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کرمان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

بیش از 3۰ درصد فعالیت های معدنی کشور در کرمان انجام می شود

شهردار:

شرایط برای سرمایه گذاری در کرمان 
فراهم است

3

 صفحه4

شمش فوالدی جهان فوالد سیرجان 2 ماه آینده
 به بهره برداری می رسد

 صفحه2

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین خبر داد؛

برترین شرکت معدنی در راه فرابورس ایران

هر رسانه به اندازه مخاطبش 
تاثیرگذار است

کرمان نیازمند مدیرانی در طراز 
انقالب و باتجربه است

یونسکو باغ شاهزاده ماهان 
را به 35 زبان  معرفي کرد

مدارس فوتبال شهر کرمان 
زیرمجموعه هیات فوتبال 

شهرستان کرمان شدند

پروژه انرژي پویان 3 با هدف 
فرهنگ سازي مدیریت مصرف 

برق درمدارس آغاز شد

10 درصد از ســهام شرکت ســنگ آهن گهر زمین بزودی با پذیرش 
نهایی در بازار دوم فرابورس عرضه خواهد شد.

علی اکبر پوریانی مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین با بیان این 
مطلب در حاشــیه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، ماشــین آالت و تجهیزات وابسته تهران گفت: شرکت 
ســنگ آهن گهر زمین به منظور استخراج 15 میلیون تن سنگ آهن 
در ســال جهت تولید 10 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون تن گندله  
در سال 1383 به ثبت رسید. همچنین سهامداران این شرکت؛ شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر به میزان 30 درصد، گروه مدیریت و سرمایه 

گذاری امید به میزان 27.5 درصد، سرمایه گذاری...
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان
نگاهخبر

ادامه از شماره قبل
 ...و چنانچــه در قســمت اول این مقــال معــروض گردید؛»بودید آرما«به 
»داروماتا ایشــی« نیز معروف است و از اساتید اولیه فن و هنر کاراته محسوب 
می گردد، بعد از طی مســافت بســیار سخت و جانفرسای بین  دو کشور هند و 
چین با تحمل مرارت های هولناک، عاقبت به چین رســید و در ایالت ) هونان( 
در معبدی به نام شــائولین که در دل کوهی ســربه فلک کشیده و صعب العبور 
بنا شــده بود ،ســکنی گزید و با طریقت عزلت و گوشه نشینی به تفکر ،عبادت 
و مراقبه روحی روانی خویش، جهت دســت یابی به اصول روشــن بینی و خود 

شناسی پرداخت!
 وی که در آن ازمنه از پیشوایان و سرآمدان شاخص مکتب بودائی و از مبلغان 
تعالیم مذهبی مشــرق زمین بشــمار می آمد به مرور ایام شاگردان و مریدان 
بیشــماری را در گرداگرد خویش جمع نموده و به تعلیم و تربیت روحی و روانی 
و چه بســا پرورش جســمانی آنها در قالب چهارچوب های ســخت انضباطی 
پرداخت،تعالیــم و آموزش هایی مبتنی بــر ریاضت های طویل المدت توام با 
خویشــتن ســازی و درون نگری که با تحمل و بردباری ذهنی )ذن( و ارتقاء 
مقاومت بدنی جهت  تقویت قوای جســمانی برای پشــت ســر گذاشتن روزه 
داری های ممتد و طوالنی در جهت مقاوم ســازی جسم و جان شاگردانی که 
جهت تلمذ و یادگیری روش خودشناسی از اطراف و اکناف بر دورادورش حلقه 
زده بودنــد، به ابداع مجموعه ای از حــرکات و متد های برگرفته از رفتار های 
حیوانات !! دست یازید که تحت عنوان ؛)آی چین سوترا( یا شائولین کمپو یعنی 
:مشــت معبد شــائولین، معروف گردیدند اقدام نمود که این فنون در مجموع 
شامل حرکات اساسی و اولیه  در فنون رزمی کنونی در سراسر جهان می باشند 
و در حقیقت پایه و زیربنای حرکات کاراته نوین امروز را تشــکیل می دهند... 

    ادامه  دارد

خواندنی هایی  از تاریخچه کاراته

 گردآورنده : محسن لحسایی

 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان کرمان با بیــان اینکه پروژه های 
در حال اجرای اســتان در حــوزه اقتصاد 
مقاومتی با تکمیــل زنجیره ارزش افزوده 
صنایع معدنی ارتباط دارد ، گفت: 35 هزار 
میلیــارد تومان طــرح عملیاتی این حوزه 

اینک در استان در حال اجرا است.
مهدی حسینی نژاد با اشاره به تاکید رهبری 
بر حوزه پروژه های اقتصاد مقاومتی افزود: 
این میزان حجم سرمایه گذاری در استان 
بــرای تکمیل زنجیره ارزش افزوده طی 2 
ســال آینده کرمان را به اســتانی صنعتی 
تبدیــل می کند که در افق ســال 1404 با 
تولید 10 میلیون تن از مجموع 55 میلیون 
تن فوالد کشــور استان فوالدی ایران نام 

خواهد گرفت.
وی اظهار داشــت: پس از 60 ســال بهره 
بــرداری از معادن کرومیــت که تاکنون 
برداشــت از آن به صــورت کلوخه انجام 
می شد و خوشــبختانه بزرگترین کارخانه 
فروکروم خاورمیانه را با ظرفیت 200 هزار 
تن در منطقه ویژه اقتصادی رفســنجان 

احداث کردیم.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان ادامه داد: اکنون ظرفیت 60 
هزار تنی این پروژه به بهره برداری رسیده 
است و فاز دوم و سوم نیز تا سال آینده افتتاح 
خواهد شــد.وی با اشاره به اقدامات انجام 
شــده در حوزه ذغالسنگ نیز گفت: استان 
کرمان در زمینه ایجاد ارزش افزوده حوزه 
کک بــا ایجاد یک میلیون و 200 هزار تن 
کک در سال جزو استان های تولید کننده 

این محصول در کشــور قرار گرفته است.
حســینی نژاد با بیان اینکه این محصول 
تاکنون در انحصار اســتان اصفهان بوده و 
اکنون به کرمان منتقل شــده است افزود: 
همچنین در این زمینه برنامه سازمان برای 
تولید صنایع پایین دستی از جمله قطران، 
بنزول، نفتالین و گوگرد در حال اجرا است.

وی عنوان کــرد: در تکمیل زنجیره مس 
نیــز با تولید برنامه ریزی شــده برای افق 
سال 1404 به میزان 480 هزار تن در تولید 
کاتد، گامی بسیار بلند در راستای تولید این 

محصول برداشتیم.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان بیان کرد: اکنون حدود 280 
هزار تن مس کاتد در اســتان کرمان تولید 
می شود ضمن اینکه تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده کنســتانتره، آند، کاتــد و تکمیل 
زنجیره مصنوعات و مقاطع مســی در این 
استان در حال احداث و یا تولید هستند.وی 
اضافه کرد: 83.5 درصد ذخایر کشف شده 
از مجموع 42 ماده معدنی اثبات شــده در 
استان کرمان مربوط به این چهار نوع ماده 

معدنی هستند.
حســینی نژاد گفت: صنایع پیشران و مادر 
در برخی اســتان ها موتور محرکی برای 
صنایــع کوچک، جانبی و شــرکت های 
خدماتی بودند که در استان کرمان نیز این 

پروسه در حال اجرا است.
وی تاکید کرد: هولدینگ هایی در راستای 
رونق معــادن کوچک و دیگر مواد معدنی 
ایجاد شــده است و این معادن کوچک که 
تــوان صنایع فــراوری را ندارند با کمک 

واحدهــای بزرگتر از جمله مس و گل گهر 
فعال می شوند و همچنین تکمیل زنجیره 
ارزش افزوده در واحدهــای کوچکتر نیز 

پیگیری می شود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان کرمــان گفت: کرمــان به علت 
داشــتن بیش از 30 درصــد فعالیت های 
معدنی کشــور و ذخایر خدادادی در حوزه 
ســنگ آهن، مس، کرومیت و زغالسنگ، 
استانی معدنی در کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: اســتان کرمان با داشتن 
42 نوع مــاده معدنی و ذخایر قطعی اثبات 
شــده، حدود پنج و هشت دهم میلیارد تن 
نیاز به تکمیل چرخه تولید و زنجیره ارزش 
افزوده معادن در اســتان به عنوان برنامه 
و هدف وجود داشــت لذا این ضرورت ها 
در برنامه ششــم توســعه و سند راهبردی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف 
شده است.حســینی نژاد افزود: به صورت 

عملیاتــی از ابتــدای ســال 91 صــدور 
مجوزهای صنایع معدنی در استان کرمان 
آغاز شد که به علت مشکالت زیرساختی 
و قانونی امکان پیشــرفت این پروژه ها در 
اســتان وجود نداشت لذا با اصالح چند بند 
قانونی در رفع موانع تولید به اســتناد اصل 
44 قانون اساســی تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده ســرعت عملیاتی گرفت.وی ابراز 
کرد: ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان کرمان در حوزه اســتخراج سنگ 
آهــن بیش از 28 میلیون تن کنســتانتره، 
26 میلیون تن گندله، 11 میلیون تن آهن 
اسفنجی و 10 میلیون تن شمش را برنامه 

ریزی کرده است.
استان کرمان به عنوان بهشت معدن ایران 
دارای ذخایر معدنی بی شمار و ارزشمندی 
است و بیشــتر تولیدات معدنی این استان 
مس، زنجیره فوالد، کرومیت و ذغالسنگ 

است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

بیش از 3۰ درصد فعالیت های معدنی کشور
 در استان انجام می شود

10 درصد از ســهام شرکت سنگ آهن گهر 
زمین بزودی بــا پذیرش نهایی در بازار دوم 

فرابورس عرضه خواهد شد.
علی اکبر پوریانی مدیرعامل شــرکت سنگ آهن گهر 
زمین با بیان این مطلب در حاشیه برگزاری چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت 
و تجهیزات وابســته تهران گفت: شــرکت سنگ آهن 
گهر زمین به منظور اســتخراج 15 میلیون تن ســنگ 
آهن در ســال جهت تولید 10 میلیون تن کنســانتره و 
10 میلیــون تن گندله  در ســال 1383 به ثبت رســید. 
همچنین ســهامداران این شرکت؛ شــرکت معدنی و 
صنعتــی گل گهر به میزان 30 درصــد، گروه مدیریت 
و ســرمایه گذاری امید به میزان 27.5 درصد، ســرمایه 
گذاری غدیر به میزان 22.5 درصد و شــرکت ســرمایه 
گذاری توســعه معادن و فلزات به میزان 20 درصد می 
باشند.مدیرعامل بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه 
افزود : با اجرا و تکمیل طرح های شــرکت کارخانجات 
تولید 10 میلیون تن کنســانتره و 10 میلیون تن گندله و 
تامیــن خوراک کارخانجات مذکور و عالوه بر آن تامین 
بخشی از خوراک کارخانجات شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، شــرکت گهر زمین یکی از شرکت های برتر 

معدنی و صنعتی بورس خواهد بود.

* دستیابی به رکورد استخراج
پوریانی به اقدامات انجام شــده این شرکت در سال 96 
اشــاره کرد و گفت: شرکت سنگ آهن گهر زمین موفق 
به دریافت کسب مقام اول صادر کننده کنسانتره سنگ 
آهن در ســال 96 شد همچنین به رکورد استخراج بیش 
از 18 میلیون تن سنگ آهن در سال که در تاریخ عملیات 
معدنکاری در کشــور برای اولین بار اتفاق افتاده اســت 

رسیده ایم.وی از دیگر اقدامات صورت گرفته در 

ســال 96 را تولید بیش از 4 میلیون تن کنسانتره در سال 
با 2 خط تولیــد با ظرفیت هر یک 2 میلیون تن علیرغم 
45 روز توقف تولید و بی آبی و عدم تامین برق مســتمر 

مورد نیاز برشمرد.

* اقدامات  شاخص در برون رفت
 از تحریم ها 

پوریانی در پاســخ به این ســوال که برای برون رفت از 
مشکالت پیش روی شرکت های معدنی و شرکت تحت 
مدیریت خود چه برنامه ریزی داشــته اید گفت: با توجه 
به اعمال تحریمهای انجام شده در ارتباط با تامین لوازم 
و قطعات خارجی مورد نیاز  این شــرکت به بومی سازی 
قطعات و ســاخت لوازم و قطعات مورد نیاز از سال 96 را 

در دســتور کار خود قرار داده است. از اقدامات شاخص 
این واحد که مبتنی بر انجام تحقیقات مهندسی و توسط 
متخصین نخبه شرکت بوده است می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
*ســاخت ســگمنت های  پرمصرف کاربید ســمانته 
STUD و EDGE-BLOCK ویژه سیســتم 

)HPGR( آسیاب های غلتکی فشار باال
*ســاخت داخل لوله های ضد سایش کامپوزیتی چند 

الیه پایه رابر
*حل چالش سایش شــدید قطعات پرمصرف ایمپلر و 

پمپ های انتقال اسالری خارجی
*ساخت الکترودهای بربزینگ قطعات کاربید سمانته 

HPGR  ویژه آسیاب STUD
مدیرعامل این شــرکت معدنی در ادامه به پروژه های 
در دســت اقدام این شــرکت اشــاره کرد و گفت: بیش 
از 5 برنامه در دســتور کار شــرکت گهر زمین قرار دارد 
که ســاخت داخل مجموعه کامل غلتک ) تایر، شفت و 
بیرینگ( آســیاب HPGR ، ساخت داخل پوسته بال 
میل، ســاخت ایمپلرهای جدید با متریال بهینه، ساخت 
قطعات cheek-plate ویژه سیســتم HPGR و 

ساخت متدهای حفاری میتوان اشاره کرد.

بهره برداری از یک خط تولید کنسانتره
 در سال 98 

پوریانی به استخراج 15 میلیون تن به همراه برداشت 75 
میلیون تــن باطله جمعا 90 میلیون عملیات معدنکاری 
اشاره کرد و گفت: خردایش 15 میلیون تن کلوخه سنگ 
آهن و آماده ســازی به عنوان خوراک ورود کارخانجات 
فرآوری از دیگر تولیدات این شرکت می باشد همچنین 
تولید 4 میلیون تن کنســانتره در ســال بوسیله 4 خط 
فــرآوری در حال بهره برداری اســت و یک خط تولید 
گندله سنگ آهن با ظرفیت 5 میلیون در سال و یک خط 
تولید کنسانتره با ظرفیت تولید 2 میلیون تن در سال 98 

به بهره برداری خواهد رسید.
پیش بینی 90  میلیون تن عملیات

 باطله برداری
مدیرعامل سنگ آهن گهر زمین با اشاره به حجم ذخیره 
معدن شــرکت افزود: ذخیره معدن شماره 3 حدود 640 
میلیون تن برآورد گردیده که بر اساس طرح اولیه بایستی 
240 میلیــون تن آن به روش روبــاز و بقیه به صورت 
زیرزمینی استخراج گردد.ولی براساس مطالعات انجام 
شــده و بکارگیری روش های نوین معدنکاری از جمله 
حمل مواد به وســیله نوار نقاله، سنگ شکن داخل پیت 

معدن، اسکاواتور توسط شرکت های مشاور بین المللی 
بیش از 580 میلیون تن آن به صورت روباز اســتخراج 
خواهد شــد چراکه هزینه های زیرزمینی بســیار باال و 
غیر اقتصادی اســت. وی همچنین افزود: از سال 1383 
تاکنــون میزان 355 میلیون تن عملیات بهره برداری از 
معدن انجام گردیده که از این مقدار 40 میلیون تن سنگ 
آهن و 315 میلیون تن باطله بوده است. و نیز برای سال 
1397، تولیــد 15 میلیون تن ســنگ آهن و میزان 90 

میلیون تن عملیات باطله برداری پیشبینی شده است.

افزایــش فعالیت هــا در حوزه مســئولیت  
اجتماعی

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین به فعالیت های 
اجتماعی  این شــرکت در شهرستان منوجان اشاره کرد 
و گفت: شرکت گهر زمین در راستای اجرای فرمایشات 
مقــام معظم رهبری مبنی بر توســعه اقتصاد مقاومتی 
فعالیــت هایی در این خصوص در شهرســتان منوجان 
در جنوب استان کرمان از سال 1395 شروع کرده است، 
از جمله این فعالیت ها میتوان به راه اندازی آموزشــگاه 
های گلیم بافی، قالی بافی، شــال بافی  و خیاطی اشاره 
کرد که هم اکنون مشــغول تولید می باشند. همچنین 

خرید 100 راس بز از نوع ســانن جهت اصالح نژاد دام 
هــای بومی، و احداث یک واحــد دامداری مجهز بوده 
اســت.وی به خرید بیش از 1150 دست پوشاک برای 
دانش آموزان بی بضاعت، برگزاری کالس های کنکور 
برای 300 نفر و توزیع ســبد غذایی به تعداد 1250 مورد 
بــرای افراد بی بضاعت  را از برنامه های دیگر شــرکت 
ســنگ گهر زمین برای فعالیت اجتماعی خواند.  وی در 
خصوص قرارداد با کشورهای خارجی و بحث تحریم ها 
در کشور گفت: شرکت سنگ آهن گهر زمین 2 قرارداد، 
پروژه احداث خط سوم کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت 
دو میلیون تن در سال به مبلغ 61 میلیون یورویی و یک 
قرارداد پروژه احداث خط اول گندله ســازی به ظرفیت 
5 میلیــون تن در ســال به مبلغ 82 میلیــون یورویی با 
شرکت اتوتک آلمان دارد.  پروژه احداث خط اول گندله 
سازی حدود 86 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان 
خرداد 98 به بهره برداری خواهد رســید.از نظر مالی  نیز 
100 درصد پرداخت ها صورت گرفته اســت البته پروژه 
از نظر مهندســی و تجهیزات 100 درصد وارد کشــور و 
از لحاظ پشــتیبانی نصب نیز شــرکت طرف قرارداد در 
این خصــوص اعالم آمادگی کرده کــه کار را به اتمام 

می رساند.

 حدود 280 هزار تن مس کاتد در کرمان تولید می شود

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین خبر داد؛

برتریـن شرکت معدنـی در راه فـرابورس ایـران
هدف گذاری »گهرزمین« تولید 15 میلیون تن سنگ آهن سالیانه  است

شهردار:
شرایط برای سرمایه گذاری در 

کرمان فراهم است

شهردار کرمان طی احکام جداگانه ای، محسن جالل پور و محمد 
جالل مأب را به عنوان اعضای شــورای سازمان سرمایه گذاری و 

مشارکت عمومی شهرداری کرمان معرفی کرد.
ســیدمهران عالم زاده با بیان این که ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت عمومی شــهرداری، باید به ســازمانی توانمند تبدیل 
شــود، گفت: این سازمان باید با استفاده از تجربیات مختلف دنیا و 
کشــور، ضمن فراهم کردن بستر مناسب، اعتماد سرمایه گذاران 
را نیز جلب کند.وی با اشــاره به حوزه های مختلف سرمایه گذاری 
شــهری گفت: ســرمایه گذاران می توانند با روش های مختلف 
سرمایه گذاری، در حوزه های مختلف شهری ازجمله ساخت و ساز، 
حمل و نقل عمومی، خدمات و مدیریت پســماند، نوســازی بافت 
تاریخی و غیره فعالیت کنند.شــهردار کرمان هم چنین به شرایط 
کنونی اقتصادی کشــور اشــاره کرد و گفت: باید تضامینی برای 
سرمایه گذاران در نظر بگیریم تا بدون واهمه وارد سرمایه گذاری 
در حوزه های شــهری شوند.عالم زاده افزود: خوشبختانه مدیریت 
ارشد استان و دستگاه های نظارتی و قضایی هم از سرمایه گذاران 
حمایــت می کنند و اکنون، علی رغم مشــکالت حاکم بر اقتصاد 

کشور، شرایط برای سرمایه گذاری در شهر کرمان فراهم است.
محمد جالل مآب، شهردار اسبق کرمان و عضو هیأت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی اســتان نیز با بیان این که تمام حوزه های شــهر، 
اقتصادی است، گفت: با توجه به سود مناسب پروژه های شهری، 
باید شرکت های بزرگ اقتصادی استان را به سمت سرمایه گذاری 
در پروژه های شــهری کرمان سوق دهیم.وی بر پیشنهاد قوانینی 
برای تســهیل سرمایه گذاری در موضوعات شهری نیز تأکید کرد 
و گفت: باید ضوابط تشویقی داشته باشیم تا سرمایه گذاران نسبت 
به سرمایه گذاری در شهر کرمان ترغیب شوند.الزم به ذکر است؛ 
در این نشســت مقرر شــد برای اجرای پروژه های بزرگ شهری 
کرمان توســط شرکت های اقتصادی، جلسه ای در انجمن توسعه 
در تهران برگزار شــود. هم چنین مقرر شد تجربیات سازمان های 
ســرمایه گذاری و مشــارکت عمومــی  شــهرداری های مراکز 

استان های دیگر نیز احصا و ارایه شود.
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خبرخبر

بزرگداشت هفته جهانی سیستم های
 اطالعات مکانی در شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان

مدارس فوتبال شهر کرمان 
زیرمجموعه هیات فوتبال 

شهرستان کرمان

مهنــدس محمود شــهبا در نشســت 
شــوراي معاونین شــرکت با تقدیر از 
کارکنان و مدیران بخاطر کســب رتبه 
برتر در جشنواره شــهید رجایي گفت:  
بحمداله  با تالش و همت همکاران در 
بخش خدمات مشترکین و در راستاي 
سند چشــم انداز1404 فعالیت خدمات 
دولت الکترونیک بصورت کاربردي در 

سطح مرکز استان  ایجاد شد.
وي با اشاره به سند استراتژیک شرکت 
در افــق 1404 و کاهــش مراجعــات 
حضــوري، شناســایي و الکترونیکي 
کــردن ارایه خدمات به مــردم را حایز 
اهمیــت دانســت و با اشــاره به حجم 
وســیع خدمات رساني بهترین راه براي 
گســترش و پیاده سازي خدمات دولت 
الکترونیک را مشــارکت و کار جمعي 
در ایــن خصوص عنــوان کرد و گفت: 
»انتظار مــي رود همه همــکاران در 
ایــن عرصه فعال شــده و کمک کنند 
تــا بتوانیم با توجه بــه کمبود بودجه با 

بهره گیري از مشــارکت و خرد جمعي 
کارهاي وسیعي که برعهده ما گذاشته 

شده را به نحو احسن انجام دهیم.«
محمود شــهبا با بیان اینکه این شرکت 
توانســته دولت الکترونیک و خدمات 
غیرحضوري به مشــترکین را توســعه 
دهد،  اظهار داشــت:  زمینه براي انجام 
برنامه هاي کالن شرکت در خصوص  
پیاده سازي خدمات الکترونیک در امور 
اجرایي در جهت انجام بخشي از تکالیف 
صنعت برق در حوزه دولت الکترونیک 
و هوشمندســازي فراهم شــده است 
و به زودي در تمامي محدوده شــمال 
اســتان کرمان، خدمــات الکترونیک 
جامع مشــترکین فراگیر خواهدشد. در 
این نشســت مهندس علي افتخاري؛ 
معاون فروش و خدمات مشــترکین در 
گزارشــي از نصب کنتورهاي هوشمند 
طرح فهام در انشعابات دیماندي و چاه 
هاي کشاورزي خبرداد وگفت: با هدف 
کنتــرل و برنامه ریزي کنتور و وضعیت 

مصرف مشــترک از طریــق ارتباط از 
راه دور ، طــرح فهام در کلیه اشــتراک 
هاي کشــاورزي نصب شده است. وي 
همچنین به بایگاني الکترونیکي پرونده 
هاي مشترکین شــمال استان کرمان 
اشاره کرد و گفت: در این طرح شرایطي 
فراهم گردیده تا متقاضیان با مراجعه به 
دفاتر پیشــخوان دولت در سطح استان 
نســبت به ارائه مدارک و اسکن اسناد 
و ثبت دراین نرم افــزار بتوانندهرگونه 
درخواست اعم از تغییرات تعرفه، تغییر 
نــام و... را بصورت مکانیــزه از طریق 
سیســتم پیگیري نماینــد.  همچنین 
معاون خدمات مشــترکین راه اندازي 
قرائــت و وصول مطالبات هوشــمند 
تحت سیســتم عامل اندروید، قرائت 
کنتورهــاي مناطق ویالیــي با نصب 
پروب ســیم بلند، سیســتم فرآیندي و 
مکانیــزه پذیرش تقاضاي انشــعاب، 
راه انــدازي نرم افــزار مدیریت پلمب 
را از دیگــر فعالیت هاي انجام شــده 
توســط این معاونت ذکــر کرد و گفت: 
در راستاي کاهش مراجعات حضوري 
مردم از تیرماه سال جاري با هماهنگي 
اســتانداري کرمان 24 خدمت کددار 
شامل تسویه حســاب، تسویه بدهي، 
تغییــر تعرفــه یاگزینــه، صدورقبض 
المثني، بررســي صورتحساب، سوابق 
مصارف و صورت حســاب، ســوابق 
پرداخــت، تغییر مــکان داخلي، جمع 
آوري موقــت انشــعاب، قطع موقت 
انشــعاب، اصالح اطالعــات، اصالح 

نام، تغییــر نام، آزمایش کنتور، افزایش 
آمپراژ، نصب مجدد انشعاب، درخواست 
کاهــش آمپراژ را پس از پایش و تجزیه 
و تحلیل،  نحوه و روش انجام خدمت و 
همچنین فراهم نمودن زیرساخت ها و 
بسترهاي الزم همراه با آموزش مستمر 
مسئولین و اپراتورهاي دفاتر پیشخوان 
دولت و خدمات عمومي در سطح حوزه 
عملیاتــي را به ایــن دفاتر در دو مرحله 

واگذار نموده است. 
افتخاري همچنین از برنامه ریزي و آغاز 
تهیه نرم افزار مبتني بر تلفن هوشــمند 
تحت عنــوان سیســتم کاهش پیک 
مصرف خبــر داد و گفت: این نرم افزار 
بر اساس شــرایط دینامیک بار شبکه 
با مصرف مدیریت بار ســمت مصرف 
کننــده، به صورت دو ســویه ارتباط با 
مشــترکین را  مقدور خواهد ســاخت.

وي افزود: به منظور ســهولت در ارائه 
خدمات به مشترکین سیستم فرآیندي 
و مکانیزه پذیرش تقاضاي انشــعاب به 
صورت پایلوت در شهرســتان زرند راه 
اندازي شده و متقاضیان انشعاب جدید 
با مراجعه به دفاتر نســبت به ثبت تقاضا 
و ارائــه مدارک اقدام نموده و با دریافت 
پیامــک از روند انجــام خدمت خود تا 
مرحله مشترک شــدن مطلع گردیده 

و نیاز به مراجعه حضوري نمي باشد. 
وي در پایــان از همراهي و مشــارکت 
مشــترکین این شــرکت در مدیریت 
مصرف برق و کاهش پیک بار تشــکر 

و قدرداني نمود.

توسعه ارائه خدمات الکترونیک جامع مشترکین در 
سطح توزیع نیروي برق شمال کرمان

جهت آزمایش و حصول اطمینان از دقت 
اندازه گیری کنتورهای برق مشترکین 
شهرســتان فهرج که در زمستان سال 
گذشــته قبض برق این مشــترکین با 
مبلغ باال صادر شــده بود مدیر امور برق 
شهرســتان فهرج به همراه کارشناسان 
مربوطه از کنتور مشترکان فوق بازدید و 
کنتورهای مشترکان را در حضور ایشان 

با دستگاه مرجع آزمایش نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیــروی بــرق جنوب اســتان کرمان، 
صدیقی مدیر امور برق شهرستان فهرج 
در این خصوص بیــان نمود: با توجه به 
صحــت کارکرد کنتورهــای آزمایش 
شــده با اســتفاده از دســتگاه مرجع، و 
پس از بررسی لوازم برقی مشترکان در 
خصوص مدیریت مصرف توصیه هاي 
کاربردي ارائه شد.وی افزود: مشترکین 

محترم برق شهرستان فهرج می توانند 
درخواست بررسی صحت عملکرد کنتور 
برق با دســتگاه تســت مرجع را به امور 
برق فهرج ارائه داده و از صحت عملکرد 
کنتور برق خود اطمینان حاصل نمایند.

صدیقی همچنان خاطرنشــان کرد: در 
بازدیدهای انجام شــده میزان مصرف 
زیاد آبگرمکن هــای برقی، پمپ های 
آب و بخاریهای برقي به مشــترکین به 
صــورت عیني بر روي دســتگاه مرجع 
نمایش داده شــد و به ایشان توصیه شد 
بــا توجه به اینکه از ابتــداي آبان ماه تا 
ابتداي اردیبهشــت ماه تعرفه هاي برق 
شهرستان فهرج فاقد تخفیف مي باشند، 
جهت جلوگیري از صدور قبض با مبالغ 
زیــاد، لوازم پرمصرف به صورت کنترل 
شده و فقط در شرایط الزم مورد استفاده 

قرار گیرند.

مدیــرکل صدا و ســیمای مرکز کرمان 
گفت: دشــمن به عملیات روانی و جنگ 
رســانه ای دلخوش کرده که اگر بتوانیم 
با تدبیر، عقالنیت و شــجاعت پاسخ آنها 
را بدهیــم، در ایــن عرصه نیز دشــمن 

شکست می خورد.
احمــد علیرمضانــی در نشســت خبری 
بــا موضــوع چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی با اشــاره به اهمیت کار 
رســانه اظهار کرد: قدرت نفــوذ و تاثیر 
رســانه ها متفاوت اســت اما هر رسانه به 

اندازه مخاطب خود تاثیرگذار است.
وی افــزود: رســانه هــا ابــزار قدرت و 
حاکمیــت حکمرانــان در سراســر دنیا 
هســتند و بــه همین لحاظ دشــمنان ما 
بیشــترین امیدشان به اســتفاده از ابزار 
رســانه در مقابله با تفکر انقالب اسالمی 
و نظام اســالمی اســت و میلیاردها دالر 
در ایــن زمینه هزینه کــرده و اتاق های 
فکر تشکیل داده و با تولید محتوا، هجوم 

هماهنگی را انجام می دهند.
علیرمضانی با اشــاره به شلیک موشک از 
ســوی مقاومت به سمت اسرائیل و عقب 
نشینی اســرائیل تصریح کرد: دشمن در 
حــوزه نظامی توفیقی ندارد و به توفیق در 
ایــن حوزه هم امیدی نــدارد و در عرصه 
سیاسی نیز نتوانســتند دولت های دیگر 
را در تحریــم هــا همراه خــود کرده، از 
شعارهایشان عقب نشستند و به اصطالح 

خودشان معافیت دادند. 
وی بیان کرد: دشــمن به عملیات روانی 
و جنگ رســانه ای دلخوش کرده که اگر 
بتوانیم بــا تدبیر، عقالنیت و شــجاعت 
پاســخ آنها را بدهیــم، در این عرصه نیز 

دشــمن شکســت می خــورد منتها در 
این راســتا نیاز به همراهی، دلسوزی و 

احساس تعلق بیشتر داریم.
مدیــرکل صدا و ســیمای مرکز کرمان 
گفت: بایــد دقت کرد که پیام دشــمن 
شادکن در فضای رسانه ای منتشر نشود 
و نبایــد دل مردم را لرزانــد.وی افزود: 
صدا و ســیما به عنوان رســانه نظام بر 
خود تکلیف دیده در مقابل هجمه رسانه 
ای دشــمن از موجودیت و دستاوردهای 
انقالب اسالمی دفاع کند و در این راستا 
برنامه های متعــددی را در بخش های 

مختلف تدارک دیده است.
علیرمضانی با اشاره به برنامه های تولید 

شــده صدا و ســیمای مرکز کرمان در 7 
ماهه سال جاری تصریح کرد: 27 عنوان 
برنامــه تلویزیونی معادل 8 هزار دقیقه، 
مســتندهای مشــاهیرانقالب و ارمغان 
انقالب، تلــه فیلم و ... در حوزه ســیما 
در راستای خدمات انقالب اسالمی و در 
حــوزه صدا 11 هزار و 12 دقیقه در چهار 
طبقه برنامــه ســازی در زمینه معرفی 
دســتاوردهای انقالب در چهلمین سال 
در صدا و ســیمای مرکز کرمان تولید و 
پخش شده است.وی در ادامه بیان کرد: 
از میزان مخاطبان صدا و ســیمای مرکز 
کرمان رضایت نسبی داریم که براساس 
نظرســنجی، حــدود 60 درصد از مردم 

مرکز اســتان مخاطب صدا و ســیمای 
کرمان هســتند.مدیرکل صدا وسیمای 
مرکز کرمان با اشــاره به تولیدات شــعر 
و موســیقی و همچنین تولیدات منتشر 
شــده در فضای مجازی اظهار کرد: علی 
رغم دشــمنی های زیاد علیه جمهوری 
اســالمی، این همه پیشرفت کرده ایم و 
اگر دشــمن ســد راه ما نمی شد، کسی 
جلودار انقالب اسالمی نبود.وی با اشاره 
بــه فرموده امام راحــل در زمینه صدور 
انقالب اســالمی افزود: امروز بدون نظر 
مســاعد جمهوری اسالمی، قدرت های 
بزرگ نمی توانند کاری در منطقه انجام 

بدهند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان:

هر رسانه به اندازه مخاطبش تاثیرگذار است
از ســال1999 ســومین چهارشــنبه  دشمن به جنگ رسانه ای دل خوش کرده است

مــاه نوامبر بعنوان روز جهانی ســامانه 
اطالعات مکانی شــناخته شــده و هر 
ســاله در سراسر دنیا توســط سازمان 
هــا و افرادی که بــا اطالعات مکانی و 
توصیفــی در ارتباط هســتند این روز را 

گرامی می دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب اســتان کرمان، این 
مراســم با حضور معاون مهندسی دفتر 
فنی و مهندســی توانیر، مسئول توزیع 
برق توانیر، مدیر عامل، معاون مهندسی 
و برنامه ریزی شرکت توزیع برق جنوب 
اســتان کرمان و متولیان    شرکت های 
توزیع اســتان های فارس، خراســان 

جنوبی، یزد، سیســتان و بلوچســتان و 
همچنین شمال و جنوب استان کرمان 
به مناســبت بزرگداشــت هفته جهانی 
سیســتم های اطالعات مکانی برگزار 
شــد.ربانی رئیس گروه در حاشــیه این 
مراسم بیان نمود: از سال1999 سومین 
چهارشنبه ماه نوامبر بعنوان روز جهانی 
سامانه اطالعات مکانی شناخته شده و 
هر ســاله در سراسر دنیا توسط سازمان 
هــا و افرادی که بــا اطالعات مکانی و 
توصیفــی در ارتباط هســتند این روز را 
گرامي مي دارند.در این مراسم مطالبی 
در مورد اهمیــت کاربرد  در فرایندهای 
خدمات رسانی شرکت های توزیع ارائه 

گردید.

بازدید از کنتور برق مشترکین پر مصرف
 در فهرج

در نشســت مشــترک دو هیئت فوتبال اســتان و شهرستان 
کرمان مقرر شــد،  مدارس فوتبال شــهر کرمان زیرمجموعه 

هیئت فوتبال شهرستان باشند.
به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کرمان،رضا 
شــجاعی رئیس هیئت فوتبال شهرســتان کرمان، در مراسم 
بازدید ریاست هیئت فوتبال استان کرمان از هیئت شهرستان 
گفت: در راســتای تکریم پیشکســوتان بیش از 300 عکس 
قدیمی از آنها توســط هیئت فوتبال استان جمع آوری و آرشیو 

شده است.
وی در این نشســت با اشــاره به انجام  کار فرهنگی از ســوی 
هیئت شهرســتان کرمان گفت: کارهــای فرهنگی این هیئت 
توســط طیبی نیا  انجام می شــود که ما پیشــنهاد داریم وی 
برای انجام امور فرهنگی در باشــگاههای فوتبال حضور یابد.

وی با بیان این که برنامه توســعه چشــم انداز داوران توســط 
این هیئت در دســت انجام اســت، گفت: خواهان آن هستیم 
که کمیته داوران هیئت شهرســتان اســتقالل یابد.شجاعی 
در بخــش دیگری از ســخنانش خواستارشــرکت تیم ها در 
مســابقات لیگ اســتانی با هماهنگی هیئت شهرستان کرمان 
شد.شــایان ذکر است که این جلســه مصوباتی در پی داشت 
که اخذ مجوز از هیئت شهرســتان کرمان   به منظور  شــرکت 
در مســابقات لیگ اســتانی، نظارت هیئت فوتبال شهرستان 
کرمان بر عملکرد مدارس فوتبال این شهرســتان و جابجایی 
مکان هیئت فوتبال شهرســتان کرمان از جمله مصوبات این 

نشست بود.
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آئیــن آغاز بکار طرح انــرژي پویان 3 به 
منظور فرهنگ ســازي مدیریت مصرف 
درمدارس  با حضــور مدیرکل آموزش و 
پرورش، مدیرکل سازمان حفاظت محیط 
زیســت، معاون دفتــر مدیریت مصرف 
توانیــر، مدیرعامل و معاونین شــرکت 
توزیع نیروي برق شمال و جمع کثیري از 
دبیران و مدیران مدارس نواحي یک و دو 
شــهر کرمان، شهرستان هاي رفسنجان 
و زرند، در ســالن اجتماعات شهید بافنده 
شــرکت توزیع نیروي برق شمال استان 

کرمان برگزار شد.
در ابتداي این مراســم رســول عبدالهي 
مدیــر دفتر مدیریــت مصرف بــا ابراز 
رضایت از نتایج طــرح انرژي پویان یک 
و دو گفت: طرح انرژي پویان از ســال 95 
به منظور آشنایي دانش آموزان و معلمان 
با ضرورت بهینه ســازي مصرف انرژي و 
با مشــارکت اداره کل آموزش وپرورش 
استان آغاز شده است.وي استعدادیابي در 

بین دانش آموزان را یکي از شاخص هاي 
طرح انرژي پویان ذکر کرد و افزود: یکي 
از مســئولیت هاي اجتماعي صنعت برق 
حمایت از دانش آموزان خالق بوده که به 
همین منظور این شرکت از  دانش آموزان 
خالق ومبتکر درزمینـــه صنعت بـــرق  
حمـــایت خواهــد کرد.عبدالهي به لزوم 
مدیریت انــرژي در آینــده تاکید کرد و 
ادامه داد: رشد مصرف برخي از مشترکین 
زیاد اســت، به گونه اي که تا سال 94 رشد 
متوسط ســاالنه مصرف انرژي کشور 4 
درصد بوده اســت.مدیر دفتــر مدیریت 
مصرف شــرکت توزیع نیروي برق شمال 
اســتان کرمــان ظرفیــت نیروگاهي را 
محدود دانست و عنوان کرد: هزینه هاي 
احداث نیروگاه زیاد است، همچنین قابل 
ذکر است که در تابستان به دلیل افزایش 
زیاد افــت راندمــان داریم.همچنین در 
این آئین علــي افتخاري معاون فروش و 
خدمات مشــترکین شرکت توزیع نیروي 

برق شمال استان کرمان  نهادینه کردن و 
فرهنگ ســازي مدیریت مصرف یا بهینه 
مصــرف کردن  را یک ضرورت دانســت 
وگفت: دوره نوجواني بهترین زمان براي 
یادگیري ذهن خالق دانش آموزان است 
که با تربیت صحیح در مســیر پیشــرفت 
قرارخواهندگرفــت. وي افزود: به همین 
منظور کارشناسان دفتر مدیریت مصرف 
این شرکت با حضور در مدارس و آموزش 
مستمر روش هاي صحیح مصرف انرژي، 
فرزنــدان را که مســتعد و عالقه مند به 
حضور در طرح انرژي پویان هستند جذب 
مي کند و ســپس از طــرح ها و ایده هاي 

نو این دانش آموزان استفاده خواهدشد.
 مدیرکل محیط زیســت استان کرمان به 
عنوان مدعو این مراسم نیز درادامه  با بیان 
اینکه مجموعه محیط زیســت مجموعه 
پیچیده اي است، اظهار داشت: متاسفانه 
امروزه همه جنبه هاي توسعه را پیاده مي 
کنیم ولي ماندگار نیســت.وي ادامه داد: 
متاسفانه امروز کشــور ایران داراي مقام 
هاي اول در فرســایش آب ، خاک و هدر 
رفت انرِژي  در کل جهان مي باشــد و هر 
کشــوري که یکي از این مقــام ها را دارا 

باشد، ناامن خواهد بود.
وي گفــت: طرح انــرژي پویان فرصت 
مناسبي است براي تربیت نسل نوجوان و 
خلق ابتکارات و ایده هاي جدید در زمینه 
اســتفاده بهینه انرژي برق و حفظ محیط 
زیســت که با همت همــه جانبه معلمان 
دلســوز و فرهیخته ایــن مهم تحقق پیدا 
خواهد کرد.جزیني زاده عنوان کرد: امروز 
بیمــاري فزاینده ســرطان، کمبود آب، 
ریزگردها، ســوء مدیریت برق و هر آنچه 

که داریم در ســبد بهداشت خانواده قرار 
دارد.وي با اشــاره به اینکه امنیت زیستي 
باالتریــن امنیت به شــمار مي رود، بیان 
داشــت: چرا امروز ریزگردها وارد کشور 
مي شــوند و تاالب ها نمي توانند جلوي 

این ریزگردها را بگیرند.
 ایــن بحــران حل نمــي شــود،  مگر با 
مشــارکت مردم، جوانان و آینده ســازان 
مملکت.ضیاء الدیني معاون سوادآموزي 
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان  
نیز با ابراز خرســندي از اجراي این طرح 
گفت: حضور کارشناســان دفتر مدیریت 
مصرف در مــدارس و فرهنگ ســازي 
مصرف بهینه انرژي برق مي تواند موجب 
کاهــش قبوض برق مصرفــي با رعایت 
اصــول اولیــه مدیریت انــرژي  به مرور 

زمان شود.
وي  آمــوزش و فرهنگســازي مدیریت 
مصرف برق ویژه دانش آموزان متوسطه 
را خواســته همــه مــردم و مســؤوالن 
کشور دانســت و اظهار داشــت: امروزه 
فرهنگ ســازي در بحث انــرژي، مورد 
توجه همه مســؤوالن و مردم قرار گرفته 
اســت، اما وضعیت ما در مقایســه با دنیا 

بسیار نامناسب است.
ضیاءالدیني طرح انرژي پویان را بســیار 
موفق ارزیابي و از سوي اداره  کل آموزش 
وپرورش  جهت توســعه تعامل با صنعت 
بــرق در جهت فرهنگ ســازي و ترویج 
مدیریــت مصرف بــرق در مدارس قول 

مساعد همکاري مستمرو مداوم داد. 
گفتنــي اســت در پایان این مراســم از 
معلمــان و مدیران طــرح انرژي پویان 2 

درسال تحصیلي گذشته تجلیل شد.

ســردار غالمعلی ابوحمزه  در نشســت 
خبری با اصحاب رســانه استان با اشاره 
به اینکه نگاه سیاســی به مسائل و گفتن 
حرف هــای بی ربط، مردم را آزار می دهد 
اظهار داشــت: آماده پذیرفتن هر حرف 
منطقی و معقول هســتیم و غیر از این را 

هیچ کس نمی پذیرد.
وی با بیان اینکه نقش ســپاه و بسیج در 
موضوعات سیاسی تبیین و پاسخگویی 
به شــبهات در ابعاد مختلف اســت و ما 
جانبداری از یک جریان و جناح را نداریم 
گفت: به هر دســتگاهی کــه در جهت 
خدمت بــه مردم به ویژه در نقاط محروم 
اســت آماده کمک و همکاری هستیم و 
وظیفه خود می دانیم و در استان کرمان با 

حدود چهار استان کار کردیم.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان 
اینکه نکاتی داریم که اگر استاندار جدید 
به آن توجه کند حتما موفق می شــود و 
از ســر دلســوزی و کمک این نکات را 
با اســتاندار در جریان می گذاریم افزود: 
موفقیت استاندار موفقیت مردم و توسعه 

استان است.
فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان با 
اشــاره به اینکه اســتاندار باید برای سه 
ســال آینده برنامه مدونی تنظیم کند و 
از چهره های ممتاز بدون نگاه سیاســی 
استفاده کند، بیان کرد: مدیریت جهادی 
و انقالبــی از خود اســتاندار تا معاونین، 
فرمانداران، بخشــداران و دهیاران الزم 
است و امروز کار میدانی جواب می دهد.

وی بــا بیــان اینکه جنــگ اقتصادی 
مدیریــت جهادی و انقالبــی نیاز دارد، 
گفت: محوریت هــای مدیریت جهادی 
را هــم رهبــر معظم انقــالب بارها در 
ســخنرانی های خــود عنــوان کردند.

ابوحمزه با اشــاره به اینکه کار، تالش، 

علم، محاسبه با خدا، تدبیر و درایت شش 
محــور مدیریت جهادی اســت که باید 
مدنظر قرار گیرد افــزود: تحقق اقتصاد 
مقاومتی در اســتان با توجه به 24 اصلی 
که رهبر معظم انقالب تعیین کردند باید 
در اولویت اســتاندار جدید کرمان باشد.

وی با بیان اینکه انتصــاب مدیران نیاز 
به دقت دارد، گفت: به عنوان یک برادر و 
یک شهروند به استاندار جدید می گویم 
کــه مدیرانی انتخاب کنــد که در طراز 
انقالب اسالمی باشند و ما نیاز به مدیران 
پاکدست، ساده زیست و با تجربه داریم.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان 
اینکه اســتان کرمان منابــع روزمینی و 
زیرزمینی خدادادی زیادی دارد و سرشار 
از منابعی از جمله نیروی انســانی مستعد 
و متخصص و انقالبی اســت گفت: باید 
از این ظرفیت اســتفاده شود.ابوحمزه با 
اشــاره به اینکه روحیــه مطالبه گری در 
جامعه باید توســط رسانه ها افزایش پیدا 
کند و مالک هــای اصلی نظــام نباید 
حزبی و جناحی نگاه شــود، افزود: مردم 
مطالبه گــر می توانند جامعــه خود را به 

سمت توسعه ببرند.
فرمانده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمان 
در بخــش دیگــری از ســخنان خود با 
گرامیداشــت هفته بســیج در کشور با 
تشــریح فعالیت های بســیج در گذشته 
افزود: بخشی از برنامه های هفته بسیج 
به دلیل ازدحام برنامه ها از قبل اجرا شده 

است.

به همت شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان؛

پروژه انرژي پویان 3 با هدف فرهنگ سازي مدیریت مصرف 
برق درمدارس آغاز شد

کرمان نیازمند مدیرانی در طراز انقالب 
و باتجربه است

آیین رونمایی از کارخانه جهان فوالد سیرجان 
با حضور حســن پور نماینده مردم ســیرجان و 
بردسیر در مجلس شــورای اسالمی ،کرمانی 
امام جمعه بردسیر،فرماندار بردسیرو جمعی از 
مســئولین و خبرنگاران استان و شهرستان در 

محل کارخانه برگزار شد. 
عباســلو مدیرعامل مجتمع فوالد سیرجان در 
این آیین افزود: شرکت جهان فوالد با ظرفیت 
مجــوز 2 میلیون تن فــوالد ،میلگردهایی در 
انــدازه های 8تا 32 میلــی متر تولید می کند و 
با قراردادهایی که با  کشورهای بزرگ فوالدی 
و فوالد ساز بسته اســت در زمره شرکت های  
جهانی اســت. وی تصریح کرد: ما با همکاران 
عهد بســتیم که هر دو سال یکبار، یک پروژه را 
راه انــدازی کنیم که در ســال 93 پروژه را احیا 
کردیم و در ســال 95 نورد بردسیر را راه اندازی 
کردیم و امســال تا دو ماه آینده شمش فوالدی 

را راه اندازی خواهیم کرد. 
 وی افــزود: بــا راه اندازی شــمش فوالدی 
خوراک کارخانه تامین می شــود و می توان بی 
نیاز،شــمش را به میلگرد تبدیل کرده و قدرت 
رقابــت را بــاال ببریم. وی منبــع آب تولیدی 
شــرکت فوالد را یک حلقه چــاه اعالم کرد و 
گفت :این حلقه چاه در سال 68 در اختیار شرکت 
بوده و لوپ آب بســته است، آب هدر نمی رود 

و درصد پرتی آب بســیار پایین اســت. عباسلو 
تصریح کرد : جهان فوالد سیرجان تنها شرکت 
در استان اســت که لوح تقدیر محیط زیست را 
از رییس سازمان محیط زیست کشور دریافت 
نموده و این تقدیرنامه به واســطه تکنولوژی 
های اســتفاده شــده و اقدامات کنترلی انجام 
شــده جهت عدم ورود آالیندگــی به محیط 
اســت.وی افزود: این مجتمع دارنده استاندارد 
های  ملی ایران و اروپاســت که زمینه صادرات 
 ISO را  همــوار می کنــد چــون گواهینامه
140001)مدیریت محیط زیســت( بر اساس 
آخریــن ورژن از توف نــورد آلمان ، گواهینامه 
ISO 140001)مدیریــت کنتــرل منابع و 
انرژی(، گواهینامهISO  180001 )مدیریت 
ایمنی و بهداشــت شــغلی کارکنان( بر اساس 
آخریــن ورژن از توف نــورد آلمان،گواهینامه 
ISO)سیستم های یکپارچه مدیریت( تحت 
 ،ISO 140001، ISO 190001 عنــوان
ISO 180001از شــرکت تــوف نورد آلمان، 
گواهینامــه ISOایزایران)تضمیــن کیفیت 
 ISOمحصول در رابــط با فروش(،گواهینامه
اروپا)تضمیــن کیفیت محصــول در  رابطه با 

صادرات(است که جملگی ممیزی شده اند. 
بردسیر جزو 10 شهر فوالدی

 کشور است 

حســن پور نماینده مردم ســیرجان و بردسیر 
در مجلس شورای اســالمی در آیین رونمایی 
از ایــن کارخانه گفــت: جهان فــوالد امروز 
افتخاریســت برای جمهوری اسالمی و آنچه 
که امروز رونمایی شــد نظر استاندارد های بین 
المللی اســت وی در خصوص اســتخدام این 
شــرکت افزود:  اینجا کمیته امداد نباید باشد و 
اســتخدام باید از طریق آزمون استخدامی و در 
حد استاندارد مورد نیاز باشد وی افزود: میلگرد 
هــای جهان فوالد هر روز و هر هفته در بورس 
عرضه می شــود و میلگرد هایــی که در اینجا 
وجود دارد بیش از نیاز کشــور است حسن پور 
اضافه کرد: شهرستان های سیرجان و بردسیر 
به بهشــتی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران 
تبدیل شده و ما به دنبال در نوردیدن بازارهای 
جهانی و صادرات هســتیم و امروز بردسیر جزو 

ده شهر فوالدی کشور است. 
جهان فوالد ماهیانه 3 میلیارد تومان 
به اقتصاد شهر بردسیر پول تزریق 

می کند 
فرماندار بردســیر نیز گفت: پروژه چهان فوالد 
در ماه نزدیک 2.5 تا 3 میلیارد تومان به اقتصاد 
شهر پول تزریق می کند وی افزود :در بردسیر 
به واســطه اشــتغال های ایجاد شده در فوالد 
،هلدینگ،فــوالد کرمــان و در کشــاورزی و 

گردشــگری ما تنها شهرســتانی هستیم که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش طالق 
را داریم .فرماندار بردسیر تصریح کرد:مجتمع 
جهان فــوالد پروژه فوالد آلیاژی را می خواهد 
شــروع کند و تالش خواهیم کرد ظرف دو ماه 

آینده بحث زمین را کامل حل کنیم. 
جهان فوالد سیرجان برای دو هزار 

نفر اشتغال ایجاد کرده است
میر محمدی مدیر روابط عمومی شرکت جهان 
فوالد سیرجان گفت: کارخانه جهان فوالد12 
بهمن سال 68 کلنگ زنی شد و در سال 93 پس 

از 18 بار شکســت تعریف پروژه به درخواست 
حســن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر و 
مسئولین به مهندس عباسلو سپرده شد و در 22 
بهمن 95 توسط رئس مجلس شورای اسالمی 
و وزیــر صنعت ، معدن و تجــارت  مورد بهره 

برداری قرار گرفت . 
وی افــزود: این کارخانه با ســرمایه  اولیه 1.5 
میلیارد ریال احیا شــد که اکنون این ســرمایه 
به شــش هزار میلیارد تومان رســیده و به طور 
مســتقیم برای 400 نفر و غیره مستقیم 1600 

نفر اشتغال کرده است. 

مدیرعامل کارخانه فوالد سیرجان در آیین رونمایی از کارخانه جهان فوالد سیرجان :

شمش فوالدی جهان فوالد سیرجان 2 ماه آینده
 به بهره برداری می رسد

اجرای طرح های آبخیزداری؛
راه برون رفت از مشکالت 

خشکسالی 
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمان به روند رو به 
رشــد جمعیت و در نهایت نیاز روز افزون به آب و از ســوی دیگر 
خشکســالی های پیاپی سالهای اخیر در این استان اشاره کرد و 
گفت: بهترین راه برون رفت از مشکالت یاد شده توجه جدی تر 

به اجرای طرحهای آبخیزداری است.
مهــدی رجبی زاده در جریان بازدیــد از پروژه های آبخیزداری 
شهرســتان سیرجان با تاکید بر اینکه آب و خاک از سرمایه های 
ارزشمند کشور به شمار می رود، افزود: باید در راستای صیانت و 

حفظ این منابع ارزشمند تالش مضاعف انجام گیرد.
وی تصریــح کرد: برنامه ریزی و مدیریــت منابع آبی با اجرای 
طرحهای آبخیزداری مــی تواند نقش مهم و موثری در ارتقای 

شاخص های آب ایفا کند.
به گفته رجبی زاده پروژه های آبخیزداری شهرســتان سیرجان 
در 2 حوزه منطقه بیدشــاهی به مساحت 99 هزار هکتار و حوزه 
پلنگی ســفلی به مساحت هشت هزار و 520 هکتار اجرا خواهد 

شد . 
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ادامه داد: عملیات 
بانکت بندی، بند ســنگ و مالتی، چاله های فلسی و بند خشکه 
چین در حوزه بیدشــاهی و پلنگی سفلی این شهرستان اجرایی 
می شــود. رجبی زاده اعتبارات این طرحها را حدود یک میلیارد 
و 400 میلیون تومان ذکر کرد که از محل صندوق توســعه ملی 

تأمین شده است .
وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان آذر عملیات فیزیکی و ســازه 
ای طرحهای آبخیزداری در حال اجرا در شهرســتان سیرجان به 
اتمام برسد.20 میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی 
تاکنون به بخش آبخیزداری کرمان اختصاص یافته در حالی که 
سال گذشته کل اعتبار آبخیزداری در این استان حدود 6 میلیارد 

تومان بوده است.
آبخیزداری به ما این توانمندی را می دهد که بتوانیم بارانی را که 
به روان آب تبدیل می شود مدیریت و سفرهای آب زیر زمینی را 
تغذیه کنیم، جلوی فرسایش خاک را بگیریم و از حرکت رسوبات 
به ســمت سدها جلوگیری کنیم. 32 میلیون هکتار عرصه های 
بیابانی در کشــور وجود دارد که استان کرمان 20 درصد عرصه 
های بیابانی کشــور را به خود اختصاص داده و 4.7 دهم میلیون 
هکتار حدود 70 درصد از این مقدار تحت تاثیر فرســایش بادی 
قرار دارد.  استان کرمان حدود هفت برابر خوزستان مناطق تحت 

تاثیر فرسایش بادی دارد.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان کرمان با تاکید بر اهمیت 
معرفی باغ شــاهزاده ماهان این اســتان در 
ســطح جهانی گفت : اطالعــات این بنای 
تاریخی از سوی سازمان یونسکو به 35 زبان 

زنده دنیا ترجمه  و منتشر کرده است.
غالمرضا فرخی افزود: باغ شــاهزاده ماهان 
کرمان در سال 1390 به عنوان سیزدهمین 
اثر ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو 
و در نقشه گردشــگری این سازمان به ثبت 

رسیده است. 
وی اظهار داشــت: حفظ و نگهــداری باغ 
شــاهزاده ماهان به عنوان یک اثر جهانی در 
اســتان کرمان و گردشگر پذیر بودن این اثر 
غیر منقول، در اولویت کاری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

قرار دارد. 
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان کرمان همچنین از آغاز 
عملیات الیروبی باغ شــاهزاده ماهان خبر 
داد و افــزود: الیروبی حــوض های این باغ 
با برنامه 2 بار در ســال اجرا می شود و 2هفته 

زمان می برد. 
آب باغ شاهزاده ماهان به عنوان یک اثر ثبت 
جهانی از قنات تیگران با سرچشمه ارتفاعات 

جوپار کرمان تامین می شود. 
باغ شاهزاده ماهان یا باغ شازده ماهان یکی 
از باغ های تاریخی ایران به شــمار می رود. 
این باغ در حدود 2 کیلومتری شــهر ماهان و 
در نزدیکی شــهر کرمان و در دامنه کوه های 
تیگران جای گرفتــه و مربوط به پایان دوره 

قاجاریه است. 
این اثر در تاریخ 14 آبان 1353 با شماره ثبت 
1012 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است و در سال 2011 در نشست سی و 
پنجم میراث جهانی یونسکو به همراه هشت 
باغ ایرانی دیگر در فهرســت میراث جهانی 

یونسکو به ثبت جهانی رسید. 

این باغ مساحتی نزدیک به 5/3 هکتار دارد. 
دو مجموعه شــرقی و غربی دارد. کوشک یا 
همان عمارت های آن بســیار زیباست و به 
صورت دو اشکوب ساخته شده است و سر در 
آن از معماری زیبایی برخوردار اســت که آن 
را از ســایر باغ های ایرانی برجسته می سازد. 
در باغ فواره ها یا آب فشــان هایی نیز وجود 
دارد کــه در طول باغ قرار دارند و از زیباترین 
فواره های باغ های ایرانی هستند. فواره های 
باغ شــاهزاده بر پایه نیروی اختالف ارتفاع 
کارکرد دارند. درازای باغ شــاهزاده کرمان 
407 متر و پهنای آن 122 متر است، و از این 
رو بزرگتریــن و زیباترین باغ تاریخی ایرانی 
محسوب می شود. این باغ در بیشتر سال و به 
ویژه در فصل تابستان و بهار بازدیدکنندگان 

پرشماری دارد. 
این باغ از نمونه باغ تخت های ایرانی است و 
در زمینی مستطیلی شکل به مساحت پنج و 
نیم هکتار بنا شده و دارای سردر ورودی بسیار 
زیبایی اســت. بناهای باغ عبارتند از کوشک 
اصلی یعنی سکونتگاه دائمی یا فصلی مالک 
که در انتهای ســرباالیی باغ قرار دارد. سردر 
خانه در ورودی بــاغ به صورت بنایی خطی 
جبهه ورودی باغ را اشغال کرده و در دو طبقه 
بنا گردیده است. طبقه باالی این سردر دارای 
اتاق هایی اســت که برای زندگی و پذیرایی 
پیش بینی شده اند. سایر بناهای خدماتی باغ 
از حصار اصلی اســتفاده نموده و به صورت 
دیواری مرکب بناهــای مختلف خدماتی را 
در نقاط مناســب در خود جا داده اســت. این 
باغ عالوه بر سردر، شامل عمارت شاه نشین 
و حمام نیز می باشــد. در حال حاضر قسمت 
شاه نشــین، به یک رســتوران تبدیل شده و 

توسط بخش خصوصی اداره می شود. 
اســتان کرمان با هفت اثــر جهانی، 700 اثر 
ثبت ملی و هــزاران جاذبه تاریخی و طبیعی 
از مقاصد مهم گردشــگران داخلی و خارجی 

کشور محسوب می شود. 

یونسکو باغ شاهزاده ماهان را به 35 زبان 
معرفی کرد


