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سرچشمه  مس  مجتمع  ذوب  مدير 
تصريح کرد: با راه اندازي رسمي کوره 
فلش مس سرچشمه در دوم آبان ماه 
سال گذشته توليد آند در اين کارخانه 
از 6950 تن به 16 هزار و 100 تن و 
راندمان اين مجتمع نيز را از 61 درصد 

به 97 درصد رسانده ايم.
حامد مددي در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
انجام قطعي پرو ژه فلش تصميمي بود که 
در سال 96 گرفته شد و  20 مرداد سال 
گذشته کوره هاي ريورب خاموش شد تا 

کوره فلش راه اندازي شود.
وي ادامه داد: اولين شارژ فلش 4 شهريور 
داشت  که  بدليل مشکالتي  که  بود  ماه 
مجدداً در 12 شهريور دوباره شارژ انجام 

شد که آن حادثه بوجود آمد.
مددي حادثه فلش در سال گذشته را يک 
فرصت براي مجموعه مس دانست که 
توانمندي هاي خود را اثبات کند و افزود: 
خدا را شکر موفق شديم کاري که شرکت 
خارجي اعالم کرد حداقل 6 ماهه مي تواند 
انجام دهد، با توانمندي پرسنل مس در 45 

روز انجام دهيم.
مدير ذوب مجتمع مس سرچشمه با بيان 
شرايط  به  تا  کارخانه  اين  مسلماً  اينکه 
تصريح  کشد،  مي  طول  برسد  مطلوب 
کرد: با راه اندازي رسمي کوره فلش مس 
آبان ماه سال گذشته  سرچشمه در دوم 
توليد ماهانه آند در اين کارخانه از 6950 
تن، در فروردين 97 به 16 هزار و 100 تن 
و راندمان اين مجتمع  را نيز از 61 درصد 

به 97 درصد رسانده ايم.
مس  آلودگي  اينکه  به  اذعان  با  مددي 
واقعا  و  است  اساسي  بحثی  سرچشمه 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: در شرايطي 
که آلودگي محيطي ما افزايش پيدا کند، 
شارژ کوره را قطع مي کنيم که قطعاً قطع 
شارژ کوره روي توليد تاثير خواهد گذاشت 
اما دستور اکيد مديريت اين است که بحث 
آاليندگي و محيط زيست را رعايت کنيم.

وي ادامه داد: تمام تالش معاونت توسعه  
اين است که براي شش ماه دوم امسال 
کارخانه اسيد راه اندازي شود تا مشکالت 
مجتمع  ذوب  شود.مدير  حل  آاليندگي 

مس سرچشمه از کاهش 30 نفري نيروي 
انساني در بخش ذوب مس سرچشمه از 
زمان راه اندازي کوره فلش سخن گفت 
و ابراز داشت: در سال جاري توليد 180 
هزار و 21 تن آند را برنامه ريزي کرده ايم.

کوره  اندازي  راه  اينکه  بيان  با  مددي 
فلش در مس سرچشمه در حالي انجام 
آن  درباره  داخلي  دانش  هيچ  که  گرفت 
وجود نداشت، خاطرنشان کرد: دوره هاي 

آموزشي در اين خصوص در حال برگزاري 
است و تالشمان اين است که از دانش 
شرکت خارجي در تعمير و راه اندازي آن 

بي نياز باشيم.
وي بيان کرد: در حال حاضر بدليل نبود 
کنسانتره، کوره فلش با 60 درصد ظرفيت 
کار مي کند. ضمن اينکه چالش اصلي ما 
در دو بخش نيروي انساني و قطعات يدکي 

کوره است.

مدير ذوب مجتمع مس سرچشمه:

 افزایش تولید مجتمع مس سرچشمه به 97 درصد 
با راه اندازی کوره فلش

چالش عمده ما در بخش نیروی انسانی و قطعات یدکی کوره است

شهردار:
پروژه زيرگذر آزادی شهريور 

به اتمام می رسد
 شهردار کرمان گفت: پروژه زيرگذر آزادی تا شهريور 

ماه آماده بهره برداری می شود.
آزادی  زيرگذر  پروژه  کرد:  اظهار  زاده  عالم  مهران 
پيشرفت خوبی دارد و سه هزار مترمکعب بتن ريزی 
در اين پروژه در حال انجام است.وی گفت: اين پروژه 
نهايتاً در شهريور ماه سال جاری به اتمام رسيده و 
مورد بهره برداری قرار می گيرد.عالم زاده همچنين در 
خصوص پروژه احداث پل سيدی هم گفت: با وجود 
کمبود اعتبار و مشکالت مالی اين پروژه که حدود 
هشت سال به طول انجاميده در اولويت شهرداری 
قرار دارد.شهردار کرمان گفت: پيمانکار در حال اجرای 
پروژه است و تالش می شود تا دو ماه آينده به بهره 
برداری برسد.عالم زاده در خصوص آخرين وضعيت 
پروژه احداث تله کابين هم گفت: با توجه به مشکل 
بين سرمايه گذار و پيمانکار در بحث اجرای اين پروژه، 
همچنان کار سرعت الزم را پيدا نکرده است.وی با 
اشاره به تاخير در اجرای پروژه تله کابين تصريح کرد: 
قرار بود از فروردين ماه کابين ها به کرمان برسد اما 
بعد از گذشت دو ماه هنوز کابينی تحويل داده نشده 
و سرمايه گذار در قسمت ساختمانی با پيمانکار دچار 
لزوم  بر  تاکيد  با  مشکل شده است.شهردار کرمان 
تسريع در اجرای اين پروژه تصريح کرد: پی گيری 
های الزم در اين خصوص از سوی شهرداری در حال 
انجام است.عالم زاده بيان کرد: تاخير در اجرای پروژه 
گفته شده به ضرر سرمايه گذار است چرا که آورده ما 

ريالی نيست.

 

مدير کل کميته امداد امام خمينی ) ره ( استان 
کرمان از برپايی هزار و 811 پايگاه جمع آوری 

فطريه در اين استان خبر داد.
 يحيی صادقی در جمع اصحاب رسانه به مبلغ 
کفارات اشاره کرد و گفت: کفاره روزه غير عمد 
و  تومان  و 500  هزار  دو  مبلغ  روز  هر  ازای  به 
کفاره روزه عمد 150 هزار تومان به ازای هر روز 

مشخص شده است.
کار  که  پايگاه هايی  تعداد  امسال  افزود:  وی 
جمع آوری فطريه را بر عهده دارند هزار و 811 
پايگاه در سطح استان کرمان است.صادقی به 92 
هزار خانواده تحت پوشش کميته امداد اشاره کرد 

و افزود: زکات فطريه کميته امداد امام خمينی )ره( 
سال قبل بيش از دو ميليارد و 300 هزار تومان در 
سطح استان بوده که صرف کمک به خانواده های 

تحت پوشش شده است.
اقشار  از  زيادی  تعداد  مذکور  رقم  از  افزود:  وی 
آسيب پذير نيز وجود داشتند که به صورت موردی 

به آن ها از محل اين وجوهات کمک شده است.
استان  )ره(  خمينی  امام  امداد  کميته  کل  مدير 
کرمان تصريح کرد: از سال گذشته شورايی تحت 
عنوان شورای زکات در کشور شکل گرفته که 

رياست آن در استان ها به عهده امام جمعه است.
وی گفت: سال های قبل جمع آوری زکات فطريه، 
استان  سطح  در  نازيبايی  و  نامنظم  صورت  به 
امر  اين  ساماندهی  برای  که  می گرفت  صورت 
کميته امداد امام خمينی )ره( پيشنهاد داد تا اين کار 
در قالب شورای زکات انجام شود.صادقی ادامه داد: 
سال گذشته کميته امداد امام خمينی )ره( کاورهای 
متحدالشکل تهيه کرد و در اختيار افرادی که کار 
جمع آوری زکات فطريه مشغول بودند قرار داد و در 
نهايت زکات فطريه به صورت يک جا جمع آوری و 
سهميه بندی شد و در اختيار نهاد و سازمان مربوطه 

قرار گرفت.
وی يادآور شد: امسال هم قصد داريم با رويکرد 

جديد کار جمع آوری فطريه را انجام دهيم.
استان  )ره(  خمينی  امام  امداد  کميته  کل  مدير 
کرمان بيان داشت: امسال مبلغ زکات فطريه از 
سوی دفتر مقام معظم رهبری هشت هزار تومان 

اعالم شده است.

مديرکل کميته امداد استان:

 ۱۸۱۱ پايگاه جمع آوری فطريه 
در کرمان برپا می شود 
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مديرکل امور مالياتی استان کرمان با اشاره به 
گروه  موديان  برای  ماده 100  تبصره  اعمال 
سوم تصريح کرد: بيش از 90 درصد از موديان 
می توانند از اين تبصره استفاده کنند و به اين 
صورت است که 5 درصد به ماليات قطعی شده 
سال 95 اضافه کرده و پرداخت می نمايند و به 
صورت چهار قسط مساوی نيز قابل پرداخت 
خبری  نشست  در  سلمانی«  »محمد  است. 
اظهار کرد: موديان مالياتی اشخاص حقيقی 
و حقوقی هستند که موديان حقيقی تا پايان 
خردادماه بايد اظهارنامه خود را ارائه بدهند.وی 
با بيان اينکه موديان حقيقی سه گروه هستند، 
افزود: گروه اول موديانی هستند که جمع خريد 
و فروش و خدمات آنها از 30 ميليارد ريال به 

باال باشد، گروه دوم جمع خريد و فروش از 10 
تا 30 ميليارد ريال و گروه سوم تا 10 ميليارد 
ريال است.سلمانی با اشاره به اعمال تبصره 
ماده 100 برای موديان گروه سوم تصريح کرد: 
بيش از 90 درصد از موديان می توانند از اين 
تبصره استفاده کنند و به اين صورت است که 
5 درصد به ماليات قطعی شده سال 95 اضافه 
کرده و پرداخت می نمايند و به صورت چهار 
قسط مساوی نيز قابل پرداخت است.مديرکل 
امور مالياتی استان کرمان بيان کرد: اگر مودی 
در گروه ديگری بوده و اکنون جزو گروه سوم 
است می تواند از اين تبصره استفاده کند.وی 
ادامه داد: موديانی که دارای معافيت هستند نيز 
بايد در فرم سيستم اعالم کنند که تبصره 100 

مورد قبول آنهاست، سيستم اتوماتيک معافيت 
را انجام می دهد و نيازی به ارائه اظهارنامه 
نيست.سلمانی اظهار کرد: در صورتی که بعد 
از استفاده از تبصره، بيش از مبلغ برای ما ثابت 
اتفاق می افتد فقط ماليات  شود، که بندرت 
متمم از موديان دريافت خواهد شد. وی با اشاره 
به استفاده از مواد 137 )کمک های پزشکی(، 
165 خسارت آتش سوزی و 172 )کمک به 
ساخت مدارس يا دانشگاه ها( تصريح کرد: در 
صورتی که محل کسب و شرکتی دچار آتش 
اعالم  مالياتی  اداره  به  بايد  شود  می  سوزی 
کنند که با تشکيل کميسيون در سال های 
بعد بتوانيم به آنها از محل ماده 165 کمک 
کنيم. مديرکل امور مالياتی استان کرمان بيان 

کرد: ماده 172 مربوط به کمک ها به آموزش 
بايد  مودی  و  است  عالی  آموزش  و  پرورش 
و  رسمی  کارشناس  گزارش  و  صورتجلسه 
قيمت يا تاييديه واريزی به حساب را ارائه و 
ظرف يک ماه به سازمان مالياتی اعالم کند. 
وی به موديان گروه اول و دوم توصيه کرد: 
تا پايان خردادماه اظهارنامه و سود ابرازی را 
مشخص و بدهی را تقسيط يا پرداخت کنند و 
اصل بر صحت است و ما نيز به اين سمت می 

رويم.سلمانی گفت: اشخاص حقوقی شرکت 
ها و موسسات هستند که تا 31 تيرماه بايد 
اظهارنامه بدهند و بايد متکی بر دفاتر و اسناد 
باشد و اگر ماليات را خود را ابراز می کنند بايد 
بعد از 10 روز پرداخت نموده يا برای تقسيط 
مراجعه کنند.وی خطاب به موديان ماليات بر 
گروه  اين  بايد  کرد:  اظهار  نيز  افزوده  ارزش 
اظهار نامه فصل بهار را از اول تا 15 تيرماه ارائه 

کنند و به روزهای آخر موکول ننمايند.

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی بيان کرد: در واقع دولت نيز دو سال 
فرصت کار کردن دارد و سال آخر عمال صرف 
استاندار  اگر  و  شود  می  ای  حاشيه  مسائل 
غيربومی بيايد يک سال زمان برای شناخت 
استان می خواهد لذا گزينه غيربومی به صالح 

استان کرمان نيست.
نظر  درباره  پورابراهيمی«  دکتر»محمدرضا 
استاندار  انتخاب  زمينه  در  نمايندگان  مجمع 

کرمان اظهار کرد: بنده اطالعات جديدی در 
قبلی  های  بحث  همان  و  ندارم  رابطه  اين 
مطرح بود که اولويت مجمع آقای حسن پور 
نماينده مردم سيرجان و بردسير در خانه ملت 

بود و پيشنهادات ديگری نيز مطرح شد.
وی با تاکيد بر اينکه اولويت ما گزينه بومی 
در  ما  افزود:  است،  کرمان  استانداری  برای 
استان نيروهای توانمند و شايسته ای داريم و 
از سوی ديگر در صورتی که نيروی غيربومی 

بيايد، يک سال طول می کشد و زمان می برد 
تا از استان شناخت پيدا کند.

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی بيان کرد: در واقع دولت نيز دو سال 
فرصت کار کردن دارد و سال آخر عمال صرف 
استاندار  اگر  و  شود  می  ای  حاشيه  مسائل 
غيربومی بيايد يک سال زمان برای شناخت 
استان می خواهد لذا گزينه غيربومی به صالح 

استان کرمان نيست.

و  اوقاف  اقتصادی  وری  بهره  معاون 
احياء  اينکه  بيان  با  کرمان  امورخيريه 
اوقاف  رويکرد سازمان  موقوفات مهمترين 
پروژه  اجرای  راستای  در  ؛گفت:  باشد  می 
 ، استان  موقوفات  گذاری  سرمايه  های 
امسال در هر شهرستان يک پروژه عمرانی 

اجرا می شود.  
مهندس سجاد افشاری پورطی ارائه گزارشی 
در خصوص اهم برنامه ها و اقدامات عمرانی 
اين معاونت  اظهار کرد: اداره کل اوقاف و 
امور خيريه استان در راستای تحقق اقتصاد 

پروژه های  اخير  سال های  طی  مقاومتی، 
متعددی را به مرحله اجرا گذاشته است که 
عالوه بر اجرای نيات واقفان، زمينه اشتغال 

جمعی را نيز فراهم می کنند . 
  وی  با بيان اينکه کرمان يکی از  استان 
کميت  لحاظ  از  کشور  شاخص  های 
موقوفات می باشدگفت: ظرفيت های بالقوه 
ای در بحث سرمايه گذاری موقوفات اين 
سطح  در  گذشته  سال  چندين  طی  استان 

ملی انجام شده است . 
احسان  تاالربزرگ   ساخت   پور  افشاری 

ماندگار، باغ متولی باشی، هتل سنتی ايوان 
باغ  نعمت اهلل ولی ،  شاه  آستان  جوار  در 
بارز  نمونه  را  علی  حاج آقا  خانه  و  فتح آباد 
اخير  ساليان  گذاری   سرمايه  های  پروژه 
برشمرد وافزود: امسال  اوقاف حق المقدور 
قابل  موقوفات  که  شهرستانهايی  همه  در 
عمرانی  پروژه  يک  دارند  گذاری  سرمايه 
آخرين  به  اشاره  با  وی  نمايد.  می  اجرا 
اقدامات اجرايی و مراحل پايانی در ساخت 
تاالر احسان ماندگار  در شهر کرمان گفت:  
عمليات اجرايی اين پروژه  با هدف ايجاد 
يک مجتمع چندمنظوره برای مراسم ملی، 
مذهبی، فرهنگی و ساير جشن ها و مراسم 
به  زمينی  در   92 سال  از  کرمان  شهر  در 
مساحت 13 هزار مترمربع شروع شد و در 
کار  پايانی  مراحل  پيشرفت  با  حاضر  حال 
آماده جهت بهره برداری طی روزهای آينده  

می باشد. 

 معاون بهره وری اقتصادی اوقاف استان ، 
هدف از تاسيس اين بنای عظيم را سرمايه 
توسعه  و  رشد  روند  بر  ودرآمدزايی  گذاری 
کرد:  تصريح  و  عنوان  استان  موقوفات 
دولتی  اعتبار  هيچ  بدون  اين طرح   اعتبار 
از محل عوايد و پذيره موقوفات متصرفی و 

غيرمتصرفی تأمين شده است . 
موقوفه  روستای  احياء  پور  افشار  مهندس 
سرمايه  ديگراقدامات   از  يکی  را  ساوند 
گذاری موقوفات استان برشمرد که در حال 
حاضر در مرحله  توسعه و در آمد زايی می 
باشد. وی افزود:  موقوفه ساوند يک موقوفه 
6 دانگ وقف با کاربری کشاورزی در حد 
شهرستان  مرکز  از  کيلومتری   28 فاصل 
پور  افشاری  است.  شده  واقع  کوهبنان  
 10 به  قريب  موقوفه  اين  کرد:  تصريح 
بدون  خيز  حاصل  کشاورزی  زمين  هکتار 
اداره  توليت  تحت  ومتصرف  مستاجر  هيچ 

حاصل  درآمد  گفت:  وی  باشد.  می  اوقاف 
موقوفه  اراضی  گذاری   ازسرمايه  شده 
بی  افراد  به  اختصاص  واقف   نيت  طبق 
شد.   خواهد  شهرستان  نيازمند  و  بضاعت 
اين مسئول  به ساخت و تجهيز 4  استخر 
بزرگ پرورش ماهی به مساحت 600 متر 
مربع در محل اراضی موقوفه  اشاره کردو 
گفت: با راه اندازی اين فاز بيش از5 هزار 
قطعه ماهی سرد آبی از نوع قزل آال جهت 
فروش  رها سازی شد که با افتتاح اين فاز 
اين محصول آماده عرضه مستقيم به بازار 
می باشد. معاون بهره وری اقتصادی اوقاف 
استان با بيان اينکه  احيای موقوفات يکی از 
مهم ترين رويکردهای  سازمان اوقاف است ؛ 
تصريح کرد:  بايد فرصت سرمايه گذاری در 
موقوفات مورد توجه قرار گيرد  تا بتوان از 
اين ظرفيت در جهت رشد و توسعه استان 

استفاده شود.

نماينده کرمان و راور در مجلس :

انتخاب استاندار غیربومی به صالح 
کرمان نیست

اولویت مجمع نمایندگان، نماینده سیرجان و بردسیر است

توسعه موقوفات کرمان با اجرای 
پروژه های سرمايه گذاری

موديان مالياتی چند گروه هستند و چه کاری 
بايد انجام دهند؟
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رئيس هيات عامل ايميدرو با حضور در طرح های هلدينگ ميدکو در کرمان: 

میدکو 9هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است 
رئيس هيات عامل ايميدرو با حضور در طرح های ميدکو 
در استان کرمان اعالم کرد: با اقدامات انجام شده طی 
سال های اخير زنجيره فوالد در حال تکميل شدن است.   
مهدی کرباسيان که در تعدادی از سايت های زنجيره فوالد 
هلدينگ ميدکو در بردسير، زرند و بوتيا )استان کرمان(، 
وزارت صنعت،  کرد: سياست  تصريح  بود،  يافته  حضور 
معدن و تجارت و ايميدرو حرکت در مسير تکميل زنجيره 
توليد فوالد است.کرباسيان گفت: خوشبختانه ظرفيت توليد 
شمش از 21ميليون تن سال 92 به 33 ميليون تن در 
سال گذشته رسيد و در حال حاضر به ظرفيت 55 ميليون 
تن نزديک می شويم. در کنار آن واحدهای کک سازی، 
زغالشويی و زغال سنگ و ديگر واحدهای زنجيره در حال 
راه اندازی است و اين موضوع بيانگر اين است که زنجيره 

فوالد در حال تکميل شدن است.
وی درباره پروژه فوالدسازی زرند ايرانيان گفت: اين طرح 
1.7 ميليون تن ظرفيت دارد که نيازمند 3 ميليون تن زغال 
سنگ است و چنين موضوعی نياز کشور به ايجاد ظرفيت 

جديد زغال سنگ را نشان می دهد.
کرباسيان افزود: پروژه فوالدسازی زرند امسال به بهره 
برداری می رسد که اقدامات کارکنان اين مجموعه قابل 

تقدير و ارزشمند است.
بسيار  اقدامات  سنگ  زغال  حوزه  در  گفت:  کرباسيان 
مطلوبی توسط ميدکو انجام شده است. به طور مثال معدن 
خمرود پس از گذشت سال ها اکتشاف و دريافت پروانه، 

فعال شد و اکنون 35درصد پيشرفت دارد.
وی افزود: اين معدن توسط ايميدرو و با توجه به سياست 

های دولت و اصل 44 قانون اساسی واگذار شد.
رئيس هيات عامل ايميدرو با بيان اينکه بايد هرچه سريع 
تر تامين تجهيزات اين معدن انجام شود تا با بهره برداری، 
نيازهای مجتمع تامين شود، افزود: واگذاری معدن جالل 
آباد نيز يکی از اقدامات قابل توجه همکاران ايميدرو است 
و اين معدن قرار است سنگ آهن اين منطقه را تامين کند.

کرباسيان با اينکه ايجاد اشتغال يک وظيفه ملی و انقالبی 
است، عنوان کرد: مشارکت شرکت های سرمايه گذاری از 
جمله بانک پارسارگاد در طرح های توسعه بخش معدن 
و صنايع معدنی کشور سبب رشد ارزش افزوده و اشتغال 

شده است.
هدفگذاری ميدکو در سرمايه گذاری

وی ضمن قدردانی از مديران ميدکو به سبب نقش آفرينی 
در سطح کشور به ويژه استان کرمان، گفت: برنامه سرمايه 
گذاری 22 هزار ميليارد تومانی در مجموعه ميدکو انجام 

شده که 18 هزار ميليارد آن محقق شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بيش از 3 ميليارد تن ذخيره 
قطعی سنگ آهن داريم که با اکتشافات ايميدرو و ساير 
سازمان ها در اعماق زمين، اين ميزان افزايش پيدا خواهد 
کرد. وی ادامه داد: ذخاير وسيع زغال سنگ در کرمان 
و خراسان جنوبی وجود دارد که به ميزان کافی سرمايه 
است. نشده  انجام  مناطق  اين  در  الزم  های  گذاری 

کرباسيان يادآور شد: طی 2 سال گذشته 500 ميليون تن 

به ذخاير قطعی سنگ آهن اضافه شده است.

ايجاد اشتغال مستقيم 9 هزار نفر توسط ميدکو
رئيس هيات عامل ايميدرو همچنين در جريان بازديد از 
مجتمع فوالد بوتيای ايرانيان )از جمله طرح های ميدکو( 
گفت: ايجاد اشتغال مستقيم 9 هزار نفر توسط ميدکو بسيار 
ارزنده است.کرباسيان اظهار داشت: توسعه استان کرمان 
به مدد وجود معادن و به بالفعل در آوردن امکانات بالقوه 
است.وی ادامه داد: اين موفقيت ها ناشی از بهره برداری از 

تجربه و تخصص نيروی جوان است.
رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به تفاهم نامه منعقد 
شده با ميدکو برای حمايت از معادن کوچک و متوسط 
گفت: بايد از ظرفيت معادن متوسط و کوچک در حال 
بهره برداری و غير فعال استفاده کنيم يا معادن جديد 
اکتشافی را راه اندازی کنيم. در اين مسير صندوق بيمه 
سرمايه گذاری فعاليت های معدنی نيز حمايت می کند.

کرباسيان خاطرنشان کرد: از جمله محاسن معادن کوچک 
و متو سط، تحرک در نقاط محروم و ايجاد اشتغال است.

وی افزود: در حال حاضر، ميدکو قراردادهايی را در اين 
زمينه دارد و اجرا می کند.

تعادل در نکات زيست محيطی
رئيس هيات عامل ايميدرو با بيان اينکه سرمايه گذاران 
رعايت  آب،  در  جويی  همچون صرفه  موضوعاتی  بايد 
مسائل زيست محيطی، استفاده بهينه در انرژی و جايابی 
مناسب را مدنظر داشته باشند، بيان داشت: در بحث زيست 
محيطی بايد از افراط و تفريط پرهيز کرد به طوری که نه 
کم توجهی کنيم و نه به دليل مسائل زيست محيطی، 
معادن و طرح ها را تعطيل کنيم.وی ادامه داد: افتخار می 

کنيم که در طرح های ميدکو، اين موضوع ها به طور کامل 
ديده می شود. در طرح های ايميدرو نيز موضوع زيست 
محيطی مورد توجه است. به عنوان مثال، معدن مهدی 
آباد به عنوان مجموعه دوستدار محيط زيست مطرح است.

پروژه های ميدکو، 8  برداری کامل  بهره  با  افزود:  وی 
ميليون تن کنسانتره سنگ آهن، 7.5 ميليون تن گندله، 
3 ميليون تن آهن اسفنجی و 4.2 ميليون تن فوالد توليد 
خواهد شد. کرباسيان با بيان اينکه در گردش مالی 2017 
جهانی، 2 هزار ميليارد دالر )43 درصد( مربوط به زنجيره 
فوالد است، گفت: در کشور ما نيز فوالد به عنوان موضوع 
پايدار و عامل رشد است و وجود ذخاير وسيع معدنی، انرژی 
فراوان، دسترسی به آب های آزاد و غيره جزو پتانسيل 
های رشد است.وی افزود: در سال 92 رتبه توليد فو الد 
ايران 15 بود و اکنون رتبه 13 هستيم و با توجه به برنامه 
سال جاری در پايان سال 97 يک رتبه باالتر می شويم 
و اگر پروژه ها به موقع به اتمام برسد جزو 10 کشور برتر 

فوالد خواهيم بود.
اقتصاد  تحقق  برای  معدن  بخش  به  توجه 

مقاومتی
رئيس هيات عامل ايميدرو تصريح کرد: با توجه به برنامه 
صادرات 15 تا 20 ميليون تن از ظرفيت توليد 55 ميليون 
تن تا سال 1404 و رسيدن به قدرت برتر منطقه، بايد به 

بخش معدن به عنوان اقتصاد مقاومتی توجه کنيم.
وی افزود: حمايت از بخش خصوصی، ايجاد اشتغال و 
رسيدن به اقتصاد مقاومتی در دولت يازدهم شروع شد. 
قبل از برجام، صادرات چندانی در مس و فوالد ندشتيم اما 
در سال گذشته تنها در فوالد 9 ميليارد دالر به کانادا، اروپا 

و آسيا صادر شد.

همکاری ايميدرو و ميدکو
مديرعامل شرکت هلدينگ ميدکو در اين نشست با بيان 
اينکه بخش عمده مسائل اين هلدينگ در زمان آقای 
کرباسيان رفع شد، گفت: همکاری ايميدرو و ميدکو در 
اين مدت بسيار مطلوب بود و اين، حاکی از ثروت آفرينی 
با ايجاد همکاری صميمانه و کارشناسی دولت و بخش 
خصوصی بود.علی اصغر پورمند ادامه داد: مجموعه های 
ايجاد شده و در حال احداث ميدکو، ايجاد ثروت آفرينی 
جديدی در کشور است.وی تصريح کرد: بخش معدن می 
تواند پيشران، پيشتاز و سردمدار توسعه در کشور باشد و 
در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کند.پورمند ادامه داد: 
اين ظرفيت، حاصل وجود نيروهای تحصيلکرده و ذخاير 

خدادادی است.
راه اندازی طرح ها تا پايان سال 9۸

وی درباره مجتمع فوالد بوتيای ايرانيان گفت: اين مجتمع 
متعلق به 5 کارخانه شامل گندله سازی به ظرفيت 2.5 
ميليون تن، احيای مستقيم به ظرفيت 2 ميليون تن و 
فوالدسازی 1.5 ميليون تن واحد توليد برق به ظرفيت 
500 مگاوات و کارخانه آهک و دولوميت به ظرفيت 450 
هزار تن در سال است.پورمند ادامه داد : کارخانه گندله 
به بهره برداری رسيده و ساير کارخانه ها در حال احداث 
است و تا پايان سال 98 به بهره برداری می رسد.به گفته 
وی، تاکنون 2 هزار ميليارد تومان در اين مجتمع سرمايه 
گذاری شده است. همچنين با راه اندازی کامل کارخانه ها، 
برای2600 نفر به طور مستقيم و برای 26 هزار نفر به طور 
غير مستقيم اشتغال زايی خواهد شد.                        
    ادامه در صفحه 5
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ادامه از صفحه4
حرکت در مسير توليد 100هزار تن در روز

مهندس سهراب نژاد مديرعامل فوالد زرند ايرانيان نيز با 
ارائه گزارشی ،تصريح کرد: فوالد زرند ايرانيان به عنوان 
بزرگ ترين مجموعه هلدينگ ميدکو است که با همان 
توليد  زنجيره کامل  سياستگذاری های ميدکو که يک 
است، از معدن آغاز و تا تبديل به شمش فعاليت می کند. 
اين زنجيره در دو بخش مجزا از هم است: بخش اول از 
معدن زغال خمرود شروع می شود. اين معدن يکی از 
معادنی است که توسط مزايده ای که از طريق هلدينگ 
35درصد  و  کارکرده  به  آغاز  ايم،  شده  برنده  ايميدرو 
پيشرفت کار داشته است. همچنين در يک مناقصه بين 
المللی يک شرکت از جمهوری چک برنده شد که قرار 
است به زودی کارش را دراين مجموعه آغاز کند. سهراب 
نژاد افزود: درحال حاضر به دنبال تامين ال سی برای اين 
بخش هستيم اما افت و خيزهايی در ارتباط با تحريم ايجاد 
شده که ان شاءاهلل اگر آنها حل شود ما نيز ال سی را نهايی 
می کنيم و آن شرکت می تواند مشغول به کار شود. مدير 
عامل فوالد زرند ايرانيان در ادامه گفت: شرکت خارجی 
کارش بيشتر ساخت تجهيزات است که ماامروز 35 درصد 
پيشرفت داشته ايم. بخشی از کاررا با تجهيزاتی که آن 
شرکت مشخص کرده، خودمان خريداری کرده ايم و االن 
نيروهای ما کار را با تجهيزات مدرن و امروزی انجام می 
دهند نه با دستگاه هايی مانند دريل که نيروی انسانی را 
واقعا فلج می کند و از بين می برد. ما سيستم هايی را به 
اينجا آورده ايم که آن سيستم ها قرار بود در آينده از سوی 
آن شرکت خارجی آورده شود اما به دستور آقای پورمند، 
خودمان تهيه کرده ايم و االن آنها را به کارگرفته ايم. وی 
افزود: در اين راستا کل کارهای انجام شده حدود 2100 
متر از 550 تونل و مسيرهايی است که بايستی داخل زمين 
تا اعماق 300 تا 500 متر صورت گيرد. اين همان بخش 
خمرود است که کامال تحت کنترل مجموعه ايميدرو است 
و خودشان در آنجا مستقر هستند. وی افزود: بعداز مرحله 
زغال که از کوه درمی آيد مرحله زغال شويی را داريم که 
متعلق به فوالد زرند است که در حدود 900 هزار تن زغال 
ورودی را می تواند داشته باشد و زغال شو االن درحال 
کار است. وی افزود: ما زغال آن را از معادن ديگرنقاط 
مختلف استان تامين می کنيم. مرحله بعداز زغال شويی 
خمرود مرحله کک سازی است که در جوار همين کوره 
زغال سازی ساخته شده و يک کک سازی 400 هزارتنی 
است که متعلق به ايميدرو است. سهراب نژاد افزود: اين 

کک سازی فعال به صورت اجاره در اختيار ماست و يک 
کک سازی 800 هزارتنی در يک سال است که متعلق به 
دو مجموعه ايميدرو فوالد زرند است. سهراب نژاد افزود: 
هردو اين مجموعه کک سازی که ظرفيت 1/2 ميليون تن 
را توليد می کنند، در حال توليد هستند. سهراب نژاد با اشاره 
به خط سنگ آهن معدن جالل آباد گفت: بخش دوم کار 
ما خط سنگ آهن است که از معدن جالل آباد شروع می 
شود که اين معدن به صورت اجاره در اختيار ماست و 
از طريق مجموعه ايميدرو مشغول فعاليت در آن هستيم. 
داشتيم که خيلی  پيمانکاری  اينکه  دليل  به  افزود:  وی 
سازگار نبود، آن را کنار گذاشتيم و االن پيمانکار ديگری 
از مجموعه خودمان هست که می خواهيم با کمک آنها 
هرچه سريع تر مشکالتی را که درسال قبل به خاطر وجود 
برخی پيمانکاران ناسازگار مجبور شديم تحمل کنيم، ان 
شاءاهلل بتوانيم آن زخم ها را التيام دهيم و کار را به مرحله 
ای برسانيم که معدن جالل آباد در حدنام و ارزشی که 
دارد، ظاهر شود.  سهراب نژاد در پايان گفت: در حال ظاهر 
هم در وضعيت خوبی هستيم و توليدمان را به 50 هزارتن 
درروز رسانده ايم که ان شاءاهلل قراراست اين رقم را تا 

سقف 100هزارتن درروز افزايش دهيم.

گزارش پيشرفت فوالد بوتيا
مهندس خسروی راد مديرعامل شرکت بوتيا هم باارائه 
اين  فعاليت  ادامه  و  احداث  روند  درخصوص  گزارشی 
شرکت درجمع خبرنگاران گفت: روند احداث کار شرکت 
بوتيا از سال 1390 با ثبت شرکت آغاز شد و در سال 1391 
جاده های دسترسی و زيرساخت های مقدماتی آن مهيا و 
درسال 1393 با شروع زودهنگام عمليات نيروگاه ها و گندله 
سازی همراه بوده است. وی در ادامه گفت: در سال 1394 
ال سی گندله گشايش يافت و در فروردين 94 با اعتبار 50 
ميليون يورويی، واحدبرق و کليدخانه شروع به کار کرد و در 
سال 1395 ادامه احداث گندله سازی و شروع فعاليت های 
زودهنگام مربوط به فوالد و تکميل کارهای گندله سازی 
و شروع خط ريلی راه آهن با هماهنگی راه آهن جمهوری 
بعداز گذشت  يعنی  درتيرماه سال96  شد.  آغاز  اسالمی 
دوسال و دوماه از گزارش ال سی توليد گندله سازی را 
داشتيم که تا به امروز هم بالغ بر700 هزار تن توليداست 
و تمام توليدهايمان را واحدهای فوالدسازی کشور مصرف 
کرده اند. مديرعامل شرکت بوتيا درادامه افزود: بااين روند، 
پروژه های زيرساختی ديگری در سال 96 کليدخوردند، 
ادامه کار و  افزود: در  از جمله تقاطع غيرهمسطح. وی 

درسال97 نصب تجهيزات فوالدسازی را آغاز کرديم. وی 
افزود: مادرصدد هستيم به گونه ای برنامه ريزی کنيم که 
در اسفندmechanical completion ،97 در واحد 
ذوب و ريخته گری به انجام برسد. وی گفت: راه اندازی 
واحد فوالدسازی با يک ال سی هم در بانک مرکزی و هم 
در بانک پاسارگاد در حال پيگيری است که اميدواريم در 
اوايل تابستان سال 98 هم در ذوب و هم در بخش ريخته 
گری به توليد برسيم. خسروی راد بااشاره به عملياتی شدن 

خط 43 کيلومتری گاز از ناحيه کرمان به زرند گفت: مقوله 
ديگری را که در نظر داريم در سال 97 دنبال کنيم و از 
هفته اول خردادماه وارد مرحله عملياتی شده است خط 43 

کيلومتر آن را مااحداث خواهيم کرد. 
وی افزود: اين پروژه ای است که نزديک به يکصد ميليارد 
تومان هزينه دربر خواهد داشت که از دوهفته قبل عمليات 
اجرايی آن باهماهنگی شرکت ملی گاز ايران آغاز شده 

است.

ندهيد!  طول  را  ساده  گرفتن  دوش  يک 
از 5  کمتر  به  را  گرفتن تان  دوش  زمان  اگر 
دقيقه برسانيد، ماهيانه حدود 4000 ليتر آب 

صرفه جويی خواهيد کرد.
آيا می دانيد صندوق جهانی طبيعت wwf بحران کم آبی 
را دومين بحران بزرگ دنيا طی 10 سال آينده اعالم 
کرده است؟ اين بحران در کشورهای آسيايی و اروپايی 
بيش از ديگر کشورهای دنيا ديده می شود. آيا می دانيد 
با بحران  آينده  از کشورهايی است که در  ايران يکی 
کم آبی مواجه خواهد شد؟ چقدر اين موضوع را جدی 
می گيريد؟ چقدر صرفه جويی در مصرف آب را در برنامه 

روزانه زندگی تان قرار داده ايد؟

بحران خشکسالی از آنچه در آيينه می بينيد به 
شما نزديک تر است

بد نيست بدانيد که ايران در کمربند خشک کره زمين 
قرار دارد. از طرفی هم ذخاير آبی کشورمان روز به روز 
کاهش می يابد. متوسط بارش باران ايران نيز از ميانگين 
جهانی بسيار فاصله دارد. ميزان و نوع استفاده آب در 
کنار تصرف های انسانی در محيط زيست همگی دست 

به دست هم داده اند تا کشور ما قدم به قدم به بحران 
در  نيز  ناسا  ديگر  سوی  از  شود.  نزديکتر  خشکسالی 
به سمت  زمين  که  داده  متعددی هشدار  گزارش های 
کمبود آب پيش رفته است و درياچه های بزرگ جهان 

در حال ناپديد شدن هستند.

ضرورت صرفه جويی در مصرف آب
محققان ايرانی نيز در تالش اند تا با استفاده از فناوری های 
جديد راهی برای غلبه بر بحران آب بيابند. در اين ميان 
بايد از خودمان بپرسيم سهم ما برای مقابله با اين بحران 
چيست. آيا می توانيم بدون توجه به موقعيت کشورمان 
هر گونه که دوست داريم از منابع انرژی به ويژه آب 

استفاده کنيم؟!
تا به حال تصاوير سرزمين های خشکسالی زده را ديده ايم؟ 
شايد بايد کمی به ايران بدون آب فکر کنيم. بد نيست به 
حال و روز درياچه های رو به نابودی مانند درياچه اروميه 
بيشتر توجه کنيم. اصال الزم نيست کارهای عجيب و 
غريب بکنيم يا زحمت خاصی را متحمل شويم. کافی 
را جدی  است کمی فقط صرفه جويی در مصرف آب 

بگيريم حتی در حد يک ليوان در روز!

راه های ساده صرفه جويی در مصرف آب
همه افرادی که دغدغه زندگی سالم و در آرامش دارند 
به نوعی تالش می کنند تا بر ضرورت صرفه جويی در 
مصرف آب تاکيد کنند.پرداخت آب بها به اين معنا نيست 
که هر طور دلمان بخواهيد از آب استفاده کنيم. برای 
داشتن آينده ای روشن برای فرزندان و نوادگانمان بايد در 

حفاظت از آب بکوشيد.

به کودکان بياموزيم هنگام مسواک زدن شير 
آب را باز نگذارند

در زمان مسواک زدن يا وضو گرفتن، شير آب تصفيه 
شده را باز نگذاريد. با پر کردن يک ليوان و استفاده از آن 

می توانيد از هدر رفتن آب جلوگيری کنيد.

هنگام استفاده از سرويس بهداشتی شير آب 
را به طور مداوم باز نگذاريد

وقتی مشغول ماساژ دادن سر با شامپو هستيد شير آب را 
باز نگذاريد. زمان استحمامتان را کوتاه کنيد.يک دوش 
گرفتن ساده را طول ندهيد! اگر زمان دوش گرفتن تان 
را به کمتر از 5 دقيقه برسانيد، ماهيانه حدود 4000 ليتر 

آب صرفه جويی خواهيد کرد.اگر دوش حمام بتواند در 
زمانی کمتر از 20 ثانيه يک ظرف چهار ليتری را پر از 
آب کند بايد حتماً آن را با يک سر دوش کاهنده مصرف 

عوض کنيد.

نکات کليدی برای صرفه جويی در مصرف آب
برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها، از 
آبياری قطره ای استفاده کنيد.برای شستن سبزيجات ابتدا 

آنها را در ظرفی بخيسانيد و سپس آب بکشيد.
از جريان آب برای آب شدن يخ گوشت يا ديگر مواد 
غذايی منجمد استفاده نکنيد؛ به جای استفاده از آب، مواد 
خوراکی منجمد، را در هوای آزاد بگذاريد تا يخ آن به 
آرامی باز شود.برای نظافت حياط يا هر محيط باز ديگر 
الزم نيست از فشار آب استفاده کنيد. حتما يک جاروب 
تهيه کنيد تا به راحتی و با کمترين آب، حياط و ديگر 
فضاها را نظافت کنيد.چون ماشين های لباسشويی آب 
زيادی مصرف می کنند در نحوه شستشو و دفعات استفاده 
از ماشين لباسشويی دقت کنيد. الزم نيست که از ميزان 
شست و شوی لباس ها کم کنيد، بلکه فقط صبر کنيد 

تا لباسهای کثيف به اندازه ظرفيت کامل ماشين برسد.

برای مقابله با بحران خشکسالی؛

 صرفه جویی در مصرف آب را جدی بگیریم
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باحضورسرپرست استانداری کرمان، 
رييس کميسيـون اقتصـادی مجلس 
مديرعامل   ، اسالمــی  شــورای 
گروه توسعه ملی ، مديرعامل شرکت 
صنايع  وتوسعه  گذاری  سرمايه 
سيمان)سيدکو( کوره خط يک سيمان 

کرمان برای دومين بارافتتاح شد.
  در اين مراسم مهندس فريدون  رحماني 
مدير عامل گروه صنايع سيمان کرمان ضمن  
خيرمقدم به حضار و آرزوي قبولي طاعات 
و عبادات در ماه مبارک رمضان ، با تقدير 
از بزرگمردان و زناني که 50 سال پيش با 
سرمايه گذاري خود اولين خط توليد سيمان 
نهادند گفت:  سيمان کرمان  بنا  را  کرمان 
امروز براي دومين بار خط توليد شماره يک 
را اما اين بار با يک محصول جديد و متفاوت 
افتتاح مي نمايد.وی  افزود:  ايجاد فرسودگي 
ناشي از نيم قرن کار مداوم اين خط توليد و از 
طرفي باال رفتن هزينه هاي توليد، تعميرات 
و نگهداري و مصرف انرژي به دليل قديمي 
بودن تکنولوژي و فرسودگي ماشين آالت و 
از طرفي ظهور و بروز تکنولوژي ها و ماشين 
آالت جديد و به روز و با صرفه  سناريوهاي 
متعددي را در نحوه برخورد با چالش هاي خط 
توليد شماره يک  سيمان ايجاد کرد  توقف و 
تعطيل نمودن خط ، توسعه، تغيير تکنولوژي 
و افزايش ظرفيت و يا تغيير کاربري و فن 
آوري به سمت توليد محصول جديد از اين 

دست پيشنهاد ات مطرح شده بود.
سنوات  در  آنجائيکه  از  کرد:  تصريح  وی 
گذشته بارها خط شماره يک موضوع بحث 
و بررسي قرار گرفته بود اما هيچ طرح و ايده 
نگرفته  بخود  عملياتي  و  اجرايي  رنگ  اي 
بود، اين بارعزم جدی مجموعه و پرسنل و 
مديريت موجب بررسي ها و تحقيقاتي گرديد 
از  خط  اين  کاربري   تغيير  آن  حاصل  که 
محصول سيمان خاکستري به سيمان سفيد 
شد؛ همچنين از آنجائيکه بازار سيمان سفيد 
نسبت به خاکستري وضعيت مناسبتري دارد 
اين محصول  تازه با برند سيمان کرمان در 
بازار و منطقه و حتي استان هاي مجاور و 
جنوب و جنوب شرق کشور مي تواند جايگاه 

ويژه اي براي خود  ايجاد نمايد.
مديرعامل شرکت سيمان کرمان  با اشاره 
به اينکه تيم هاي تحقيقاتي و پژوهشی در 
کنار مشاوران مطالعاتي و عملياتي با فوريت 
با  طرح  فني  راهکارهاي  کليه  و  تشکيل 

تکيه بر ظرفيت ها و توان داخل مجموعه 
قرار  بررسي و مطالعه  سيمان کرمان مورد 
گرفت گفت: امکانات و تجهيزات بالفعل و 
بالقوه داخل کارخانه در کنار نحوه تامين مواد 
اوليه مورد نياز از داخل و خارج کارخانه مورد 
بررسي قرارگرفت و پس از تدوين طرح ها و 

نقشه ها پروژه وارد فاز عملياتي گرديد.
مهندس رحمانی  افزود:  طرح توليد سيمان 
سفيد از طريق کوره واحد يک در دوره هاي 
پيشين هم مورد بررسي قرار گرفته بود، حتي 
با دعوت از شرکت هاي اروپايي  طرحها نيز 
تغيير  باالي  ريسک  دليل  به  اما  ارائه شده 
محصول کوره قديمي و فرسوده از سيمان 
به سيما ن سفيد و مدت زمان  خاکستري 
هزينه  و همچنين  توليد  توقف خط  باالي 
توسط شرکت  ارائه شده  باالي طرح هاي 
هاي اروپايي و داخلي ؛ اجراي طرح در فاز 
اقدامي صورت  و  بود  مانده  راکد  مطالعاتي 

نپذيرفته بود.
های   دغدغه  از  يکی  اينکه  بيان  با  وی   
اين  نمودن  عملياتي  در  کرمان  سيمان 
پروژه آن بود که توليد سيمان چاه نفت که 
محصول ممتاز سيمان کرمان است توسط 
در صورت  که  پذيرد  مي  اين خط صورت 
توقف اين خط اين محصول نيز از دست مي 
رفت گفت:  با تشکيل تيم توليد و فني و 
همت و تالش همکاران اين بخش، توليد 
سيمان چاه نفت از طريق ساير کوره ها با 
بهترامکان  بلکه  و  مطلوب  کيفيت  همان 
پذير شد .وی ادامه داد: چالش ديگر پيشرو 
جلوگيري از عدم  از دست رفتن سهم توليد 
بود که اين مهم  نيز با تالش همکاران و 
اهميت دادن به مبحث تعميرات و نگهداري 
و انجام تعميرات اساسي در کوره واحد 2 و 3 
به دست آمد و خوشبختانه توانسته ايم عماًل 
خط يک را از چرخه توليد سيمان خاکستري 
خارج نمائيم،  اما ميزان سهم توليد در اين 

بخش با هيچ گونه کاهشي مواجه نگردد. 
مهندس رحماني عنوان کرد : از نکات بارز 
اين پروژه هزينه بسيار پايين اجراي آن بود 
که با تکيه بر توان و تخصص متخصصين 
از  برداري  بهره  حداکثر  و  کارخانه   داخل 
به  نزديک  با  موجود  و ظرفيتهاي  امکانات 
يک دهم هزينه پروژه هاي مشابه صورت 
پذيرفت؛ همچنين مدت زمان اجراي پروژه با 
تالش جمعي و همت کليه واحدها و مديران 
پرسنل مجموعه در ايام تعطيالت عيد نوروز 
در کمتر از يک ماه از توقف خط شماره يک 
و شروع فاز عملياتي اولين خروجي محصول 

کلينکر از کوره خارج شد . 
 وی  افزود : اين همه ميسر نمي شد مگر با 
توکل بر خدا، کار تيمي  و مسئوليت پذيري 
از  دارد  جا  که   ، کرمان  سيمان  مجموعه 
مديران  جانبه  همه  همراهي  و  ها  حمايت 
دکتر  همچون  باالدستی  های  هلدينگ 
غريب پور مدير عامل محترم گروه توسعه 
ملي و  مهندس داداش مدير عامل محترم 
صنايع  توسعه  و  گذاري  سرمايه  شرکت 
سيمان )سيدکو( و رهنمودها و مساعدت هاي 
دکتر پور ابراهيمي رئيس محترم کميسيون 
اقتصادي و نماينده مردم کرمان در مجلس 
شوراي اسالمي تقدير و تشکر داشته باشيم . 
وی ادامه داد : توليد محصول سيمان سفيد با 

درجه باالي سفيدي و سطح باالي مقاومت  
سيمان  اقتصادي  چرخه  به  شاياني  کمک 
کرمان خواهد نمود، حجم توليد سيمان سفيد 
در دنيا  نسبت به سيمان خاکستري بسيار 
با  ناچيز و توليد آن تخصصی تر است که 
به بارنشستن کوره سفيد سيمان کرمان به 
عنوان نهمين خط توليد فعال سيمان سفيد 
به حدود 1/5  داخل کشور  در  اين ظرفيت 

ميليون تن در سال خواهد رسيد . 
وی با اشاره  به کالمي از امام راحل افزود: 
عهده اين است که باور کنيم ما مي توانيم. 

سيمان سفيد کرمان جزو بهترين 
هاست

 در ادامه اين مراسم مهندس مرتضی  داداش 
مديرعامل شرکت سرمايه گذاری و توسعه 
صنايع سيمان )سيدکو( با  تقدير و تشکر از 
اندازی خط توليد  اندرکاران راه  کليه دست 
بويژه مهندس رحمانی مدير  سيمان سفيد 
پيگيری ها و  عامل سيمان کرمان بخاطر 
اعمال تغييرات مثبت ؛ مديريت کارخانه و 
از مدير  تقدير ويژه  مدير طرح و همچنين 
عامل گروه توسعه ملی دکتر غريب پور به 
پاس توجه ويژه ايشان به مبحث بنگاه داری 
گزارش مختصری از وضعيت صنعت سيمان 
کشور ارائه نمود. وی با بيان اينکه  در طی 
سال گذشته 5 واحد جديد توليد سيمان با 
ظرفيت بالغ بر 5 ميليون تن وارد چرخه توليد 
: با توجه به ظرفيت توليد 82  شدند گفت 
ميليون تن در ابتدای سال 96 در پايان اين 
سال اين ظرفيت به بالغ 87 ميليون تن در 
افزايش يافت و اين در حالی بود که  سال 
طی 2 سال گذشته مصرف داخلی حدود 48 

ميليون تن بوده است. 
 همچنين صادرات سيمان از 13 ميليون تن 
در سال 95 به 12 ميليون تن در سال 96 
سيمان  مصرف  توليد  اوج  و  يافته  کاهش 
در کشور در سال 92و 93 با نزديک به 72 
ميليون تن با 53 ميليون تن مصرف داخلی 
و 19 ميليون تن صادرات بوده است که در 
حال حاضر کاهش قابل مالحظه ای از سال 
92 و 93 تا پايان سال 96 در مصرف داخلی 
و در صادرات حادث شده است؛لذا از اين رو 
با تصميم انجمن صنفی کارفرمايان صنعت 
سيمان کارخانجات  ناگزير از کاهش توليد تا 

مرز 65درصد ظرفيت خود می باشند .
وی افزود: قريب 75 کارخانه توليد سيمان در 
حال حاضر موجب اشتغال مستقيم 50 هزار 
نفر و اشتغال غير مستقيم 150 هزار نفر شده 
است و ما  اساس تصميمات در صنعت را بر 
جلوگيری از بيکار شدن حتی يک نفر گذارده 
ايم که  از اين رو فعاليت برخی کارخانجات با 
100 درصد  ظرفيت و به طبع آن موجب از 
کار افتادن کامل برخی کارخانجات ديگری 
می شود. مدير عامل شرکت سرمايه گذاری  
و توسعه  صنايع سيمان)سيدکو( تصريح کرد:  
کلينکر  توليد  ظرفيت  کاهش  لحاظ  بدين 
تا مرز 65 درصد ظرفيت خود  کارخانجات 
بازهم ضرورت های ديگری  اما  ؛  هستند  
تغيير کاربری کوره 300  پيدا می شود که 
سيمان  به  کرمان  خاکستری  سيمان  تنی 
سفيد راهکاری است در جهت جلو گيری از 
توقف خط و از دست دادن ظرفيت اشتغال 

ايجاد شده در اين بخش  می باشد.
توليد  ظرفيت  سال 1392  تا  افزود:   وی  
و مصرف تقريباً برابر بوده، اما از آن به بعد 
پيشی گرفتن حجم توليد از ميزان مصرف 
منجر به ايجاد مازاد توليد و کاهش قيمت 
شد ، بطوريکه در کشورهای همسايه حداقل 
قيمت هر تن سيمان بالغ بر 300 هزار تومان 
است در حاليکه اين عدد در کشور ما  حدود 
150 تا 160 هزار تومان است.مرتضی داداش 
ادامه داد:  کل سود حاصل  از صنعت سيمان 
در سال 96 حدود 3 هزار ميليارد است و اين 
در حالی است که کل هزينه راه اندازی يک 
واحد يک ميليون تنی قريب به 100 ميليون 
سرمايه   ) تومان  ميليارد   500 )قريب  دالر 
گذاری است که با توجه به هزينه های مالی 
و استهالک رسيدن به سود را غير ممکن 

می سازد .
هديه به مردم کرمان

توسعه  گروه  عامل  مدير  پور  غريب  دکتر   
ملی  نيز  از پروژه خط توليد سيمان سفيد 
کرمان به عنوان يک هديه از طرف کارخانه 
بانک  و  سيدکو  شرکت   ، کرمان  سيمان 
ملی به مردم نجيب کرمان ياد کرد وضمن 
تقدير از مهندس داداش مديرعامل سيدکو ، 
مهندس رحمانی مدير عامل سيمان کرمان 
و ساير عوامل و دست اندرکاران اين پروژه 
ابراز اميدواری نمود اين خط توليد بتواند با 
دانش فنی متخصصين داخل کارخانه کمک 
شايانی به صنايع سيمان کرمان نمايد. وی 
افزود:  گروه توسعه ملی در کشور بعنوان يک 
ميليارد دالری  حدود  اقتصادی 1/2  بنگاه 
يک درصد از بورس کشور را به لحاظ ارزش 
بازار به خود اختصاص داده است و به عنوان 
يک شرکت چندين رشته ای در زمينه ای 
بيمه ، پتروشيمی، سيمان، الستيک، شوينده، 
برق و الکترونيک و صنعت و معدن فعاليت 

دارد . 
وی  ضمن اشاره به قانون رفع موانع توليد و 
رفع الزام بانک ها از بنگاه داری به اقدامات 
و   بخش  اين  در  ملی  توسعه  گروه  موثر 
واگذاری 1500 ميليارد تومان شرکت صنعتی 
معدنی سنگان که با تاييد واحد های نظارتی 
که  بدون انحراف صورت پذيرفت گفت:  با 
توجه به خدمات محور بودن اقتصاد کشور 
 ، از طرف مردم  توليد  بر  و ترجيح خدمات 
بنگاه داری  آرام وارد  آرام  بخش خصوصی 
می شود وبا توجه به اينکه شرايط واگذاری 
بسيار سخت و زمان بر است از اين رو در 
صورت  مهم  اقدام  دو  ملی  توسعه  گروه 
پذيرفت  که نخست بحث اصالح مديريت 
بود. وی افزود:  در شرايطی که خصوصی 
کردن بنگاه سخت و زمان بر است و  ايجاد 
مديريت خصوصی که به صورت پايلوت هم 
اکنون در سيمان کرمان اجرا شده است  که 
در حقيقيت اين اقدام در بخشهايی همچون 
بازده دارايی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، 
حاشيه سود عملياتی ، سود نا خالص و غيره 
استاندارد هايی تعريف شده است  و طبق 
آن بنگاه تحويل مديريت جديد خواهد شد .

مهندس داداش گفت:  دومين اقدامی  که در 
گروه توسعه ملی صورت گرفت جلوگيری از 
تعطيلی ،کارخانجات و خطوط توليدی با توجه 
به شرايط موجود بود که در اين بخش هم 

سيمان کرمان به عنوان الگوی اين بخش 
به جای تعطيلی خط توليد 50 ساله فرسوده 
نسبت به تغيير کاربری و محصول و ايجاد 
ارزش افزوده در آن اقدام کرد  و در مرحله 
بعد اصالح ، به روزرسانی و افزايش ظرفيت 
خط شماره 3 اين کارخانه با سرمايه قريب 
به 168 ميليارد تومان مد نظر است .وی از 
تعهد گروه توسعه ملی در اين بخش در سقف 
50 ميليارد تومان به عنوان سهم سهام دار 
خبر داد  و افزود: اين درحالی است که در 
از 66  کرمان  گذشته سرمايه سيمان  سال 
ميليارد تومان به 99 ميليارد تومان افزايش 
استانداری  سرپرست  ادامه  در  است.  يافته 
کرمان هم گفت: افتتاح خط توليدآزمايشی 
لذت  بسيارخوشايند،  سفيدکرمان  سيمان 
و  اميد  معنای  به  کنونی  ودرشرايط  بخش 

رونق است.
دکترمحمدجوادفدايی افزود: افزايش مصرف 
سرانه سيمان به معنای صنعتی شدن است 
زمينه  کشوردراين  درصدی   60 وسهم 
شايدقابل قبول باشد اما با توجه به ظرفيت 
بايدافزايش   ، توليد  درعرضه  موجود   های 

يابد.

سيمان کرمان می تواند قطب 
اقتصادی باشد

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای 
به  کرمان  ازسيمان  آئين  نيزدراين  اسالمی 
عنوان يک برند برای استان وکشوريادکرد و 
گفت: اين کارخانه می تواندبه عنوان قطب 

اقتصادی درکشورومنطقه باشد. 
تعاريف  داد:  ادامه  محمدرضاپورابراهيمی 
جديد برای مصرف سيمان می تواند مصرف 
داخلی اين محصول را افزايش داده وازاين 
طرحهای  اجرای  برای  الزم  رهگذرزمينه 
باتوجه  داد:  ادامه  آورد. وی  رافراهم  توسعه 
بااستفاده  کرمان  استان  خيزبودن  زلزله  به 
را  بتنی  های  ساختمان  ميتوان  ازسيمان 
جايگزين ساختمان ا سکلت فلزی کرد. وی 
ازمديرکنونی سيمان کرمان به عنوان مديری 
اظهارداشت:  و  يادکرد  بسياراليق وشايسته 
جنس کارانجام شده برای تبديل خط يک 
سفيدازنوع  توليدسيمان  به  کرمان  سيمان 
دانش بنيان است.وی عنوان کرد: با توجه به 
راه اندازی خط توليد سيمان سفيددرکرمان 
پيش بينی می شود که وضعيت درآمدی اين 

کارخانه درسالجاری افزايش يابد. 

 باحضور جمعی از مسئوالن صورت گرفت؛

افتتاح خط تولید آزمایشی سیمان سفید کرمان 

غریب پور، مدیرعامل گروه توسعه ملیفریدون رحمانی، مدیرعامل سیمان کرمان 
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اساس اين پژوهش دانش آموزانی را در بر 
می گيرد که  دليل عقب ماندگی درسی آن 
ها ذهنی و ارثی نبوده ، بلکه در عين داشتن 
هوش و استعداد کافی از دروس  و برنامه 
های تحصيلی عقب مانده اند و نمی توانند 
همگام با ديگر دانش آموزان پيش بروند و 
در به دست آوردن موفقيت های تحصيلی 
می  ديگران  و  خود  برای  هايی  دشواری 

آفرينند. 
تصميم  مدرسه  در  مسئله  اين  مشاهده  با 
گرفتيم با تشکيل کميته پيشرفت تحصيلی 
شامل معاون آموزشی ، مشاور ، پشتيبان ها ، 
نماينده دبيران ، معاون پرورشی با همفکری 
و پيدا کردن راه حل های مناسب و ابتکاری 
سرنوشت آنها را تغيير دهيم  در نتيجه با 
مطالعه ی کتاب های گوناگون و تحقيقات 
انجام شده ی قبلی توانستيم قبل از امتحانات 
نوبت دوم ، با برگزاری جلسات مداوم اوليا 
و با اجرای روش های زير شاهد پيشرفت 
دانش آموزان در امتحانات نوبت دوم باشيم و 

آنها را موفق و شاد ببينيم : 
1- تذکرات خاموش

2- سيمای دانش آموز )فرم نظارت خانواده 
بر امور درسی(

3- پااليش نمرات ) بررسی نمرات توسط 
دبيران و پشتيبان ها(

4- دادن برنامه پيشنهادی
آموزان  دانش  نظر  تبادل  و  رودررويی   -5

ضعيف و قوی
گردآوری شواهد 

1(تهيه پرسشنامه : عوامل افت تحصيلی و 
تکميل آن توسط دانش آموزان که نتايج آن 

به صورت زير بود:
- نداشتن برنامه ريزی درسی مناسب در ايام 

عيد 98 درصد
- استفاده زياد از گوشی همراه و فضای

 مجازی در خانه  90درصد
-درس نخواندن و کم کاری 65درصد

- بی توجهی والدين به امور درسی 40درصد
- بی توجهی سر کالس  35درصد
- بی دقتی در امتحانات  32درصد

- تصميم نداشتـن جهت ادامـه تحصيـل  
25 درصد

- اضطراب امتحان 20درصد
- ضعيف بودن پايه 19درصد

- اختالف و درگيری های والدين 18درصد
2( مصاحبه با والدين : طی جلسه ی هم 
انديشی با اوليا و ثبت و جمع آوری اظهارات 
آن ها توسط مشاور و پشتيبان ها و تجزيه و 
تحليل اطالعات به دست آمده توسط مشاور 

نتايج زير به دست آمد. 
- استفاده زياد از  گوشی همراه و فضای 

مجازی در خانه   86درصد
- کم کاری و نخواندن دروس در ايام عيد  

70درصد
- نداشتن برنامه درسی مناسب  65درصد

- بی دقتی در امتحانات  50درصد
- آشفتگی و درگيری های فکری دوران 

بلوغ 35درصد
- اختالف و درگيـری هـای خـانوادگـی  

25 درصد
3(مصاحبه با همکاران : در جلسه شورای 
تبادل  بنابر  امتحانات  ايام  از  قبل  دبيران 
نظرها و نقد و بررسی عوامل مختلف داليل 
افت تحصيلی دانش آموزان تصميمات زير 

اتخاذ گرديد. 
- برنامه ريزی قابل اجرا توسط مشاور

- پيگيری و اطالع رسانی برنامه ی درسی  

به والدين توسط پشتيبان ها
- ايجاد جو مناسب و پيگيری برنامه ريزی 

درسی در خانه توسط والدين
- ايجاد جو مناسب و صميمی در آموزشگاه

- برگزاری کالس های تقويتی در روزهای 
پنجشنبه 

- استفاده از تشويق در خانه و مدرسه 
روی  بر  گرفته  انجام  های  بررسی  طبق 
شواهد، عواملی که باعث افت تحصيلی در 
دانش آموزان شده اند را مشخص و راه حل 

های زير ارائه گرديد.
علت 1: نداشتن برنامه ريزی درسی

راه حل ها 
1- جلسه توجيهی هدايت تحصيلی
2- برنامه ريزی درسی توسط مشاور

3- پی گيری توسط پشتيبان ها در مدرسه 
4- کنترل توسط والدين در خانه

و  همراه  گوشی  از  زياد  استفاده   : علت 2 
فضای مجازی 

راه حل ها 
1- مشاوره با دانش آموز

2- مشاوره با والدين 
و  از گوشی همراه  استفاده  3- کم کردن 

فضای مجازی
4- نظارت والدين

علت 3: ترس و اضطراب از امتحان 
راه حل ها 

1- ايجاد اعتماد به نفس  در دانش آموز
2- آمادگی قبل از امتحان

3- صحبت با والدين
4- در نظر گرفتن هدف های کوتاه مدت

علت 4 : بی توجهی والدين به امور درسی 
راه حل ها 

1- ايجاد رابطه بين خانه و مدرسه 

2- مقايسه نکردن دانش آموزان با ديگران 
توسط والدين

3- تشويق توسط والدين 
4- کم کردن اختالفات خانوادگی

علت 5 : ضعيف بودن پايه 
راه حل ها 

1- ايجاد عالقه به درس 
و  خانه  توسط  آموزان  دانش  تشويق   -2

مدرسه 
در  تقويتی  های  کالس  برگزاری   -3

روزهای پنجشنبه 
4- رودرويی و تبادل نظر دانش آموزان قوی 

و ضعيف
علت 6 :  بی دقتی در امتحانات 

راه حل ها 
1-مشاوره با دانش آموز 

2-برنامه ريزی درسی مناسب 
3-ايجاد محيط و جو  آرام در خانه در ايام 

امتحانات
4-ايجاد فضای فيزيکی مناسب در مدرسه 

در زمان برگزاری امتحانات
علت 7 : تصميم نداشتن به ادامه تحصيل 

راه حل ها 
1- مشاوره با دانش آموز

2- مصاحبه با والدين
3- کم کردن انتظارات عالی 

4- تشويق دانش آموز 
5- مقايسه نکردن دانش آموز با ديگران

پس از بررسی کامل متوجه شديم می توان با 
اجرای 3 روش زير باعث باال رفتن نمرات و 

پيشرفت تحصيلی دانش آموزان شويم. 
*دادن برنامه درسی 

*کنترل و پيگيری امور درسی دانش آموزان 
ضعيف توسط پشتيبان 

*برگزاری کالس های تقويتی و پيشرفته
نتيجه 

و در نهايت نتيجه ای که بدين وسيله در 
مدرسه به دست آمد:  پس از گذشت يک 
به  بعدی  اقدامات  و  اقدام  اولين  از  هفته 
قابل  تغييرات  ها   در کالس  آشکارا  طور 
که  و شوقی  . شور  آمد  به دست  توجهی 
در دانش آموزان ضعيف ايجاد شده بود و 
قوی   آموزان  دانش  بيشتر  تالش  و  سعی 
کامال مشهود بود . عالقه آنان به امتحان 
و رقابت های مفيد بيشتر شده بود و ديگر 
موقع درس دادن دبيران بی توجه نبودند . 
هر کاری قرار بود انجام دهيم يا امتحانی 
برگزار کنيم توسط پشتيبانها اطالع رسانی 
ميشد . والدين نيز در خانه محيط آرام فراهم 
کرده بودند و مرتب با مدرسه در تماس بودند 
و اگر اوليا تماس نمی گرفتند يا مراجعه نمی 
کردند بالفاصله پشتيبان های آموزشی وارد 

عمل می شدند. 
در زمان برگزاری امتحانات نيز اکثرا با روحيه 
خوب و اراده ای قوی پا به سالن امتحان می 
گذاشتند و قبل از شروع امتحان با تالوت 
قرآن  ، خواندن دعای فرج  و انجام عمل 
دم و بازدم جو آرامی را برای آنها فراهم می 

کرديم .

پژوهندگان : 
مريم مال محمدی  

سارا سادات فردوس
دبيرستان دوره اول ريحانه شعبه 1

به کمک برنامه درسی قوی؛ 

 چگونه سطح علمی دانش آموزان 
را باال ببريم؟

همايــش تعامــل صنايــع بــا صنعــت بــرق درگــذر از 
ــل،  ــهبا مديرعام ــود ش ــور  محم ــا حض ــار ب ــک ب پي
ــدي  ــع تولي ــران صناي ــرکت، مدي ــره ش ــت مدي هيئ
ــهيد  ــات ش ــالن اجتماع ــان در س ــي از کارکن و جمع
بافنــده شــرکت توزيــع نيــروي بــرق شــمال اســتان 

ــزار شــد. ــان برگ کرم
ــات  ــاون خدم ــاري مع ــي افتخ ــش عل ــن هماي در اي
ــک  ــر پي ــه برت ــه کســب رتب ــا اشــاره ب مشــترکين ب
ــر  ــرکت ب ــن ش ــط اي ــال 1396توس ــور درس بارکش
ــرف  ــار و مص ــت ب ــر مديري ــات موثرت ــزوم اقدام ل
ــارکت  ــرد. وي مش ــد ک ــرق تاکي ــت ب ــرژي صنع ان
صنايــع بــراي گــذر از پيــک بــار را بــراي کمــک بــه 
ــر  ــرق کشــور موث ــق اقتصــاد وتوســعه صنعــت ب رون
دانســت و ابــراز اميــدواري کــرد: بــا همــکاري صنايــع 
و مــردم در ســاعات پيــک بــار کــه از ســاعت 12 تــا 
17 و 20 تــا 23 اســت تابســتان بــدون خاموشــي را در 

پيــش داشــته باشــيم.
علــي افتخــاري اقداماتــي  بــه طــرح انرژي بهکاشــانه 
ــوان  ــرف بان ــت مص ــازي مديري ــگ س ــژه فرهن وي
داشــت:درخصوص  کردواظهــار  اشــاره  دار  خانــه 
مديريــت مصــرف طــرح هــا و برنامــه هــاي متعــدداز 
ــا مشــارکت ســازمان  ــان ب ــرژي پوي ــه: طــرح ان جمل
آمــوزش وپــرورش، طــرح جهــادي مديريــت مصــرف 
ــرف  ــت مص ــه مديري ــم نام ــاد تفاه ــيجيان، انعق بس
بــا ســازمان بســيج کارمنــدان ، امضــاء ميثــاق نامــه 
ــط  ــا توس ــژه ادارات وارگان ه ــرف وي ــت مص مديري
مديــران اســتان انجــام شــده اســت.وي بــا اشــاره بــه 
اينکــه بــرق يــک ســرمايه ملــي اســت، افــزود: هــر 
انــدازه بتوانيــم مديريــت بــار مصــرف داشــته باشــيم، 
ــرمايه گذاري  ــم در س ــه مي تواني ــن زمين ــا در اي قطع
ــول  ــش رس ــن هماي ــه اي ــک کنيم.درادام ــده کم آين
عبداللهــي مديردفتــر مديريــت مصــرف نيــز مديريــت 

ــر  ــي ذک ــاد مقاومت ــي از ارکان اقتص ــرف را يک مص
کــردو گفــت: بــراي آنکــه چرخــه صنعــت درگــردش 
باشــد نيازمنــد مشــارکت همگانــي در مديريــت 
ــم  ــرد: اميدواري ــتيم.وي خاطرنشــان ک مصــرف  هس
ــا  ــل را ب ــن تعام ــل اي ــالهاي قب ــل س ــان مث همچن

ــه  ــتان راب ــيم و تابس ــته باش ــدي داش ــع تولي صناي
خوبــي و بــدون خاموشــي پشــت ســر بگذاريــم و در 
ســال حمايــت از کاالي ايرانــي  بتوانيــم روز بــه روز 
در عرصــه هــاي اقتصــادي موفــق و موفــق تــر پيش 

ببريــم.

درهمايش تعامل مديران صنايع توليدي و صنعت برق در مجموعه شرکت توزيع نيروي برق شمال استان عنوان شد؛

 مشارکت  صنایع براي گذر از پیك بار، کمك به رونق اقتصاد 
و توسعه صنعت برق کشور



 صاحب امتياز: سازمان 
صدا و سيماي جمهوري 

اسالمي ايران                                                                                   
سرپرست استان کرمان: 

حسين پورشيخعلی  

تحریریه شهرستان ها:
021-44233511

دفتر سرپرستي استان 
 کرمان:

0343-2535360

w چهارشنبه 23 خرداد 1397   شماره 5127 ضمیمه رایگان روزنامه در  استان کرمان w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i r

زبان خامه ندارد سر بیان فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
دریغ مدت عمرم که بر امید وصال

بسر رسید و نیامد به سر زمان فراق
حافظ

به  اشاره  با  سپاه  قدس  نيروی  فرمانده 
لبنان تأکيد کرد: حزب اهلل  انتخابات اخير 
برای اولين بار 74 کرسی از 128 کرسی 
پارلمان لبنان را از آن خود کرد. حزب اهلل 
تاکنون نماينده مقاومت در لبنان بوده اما 
لبنان،  پارلمان  اعضای  اين پس، همه  از 
نيروی مقاومت خواهند بود. سردار سرلشکر 
قدس  نيروی  فرمانده  سليمانی  قاسم 
لبنان  اخير  انتخابات  اينکه  بيان  با  سپاه 
يک رفراندوم بود، گفت: اين انتخابات در 

شرايطی صورت گرفت که همه حزب اهلل 
را در دخالت در امور سوريه، لبنان، عراق، 
يمن و منطقه متهم می کنند.سليمانی تاکيد 
کرد: کشورهای عربی و شورای همکاری، 
سعودی و کشورهای نادان که نادان ها و 
نابخردها بر آنها حاکم هستند، نظيف ترين و 
با افتخارترين جريان اسالمی را جزو اليحه 
تروريسم قرار دادند و اسم هايی که نشاط 
در قلب مسلمان ها ايجاد می کند، مثل نام 
سيدحسن نصراهلل، را در کنار تروريست ها 

قرار دادند، کسی که در دفاع از عالم عربی 
را شکست  عالم عربی  مهم ترين دشمن 
اشاره  با  سپاه  قدس  نيروی  داد.فرمانده 
به تبليغات دشمنان گفت: هرکس که با 
جريان حزب اهلل بود، اعم از سنی و غيرسنی 
را مزدوران ايران، ناميدند. اين انتخابات زير 
بار اين آوار و 200 ميليون دالر پولی که 
سعودی صرف کرد برگزار شد.وی افزود: 
از  بزرگ تر  برابر  کرمان خودمان 10، 15 
لبنان است و خرج کردن 200 ميليون دالر 

در يک محدوده  در يک محيط کوچک 
زمانی کوتاه، کار ساده ای نيست. اما نتيجه 
چه شد؟ نفر اول شهر بيروت برای اولين بار 
در تاريخ لبنان يک شخصيت منتسب به 
حزب اهلل و البته شيعه شد.سليمانی همچنين 
تصريح کرد: حزب اهلل برای اولين بار 74 
کرسی از 128 کرسی پارلمان لبنان را از آن 
خود کرد. حزب اهلل تاکنون نماينده مقاومت 
در لبنان بوده اما از اين پس، همه اعضای 

پارلمان لبنان، نيروی مقاومت خواهند بود.

فرمانده نيروی قدس سپاه:

 سعودی ها در انتخابات لبنان 
۲۰۰ میلیون دالر خرج کردند 

و شکست خوردند

صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
راستای  در  کرمان  استان  تجارت  و  معدن 
صنعت،  وزارت  سياستهای  و  اهداف  تحقق 
معدن و تجارت شورای انجمن های ورزشی 
کرمان  استان  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 

تشکيل می شود. 
مهندس رضا شجاعی معاون توسعه مديريت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  منابع  و 
استان کرمان اعالم کرد: با توجه به نياز مبرم 
ساماندهی و توسعه و تعميم فعاليتهای ورزشی 

کارکنان سازمانهای هم خانواده صنعت، معدن 
و تجارت و به منظور تامين سالمت جسمی 
ضرورت  و  شادابی  و  نشاط  روحيه  ايجاد  و 
و  ورزش  امر  برای  مناسب  ساختارهای 
فراهم نمودن زمينه برای مشارکت کارکنان 
و  و گسترش  توسعه  ورزشی،  فعاليتهای  در 
ارتقاء سطح کيفی ورزش و همچنين توسعه 
ورزش همگانی و قهرمانی و به منظور غنی 
الزم  شرايط  ايجاد  و  فراغت  اوقات  سازی 
جهت برگزاری رقابت های سالم ورزشی در 

بين کارکنان ادارات هم خانواده صنعت، معدن 
تشکيل  شورا  اين  کرمان  استان  تجارت  و 
رئيس  داد:  ادامه  شجاعی  گرديد.مهندس 
صنعت،  سازمان  رياست  را  استان  شورای 
معدن و تجارت استان کرمان برعهده دارد و 
نايب رئيس شورا بر عهده مديرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی کرمان می باشد. وی گفت: 
رشته های ورزشی مورد نظر اين شورا در قالب 
انجمن های ورزشی فوتسال، واليبال، تنيس 
روی ميز، شنا، دارت، شطرنج و... می باشد 

که در دو گروه مجزا برای آقايان و خانمها 
سازمان  معاون  شجاعی  دارند.رضا  فعاليت 
صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت :بزودی 
تقويم ورزشی اين شورا تهيه و بر اساس اين 
تقويم فعاليتهای ورزشی آغاز می شود. ضمنًا 
اين شورا زير مجموعه هايی در شهرستانها 
ورزشی  های  انجمن  شورای  رئيس  و  دارد 
توسط  شهرستاها  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رئيس شورای استان کرمان انتخاب می شود 
استان  نظر شورای  زير  را  فعاليتهای خود  و 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت:
تشکيل شورای انجمن های ورزشی صنعت، معدن و تجارت با محوريت ورزش 

همگانی، قهرمانی و حرفه ای

انتصاب رئيس کميسيون مهندسي و 
برنامه ريزي انجمن صنفي کارفرمايي 

شرکت هاي توزيع برق کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق 
جنوب استان کرمان، طي حکمي از سوی سيد محمد 
هاشمی دبير انجمن صنفي کارفرمايي شرکت هاي 
توزيع برق، مهدوي نيا مديرعامل اين شرکت به عنوان 
رئيس کميسيون مهندسي و برنامه ريزي اين انجمن 

منصوب گرديد.
در اين حکم چنين آمده است: با توجه به مراتب دانش 
و تجربيات ممتد و ارزنده جنابعالی در بخش توزيع 
نيروي برق کشور، بدين وسيله به مدت دو سال به 
ريزي  برنامه  و  مهندسي  کميسيون  رئيس  عنوان 

انجمن منصوب مي شويد.


