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ایران در سال 98

50 طرح فنی در صدا و سیمای مرکز 
کرمان افتتاح شد

در آستانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اســامی 50 طرح توسعه پوشــش دیجیتال و 
ســیگنال رســانی زمینی مربوط به صدا و ســیمای مرکز کرمان در کرمان و 14 شهرستان 

استان افتتاح شد .
در مراســمی که به همین مناسبت در محل صدا و ســیمای مرکز کرمان برگزار شــد ،افتتاح 50 پروژه 
فنی در صدا و ســیمای مرکز کرمان آقای علیدادی معاون توســعه و فناوری ســازمان صدا و سیما این 

طرحها را از طریق ارتباط زنده با شهرستانهای مختلف افتتاح کرد. ..

رئیسدانشگاهفنیحرفهایکشورخواستارشد؛

ضرورت سرمایه گذاری مناسب 
در حوزه آموزش های مهارتی
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 کرمان

 ورود صنعت به شهرســتان زرند بــه عنوان یکی 
از مناطق کمتر برخــوردار اســتان کرمان، گامی 
موثر در راستای توســعه همه جانبه این شهرستان 
بوده زیــرا بنگاه های اقتصادی با نــگاه حمایتی و 
در قالب انجام مســئولیت های اجتماعی شاخص 
های زیرساختی فرهنگی و اقتصادی منطقه را ارتقا 
بخشــیده اند.با نگاهی گذرا به گذشته کشورها می 
توان دریافت توســعه صنایع و معادن در هر منطقه 
ای، با رشد و شکوفایی ملت ها همراه بوده و حتی 
از این حوزه می تــوان به عنوان وجــه تمایز بین 

کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نام برد.
در چنین شرایطی گســترش و دامنه نفوذ شرکت 
های صنعتی و معدنــی بزرگ به اســتان کرمان 
ضمن ایجاد ظرفیت های بی شــمار، زیرساخت ها 
را توسعه داده و مسیر رشــد و تعالی را برای مردم 
این استان هموار کرده است.در دولت تدبیر و امید 
با ابتکار مسئوالن اســتان، تعداد زیادی از شرکت 
های خصوصی با عنوان معیــن اقتصادی با انعقاد 
تفاهم نامه ای به صورت رســمی عاوه بر انجام 
وظایف ذاتی خود، توســعه همه جانبه شهرستان 
های این اســتان را برعهده گرفتند و اینک انجام 
مســئولیت های اجتماعی توســط شــرکت های 
صنعتی و معدنی معیارهــای اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و صنعتی اســتان کرمان را متحول کرده 
است.این شــرکت ها در اســتان کرمان با هدف 

توسعه پایدار در 21 منطقه از استان کرمان، ضمن 
حضور در مناطــق محروم و روســتاها، با افزایش 
سرانه اشــتغالزایی با بهره گیری از نیروهای بومی، 
درآمد زایی، بهبود وضعیت معیشت، تقویت مشاغل 
سنتی، حمایت از قشرهای ضعیف جامعه و فعالیت 
های زیســت محیطی، راهســازی و اقدامات عام 
المنفعه، تقویت زیرســاخت های فرهنگی، رفاهی 
و ورزشی بخشــی از فقر، بی ســوادی، نابسامانی 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این اســتان را رفع 
کردند.این فعالیت ها در شهرســتان زرند به عنوان 
یکی از شهرســتان های کمتر توسعه یافته استان 
کرمان نیز رخ داده است و مسئوالن استان کرمان 
توســعه پایدار این منطقه را بر عهده شرکت بخش 

خصوصی فوالد زرند ایرانیان قرار دادند.
صنعت،کشاورزیزرندرااحیامیکند

مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان نیز در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مهمترین فعالیت 
اقتصادی مردم این شهرســتان کشــاورزی بوده 
است گفت : توسعه صنعت نقش مهمی در راستای 
افزایش تولید و احیای فعالیت کشــاورزی در این 
منطقه ایفا کرده است.ماشاء اهلل سهراب نژاد افزود: 
در این زمینه در حال رصد روش های تولید پســته 
با بهترین راه تولید و بیشــترین میــزان بهره وری 
هســتیم تا این محصول را با ایجــاد روش های 
آبیاری نوین و کاهش میزان مصرف آب در منطقه 

زرند توسعه دهیم.
نشاطاجتماعیناشیازاشتغالپایدار

وی با اشــاره به طرح های اقتصــاد مقاومتی این 
شرکت به عنوان معین منطقه پنج اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان گفت: اشــتغالزایی در این شهرستان 

علت افزایش نشاط جامعه بوده است.
معین اقتصــادی منطقه پنج اســتان کرمان بیان 
کرد: بیش از چهار هزار نفر نیــروی کار به صورت 
دائم و یکهزار و 500 نفر به صــورت پیمانکاری در 
حال حاضر در شــرکت فوالد زرند ایرانیان مشغول 
فعالیت هســتند.وی با بیان اینکه در ازای هر شغل 
مســتقیم، 10 نیروی کار به صورت غیرمستقیم در 
استان کرمان دارای شغل می شوند افزود : تا پایان 
سال جاری میزان اشــتغال مســتقیم در کارخانه 
فوالد زرند به حدود پنج هزار نفر می رســد که 99 
درصد از این میزان را افراد بومی با تضمین شــغلی 

تشکیل می دهند. 
فعالیتمعادنبزرگ،شرکتهایکوچک

راتوسعهمیبخشند
مدیرعامل شــرکت فوالد زرند ایرانیان با تاکید بر 
اینکه صنایع مادر و بزرگ از جمله شــرکت فوالد 
زرنــد ایرانیان موجب فعال شــدن شــرکت های 
صنعتی، معدنــی و خدماتی خرد این شهرســتان 
می شــود اضافه کرد: حضور این شــرکت در زرند 
موجب ارتقای خدمات حمل ونقل، تأمین نیازهای 

کارخانه ها اعم از رســتوران ها، تأمیــن قطعات و 
تجهیزات موردنیاز، لباس کار، بهداشــت و درمان 
شده اســت.وی ادامه داد: کارخانه های فوالد زرند 
روزانه به 20 هزار تن ســنگ آهن نیاز دارند که در 
کنار تولیدات ایــن کارخانه موجب تــردد بیش از 
یکهزار و 400 وسیله نقلیه و در نتیجه کارآفرینی و 
توسعه خدمات اجتماعی در این شهرستان می شود.

ســهراب نژاد گفت: فعالیت های اقتصادی، علمی 
و زیست محیطی و پیشــرفت این مجموعه سبب 
پیشرفت شهرســتان زرند و در نتیجه موجب بهبود 

شرایط و کیفیت زندگی مردم این منطقه می شود.

صنعتموجببهبودشــرایطزندگیدر
زرندشدهاست

وی اظهار داشــت: وظیفه ما در برابر نســل آینده 
حفــظ ســرمایه ها و درعین حال بهبود شــرایط 
زندگی آنها اســت که بهترین امکانات را در محل 
زندگی شان داشته باشند و فعالیت های این شرکت 
به طــور قطع موجب ارتقا و رشــد ســطح علمی، 
فرهنگی، آموزشــی و اقتصادی مردم این منطقه 

شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان تصریح کرد: 
عاوه بر برنامه ریزی ها و فعالیت های انجام شــده 
در زمینه علمی و اقتصــادی، گام اصلی تر ما ایجاد 
خودباوری و زمینه و انگیــزه برای تحصیل علم در 

نسل آینده این دیار اســت.وی گفت: این شرکت 
در راســتای بازســازی مدارس، احداث آسفالت، 
ساخت پل، صنایع دســتی، حمایت از دانش آموزان 
بی بضاعت و بســیاری از فعالیت های عام المنفعه 
شهری مشارکت داشته است.سهراب نژاد تصریح 
کرد: بازســازی 15 واحد مدرســه روســتایی در 
شهرستان زرند و کوهبنان، رنگ آمیزی کاس ها، 
احداث سرویس بهداشــتی، آبخوری، بازسازی و 
احداث حصار و محوطه ســازی، تجهیز بیش از 40 
مدرسه به وسایل آموزشی، گرمایشی، سرمایشی در 
ســال جاری از دیگر اقدامات اجتماعی این شرکت 

بوده است.
شرکتفوالدزرند،سرانهفضایسبزرا

گسترشدادهاست
مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان بیان کرد: در 

راستای حفظ محیط  زیســت نیز حدود 130 هکتار 
فضای ســبز اطراف محل فوالدســازی و مجتمع 
کک ســازی توســط کارخانه فوالد زرند ایرانیان 

ایجادشده است.
وی افزود: عملیــات احیاء، کاشــت درخت تاغ در 
منطقه جال آباد زرند با وســعت 200 هکتار طی 
ســال جاری اجرایی شــد و در برنامه آینده اجرای 
600 هکتار فضای ســبز و یکهــزار و 800 هکتار 

بیابان زدایی را در دستور کار داریم.
این بنگاه اقتصادی هرچند فعالیت های موثری در 
راستای توسعه پایدار شهرستان زرند انجام داده اما 
همواره خاء هایی وجود دارد که برای شناســایی 
و رفع این خاء ها و بهبود شــرایط، نیــاز به ارائه 
نظرات مردمی بــا نگاهــی از درون این مجموعه 

وجود دارد.

مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان اعام کرد؛

نقش حمایتی صنعت در توسعه  پایدار زرند

2200 واحد مسکونی کوهبنان تسهیالت
 بازسازی دریافت کردند

والدت با سعادت حضرت عیسی مسیح)ع( را تبریک می گوییم.
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آری ....شانزدهم آذرماه هر سال مصادف است 
با سالمرگ استاد االســاتید کاراته ایران / کرمان 
»ســن ســی هاشــم وزیری «که زندگانی و عمر 
گرانمایــه خویش را مصــروف تعالی ورزش اول 
شــهر و دیار مان نمــود و از تمامی مــال و منال 
خویش و در آخر هم از عمر خود بگذشــت و نهال 
نوپای ورزش کاراته را در استانمان به ثمر و منصه 
ظهور رســانید ، در زمان و دورانی )سال 54 تا 64(

که این ورزش ناشــناخته و امکانات بســیار بسیار 
خفیــف و کمبودها فراوان بود !!و لیکن ایشــان با 
پایداری وصف ناپذیر و همتی شــایان تحســین 
 بدین امرمهم کمرهمت بســت و واأســفا ...آااااااه 
شــاگردان زیادی از محضر استاد تلمذ نموده و به 
درجات باال و واالی ورزش کاراته دســت یافتند 

کــه حقیقتا جایگاه ویژه ای در ادامه راه و گام های 
رو بــه جلوی ورزش اول شــهرمان دارند ...علی 
الخصوص ؛استاداالســاتید و شــیر بیشــه کاراته 
ایران ؛ســن سی محسن رشیدی و استاداالساتیدو 
داور جهانی ســن ســی رضا میرحبیبی و اســتاد 
اخاق و منش انســانی سن ســی مسعودسیدی 
)مــدرس اســبق داوری بیــن المللــی کاراته(و 
همچنیــن اســتاد محمدخانــی و....و.....و....که 
در این مقــال و یادواره نام سترگشــان نمیگنجد 
و در پایــان این ســطور از محضــر خوانندگان و 
ورزش دوســتان محتــرم ،تقاضــای قرائــت 
 فاتحــه بــر روح پاک اســتاد وزیــری را دارم .

 و اجرکم عنداهلل
محســنلحسائی

سید حسین جعفری گفت : مس سرچشمه معین منطقه انار است و با حمایت های 
الزم حوزه فرهنگ و هنر این منطقه را ارتقا داده است. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی شهرستان انار تصریح کرد: تا سال 88 فقط کارهای هنرهای نمایشی و تئاتر 
در انار اجرا می شد که با کمک مجتمع مس سرچشمه برنامه های فرهنگ و هنر 

گسترده شد. وی تصریح کرد: تا سال گذشته فرهنگ و هنر انار حرفی برای گفتن 
در استان نداشت اما خوشبختانه با برگزاری ورک شاپ ها، جشنواره ها و کارگاه ها و 
همایش ها در بسیاری از رشته های هنری حرف برای گفتن دارد که نمونه آن تئاتر 
است.جعفری با اشاره به اینکه یکی از گروه های تئاتر انار امسال در جشنواره استان 

به عنوان برتر انتخاب شد و به جشنواره تئاتر فجر کشوری راه یافت اظهار داشت: اگر 
کمک مجتمع مس سرچشمه نبود فرهنگ و هنر انار جایی شناخته شده نبود و شاید 
تنها تئاتر در انار فعال بود اما هم اکنون بسیاری از هنرمندان شهرستان جایگاه واقعی 

خود را پیدا کردند و این کشف استعدادها را مرهون مس هستیم.

مسسرچشمهبهانجمنهایهنریانارجاندوبارهبخشید

 مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی اســتان 
کرمان گفت: تاکنون 2 هزار و 200 واحد مسکونی 
در شهرستان کوهبنان تسهیات بازسازی دریافت 
کرده و عملیات اجرایی یک هزار و 288 واحد از این 

تعداد به اتمام رسیده است.
علی اکبر ســلطانی نــژاد افزود: ســایر واحدهای 
مسکونی شهرستان کوهبنان نیز به دلیل غیرمقاوم 

بودن از نظر سازه در حال مقاوم سازی هستند.
وی با بیان اینکه در زلزله 30 آذر سال گذشته 300 
واحد مسکونی در شــهر و 200 واحد در روستا 100 
درصد خسارت دیدند اظهار داشــت: تاکنون بیش 
از 279 میلیارد ریال کمک باعوض و 121 میلیارد 
و500 میلیون ریال تسهیات بانکی به حساب مردم 
زلزله زده شهرســتان کوهبنان واریز شــده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی استان کرمان 
تصریح کرد: صاحبان هر واحد مســکونی روستایی 
45 میلیون تومان تســهیات و 12 میلیون تومان 
کمک باعوض و واحدهای مســکونی شــهری 
60 میلیــون تومان تســهیات و 13میلیون تومان 
کمک باعوض دریافت کردند.وی بیان کرد: هزینه 
آواربرداری، تهیه نقشه ســاختمانی و صدور پروانه 
نظارت توسط نظام مهندســی تا 80 متر مربع برای 

واحدهای آسیب دیده به صورت رایگان انجام شد.
ســلطانی نژاد تاکید کــرد: بنیاد مســکن انقاب 

اســامی بعد از وقوع زمین لرزه خدمات رســانی 
خود را بــدون وقفه به زلزلــه زدگان کوهبنان ارائه 
داده و تا پایان بازسازی منازل مسکونی این منطقه 
نیز در کنار مردم خواهد ماند.رئیس ســتاد بازسازی 
مناطق زلزله زده شهرســتان کوهبنــان نیز گفت: 
بنیاد مسکن انقاب اسامی از ساعت های ابتدایی 
زمین لــرزه کوهبنان در منطقه حضــور پیدا کرد و 
ارزیابــی هــای الزم را در رابطه با تعــداد و میزان 
واحدهای خســارت دیده انجام داد.حسین جعفری 
افزود: عاوه بر واحد های آســیب دیده، ساختمان 
هایی هم که در معرض آســیب بودنــد به منظور 
اجرای عملیات بازســازی کوهبنان ثبت نام کردند.

وی با اشاره به حضور بموقع مســئوالن در منطقه 
زلزله زده کوهبنــان تصریح کرد: دولت در اســرع 
وقت تسهیات بازســازی این مناطق را به تصویب 
رساند و تا پایان سال 96 عمده مردم برای دریافت 
تسهیات بازسازی منازل و اماکن خود اقدام کردند.

رئیس ستاد بازســازی مناطق زلزله زده شهرستان 
کوهبنان اظهار داشــت: رئیس جمهور در ســفر به 
اســتان کرمان قول داده بود بازســازی واحدهای 
تخریبی در اســرع وقت بــه پایان برســد که این 
وعده در تیرماه به خوبی محقق شــد و این واحدها 
به صورت کامل بازســازی شــدند.جعفری افزود: 
با توجه بــه افزایش قیمــت در ماه هــای ابتدایی 

ســال و با پیشــنهاد ریاست بنیاد مســکن انقاب 
اســامی به هیات دولت به واحدهای شــهری 15 
میلیون و 10 میلیون تومان به واحدهای روستایی، 
تسهیات و وام باعوض پرداخت شد.وی با اشاره 
به انجام مراحل پایانی بازسازی مناطق زلزله زده در 
کوهبنان بیان کرد: مردم تا این مرحله بازسازی، از 
خدمات رضایت نســبی دارند و همــکاری خوبی با 

بنیاد مسکن انقاب اسامی داشته اند.
زلزله ای به قدرت 5.2 ریشتر شــامگاه 30 آذر 96 
شهرســتان کوهبنان و مناطق اطــراف را لرزاند و 
خسارات مادی نسبتا زیادی به این مناطق وارد کرد. 
معاون عمرانی اســتاندار کرمان  با اشــاره به زلزله 
30 آذر سال 96 در شهرســتان کوهبنان بیان کرد: 
کوهبنان دو بخش، دو شــهر و 96 روستا و جمعیت 
ســاکن 21 هزار و 721 نفــری دارد و تخریب این 
زلزله در روستاها بیش از شهر بود.وی افزود: 4 هزار 
و 740 تخته چادر، 853 شــعله والــر، مقدار زیادی 
نایلــون و 214 تخته پتــو در کوهبنــان بین مردم 
توزیع و بعد از اسکان موقت در چادر، 600 دستگاه 
کانکس را از طریق دولت و خیــران تامین کردیم.

موســوی با اشاره به توزیع 500 ســبد غذایی، یک 
هزار بسته پوشــاک و اعزام کاروان های نیکوکاری 
به منطقه زلزله زده کوهبنــان تصریح کرد: برآورد 
اولیه خســارت یک هزار و 400 واحــد بود که یک 

هزار واحد شهری و 400 واحد روستایی بود.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون برای 2 هزار و 158 
واحد با بانــک انعقاد قرارداد شــده و این تفاوت به 
دلیل جابه جایی و ســاخت واحدهای جدید است، 
اظهار کرد: در کوهبنان یک هــزار و 288 واحد به 
اتمام رســیده که 980 واحد شــهری و 307 واحد 
روستایی است و مبلغ تســهیات کوهبنان 121.5 
میلیارد تومان و باعوض 27.9 میلیارد تومان است.

جانشین ستاد بحران اســتان کرمان گفت: اقدامات 
زیربنایی نیز در شهرســتان های راور و کوهبنان از 
جمله تامین اعتبــار الیروبی قنوات، جمع آوری کار 
تاسیســات آب، گاز و برق منــازل و نصب مجدد، 

سوخت رایگان و ... انجام شده است.
وی تصریح کــرد: بــا گذشــت 200 روز از زلزله 
واحدهای مســکونی به مردم تحویل داده شــد و 
در این مــدت 150 ماموریت مجموعــه بحران در 
منطقه انجام شد.موســوی با اشــاره بــه اینکه در 
زلزله کوهبنان 14 مدرســه خســارت دیده بود که 
اعتبار برای نوســازی مدارس گذاشته شده، گفت: 
برنامه نوسازی منازل مســکونی در جنوب استان را 
داریم و ســهمیه شــناور در اختیار کل استان است 
و فرمانــداران باید پیگیری کــرده و هر فرمانداری 
زودتر بتواند سهمیه را جذب کند، محدودیت سقف 

ندارد.

2200 واحد مسکونی 
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 محمدرضــا علیــزاده در جمع خبرنــگاران با 
اشــاره به برگزاری جشنواره موســیقی نواحی 
در کرمــان گفت: برای برگزاری جشــنواره ای 
با ابعاد جشــنواره موســیقی نواحی ایران، همه 

دستگاههای مرتبط الزم است همراهی نمایند.
وی با اشاره به برگزاری جلســه ای در تهران و 
با حضور معــاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی، اســتاندار کرمان، رئیــس انجمن 
موســیقی کرمان و جمعی دیگر از مسئوالن و 
هنرمندان در خصوص تداوم برگزاری جشنواره 
موســیقی نواحی در کرمان تصریح کرد: در این 
جلسه مقرر شــد برگزاری جشــنواره موسیقی 
نواحی ایران ســال آینده و به میزبانی اســتان 

کرمان باشد .
علیزاده با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره 
به عنــوان یک رویــداد ملی در کرمــان، قابل 
ارزش اســت گفت: برگــزاری رخدادهای ملی 
در چنین سطحی، نیازمند همراهی و همکاری 
ادارات و نهادهای مرتبــط دارد و حمایت ها و 
پیگیری های اســتاندار کرمان در این خصوص 
باعث دلگرمی همه اهالی فرهنگ و هنر شــد 
و اگر حضور و حمایت ایشــان در جلســات با 
موضوع جشــنواره موســیقی نبود؛ کار برای ما 

بسیار دشوار می شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان 
ضمن تقدیر از همه  رسانه ها و هنرمندان استان 
در یاری رسانی به این جشــنواره گفت: ترکیب 
شورای سیاست گذاری جشــنواره در این دوره 
تغییــر کرده و آقــای »محمدرضا درویشــی« 
ریاست و آقای »صدری« دبیری آن را برعهده 
گرفته اند که اعتقاد داریم بــا این ترکیب جدید 
برای  این که جشنواره ســال آینده کیفی برگزار 

شود تصمیمات خوبی گرفته خواهد شد.

دیار کریمان میزبان 
جشنواره موسیقی 

نواحی ایران در سال 98

مجتمعمسهزینهویزیت
ودرمانبیشازهزارنفررا

پرداختکرد

داریــوش ضیائی مدیــر بهداشــت و درمان 
مجتمع مس سرچشــمه گفت: افراد نیازمندی 
که در طرح جهادی درمانی نیــاز به درمانهای 
تخصصی و فــوق تخصصی دارند شناســایی 
شــدند و برای درمان در دراز مدت تحت نظر 

قرار گرفتند.
وی بیان کرد: پزشــکان متخصــص اطفال، 
داخلی، قلب عروق، زنــان و زایمان، اعصاب و 
روان، جراحی عمومی، دندان پزشکی، پزشک 
عمومی افراد نیازمند را مورد درمان ســرپایی 
قــرار دادند.وی خاطرنشــان کــرد: همچنین 
شناسایی بیماران سخت درمان و نیازمند نیز در 

دستور کار مجتمع مس قرار گرفت.
ضیائی ادامه داد: در ایــن طرح جهادی درمانی 
بیش از یکهزار نفر بصورت رایگان معاینه شدند 
و برای 150 نفر پرونده پزشکی و برای 36 نفر 

ترمیم و خدمات پیشگیری ارائه شد.
وی تصریح کرد: افراد مستمند و بی بضاعت نیز 
برای دریافت خدمات پزشــکی بیشتر به مراکز 
درمانی معرفی شدند که هزینه های درمان آنها 

نیز توسط مجتمع مس پرداخت می شود.
در راستای مســئولیت های اجتماعی شرکت 
ملی صنایع مس ایران، با حمایت مجتمع مس 
سرچشــمه طرح جهادی درمانی تیم بســیج 
جامعه پزشکی رفســنجان در منطقه لطف آباد 
شهرســتان انــار روز های پنجشــنبه و جمعه 

برگزار شد.
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برگزاریصبحگاهایمنیدر
شهرستانهایتحتپوشش
شرکتبرقجنوبکرمان

 

مدیر دفتــر ایمنی و کنتــرل ضایعات بیان 
کرد: در راســتای اشــاعه فرهنــگ ایمنی 
و بازآمــوزی ریســکهای کلیــه گروه های 
کاری و تاکیــد بــر اقدامــات کنترلــی و 
نه، صبحگاه ایمنی با حضور کلیه  پیشــگیرا
برقکاران، سرپرســتان و مســئولین قسمت 
ها به صورت هفتگــی در کلیه مدیریت های 
برق شهرســتان های تحت پوشش شرکت 

برگزار می گردد.
خواجویی خاطرنشــان کــرد: در صبحگاه 
ایمنی مواردی همچون تاکید بر شناســایی 
ریسکهای جدید شــبکه جهت جلوگیری از 
حوادث ناشــی از کار و حساسیت کار حریم 
بانان، قرائت شــعار ایمنــی هفته، یادآوری 
RPN  باال و اقدامات کنترلی  ریسکهای با
آنها، تاکید بــر اجرای دســتورالعمل ثابت 
بهره برداری، کنتــرل تجهیزات ایمنی خط 
گرم، تشــریح یک حادثه از حوادث سالیان 
گذشته شرکت و سایر شــرکت های توزیع، 
ارائــه خاطره ایمنی توســط برقــکاران در 

برنامه صبحگاه ایمنی مطرح می شود.

معاون بهره برداري و امور دیســپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق شمال اســتان کرمان  گفت: 
با توجه به شــاخص هاي ارزیابي شــده از سوي 
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور و توانیر  این 
مجموعه به عنوان شرکت برتر در حوزه فعالیت 
پدافند غیرعامل در کشور بین شرکت هاي توزیع 

و برق منطقه اي  شناخته شد.
 محســن قراچه داغي  از کســب رتبــه برتر در 
حوزه پدافند غیرعامل در سال 1397 توسط این 
شرکت  خبر داد و با اشــاره به پیشنهاد تشکیل 
پدافند غیرعامل از ســوي رهبــر معظم انقاب 
در ســال 1382 گفت: یکي از اهداف این هفته 
) 6 لغایت 12آبان(  کســب آمادگــي ، ورزیدگي 
الزم نیروهــا جهت مقابله با تهدیدات سیاســي 
و نظامي و طبیعي اســت. وي در ادامه با اشــاره 
به برگــزاري رزمایش موفق پدافنــد غیرعامل 
در ششم آبان ســال جاري  گفت: خوشبختانه با 
همکاري و مساعدت کلیه مراکز حساس، مهم، 
ضروري از جمله، بیمارستان ها، مراکز خدماتي، 
نظامي و انتظامي  بــا حضور مدیــرکل پدافند 
غیرعامل اســتانداري کرمان ایــن مانور برگزار 
و با ارزیابي شــاخص هاي مورد نظر توانیر این 
شرکت موفق به کسب رتبه برتر در سطح کشور 
شــده اســت.  قراچه داغي با تقدیر از همکاران 
حوزه معاونت بهــره برداري و دیســپاچینگ و 
ســتاد پدافند غیرعامل این شرکت اظهارداشت: 
ممکن اســت نتوان از وقوع یک بحران به ویژه 
بحران  طبیعي بصــورت 100درصد جلوگیري 
کرد ولي آمادگي در مقابل بحران و ایجاد شرایط 

پدافندي  مي تواند بســیار حائز اهمیت باشــد تا 
مدیریت بحران به صورت استاندارد انجام پذیرد.  
وي از گســتردگي صنعت برق بــه عنوان یک 
شــریان حیاتي  یاد کرد و افزود: ضرورت تداوم 
بي وقفه ارائه خدمات برق رســاني و شــبکه اي 
بودن این صنعت بســیار حائز اهمیت اســت؛ به 
طوري که اگر یکي از المان هاي شــبکه  دچار 
مشکل شود ممکن اســت کل شبکه برق تحت 

تاثیر قرار گیرد. 
معاون بهره برداري و دیسپاچنگ شرکت توزیع 
نیروي برق شمال اســتان کرمان گفت: توسعه و 
گسترش شــبکه برق در مناطق مختلف نیازمند 
آمادگي هرچه بیشــتر برای مقابلــه با تهدیدات 
و آســیب هاي طبیعي نظیر ســیل، زلزلــه و.... 
مي باشــد. گفتني اســت طبق ارزیابي شرکت 
توانیر درمجموع 60شــرکت بــرق منطقه اي و 
توزیع برق درکشور شرکت هاي برق منطقه اي 
آذربایجان ، شرکت برق منطقه اي باختر، توزیع 
آذربایجان شرقي ، توزیع مشهد و شرکت توزیع 
نیروي برق شمال استان کرمان موفق به کسب 

رتبه برتر در پدافند غیرعامل شدند.

مرثیهایبراستاد
کرمان؛دومیناستانکشور
درتعدادروستاهایفاقدآب

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی استان 
کرمان گفــت: 853 روســتای بــاالی 20 خانوار 
فاقد آب داریم که تاکنون هیچ کار آبرســانی برای 
آنها انجام نشــده و دومین استان کشــور در تعداد 
روســتاهای فاقد آب بعد از سیســتان و بلوچستان 

هستیم.
 علی رشــیدی در شــورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان کرمان اظهار کــرد: 5 هزار و 642 روســتا 
با جمعیت یــک میلیون و 600 هزار نفر در اســتان 
کرمان داریم کــه 2 هزار و 799 روســتا باالی 20 

خانوار هستند.
رشــیدی تصریح کرد: 9.4 درصد روستاهای کشور 
را در اســتان کرمان داریم که 15.2 درصد روستای 
باالی 20 خانوار فاقد آب آشامیدنی متعلق به استان 
کرمان است.وی بیان کرد: در ســال گذشته اعتبار 
اســتانی آب و فاضاب روستای استان کرمان 170 
میلیارد تومان بود که 80 درصد آن تخصیص یافت.

مدیرعامل آبفار اســتان کرمان اظهــار کرد: اعتبار 
امســال ما 166 میلیارد تومان بوده که تاکنون 56 
میلیارد تومــان معادل 33 درصد و در قالب اســناد 

خزانه تخصیص یافته است.
وی با اشاره به احداث 81 مجتمع آبرسانی با 1865 
کیلومتر لوله گذاری و ساخت 30 هزار مخزن و حفر 
63 حلقه چاه افزود: در سه سال گذشته 22 مجتمع 
روســتایی را افتتاح کردیم که 206 روستا را شامل 

شده است.
رشیدی گفت: 627 روستا در سه سال گذشته تامین 
آب شــد که معادل یک و نیم برابر اســتان تهران 
است و برای ســال جاری تعیین شده 184 روستای 
فاقد آب و مشــکل دار را با جمعیــت 66 هزار نفر 

تامین آب کنیم.
وی تصریح کرد: 537 روستا در استان کرمان داریم 
که در کیفیت آب مشــکل دارنــد و در بحث فلزات 
سنگین و مشکل شوری آب، اعتبار می خواهیم که 

در کیفیت آب کاری بکنیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی استان 
کرمان اظهار کرد: 59 مجتمع آبرسانی در حال کار 
کردن داریم که بعضا پیشرفت 50 تا 90 درصد دارند 
که با بهره بــرداری از این مجتمع ها مشــکل یک 
هزار و 289 روستای مشــکل دار را حل می کند و 
509 میلیــارد تومان اعتبار بــرای تکمیل نیاز دارند 
که با این اعتبار مشکل 460 روســتای فاقد آب در 

استان حل می شود.
رشــیدی تصریح کرد: اگر اولویت کشــور و استان 
آب اســت، باید اعتبار قابل توجهــی به این بخش 

اختصاص داده شود.

كسب رتبه برتر مانور مولدهاي اضطراري تامین برق 
توسط اداره برق كرمان
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نشستاساتیددانشگاه
تحصیالتتکمیلیباتوزیع
نیرویبرقجنوبکرمان

جلســــــــه ای با حضور معاون پژوهشکده 
برنامه ریزی  معاون  نیرو،  پژوهشگاه  توزیع 
شرکت  در  پژوهش  امر  متولیان  مهندسی،  و 
و  کرمان  استان  جنوب  برق  نیروي  توزیع 
آذر  در  پژوهشي  خبرگان  از  جمعي  همچنین 

سال جاري برگزار شد.
پژوهشکده  معاون  صفری،  نشست  این  در 
کان  اهداف  بیان  به  نیرو  پژوهشگاه  توزیع 
پژوهش در صنعت پرداخت و گفت: هدف از 
انجام پژوهش در صنعت برق، رفع مشکات 
شرکت های توزیع می باشد که الزم است با 
شناسایی دقیق مشکات به تعریف دقیقي از 
مساله پرداخته شود تا بتوان موضوع پژوهشي 
مناسبي را تعریف نمود.وی همچنین در جلسه 
تحصیات  دانشگاه  اساتید  با  اندیشی  هم 
حضور  پیشرفته  فناوری  و  صنعتی  تکمیلی 
یافت و به سواالت اساتید در خصوص مباحث 
برنامه  معاون  داد.همچنین  پاسخ  پژوهشي 
این نشست  نیز در  ریزی و مهندسی شرکت 
به برنامه استراتژیک و اهداف کان شرکت 
راستای  در  است   الزم  گفت:  و  نمود  اشاره 
برنامه اســــــــتراتژیک مذکور پژوهش های 

کاربردي صورت پذیرد.
در انتهای این جلسه نیز موضوعات پژوهشی 
قرار  بررسی  اساتید مطرح و مورد  پیشنهادی 

گرفتند.

دستگاههایاجرایی
کرمان۶9میلیاردتومانبه

ادارهبرقبدهکارند

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شــمال استان 
کرمان با اشــاره به اینکه در حــال حاضر 44 میلیارد 
تومان بدهی دستگاه های اداری شمال استان به اداره 
برق است گفت: دستگاه های اجرایی در جنوب استان 

هم 25 میلیارد تومان به برق بدهکارند.
 محمود شــهبا در نهمین جلسه شــورای اداری 
اســتان کرمان در ســال جاری و نخســتین جلسه 
شورای اداری استان بعد از انتصاب محمدجواد فدایی 
به عنوان چهاردهمین اســتاندار کرمان که با حضور 
حجت االسام علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه کرمان و فدایی استاندار کرمان 
برگزار شد اظهار داشت: از دستگاه های اداری استان 
که در پیک باری در تابستان امسال همکاری داشتند 
تشــکر می کنم.وی با بیان اینکه تمام دستگاه های 
اداری به کنتورهای هوشمند مجهز شدند و تمام روند 
مصرف آنها را از طریق شــبکه رصد می شود گفت: 
وزارت نیرو دو کاالی اساســی آب و برق را در کشور 
ارائه می کند.مدیرعامل شــرکت توزیع برق شمال 
استان کرمان با اشاره به اینکه از محل فروش انرژی 
و وصول مطالبات خدمات وزارت نیرو ارائه می شــود 
افزود: در ســال 97 با احتســاب بدهی ابتدای دوره، 
30 درصد میزان بدهی دستگاه های اداری استان در 

بحث برق افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه وصول مطالبات برق در اســتان 
کرمان باید با جدیت پیگیری شــود عنوان کرد: 33 
میلیارد تومان بدهی ابتدای سال دستگاه های استان 
بوده که افزایش پیدا کرده و در حال حاضر 44 میلیارد 
تومان بدهی دستگاه های اداری شمال استان به اداره 

برق است.

سیدمهران عالم زاده با اشاره به آغاز اجرای طرح بازآفرینی پایدار شهری در کرمان 
اظهار داشت: شش محله هدف برای اجرای این طرح در شهر کرمان انتخاب شده 

است.
وی با بیان اینکه محله شهرک صنعتی، محله فیروزآباد، ابتدای شرف آباد، محله 
پامنار، گلبازخان و روستای اهلل آباد در حال حاضر انتخاب شده اند عنوان کرد: از این 

شش محله پنج محله در محدوده شهر کرمان هستند و روستای اهلل آباد در خارج 
محدود شهر قرار دارد.شهردار کرمان با اشاره به اینکه قرار است در راستای اجرای 
این طرح اقدامات روبنایی و زیربنایی در این محات انجام شود بیان کرد: این 
اقدامات نیازمند هماهنگی شهرداری با دیگر دستگاه ها در کرمان است.وی با اشاره 
به اقداماتی که قرار است در این محات انجام شود افزود: خیلی از این محات 

مانند شهرک صنعتی، فیروزآباد و ابتدای شرف آباد مشکات زیرساختی زیادی چون 
توسعه معابر، اصاح معابر، جدول گذاری، فضای سبز و آسفالت دارند.عالم زاده با 
بیان اینکه در کنار این مشکات ارائه خیلی از مباحث فرهنگی هم در این محات 
کمرنگ است گفت: این محات با کمبود فضای آموزشی، سالن ورزشی، خانه 

فرهنگ و حتی کانتری و خانه بهداشت روبه رو هستند. 

طرحبازآفرینیپایدارشهریدر۶محلههدفکرماناجرامیشود

خبـر

3 ضمیمهرایگان
روزنامهدراستـان

کرمـان

خبـر

مهدی احمدی نژاد رئیس بیمارســتان شهید باهنر کرمان اظهارداشت: 
ســاختمان فعلی بیمارستان باهنر به دلیل قدمت باال فرسوده شده است 
و به همین دلیل کار ســاخت بیمارستان جدید در دستور کار قرار گرفت 

و مراحل پایانی این پروژه در دســتور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: به دلیل کمبود فضای فیزیکی و قدمت ســاختمان هم 
اکنون با مشــکاتی مواجه هستیم که پس از انتقال به ساختمان جدید 

این مشــکات رفع می شــود.احمدی نژاد گفت: این بیمارستان 244 
تخــت و زیر بنایی معادل 28 هزار متر مربع دارد و خدمات تخصصی به 

بیماران ارائه خواهد داد.
وی بیان کرد: این بیمارســتان مطابق با اســتانداردها و با توجه به زلزله 
خیزی کرمان ساخته شده است و می تواند به یکی از مهمترین قطبهای 

درمانی کشور تبدیل شود.

افتتاح ساختمان جدید بیمارستان باهنر كرمان، بزودی

محمود شــهبا، مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق شــمال اســتان کرمان به 
تمهیدات صورت بــرای ارتقای خدمات 
مشترکین اشــاره کردو مهمترین مولفه 
ارزیابــی یک ســازمان را رضایت ارباب 
رجوع دانســت و گفت: به منظور تکریم 
اربــاب رجوع و افزایــش رضایت مندی 
و کاهش مراجعات حضــوری در بخش 
خدمات مشــترکین در راســتای ســند 
چشــم انداز1404 فعالیت خدمات دولت 
الکترونیک بصورت کاربردی در ســطح 

مرکز استان  کرمان ایجادشده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق شمال استان کرمان شهبا با 
بیان اینکه این شــرکت توانسته در پیاده 
ســازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات 
غیر حضوری به مشــترکین در ســطح 
کشور پیشگام  باشد اظهارداشت: زمینه 
برای انجام برنامه های کان شرکت در 
زمینه پیاده سازی خدمات الکترونیک در 
امور در جهت انجام بخشــی از تکالیف 
صنعت برق در حــوزه دولت الکترونیک 
و هوشمندســازی فراهم شــده اســت 
و به زودی باهم گرایــی وتعامل در کل 
شمال اســتان خدمات الکترونیک جامع 

مشترکین فراگیر خواهدشد.وی بهترین 
راه توسعه و گسترش خدمات الکترونیک 
در صنعت برق را مشــارکت و کار جمعی 
دانســت و گفت: انتظار مــی رود همه 
همکاران دراین عرصه فعال شده و کمک 
نمایند تا بتوانیم استفاده از ظرفیت و توان  
نیروی انســانی موجود  با بهره گیری از 
خرد جمعی این بار عظیم مسئولیت را به 
نحو احسن به مقصد برسانیم .مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
کرمان ، با اشاره به  نصب نرم افزار قرائت 
ووصول مطالبات هوشمند تحت سیستم 
عامل اندروید ، قرائت کنتورهای مناطق 
ویایی با نصب پروب سیم باند ، سیستم 
فرآینــدی ومکانیزه پذیــرش تقاضای 
انشــعاب ، راه اندازی نرم افزار مدیریت 
پلمب با هدف رعایت حقوق شــهروندی 
و تکریم مشــترکین گفت:درراســتای 
کاهش مراجعات حضــوری مردم از تیر 
ســال جاری با هماهنگی اســتانداری 
کرمان 24 خدمت کددار شــامل تسویه 
حســاب، اصاح نام ، تغییر نام ، آزمایش 
کنتور ، افزایش آمپراژ، درخواست کاهش 
آمپر، وصل مجددانشــعاب  ،  تســویه 
بدهی ، تغییــر تعرفه یا گزینــه تعرفه ، 

صدورقبــض المثنی ،  بررســی صورت 
حساب ، سوابق مصارف وصورت حساب 
، ســوابق پرداخت، درخواست انصراف 
قبــل از برقراری انشــعاب ، تغییر مکان 
داخلی ، جمع آوری موقت انشعاب ، جمع 
آوری دائم انشــعاب ، اصاح اطاعات ، 
اصاح سرویس انشــعاب ، قطع موقت 
انشعاب ، نصب مجدد  انشعاب ، تفکیک 
یــا ادغام انشــعاب ، فروش انشــعاب و 
واگذاری بــرق موقت را پــس از پایش 
وتجزیــه وتحلیل ونحــوه وروش انجام 
خدمــت وفراهم نمودن زیرســاخت ها 
وبسترهای الزم همراه با آموزش مستمر 
مســئولین واپراتورهای دفاتر پیشخوان 
دولت وخدمات عمومی درســطح حوزه 
عملیاتی به این دفاتر دردومرحله واگذار 
گردیده اســت.وی با بیان این مطلب که 
حدود 35 دفتر پیشــخوان طرف قرارداد 
شــرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
آماده ارایه خدمت به مردم هستند، تصریح 
کرد: برخــی از این خدمات در ســاعات 
بعدازظهر نیز در دفاتر پیشخوان به مردم 
ارایه می شود، ضمن آنکه با آموزش های 
الزمی که به دفاتر پیشخوان دولت داده ایم 
کیفیت ارایه خدمت به مردم کاهش پیدا 

نخواهد کرد.وی افزود: به منظور سهولت 
در ارائه خدمات به مشــترکین سیســتم 
فرآینــدی و مکانیزه پذیــرش تقاضای 
انشعاب به صورت پایلوت در شهرستان 
زرند راه اندازی شده و در آینده نزدیک در 

سطح شمال استان اجرا خواهدشد. 
وی گفت : در این طرح  متقاضیان انشعاب 
جدید با مراجعه به دفاتر نســبت به ثبت 
تقاضا وارائه مــدارک اقدام نمــوده و با 
دریافت پیامک ازروند انجام خدمت خود 
تامرحله مشترک شــدن مطلع گردیده و 

نیازبه مراجعه حضوری نمی باشد.
شــهبا همچنین از طراحــی و بارگذاری  
نرم افزار جامــع خدمات مشــترکین  با 
قابلیت نصب برروی گوشــی های تلفن 
همــراه خبردادوگفت: دراین نــرم افزار 
مشترکین  می توانند با واردکردن شناسه 
قبض از سوابق پرداخت ، محاسبه بهای 
برق مصرفی ، اطاعات انشعاب ، سوابق 
مصرف مطلع شــده و قبض المثنی نیز 
دریافت نمایند.وی  به فروش انشــعاب 

اشاره کرد و افزود: ساالنه  حدود 25 هزار 
نفر برای دریافت انشــعاب برق خود به 
شرکت توزیع برق شمال استان مراجعه 
می کنند که به منظور رفاه و آسایش مردم 
خدمات فوق در دفاتر پیشخوان نزدیک به 

محل زندگی افراد ارائه می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
شــمال اســتان کرمــان ، همچنین از 
برنامه ریزی وآغاز تهیه نرم افزار مبتنی 
بر تلفن هوشــمند تحت عنوان سیستم 
کاهش پیــک مصرف خبــردادو گفت: 
این نرم افزار براســاس شرایط دینامیک 
بار شــبکه با مدیریت بار سمت مصرف 
کننده بــه صــورت دوســویه ارتباط با 
مشــترکین را مقدور خواهدساخت.شهبا   
از نصب کنتورهای هوشمند طرح فهام در 
انشعابات دیماندی و چاه های کشاورزی 
خبردادوگفت: با هدف کنتــرل و برنامه 
ریزی کنتور ووضعیت مصرف مشترک از 
طریق ارتباط از راه دور طرح فهام در کلیه 
اشتراک های کشاورزی نصب شده است.

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقشمالکرمان:

رعایت حقوق شهروندی ، تکریم ارباب رجوع  وافزایش 
رضایت مندی مشترکین با کاهش مراجعات حضوری

 آغاز کشــت درخت مقــاوم و کم آب 
بادام کوهــی در 500هکتــار اراضی 
منابع طبیعی و آفــت زدایی از یکهزار و 
337هکتار درختــان از جمله اقداماتی 
اســت که مــس سرچشــمه در قالب 
مســئولیت اجتماعی و بمنظور حفاظت 
از محیط زیســت این روزها در دســت 

انجام دارد.
مدیر امــور ایمنی، بهداشــت و محیط 
زیست مس سرچشــمه گفت: در قالب 
توســعه فضای ســبز سرچشمه کشت 
بادام کوهی در 500 هکتار اراضی منابع 

طبیعی سرچشمه آغاز شد.
محمد زید آبادی بمناسبت روز جهانی 
خاک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
این طرح در ســه فاز در مساحت های 
500 ، 404 و 202 هکتار اجرا می شود 
که فــاز اول آن به میــزان 500 هکتار 
از آغاز شده اســت.زیدآبادی بیان کرد: 
در راســتای حفظ محیط زیست روی 
دو موضوع اقدام می شــود یکی توسعه 
فضای سبز منطبق با شرایط اکولوژیک 
منطقه و دیگری مبارزه با آفت لورانتوس 
درختان منطقه اســت.وی با اشاره به 
اینکه اهمیت منابع زیســت محیطی و 
منابع طبیعی بر کســی پوشیده نیست 
افزود: توسعه فضای سبز مزایایی از قبیل 
بهبود کیفت هوا، کاهش آلودگی صوتی، 
بهبود زیست محیطی و همچنین کاهش 

فرسایش خاک را در بر دارد.زید آبادی 
تصریح کرد: فاز اول توسعه فضای سبز 
در سرچشمه با گونه بادام کوهی در حال 
اجرا است و از خصوصیات خاص بادام 
کوهی این است که با بی آبی و کم آبی 
سازگار اســت و گونه مقاومی در استان 

کرمان به شمار می رود.
زیدآبــادی بیان کرد: ایــن گونه خاک 
خاصی را نمی خواهــد و بومی ایران و 
خاورمیانه اســت.وی همچنین گفت: 
یکی از عوامل مســاعد کننــده آفت 
لورانتوس خشکسالی است و این آفت 
درختان غرب کشور، جنگل های بلوط 
ایران و جنوب اســتان و پارک ملی خبر 
را آلوده و خشک کرده است.زید آبادی 
بیان کرد: طی دو هفته اخیر در مجتمع 
مس آفت زدایی درختان شــروع شده و 
ادامه پیدا خواهد کــرد و در این زمینه 
یکهزار و 337هکتار به طور کامل آفت 
زدایی خواهد شــد.مس سرچشمه در 
60 کیلومتری رفســنجان قرار دارد و 
رفســنجان نیز با جمعیتی بالغ بر 311 
هزار نفر در 110 کیلومتری کرمان است.

تبلور مسئولیت اجتماعی 
مس سرچشمـــه در حفـــاظت از 

محیط زیست

رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان کرمان گفت: انتقال منابع بیش از 5 
هزار میلیارد تومان از حســاب شرکت های 
بزرگ به اســتان عملیاتی شــده و به استان 
آمده که این مهم ماحصــل تفویض اختیار 

شورای معادن بوده است.
مهدی حســینی نــژا در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه اســتان کرمان اظهار کرد: 
اســتان کرمان به عنوان پایلــوت تفویض 
اختیارات مطرح اســت و جلســه ای که با 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در این رابطه 
داشــتیم و تفویــض اختیــار در زمینه ثبت 
سفارش که خواســته بســیاری از ادارات و 
کوتاه تر شدن مســیر اداری است، صورت 

گرفت.
وی افزود: بعد از این کار ثبت ســفارش در 
اســتان ها انجام و مناطق ویژه اقتصادی در 
واردات کاال بدون ثبت ســفارش می توانند 
کار را انجام بدهند و  مشکات پروسه های 

اداری کمتر خواهد بود.
حســینی نژاد با اشــاره به تفویض اختیار در 
شــورای معادن اســتان کرمان نیز تصریح 
کــرد: در این شــورا پیگیر انتقال حســاب 
شرکت های بزرگ به استان بودیم و مراحل 
رصد انتقال حســاب ها از سوی قوه قضائیه 
در حال انجام اســت و بخش قابل توجهی 
از گردش حســاب ها به اســتان آمده است.

وی بیان کرد: این انتقال منابع منجر به این 
شــده که تفاهمنامه هایی مبنی بر پرداخت 

تسهیات به واحدهای کوچک و متوسط را 
با بانک ها داشته باشیم و امتیاز بسیار بزرگی 
برای استان ایجاد شده که هم قدرت تعاملی 
ما با بانک ها را افزایــش داده و هم منابع و 

مصارف سیستم بانکی توانمندتر شده است.
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان کرمان گفت: انتقال منابع بیش از 5 
هزار میلیارد تومان عملیاتی شده و به استان 
آمده و این ماحصل تفویض اختیار شــورای 

معادن است.
وی افــزود: برخی از تفویــض اختیارها می 
تواند خیلی مفید برای اســتان هــا به ویژه 
کرمان باشــد که دارای ظرفیت های بزرگی 
هســتیم و در اقتصاد مقاومتــی که کرمان 
نیز یکی از سه اســتان پایلوت بود، در حوزه 
صنعت و معدن ســرمایه گذاری نزدیک به 
36 هزار میلیــارد تومان انجام شــد که در 
تکمیل زنجیــره های ارزش افــزوده حوزه 
معدنی اســت و به زودی کرمــان را عاوه 
بر معدن، به عنوان اســتان صنعتی خواهیم 

شناخت.
حسینی نژاد اظهار کرد: این سرمایه گذاری 
های در حــال انجام، عموما شــامل صنایع 
بزرگ و مادر اســت کــه عاوه بــر ایجاد 
اشتغال مســتقیم، موتورهای محرکه برای 

صنایع پایین دستی، جانبی و خدماتی است.
وی در ادامه بیان کرد: 5.8 میلیارد تن ذخایر 
قطعی اثبات شده معادن استان کرمان است 
و بیش از 40 درصد وصولــی حقوق دولتی 

معادن کشور در استان کرمان است.
رییس سازمان صمت اســتان کرمان گفت: 
ســنگ آهن، مس، کرومیت و زغالســنگ 
83 درصد ذخایر شــناخته شده را شامل می 
شــوند که اســتفاده از این ظرفیت ها برای 
رشد و توسعه اســتان را دیده ایم و در برنامه 
توسعه ششم رشــد حوزه معدن 11.4 درصد 
دیده شــده در صورتی که رشــد اقتصادی 
استان هشــت و نیم درصد است.وی افزود: 
معتقدیم این عدد محقق می شــود زیرا در 
5 سال گذشته با اصاح بخشــی از قوانین 
موجود ســرمایه گذاری هایــی در تکمیل 
زنجیره ارزش افــزوده و فوالد داشــته ایم 
که نزدیک 20 درصد شمش تولیدی کشور 
در اســتان کرمان تولید خواهد شد و زنجیره 
این محصول را در استان از گندله، کنسانتره 

و ... داریم.
حســینی نژاد در بخش دیگری از سخنانش 
درباره وضعیت معادن زغالســنگ بیان کرد: 
800 هــزار تا یــک میلیون تــن کل زغال 
اســتخراجی ما در اســتان کرمان اســت و 
زغالســنگ مورد نیاز ما 3 و نیم تا 4 میلیون 

تن است.
وی تصریح کرد: 70 درصد قیمت تمام شده 
زغال ما نیروی انسانی اســت و تاش می 
کنیم با برنامه درســت در این زمینه از بروز 
چالش ها جلوگیری کنیم.حسینی نژاد گفت: 
میزان اســتخراج زغال در بخش خصوصی 
و دولتی برابر اســت امــا در بخش دولتی 3 

هزار نفــر نیرو و در بخــش خصوصی 800 
نفر مشغول به کار هســتند که این در بخش 
قیمت تمام شــده مدیریت شــده و باید در 
بحث درآمد و هزینــه بتوانیم افزایش حقوق 

کارگران را پوشش بدهیم.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان کرمان تصریح کرد: شــرایط بعد از 
واگذاری در حوزه زغالســنگ بهتر شده اما 
به لحــاظ مزایــا اتفاقی برای پرســنل این 
حوزه نیفتاده اســت.معاون نظارت و بازرسی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
کرمان با اشــاره به افزایش بیــش از 151 
درصدی تشــکیل پرونده هــای تخلف در 
واحدهای صنفــی در شهرســتان کرمان و 
افزایش 78 درصدی در سطح استان تصریح 
کرد: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده 
در شهرســتان کرمان بیــش از 68 میلیارد 
ریــال و در اســتان 93 میلیارد ریــال بوده 
که افزایش قابل توجهی نســبت به ســال 
گذشته داشته است.محســن میرزایی نیزدر 
این نشســت اظهار کرد: در 8 ماهه امسال 

در شهرســتان کرمان 23 هزار و 215 واحد 
صنفی و در ســطح اســتان 45 هزار و 800 

واحد مورد بازرسی قرار گرفته است.
وی با اشــاره بــه افزایــش تخلفــات در 
واحدهــای صنفی افــزود: ســال قبل در 
شهرستان کرمان 2 هزار و 594 مورد تخلف 
و در ســطح اســتان 4 هــزار و 972 تخلف 
شــاهد بودیم که در 8 ماهه سال جاری در 
شهرســتان کرمان 6527 پرونــده تخلف و 
در سطح اســتان 8891 پرونده تشکیل شده 

است.
معاون ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان کرمان گفت: رســیدگی به شکایات 
مردمی در 8 ماهه سال جاری در شهرستان 
کرمان 2575 مورد و در اســتان 4271 مورد 

بوده است.
وی با اشاره به بازرســی های انجام شده از 
نانوایی ها اظهار کرد: در سال جاری 1740 
مورد بازرســی در شهرســتان کرمان انجام 
و 98 پرونده تخلف تشــکیل شده که ارزش 

ریالی این پرونده ها 47 میلیون ریال است.

رییسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانکرمانخبرداد؛

انتقال بیش از 5000 میلیارد تومان از منابع حساب
 شرکت های بزرگ به استان



 صالحــی در ایــن دیدارضمن طرح ایــده ها و 
برنامه های دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای 
افزایش مهارت دانشــجویان، از مشکات این 

حوزه نیز سخن گفت.
 رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای کشــور بیان 
داشــت: بیشــتر دانش آموختگان این دانشگاه 
جذب بازار کار می شــوند و افرادی که به معنای 

واقعی ماهر باشند بیکار نمی مانند.
وی بــه روز کردن ســرفصل های آموزشــی و 
ارتقای ســطح علمــی اســتادان را از مهمترین 
برنامه هــا بــرای افزایش کیفیــت آموزش در 

دانشگاه فنی وحرفه ای اعام کرد. 
محمدجواد فدایی اســتاندار کرمان  با اشــاره به 
اینکه دانشــگاه های فنی و حرفه ای در کشور در 
حل معضل بیکاری در کشــور تاثیر زیادی دارند 

اظهار داشت: در شرایط امروز جامعه که بیکاری 
یکی از بزرگ تریــن و مهم ترین مشــکات و 
دغدغه های خانواده هاســت حرفه آموزی شاید 
موثرترین راه مقابله با این چالش جدی در کشور 

و استان باشد.
 استاندار کرمان نقش دانشــگاه فنی و حرفه ای 
در این حوزه را غیرقابل انکار عنوان کرد و افزود: 
برای ایجاد اشــتغال و حل معضل بیکاری نگاه 
ویژه به این دانشــگاه ها ضرورت دارد و باید به 
نیازهای این دانشــگاه مبتنی بر بــازار کار توجه 

شود.
وی با اشاره به مشکات ایجاد شده برای مکان 
دانشــکده دخترانه فنــی و حرفــه ای الزهرای 
کرمان گفت: نه مایلیم و نــه اجازه می دهیم که 

این دانشکده تعطیل شود.

 فدایــی با تاکیــد بر اینکه مشــکل دانشــکده 
الزهرای کرمــان مســئله پیچیــده و غیرقابل 
حلی نیست افزود: متاســفانه موضوع به دستگاه 
قضایی کشــیده شــده و این مســئله را پیچیده 

کرده است.
استاندار کرمان با تاکید بر برگزاری جلسه با بنیاد 
فرهنگی قدس برای برطرف کردن این مشــکل 
افزود: این مکان آموزشی برای ما اهمیت زیادی 
دارد.فدایی  بــا تاکید بر تناســب آموزش های 
فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار افزود: برای 
ایجاد اشــتغال پایدار در جامعه هیــچ راهی جز 
آموزش های مهارتــی و توانمند ســازی افراد 
وجود ندارد. گفتنی اســت دســتاورد های این 
دیدار در بخش نشست خبری صالحی عمران  با 

رسانه های استان  ذکر خواهد شد . 
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 رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفه ای 
کشور با اشــاره به تحصیل 11 هزار 
دانشــجوی فنــی و حرفــه ای در 
اســتان کرمــان گفت:  این اســتان  
15 آموزشــکده را در خود جای داده 
اســت  .ابراهیم صالحــی عمران  در 
نشســت خبری  با بیان اینکه ارتباط  
صنعت با دانشــگاه  در کرمان وجود 
ندارد و این پتانســیل وجــود دارد تا 
بتوانید ایــن امــکان را فراهم کنید، 
از تعریف رشــته های درسی در این 
دانشگاه خبر داد و افزود: قبل از این، 
موضوعــات برنامه های درســی در 
وزارت علوم تعریف می شــد، اما در 
چند وقت اخیر دانشگاه مجوز برنامه 
های درسی را گرفته و بعد از این اگر 
پیشــنهادی از منطقه داشته باشیم و 
صنایع نیز  نیروی انسانی جدید الزم 
داشــته باشــند آن را در دانشگاه پی 
گرفته و تربیت می کنیم . وی تصریح 
کرد: البته این باید بر اساس تقاضای 
اجتماعی باشــد و بخش صنعت نیز با 
اعام   رشــته ها  و تعــداد نیروهای 
مورد نیازش  درخواست  ایجاد رشته 
درسی جدید را داشــته باشد.صالحی 
عمران، با اشــاره به لــزوم توجه به 
کارگاه های دانشــگاه فنــی و حرفه 
ای عنوان کرد: کارگاه ها و وســایل 
موجود در آن ها بســیار قدیمی شده 
و باید ماشــین آالت جدید در آن ها 

وجود داشته باشد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 
با اشــاره به لــزوم ســرمایه گذاری 
های متناسب در حوزه آموزش های 
مهارتی، گفت: اگر اشتغال و آموزش 
های مهارتی برای ســازمان برنامه و 
بودجه مهم است، باید سرمایه گذاری 
های متناســب با آن را نیز داشــته و 

منابع تملیکی آن را نیز افزایش دهد، 
این در حالی اســت که فنی و حرفه 
ای سال گذشــته 33 میلیارد تملک 
داشته است که این مبلغ برای تجهیز 
آزمایشــگاه ها و کارگاه هــا مبلغی 

بسیار ناچیز است.
وی اضافه کرد: اگر کارگاه ها تجهیز 
شود حتما تحوالت زیادی را در حوزه 
مهارتی در کشــور خواهیم داشــت، 
صنایع می تواننــد کارگاه های فنی 
و حرفه ای را تجهیز کــرده و با یک 
تفاهم نامه با دانشــگاه از آن استفاده 

کنند.
وی با تاکید بر اینکه مهارت ســازی 
یکــی از اهداف وزارت علوم اســت، 
عنوان داشــت: یک برنامه در وزارت 
علوم به نــام مهارت های اشــتغال 
ســازی وجود دارد که دانشجویان را 

به این سمت هدایت می کند.
صالحی عمــران، از آمــوزش برای 
مسووالن اســتان ها گفت و با بیان 
اینکه هر مــاه جلســاتی را با حضور 
مســووالن اســتانی داریم، تصریح 
کرد: شورای آموزشــی دانشگاه فنی 
و حرفه ای جلســات آموزشــی را با 
حضور مسووالن اســتانی برگزار می 
کند، روسای  اســتانی باید نیازهای 
دانشگاه خود را در این جلسات مطرح 
کرده و آن را پــی بگیرنــد و در راه 

آموزش تاش کنند.
وی اشــکاالت نظام آموزشی را دور 
شــدن آموزش و پرورش از آموزش 
عالی دانســت و ابراز داشــت:ما اگر 
ندانیم دانشــجو درزمان تحصیل در 
مدارس، تا چه حــدودی کار و دانش 
را فــرا گرفتــه نمی توانیــم آن رادر 
دانشــگاه  تکمیل کنیــم. آموزش و 
پرورش و آموزش عالــی یک هدف 

را دنبــال می کننــد و نبایــد از هم 
جدا باشــند. رئیس دانشــگاه فنی و 
حرفه ای کشــور به دیدار با استاندار 
کرمان اشــاره کرد و بــا پرداختن به 
دســتاورهای آن، گفــت: طــی این 
جلســه با اســتاندار کرمــان تفاهم 
نامه ای امضا شــد تا با در اختیار قرار 
دادن بخشــی از منابع مالی  توســط 
دانشــگاه فنی و حرفه ای و بخشــی 
دیگــر توســط اســتانداری کرمان 
ســرمایه مشــترک شــکل گیرد تا 
بر اســاس آن بتوانیــم کارگاههای 
دانشگاههای فنی و حرفه ای استان 
را  بهســازی کنیم  ایــن تفاهم نامه 
باید به عنوان یک الگو تعریف شــود 
و آن را در اختیــار همگان قرار دهیم. 
ابراهیم صالحــی عمران،به میانجی 
گری اســتاندار کرمان بــرا ی حل 
اختافات آموزشــکده فنــی و حرفه 
ای دختران کرمان )دانشگاه الزهرا (

با بنیاد رضوی بر ســر زمین احداث 
دانشگاه اشاره کرد و افزود: امیدواریم 
این موضوع به خوبی پیگیری شــود 
تا دانشــگاه الزهراء دچــار نقصان یا 
تعطیلی نشــود، چرا کــه فعالیت این 

دانشــگاه آثارمثبت اجتماعی  زیادی 
دارد و می تواند به رشــد و توســعه 
اســتان کرمان کمک کند.وی با بیان 
اینکه وجود 11 هزار دانشجوی فنی و 
حرفه ای در کرمان خود یک دانشگاه 
بزرگ محسوب می شود، گفت: یک 
همت بــزرگ و قوی مــی تواند این 
روند را بازسازی کرده و برای پیشبرد 
آن مفید واقع شــود، البته تفاهم نامه 
با اســتانداری نیز می تواند موثر باشد  
تا بتوانیــم پروژه های نیمــه تمام را 

تکمیل کنیم.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 
با دعــوت از  خیِرین بــرای تجهیز 
کارگاه های آموزشــگاه های فنی و 
حرفه ای گفت: کرمان اســتانی است 
که در زمینه خیِران پیشــرو و پیشقدم 
بوده که این ظرفیت می تواند به این 
حوزه کشیده شود. صالحی عمران با 
تاکید بر اینکه صنایــع بزرگ کرمان 
باید پیگیر باشند، تصریح کرد: صنایع 
باید نســبت به این موضوع حساس 
باشــند و دانشــگاه نیزبه موازات آن 
پیش می رود و شخصا حاضرم آن را 

پیگیری کنم.

رئیسدانشگاهفنیحرفهایکشورخواستارشد؛

ضرورت سرمایه گذاری مناسب در حوزه
 آموزش های مهارتی

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان کرمان 
در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب 
اسامی در نشســت خبری با اصحاب رسانه و 
جراید از احیای صنعت شالبافی و آموزش بیش 
از 65 هزار خانوار کرمانــی از آموزه های طرح 

ملی خادم خبر داد. 
رضا فاح بــا همراهی معاونیــن در خصوص 
دســتاوردها و اقدامــات جمعیت هــال احمر 
کرمان در چهلمین ســالگرد پیــروزی انقاب 
اســامی با اصحاب رســانه و جراید نشســت 

خبری برگزار کرد. 
وی در این نشست با اشاره به اجرای طرح ملی 
خادم اظهار کرد: این طــرح با هدف بهره مندی 
تمامی اقشــار جامعه از آموزه هــای امدادی و 
افزایش تاب آوری اجتمــاع در برابر مخاطرات 
طبیعی تــا کنون برای بیــش از 65 هزار خانوار 

کرمانی برگزار شده است.
فاح افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش 
از 25 هزار نفر از آموزش های امدادی جمعیت 
هال احمر با هدف ترویج تفکر خود امدادی و 
دیگر امدادی در ســطح جامعه و تحقق شعار هر 

خانواده ایرانی یک امدادگر برخوردار شدند.
وی با اشــاره به احیــای صنعت  شــالبافی در 
راستای توانمندسازی خانواده های آسیب پذیر 
و توسعه کسب و کارهای خرد افزود: در اجرای 
این طرح اســتانداری، شــرکت کرمان مجازی 
و ســازمان فنی و حرفه ای نیز بــا هال احمر 

همکاری داشتند.

وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر دوره های 
آموزشی مهارت های زندگی سبک های فرزند 
پروری و پیشگیری اولیه از اعتیاد برای بیش از 
5 هزار نفر از دانش آمــوزان و والدین در مناطق 
حاشیه شهر کرمان در مقطع دبیرستان دور اول 

در فاز اول در حال برگزاری است.
وی با اشــاره به آموزش بیــش از 80 هزار نفر 
از دانش آموزان اســتان در طــرح ملی دادرس 
تصریح کرد: هفتمین دوره طــرح ملی دادرس 
در سال جاری در 350 مدرســه در استان ویژه 

دانش آموزان پایه هشتم اجرا می شود.
وی با اشــاره بــه فعالیت چهــار مجتمع دانش 
آمــوزی در شهرســتان های زرند، ســیرجان، 
جیرفت و شــهداد افزود: حــدود 5 هزار دانش 
آموز بی بضاعت روســتایی و عشایری از مقطع 
راهنمایی تا دانشــگاهی در ایــن مجتمع ها در 

طول سال تحصیلی حضور دارند.  
مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان کرمان 
اظهار کرد: بیــش از 31 هزار عضــو جوان در 
قالب 800 کانون جوانــان، غنچه های هال، 
دانش آموزی، دانشجوی ، طاب و روستایی در 
سطح اســتان فعالیت های امدادی، فرهنگی و 

بشردوستانه انجام می دهند.
فاح با اشاره به ایجاد بیش از 200 خانه هال 
در دورتریــن و صعب العبور ترین نقاط اســتان 
خاطرنشان کرد: در حوزه داوطلبان این جمعیت 
نیز کاروان های ســامت و نیکوکاری متعددی 
به مناطق دور افتاده و محروم استان اعزام شده 

است.
وی در ادامــه بــه افزایــش پایــگاه هــای 
امدادونجات بین شــهری اســتان به 27 پایگاه 
ثابت طی چند ســال اخیر، تصریــح کرد: ایجاد 
بزرگترین پایــگاه امدادی و پشــتیببانی جنوب 
شــرق کشــور و مرکز آموزش های تخصصی 
امداد و نجــات، اتصال ســامانه جمعیت هال 
احمر به ســامانه هشــدار دهنده زلزله، حوادث 
جاده ای و هواشناســی، راه انــدازی تیم های 
واکنش ســریع و تیم امداد هوایــی به صورت 
24  ساعته در مرکز استان بخشــی از اقدامات 
حوزه امدادونجات جمعیت هال احمر اســتان 
کرمان در چهلمین ســالگرد پیــروزی انقاب 

اسامی است.
فاح با اشاره به تامین و توزیع داروهای بیماری 
های خاص و شــیمی درمانی در داروخانه های 
هال احمــر کرمان، ســیرجان و رفســنجان 
خاطرنشــان کــرد: در حوزه بهداشــت، درمان 
و توانبخشــی خدمــات فنی ارتوپــدی )پروتز 
و اورتــز(، فیزیوتراپــی و توانبخشــی در مرکز 
استان و شهرســتان بم باعث کاهش در هزینه 
و وقت مددجویان جهت اعزام به مرکز استان و 

پایتخت شده است.
وی در پایان به راه انــدازی کلینیک تخصصی 
دندان پزشــکی )با بهــره گیــری از نیروهای 
متخصــص( در مرکز اســتان و فعالیت چندین 
ساله مرکز واکسیناســیون حجاج در کلیه شعب 

اشاره کرد. 

برخورداری بیش از 25 هزار نفر 
از آموزش های امدادی هالل احمر 

در آســتانه چهلمیــن ســالگرد پیروزی 
انقاب اســامی 50 طرح توسعه پوشش 
دیجیتال و ســیگنال رسانی زمینی مربوط 
به صدا و ســیمای مرکز کرمان در کرمان 

و 14 شهرستان استان افتتاح شد .
در مراســمی که بــه همین مناســبت در 
محــل صــدا و ســیمای مرکــز کرمان 
برگزار شــد ،افتتاح 50 پروژه فنی در صدا 
و ســیمای مرکز کرمان آقــای علیدادی 
معاون توســعه و فناوری ســازمان صدا و 
ســیما این طرحها را از طریق ارتباط زنده 

با شهرستانهای مختلف افتتاح کرد. 
همچنین چند طرح فنــی از جمله دومین 
واحد ســیار تلویزیونــی و دومین اس ان 
جی صدا و ســیمای مرکز کرمان در محل 

این مرکز به بهره برداری رسید.
 علیــدادی ســپس در ســخنانی ضمن 

تشــکر از زحمات مدیــرکل ، مدیران و 
کارکنان فنی مرکز کرمــان برای اجرای 
این طرحهــا گفت: در گذشــته تجهیزات 
مربوط به صدا وســیما به صــورت کامل 
از خارج وارد میشــد اما حاال در تولید اکثر 
این تجهیـزات خودکفــا شده ایم و حتی 

بخشی ازآنها را صادر می کنیم.
علیدادی اظهار داشــت : 94 درصد کشور 
تحت پوشــش ســامانه دیجیتال است و 
ما بدنبال افزایش کیفیــت پخش تصاویر 
هســتیم تا باکیفیتhp. و یا باالتر از آن 

تصاویر را بدست مردم برسانیم .
وی افــزود: بــا تفاهــم نامــه هایی که 
با اســتاندار کرمــان منعقد کــرده ایم در 
دوســال آینده پوشــش دیجیتال استان 
کامل می شــود و ســایت جدیــد صدا و 
ســیمای مرکز کرمان نیز به بهره برداری 

خواهد رسید.
در این مراســم علیرمضانی مدیرکل صدا 
و ســیمای مرکز کرمان هم با اشــاره به 
اینکه برای اجرای طرحهایــی که افتتاح 
شــدند 21 میلیارد تومان هزینه شده است 
گفت: نــودو چهــار درصد اســتان تحت 
پوشــش شــبکه های دیجیتال است اما 
250 منطقه روســتایی هنوز تحت پوشش 
نیســتند که برای تحت پوشش قرار دادن 
این مناطق 30 میلیارد تومان اعتبار مورد 

نیاز است.
در این مراســم موســوی معاون عمرانی 
استاندار هم گفت: صدا و ســیمای مرکز 
کرمان همواره در کنار مســئوالن استان 
بــوده اســت و در زلزله هجــدک اولین 
گروهی که بــه منطقه رســید خبرنگاران 

مرکز کرمان بودند.

50 طرح فنی در صدا و سیمای مرکز 
کرمان افتتاح شد

استاندار:

راهیجزآموزشهایمهارتیوتوانمندسازی
افرادبرایایجاداشتغالپایداروجودندارد


