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شهردار کرمان در آیین معارفه مدیر جدید روابط  عمومی شهرداری:

روابط عمومی شهرداری با شهروندان تعامل جدی برقرار کند

روابط  عمومی  گفت:  کرمان  شهردار 
شهرداری باید با تمام شهروندان ارتباط و 

تعامل جدی برقرار کند.
معارفه  آیین  در  عالم زاده  مهران  سید   
عنوان  به  میرحسینی،  سیدرضا 
امور  و  ارتباطات  مدیریت  »سرپرست 
به دلیل  افزود:  شهرداری«  بین الملل 
اجتماعی  نهاد  یک  شهرداری  این که 
با  باید  شهرداری  روابط عمومی  است، 
قشرهای مختلف جامعه ازجمله نخبگان 
تمام  با  کلی  به طور  و  رسانه  اصحاب  و 
شهروندان رابطه ی نزدیک و تعامل جدی 

داشته باشد.
یک  روابط عمومی  این که  بیان  با  وی 
این  در  نباید  و  است  تخصصی  نهاد 
باشیم،  داشته  ساده انگاری  رابطه 

واحدهای  از  یکی  روابط عمومی،  گفت: 
در  و  است  دستگاهی  هر  در  حساس 
شهرداری،  کارکرد  به دلیل  شهرداری ها 
کار روابط عمومی از حساسیت بیش تری 
افزود:  کرمان  است.شهردار  برخوردار 
بیش تر  شهرداری  با  شهروندان  ارتباط 
در  کار  بنابراین،  است؛  دستگاهی  هر  از 
حوزه ی روابط  عمومی  شهرداری نیاز  به  

تالش  شبانه  روزی دارد.
روابط  داریم  انتظار  داد:  ادامه  عالم زاده 
روابط  فقط  اخیر،  دوره ی  در   عمومی 
روابط  بلکه  نباشد؛  شهردار   عمومی 
سازمان های  و  معاونت ها  تمام   عمومی 
ارتباط  این که  ضمن  باشد؛  شهرداری 
ماست.وی  دغدغه ی  مهم ترین  مردم  با 
رسانه  حوزه ی  در  کارگروهی  تشکیل  از 

در  گفت:  و  داد  خبر  اطالع رسانی  و 
شهرداری کرمان نیاز داریم اطالع رسانی 
به صورت کلی و در همه ی حوزه های  را 
مجازی، واقعی، خبرگزاری ها و مطبوعات 
ببینیم؛ ضمن این که موضوعات مربوط به 
رسانه و اطالع رسانی در شهرداری باید با 

هماهنگی اصحاب رسانه دنبال شود.
شهردار کرمان افزود: اگر اصحاب رسانه 
از  بهتری  ارزیابی  باشند،  ما  کنار  در 
و  داشت  خواهند  شهرداری  عملکرد 
عملکردها را بهتر نقد می کنند. عالم زاده 
تالش های  از  تشکر  ضمن  ادامه،  در 
روابط عمومی  سابق  مدیر  ایالقی،  محمد 
و امور بین الملل شهرداری کرمان گفت: 
آقای ایالقی، در چند ماه اخیر، همراهی 
بسیار مطلوبی با حوزه ی شهردار داشت 
موضوعات  در  و  شبانه روزی  به صورت  و 
بیان  با  وی  برد.  پیش  را  کارها  مختلف 
این که اعتقاد داریم در حوزه ی مدیریت 
بیفتد،  اتفاق  و تحول  تغییر  باید  شهری 
در  اصالحاتی  دارند  انتظار  مردم  گفت: 
رویکرد  تغییر  با  اگرچه  ببینند؛  سیستم 
با  اما  داد،  انجام  را  اصالحات  می شود 
بیش تری  سرعت  کار  این  مدیر  تغییر 
عالقه مندی  به  کرمان  شهردار  می گیرد. 
و  فرهنگی  حوزه ی  در  ایالقی  محمد 
ایالقی،  آقای  گفت:  و  کرد  اشاره  هنری 
هنری  و  فرهنگی  حوزه ی  در  به زودی 
مشغول به کار خواهند شد که امیدواریم 

منشأ  شدند،  مشغول  که  سمتی  هر  در 
سیدرضا  از  عالم زاده  باشند.  خدمت 
میرحسینی، سرپرست مدیریت ارتباطات 
به عنوان  نیز  شهرداری  بین الملل  امور  و 
هم  و  مهندسی  حوزه   در  هم  که  فردی 
پرتالش  رسانه  و  مطبوعات  حوزه ی  در 
و  تخصص  گفت:  و  کرد  یاد  است، 
آشنایی مهندس میرحسینی به امور فنی 
حوزه ی  در  می شود  موجب  شهرداری، 
حوزه ی  کارشناس  به  نیاز  روابط عمومی 
مهندس  از  وی  باشد.  نداشته  فنی 
ساختار  ایجاد  با  خواست  میرحسینی 
شهرداری  روابط عمومی  در  مطلوب 
کرمان، تالش کند عملکرد شهرداری به 
شهروندان منتقل شود و صدای شهرداری 

را به مردم برساند.
محمد ایالقی، مدیر سابق روابط عمومی و 
امور بین الملل شهرداری کرمان نیز ضمن 
تشکر از شهردار کرمان گفت: در هر کجا 
که شهردار محترم صالح بدانند، هم چون 
گذشته تمام تالش خود را به کار می گیرم. 
سیدرضا میرحسینی، سرپرست مدیریت 
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
کرمان نیز ضمن تشکر از ُحسن اعتماد 
روابط عمومی  مدیریت  کرمان،  شهردار 
و  دانست  سنگینی  بسیار  مسئولیت  را 
از  اظهار امیدواری کرد بتواند به بخشی 
حوزه ی  در  کرمان  شهردار  خواسته های 
بپوشاند.وی  عمل  جامه  روابط  عمومی 

افزود: تالش می کنیم مظلومیت شهرداری 
کرمان به جامعه منتقل شود؛ چراکه کار 
کارکنان شهرداری در حوزه های مختلف، 
با  شهرداری  کارکنان  و  است  ایثارگری 
دشواری های فراوان در حوزه های مختلف 

مشغول به کار هستند. 
امور  و  ارتباطات  مدیریت  سرپرست 
فعال  بر  کرمان  شهرداری  بین الملل 
عمومی  روابط   بین الملل  حوزه ی  شدن 
باید با شهرهای  هم تأکید کرد و گفت: 
به ویژه شهرهای کشورهای  دنیا  مختلف 
اسالمی و شهرهایی که از نظر تاریخی با 
کرمان مشابهت دارند، ارتباط برقرار کرده 
و از توان خدمات فنی و مهندسی آن ها  
استفاده کنیم. میرحسینی دوره ی جدید 
مهندس  حضور  با  را  کرمان  شهرداری 
عالم زاده، شهردار کرمان، دوره ای طالیی 
کرمان  شهردار  این که  گفت:  و  دانست 
نسبت به روابط  عمومی و رسانه ها دقت 
دارند و در این زمینه وقت می گذارند تا 
با  دوسویه  ارتباط  و  عمومی  روابط   کار 
جای  کنند،  تبیین  را  رسانه ها  و  مردم 
در  است  ذکر  به  الزم  دارد.  قدردانی 
معرفی  ضمن  کرمان  شهردار  آیین  این 
سیدرضا میرحسینی، به عنوان سرپرست 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
محمد  خدمات  از  کرمان،  شهرداری 
ایالقی، مدیر سابق روابط  عمومی و امور 

بین الملل شهرداری کرمان تقدیر کرد.

ارتباط شهروندان با شهرداری بیش از هر دستگاه دیگری است؛ بنابراین، کار در حوزه  روابط  عمومی  شهرداری نیاز  به  تالش  شبانه  روزی دارد

در نهمین مجمع مدیران ومسئوالن سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشور از اداره کل اوقاف کرمان برای 
هفتمین سال متوالی به عنوان اداره کل برتر کشور 

تجلیل و قدردانی شد.
 مسئول روابط عمومی اوقاف استان کرمان ضمن 
اعالم این خبر گفت: درراستای تحقق برنامه ی سال 
وروسای  مدیران  سراسری  اجالس  ۱۳۹۶نهمین 
جهت  کشور  وامورخیریه  اوقاف  سازمان  ادارات 
تجلیل از ادارات کل برتر با حضور نماینده ولی فقیه 

وریاست سازمان اوقاف کشور برگزارشد.    
روح اهلل رستمی افزود: براساس بازرسی های انجام 
شده در خصوص عملکرد برنامه ها و ورود اطالعات 
در سامانه  جامع موقوفات و بقاع متبرکه، اداره کل 
الف  قرار گرفتن در طیف  بر  استان عالوه  اوقاف 
ادارات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ارزیابی 
عملکرد ساالنه طی  شش سال گذشته  در میان 
ادارات اوقاف سراسر کشور رتبه برتر را کسب کرده 
است.   رستمی با اشاره به این که در این مجمع از  
اداره کل اوقاف کرمان برای هفتمین سال متوالی  
به عنوان اداره کل برتر کشور تجلیل و قدر دانی 
شد، تصریح کرد: در این اجالس نیز  ادارات اوقاف 
نواحی ناحیه یک و دو شهرستان کرمان، شهربابک، 
همچنین  و  بردسیر  زرند،  سیرجان،  رفسنجان، 
و  فرهنگی  پشتیبانی،  و  توسعه  معاونت های 
اجتماعی، بهره وری اقتصادی ، ثبتی و حقوقی، اداره 
مالی، انفورماتیک، اداره تحقیق و روابط عمومی نیز 

تجلیل وقدردانی شد.

برای هفتمین سال متوالی؛ 

اوقاف کرمان حائز رتبه برتر 
کشور شد

و مدیران  معاونین  اولین گردهمایی   
کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مدیران  مدیرعامل،معاونین،  حضور  با 
و  سیرجان  آبفای  شرکتهای  عامل 
امور  روسای  از  جمعی  و  رفسنجان 
ستاد  اجتماعات  سالن  در  ادارات 

مرکزی برگزار شد.
رئیس  طاهری  محمد  جلسه  این  در 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان کرمان طی سخنانی 
گفت: مجموعه شرکت آبفا با کوشش 
و تالش شبانه روزی مشغول فعالیت 
اقتصادی  شرایط  بدترین  در  و  است 
کمبود  و  مشکالت  همه  علیرغم 
کارکنان  و همدلی  با تالش  اعتبارات 
شرکت توانسته ایم پروژه های بسیار 
امر  این  که  نمائیم  اجراء  را  خوبی 
مرهون لطف خدا و اعتماد مسئولین 

و مردم است .
باالترین  در  شرکت  این  افزود:  وی 
دارد  قرار  حاکمیت  با  تعامل  سطح 
مختلف  سالهای  در  که  ای  گونه  به 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
اسالمی از هر جناحی ،حامی شرکت و 
قدردان فعالیت های آن بوده و هستند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمان 
در ادامه سخنان خود بیان داشت: این 

مجموعه با خرد جمعی اداره می شود 
و همه باید در اداره شرکت مشارکت 
داشته باشند و خود را در قبال منافع 
شرکت و کارکنان آن مسئول بدانند. 
شهرهای  در  امور  مدیران  از  وی 
خدمات  راستای  در  خواست  مختلف 
رسانی به شهروندان،از حقوق شرکت 
دفاع نموده و با کسب بموقع درآمدها 
و وصول مطالبات مشکالت اقتصادی 
بر  تاکید  با  نمایند.طاهری  مرتفع  را 
میدان دادن به نیروهای جدید افزود: 
شرکت  کارشناسان  و  مدیران  باید 

به  آبفا  به علم و دانش روز و شرکت 
تکنولوژی روز مجهز شوند.همچنین به 
تاسی از مقام معظم رهبری،در جهت 
تولیدات  از  ایرانی،  کاالی  از  حمایت 

داخلی استفاده شود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمان 
با اشاره به کاهش نزوالت جوی افزود: 
سختی  بسیار  تابستان   ،۹7 تابستان 
به منظور پشت سر گذاشتن  و  است 
استان  سرتاسر  در  آبی  کم  بحران 
باشند  کار  به  آماده  تاسیسات  همه 
مصرف،  پر  مشترکین  شناسایی  و 

منابع آبی جایگزین از قبیل چاههای 
در  ها  کارخانه  شهرداری،  کشاورزی، 

دستور کار قرار گیرد.
گردهمایی  این  آغاز  در  است  گفتنی 
و  فنی  پشتیبانی،  و  مالی  معاونین 
مهندسی، بهره برداری ، مشترکین و 
برنامه ریزی به بیان مسائل حوزه های 
مربوطه پرداختند و در پایان برنامه نیز 
از شرکت ها و اموراتی که در ارزیابی 
عملکرد سال ۹5، حائز رتبه برتر شده 
قدردانی  سپاس  لوح  اهداء  با  بودند، 

شد.

 آبفای استان در باالترین سطح تعامل  با حاکمیت 
قرار دارد
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مدیر مجتمع مس سرچشمه:

روابط عمومی مس سرچشمه در حوزه مردمداری و پاسخگویی 
خوش درخشید

مدیران  گردهمایی  چهارمین 
معدن  صنعت،  سازمان  روابط عمومی 
حضور  با  کشور  استان های  تجارت  و 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

شهر سرچشمه رفسنجان برگزار شد.
مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
در این گردهمایی اظهار کرد: سرچشمه 
شهر صنعت مس ایران و جزء افتخارات 
صنعت کشور است و همکاران ما در این 
صنعت خاک را از عیار متوسط 0.۶ به 
 ۹۹.۹۹۹ عیار  با  کاتدی  خالص  مس 
می رسانند که بهترین مس تولیدی در 

دنیا است.
دهه  از  سرچشمه  مس  افزود:  وی 
نصب  عملیات  و  شد  آغاز  کارش   50
با  و  آغاز   5۳ سال  در  آن  راه اندازی  و 
از  آمریکایی ها  اسالمی  انقالب  پیروزی 
اینجا رفتند و کارشناسان آمریکایی فکر 
نمی کردند این صنعت به دست توانمند 

خود ایرانی ها راه اندازی شود.
مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
تالش  و  همت  با  کرد:  خاطرنشان 
روزافزون مهندسان ایران و به کارگیری 
شبانه روزی،  تالش  و  تجربه  و  دانش 
 ۶۱ خرداد  سوم  در  آندی  مس  اولین 
همزمان با آزادسازی خرمشهر به تولید 
رسید و در سال های بعد از آن زنجیره 

شاهد  را  کشور  مس  تولید  پیوسته 
هستیم.

ذخایر  به  توجه  با  داد:  ادامه  احمدی 
معدنی کشور، طرح های توسعه در دهه 
70 در نظر گرفته شد و معادن کرمان 

با  و  شدند  راه اندازی  هم  آذربایجان  و 
توجه به ذخایری که در دنیا داریم روند 

توسعه ما ادامه خواهد داشت.
مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
در ادامه بیان داشت: در کنار تولید مس 
مباحث زیست محیطی هم برای ما مهم 
بوده که در این راستا پروژه هایی شروع 

کردیم. 

مدیریت  و  آب  زمینه  در  گذشته  سال 
بین المللی  جایزه  شدیم  موفق  سبز 
آوریم.  دست  به  را  دنیا  سبز  انرژی 
محیط زیست  حوزه  در  افزود: مس  وی 

در  داده که  انجام  سرمایه گذاری جدی 
مس  اسید  کارخانه  طرح  زمینه  این 
بهره برداری  به  پایان سال  تا  سرچشمه 
گاز  از  ناشی  آالیندگی  و  رسید  خواهد 

so2 حذف می شود.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  احمدی 
مس  روابط عمومی  قدمت  به  خود 
سرچشمه اشاره کرد و گفت: عمر روابط  
با عمر  عمومی مس سرچشمه همسان 
این مجتمع است و اتفاق خوبی که در 
افتاده  سرچشمه  مس  روابط  عمومی 
و  است  حوزه  این  در  مدیریتی  ثبات 
روابط  عمومی مس سرچشمه پویا، فعال 
و پاسخگو بوده است.مدیر مجتمع مس 
روابط   از  آنچه  کرد:  تصریح  سرچشمه 
عمومی ها درخواست داریم مردم مداری 
عمومی  روابط  که  است  پاسخگویی  و 
مس سرچشمه در این حوزه درخشیده 
پاسخگویی  و  مردمداری  این  و  است 
آن  الزمه  که  مدیریت  دانش  بر  عالوه 
باید  که  دارد  دیگری هم  الزامات  است 
لحاظ شود.احمدی عنوان کرد: با توجه 
از  ارتباطی  مهارت  شرکت ها  بزرگی  به 
روابط عمومی ها  که  است  مهمی  موارد 
باید رعایت کنند آنچه ما مدنظر داریم 
افزایش فضای  به  با توجه به حضور رو 
فضای  حوزه  در  باید  قطعا  مجازی، 
حضورمان  جدید  مجازی  و  الکترونیک 
با  را  خود  رسالت  بتوانیم  و  باشد  فعال 

فضای مجازی به منصه ظهور برسانیم.
این  با  بیان داشت: مس سرچشمه  وی 
پتانسیل باال جزو ارکان اصلی کشور در 

حوزه مس جهان است. 
سونیا پور یامین در چهارمین گردهمایی 
صنعت،  سازمان  روابط عمومی  مدیران 

در  کشور  استان های  تجارت  و  معدن 
شهر سرچشمه اظهار کرد: حوزه صنعت 
در کشور مظلوم است که بخشی از آن 
کم کاری خود ما است خصوصاً در این 
زمان بسیار حساس که باید از ظرفیت 
بیان  با  وی  باشند.  مطلع  صنعت  های 
های  پتانسیل  از  مردم  هنوز  اینکه 
ندارند،  اطالع  کرمان  استان  صنعتی 
این  با  سرچشمه  مس  کرد:  تصریح 
پتانسیل باال جزو ارکان اصلی کشور در 

حوزه مس جهان است. 
وی ابراز کرد: خواهشمندم راجع به این 
هزینه  و  بگذاریم  وقت  بیشتر  مسائل 
کنیم چرا که این هزینه تبلیغات نیست 
چون بخش اعظم صنعت در جامعه ما 
باید  مردم  و  است  رسانی  اطالع  بخش 
کشور  در  هایی  پتانسیل  چه  بدانند 

وجود دارد. 
مشاور رسانه ای وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به این مطلب که امروز 
همه دشمنان وارد جنگ اقتصادی شده 
اند و می خواهند از طریق اقتصاد، کشور 
دشمنان  کرد:  تصریح  کنند،  فلج  را 
کردن  فلج  برای  را  مختلفی  ابزارهای 
امروز  گیرند،  می  کار  به  کشور  اقتصاد 
همه ما از طریق رسانه ها باید وفاق ملی 
را  خصوصی  بخش  باید  و  کنیم  ایجاد 
وارد کار کنیم تا عرق ملی را در مردم 

باال ببریم. 
معدن  صنعت،  وزیر  ای  رسانه  مشاور 
اطالع  شورای  داشت:  بیان  تجارت  و 
استان های  در  معدن  و  رسانی صنعت 
کشور باید تشکیل شود و ارتباط ادارات 
صنعت و معدن را با سازمان های ذیربط 

و مدیران صدا و سیما برقرار می کنیم.

ضرورت وفاق ملی و همدلی رسانه ها برای حمایت از کاالی داخلی

         حسین احمدی، مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان  تصریح کرد: آنچه از 
روابط عمومی ها درخواست داریم مردم مداری و پاسخگویی است که روابط عمومی مس 

سرچشمه در این حوزه درخشیده است و این مردمداری و پاسخگویی عالوه بر دانش مدیریت 
که الزمه آن است الزامات دیگری هم دارد که باید لحاظ شود. 

در حوزه محیط زیست 
سرمایه گذاری جدی انجام 

داده که در این زمینه 
طرح کارخانه اسید مس 
سرچشمه تا پایان سال به 
بهره برداری خواهد رسید و 
 so2 آالیندگی ناشی از گاز

حذف می شود
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان

وضعیت  درباره  رودری«  دکتر»جعفر 
اقتصاد مقاومتی در استان کرمان گفت: 
استان  در  مقاومتی  اقتصاد  پیاده سازی 
کلی  سیاست های  راستای  در  کرمان 
ابالغی مقام معظم رهبری، سیاست های 
اقتصاد  اجرای  رویکردهای  و  نظام  کلی 

مقاومتی اجرا شد.
اقتصادمقاومتی  رویکردهای  به  وی 
و  تولید  افزایش  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
اقتصاد،  برون گرایی  اقتصاد،  درون زایی 
مردمی  و  بنیانی  عدالت  بنیان،  دانش 
مهم ترین  جمله  از  اقتصاد  کردن 
هستند. اقتصادمقاومتی  رویکردهای 

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
آینده  به  برنامه محور  نگاه  کرمان  استان 
ها  سیاست  این  اهداف  از  را  برنامه ها 
برشمرد و افزود: برنامه محوری ها در قالب 
گرفته  نظر  در  مدت  میان  و  مدت  بلند 
در  که  اقداماتی  از  بخشی  و  است  شده 
کوتاه مدت و میان مدت تعریف می شوند 
حتما باید منطبق بر چشم انداز بلندمدت 
برنامه های  برآنکه  تاکید  با  باشند.وی 
اقتصادمقاومتی در سه مقطع کوتاه مدت، 
شوند،  تنظیم  بلندمدت  و  میان مدت 
براساس  کرمان  استان  در  داد:  ادامه 
سیاست های کلی اقتصادمقاومتی ابالغی 
رییس  و  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
جمهور، هدف گذاری ها انجام شد که در 
گام نخست رشد اقتصادی پویا و پایداری 
تعادلی  سازکار  یک  در  اقتصادی  رشد 

پیش بینی شد.
اقتصادی  رشد  به  اشاره  با  رودری 
پیش بینی شده در سند چشم انداز کشور 
و استان کرمان بیان کرد: اگر نرخ رشد 
درصد   8.5 سال  پنج  طی  اقتصادی 
محقق شود، درآمدسرانه و معیشت مردم 
استان در پایان دوره پنج ساله بین ۳0 تا 

۳5 درصد رشد خواهد داشت.
و  اشاره  کار  بازار  هدف گذاری  به  وی 
عنوان کرد: ۱۶0 هزار فرصت شغلی طی 
سال های برنامه بایستی ایجاد می کردیم 
تا بتوانیم به نرخ رشد بیکاری زیر هشت 

درصد برسیم.
و مشکالت  نواقص  به  مقام مسئول  این 
پیش روی ساختار اقتصادی استان اشاره 

کرد وگفت: در این راستا باید رویکردهای 
درست اقتصادی و مدیریتی در استان در 
اهداف  به  بتوانیم  تا  می شد  گرفته  نظر 
این  در  که  یابیم  دست  اقتصادی  کالن 
استان  اقتصادی  ساختار  اصالح  راستا 

باعث پایداری اقتصادی خواهد شد.
کشاورزی  وضعیت  به  اشاره  با  رودری 
نقاط  از  یکی  بعنوان  کرمان  استان 
تصریح  مطرح  استان  اقتصاد  ناپایداری 
اقتصاد  در  کشاورزی  بخش  سهم  کرد: 
برابر  سه  و  باال  بسیار  کرمان  استان 
وضعیت کشوری است و این با وضعیت 
انداز  چشم  در  منفی  بیالن  و  کم آبی 
ناپایداری  نقاط  از  استان یکی  بلندمدت 
اقتصاد استان محسوب می شد که باید 
در حوزه اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی 
های کالن استان مورد توجه واقع می شد.

اصالح  برای  راهکار  دو  کرد:  اضافه  وی 
نخست  دارد  وجود  اقتصادی  ساختار 
سهم  آینده  برنامه ریزی های  در  اینکه 
دارای  و  آب  به  متکی  کمتر  بخش های 
یابد که  افزایش  استان  افزوده در  ارزش 
میان  برنامه ریزی های  در  خوشبختانه 
مورد  مهم  این  استان  بلندمدت  و  مدت 
توجه قرار گرفته است، همچنین یکی از 
ظرفیت های مهم استان بخش کشاورزی 
محصوالت  برخی  به طوری که  است، 
محصوالت  جزء  استان  کشاورزی 
برتر  رتبه های  و  می باشند  استراتژیک 
این موضوع  لذا نمی توان  کشوری داریم 

را نادیده گرفت.
و  کشت  الگوی  اصالح  افزود:  رودری 
به  باید  استان  در  آبیاری  روش های 
آب  بهره وری  که  شود  مدیریت  گونه ای 
استان را افزایش دهد، تا بتوانیم متناسب 
مصرفی  آب  استان  توسعه  برنامه  با 

کشاورزی و صنعتی را تامین کنیم.
وی فراوری ظرفیت های معدنی استان را 
استان  توسعه  های  دیگر جهت گیری  از 
کرمان  استان  کرد:  عنوان  و  برشمرد 
معادن  افزوده  ارزش  درصد   40 حدود 
اختصاص  خود  به  را  کشور  نفتی  غیر 
صنایع  که  است  الزم  بنابراین  داده، 
در  معدن  به  وابسته  صنایع  و  فرآوری 
استان به گونه ای طراحی و تکمیل شوند 

که سهمی از توسعه داشته باشند.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
استان کرمان صنعت گردشگری را یکی 
از ظرفیت های دیگر استان کرمان دانست 
و بیان کرد: در حال حاضر استان کرمان 
دولت  طول  )در  جهانی  ثبت  اثر  هفت 
تدبیر و امید از دو اثر به هفت اثر افزایش 
یافته است( و ۶۶5 اثر ثبت ملی دارد که 
خود نشان از ظرفیت تاریخی این استان 

در راستای جذب گردشگر است.
وی ظرفیت های تاریخی استان کرمان را 
بی نظیر دانست و مطرح کرد: ظرفیت های 
بی نظیر  نیز  استان  طبیعی  گردشگری 
شهداد،  کلوت های  به  می توان  که  است 
اشاره   ... و  خبر  شده  حفاظت  منطقه 
کرد، بنابراین صنعت گردشگری می تواند 
اقتصاد  تحقق  در  و  استان  توسعه  در 

مقاومتی نقش آفرین باشد.
این مقام مسئول با تاکید برآنکه داشتن 
مدل مدیریتی و اجرایی برای رسیدن به 
اهداف الزامی است، اظهار کرد: براساس 
خالء  مهمترین  قبلی  برنامه های  تجربه 
مشاهده در برنامه های توسعه ای استان، 
عدم وجود رد پای مشارکت های بخش 
و  بود  توسعه  برنامه های  در  غیردولتی 
منابع  تامین  برنامه های  روی  همچنین 

مالی کمتر کار شده بود.
رویکردهای  از  الهام  با  کرد:  تصریح  وی 
مردمی  بر  تاکید  که  مقاومتی  اقتصاد 
استفاده  دنبال  به  دارد،  اقتصاد  کردن 
مشارکت های  جلب  برای  روش هایی  از 
مردمی و سودجستن از ظرفیت بنگاه های 
بزرگ اقتصادی رفتیم تا به عنوان عوامل 
در  رشد  پیشران  نقش  اقتصادی،  رشد 
مناطق و نواحی مختلف را برعهده داشته 
پروژه های  کرد:  بیان  رودری  باشند. 
مشخصی با هدف ایجاد تحرک اقتصادی 
در یک منطقه با یک عامل اقتصادی که 
در  است،  اقتصادی  پیشران  عنوان  به 
مناطق تعریف کرده ایم که برای این مهم 
اقتصادی  بزرگ  موسسات  و  بنگاه ها  از 
استفاده شده و در حال حاضر حدود 25 
بنگاه اقتصادی به عنوان معین اقتصادی 

در سطح استان ایفای نقش می کنند.
وی تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی یا 

به دنبال شناسایی یک عامل مانع در امر 
ایجاد  نگاه  با  یا  بودیم  توسعه و رفع آن 
برای  پیشران  عامل  و  رشد  قطب  یک 
رشد اقتصادی از ظرفیت های آن منطقه 
ما  دیدگاه های  جمله  از  کنیم  استفاده 

برای توسعه اقتصادی استان هستند.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
در  دولت  امکانات  میزان  کرد:  مطرح 
بروکراسی  و  انسانی  مالی،  بخش های 
نگاه  با  مقررات  و  قوانین  و  اداری 
تمرکزگرایی شدید که اختیارات مدیران 
در  لذا  است،  داده  کاهش  را  منطقه ای 
سیال  به صورت  نمی توان  عمال  فضا  این 
تنها  نمی توان  آنکه  ضمن  کرد،  حرکت 
اهداف  پیشبرد  برای  دولت  ظرفیت  از 

استفاده کرد.
مثلث  طرح  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
برای  استاندار  توسط  اقتصادی  توسعه 
ارکان  بین  وفاق  و  همگرایی  ایجاد 
این  اساس  کرد:  اظهار  ارایه شد،  استان 
که  عناصری  و  عوامل  که  بود  این  تفکر 
را  هستند  دخیل  استان  توسعه  امر  در 
پیشرفت  تا  داده  قرار  یکدیگر  کنار  در 
رقم  همه  همراهی  و  همکاری  با  استان 
به  اشاره  با  مسئول  مقام  شود.این  زده 
و  همگرایی  برای  میثاق نامه هایی  امضاء 
وفاق کاری توسط مسئولین استان برای 
استان  توسعه ای  برنامه های  پیاده سازی 
ظرفیت  از  استفاده  کرد:  نشان  خاطر 
بنگاه های اقتصادی به عنوان همیار دولت 
توسعه  مثلث  دوم  گام  توسعه،  امر  در 
اقتصادی بود.وی با بیان اینکه هم اکنون 
عهده دار  یک  هر  اقتصادی  بنگاه   25
شده اند،  استان  از  بخش  یک  توسعه 
اظهار کرد: یکسری طرح ها و پروژه ها که 
نقش پیشران توسعه هر منطقه هستند، 
در مناطق تعریف شد، قابل ذکر است که 
آثار اجرایی این پروژه به بخش های دیگر 
سرآغاز  و  کرد  خواهد  سرایت  اقتصادی 
مناطق  اقتصادی  رشد  شدن  فراگیر 
یا  توانمندسازی  طرح های  باشند.رودری 
توان افزایی مردم را از جمله شرح وظایف 
معین های اقتصادی ذکر کرد و افزود: از 
الگوی توان افزایی مردم که مورد استفاده 
اصطالحا  که  است  بین المللی  موسسات 
می شود  گفته  آن  به  سرمایه   5 مدل 
مشارکت  جلب  بر  مبتنی  واقع  در  که 
اجتماعی است، در استان کرمان استفاده 
شد به این طریق که بدون آنکه پول یا 
اختیار  در  مستقیم  صورت  به  اقتصادی 
مردم قرار دهیم، آنها را توانمند کنیم و 
آموزش  آنها  به  ماهیگیری  اصطالح  در 
خانگی  خرد،  مشاغل  عمدتا  دهیم، 
مقوله  این  در  خوداشتغالی  مشاغل  و 

هدف گذاری شده اند.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
استان کرمان تاکید کرد: تقریبا این طرح 
کربن  ترسیب  شده  بومی  طرح  همان 
دیده  اینجا  در  که  سازکاری  می باشد 
در  تجربه  اما  محصول  تولید  است  شده 
نقاط مختلف کشور و استان نشان داده 
تولید  از  پس  مشکالت  عمدتا  که  است 
اصلی  مشکل  و  می دهند  نشان  را  خود 
است  محصول  فروش  و  بازاریابی  در 
پشتیبانی  اقتصادی  معین های  بنابراین 
در بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف را 

انجام می دهند، قابل توجه است که این 
شبکه صرف تولید نیست بلکه تا عرضه 

محصول پشتیبانی می کند.
وی اجرای پروژه های اقتصادی را از دیگر 
شرح وظایف معین های اقتصادی برشمرد 
نگاه  بخش  این  عمدتا  کرد:  اظهار  و 
انتفاعی به اجرای پروژه ها دارد اما جنس 
به گونه ای  می شود  اجرا  که  پروژه هایی 
است که بتوانند محرک و پیشبرنده رشد 

باشند که قابل انتشار باشد.
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  دبیر 
اجتماعی،  پروژه های  کرمان،  استان 
شرح  دیگر  از  را  آموزشی  و  فرهنگی 
داد:  ادامه  و  کرد  ذکر  معین ها  وظایف 
نگاه  با  است  ممکن  پروژه ها  این  عمدتا 
اقتصادی  معین  طرف  از  انتفاعی  صرف 
معین ها  لحظه  این  تا  و  نشوند  تعریف 
و  خیرخواهانه  اقدامات  راستای  در 
انجام  خود  اجتماعی  مسئولیت های 

داده اند.
در  که  اقتصادی  مدل  کرد:  عنوان  وی 
استان کرمان در حال اجرا است مبتنی 
بر برنامه ریزی هسته ای با تاکید بر موارد 
هسته ای و کلیدی در هر منطقه است؛ با 
توجه به منابع و امکانات محدود دولت، 
قوانین مزاحم و اختیارات محدود بنابراین 
معین های اقتصادی و بنگاه های اقتصادی 
پیاده سازی  برای  دولت  حال  کمک 
به  پاسخ  در  رودری  شده اند.  برنامه ها 
این سوال که اجرای این مدل در استان 
است؟  داشته  دنبال  به  نتایج  آیا  کرمان 
به ایسنا گفت: در ابتدا دستاوردهای این 
سه  اکنون  که  قلعه گنج  شهر  در  مدل 
سال از اجرای این طرح می گذرد اشاره 
می کنیم، اگر تمرکز ما بر شهر قلعه گنج 
باشد پیامدهای آن در مقوله اقتصادی و 
رونق اقتصادی از میزان قیمت امالک و 
ساخت وسازهایی که در شهر قلعه گنج و 
رونق اقتصادی که در محصوالت تولیدی 
شهرستان تقریبا خود را نشان داده است، 

مشاهده می کنیم. 
بیکاری  نرخ  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
در شهرستان قلعه گنج در سال ۹0 بیش 
از 27 درصد بود اما در سرشماری سال 
رسید،  درصد   7.۶ به  نرخ  این   ۱۳۹5
رشد  و  آموزشی  لحاظ  به  کرد:  تصریح 
و  جرم  کاهش  دانش آموزان،  تحصیلی 
جنایت، افزایش ضریب امنیتی شهرستان 
این  پیامدهای  دیگر  از  نیز  قلعه گنج 
مدیریت  سازمان  رییس  هستند.  الگو 
در  که  آنچه  کرد:  بیان  برنامه ریزی  و 
و  است  داده  رخ  استان  کالن  سطح 
در  را  اقتصادی  مدل  این  دستاوردهای 
کنیم،  بررسی  استان  کالن  شاخص های 
از  یکی  سرمایه گذاری  می کنم  تصور 
است  اقتصادی  شاخص های  مهم ترین 
بنابراین در قالب مثلث توسعه اقتصادی 
در استان کرمان 7۶ هزار میلیارد تومان 
بخش  توسط  سرمایه گذاری ها  حجم 
برای  امروز  تا  که  می باشد  غیردولتی 
میلیارد  هزار   ۳8 طرح ها  این  اجرای 
یک  همچنین  است،  شده  هزینه  تومان 
هزار و ۱7۹ طرح با مبلغ حدود 22 هزار 
به  و  تکمیل  طرح ها  این  تومان  میلیارد 

بهره برداری رسیده اند.
ادامه در صفحه 5

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  استان تشریح کرد؛
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ادامه از صفحه 4
سایر  احتساب  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
حوزه های  در  که  سرمایه گذاری هایی 
شده  انجام  استان  در  اقتصادی  مختلف 
سرمایه گذاری  که  است  این  ما  برآورد 
میلیارد  هزار   ۱5 تا   ۱2 حدود  داخلی 
چهار  این  طی  استان  در  ساالنه  تومان 
است  شده  انجام  سرمایه گذاری  سال 
گذشته  سال های  روند  با  را  آن  اگر  که 
در  توجهی  قابل  افزایش  کنیم،  مقایسه 
استان مشاهده می کنیم که نشان دهنده 
رشد سرمایه گذاری استان در چند سال 

گذشته است.
این مقام مسئول به میزان سرمایه گذاری 
خارجی در استان اشاره کرد و افزود: طی 
سال های ۹2 تا ۹۳ حدود 5۳0 میلیون 
دالر به شکل FDI جذب سرمایه گذاری 
سال  در  و  انجام  که  داشته ایم  خارجی 
 4۹4 که  بزرگ  طرح  هفت  در  گذشته 
میلیون دالر مجوز FDI صادر شده است 

و در مراحل نهایی انجام هستند.
دالر  میلیارد   2.5 سرمایه گذاری  از  وی 
فاینانس و یوزانس در چهار سال اخیر در 
 ۱8 حدود  کرد:  بیان  و  داد  خبر  استان 
هزار میلیارد تومان ساالنه طی چند سال 
استان  در  خارجی  سرمایه گذاری  اخیر 
این رشد محسوس  کرمان داشته ایم که 

است.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
مدل  این  پیامدهای  به  کرمان  استان 
و  پرداخت  اشتغال  بخش  در  اقتصادی 
متوسط   75-85 سال  در  کرد:  عنوان 
فرصت   802 و  هزار   2۳ ساالنه  اشتغال 

حدود  ساالنه   85-۹0 دوره  در  شغلی، 
در  و  شغلی  فرصت   800 و  هزار   ۱2
حدود  دوره  این  متوسط   ۹0-۹5 دوره 
۳2 هزار نفر شغل ایجاد شده است و در 
شاهد  افزایشی  روند  این  بعدی  سنوات 
 ۳0 از  بیش  توانسته ایم  ما  و  هستیم 
هزار فرصت شغلی ساالنه ایجاد کنیم و 
است.وی صادرات  رکورد  یک  کامال  این 
غیرنفتی را به عنوان یک عامل مهم در 
اقتصادی برشمرد و  برون گرایی در رشد 
تصریح کرد: در چهار سال گذشته بیش 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی  از هشت 
میلیارد  دو  از  بیش  سالی   (  داشته ایم 
دالر ( که پنج درصد صادرات غیرنفتی کل 
کشور را شامل می شود. رودری ادامه داد: 
در ابتدای دولت تدبیر و امید 27 شرکت  
که  داشت  وجود  استان  در  بنیاد  دانش 
در حال حاضر با رشد ۱25 درصدی به 
۶۱ شرکت رسیده اند؛ آنچه حائز اهمیت 
است این است که میزان صادرات دانش 
دالر   28 دولت  ابتدای  در  استان  بنیاد 
از  بیش  به  عدد  این  امروز  و  است  بوده 
45۳ هزار دالر رسیده است.وی تولیدات 
شاخص های  از  دیگر  یکی  را  صنعتی 
در سال  افزود:  و  برد  نام  اقتصادی  رشد 
۹۶ بیش از 4.8 درصد رشد مصرف برق 
صنعتی استان بوده است، همچنین تعداد 
واحدهای تولیدی جدید حدود یک هزار 
و 200 واحد به بهره برداری می رسد که 
از 750  بیش  و  صنعتی  آن  واحد   4۳0
واحد تولیدی در سایر بخش ها می باشد.

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
از  دیگر  یکی  را  خودروسازی  صنعت 

و  دانست  استان  اقتصادی  محرکه های 
به ایسنا گفت: در سال ۹2 میزان تولید 
خودروی استان 48 هزار و 8۳5 دستگاه 
تولید  به  حاضر  حال  در  و  بود  خودرو 
بیش از ۱۱4 هزار خودرو در سال گذشته 
رسیده است و به دنبال آن هستیم که به 
خودرو  دستگاه  هزار   500 ساالنه  تولید 
از  یکی  را  بم  خودروسازی  برسد.وی 
تصریح  و  برد  نام  اقتصادی  معین های 
پیشران های  از  یکی  خودروسازی  کرد: 

اقتصادی شرق استان ایفای نقش کند.
ظرفیت های  از  یکی  را  معادن  رودری 
استان برشمرد و مطرح کرد: 40 درصد 
کشور  نفتی  غیر  معادن  افزوده  ارزش 
از  یکی  و  است  کرمان  استان  به  متعلق 
محورهای مهم در سند چشم انداز استان 
استخراج  اول  گام  در  است،  بخش  این 
صنایع  توسعه  دوم  گام  در  و  معادن 
استخراج  داد:  ادامه  است.وی  فراوری 
معادن از 45 میلیون تن در ابتدای دولت 
به بیش از ۶۳ هزار تن افزایش یافته است 

که بیش از 40 درصد رشد دارد.
یزی  برنامه ر  و  مدیریت  سازمان  رییس 
معدنی  فرآوری  صنایع  از  کرمان  استان 
سخن به میان آورد و عنوان کرد: میزان 
دولت  ابتدای  در  اسفنجی  آهن  تولید 
یازدهم صفر بود و در حال حاضر به بیش 
تولید  است،  رسیده  تن  میلیون   ۳.۶ از 
 ۱2.5 دولت  ابتدای  در  آهن  کنسانتره 
میلیون تن بوده است که اکنون با ۱00 
درصد رشد به 24.5 میلیون تن رسیده 
دولت  ابتدای  در  گندله  تولید  و  است 
حال  در  و  تن  میلیون   5 امید  و  تدبیر 

است. رسیده  تن  میلیون   ۱5 به  حاضر 
به  استان  دستی  صنایع  وضعیت  از  وی 
ایسنا گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید 
فرش  تولید  میزان  مربع  متر  هزار   ۱50
دست باف استان کرمان بود که اکنون به 

25۱ هزار متر مربع رسیده است.
بخش  در  کرد:  بیان  مسئول  مقام  این 
استان  گیری  ابتدای شکل  از  کشاورزی 
مجموعه   ۱۳۹2 تا  انقالب  از  قبل  از 
نوین  آبیاری  سیستم  هکتار  هزار   8۹
به  گذشته  سال  چند  طی  اما  داشتیم 
۱۳0 هزار هکتار رسیده است که نشان 
دهنده رشد 50 درصدی آن است.رودری 
از  را یکی دیگر  توسعه کشت گلخانه ای 
ابتدای  در  افزود:  و  برشمرد  شاخص ها 
هکتار   4۹0 و  هزار  یک  یازدهم  دولت 
داشتیم که در حال حاضر یک هزار 828 
هکتار رسیده است.وی به اقدامات صورت 
گرفته در راستای رونق بخش گردشگری 
اشاره کرد و افزود: در ابتدای دولت تدبیر 
و امید آثار ثبت جهانی استان 2 اثر بوده 
است که در حال حاضر 7 اثر ثبت جهانی 
در استان داریم، آثار ثبت ملی در ابتدای 
دولت ۶۳2 مورد و اکنون ۶۶5 اثر و آثار 
مرمتی ۱50 مورد و در حال حاضر بیش 
سازمان  است.رییس  رسیده  اثر   ۳50 از 
 50 از  بیش  از  برنامه ریزی  و  مدیریت 
درصد رشد مراکز اقامتی استان خبر داد 
و بیان کرد: یکی از سیاست های توسعه 
بوم گردی  واحدهای  ایجاد  گردشگری 
واحد  هفت  دولت  ابتدای  در  که  است 
که  بود  موجود  استان  در  بوم گردی 
اکنون 208 واحد بوم گردی داریم، ضمن 

بخش  به  تاریخی  بناهای  واگذاری  آنکه 
دولت  ابتدای  در  مورد  سه  از  خصوصی 
تدبیر و امید با 400 درصد رشد به ۱5 

مورد رسیده است.
تعداد  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
گردشگران خارجی که به استان کرمان 
حدود  دولت  ابتدای  در  کرده اند  سفر 
حاضر  حال  در  است  بوده  نفر  هزار   ۳2
خارجی  گردشگر   200 و  هزار   ۳4 به 
رسیده است، اظهار کرد: استان کرمان در 
گردشگران  از  بسیاری  مقصد  دولت  این 

داخلی بوده است.
تخت  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  رودری 
رسیده   4500 به   ۳۹00 از  بیمارستانی 
است، تصریح کرد: افزایش جمعیت تحت 
پوشش بیمه سالمت از ۹0 درصد به ۹۶ 

درصد اتفاق افتاده است.
ابتدای  از  جلسه   ۱04 برگزاری  از  وی 
در  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  گیری  شکل 
 ۳ مجموع  کرد:  بیان  و  داد  خبر  استان 
هزار پروژه  که در ستاد اقتصاد مقاومتی 
و طرح مثلث توسعه اقتصادی به تصویب 
رسیده اند و در دستور کار استان می باشند 
که  ۹2 هزار میلیارد تومان میزان حجم 
سرمایه گذاری تا این مرحله برای اجرای 
 48 کنون  تا  که  است  نیاز  پروژه ها  این 
هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 
از 70۶  پروژه  بهره برداری رسیدن 4۱۹ 
استان  در  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  پروژه 
معین های  کرد:  بیان  و  داد  خبر  کرمان 
در  پروژه  اقتصادی در حال حاضر ۱۹۳ 

حوزه های مختلف در دستور کار دارند.

مردم  نماینده  زاهدي  محمدمهدي  دکتر 
آموزش  کمیسیون  رئیس  و  کرمان 
 2۹ اسالمي  شوراي  مجلس  وتحقیقات 
در محل شرکت  با حضور  ماه  اردیبهشت 
کرمان  استان  شمال  برق  نیروي  توزیع 
مشترکین   و  ومرکز ۱2۱  دیسپاچینگ  از 
هاي  بخش  فعالیت  ودرجریان  بازدید 
مختلف این شرکت قرار گرفت.    درادامه 
بازدید  درجمع مدیران شرکت و اصحاب 
از  ورضایت  خرسندي  ابراز  ضمن  رسانه  
شمال  برق  نیروي  توزیع  شرکت  عملکرد 
استان کرمان گفت: تعهد ، خدمت رساني 
به موقع به مردم  توسط مدیران و کارکنان 
این شرکت ستودني است .وي افزود: بنده 
به عنوان نماینده مردم  اعالم مي کنم که 
از عملکرد این شرکت رضایت کامل داریم 
و امیدواریم که در سال جاري نیز بتوانیم 
با  استان کرمان  پیشرفت  و  توسعه  راه  در 
گام  ها  دستگاه  همه  همدلي  و  همکاري 
هاي موثري برداریم .زاهدي  به  وضعیت 
انشعابات غیرمجاز حاشیه شهر کرمان اشاره 
کرد و گفت: جمع آوري انشعابات غیرمجاز 
وضعیت  ساماندهي  و  آباد  اله  روستاي 
یک  نیازمند  مناطق  این  در  برق  شبکه 
روزي  شبانه  گروهي  کار  و  جهادي  همت 
بوده که با پیگیري این شرکت و همکاري 
کرمان  فرماندار  جمله  از  دستگاهها  سایر 
این معضل حل شده که این خود بایستي 
الگویی براي سایر شهرک ها و روستاها شود.

اسالمي همچنین  نماینده مجلس شوراي 
توجه به حفظ حقوق و کرامت شهروندي 

را از نکات قابل اهمیت  درسازمان دانست 
و اظهار داشت: خوشبختانه این شرکت در 
و  ها  فعالیت  تسریع  رجوع،  ارباب  تکریم 
رفع  مسائل ومشکالت مردم  توانسته به 
خوبي عمل نماید. وي  با بیان اینکه همه 
ما  باید خود را خادم مردم بدانیم، خدمت 
را یک  نظام مقدس جمهوري اسالمي  در 
نمایندگان  مجمع  گفت:  و  افتخاردانست 
عالیه  اهداف  پیشبرد  براي  کرمان   استان 
هرگونه  آماده  کرمان  استان  برق  صنعت 
همکاري و مساعدت مي باشد. دراین بازدید 
مهندس محمودشهبا نیز با تقدیر از حمایت 
ها و پیگیري هاي وی ژه دکتر زاهدي و دیگر 
نمایندگان شمال استان کرمان درخصوص 
برق  ي  ها  وپروزه  ها  طرح  اعتبار  تامین 
رساني  با اشاره به  سند استراتژیک شرکت  
خدمت رساني به مردم وتامین برق پایداررا 
دانست  شرکت  ورسالت  وظیفه  مهمترین 
حلقه  عنوان  به  برق  توزیع  وگفت:شرکت 
اصلي ارتباطي بین صنعت برق ومردم بوده و 
ازاین جهت میزان رضایت مندي مشترکین 
بسیار قابل اهمیت مي باشد. گفتني است 
درادامه این بازدید دکتر زاهدي با اهداي لوح 
یادبود به مهندس محمودشهبا  از خدمات 
و کارکنان شرکت  فعالیت هاي مدیران  و 
توزیع نیروي برق شمال استان کرمان  تقدیر 
و تشکر نمود.بر اساس این گزارش علیزاده 
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاي برق 
ارائه شده به ریاست  کرمان در توضیحات 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
شوراي اسالمي گفت: مرکز فوریت هاي برق 

شهرستان کرمان تعداد۳40000مشترک را 
راین،  گلباف،  ماهان،  کرمان،  در شهرهاي 
قرار  پوشش  تحت  چترود  باغین،  شهداد، 
از  حدود ۶0درصد  میزان  این  و  دهد  مي 
کل مشتـرکیـن حوزه عملیاتـي را شامــل 
مي شود. وي با بیان این مطلب که مرکز 
۱2۱ به صورت شبانه روزي پاسخگوي نیاز 

مشترکاني  باشد،گفت:  مي  برق  مشترکان 
که از طریق سامانه تلفني ۱2۱ با فوریت 
هاي برق در طول یک روز تماس مي گیرند 
به غیر از موارد قطع برق درخواست ها و 
موارد مطرح شده توسط مردم را از جمله 
روشنایي معابر وخرید انشعاب را به بخش 

هاي مختلف ارجاع داده مي شود.

از سوی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صورت گرفت؛

تقدیر از عملكرد شرکت توزیع نیروي برق شمال کرمان
تجلیل از 3 دهه فعالیت

»سید علی میر افضلی« در روابط 
عمومی مس سرچشمه 

در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی 
کرمان  استان  اجرایی  دستگاههای  های 
که به مناسبت بزرگداشت هفته ارتباطات 
بهارستان  تاالر  محل  در  عمومی  روابط  و 
کرمان برگزار گردید از سید علی میر افضلی 
شاعر ،پژوهشگر ادبیات و طنز نویس به پاس 
سه دهه فعالیت در روابط عمومی مجتمع 
مس سرچشمه تجلیل به عمل آمد. سید 
ادبیات  پژوهشگر  شاعر،  میرافضلی  علی 
در   ۱۳48 سال  در  و  ایرانی  طنزنویس  و 
رفسنجان بدنیا آمد. وی دانش  آموخته رشته 
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و از 
شاعران برجسته شعر کوتاه به  شمار می  رود. 
میرافضلی پدیدآورنده بیش از ۱۶ کتاب و 
۱0۱ مقاله ادبی است که بیشترین پژوهش  
هایش را در زمینه رباعی و شعر کوتاه انجام 
شاعران  دیوان  تصحیح  حوزه  در  و  داده 
اشعار  است.  داشته   فعالیت  نیز  قدیمی 
میرافضلی از سال ۱۳۶5 در مطبوعات به 
چاپ رسیده و اولین مجموعه شعر او با نام 
»تقویم برگ  های خزان« در سال ۱۳7۳ 
منتشر شد که در بردارنده غزل  ها، شعرهای 

نیمایی و اشعار کوتاه او بود. 
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مدیرکل کمیته امداد استان عنوان کرد؛

برپایی بازارچه جشن رمضان در کرمان
جذب 100 درصدی اعتبارات اشتغالزایی از سوی کمیته امداد 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان 
مددجویان  ویژه  رمضان  جشن  بازارچه  برپایی  از 
تا ۱0 خرداد  اردیبهشت  از ۳0  امداد کرمان  کمیته 

ماه خبر داد.
ویژه  تشریح  با  خبری  نشست  در  صادقی  یحیی   
برنامه های کمیته امداد در ماه رمضان اظهار داشت: 
در ماه رمضان امسال طرح اکرام ایتام به منظور جذب 
امداد  کمیته  پوشش  زیر  ایتام  برای  جدید  حامیان 

برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه عمده حامیان فعلی ایتام زیر پوشش 
عنوان  تهران هستند،  استان  از  امداد کرمان  کمیته 
کرد: در حال رایزنی هستیم تا در تهران هم یک پایگاه 

به نام کمیته امداد کرمان راه اندازی کنیم.
صادقی همچنین از برپایی بازارچه جشن رمضان ویژه 
از ۳0 اردیبهشت تا  مددجویان کمیته امداد کرمان 
بازارچه امسال  این  افزود:  ۱0 خرداد ماه خبر داد و 
در پارک مطهری دایر  و تعدادی از طرح های نمونه 
کمیته امداد به نمایش گذاشته می شود و فروش نیز 

دارند.
معرفی  را  رمضان  جشن  بازارچه  برپایی  اهداف  وی 
ایجاد  و  امداد  کمیته  مددجویان  توانمندی های 
بازاریابی برای تولیدات آنها دانست و ادامه داد: این 
از آن  برگزار می شود و مددجویان  بازارچه هر ساله 

رضایت دارند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان طرح مفتاح الجنه را 
نیز یادآور شد و گفت: سرکشی و دیدار از خانواده های 
مددجو و نیازمند با حضور مسئوالن و خیران جهت 

گره گشایی از مشکالت آنها صورت می گیرد.
دیگر  از  را  امداد  کمیته  خیران  از  تجلیل  صادقی 

برنامه های ویژه ماه رمضان برشمرد و اظهار داشت: 
این مراسم ۱0 خرداد ماه برگزار می شود و خیرانی که 
کمک های خاص در جهت محرومیت زدایی در استان 
کرمان انجام دادند، مورد تجلیل قرار می گیرند.وی به 
طرح های اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اشاره داشت و گفت: سال ۹۶ در بحث اشتغال، کمیته 
و  بود  استان  برتر در  امداد کرمان جزو دستگاه های 
بیش از ۱00 درصد اعتبارات در کمیته امداد جذب 

شده است.
استان  امداد  اشتغال کمیته  تعهد  ادامه داد:  صادقی 
پایان  بوده که  کرمان در سال گذشته 4 هزار مورد 
سال 7 هزار و 800 شغل یعنی دو برابر میزان تعهد 
شده را ایجاد کردیم.وی با بیان اینکه شغل های ایجاد 
شده همه پایدار بوده و راستی آزمایی آن هم توسط 
دستگاه های ناظر انجام شده است، عنوان کرد: همه 
بلکه  است،  نبوده  وام  پرداخت  محل  از  این شغل ها 
از  تعدادی  کار گیری  به  برای  کارخانه ها  با  رایزنی 
مددجویان صورت گرفته است.مدیرکل کمیته امداد 
مسکونی  واحد   800 امسال  گفت:  کرمان  استان 
برای مددجویان روستایی مناطق محروم با همکاری 
آن  اجرایی  زودی عملیات  به  سپاه ساخته شود که 
آغاز می شود.صادقی ادامه داد: بحث واگذاری مسکن 
مهر بالمتقاضی به مددجویان امداد را نیز در دستور 
اگر  که  بررسی کردیم  را  و دو شهرستان  داریم  کار 
به  برای مددجویان شهری  باشد  شرایط آن مناسب 

اجرا گذاشته می شود.
وی از کمک 22 میلیارد تومانی سال گذشته حامیان 
در طرح های اکرام ایتام و محسنین استان کرمان خبر 
داد و گفت: 2 میلیارد و 800 میلیون تومان نیز برای 

اطعام در ماه رمضان سال قبل کمک شد.
صادقی با اشاره به انتصاب نخستین مدیر زن کمیته 
 ۶0 داشت:  بیان  فاریاب  شهرستان  در  کشور  امداد 
را  کرمان  استان  در  امداد  کمیته  مددجویان  درصد 
زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند این تعداد در 

شهرستان فاریاب 70 درصد است.
افزود: تعداد مراجعان خانم به کمیته امداد هم  وی 
بیشتر هستند، ضمن اینکه به دلیل مشکالت خاصی 
می توانند  راحت تر  دارند،  خانوار  سرپرست  زنان  که 
عنوان کرد:  برقرار کنند.صادقی  ارتباط  با یک خانم 
مدیر جدید کمیته امداد شهرستان فاریاب که برای 
نخستین بار در کشور یک زن به این مسئولیت انتخاب 

شده است، از مددجویان فعال و با سابقه کار باال در 
کمیته امداد بودند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
اینکه سال  به  اشاره  با  استان کرمان همچنین  )ره( 
گذشته در آیینی 2 هزار و 850 خانوار مددجوی امداد 
را خودکفا اعالم کردیم، گفت: قطعا امسال هم این 
برنامه را داریم.وی ابراز داشت: خانواده های مددجویی 
که خودکفا می شوند در مرحله اول مستمری ماهانه 
آنها قطع می شود، اما دیگر خدمات موردی امداد از 
جمله فرهنگی، درمان و جهیزیه و مسکن را دریافت 
می کنند.صادقی تصریح کرد: پیش بینی ما این است 
مرحله  به  را  خانوار  هزار   ۳ جاری  سال  برای  که 

خودکفایی برسانیم.

 حجت االسالم سیدرضا فاطمی، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف 
استان  رسانه  اصحاب  با  نشست خبری  در  استان  امور خیریه  و 
کرمان با تبریک ماه مبارک رمضان با بیان اینکه در ماه رمضان 
با صبر و شکیبایی بندگی خدا را پیشه کنید اظهارداشت: اداره 
برنامه های  رمضان  مبارک  ماه  برای  خیریه  امور  و  اوقاف  کل 
کرمان  استان  امامزادگان  و  متبرکه  بقاع  سطح  در  فرهنگی 

می کند. برگزار 
وی با بیان اینکه یکی از این برنامه ها اجرای طرح ضیافت الهی 
 72 از  بیش  در  امسال  نیز  بهاری  آرامش  بیان کرد: طرح  است 
بقعه و با حضور ۱20 روحانی بومی و غیربومی در استان کرمان 

برگزار شد.
با  کرمان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
اشاره به اینکه برگزاری و اقامه نماز جماعت در سه نوبت صبح 
و ظهر و مغرب همراه با تفسیر قرآن و بیان احکام الهی یکی از 
افزود: برگزاری محافل انس  الهی است  برنامه های طرح ضیافت 
با قرآن با اجرای ترتیل خوانی و قرائت قرآن در بیش از ۶0 بقعه 

امامزادگان استان برگزار می شود. متبرکه و 
وی با بیان اینکه در روز دهم ماه مبارک رمضان که روز وفات 
بقاع  سطح  در  ویژه ای  برنامه های  است  خدیجه)س(  حضرت 
برگزار می شود گفت: بسیج  استان  امامزادگان سراسر  و  متبرکه 
مراسم  برگزاری  در  نیز  خواهران  علمیه  حوزه های  و  خواهران 

وفات حضرت خدیجه)س( همکاری دارند.
ماه  برنامه های  از  دیگر  یکی  فاطمی  سیدرضا  حجت االسالم 

بنیانگذار  ارتحال  مراسم  برگزاری  را  امسال  رمضان  مبارک 
جمهوری اسالمی، حضرت امام خمینی)ره( عنوان کرد و افزود: 
برنامه محوری اوقاف در امامزاده محمد)ع( کرمان در روز پانزده 
گرفته  نظر  در  افطاری  ضیافت  هم  آن  از  بعد  و  برگزار  خرداد 

شده است.
بقاع  در سطح  نیز  قدر  ویژه شب های  مراسم  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف  برنامه های  با  مراسم  این  که  می شود  برگزار  متبرکه 
فرهنگی مذهبی و احیای شب قدر همراه است بیان کرد: طرح 
توزیع افطاری ساده همراه با استفاده با اقالم ایرانی نیز در ایام 

ماه مبارک رمضان برگزار می شود.
با  کرمان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
افطاری  پرس  هزار   20 حدود  کرمان  شهر  در  اینکه  به  اشاره 
ساده در ایام ماه مبارک رمضان توزیع می شود عنوان کرد: وقف 
برای توسعه فرهنگ قرآن و وقف برای فعالیت فرهنگی و اطعام 
یکی  امروزه  و  توصیه می شود  رمضان  مبارک  ماه  در  روزه داران 

از نیازها و اولویت های استان کرمان است.
وی با بیان اینکه راه اندازی خیمه های معرفت نیز در این ایام در 
سطح بقاع متبرکه و امامزادگان استان انجام می شود گفت: این 
خیمه ها به ویژه در شب های قدر بسیار موثر هستند که مشاوره 

خانواده و جوانان نیز در آنها انجام می شود.
والدت  جشن  اینکه  به  اشاره  با  فاطمی  سیدرضا  حجت االسالم 
حسن  امام  طاها  آل  کریم  جشن  عنوان  با  بیت)ع(  اهل  کریم 
بقاع  در  نیز  افطاری  کریمانه  سفره های  با  همراه  مجتبی)ع( 

فطر  سعید  عید  نماز  برپایی  افزود:  می شود  برگزار  متبرکه 
برخی  در  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای  هماهنگی  با  نیز 
برگزار  استان  امامزادگان  و  متبرکه  بقاع  سطح  در  شهرستان ها 
ایام ماه  از قم در  اینکه 80 روحانی اعزامی  با بیان  می شود.وی 
انجام  دینی  تبلیغی  فعالیت  کرمان  استان  در  رمضان  مبارک 
مبارک  ماه  ایام  در  استان  بقعه شاخص   20 در  گفت:  می دهند 

رمضان آئین جمع خوانی قرآن کریم برگزار می شود.

۲0 هزار پرس افطاری در کرمان توزیع می شود
وقف برای فعالیت فرهنگی و اطعام روزه داران در ماه رمضان توصیه می شود و امروزه یکی از اولویت های استان کرمان است
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استار  و دومین  پژوهشی  پانزدهمین همایش علمی 
شرکت  همت  به  برق  نیروی  توزیع  ویکند  آپ  ت 
توزیع نیروی برق شمال استان با محوریت مدیریت 
سیستم های سرمایشی با حضور آقای احمد یزدی 
شهبا  مهندس  و  توانیر  برق  مصرف  مدیریت  معاون 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان و 
دکتر ترک زاده مسئول پارک فناوری استان کرمان و 
صاحبان ایده، کارآفرینان، مربیان و مشاوران کسب و 

کار و سرمایه گذاران برگزار شد .
نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  شهبا  مهندس 
ابراز خرسندی در  آغاز ضمن  استان در  برق شمال 
در  که  : کسانی  داشت  اظهار  همایش  این  برگزاری 
کاال  دو  این  و  کنند  می  فعالیت  برق  و  آب  حوزه 
جایگاه  در  رسانند  می  کننده  مصرف  دست  به  را 
تامین  در  اختاللی  اگر  و  کنند  می  فعالیت  مهمی 

این دو بوجود آید ،چه بسا در حوزه های اقتصادی 
شود  ایجاد  ناپذیری  جبران  مشکالت   . اجتماعی  و 
در  کنید  سعی  و  بدانید  قدر  را  خود  موقعیت  پس 
مسئولیتی که بدست تان سپرده شده منشا خدمات 

خیر و کاری ماندگار و اثر گذار باشید .
وی تاکید کرد: متاسفانه در تابستان حدود 20 هزار 
می  افزوده  برق  مصرف  به  سرمایشی  بار  وات  مگا 
حدود  در  رقمی  نیز  دولتی  دستگاههای  در  و  شود 
4 هزار مگا وات صرف روشنایی و بار سرمایشی می 
شود که رقم قابل مالحظه ای است و باید مشترکین 
در  مدیریت مصرف  با  دولتی  و دستگاههای  خانگی 
کاهش مصرف برق بکوشند .وی تالش صاحبان ایده 
سیستم  مدیریت  حوزه  در  ایده  ارائه  راستای  در  را 
برق  نیروی  توزیع  افزود: شرکت  و  سرمایشی ستود 
شمال استان کرمان همواره از ایده های شرکت های 
دانش بنیان در افزایش بهره وری و کارایی و مدیریت 
مصرف استقبال می کند .علیرضا احمد یزدی معاون 
بیان  همایش  این  در  توانیر  برق  مصرف  مدیریت 
داشت : امیدواریم با ارائه ایده های نو و صرفه جویی 
در مصرف برق حدود ۶0 درصد از بار سرمایشی را 
برق  توزیع  شرکت  کرد:  تاکید  کنیم.وی  مدیریت 
ها  اپ  استارت  در حوزه  فعال  اولین شرکت  کرمان 
است و باید از تجاربش در سطح ملی استفاده کنیم.

نیاز مصرف  بینی می شود که  بیان کرد: پیش  وی 
برق در تابستان سال جاری به ۶0 هزار مگاوات برسد 

که بیش از 22 هزار مگاوات آن بار سرمایشی است.
تصریح  توانیر  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  معاون 
ظرفیت  معادل  چیزی  کشور  سرمایشی  بار  کرد: 
بوشهر است و معادل چند کشور  اتمی  نیروگاه   25
کمبود  به  اشاره  با  داریم.وی  بار سرمایشی  همسایه 
بارش در کشور افزود: حدود چهار هزار مگاوات بر اثر 
کمبود بارش ها در کشور کاهش تولید برق داریم و 
امیدواریم با کمک صاحبان ایده و کمک مشترکین 

در مصرف بهینه برق گام برداریم .سعید زماني افزود: 
روش  با  برنامه  این  شد  گرفته  تصمیم   ۹۶ سال  در 
علمي جدید انجام شود و محورها بر اساس نیاز ها 
و درخواست ها صورت گیرد. وي تصریح کرد: براي 
با  کرمان  شمال  توزیع  ویکند  آپ  استارت  دومین 
دعوتنامه  یکصد  سرمایشي،  هاي  سیستم  محوریت 

داشتیم که ۶0 نفر ثبت نام کرده اند.
رسید  آپ  استارت  به  ایده   ۱۳5 داد:  ادامه  زماني 
قالب  در  ایده  داوران، ۱2  توسط  پردازش  از  و پس 
۱2 گروه به مرحله ارائه راه یافتند. وي تصریح کرد: 
امیدواریم خروجي این استارت آپ براي صنعت برق 
و کنترل بارسرمایشي کشور و استان کرمان راهگشا 

باشد.
دکتر ترک زاده مسئول پارک فن آوری استان کرمان 
نیز در سخنانی به اهمیت شرکت های دانش بنیان در 
دنیا اشاره داشت و گفت: با وجود فعالیت استارت آپ 
ها طبق پیش بینی کارشناسان در سال 20۳0کشور 
هندو برزیل درجایگاه آمریکا قرارخواهند گرفت.وی 
گفت:امروز اقتصاد دانش بنیان یک شعار نیست یک 
به  منازل هم  امروز حتی در مدیریت  است  واقعیت 

اقتصاد دانش بنیان نیاز است. 
وی افزود: در عصرحاضربا پیشرفت های علمی ارائه 
یک ایده در حوزه مصرف یا ایده در بحث صرفه جویی 
افزایش  را  راندمان  و  کارایی  تواند   می  مدیریت  و 
نیز  کرمان  استان  در  خوشبختانه  گفت:  وی  دهد. 
توانمندیهای  و  از ظرفیت  بنیان  شرکت های دانش 
از این توانمندیها در خلق  باید  باالیی برخوردارند و 
ایده  و ثروت استفاده شود. ترکزاده تاکید کرد: امروز 
متخصصان مادر حوزه صنعت برق بعد 20 سال تجربه  
بیشتری  کارایی  دانشگاه   استاد  ده  از  توانند  می 
بدانیم. را  ها  سرمایه  این  قدر  باید  و  باشند  داشته 

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان نیزاذعان داشت : این همایش با 

هدف مدیریت مصرف سیستم های سرمایشی برگزار 
می شود.گنجعلیخانی عنوان کرد: با توجه به اینکه در 
پیک بار و مدیریت مصرف خصوصا در فصل تابستان 
وسایل سرمایشی  و  داریم  رو   پیش  در  را  بار   اوج 
بر  تصمیم  هستند  مهم  زمان  از  موقعیت  این  در 
تجهیزات  محوریت  با  را  رویداد  دومین  که  این شد 
سرمایشی برگزار کنیم .وی مدیریت مصرف سیستم 
عنوان  همایش  این  اصلی  محور  را  سرمایشی  های 
های  سیستم  هوشمند  کنترل  داشت:  ابراز  و  کرد 
سیستم  کاری  های  روش  سازی  بهینه  سرمایشی، 
های  سیستم  بهینه  طراحی  موجود،  سرماساز  های 
گازی،  کولرهای  برق  مصرف  کاهش  سرمایشی، 
طبیعی  سرمایشی  های  روش  از  حداکثری  استفاده 
می  شمار  به  همایش  این  محورهای  زیر  جمله  از 
نیروی  توزیع  داشت: شرکت  ابراز  روند.گنجعلیخانی 

برق شمال استان کرمان نیز به عنوان متولی صنعت 
برتر حمایت خواهد کرد.رسول  پردازان  ایده  از  برق 
توزیع  دفتر مدیریت مصرف شرکت  عبداللهی مدیر 
این  در  همچنین  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی 
نشست اذعان داشت: هدف از این رویکرد جمع آوری 
ایده های خالق است که در راستای آن محورهایی 
که در رابطه با استارت آپ ویکند هست تعریف می 

شود.
وی گفت : با توجه به اینکه بیشتر شرکت کنندگان 
از بین دانشجویان، اساتید و نخبگان هستند  با این 
همه از تمامی ایده ها حتی مردم و عوام نیز که مورد 
استفاده قرار گیرد استقبال خواهیم کرد. مدیر دفتر 
شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت 
استان کرمان افزود: از کلیه ایده هایی که در راستای 
باشد حمایت  برقی  از سیستم های  استفاده  کاهش 
)تراکمی(  گازی  کولرهای  افزود:  کرد.وی  خواهیم 
نسبت به کولرهای گازی معمولی مصرف بسیار باالی 
کمتری  برق  مصرف  که  کنیم  چه  و  دارند  را  برق 
همایش  این  محورهای  از  یکی  این  و  باشیم  داشته 
می باشد.عبداللهی تصریح کرد: در کل کشور به علت 
کاهش نزوالت جوی و کمی آب در پشت سدها ، ۱۱ 
هزار مگاوات مولد برق آبی در کشور وجود دارد که 
با وجود خشکسالی و کمبود نزوالت جوی با کاهش 
5 هزار مگاواتی روبرو خواهیم بود و تنها می توانیم ۶ 
هزار مگاوات را به مدار بیاوریم و در مقابل متاسفانه با 

8 هزار مگاوات اضافه مصرف روبرو هستیم.
وی همکاری و مساعدت مردمی را برای گذشتن از 
این بحران فاقد خاموشی را خواستار شد و افزود: اگر 
به عهده  را  برق  مدیریت درست مصرف  مردم خود 
بگیرند براحتی می توانیم از بحران موجود در تابستان 

امسال فاقد کوچکترین خاموشی عبور نماییم.

معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر خبر داد؛ 

شرکت توزیع برق شمال استان؛  اولین شرکت فعال در حوزه 
استارت آپ ها

بحث انرژي هاي سرمایشي بیشترین سهم مصرف را از انرژي الکتریکي کشور به خود اختصاص داده اند، به طوري که سهم آن 
معادل  20 هزار مگاوات بار سرمایشي در تابستان است

رسول عبداللهی مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان:

 هدف از این رویکرد جمع آوری ایده 
های خالق است که در راستای آن 

محورهایی که در رابطه با استارت آپ 
ویکند است تعریف می شود
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دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

،، شرکت سنگ آهن گهر زمین به 
عنوان شرکت معدنی منتخب و برتر 
در استخراج سنگ آهن و فرآوری در 
سنگ  المللی  بین  همایش  آهن ایران انتخاب شد. ،،پنجمین 

درباره  شرکت  این  مدیرعامل  پوریانی، 
گوید:»بر  می  شرکت  این  برتری  علت 
ای  شده  بندی  زمان  های  برنامه  اساس 
که برای سال گذشته ترسیم کرده بودیم، 
قرار بر این بود که ۱5 میلیون تن عملیات 
استخراج سنگ آهن انجام دهیم. این کار 
رهبری  معظم  مقام  منویات  راستای  در 
مبنی بر اقتصاد مقاومتی بود که تولید و 
اشتغال سرلوحه ما قرار گرفت. ما  پیرامون 
این موضوع با کارشناس ها گفت و گوی 
این نتیجه رسیدیم  به  مفصل داشتیم و 
عملیات  تن  هزار   450 هر  ازای  به  که 
ایجاد  شغلی  فرصت  یک  کاری،  معدن 
می شود. به همین دلیل برنامه مان را از 
۱5 میلیون تن به ۱8 میلیون تن افزایش 
فرصت  نفر   ۱۹75 به  نزدیک  و  دادیم 
شغلی ایجاد شد. به این ترتیب توانستیم 
میلیون تن سنگ آهن،  استخراج ۱8  با 
بزرگترین عملیات سنگ آهن را در طول 

تاریخ کشور داشته باشیم.«
دقت  کند:»همچنین  می  تاکید  وی 
کنید که ما به ازای هر یک میلیون تن 
تن  میلیون   5 از  بیش  باید  استخراجی، 
کنیم.  استخراج  سنگی  و  خاکی  باطله 
انجام  کارهای  کل  باید  ترتیب  این  به 
تا  کرد  محاسبه   5 ضریب  در  را  شده 
بزرگی فعالیت ها را نشان دهد.«شرکت 
سنگ آهن گهر زمین در شرایطی رشد 
که  است  داشته  درصدی   ۱50 تولید 
معدنی  و  صنعتی  واحدهای  از  بسیاری 
ناراضی هستند.  از شرایط موجود  کشور 
درباره  شرکت  این  مدیرعامل  پوریانی، 
مشکالت  وجود  با  شان  موفقیت  علت 
با  اتفاق،  گوید:»این  می  کالن  اقتصاد 
مجموع زحمات همکاران ما حاصل شد. 
و  مدیران  در  که  ای  اراده  مجموعه  با 
تصمیم  دارد،  وجود  ما  شرکت  کارکنان 
جهادی  فعالیت  که  است  شده  این  بر 
داشته باشیم. چنین چیزی سرلوحه کار 
ما بوده است. به این ترتیب توانستیم در 
سال ۹۶، بیش از ۱50 درصد نسبت به 
میلیون تن سنگ  تولید 7  سال ۹5 که 
آهن داشتیم، رشد داشته و به رکورد قابل 

توجهی برسیم.«
هایشان  فعالیت  تاثیرات  بر  تاکید  با  وی 
می  ادامه  کشور  اقتصادی  فضای  در 
دهد:»محصول اولیه، تبدیل به کنستانتره، 

گندله و آهن اسفنجی می شود و مجموعه 
ما  کند.  می  تامین  را  فوالدی  خوراک 
همچنین بخشی از این کنستانتره را صادر 
کردیم و بزرگترین صادرکننده این حوزه 
در کشور بودیم. به این ترتیب هم فرصت 
ایجاد  و هم غیرمستقیم  شغلی مستقیم 
کرده ایم و هم در حوزه کسب و کارهای 
برای حمل کاالها، فرصت  نقلی  حمل و 

شغلی ایجاد شده است.«
پوریانی در انتها می گوید:»شرکت ما در 
واقع شده  ۶5 کیلومتری غرب سیرجان 
قطب  یک  سیرجان  شهرستان  است. 
معدنی است و بیش از دو سوم محصوالت 
و  کرمان  استان  در  کشور  فوالد  اولیه 
شهرستان سیرجان تامین می شود. هم 
اولیه  مواد  تهیه  در  زرند  و هم  سیرجان 
سال  برای  هم  حاال  دارند.  اساسی  نقش 
۹7، اراده مان بر این است که تولید ۱8 
میلیون تن را حفظ کنیم و حتی بتوانیم 

به باالی 20 میلیون تن برسیم.« 

حمل روزانه 575 هزار تن
 کنستانتره 

دالوریان موفقیت شرکت سنگ آهن گهر 
دهد:»امسال  می  شرح  چنین  را  زمین 
را در عملیات معدن  استخراج  ما رکورد 
کاری در طول تاریخ عملیات معدن کاری 
سنگ  تن  میلیون   ۱7.5 تولید  با  کشور 
آهن شکستیم و همچنین رکورد تولید را 
با دو خط کنستانتره در اولین سال بهره 
برداری شکستیم. به همین خاطر شرکت 
منتخب  معدنی  عنوان شرکت  به  را  ما  
و برتر در استخراج سنگ آهن و فرآوری 
او درباره میزان اشتغال  انتخاب کردند.« 
حال  گوید:»در  می  شرکت  این  آفرینی 
غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  حاضر 
۳700 نفر در این شرکت مشغول به کار 
البته این رقم به غیر از کسانی  هستند، 
انجام می  را  بار  است که عملیات حمل 
دهند.« دالوریان اشتغال آفرینی دربخش 
می  شرح  چنین  نیز  را  نقل  و  حمل 
گذشته،  سال  ماه  بهمن  در  دهد:»تنها 
575 هزار تن کنستانتره حمل کردیم که 
این میزان روزانه به حدود 750 کامیون 
نیاز دارد. اگر در هر کامیون دو نفر شاغل 
در نظر بگیریم، می توان گفت فقط حدود 
۱500 نفر برای حمل بار شرکت فعالیت 
می کردند.« او درباره اثرات فعالیت های 
ایران  کالن  اقتصاد  بر  گهرزمین  شرکت 
برای  شرکت،  های  گوید:»فعالیت  می 
است.  وسودآور  مفید  نیز  کشور  اقتصاد 
مهم ترین مسئله هم به ارزآوری فعالیت 
ها برمیگردد. میزان ارز آوری که از طریق 
صادرات محصوالت سنگ آهن اتفاق می 

سال  در  است.  توجهی  قابل  رقم  افتد، 
افتتاح  نیز  سازی  گندله  کارخانه  آینده، 
می شود و به میزان ارزآوری می افزاید.  
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، 
تواند جایگزین  کارهایی که می  از  یکی 
نفت شود، مربوط به حوزه معدن است. 
اگر روی معدن درست برنامه ریزی شود، 
دولت حمایت کند و موانع بر سر راه این 
صنعت را بردارد، جایگزین بسیار مناسبی 

برای نفت به شمار می رود.« 

بیشترین ضریب دسترسی
 تجهیزات 

گهرزمین  شرکت  فرآوری  مدیر  اسدی، 
می گوید:»ما در منطقه سیرجان، روزانه 
40۳ هزار تن تولید داریم که رکورد قابل 
رکورد  به  توجه  با   . است  ای  مالحظه 
سال،  در  تجهیزات  کارکرد  ساعت  و 
را  تجهیزات  دسترسی  ضریب  بیشترین 
یعنی باالی نود درصد داشته ایم و موفق 
شده ایم برای سال اول از ظرفیت اسمی 
باشیم.  داشته  بیشتری  تولید  کارخانه 
ظرفیت اسمی ما 4 میلیون تن بوده و ما 
4 میلیون و ۱0۳ هزار تن تولید کرده ایم. 
این کار با برنامه ریزی خوب، تعمیرات و 
نگهداری عالی از تجهیزات حاصل شد.« 
ایجاد  ادامه می دهد:»با اشتغال زایی  او 
شده بر اساس این دو خط تولید، حدود 
نفر  و ۱200  به طور مستقیم  نفر   500

غیر مستقیم فعالیت می کنند.
و  داشتیم  کنستانتره  صادرات  هم  ما   
هم به واحدهای تولید گندله سازی که 
زنجیره فوالد را تولید می کند، کنستانتره 
فروختیم. به این ترتیب هم به تولید داخل 
کمک کرده ایم و هم صادرات را افزایش 
انداز ۹7  درباره چشم  اسدی  ایم.«  داده 
هم  امسال  گوید:»برای  می  شرکت  این 
انشاءاهلل می خواهیم افزایش تولید داشته 
باال  را  تجهیزات  کارکرد  ساعت  باشیم، 
ببریم و برنامه تعمیرات و نگه داری را با 
تکنولوژی روز دنیا تطابق دهیم. آموزش 
بیشتر  را  بهره وری  داریم که  را  پرسنل 
بومی  و  داخلی  قطعات  از  استفاده  کند. 
درست  که  داریم  را  قطعات  این  سازی 
هم راستای بحث اقتصاد مقاومتی داخلی 

است.« 
پایان  در  گهرزمین  شرکت  مدیرفرآوری 
اضافه می کند:»من همچنین از حمایت 
که  تشکر می کنم  مان  مدیرعامل  های 

در این مدت در همه اوقات یاور ما بوده 
و کمک کرده است تا بتوانیم برنامه های 
محترم  معاونت  ببریم.  پیش  را  شرکت 
در  هم  ها  معاونت  سایر  و  برداری  بهره 
رسیدن به رکورد تولید، نقش به سزایی 

داشته اند.«  

رشد قابل توجه استخراج سنگ 
آهن در سال 96 

زمین  گهر  شرکت  معدن  مدیر  پناهی، 
این  های  فعالیت  درباره  فنی  نگاهی  با 
آهن  سنگ  گوید:»کانسار  می  شرکت 
توده  بزرگترین  که  زمین  گهر  معدن 
معدنی ناحیه گل گهر است بصورت یک 
متر   2400 گستردگی  با  عظیم  صفحه 
در 2۱00 و با متوسط ضخامت 40 متر 
می باشد. بر اساس اکتشافات انجام شده 
زمین  ذخیره  مقدار  مختلف،  فازهای  در 
با  ۶4۳  برابر  زمین  معدن گهر  شناسی 
برآورد شده است، که مقدار  میلیون تن 
248 میلیون تن از آن بر اساس محاسبات 
انجام  های  طراحی  و  اقتصادی   - فنی 
شده برای معدن، قابل استخراج بصورت 

معدنکاری روباز است.« 
برای  ذخیره،  دهد:»مابقی  می  ادامه  او 
قابل  زیرزمینی،  معدنکاری  های  فعالیت 

برنامه ریزی است. 
بر این اساس عملیات استخراج طرح روباز 
معدن از سال ۱۳8۳ آغاز گردیده است. 
کنار  در  معدن  فعلی  استخراج  طرح  در 
معدنی  ماده  تن  میلیون   248 استخراج 
از  برداری  باطله  تن  میلیارد   ۱/۱ تقریبا 
باطله  نسبت  و  استخراج  های  محدوده 

برداری کلی معدن 4/5 می باشد. 
عملیات استخراج معدن بصورت جدی از 

سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده و تا پایان سال 
۹۶ بیش از ۳00 میلیون تن مواد مختلف 
شده  استخراج  معدن  طرح  محدوده  از 
است.« پناهی درباره موفقیت های سال 
گذشته می گوید:»طی سال ۹۶ در سایه 
و حمایت  الهی و حسن مدیریت  الطاف 
های همه جانبه ی مدیر عامل و با وجود 
تمامی مشکالت جاری ازجمله آتشباری، 
در  و  شیب،  زهکشی،پایداری  مشکالت 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که  سالی 
به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
نامگذاری شد، رکورد تولید ۱8/۱ میلیون 
در  زرینی  برگ  بصورت  آهن  سنگ  تن 
آهن  سنگ  معدن  استخراجی  کارنامه 

گهرزمین ثبت شد. 
آهن  سنگ  استخراج  میزان  نمودار  در   
طی سالهای ۹4 تا ۹۶ نشان می دهد که 
رشد قابل توجه استخراج سنگ آهن در 
سال ۹۶ نسبت به دو سال دیگر مشهود 
است.« او در انتها به برخی از مهم ترین 
فعالیت های شرکت اشاره می کند و می 
برداری  بهره  فرآیند  راستای  گوید:»در 
فنی  های  فعالیت  زمین،  گهر  معدن  از 
مهندسی مختلفی جهت پیشبرد و بهینه 
سازی عملیات استخراج انجام گرفته )یا 
از اهم آنها می  انجام( است که  در حال 
مطالعات  کرد:  اشاره  موارد  این  به  توان 
تهیه  معدن،  دیواره-های  شیب  پایداری 
بهینه  معدن،  زیرزمینی  های  آب  مدل 
از  سازی روش های آتشباری و استفاده 
روش های نوین، بررسی روش های بهینه 
های  سیستم  از  استفاده  با  مواد  حمل 
سنگ شکن داخل پیت و نوارنقاله، تکمیل 
فعالیت های اکتشافی و بروز رسانی میزان 

کمی و کیفی ذخیره معدن.«

»سنگ آهن گهر زمین« 
 شرکت برتر در استخراج 

سنگ آهن شد

حافظ


