوده در تابســتان بــه دلیــل مصــرف زیــاد 
وســایل سرمایشــی مغــازه ، منــازل  و مراکــز 
دولتــی مقــدار مصرف بــاال بوده اســت بــه تبع 
 آن  قبــض مصرفــی افزایــش پیدا کرده اســت 
2ـ  در اردیبهشــت بخشــنامه ای صــادر شــد 
توســط وزارت نیــرو و هیئــت وزیــران  کــه 
در ایــن بخشــنامه  آمــده مشــترکین بــاالی 
300 کیلــو وات بــرق مصرفــی در مــاه 23 
 درصد مشــمول جریمــه مصرفــی می باشــند .

3ـ  متاســفانه بعضــی از مشــترکین و سرپرســت 
هــای خانــواده زمانی کــه پیامک قبــوض برای 
آنها آمده اســت روی آن حساســیت نداشــتند  و 
آن را نادیــده گرفتنــد در نتیجــه مقــدار مصرفی 
روی هم انباشــته شده اســت و برخی از مشترکین 
بارقــم پرداختی باالیی مواجه شــده انــد که باعث 
شــده این  فکــر در آن ها ایجاد شــود که شــاید 

با افزایــش بی رویه رقــم پرداخت هزینــه اضافی 
 گرفتــه اند . که بــه کلی مــا آن را رد مــی کنیم . 

لطفادر خصوص  روشهای  پرداخت قبوض 
الکترونیکی توضیح دهید ؟

به پیامــک پرداختــی که دقت داشــته باشــید در 
انتهای قبوض برق  آدرس ســایت وجــود دارد که 
می توان با وارد شــدن بــه این لینک مشــترکین 
میتوانند قبــض خود را مشــاهده کننــد و اقدام به 
 پرداخت آن کنند و فایل PDF  آن را ذخیره کنند . 
و ســایر اپلیکیشــن ها هم مانند اپلیکیشــن همراه 
برق ملی که در ســایت توانیر وجــود دارد  میتوانند 
وارد آن شــوند و قبوض خود را پرداخــت کنند و یا 
با نصب  اپلیکیشــن روبیکا ، تاب آپ ، ســکه  و ...  
می توانند بــه راحتی قبوض خــود را پرداخت کنند 
البته در این بین ما مشــترکینی داریــم که به دلیل 
کهولت سن یا بی سواد بودن یا نداشتن تلفن همراه 
، عدم دریافت پیامک به مشــکل بــر میخورند که 
برای آنها هم راهــکار هایی اتخاذ شــده این افراد 
می تواننــد با مراجعــه بــه  دفاتر طرف قــرارداد 
در سراســر اســتان قبوض خود را پرداخت کنند و 
 از آنها در رفع مشــکالت خود راهنمایــی بگیرند .

در روســتاها هم که ُپســت بانک دارند مــی توانند 
با مراجعــه به ایــن مراکز قبــوض خــود را صادر 
کننــد و اقدام بــه پرداخــت آن نمایند ، پیشــنهاد 
بنده این اســت که همه مشــترکین در طول دوره 
پرداخت ماهانــه به این ُپســت بانک هــا مراجعه 
کنند بــه وســیله این ُپســت بانک ها  مــی توانند 
راهنمایی بشــوند و اپلیکیشــن های مــورد نظر رو 
 دریافت کننــد و قبوض خــود را پرداخــت کنند . 

جز رسانه ها برای مشــترکین در شهرها 
هم آموزش های الزم را در نظر گرفته اید ؟ 

بله ، بــا اجرای ایــن طرح شــاید اینگونــه به نظر 
برســد که ماموران بــرق در خانه های مشــترکین 
نمی روند بایــد بگویم که ماموران مــا برای قرائت 
قبوض طبق روال قبــل مراجعه می کننــد  به این 
ماموران آموزش های الزم داده شــده است با توجه 
به هر منطقه از شــهر و محله مشکالت و سواالت 
مشــترکین ما مأموران بــرق موظفنــد راهنمایی 
هــای الزم را به مشــترکین بدهنــد ،  از هر راهی 
که برای مشــترکین راحت تر باشــد آموزش های 
الزم به آنها داده می شــود  ما قبول داریم که برای 
اجرای این طرح یک ســری  نواقص و کاســتی ها 
هست توصیه من به شــهروندان این است که عواید 
این طرح  می ارزد کــه چند ماه تحمــل بیاورند تا  
 کاســتی ها و مشــکالت این طــرح رفع شــود  .

 در پی شایعات و سواالت متعدد شهروندان در خصوص حذف قبوض کاغذی برق؛

هیچ هزینه اضافی دریافت 
نکرده ایم

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان کرمان از انتشــار فراخوان بیست 

و یکمین دوره جایزه کتاب ســال استان 
کرمان خبر داد.

 به گــزارش خبرنــگار مــا محمدرضا 
علیزاده در جمع خبرنــگاران از برگزاری 
بیســت و یکمین دوره انتخــاب کتاب 
سال اســتان خبر داد و اظهار داشت: از 
کلیه نویســندگان، مولفــان، مترجمان، 
مصححــان و ناشــران کتــاب دعوت 
به عمل می آید تا در صــورت تمایل دو 
نسخه از کتاب های خود را که در فاصله 
زمانی فروردین 13۹۶ تا پایان اســفند 

13۹7 به چاپ و انتشــار رســیده اند به 
دبیرخانه جایزه کتاب سال استان کرمان 

تحویل داده و یا ارسال کنند.
وی توســعه فرهنگ مکتــوب و ایجاد 
عالقه و شــوق در عموم مردم به ویژه 
کودکان، نوجوانان و جوانان به امر کتاب 
و کتابخوانی را از جمله اهداف برگزاری 
جایزه کتاب ســال عنوان کرد و افزود: 
ارتقاء فرهنگ و دانش جامعه اســالمی، 
حفــظ اســتقالل و هویــت فرهنگی و 
پیشــبرد فرهنگ کتاب و کتابخوانی از 

دیگر اهداف برگزاری این کار فرهنگی 
است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان کرمان ارتقاء کمی و کیفی آثار 
چاپ شده، تشــویق  محققان، مولفان، 
مترجمان و مصححان متعهد و شایسته 
استان و تشویق و تقدیر از فعاالن حوزه 
نشر و تجلیل از خادمان و پیشکسوتان را 
از دیگر اهداف برگزاری بیست و یکمین 
دوره جایزه کتاب ســال اســتان کرمان 
برشمرد و عنوان کرد: جایزه کتاب سال 
استان به ارزیابی فرهنگ مکتوب استان، 
معرفی کتاب های برتر و تالش در جهت 
انتشار کتب مفید و تکریم از اهل قلم به 
منظور ترویج تالیف و انتشــار کتاب های 
مناسب با نیازهای جامعه کمک می کند. 

وی با اشــاره به شرایط شــرکت در این 

دوره کتاب سال کرمان گفت: نویسنده، 
مترجــم، مصحــح  و ویراســتار کتاب، 
کرمانی و یا مقیم کرمان باشــد، کتاب 
در مورد کرمان باشد و کتاب توسط ناشر 

استانی در کرمان چاپ شده باشد.
علیزاده آخرین مهلت ارسال آثار را پایان 
وقت اداری چهارشنبه 1۵ آبان ماه سال 
جاری عنوان کــرد و افزود: عالقه مندان 
می توانند آثار خود را بــه آدرس کرمان، 
خیابان ابوحامد اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان کرمان ارسال کرده و یا 
از طریق تارنمــای  اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمــی استــــان کرمـان بـه 

نشانــی
 www.kerman.farhang.gov.ir 

نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

جمشید مالرحمان مدیر عامل شرکت معدنی 
و صنعتــی گل گهر در تشــریح عملکرد این 
شــرکت در نیمه نخست ســال جاری اظهار 
کرد: برنامه تولید شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر در ســال جاری، 27 میلیون و ۵00 هزار 
تن بوده است که میزان تناژ تولیدی در شش 
ماهه نخست سال جاری عددی در حدود 14 
میلیــون و 272 هزار تن بوده کــه ۵2 درصد 

برنامه تولید سال ۹۸ تحقق پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه تناژ تولیدی 
شرکت در نیمه اول سال ۹7، حدود 14 میلیون 
و 17 هزار تن بوده است افزود: نرخ رشد تولید 
شش ماهه اول ۹۸ نســبت به سال گذشته، 2 
درصد رشد داشته اســت.مالرحمان به برنامه 
حمل محصوالت این شرکت نیز اشاره کرد و 
گفت: برنامه حمل محصوالت شرکت در سال 
۹۸، در حدود 1۵ میلیون و ۵00 هزار تن پیش 
بینی شــده بود که با حمــل 7 میلیون و 43۵ 

هزار تن 47 درصد برنامه های ســال تحقق 
پیدا کرده این در حالی اســت کــه این میزان 
تناژ حمل شده در ســال ۹7 رقمی در حدود 7 

میلیون و 43۵ هزار تن بوده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
با اشــاره به برنامه فروش انــواع محصوالت 
این شرکت اظهار کرد: فروش شش ماهه اول 
سال جاری شرکت گل گهر 7 میلیون و 1۶4 
هزار تن بوده که از ایــن رقم ۶ میلیون و 1۸2 
هزار تن فروش داخلــی و در حدود ۸20 هزار 
تن صادرات محصوالت این شــرکت صورت 
گرفته که نسبت به برنامه تعیین شده در این 
حوزه، 4۵ درصد تحقق را شاهد بوده ایم.وی 
با بیان اینکه در ایــن بازه زمانی میزان فروش 
محصوالت شــرکت در ســال ۹7، رقمی در 
حدود 7 میلیون و 1۶2 هزار تن را داشــته ایم 
که نشــان از افزایش فروش محصوالت بوده 
اســت ادامه داد: در بخش عملیات معدنکاری 
این شرکت برنامه 120 میلیون تنی را دستور 
کار داریم که در همین راستا 4 میلیون و ۹۶4 
هزار تن استخراج، 24 میلیون و 237 هزار تن 
خاکبرداری از معدن شــماره یک و ۶ میلیون 
و 7۵0 هزار تن باطله بــرداری از این معدن را 
داشــته ایم که در مجموع 3۵ میلیون و ۹۵۵ 
هزار تن عملیات معدنکاری در شش ماهه اول 

سال جاری را داشته ایم.

افزایش فروش محصوالت 
شرکت »گل گهر«

فراخوان بیست و یکمین
 دوره جایزه کتاب سال کرمان منتشر شد

 اســتاندار کرمان الزمه اســتفاده مردم 
از کاالهای ایرانــی را کیفیت مطلوب و 
قابل قبول دانســت و بیان کرد: باید در 
ابتدا کیفیت کاالهــای داخلی را فراهم 
کرده و ســپس مردم را بــه مصرف این 

تولیدات تشویق کنیم.
به گــزارش ایرنــا، محمدجــواد فدائی 
در دیدار جمعــی از مدیــران اداره کل 
استاندارد استان در آســتانه 22 مهرماه 
روز جهانی اســتاندارد، با توجه به شعار 
جهانی ایــن روز، تغییر برخــی قوانین 
کنتــرل کیفی و ارائــه گواهی صحت و 
سالمت را برای معاینه فنی محصوالت 
کارگشــا خواند و افزود: در برخی موارد 
اســتانداردهای اختیاری بایــد اجباری 
شــوند تا مراقبــت بیشــتری در تولید 
صورت بپذیرد.وی با بیان اینکه اعتقاد، 
حساســیت و حمیت حرفه ای کارکنان 
استاندارد ستودنی اســت، فعالیت های 

خوب اداره کل اســتاندارد را نشــان از 
حساســیت موضوع  بین همکاران این 
مجموعه دانســت و افزود: افزایش این 
حساسیت مربوط به کیفیت زندگی مردم 
بوده و این اعتمــاد و اطمینان باید حفظ 

شود.
استاندار کرمان گفت: بسیاری از فعالیت 
ها و برنامه های این اداره فقط در قالب 
قوانین و مقررات نیســت بلکــه اعتقاد 
حرفه ای پرسنل را نشان می دهد و این 
اعتقاد و حساسیت باید افزایش پیدا کند.

فدائی با تاکید بر لــزوم اصالح قوانین و 
بازنگری آنها گفــت: واحدهای تولیدی، 
ضابطین و دســتگاه هــای مرتبط باید 
همکاری الزم را با اداره کل اســتاندارد 

داشته باشند.  
 مدیرکل اســتاندارد اســتان کرمان در 
این دیدار با اشــاره به کسب رتبه بیست 
و یکم ایران در بین 1۶3 کشــور عضو 

ســازمان بین المللی اســتاندارد گفت: 
اســتانداردهای ویدیوئی که امســال به 
عنوان شعار جهانی مطرح شده شاخصی 
برای معرفی کاال، برندســازی ها و حتی 

خدمات پزشکی اهمیت پیدا می کند.
اســماعیل عاقلی یکــی از ضرورتهای 
ســاختاری ایــن اداره کل را نماینده و 
دفاتر استانی دانست و گفت: 277 پست 
پیشنهادی برای تکمیل چارت سازمانی 

در کل استان پیشنهاد شده است.
وی کرمان را به عنوان قطب بسیاری از 
محصوالت کشاورزی، سالم و ارگانیک 
نظیر  پســته، خرما و همچنین در حوزه 
خودرو  و صنایع کانی و فلزی دانســت 
و گفــت: باید شــرایط ایجــاد دفاتر و 
نمایندگی هــا و همچنین پژوهشــگاه 
منطقه جنوب شــرق در اســتان فراهم 

شود.
وی آموزش های عمومی از طریق بسته 

های آموزشــی برای ســنین مختلف را 
یکــی از فعالیت های عمومی ســازمان 
اســتاندارد دانســت و گفــت: شــماره 
پیامک 10001۵17 به منظور اطالع از 
وضعیت کیفیتی و استاندارد محصوالت 
اســت و با ارســال کد 10 رقمی مندرج 
در هر محصول می توان از ســالمت و 

استاندارد آن اطالع پیدا کرد.

اندیشه تشــکیل ســازمان بین المللی 
اســتاندارد در چهاردهــم اکتبر ســال 
1۹47 در نشســت رؤسای مؤسسه های 
استاندارد بیست و پنج کشــور در لندن 
شــکل گرفت. مقر این ســازمان در ژنو 
می باشــد. از ســال 1۹70، چهاردهم 
اکتبر برابر با 22 مهــر به نام روز جهانی 

استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

استاندار :

ارتقای کیفی، مردم را به استفاده از کاالی داخل ترغیب می کند

عیســی دادخدایی شــهردار چاه دادخدا 
شهرســتان قلعه گنج در جنوب اســتان 

کرمان مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه اســتان های 
باشــگاه خبرنگاران جــوان از کرمان،  
عیســی دادخدائی شــهردار چاه دادخدا 
پس ازجلسه شــورای ورزش شهرستان 
قلعه گنج پس از خروج در مســیر منزل 

مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
محمد رضا طاهری رییس بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران شهرســتان قلعه گنج با 
تایید این خبر گفت: عیســی دادخدایی 
شــهردار چاه دادخدا جلوی منزلش در 
شهر قلعه گنج مورد حمله قرار گرفت و 

بر اثر اصابت گلوله کشته شد. 
 او افزود: دادخدایی از اســرا و جانبازان 
جنــگ تحمیلی عــراق بود.علی پرنگ 
فرمانده انتظامی شهرســتان قلعه گنج 
نیز با بیان اینکه در گیــری های طایفه 
ای در این شهرســتان همچنــان ادامه 
دارد و هنوز مشــخص نیست  این اتفاق 
به دلیل درگیری طایفه ای باشد ،گفت: 
ضارب متواری اســت و برای شناسایی 
و دســتگیری وی اقدامات الزم در حال 

انجام است.
عیســی دادخدایی شــهردار چاه دادخدا 
، پیش از این بخشــدار ایــن بخش نیز 

بوده است .

کشته شدن شهردار چاه دادخدا بر اثر اصابت گلوله
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هشدار حفاظت محیط زیست کرمان  نسبت به شکار هوبره توسط اتباع خارجی

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه  در استـان 

کرمـان 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســـــــتان کرمان نسبت به شکار هوبره توسط اتباع 
کشورهای حاشیه خلیج فارس در این استان هشدار داد و از مردم خواست در این راستا 

محیط زیست را یاری کنند.
به گزارش ایرنا مرجان شاکری  افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست به دلیل وسعت 

این استان در راستای حفاظت از گونه های جانوری چون هوبره دست یاری به سمت 
مردم دراز کرده است.وی با اشاره به احتمال حضور اتباع کشورهای حاشیه خلیح فارس 
در این استان برای شکار هوبره از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با 
اداره حفاظت محیط زیست استان کرمان از طریق شماره 3121۸000 تماس بگیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان تصریح کرد: هوبره گونه ای حمایت شده 
و مهاجر است و این پرنده به وفور در کرمان یافت می شود.وی ادامه داد: طی سالهای 
گذشته پرونده های متعددی از قاچاق این گونه توسط اتباع بیگانه در کرمان تشکیل 

شده است.

ساماندهی1۴ هزار خادمیار 
رضــوی بــرای خدمت به 

محرومین
مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمان گفت: 
14 هزار نفر از افرادی که از استان کرمان به عنوان 
خادمیار رضوی ثبت نام کرده اند، در حال ساماندهی 
برای خدمت به محرومین هستند.سیدحسین صابری 
در حاشــیه دومین  مرحله آموزش طرح خادمیاران 
رضوی گفت: ارائه خدمات پزشکی، مشاوره، اعزام 
زائر اولی ها، توزیع سبد غذایی، شناسایی نیازمندان، 
اجرای برنامه های فرهنگی و هنــری و... از جمله 
فعالیت های کانون های خادمیاران رضوی اســت.

مدیر نمایندگی دفتر آستان قدس رضوی در کرمان 
بیان کرد: در 23 شهرســتان اســتان، دفتر کانون  
خادمیاران رضوی تشکیل شده و تاکنون حدود 14 
هزار نفر از عالقه مندان به عنوان خادمیار رضوی در 
ســامانه ثبت نام کرده اند که در حال ساماندهی این 

خادمیاران هستیم.

توزیع 2 هزار بسته گوشت عقیقه 
توسط خادمیاران رضوی در مناطق 

محروم
مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان 
گفت: به مناسبت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان 
2000 بسته گوشت عقیقه توسط خادمیاران رضوی 
بین محرومین اســتان کرمان در حال توزیع است.

سیدحسین صابری با اشاره به ســنت نبوی عقیقه 
کودکان مســلمان گفت: تا کنون 4 مرحله عقیقه با 
ذبح 33۵ رأس گوسفند در استان اجرا شده که مرحله 
چهارم این طرح با ذبح 40 رأس گوسفند در دهه دوم 
محرم توســط خادمیاران رضوی در حال اجراست.

وی خاطر نشــان کرد: تاکنون 33۵ رأس گوسفند 
نذری طی 4 مرحله توســط دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی استان کرمان به نیابت امام هشتم)ع( 
و در راستای اجرای نیت امینانه واقفان قربانی شده 
اســت.صابری در پایان افزود: با اجرای این ســنت 
نیکو و حسنه اســالمی از محل نذورات خیرین در 
این مرحله 2000 بسته گوشت فراهم شده که طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته در کل شهرســتان 
های استان کرمان به صورت منظم و در قالب شبکه 
های شناسایی شده نیازمندان، محرومین و ایتام در 

حال توزیع است.

مدیــرکل دفتــر HSE وزارت صنعــت، معدن و 
 HSE تجارت گفــت: مجتمع مس سرچشــمه در
 HSE در کشــور پیشــرو بوده که بــه مجموعه
مس سرچشــمه که به لحاظ پیشــگیری، ایمنی و 
مالحظاتی که همواره دغدغه کشور است از نمادها 
و الگوهای واقعی در بخش صنعت و معدن کشــور 

است تبریک می گویم.
 نخســتین اســتارت آپ ویکند ایمنی با محوریت 
تکنولوژی های هوشمند در مجتمع مس سرچشمه 
آغاز بکار کرد و تا جمعه ادامه دارد.دکتر رســول یار 
احمدی مدیــرکل دفتــر HSE وزارت صمت در 
مراسم افتتاحیه این رویداد اظهار کرد: بعد از ۶ سال 
در وزارت صمت و 12 سال در وزارت دفاع و وزارت 
نفت می توانیــم عباراتی که تجربه و حس شــده را 
به کار ببریم که کشــور ما به لحاظ حفظ سرمایه و 
چســباندن HSE به فرایند در مرحله ای است که 

مدیران به دنبال ایمنی می آیند.
مدیرکل دفتر HSE وزارت صمت تصریح کرد: در 
عرصه تولید به این موضوع رســیدند که ایمنی باید 
حرف اول و آخر را بزند در وزارت صمت یک نقشــه 
راه برای 1400 تعریف شده  که فرهنگ HSE در 
وزارتخانه ارتقا پیدا کند و هیچ کس جز کســانی که 
دارای خالقیت و ایده های نو و نگاه های پیشگیرانه 

هستند نمی توانند در این راستا کمک کنند.
وی ادامه داد: تعهد ریشــه در باور و اعتقاد دارد هر 
کس که به عنوان مدیر ســازمان یا باالترین مقام 
مســئول در یک کشــور صحبت می کند می توان 
متوجه شــد عمل این فرد کجاست و آیا حرف است 
یا عمل؛ بخشی از ریشه تعهدی مابه مسائل انسانی 
و اخالقی که زاییده تفکر، تدبیر و اخالق و مســائل 
اعتقادی در کشور است بستگی دارد در یک سازمان 
و تشکیالت عناصر کلیدی هست که آن سازمان را 
تعریف می کند، انســان محور توسعه، تکنولوژی به 
عنوان ابزاری که گره های مبهم را باز کند و سازمان 
به عنوان بستری اســت که ما می توانیم در آن امن 
کار کنیم.وی بیان کرد: تکنولــوژی می تواند فن و 
حرفه حل مشکل را یاد دهد فرهنگ و فرهنگسازی 
در HSE مقوله مهمی اســت که می توانســت در 
وزارت صمت نزدیک به 22 ســال در یک مجموعه 
دســتگاهی بزرگ فقط محیط زیســت باشد اما به 
این نتیجه می رســند که باید نگاه کامال پیشگیرانه 
باشد.وی اظهار کرد: فرهنگ HSE را باید از درون 
ســازمان ایجاد کنیم در ایمنی باید خودمان الگوی 
خودمان باشــیم البته از مدل های موفق خوب است 

که الگو بگیریم.
مدیــرکل دفتــر HSE وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت تصریح کــرد: در  HSE دســتگاه های ما 
واگرایی دارند هنــوز آیین نامه واحد برای HSE در 
کشور نداریم و وزارتخانه ها در این زمینه هماهنگ 
نیستند.یاراحمدی خاطرنشــان کرد: تا سال 1۹۹0 
طراحی انجام می شــد و بعد می گفتیم ایمنی را به 
آن تزریق کنیم بعد از سه دهه شده »طراحی کنیم 
برای ایمنی« که اگر کشورهای جهان اول صنعتی 
و پیشرو به این شعار رســیدند ما هم به عنوان یک 
کشور توســعه یافته الگوی ایمنی مان را باید با این 
کشورها مقایسه کنیم.وی ادامه داد: انرژی و محیط 
زیست اگر با هم هماهنگ شوند قطعا هم افزایی به 
وجود می آید ایمنی با انرژی، انرژی با محیط زیست 
و محیط زیست و انسان عناصری هستند که از هم 
جداشدنی نیســتند.یاراحمدی اضافه کرد: در سال 

های نه چندان دور حوادث انسانی غیرقابل تحملی 
داشــتیم موجب شــد این نگاه بــه HSE اهمیت 

بیشتری پیدا کند.

*بیشترین حوادث ناشی از کار ساختمانی 
است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمان 
نیز در این مراســم با اشــاره به اهمیــت ایمنی و 
بهداشت کار اظهار داشت: وظیفه اصلی وزارت اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از نیروی کار 
اســت که وظیفه ای سنگین به شــمار می رود.رضا 
اســماعیلی افزود: حفظ ایمنی کارگران در معادن یا 
واحدهای تولیدی خیلی ســخت و سنگین است با 
توجه به اینکه ایمنی در کشــور ما به ویژه در صنایع 
هنوز اول راه اســت و خیلی راه داریــم تا به جایگاه 
اصلی آن برســیم و خوشــحالم که با برگزاری این 

استارتاپ در این مسیر گام برداشتید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمان 
با بیان اینکه اســتان کرمان بیش از۵0 هزار کارگاه 
فعال دارد و بیش از 320 هــزار نفر در این کارگاه ها 
کار می کنند که بیش از 30 هزار نفرشــان در معادن 
شــاغل هســتند، افزود: اگر بخواهیم در خصوص 
ایمنی بحــث کنیم از تعویض الســتیک یک چرخ 
تا مســائل پیچیده تر باید پیش برویــم که مباحث 

گسترده و وسیعی است و جای فعالیت دارد.
وی ادامــه داد: اولویــت ما ایمنــی در کارگاه های 
ساختمانی اســت چون بیشــترین حوادث ناشی از 
کار منجر به فوت را دارند، باید نگاه ما در کالن کم 
کردن حوادث در تمام ابعاد باشــد و استارت آپ ها 

می توانند با خلق ایده در این خصوص کمک باشند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ۸۸ درصد حوادث در کار 
ناشی از خطای انسانی اســت، 10 درصد مربوط به 
ماشــین آالت بوده و 2 درصد حوادث اجتناب ناپذیر 
اســت؛ ۸۸ درصد عدد خیلی بزرگی اســت که اگر 
بتوانیم خطای انســانی را کم کنیم کمک بزرگی در 
این راستا شده است.وی با اشــاره به کمبود نیروی 
متخصص در حوزه ایمنی و بهداشــت، افزود: واقعا 
افراد متخصص و تربیت شده در این حوزه کم است 
و کسانی در حوزه ایمنی و بهداشت کار می کنند که 

بعضا تخصص کافی ندارند.
*تولید بدون حادثه؛ رویکرد مجتمع مس 

سرچشمه
در ادامه، مدیر مجتمع مس سرچشمه با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس، با اشــاره به اینکه شــرکت ملی 

صنایع  ایران متشکل از سه مجتمع مس سونگون، 
مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس شهربابک کار 
اصلی تولید مس کاتدی کشــور را به عهده دارد و 
مازاد تولید خود را به بازارهای جهانی عرضه می کند 
اظهار داشت: در شرکت ملی صنایع مس تولید مس 
کاتــدی ۹۹/۹۹۹ که بهترین مــس تولیدی جهان 
است که از خاک معدنی با عیار 0/۶ درصد استخراج 

می شود.
مدیر مجتمع مس سرچشــمه بیان داشت: جایگاه 
شــرکت ملی صنایع مس ایران در منطقه اول است 
و در دنیا جزء 20 شــرکت اول در حوزه تولید مس 

کاتدی و محصوالت جانبی است.
وی تصریح کرد: اگــر در حوزه تولید و اثربخشــی 
بخواهیم روند کار را ادامه دهیم اثربخشی عملیاتی 
که شرط الزم اســت اما کافی نیست برای ادامه راه 
به همگام بودن به تکنولوژی روز دنیا محتاجیم و در 

شرکت به آن توجه شده است.
احمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال گذر 
از نسل چهارم تکنولوژی هستیم قطعا در ادامه کار 
محتاج اســتفاده از تکنولوژی بهینه و هوشــمند در 
حوزه معدن و اســتخراج خواهیم بود که این شعار 
نیست و حرکت آغاز شده و سیســتم دیسپاچینگ 
و مانیتورینگ معدن از سال گذشته راه اندازی شده 

است.
وی عنوان کرد: 2400 سفر خاک در روز در مجتمع 
مس سرچشــمه با کامیون های 13۵ تنی از معدن 
حجم ســنگینی از عملیات معدنی به شمار می رود 
که باید با سیستم دیســپاچینگ این حجم را کنترل 

کنیم.
مدیر مجتمع مس سرچشــمه با بیان اینکه رشد و 
توسعه متوازن در تمام حوزه های تولیدی و عملیاتی 
در دســتور کار شــرکت داریم، بیان کرد: در حوزه 
ایمنی باید رشــد متوازن و همگام با صنایع را داشته 
باشــیم اگر شــرکت مس خود را در حــوزه تولید و 
توســعه با تکنولوژی های روز دنیا مقایسه می کند 
باید در HSE هم بروز باشــد و ضرورت داشت این 

همایش و رویداد برگزار شود.
وی در ادامه عنوان کرد: سال 2017 در معدن شیلی 
که بزرگترین معدن دنیاست دو نفر فوتی در معادن 
زیرزمینی داشــتند که به این معناست که با تالش 
مستمر و شــعار تولید بدون حادثه توانستند به این 
نقطه برســند که ما هم تمام تالش خود را گذاشتیم 
که این رویکرد در شرکت مس ایجاد شود و برای ما 

ایمنی مسأله غیرقابل مذاکره است.
مدیر مجتمع مس سرچشمه اضافه کرد: امیدواریم 
بتوانیــم تولیــد بــدون حادثــه را در مجتمع مس 
سرچشمه و شــرکت ملی صنایع مس ایران محقق 
کنیم و ایــن موضوع با همراهــی دانش، خالقیت، 

گفتگو میسر خواهد شد.

*مرگ یک نفر در هــر 11 ثانیه در دنیا به 
خاطر شغل

عضو انجمن ایمنــی آمریکا، کانادا و انگلســتان و 
مدیر سازمان ایمنی جهانی  WSO در اتریش نیز 
گفت: بر اســاس آخرین آمار سازمان جهانی هر 11 
ثانیه در جهان یک نفر به خاطر شغل جان خود را از 

دست می دهد.
دکتر مجید علیزده که در آیین افتتاحیه نخســتین 
اســتارت آپ ویکند ایمنی مجتمع مس سرچشمه 

سخن می گفت، با اشــاره به اینکه آهنگ مرگ در 
شغل زیاد اســت و باید این را ُکند کنیم افزود: ما در 
سیستم ایمنی نیاز داریم با هم باشیم اگر این اتفاق 
بیفتد از داســتان ایمنی هم لذت خواهیم برد؛ اعداد 
تکان دهنده ای از جان دادن افــراد در حوادث می 
بینیم؛ 2۵ درصــد اقتصاد جهان در دســت آمریکا 
است از این 2۵ درصد چیزی حدود 17 هزار و 400 
میلیارد دالر درآمد ساالنه این کشور است است و 1 
و ۸ دهم درصد این درآمــد صرف حوادث و بیماری 

های شغلی می شود.
علیزاده بیان کــرد: 3.۹۹ درصد اقتصاد جهان در اثر 
حوادث و بیماری های شــغلی از دست می رود چرا 
ســرمایه گذاری نکنیم؟ تا جان افراد در اثر شــغل 
از بین نرود؛ با اقــدام کوچک می توان ســایه این 
افراد از بین نرود کســانی که ایده دارند و ارزش این 
استارت آپ ایمنی این اســت که انسانی از بین نرود 
امروز با چه فونداسیون و چه اساسی سبب شویم که 
انسان ها در پایان شــیفت کاری شان سالم به خانه 

برگردند؟
وی ادامه داد: یکی از اولین و مهمترین موضوعاتی 
که سبب می شود ســطح ایمنی در هر جایی از کره 
خاکی افزایش پیدا کند تکنولوژی اســت و طبیعتا 
تکنولــوژی به تنهایــی کفایت نمی کنــد؛ باید به 
موازات اســتانداردها حرکت کنیم، اگر قرار است در 
زمینه ایمنی ارتقای ســطح فرهنگ را داشته باشیم 
باید بر قلب و ذهن انســانها انرژی صــرف کنیم، 
اولین پیشــرفت به مباحث اچ. اس. ای پرداختن به 

تکنولوژی های نوین است.
علیزاده با اشــاره به اینکه معدن هوشــمند، ایمنی 
هوشمند هم می خواهد و نیاز دارد بیان کرد: هدف 
ما این اســت که خریدار تکنولوژی نباشیم و هدف 
این استارت آپ ایمنی این است که از دانش جامعه 
خود استفاده حداکثری داشــته باشیم؛ یک کمپانی 
مثل جنرال الکتریک خیلی موفق است، تکنولوژی 
ای را خلق کرده اســت که می تواند درجه خشم و 

عصبانیت را به ما گزارش دهد.
وی در تعریــف اســتراتژی گفت: بــرای اینکه به 
هدفمان برسیم ایمنی هوشمند الزم داریم، و هدف 
ما در بخش اشتغال این است که کلیه مردان و زنان 
شاغل در پایان ســاعت کاری به سالمت به منزل 
برگردند لذا تصمیم در این هدف باید با ابزاری مانند 

تکنولوژی به این هدف برسیم.
وی گفت: هــر چیزی می تواند بــه یک تکنولوژی 
هوشمند متصل باشد، هدف ما این است که خریدار 

تکنولوژی نباشیم و اثر گذاری این استارت آپ این 
باشــد که از دانش جامعه خود اســتفاده حداکثری 
داشته باشیم، در آمریکا هر شخصی که در شغل می 
میرد ۸.7 دهم میلیون دالر خسارت وارد می شود لذا 
تکنولوژی های مختلف به ما کمک میکند تا سطح 
ایمنی ســازمان را افزایش دهیــم و از مرگ های 

شاغلین جلوگیری می شود.

*ثبت نام ۳۷۵ نفر در نخســتین استارت 
آپ ویکند ایمنی مجتمع مس سرچشمه

مدیر امور ایمنی و بهداشت مجتمع مس سرچشمه 
نیز با اشاره به برگزاری نخســتین همایش استارت 
آپ ویکند در شهر سرچشمه به مدت سه روز، گفت: 
به دنبال این هســتیم که با اســتفاده از تکنولوژی 
نوین بتوانیم در پیشگیری و کنترل حوادث پیشرفت 
قابل مالحظه ای داشته باشــیم.مصطفی زیدآبادی 
نژاد افزود: در کشــور ایران 37۵ هزار نفر فوتی در 
سال داریم که تقریبا نیمی از آن مرگ زودرس یعنی 
قبل از 70 سالگی است ســکته های قلبی و مغزی و 
سرطان ها و حوادث ســهم قابل توجهی دارند و 10 

درصد فوتی های زودرس ناشی از حوادث است.
مدیر امور ایمنی و بهداشــت محیــط مجتمع مس 
سرچشــمه تصریح کرد: باید به ســمت روش هایی 
برویم که بتوانیم دریچه ای نو بــاز کنیم تا حوادث 
ناشــی از کار را کم کنیم اگر بتوانیم یک نفر فوتی 
کم کنیــم خیلــی اهمیــت دارد و برگــزاری این 

استارتاپ در این راستا است.
وی خاطرنشــان کرد: در ایران حوادث ناشی از کار 
20 میلیارد دالر خســارت مالــی دارد که هم بحث 
انســانی و اخالقی هم اقتصادی ایــن مقوله مهم 

است.
دبیر اجرایی نخســتین اســتارت آپ ویکند ایمنی 
مجتمع مس سرچشمه با اشاره به مراحل برگزاری 
این همایش از برگزاری 10 جلسه هماهنگی بدین 
منظور و سه جلسه هم اندیشــی با پارک های علم و 
فناوری کرمان و یزد و همچنین چهار پیش رویداد 
خبر داد و افــزود: 37۵ نفر در این رویــداد ثبت نام 
کردند که 322 نفر بــه عنوان ایده پــرداز، 20 نفر 
برنامه نویس، هفت نفر گرافیست و 2۶نفر در حوزه 

کسب و کار فعالیت دارند.
زیادآبادی عنوان کــرد: 127 ایده بــه عنوان ایده 
برگزیده انتخاب شدند و محورهای همایش استفاده 
از تکنولوژی های هوشــمند و هوشمندسازی است، 
در دنیای نوین شــاید بشــود با نصب یک ســری 

تجهیزات در لحظه به فاکتورهای باالتری رسید.
وی با اشــاره به اینکه 40 درصــد حقوق و عوارض 
دولتــی معادن در کشــور از معادن اســتان کرمان 
پرداخت می شــود، ادامــه داد: این موضوع نشــان 
می دهد که تعداد معادن فعال اســتان کرمان خیلی 
زیاد اســت و توجه بــه ایمنی معادن و اســتفاده از 
تکنولوژی هــای نویــن امری مهم اســت که این 
اســتارت آپ نقطه آغازی برای این مهم است که 

امیدواریم کمک کننده باشد.
نخســتین اســتارت آپ ویکند ایمنی با محوریت 
تکنولوژی های هوشــمند به مدت سه روز با حضور 
ایده پــردازان حوزه ایمنی معــادن در مجتمع مس 

سرچشمه برگزار شد.
نویسنده: حسین پورشیخعلی

در نخستین استارت آپ ویکند ایمنی مطرح شد؛

مجتمع مس سرچشمه، پیشرو در حوزه HSE در کشور

تفاهم نامــه  همــکاری بین 
فرماندهــی انتظامــی کرمان 

نهادها
تفاهم نامه  همکاری ما بین مدیــرکل کمیته امداد 
اســتان، رئیس دانشــگاه پیام نور، رئیس اتحادیه 
اصناف استان، مدیرکل امور کتابخانه های استان و 

فرماندهی انتظامی استان کرمان منعقد شد.
به گزارش خبرگــزاری فارس از کرمــان، یحیی 
صادقی مدیــرکل کمیته امداد اســتان کرمان در 
حاشــیه این آیین اظهار داشــت: باالی 102 هزار 
خانواده در اســتان کرمان  مددجــوی کمیته امداد 
هســتند و بیش از 30 درصد این خانواده ها پشــت 
نوبتی و یا به صورت مــوردی از کمیته امداد کمک 
می گیرند که این آمــار خوبی نیســت.وی افزود: 
این تفاهم نامــه 30 بند بین کمیته امــداد، نیروی 
انتظامــی و ســایر دســتگاه های اداری از جهات 
مختلف دارد که امضاء می شــود.صادقی بیان کرد: 
22 هزار فرزند یتیم و بی سرپرست در سطح استان 
کرمان تحت پوشــش داریم که 14۹ نفر از پرسنل 
نیروی انتظامی اســتان کرمان حامــی تعدادی از 
این بچه های یتیم هســتند.مدیرکل کمیته امداد 
اســتان کرمان گفت: 20 هزار دانش آموز و 4 هزار 
دانشــجویی از همین خانواده ها در ســطح استان 
کرمان تحت پوشــش داریم.صادقــی عنوان کرد: 
اینها ظرفیت هایی است که در سطح استان کرمان 
توسط ما و نیروی انتظامی می توانیم برای جلوگیری 
از خیلی از آسیب ها کاری برایشــان در جهت رفع 
مشکالتشــان انجام دهیم.احمــد وفایی مدیرکل 
امور کتابخانه های اســتان کرمان در مراسم امضاء 
تفاهم نامه چند دستگاه اداری با فرماندهی انتظامی 
اســتان کرمان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی 
اظهار داشت: بی شک هر کس که به سمت مطالعه 
و کتابخوانی بیاید از بزه و کاهش آســیب اجتماعی 
در امان خواهد بود.وی افــزود: هر چه کتابخوانی و 
کتابخانه ها رونق یابند شــاهد کاهش آسیب های 
اجتماعی در جامعــه خواهیم بــود به همین دلیل 
برای ارتقاء نظم و امنیت هر کس به جانب مطالعه 
و علم بیایــد قطعا باعث و مخل نظــم و امنیت در 
جامعه نخواهــد بود.وفایی عنوان کــرد: ما بیش از 
130 کتابخانه و 130 هزار عضو در ســطح استان 
کرمان داریم و اینها یک  مراکز و باشــگاه فرهنگی 
هنری است که می توانیم در اختیار نیروی انتظامی 
استان قرار دهیم.سردار عبدالرضا ناظری در مراسم 
امضاء تفاهمنامه همکاری بین چند دستگاه اداری با 
فرماندهی انتظامی استان اظهار داشت: هفته نیروی 
انتظامی فرصت بسیار خوبی است که پلیس بتواند 
از ظرفیت های موجود در راســتای برقراری نظم و 
امنیت و ارتقاء احساس امنیت در جامعه استفاده کند.
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چراغ روی تو را شمع گشت پروانه 
مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه
خرد که قید مجانین عشق می فرمود
حافظبه بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

تــور بازدیــد خبرنــگاران از شــرکت 
بــه  نیــان  ایرا ســیرجان  فــوالد 
همــراه نشســت خبــری مدیرعامل 
شــد.  برگــزار  شــرکت    ایــن 
خبرنگار جام جم کرمان: استخراج 
و بهره بــرداری از معادن ســنگ آهن 
واگذار شــده از ســوی ایمیــدرو، تولید 
کنســانتره ســنگ آهن درشهرســتان 
ســیرجان با عیار ۶۸درصد بــا ظرفیت 
ســاالنه 4میلیون تــن، تولیــد گندله 
ســنگ آهن بــا ظرفیــت 2.۵ میلیون 
تــن درشهرســتان ســیرجان، تولیــد 
آهن اســفنجی با ظرفیت 1میلیون تن 
در شهرســتان بردســیر و تولید شمش 
فوالدی بــا ظرفیت  1 میلیــون تن در 
شهرستان بردسیر از اصلی ترین فعالیت 
های این شــرکت اعالم شــده است. 
شــرکتی که یکی از زیر مجموعه های 
هلدینگ بزرگ میدکو در استان کرمان 
اســت و خود نیز از مجتمع کنســانتره 
و گندلــه ســازی ســیرجان و مجتمع 
 فوالد بردســیر تشــکیل شــده است.  
پــس از بازدیــد خبرنــگاران از ایــن 
کارخانه بزرگ در شهرســتان سیرجان 
که همجوار با مجتمع گلگهر ســیرجان 
قرار دارد، مهندســان فوالد ســیرجان 
ایرانیان پیرامون بخــش های مختلف 
این کارخانه از اســتخراج سنگ آهن تا 
نحوه تولیــد کنســانتره و گندله و دیگر 
توضیحــات الزم فنی را بــا خبرنگاران 
در میان گذاشــتند. پس از ایــن بازدید 
نیز مدیر عامل شــرکت فوالد سیرجان 
ایرانیــان در نشســت خبــری ضمن 
ارائه توضیحات پاســخ گوی ســواالت 
 خبرنــگاران حاضــر در این تــور بود. 

 فــوالد ســیرجان ایرانیــان
رمضان قربــان ابراهیمــی مدیر عامل 
فــوالد ســیرجان ایرانیــان در ابتدای 
سخنان خود پیرامون این شرکت گفت: 
فوالد ســیرجان ایرانیان یکــی از زیر 

مجموعه های هلدینگ میدکو اســت. 
برنامــه هلدینگ میدکو نیز بــا توجه به 
ذخیره های بســیار گســترده معدنی در 
استان کرمان، از سال ۸۹ سرمایه گذاری 
خــود را در زمینه های متعــدد تولیدی 
در اســتان آغــاز کرده اســت. ظرفیت 
ســاالنه این شــرکت در کنســانتره 4 
میلیون تن و در آهن اسفنجی و شمش 
 نیز هــر کدام یــک میلیون تن اســت. 
قربان ابراهیمــی گفت: عــالوه بر ارز 
آوری و جلوگیری از خام فروشــی هدف 
ما جایگزینی حلقه های گمشده صنایع 
معدنی است که در کشور وجود دارد. در 
گذشته به شــدت در کشور کمبود گندله 
داشتیم که از خارج از کشور وارد می شد. 
خوشــبختانه در حال حاضر این کمبود 
در بســیاری از زمینه هــا همچون آهن 
اســفنجی در کشــور مرتفع شده است. 
عالوه بر ایــن مازاد تولیــدات ما نیز به 
سایر کشور ما همچون چین، عمان و... 
صادر می شود. این شــرکت یک و نیم 
میلیون تن کنسانتره مازاد تولید می کند 
که بخشــی از تولیدات به شرکت فوالد 
بوتیا واگذار می شود و در صورت تامین 
این مقدار توسط خود بوتیا ما می توانیم 
 تولید گندله خــود را گســترش دهیم.

وی افزود: در راســتای افزایش ظرفیت 
تولید در سال جاری، اســتخراج و تولید 
1.۵ میلیون تــن ســنگ آهن از معدن 
شــماره 2، اســتخراج و تولید 2 میلیون 
تن سنگ آهن از معدن شــماره 4، تولید 
1.۶ میلیون تن کنســانتره سنگ آهن، 
تولید 1.1 میلیــون تن گندلــه و تولید 
حــدود 200 هزار تن شــمش فوالدی 
در دســتور کار ۶ ماهه دوم شرکت قرار 
گرفته است. در افق 1404 نیز تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد در کل کشــور توسط 
سازمان صمت هدف گذاری شده است 
و در حال حاضر حــدود 2۵ میلیون تن 
فوالد در کشور تولید می شــود. اگر به 
این آمار برسیم معادن شناخته شده ما را 

سال های زیادی پشتیبانی نمی کند لذا 
باید اکتشافات جدید انجام شود که این 
سرمایه گذاری های گسترده برای سال 
های طوالنی بتواند موجب رونق کشور 
شود. برای فوالد ســیرجان نیز معدن 2، 
چهار و ۶ در تملک این شــرکت تا بیش 
از ۵0 سال ذخیره استخراج دارند لذا باید 
اکتشافات را پیگیری و نگاهی به واردات 
 مواد خام از خارج از کشور داشته باشیم.

 اشــتغال و محیــط زیســت
قربان ابراهیمی پیرامون تعداد شــاغلین 
در این شــرکت گفت: تعداد همکارانی 
که به صورت مستقیم در فوالد سیرجان 
ایرانیان مشــغول به کار هســتند حدود 
1۹00 نفر و نیروهای غیر مســتقیم به 
قریب بــه 1۸00 نفر هســتند. عالوه بر 
این معمــوال بــه ازای هر نفــری که 
در این شــرکت مشــغول به کار هستند 
قریب به 10 الــی 1۵ نفر نیز در ســایر 
 مشــاغل مشــغول به کار می شــوند.

در زمینه استخدام ما برای رعایت عدالت 
بیشــتر تیم های گزینش را از دانشگاه 
صنعتی شریف تهران آوردیم تا امتحان 

را برگزار کنند.
 فرایند استخدام ها نیز به گونه ای است 
که بومی گزینی در اولویت بوده اســت 
و از همیــن رو درصد باالیــی از نیروها 
در بردســیر از شهرســتان بردسیر و در 
 سیرجان از شهرســتان سیرجان هستند.

وی گفــت: در زمینه محیط زیســت ما 
بســیاری از اســتانداردهای الزم را به 
دســت آورده ایم. کارخانه ما در بردسیر 
پروانه شرکت ســبز را  از سازمان زیست 
محیطی کشــور کســب کرده است که 
در صنعت فوالد این موضوع بســیار در 

کشور نادر است. 
عــالوه بــر درختــکاری گســترده در 
شهرستان بردسیر که برای عموم مردم 
مشهود است در ســیرجان نیز ما تاکنون 
۶  هکتار درختکاری داشــته ایم و برای 

افزایش آن نیز به صــورت جدی برنامه 
داریم. وی افزود: دســتگاه های به کار 
رفته در کارخانه نیــز عموما به روز ترین 
و بهترین دستگاه هاست که این موضوع 
آلودگی را تا حد امکان کاهش داده است. 
همکاری ما با ســازمان محیط زیســت 
نیز به گونه ای اســت که کارمندان آن 
سازمان به صورت آنالین و در هر لحظه 
می تواننــد آالیندگی هــای کارخانه را 
مورد ســنجش قرار دهند که قطعا اگر 
این آالیندگی هــا از حد مجــاز تجاوز 
 کند فعالیت کارخانه متوقف خواهد شد. 
مدیر عامل این شرکت پیرامون آب نیز 
گفت: ما در کشور مشــکل آب را داریم 
و قطعا در این زمینــه باید تمام تالش و 
همت خود را برای جلوگیری از مصرف 
آب به کار ببندیم. هرچند که از مجموع 
آب موجودی در کشــور 4 الی ۵ درصد 
آن در کارخانه ها با این حجم از اشتغال 
آفرینی مصرف می شــود و این در حالی 
است که درصد بسیار باالیی از آب کشور 
به شیوه ای تاسف برانگیز همچون غرق 
آبی کردن زمین ها در کشاورزی مصرف 
می شود محصوالت کشاورزی همچون 
هندوانه با قیمتی فوق العاده پایین نسبت 
به هزینه واقعی تولید هم در کشور حیف 
و میل می شــود و هم به دیگر کشورها 

صادر می شود. 
وظیفه ما در صنایع معدنی قطعا کاهش 
میزان مصرف آب و اســتفاده از به روز 
ترین تکنولوژی ها اســت تا بتوانیم 30 
درصد از مصرف آب در ایــن صنعت را 
کاهش دهیم. ولی همه ما باید حواسمان 
به دیگر بخش هایی که باالترین درصد 
آب در کشــور را حیف و میــل می کنند 
باشد و اگر واقعا دلســوز آب این کشور 
هســتیم باید روی آن بخش ها بیشــتر 
حســاس باشــیم. وی ادامــه داد: مــا 
در شــرکت فوالد ســیرجان ایرانیان با 
پروژه دیباترینگ موفق شده ایم درصد 
 زیــادی از آب را صرفــه جویــی کنیم. 

 ورزش و مســئولیت اجتماعی
مدیر عامل فــوالد ســیرجان ایرانیان 
پیرامــون ورزش و ایــن صنعت گفت: 
یک محیط صنعتی نیاز به شــادابی دارد 
و تیم های قدرتمند ورزشــی زمینه این 
نشاط را فراهم می کند. در زمینه ورزش 
تیم والیبال فــوالد ســیرجان ایرانیان 
در ســوپر لیگ حضــور دارد و جزو تیم 
های برتر لیگ اســت. در فوتســال نیز 
 تیم ما در لیگ یک حضور دارد  اســت. 
در زمینــه مســئولیت هــای اجتماعی 
مردم شهرســتان های ســیرجان و به 
ویژه بردســیر باید این ســوال را از خود 
داشته باشــند که وجود این کارخانه ها 
و این حجم از اشــتغال چه تاثیری را بر 
وضعیت اجتماعی شــهرهایی همچون 
بردسیر گذاشته اســت و  احتمال بسیار 
زیاد اگر این کارخانه هــا نبود جوانان ما 
یا دغدغه اشتغال را داشــتند و یا مجبور 
بودند در شهرهایی دور از موطن خود کار 
کنند. با این حال اواخر شهریور و مهرماه 
لیست برخی از خانواده های نیازمند را از 
فرمانداری و آمــوزش و پرورش گرفته 
ایــم و به فرزنــدان 700 خانــوار لوازم 
التحریر اهدا کرده ایــم. برای عید نوروز 
و ماه مبارک رمضان نیــز کمک هایی 
داشــته ایم. ترمیم برخــی از خانه ها از 
دیگر اقداماتی اســت که ما داشته ایم و 
چندین فعالیت دیگر همچون برگزاری 
جشنواره های فرهنگی و هنری متعدد. 
وی در پایان گفت:  ما در این شــرکت 
ابتدا باید وام هایی با ســود نسبتا باالیی 
که گرفته ایم را تسویه کنیم و همچنین 
جواب گوی ســرمایه گذاران باشــیم. 
پس از آن قطعا انجام مســئولیت های 
اجتماعی به صورت گسترده تر برای ما 
نیز میســرتر خواهد بود و قطعا اگر پس 
از تسویه بدهی ها ســودی نصیب این 
شرکت ها شود سهم و حق همین مردم 

خواهد بود.

  مدیر عامل شرکت فوالد سیرجان ایرانیان: 

عالوه بر ارز آوری و جلوگیری از خام فروشی هدف ما 
جایگزینی حلقه های گمشده صنایع معدنی است

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 
مدارس 2000 بسته نوشت افزار به   
دانش آموزان نیازمند شــهر کرمان 

اهداء شد.  
 به گزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیع نیروی برق شــمال اســتان 
کرمــان در اولیــن روز از ســال 
تحصیلی جدید و با حضور مشــاور 
مدیرعامل شــرکت توانیر ، مدیران 
عامل شــرکت های توزیــع برق 
شمال وجنوب اســتان  و جمعی از 
مسئولین صنعت برق استان کرمان 
در دبستان استاد علی بهرامی شهر 
کرمان 2000بســته نوشت افزار به 

دانش آموزان نیازمند اهداء شد. 
علی حیــدری تفرشــی ،مشــاور 
مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت 
تولیــد، انتقال و توزیــع برق ایران 
)توانیر( در جمع معلمــان و دانش 
آمــوزان این دبســتان گفــت: با 
اجرای طرح حــذف قبوض کاغذی 
برق در کشــور، مبلغ 300 میلیارد 

تومان معادل 12 هزار اصله درخت 
صرفه جویی می شود.وی افزود: به 
مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، 
از محل صرفه جویــی طرح حذف 
قبوض کاغذی برق 17۸ هزار بسته 
نوشت افزار بین دانش آموزان کمتر 
برخوردار در سراســر کشور توزیع 

می شود.
وی با اشــاره به اســتقبال مردم از 
طرح حــذف قبــوض کاغذی برق 
تصریح کرد: تاکنــون 34 میلیون و 
۵00 هزار نفر و معادل ۹۶ درصد از 
مشترکان و ذینفعان شرکت توانیر، 

در این طرح مشارکت کرده اند.
نیــر  توا مــل  مدیرعا ور  مشــا
اظهارداشــت : تکریم مشــتریان، 
صرفه جویــی در وقــت و مصرف 
کاغذ، حفظ محیط زیست و کاهش 
تردد از اهداف طــرح حذف قبوض 

کاغذی برق است.
وی تاکید کرد: باید با بهینه مصرف 
کردن آب و برق، شرایط استفاده از 

انرژی برای ســایر افراد در مناطق 
محروم فراهم شود و نقش نونهاالن 
به عنــوان همیــاران و ســفیران 
مدیریت مصرف انرژی بسیار موثر 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال 
استان کرمان نیز درادامه با تبریک 
آغاز ســال تحصیلــی جدید گفت: 
۹۸ درصد از مشترکان برق در این 
اســتان نســبت به دریافت قبوض 
الکترونیکی برق اقــدام کرده اند، 
کــه 2 درصد از میانگین کشــوری 

باالتر است.
محمود شــهبا افــزود: در ســال 
تحصیلی جدیــد نزدیک به ۹۵00 
بسته نوشت افزار در مناطق شمال 
استان کرمان بین دانش آموزان بی 
بضاعت توسط این شرکت و شرکت 
های ارائــه دهنده اپلیکیشــن ها و 
نرم افزارهای ارائه خدمات قبوض 
برق از محل صرفــه جویی قبوض 

کاغذی برق توزیع می شود.

وی تصریــح کرد: دانــش آموزان 
مهمترین ســرمایه و قشری هستند 
که به الگوی بهینه مصرف برق در 

کشور و استان کمک می کنند.
وحید مهدوی نیا مدیرعامل شرکت 
توزیع برق جنوب استان نیز با اشاره 
به اهمیت مدیریــت مصرف انرژی 
بــرق از دانش آموزان خواســت تا 
به عنوان همیاران بــرق و رعایت 
الگوی مصرف درمنازل این صنعت 
را در تامیــن برق پایــدار ومطمئن 

یاری نمایند. 
گفتنی اســت همزمان با آغاز سال 
تحصیلی ۹۸ - ۹۹ ، 2000   بســته 
صرفا ســهم شــرکت برق شمال 
استان نوشت افزار به دانش آموزان 
مناطق شــمال استان کرمان  اهداء 
شد که ۹00 بسته از این نوشت افزار 
سهم برق شمال استان در مدارس 
استاد علی بهرامی واقع در شهرک 
اهلل آباد و مدرســه صدیقه شــیوخ 

شهرک سیدی کرمان توزیع شد.

به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان انجام شد؛

اهدای 2 هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان 
نیازمند حاشیه کرمان

نشســتی با حضــور فرمانده بســیج 
شرکت مادر تخصصی توانیر، معاون 
منابع انسانی، معاون فروش و خدمات 
مشــترکین، مدیــر دفتــر مدیریت 
مصرف، فرمانده و اعضای شــورای 

پایگاه بسیج برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیــع نیــروی برق جنوب اســتان 
کرمان، در این بازدید فرمانده بســیج 
شــرکت مادر تخصصی توانیر ضمن 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس بیان 
نمود: بعد از 1400 ســال همیشه یاد 
و خاطره شــهدای کربال و به اسارت 
رفتن خانــدان نبــوت را گرامی می 
داریم و در واقع محرم و صفر، اسالم 
را زنده نگه داشــته است بنابراین باید 
هر ســاله بعد از حادثه کربال محرم و 
صفر را عزاداری کنیم و براي انقالب 
خودمان نیز براي نســل جدید یاد و 

خاطره دفاع مقدس فراموش نشود.
وی با اشاره به عبور موفق از پیک بار 
تابستان ســال ۹۸ بیان نمود: امسال 
توانســتیم با لطف خداونــد و درایت 
همــکاران  صنعت بــرق و همکاران 
بسیجی در شرکت های توزیع 3۸00 
مگاوات از نیاز شــبکه سراســري را 
مدیریــت و از پیک بار ســال ۹۸ به 

خوبي گذر نمائیم.
فرمانده بسیج شــرکت توانیر گفت: 

اســتفاده از ظرفیت بســیج، بویژه در 
مقوله مصرف بهینه بــرق از اولویت 

های شرکت توانیر است.
احمد یزدی اضافــه کرد: تقویت توان 
آموزش از طریق بســیج بــه عموم 
مردم، راه انــدازی گروه های جهادی 
و بسیج ســازندگی باید به عنوان یک 
هدف محقــق در زمینــه تحقق آن 
تالش شود.وی عنوان کرد: در زمینه 
مدیریت بهینه مصرف برق مشــوق 
هایی برای مردم اعمال شده که باید 
از ظرفیت بســیج براي اطالع رساني 
آن تالش شود.احمد یزدی بیان کرد: 
بنا به فرمایشــات رهبر معظم انقالب 
بســیج باید به دولــت در جهت جلب 
رضایتمندی مــردم تالش کند که در 
این راستا همواره وزارت نیرو و شرکت 
توانیر خود را نیازمند همکاري بســیج 

به عنوان ظرفیتي مردمي    مي داند.
وی ادامــه داد: امــروز دنیــا، دنیای 
تکنولوژی اســت و قدرت رسانه ای 
در دست ایادی استکبار جهان است و 
از این قدرت در فضای مجازي و غیر 
مجازي بر ضد نظام و انقالب استفاده 
مي کننــد و این وظیفه بــر عهده ما 
بسیجیان اســت که در برابر دشمنان 
بایســتیم و با کارکردي مناســب در 
فضاي مجــازي چهره اســالم را به 

جهانیان نشان دهیم.

بازدید فرمانده بسیج شــرکت توانیر از 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان


