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گفتگوی جام جم  با  مدیر عامل شرکت خدمات مسافرت  
هوایی و جهانگردی ستاره کارمانیا؛ 

»ستاره کارمانیا« در آسمان 
گردشگری کرمان می درخشد

 نمایشگاه »توانمندي ها و 
 نیازمندي هاي مس«؛  بستربه کارگیري 

ظرفیت هاي رفسنجان
مدير مجتمع مس سرچشمه تأکيد کرد: نمايشگاه »توانمنديها و نيازمنديهاي مس در بستر اقتصاد 
مقاومتي« نه تنها براي شهرستان بلکه براي صنعت مس نيز مفيد خواهد بود و مي تواند قيمت تمام 

شده توليد مس را مديريت کرده و کاهش دهد و موقعيتي خوب براي صنعت ايجاد کند.
 مهندس حســين احمدي در جلسه هماهنگي نمايشگاه »توانمنديها و نيازمنديهاي مس در بستر 

اقتصاد مقاومتي« که در محل فرمانداري رفسنجان برگزار شد، اظهار داشت...
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان
خبرخبر

 معــاون مطبوعاتــی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی با اشاره به اينکه به لحاظ 
تهيه کاغذ برای اهالی مطبوعات ســال 
ســختی را پيش رو داريم ،گفت : مساله 
کاغذ چند بعدی اســت و تنها متولی آن 

وزارت ارشاد نيست .
 محمد سلطانی فر در مراسم بزرگداشت 
روز خبرنگار بــا تاکيد بر صرفه جويی در 
مصرف کاغذ ،افزود: موضوع کاغذ بحث 
جهانی دارد و ميزان توليدات آن به دليل 
مسائل زيست محيطی به شدت کاهش 
يافته است.ســلطانی فر ادامه داد: در اين 
چند ماه اخير که موضوع ارز جديد رخ داد 
تمــام تالش خود را کــرده ايم که کاغذ 

ايــران با دالر چهار هــزار و 300 تومان 
خريداری شود.

وی با اشــاره به اينکه نياز کاغذ روزنامه 
های کشــور حدود 70 هزار تا 100 هزار 
تن در ســال است ، تصريح کرد: کارخانه 
مازنــدران 95 هزار تن توليــد کاغذ در 
ســال را دارد که متاســفانه چوب ندارد 
و وزارت کشــاورزی بــه داليل مختلف 
 اجــازه برداشــت چــوب از جنــگل را 

نمی دهند.
ســلطانی فر گفت : متوليان امور در جهاد 
کشــاورزی براين باورند که اگر مجوزی 
در اين خصوص صادر شود ممکن است 
برداشت نامتعارف از منابع جنگلی انجام 

گيرد .معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: البته در سالجاری 
با توجه به طرح جديد ارزی کشــور 270 
ميليون يــورو به واردات کاغذ اختصاص 

داده شد.
وی اضافه کرد : هر چند اين روزها گرانی 
کاغذ هزينه های بااليی را به مطبوعات 
وارد کرده اســت اما بايد بدانيم که کاغذ 
عنصــر اول در بحــث اقتصاد رســانه و 
روزنامه نيست بلکه عنصر سوم يا چهارم 

است.
ســلطانی فر با اشــاره بــه اينکه آگهی 
مســتقيم درآمد يک رسانه مکتوب است 
تصريح کرد: اگر آگهی ها نباشــد، عنصر 

اقتصاد رسانه دچار کاستی می شود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد با بيان 
اينکه موضوع تبليغ در حال حاضر نسبت 
به گذشــته کمتر شده است اظهار داشت 
: ايــن مســاله روزنامه ها را با مشــکل 

اقتصادی روبرو کرده است.
ســلطانی فر با اشــاره به فروش روزنامه 
هــم به عنوان ديگر مــوارد تاثيرگذار در 
اقتصاد رســانه ، گفت: متاســفانه امروز 
در ســبد کاالی خانوار ها خريد روزنامه 
اولويــت اول نيســت.وی با اشــاره به 
افزايش مجوزهــای مطبوعات تصريح 
کــرد: در قانــون جديــد مطبوعاتی هر 
کســی که مجوز می گيرد تا ســه سال از 

حق حمايت های ارشــاد بهره مند نمی 
شــود تا از اين طريق روزنامه نگار واقعی 

مشخص شود.
معــاون مطبوعاتی وزرات ارشــاد تاکيد 
کرد: شهرســتان هايی که يک روزنامه 
دارند بايد به شکل ويژه حمايت شوند که 

اين مهم بايد بررسی شود.
ســلطانی فر نيز با اشــاره به اينکه قانون 
نظام جامع رســانه ای در نشســت های 
مختلفی که با نظر کارشناسان رسانه ای 
برگزار و تعريف شد و يک قانون حمايتی 
برای روزنامه نگاران است، افزود: قانون 
نظام جامع رســانه ای در آينده نزديک به 

مجلس ارائه می شود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد تصريح 
کرد: به شــکل هــای مختلــف حوزه 
بيمه ای رســانه را تقويــت خواهيم کرد 
و خبرنگارانی که شــرايط بيمه صندوق 
هنرمنــدان را دارند ، مــی توانند از اين 
طريق بيمه شــوند به شــرط اينکه عضو 

هيچ بيمه ای نباشند.
سلطانی فر با بيان اينکه آمادگی واگذاری 
تاييد کارت خبرنگاران حرفه ای را به خانه 
مطبوعات اســتان ها داريم تصريح کرد: 
کســانی که عضو صنــدوق هنرمندان 
هســتند، می تواننــد از بيمــه تکميلی 
اســتفاده کنند و صندوق تا سه هزار نفر 

را می تواند بيمه کند.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

وزارت ارشاد تنها متولی کاغذ در کشور نیست
مديرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان کرمان با بيان اينکه عمده مشــکالت 
ما در زمينه دريافت تســهيالت، بانک ها هســتند گفت: نبود نقدينگی، نبود بازار 
و نوســانات قيمتی موجود در بازار بود که واحدهای صنعتی ما را با چالش روبه رو 

کرده است.
مهدی حسينی نژاد در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان که در 
محل سالن پيامبر اعظم)ص( استانداری کرمان برگزار شد با بيان اينکه 41 پروژه 
اقتصادمقاومتی در صنعت و معدن اســتان کرمان تعريف کرده ايم اظهارداشــت: 
در قالب 5 سياســت کالن و 3 سياســت اســتانی به برنامه های حمايت از کاالی 

ايرانی نگاه کرديم.
وی با بيان اينکه در ابتدا وضعيت موجود واحدهای صنعتی اســتان را بررســی و 
مشــکالت و چالش های اين واحدها را عارضه يابــی کرديم گفت: از هزار و 409 
واحد صنعتی موجود در شمال استان کرمان، 39 درصد فعال، 36 درصد نيمه فعال 

و 25 درصد غيرفعال هستند.
مديرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان کرمان افزود: در اين بررســی ها مشکل 
اساســی که به آن رســيديم نبود نقدينگی، نبود بازار و نوسانات قيمتی موجود در 

بازار بود که واحدهای صنعتی ما را با چالش روبه رو کرده اســت.
وی با اشــاره به فرآيند اعطای تســهيالت در بانک های اســتان گفت: هر چند 
کارگروه رفع موانع توليد در استان تشکيل شده و اقداماتی در جهت رفع مشکالت 
توليد کنندگان اســتان انجام شده است اما نيازمند کمک همه دستگاه ها هستيم.

مديرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان کرمان با بيان اينکه در بحث کشاورزی 
منابعــی داريم که بايــد در مورد آن حرف بزنيم اما در حــوزه صنعت مظلوم واقع 
شــديم و بايد نگاه ويژه تری به حوزه صنعت استان داشته باشيم بيان کرد: اعطای 
تســهيالت ارزان قيمت به واحدهای صنعتی مهمترين کاری اســت که می توان 

در اين حوزه انجام داد.
وی با انتقاد از اينکه کدام واحد صنعتی ســود 18 درصد دارد که تســهيالت با سود 
18 درصد به آنها داده می شــود گفت: در ســال 95 و 96، تنها 30 درصد پرداخت 

تسهيالت رونق توليد در استان داشتيم.
حســينی نژاد ماده 43 را ظرفيت بســيار بزرگی برای اســتان دانست و افزود: اگر 
گردش مالی واحدهای بزرگ صنعتی را به داخل استان بياوريم مشکل واحدهای 

صنعتی ما کمتر می شود.
وی با بيان اينکه رتبه اســتان کرمان در رونق توليد دهم کشــوری اســت اما در 
جذب تســهيالت رونق توليد در کشور در رتبه هفدهم قرار داريم بيان کرد: عمده 
مشکالت ما در زمينه دريافت تسهيالت، بانک ها هستند و در اين رابطه باالی 50 
جلسه با سيستم بانکی داشتيم اما تنها 30 درصد در جذب تسهيالت موفق بوديم.

در اين جلســه مسلم مروجی سرپرســت اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب 
اســتان کرمان با اشــاره به وجود 218 واحــد صنعتی در جنوب اســتان کرمان 
اظهارداشــت: 66 درصــد اين واحدهــا فعال، 20 درصد نيمه فعــال و 14 درصد 

غيرفعال هستند.

واحدهای صنعتی کرمان مشکل 
نقدینگی دارند

مديرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: استان 
کرمان در مســابقات آسيايی 2018 جاکارتا 12 نماينده 

دارد. 
محمدتقــی اميری خراســانی در مجمع انتخاباتی 
هيات بدنســازی و پرورش اندام استان کرمان در اداره 

کل ورزش و جوانان گفت: استان کرمان در دور گذشته 
مسابقات آسيايی 6 نماينده داشت اما در مسابقات 2018 
آســيايی 12 نماينده دارد.وی افزود: در پارا آســيايی نيز 
حضور 10 نماينده قطعی شده برای حضور  چند نفر ديگر 
نيز منتظر هستيم.اميری خراسانی با بيان اينکه اين حجم 

حضور از نمايندگان اســتان کرمان در مسابقات آسيايی 
 نشــان دهنده پتانسيل باالی ورزش استان است گفت: 
اين پتانســيل می طلبد که نگاه همه ما به ورزشــکاران 
بيشــتر شــود و بايد در المپيک و بــازی های بعدی نيز 

ورزشکارانی از استان داشته باشيم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد؛
حضور 12 ورزشکار از کرمان در مسابقات آسیایی 2018 جاکارتا

 يحيی صادقی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان که 
با حضور حجت االسالم حسن عليدادی سليمانی نماينده ولی فقيه 
در اســتان و امام جمعه کرمان برگزار شد اظهار  داشت: در سه ماهه 
اخير جمع آوری زکات در اســتان کرمان رشد قابل مالحظه 110 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی با اشاره به اينکه نمايندگان ولی فقيه در استان ها رئيس شورای 
عالی زکات در استان ها هستند گفت: در سال های اخير برنامه های 
خوبی برای احيای زکات در اســتان کرمان برگزار شــده است که 
نتايــج برنامه ريزی و هدايت نماينده ولی فقيه در اســتان کرمان 

است.
مدير کل کميته امداد اســتان کرمان با تبيين اهميت و اثر پرداخت 
زکات محصــول افزود: زکات از مهمتريــن برنامه های اقتصادی 
اسالم است و در شرايط امروزی مورد تاکيد و از برنامه های اقتصاد 
مقاومتی در استان و کشور است.وی با اشاره به اينکه استان کرمان 
در جمع آوری زکات جزو اســتانهای برتر در کشور بوده و عملکرد 
استان موفق بوده اســت خاطرنشان کرد: از سوی سيد پرويز فتاح 
رئيس کميته امداد کشــور با اهدای لوح تقدير از حجت االســالم 
حســن عليدادی ســليمانی نماينده ولی فقيه در اســتان و رئيس 

شورای عالی زکات استان کرمان تجليل شده است.
در اين جلسه محمدرضا عليزاده مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان با اشــاره به اينکه جلسات شورای فرهنگ عمومی 
اســتان در دو ماه گذشــته به داليلی برگزار نشــده که يکی از آنها 
اســتعفای استاندار ســابق است گفت: پيشــنهاد می شود جلسه 
پنجشنبه ها برگزار شود که نمايندگان مجلس نيز در استان حضور 

دارند.
فاطمه سادات حسينی مدير کل بانوان استانداری کرمان نيز با اشاره 
به اينکه ستاد ساماندهی مشاوره های ازدواج در استان تشکيل شده 
است افزود: امروز بحث خانواده و فضای مجازی يک موضوع مهم 

و اساســی در جامعه است و بايد به آن توجه ويژه شود.

جمع آوری زکات در کرمان ۱۱۰ 
درصد افزایش یافت

آزمايشــگاه دکتر کاهه يکی  از آزمايشگاه های تشخيص طبی 
مجهز و پيشرفته  کرمان است که با بهره مندی از کادری مجرب و 
متخصص به ارايه خدمات آزمايشی  به بيماران مختلف  مشغول 
می باشــد. آزمايشگاهی در    محل طبقه زيرين برج تاج، واقع در   
سه راه  خيابان 24 آذر  شهر کرمان که دسترسی  بيماران  به اين 
آزمايشگاه را به صورت پياده و يا با  استفاده از اتومبيل شخصی و 
ناوگان  حمل و نقل عمومی  به راحتی ميسر کرده است. از سوی 
ديگر فضای آرام و زيبای پذيرش اين آزمايشگاه  در کنار برخورد 
محترمانه پرســنل آن باعــث  رضايتمندی  مراجعه کنندگان  به 
اين آزمايشــگاه شده است . به همين منظور برای اطالع از نحوه 
فعاليت ها و خدمات آزمايشــگاه دکتر کاهه با موسس و مسئول 

فنی  آن به گفتگو می نشينيم. 
  لطفا خودتان را معرفی نماييد؟

  بنــده دکتر اميرکاهه، پزشــک متخصص پاتولــوژی بالينی و 
جراحی  و فارغ التحصيل پزشــکی عمومی  از دانشــگاه تهران 

و تخصصی پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شيراز هستم.
 چه شــد که تصميم گرفتيد  اين آزمايشگاه را راه اندازی کنيد؟

 همانطور که می دانيد شــهر و استان کرمان از جهت زيرساخت 
های درمانی ، سالمت و تشخيصی در کشور در جايگاه  مناسب و 
شايسته ای نمی باشد و در زمينه آزمايشگاهی خيلی از آزمايشات  
جهت انجام به شهر های بزرگ مانند تهران  ارجاع می شوند؛ لذا 
آزمايشگاه ما با اين هدف   راه اندازی شده تا ضمن بهبود کيفيت 
سيستم خود با بهره گيری از امکانات پيشرفته و تجهيزات  جديد 
آزمايشگاهی  مطابق با تکنولوژی روز دنيا ، جهت کسب رضايت 

مندی بيشــتر مراجعين و پزشکان محترم،  دانش مديريت نوينی 
را در عرصه آزمايشگاهی اجرا کنيم.

چه خدماتی را در اين آزمايشگاه ارائه می کنيد؟
 آزمايشــگاه ما در زمينه تســت های روتين و چکاپ ســاالنه  
و کليه تســت هــای  تخصصی و فوق تخصصــی ،پاتولوژی و  
ژنتيک فعاليت دارد و  کليه تســت های خون شناســی،هورمون 
شناسی،بيوشــيمی خون،ميکروبيولــوژی  و ســاير موارد را  در 
حداقل زمان ممکن انجام می دهيم. خاطر نشــان می سازم کليه 
بيمه های پايه تامين اجتماعی،خدمات درمانی،نيروهای مسلح  
،آتيه سازان حافظ و بيمه بانک های تجارت،ملت،ملی،سپه،رفاه 

کارگران،صادرات،کشاورزی و... تحت پوشش ما قرار دارند. 
آزمايشــگاه دکتــر کاهــه چه وجــه تمايزی نســبت به ديگر 

آزمايشگاه  ها دارد؟  
ما ســعی کرده ايم با خريداری  و واردات دستگاه ها و تجهيزات  
جديد و به روز آزمايشــگاهی  از کشورهای آمريکا،آلمان، ژاپن 
، ســوييس و فرانسه  متفاوت باشــيم . ما تست های هورمونی 
تخصصی  و غربالگری سالمت جنين  را با دقت باال  و در  حداقل 

زمان با اين دستگاه ها  انجام می دهيم.  
در حالی که بســياری از آزمايشگاه ها  فرصت يک تا دو هفته ای 
را برای  اين آزمايشات می خواهند ، ما اين آزمايشات را يک روزه 
انجام می دهيم که باعث کاهش اســترس در بيماران و خانم ها   
می شــود. يکی ديگر از ويژگی های آزمايشگاه  ما ارتباط مستمر 
با آزمايشــگاه های خارج از کشــور است و ما تست های ژنتيک 
را به کشــورهای آلمان،ايتاليا  و انگليس به صورت مستقيم می 

فرستيم و پاسخ های آنها را دريافت می کنيم. عالوه بر اين  يک 
سيســتم کنترل کيفی داريم که اين سيستم کامال بر اساس  علم 
روز  می باشد و روزانه انجام می شود و هر نقص و خطايی در جواب 
دهی را قبل از دادن نمونه های بيماران به دســتگاه  شناسايی و 

رفع  می کنيم. 
يکی از بحث های مدنظر ما داشتن وجدان کاری است که باعث 
می شود   در صورتی که  پاسخ آزمايشات کوچکترين تناقضی  با 
شــرح حال بيماران داشته باشد، سريعا  و  بدون اينکه هزينه ای  
به بيمار تحميل شــود تست را تکرار  کنيم. سيستم جوابدهی ما 
عالوه بر مراجعه بيماران از طريق جوابدهی آنالين،در وب سايت 

و ربات تلگرامی نيز می باشد.
 يکی از خدمات ويژه آزمايشــگاه شما  نمونه گيری آزمايشات در 

منزل به صورت رايگان  است،لطفا در اين باره توضيح دهيد؟
بله،  سيستم نمونه گيری رايگان در  منزل برای  رفاه حال  بيماران 
راه اندازی شده اســت که از جهت کاهش  هزينه های تحميلی  
رفت و آمد ، گرفتار نشدن در  ترافيک ها و کمبود پارکينگ برای 

خودروهای آنها موثر است. 
بر اســاس اين طــرح ، روز قبل از انجام نمونه گيــری  بيمار يا 
همــراه آن با مراجعه به آزمايشــگاه  مراحل پذيرش را انجام می 
دهد  و با دادن آدرس و  تعيين ســاعت مراجعه،روز بعد پرســنل 
آزمايشــگاه به منزل بيمار مراجعه می کنند  و نمونه گيری را به 
صــورت رايگان انجام می دهند و جوابدهی هم از طريق آنالين  
صورت می گيرد؛ اين طرح موثربوده و تا کنون اســتقبال خوبی 
از آن صورت گرفته اســت. همچنين بــا توجه به اينکه برخی از 

بيماران ما سالخورده هستند و اکثر آزمايشگاه ها آسانسور و باالبر 
را که برای رفاه اين افراد مورد نياز اســت ندارند  ما يک آسانسور 
اختصاصی در آزمايشــگاه داريم  تا اين بيماران مشکلی در رفت 

و آمد نداشته باشند .
 با توجه به اينکه افراد زيادی از شــهرهای مختلف برای مراجعه 
به پزشکان متخصص و  درمان بيماری  به شهر کرمان سفـــر 
می کنند،شما چه خدمتی را برای رفاه حال  اين افراد در نظـــر 

گرفته ايد؟ 
ما  با همکاری  بســياری از متخصصين و پزشــکان، ســرعت 
پاســخگويی به بيماران علی الخصوص بيماران شهرســتانی را 
افزايش داده ايم و پاســخ  اکثر آزمايشات  اين بيماران طی مدت 

يک تا دو ســاعت  پس از مراجعه آنها  داده می شود.
محيط آزمايشگاه ها همواره برای مراجعه کنندگان پر از استرس 
بوده است ،شما چه محيطی را برای افرادی که به آزمايشگاه دکتر 

کاهه مراجعه می کنند فراهم کرده ايد؟
 ما سعی کرده ايم  محيط آزمايشگاه،نمونه گيری و پذيرش نسبت 
به شکل آزمايشگاه های قديمی  متفاوت باشد  و با آموزش هايی 
که  به پرسنلمان داده ايم  محيطی آرام ، دوستانه و بدون  استرس 

را داشته باشيم. 
در گزينش پرســنل آزمايشــگاه  نيز يکی از موارد  مورد تاکيد ما 
اخــالق مــداری بود،زيرا  وقتی مراجعين به دليل مشــکالت و 
بيماری به آزمايشــگاه مراجعه می کنند، رفتار پرســنل ما نبايد 
مزيد بر مشــکالت آنها شــود و  بايد  با رضايت کامل و پاســخ 
کامال دقيق آزمايشــگاه را ترک کنند.  يکــی از موارد ديگر  که 

ما در آزمايشــگاه انجام می دهيم ايجاد  نمودارهای مقايسه ای  
اســت،يعنی بيماری که چند ماه پيش به آزمايشگاه مراجعه کرده 
اســت اگر دوباره برای انجام آزمايش مراجعه کند ما بر اســاس 
نمودار مقايســه ای  به او  اعالم می کنيم  که چربی خون يا تست 
های  خونی اش نســبت به دفعه قبل که مراجعه کرده اســت چه 
تفاوتی دارد ؛اين نمودار  مقايســه ای  داخل جواب های آزمايش 
هايش چاپ می گردد   تا  بيمار و پزشــک مربوطه  راحت بتوانند 

سير  درمانی  را مشاهده کنند. 
و سخن پايانی؟

 هدف کلی آزمايشــگاه ما ارتقاء و پيشــرفت محسوس در زمينه 
پاســخ دهی و افزايش حجم آزمايش های قابل انجام در شــهر 
کرمان در جهت جلب رضايت شــهروندان و پزشکان می باشد.

انشااهلل در ســال های  آتی با وجود تمام مشکالت اقتصادی  در 
کشور ،تجهيزات بيشتر و پيشرفته ای را به بخش فنی خود اضافه 
مــی کنيم  تا هيچ مراجعه کننده ای  دغدغه انتقال  نمونه خود به 
شهرهای ديگر را نداشته  باشد و  با پاسخ دهی   در کمترين زمان 

ممکن  ،کمک شايانی در تشخيص درمان ايشان شود.   
راه های ارتباطی با آزمایشگاه دکتر کاهه
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 با گذشــت بيــش از هفت ماه از وقوع زلزلــه های  5/2 و 6/2  
ريشــتری که آذرماه ســال گذشته روســتای گورک   از توابع 
شهرستان راور، شهرستان کوهبنان و دهستان جور را لرزاندند  
و خانه های بســياری را ويران کرد ، در يازدهم مردادماه جاری 
با حضور رييس بنياد مســکن کشــور تعداد بيش از  700واحد 
مسکونی بازسازی شــده در اين مناطق افتتاح شد تا عالوه بر 
تحقق وعده رييس جمهور در ســفر به کرمان برای افتتاح اين 
واحد ها تا پايان تيرماه گذشــته ،چهــره اين مناطق زلزله زده 
دســتخوش تغيير شــو د و با وجود افزايش زياد قيمت مصالح 
ساختمانی مورد نياز مردم و مشکالت مالی آنها ، اميد به زندگی 

دوباره در دل مردمان انها دوچندان شود.
در دهم آذرماه ســال گذشته وقتی زلزله 6/2 ريشتری روستای 
گورک شهرســتان راور را لرزاند  و احساس  شدت زيادآن باعث 
رعب و وحشــت مردم ديگر شــهرهای همجوار آن  شد کمتر 
کســی فکر می کرد زلزله ای  با اين ميزان شدت  باعث کشته 
شدن کسی نشده باشــد، اما خوشبختانه به دليل مقاوم سازی 
بسياری از خانه های اين روستا در سال های قبل ،فقط تعدادی 
از خانه ها ی خشــت و گلی و قديمی تخريب شد و جز چند نفر 
مجروح هيچکدام از اهالی اين روســتا جان خود را از دســت 
ندادند؛بــا اين وجود وقــوع د ه ها زلزله و پس لرزه ديگر پس از 
وقوع زمين لرزه اصلی باعث شــد تا دولت اعتبار الزم را برای 
بازســازی خانه های تخريب شــده و مقاوم سازی ديگر خانه 
های اين دهســتان اختصاص دهد تا تمامی خانه های  گورک 
در برابر زمين لرزه های متعددی که همواره پيکره اين روســتا 

را می لرزاند مقاوم شوند.

تحقق وعده رييس جمهوربر اتمام بازسازی گورک
 با آغاز عمليات بازســازی روســتای زلزله زده  گورک ،حسن 
روحانی رييس جمهوری د ر13 بهمن ماه ســال گذشته در سفر 
به اســتان کرمان به گورک سفر کرد و در جمع مردم اين روستا 
وعــده داد با توجــه به حمايت دولت از بنياد مســکن  انقالب 
اســالمی به عنوان متولی پروژه بازســازی روستای گورک  تا 
پايان تيرماه ســال 97  ساخت و تحويل منازل مسکونی  پايان 
يابد  و مردم  در خانه های خود اســکان دائمی  يابند؛ وعده ای 
که در يازدهم مرداد ماه جاری  طی مراســمی با حضورعليرضا  
تابش رييس بنياد مســکن کشــور در اين روستا محقق شد و 
200 واحد مســکونی بازسازی شــده در گورک افتتاح شد  تا 
عــالوه بر نقش بســتن لبخند رضايت بر لبــان مردم محروم 
و مظلوم اين روستا،خوشحالی مســئولين ذيربط برای عملی 
شــدن وعده رييس جمهور  را نيز در بر داشته باشد. رييس بنياد 
مســکن انقالب اسالمی در اين مراسم با اشاره به افتتاح واحد 
های مسکونی بازســازی شده در گورک گفت: رييس جمهور 
در بازديد از اين منطقه زلزله زده  احداث واحد های مســکونی 
جديد در اســرع وقت را مورد تاکيد قرار دادند که امروز شــاهد 

اجرای آن  هســتيم.وی بازسازی واحد های فرسوده را يکی از 
برنامه های  بنياد مســکن بر شــمرد  و افزود: امروز بيش از 95 
ميليارد تومان از اعتبارات اختصاص يافته برای بازسازی واحد 
های مسکونی هزينه شده و مابقی نيز در دست اقدام است. وی 
تصريح کرد:مقام معظم رهبری هميشــه د رحوادث بر سرعت 
عمل در خدمت رسانی تاکيد دارند و اين اصل در دولت نيز مورد 
تاکيد است. محمد جواد فدائی  سرپرست استانداری کرمان نيز 
در اين مراســم از صبر و همراهی مردم  زلزله زده تقدير کرد  و 
گفت: بازســازی اين واحد ها با تالش و همت مردان دولت با 

سرعت خوبی انجام شد.

روند مطلوب بازسازی کوهبنان و جور
 بر اثر زلزله 5/2 ريشــتری سی ام آذرماه سال گذشته  به  تعداد 
300واحد مســکونی  در  شهر کوهبنان    و 200 واحد مسکونی 
در  دهســتان جور آسيب جدی وارد  و تخريب شدند. همچنين 
1200 واحد مســکونی غير مقاوم و فرســوده  شهری و   500  
واحد مسکونی روستايی غير مقاوم و آسيب ديده بر اثر زلزله در 
شهرستان کوهبنان نيز در طرح بازسازی اين منطقه زلزله زده 
قرار گرفتند  تا   با  تخريب و آواربرداری خانه های تخريب شده 
و غير مقاوم  و احداث واحد های مسکونی جديد  چهره مناطق 
مسکونی  مختلف  اين شهرستان دستخوش تغيير شود.  در شهر 
کوهبنان کارگاه های توليد بتن،تيرچه بلوک ،  و مراکز فروش 
مصالح ساختمانی مختلف در حاشيه و داخل اين شهر داير شده 
است تا عالوه بر تامين مصالح ساختمانی مورد نياز مردم که در 
هفته های ابتدايی پس از زلزله کمبود آن مشــکالت زيادی را 
برای مردم به وجود آورده بود،  تعدادی نيز دارای شغل شوند.در 
شــهر کوهبنان و دهستان جور که قبل از وقوع زلزله خانه های 
غيرمقاوم زيادی وجود داشــت  و اکثر آنها بر اثر زلزله آســيب 
ديدند و تخريب شدند اکنون  ديگر خانه فرسوده و غير مقاومی 

وجود ندارد که در حال نوسازی نباشد. 

نگرانی مردم از باالرفتن قيمت مصالح ساختمانی 
وقوع زلزله و اعطای تسهيالت بانکی و کمک بالعوض دولت 
برای بازســازی خانه های آسيب ديده  اين منطقه باعث شد تا 
مردم شهرکوهبنان،دهستان جور و ديگر مناطق اين شهرستان  
با هر توان مالی برای نوســازی و مقاوم سازی منازل  خود اقدام 
کنند.مردمی که اين روزها با افزايش چشمگير قيمت آهن االت 
و مصالح ســاختمانی مورد نيــاز  نگران تکميل خانه های خود 
هستند و برخی از آنها به دليل باال رفتن قيمت مصالح و  هزينه 
کردن تسهيالت بانکی دريافتی ،ديگر پولی برای اتمام ساخت 
خانه های خود ندارند.موضوعی که حســين ساالری  فرماندار 
کوهبنان نيز با اشــاره به آن می گويد:  افزايش  قيمت برخی از 
مصالح ســاختمانی و آهن آالت  موجب بروز  مشکالتی   برای 
مردم زلزله زده در راستای  سرعت بازسازی و احداث واحد های 

مسکونی شده  است که  مواردی از جمله ثابت نگه داشتن قيمت 
شــن وبتن در شهرســتان  و تعامل با واحد های توليدی فوالد 
می تواند اين مشــکل را برطرف کنــد .در همين حال عليرضا 
تابش رييس بنياد مســکن کشــور نيز  با بيان اينکه با توجه به 
افزايش قيمت ها  مردم نبايد منتظر افزايش اعتبارات باشــند  و 
در اســرع وقت بايد  نسبت به تکميل  واحد مسکونی خود اقدام 
کنند تا قيمت تمام شــده افزايش نيابد می گويد: تالش داريم  
که تسهيالت بالعوض بانکی  50 ميليون ريال افزايش يابد تا 

بخشی از مشکالت مردم برطرف شود. 

برخی از بانک ها همکاری نمی کنند
 اکنون با گذشت بيش از هفت ماه از وقوع زلزله ، پس از روستای 
گورک ،  بيش از 300 واحد مســکونی احداث شــده در شــهر  
کوهبنان و  200 واحد مســکونی در دهســتان جور  هم  افتتاح 
شدند تا  صاحبان آنها پس از چند ماه زندگی  در چادر و کانکس 
، زير ســقف خانه های نوســاز و مقاوم خود اسکان يابند. دکتر 
حســين اميری نماينده مردم  شهرستان های زرند و کوهبنان 
در مجلس شورای اسالمی  در گفتگو با جام جم با اشاره به روند 
بازســازی منازل اين شهر ستان  و پرداخت تسهيالت بانکی به 
آنها می گويد: برخی از بانک ها تســهيالت بانکی را سريعا به 
مــردم پرداخت کردند،اما بانک صــادرات  علی رغم اينکه  در 
جلســات قبول کرده بود  تسهيالت بانکی را به مردم پرداخت 
کند،به هر دليلی    از پرداخت تســهيالت بانکی خودداری کرده 
اســت که طی نامــه ای از  مدير عامل بانک صادرات کشــور 
خواسته ام تا موانع موجود برای پرداخت اين تسهيالت برطرف 
شود. وی می افزايد:  با توجه به سردسير بودن منطقه همه بايد 
دســت در دســت هم دهند  تا مردم بتوانند  قبل از شروع فصل 

زمستان  واحد های مسکونی شان را تمام کنند.

تالش بنياد مسکن برای افزايش کمک بالعوض دولت 
مدير کل بنياد مسکن استان کرمان  نيز در گفتگو با جام جم  با 
بيان اينکه در حال حاضر ضريب ساختمان های  مقاوم  در استان 
به 60 درصد رســيده است می گويد: ما در سال 95 تسهيالت 
بازسازی زلزله ای که در شهرستان  زرند اتفاق افتاده بود  را  به 
کوهبنان نيز  اختصاص  داديم تا واحد های مســکونی فرسوده  
اين شهرســتان بازسازی شوند،اما از سوی مردم استقبال نشد  
تا اينکه وقوع  زلزله آذرماه ســال گذشته شرايط اجتماعی را به 
گونه ای فراهم آورد تا مردم کوهبنان  خودشــان استقبال کنند 
. علی اکبر ســلطانی نژاد می افزايــد: برنامه ما احداث و مقاوم 
ســازی 2200 واحد مسکونی روستايی و شهری در شهرستان 
کوهبنان  اســت که از اين تعداد 700 واحد مسکونی روستايی 
و 1500 واحد مســکونی شهری هستند که  تا کنون فقط 200 
واحد  مســکونی پی کنی و شفته ريزی نشده اند   که با پيگيری  
متوجه شــديم اين افراد يا در کوهبنان نيستند  و يا خانه دومی 

د اشــته اند و صبر کرده اند که بعدا انجام دهند.  وی با اشاره به 
اينکه تالش جدی بنياد مسکن در ابتدای بازسازی بر شروع هر 
چه ســريعتر کار توسط مردم بود  تا مشکالت روزمره بازسازی 
باعث نشــود  مردم دچار مشکل شــوند می گويد: عمده مردم 
کار بازســازی را به بهانه فصل زمســتان با تاخير آغاز کردند و  
باعث شــد در حال حاضر با افزايش قيمت ها مواجه شوند ، اما  
افرادی  که ســريعا  پس از زلزله  و يا در فروردين ماه به توصيه 
های ما عمل کردند و  کار ســاخت منزل خود را شــروع کردند  
اکنون يا واحد های مســکونی خود را ســاخته و در آن مستقر 
شــده اند و يا در مراحل پايانی کار هســتند  و افزايش قيمت ها 
کمتر بر هزينه  تمام شده خانه آنها تاثير گذاشته است. علی اکبر 
سلطانی نژاد ، با بيان اينکه طوفان تورم مشکالت زيادی را در 
افزايش قيمت مصالح مورد نياز مردم ايجاد کرده اســت معتقد 
اســت : مردم از اقدامات انجام شده توسط بنياد مسکن گاليه 
ای ندارند  و اکنون تنها مشکل آنها گرانی مصالح ساختمانی و 
آهن آالت می باشــد و خواهان کمک بيشتر دولت هستند. وی 
ادامه می دهد:در ســفر رييس بنياد مسکن کشور به کوهبنان، 
ايشان در  گفتگو ی تلفنی  بادکتر نوبخت  معاون رييس جمهور  
درخواســت افزايش تسهيالت بانکی و کمک بالعوض دولت 
را داشــتند که انشــااله در اولين جلسه هيات دولت تصميمات 
جديدی  برای کمک به مردم زلزله زده کوهبنان اتخاذ می شود  
و با توجه به رايزنی های صورت گرفته خبرهای خوشی را  برای 

مردم کوهبنان خواهيم داشت. 

تحقق وعده دولت برای بازسازی مناطق زلزله زده تا پایان تیرماه؛

افتتاح بیش از 700 واحد مسکونی بازسازی شده در کوهبنان و گورک

دکتر ســروش معاون وزير نيرو در 
امــور آب و آبفا ، امــام جمعه رابر، 
نماينــده مردم شهرســتان های 
بافــت ، رابر و ارزوئيــه ، فرماندار 
رابر، مديرعامــل آب و فاضالب 
استان کرمان و جمعی از مسئولين 
اســتانی و محلی از پروژه سد صفا 
رود رابر و شــهر گردشگری هنزا 

بازديد کردند.
در حاشــيه اين بازديد معاون وزير 
نيــرو در امــور آب و آبفــا گفت: 
بــه منظور آشــنايی با مســائل و 
مشــکالت آب اســتان از جملــه 
بازديد از سد صفارود و تونل انتقال 
آب رابر به کرمان که مشــکالت 
مالــی دارند وارد شهرســتان رابر 
شــديم که با کارفرمــا و پيمانکار 
ديداری داشــته باشيم و مسائل و 

مشکالت را بررسی کنيم.
ســروش گفــت: اميدواريــم در 

برگشت به تهران منابعی را تامين 
کنيم که پروژه ســد صفارود دنبال 
شــود و قاعدتا بايد دنبال سرمايه 
گذاربخــش خصوصی باشــيم و 
بندهايــی که در ســازمان برنامه 
و بودجه اســت بويژه ماده 56 که 

پروژه راه اندازی شود.
وی با اشــاره به اينکــه اين پروژه 
71درصــد پيشــرفت فيزيکــی 
دارد گفــت: پيمانــکار اين پروژه 
80ميليــارد تومان طلبکاراســت 
و بــه همين دليــل در حال حاضر 

پروژه متوقف شده است.
همچنيــن در ادامــه اين ســفر 
معــاون آبفای وزير نيرو در شــهر 
گردشــگری هنزا حضــور يافت 
و مشــکالت کم آبی اين شــهر را 
بررســی و از محل حفرچاه جديد 
 تاميــن آب ايــن شــهر بازديــد 

کرد.

بازدید معاون وزیر نیرو از پروژه سد 
صفارود و شهر گردشگری هنزا

شــرکت خدمات مسافرت هوايی و جهانگردی ستاره کارمانيا 
کرمان يکی از شرکت های باسابقه و مطرح صنعت گردشگری  
استان کرمان می باشــد  که طی حدود دو دهه از آغاز فعاليت 
خود  توانســته عالوه بر کســب موفقيت های مختلف در اين 
زمينه ، رضايت مســافرانی که از خدمات اين شرکت استفاده  

می کنند را جلب نمايد. 
 احمد  فاطمی ، مدير عامل  شرکت خدمات مسافرت هوايی و 
جهانگردی ســتاره کارمانيا کرمان که از جانبازان  عزيز  جنگ 
تحميلی می باشــد  در گفتگو با جام جم از رويکرد اين شرکت 
در صنعت گردشگری و اهداف و خدماتشان سخن می گويد.

  
چه شــد که تصمیم گرفتید با تاســیس  شرکت 
خدمات مسافرتی وارد صنعت گردشگری شوید؟

 صنعت گردشــگری به عنوان  يکی از ســه صنعت پولساز و 
اقتصادی  دنيا جايگاه خاصی در رونق اقتصادی  و ايجاد اشتغال  
پايــدار دارد و حتــی در برخی از کشــورها  که نفــت ندارند   ، 
گردشــگری  به عنوان صنعت اول يا دوم  آن کشورها در ايجاد 
درآمد های پايدار محســوب می شود  . با توجه به اينکه کشور 
ايران يکی از ده کشــور مطرح گردشگری دنيا محسوب می 
شود و استان کرمان  هم  با 5 اثر ثبت جهانی و 700 اثر ثبت ملی ،  
رتبه نخست و   جايگاه ويژه ای  در سطح کشور دارد ؛اين ويژگی 
استان کرمان را مقصد مناسبی برای گردشگران خارجی کرده 
است.  برای گردشگران داخلی نيز استان کرمان  به دليل چهار 
فصــل بودن   و وجود جاذبه های  طبيعی  و تاريخی فراوان  به 
عنوان يکی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود. 

لذا  با توجه به تمامی اين ويژگی ها و استعدادهای استان کرمان 
در صنعت گردشگری،  از سال 1378  تصميم گرفتيم  شرکت 
خدمات مسافرت هوايی و جهانگردی  ستاره کارمانيا را با هدف 
رونق گردشــگری و ايجا د اشتغال پايدار   افتتاح کنيم و امسال 

19 سال است که از راه اندازی ان می گذرد.
آیا رویکــرد خاصی را بــرای فعالیت در صنعت 

گردشگری در نظر گرفته اید؟
ما از همان ابتدا با يک رويکرد علمی و متفاوت  با بســياری از 
آژانس های مســافرتی ديگر تصميم گرفتيم  برای خودمان  
يکســری امتيــازات ويژه  همچــون علمی بــودن و تجربه 
اندوزی در اين زمينه کســب کنيم ؛ بــه همين منظور حضور 
در نمايشــگاه های بين المللی يکی از اهداف اصلی ما شد که 
باعث شده تا کنون  در نمايشگاه های بين المللی  برلين آلمان،  
اســپانيا،پاريس فرانسه،آمســتردام هلند،بيروت لبنان ،حلب 
ســوريه  و ديگر نمايشــگاه ها شرکت کنيم  تا  عالوه بر تبادل 
نظر با شــرکت های مختلف در زمينه گردشــگری ،مراودات 
فرهنگی نيز   داشــته باشيم. با توجه به اينکه  فرهنگ اصيل و 
نــاب ايرانی به عنوان  يکــی از فرهنگ ها ی ماندگار ،قديمی 
و باســتانی دنيا  مطرح اســت  و کشــور ما يکی از کشورهای 
نمونه گردشــگری در دنياست ما سعی کرده ايم با بهره گيری 
از 19 ســال تجربه  و 20 نفر پرسنل مجرب  که دارای مدارک 
کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا  در رشته های مختلف  می 
باشــند ، در زمينه های گردشگری تجربه عملی و سطح علمی 
خود را افزايش دهيم   و به عنوان يکی از شــرکت های خاص 
گردشــگری همانند نام ستاره کارمانيا  که به عنوان درخشش 
ستاره ای در آســمان گردشگری استان کرمان محسوب می 

شود  ، هر روز پر فروغ تر باشيم.
حضور در نمایشــگاه های گردشگری خارجی چه 
دســتاوردهای مثبتی برای صنعت گردشــگری 

استان کرمان به همراه داشته است؟
يکی از اهداف شــرکت ما در نمايشــگاه های خارجی ،دعوت 
از گردشــگران خارجی برای ســفر به کشــور ايران و استان 
کرمــان می باشــد  که عملکرد مثبت مــا در اين زمينه باعث 
شــده  گردشــگران خارجی که وارد کشور می شوند  و شرکت 
خدمات مسافرت  هوايی و  جهانگردی ستاره کارمانيا  به عنوان  
مجری تور آنها بوده اســت  دوباره مجددا يا خودشان به کشور 
ما سفر کنند و يا  با تبليغ  و معرفی جاذبه های گردشگری مان،  
گردشــگران خارجی ديگر را به سفر به ايران و استان کرمان 

ترغيب کنند.

 شما چه نوع خدمات  گردشگری   را ارائه  می کنید؟ 
ما خدمات  گردشــگری مان  را در دو زمينه سياحتی و زيارتی  
داخلــی و خارجی تقســيم کرده ايم . در بخش گردشــگری 
ســياحتی خارجی به تمامی  مقاصد گردشگری دنيا تور داريم  
و به عنوان نخســتين مجری برگزاری تورهای اروپايی استان 
کرمان در ســال 1381 اولين تور اروپايی را با حضور 17 نفر از 
مديران آژانس های  مســافرتی کرمان  به مقصد  کشورهای 
آلمان، هلند و فرانسه  برگزار کرديم. در بخش سياحتی داخلی 
هم  به تمامی اســتان های شمالی، غربی، شرقی و مناطق آزاد 
کيش، قشــم، اروند و انزلی   تور داريم.  همچنين از مهمترين 
برنامه های تورهای گردشــگری داخلی می توان به   برگزاری 
تورهای يک روزه به تمامی نقاط داخل استان کرمان  همچون 
شهداد، ماهان، جيرفت، ميمند،ساردوئيه ،دلفارد،بم، دره راگه 
رفســنجان  و ديگر مکان ها و نقاط گردشگری اشاره کرد. ما  
سعی کرده ايم تمامی تورهای يک روزه داخل استان کرمان  را 
به شکل علمی برگزار کنيم و به زودی نيز  تور ويژه ماهيگيری  
را به صورت يک جشــنواره  برگزار خواهيم کرد. از سوی ديگر 
در بخش ســفرهای زيارتی نيز   به عنوان يکی از آژانس های 
برتر اســتان کرمان  در اعزام زائرين به عتبات عاليات  از سال 
1381 تا کنون  چندين هزار نفر از زائرين اســتان را اعزام کرده 
ايم  و يکی از آژانس های مطرح و توانمند در زمينه ســفرهای 
زيارتی  هســتيم و بارها  از طرف ســازمان ميراث فرهنگی ، 
شــرکت هواپيمايی کشور و ديگر ســازمان های مرتبط لوح 
های تقدير آژانس نمونه و برتر ســال در سطح استان و کشور  

را دريافت نموده ايم.  
همچنين بايد گفت در برگزاری تورهای زيارتی داخلی و سفر 
به مشهد مقدس  کمتر آژانس مسافرتی  توان رقابت با ما را دارد 
،زيرا ما بيش از 10 هتل را  در شــهر مشهد اجاره   و تمام تخت 
های آنها را در اختيار گرفته ايم  که نشــان دهنده  حجم باالی 
تقاضای  مســافران  برای  زيارت امام رضا )ع( اســت. تمامی 
اين عملکــرد  مطلوب می طلبد تا  ما مردم را برای بهره بردن 
از  يک ســفر شاد ،  ايمن  و همراه  با آسايش و آرامش خاطر به 
استفاده از تورهای آژانس مسافرت هوايی و جهانگردی  ستاره 
کارمانيا دعوت کنيم  و اين افتخار را داشــته باشيم که خدمات 
بيشتر و بهتری را متناسب با مقاصد گردشگری از لحاظ قيمت 

و کيفيت ارائه کنيم.
شما  در بخشــی از فضای آژانس ستاره کارمانیا  
،صنایع دســتی مختلف استان را عرضه کرده اید، 

آیا هدف خاصی از این کار داشته اید؟

يکــی از اقدامــات  خــاص  ما در ســال جــاری  داير کردن 
نمايشــگاه  صنايع دســتی در داخل آژانس ســتاره کارمانيا  
مــی باشــد  کــه آثــاری همچــون ظــروف نقره،فيروزه 
کوب،ميناکاری،منبت،خاتــم، مس،قلم زنی  و دســت بافت 
هايی همچون پته،گليم،ترمه،زيورآالت و ديگر صنايع دستی 

را عرضه کرده ايم.
در اين رابطه به زودی  با همکاری معاونت صنايع دســتی اداره 
کل ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری استان کرمان  
و حمايــت  آقای فرخی مديرکل ميــراث فرهنگی کرمان از 
بخش خصوصی،صادرات صنايع دستی از کرمان به کشورهای 
اتحاديه اروپا آغاز می شود؛لذا ما از سرمايه گذارانی  که حاضرند 
در زمينه صادرات صنايع دســتی و  چارتر پــرواز از کرمان به 
مقاصــد مختلف دنيا مشــارکت کنند  دعوت به همکاری  می 
کنيم ،زيرا يکی از بزرگترين مشــکالت گردشــگری کرمان 
نبود  پرواز  خارجی اســت و گردشگران برای سفرهای خارجی 

مجبورند به ديگر استانها و تهران سفر کنند.

با توجه به شرایط اقتصادی  جامعه ، چه تسهیالتی 
را برای استفاده از تورهای داخلی و خارجی در نظر 

گرفته اید؟
 يکــی از ويژگــی های تورهای  ما اقســاطی بــودن هزينه  
آنها  اســت  که متقاضيــان بدون معرفی به بانــک و فقط با 
ارائه چک شــخصی  می توانند هزينه ســفر را در اقساط چند 
ماهه بپردازند. همچنين  طی  جلســه ای با مســئول سازمان 
بازنشستگی کشوری ، قراردادی را امضا کرديم تا آژانس ستاره 
کارمانيا به عنوان مجری ، تورهای ويژه بازنشســتگان استان 
کرمان را برگزار کند  ، تورهايی که اکثر هزينه آنها را ســازمان 
بازنشستگی کشــوری می پردازد  و برای بازنشستگان تقريبا 
رايگان می شود.   اين تورهای زيارتی و سياحتی  از 12 مردادماه 

جاری  آغاز می شود. 
در پايان  بنده معتقدم برای اينکه روحيه شادابی و نشاط در بين 
مردم  ايجاد و باعث افزايش راندمان  و کارايی آنها در مشــاغل 
مختلف شــود  بايد هر انسانی هر چند مدت يکبار به مسافرت 
بــرود  ؛موضوعــی که در آيات و روايت های دينی ما  نيز به آن 
اشــاره شده است. فرهنگ اصيل و ناب ايرانی در کنار برخورد 
خوب و شايســته همکاران ما باعث شده است که در اين زمينه 
توفيقات خوبی راد اشــته باشيم  و  ما اميدواريم واقعا و صادقانه 
خادم خوبی برای  مردم باشــيم  و بــه  خدمت به مردم افتخار 

می کنيم.  

گفتگوی جام جم  با  مدیر عامل شرکت خدمات مسافرت  هوایی و جهانگردی ستاره کارمانیا؛ 

» ستاره کارمانیا« در آسمان گردشگری کرمان می درخشد
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وزيــر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: افتتاح 
نخســتين کارخانه توليد کنســانتره سنگ آهن 
هماتيتی از باطله هــای کم عيار با ظرفيت 600 
هزار تنی ســاليانه در شهرستان زرند، افتخاری 
برای اســتان کرمان و کشــور در زمينه تکميل 
زنجيره صنايع فوالدی، ايجاد اشــتغال و ارزش 

افزوده است. 
 محمد شــريعتمداری در مراسم افتتاح نخستين 
کارخانه توليد کنسانتره سنگ آهن هماتيتی کم 
عيار زرند، افزود: شــرکت فکور صنعت با اجرای 
ايــن پروژه در اوضاع اقتصادی کنونی کشــور، 
توانسته ضمن اشــتغال زايی در منطقه، اميد را 

در دل جوانان ايجاد کند.
وی با اشــاره به نقش مجموعه فکور صنعت در 
افزايــش 36 ميليون تنی توليدات ســنگ آهن  
کشــور، اظهار داشــت: کارخانه توليد کنسانتره 
سنگ آهن هماتيتی کم عيار زرند مايه مباهات و 
افتخار اســتان کرمان و کشور در تکميل زنجيره 
ســنگ آهن و فوالد کشور اســت به نحوی که 
می توانيم از مواد کم عيار موجود در راستای توليد، 

ايجاد ارزش افزوده و اشتغال بهره گيری کنيم.
شــريعتمداری گفت: اســتان کرمان نه تنها در 
حوزه صنايع و معادن، بلکه در ســاير حوزه های 
کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی رنگين کمانی از 
مزيت ها را دار اســت که مايــه فخر و مباهات 

کشور شده است.
وی با اشــاره بــه ظرفيت های بالقــوه و بالفعل 
شهرســتان زرند افــزود: در بازديــد از کارخانه 
واگن ســازی زرند، با مجموعه ای بزرگ آشــنا 
شديم که قراردادهای داخلی برای توليدات واگن 
باری و مســافری دارد و قراردادهای بين المللی 

نيــز برای انجام کار دارد.وزير صنعت ضمن ابراز 
خوشــحالی از افتتاح کارخانه توليد سنگ آهن 
هماتيتی زرند خاطرنشــان کرد: در حال تدوين 
برنامه چهار ساله ای تحت عنوان نقشه راه و سند 
جامع توسعه معادن کشور با بهره گيری از نظرات 
همه متخصصان کشور هستيم که به کمک آن از 
سعی و خطا در توسعه فعاليت های معدنی مصون 
خواهيم شــد.وی گفت: توجه به بخش اکتشاف 
يکــی از برنامه های ما در دولت تدبير و اميد بوده 
که باعث شــده ما بتوانيم هم در ســطح و هم در 
عمق، به اندازه تمامی دوران گذشته در اين حوزه 

پيشرفت داشته باشيم.
شــريعتمداری افزود: آنومالی شناسايی شده در 
اســتان يزد حکايت از وجود ذخاير عظيم سنگ 
آهن در اعماق را دارد که معادل کل ســنگ آهن 
موجود کشور است و آينده صنعت فوالد ايران را 

تنظيم خواهد کرد.
وزيــر صنعت گفت: اکتشــاف تکميلی نيز يکی 
ديگر از برنامه هايی اســت کــه منجر به ايجاد 
صنايع تکميلی و اشــتغال بيشــتر خواهد شد و 
طبــق محورهای ســند تدوينی جامع توســعه 
فعاليت های معدنی کشــور، مجموعه ايميدرو 
مأموريــت دارد فعاليت ها و اقدامات الزم در اين 

حوزه را انجام دهد.
وی افزود: اســتفاده از ذخايــر معدنی کوچک و 
توســعه صنايع کوچک نيز می تواند به توســعه 
فعاليت های معدنی کشور و ايجاد اشتغال در اين 

حوزه کمک کند.
شــريعتمداری اظهار داشــت: توجه به مسائل 
زيســت محيطی نيز يکی از مواردی اســت که 
در بحث اســتفاده از منابع آبــی مورد توجه قرار 

داده ايم و خوشبختانه کارخانه توليد سنگ آهن 
هماتيتی زرنــد با اجرای طرح آبگيری باطله ها، 
به صرفه جويی ســاليانه 500 هــزار ليتری آب 

کمک خواهد کرد.
بنا به گفته وزير صنعــت هم اکنون با افتتاح اين 
کارخانه 700 نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم 
مشغول به کار خواهند شد که با انجام طرح های 
تکميلــی، آمار اشــتغال زايی 1000 نفری را در 

مجموعه خواهيم داشت.
مديرعامل شــرکت فکور صنعت مجری احداث 
کارخانه توليد کنســانتره سنگ آهن هماتيتی از 
باطله های کم عيار، گفت: تمامی مراحل طراحی 
و ساخت اين کارخانه به دست جوانان متخصص 
اين کشــور انجام شــده و توليدات اين کارخانه 
صرفا در کارخانجات گندله سازی کشور مصرف 
خواهد شد.شــيخ زاده افزود: احداث اين کارخانه 
برای اولين بار در کشــور باعث شده تا بتوانيم از 
باطله های کم عيار به روش هماتيتی، کنسانتره 

سنگ آهن توليد کنيم.
وی درباره مزيت های اجــرای اين طرح اظهار 
داشت: تکنولوژی برتر اين کارخانه که می تواند 
feo های کم عيار را جذب و از دفع آنها جلوگيری 
کند و نيز اشــتغال 200 نفر به صورت مستقيم و 
500 نفــر به صورت غير مســتقيم از مهمترين 

مزيت های اجرای اين پروژه است
شيخ زاده گفت: کاهش 70 درصدی مصرف آب 
بخش صنعت بــا آب گيری باطله ها و همچنين 
کنترل اينترنتــی و آنالين اين کارخانه که برای 
اولين بار در مجموعه های توليدی ســنگ آهن 
خواهــد بود؛ ايــن مجموعه را متمايــز از بقيه 

کارخانه ها در کشور خواهد کرد.

با حضور وزیر صنعت انجام شد؛ 

 افتتاح نخستین کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن 
هماتیتی در زرند 

استفاده از ذخاير معدنی کوچک و توسعه صنايع کوچک می تواند به توسعه فعاليت های معدنی کشور
 و ايجاد اشتغال در اين حوزه کمک کند

به گزارش روابط عمومی شــرکت 
توزيع نيروی برق شــمال اســتان 
کرمان  طرح جوانــه ها ويژه اوقات 
فراغت تابســتان  فرزنــدان همکار 
صنعت برق که به همت معاونت منابع 
انسانی و کارگروه فرهنگی شرکت از 
ابتدای تيرماه سال جاری کليد خورد 
با حضــور مديرعامل، اعضاء هيئت 
مديــره ، جمعی از فرزندان و خانواده 
های همکار صنعــت برق در محل 
سالن اجتماعات شهيد بافنده برگزار 

گرديد. 
در اين مراســم مهندس عبدالهی، 
مدير دفتر مديريت مصرف با اشــاره 
به اهداف برگــزاری طرح جوانه ها 
گفت: اهميت موضوع اوقات فراغت 
بــا توجه به نيــاز نوجوانان و جوانان 
و به اســتفاده کار آمــد از تعطيالت 
تابستانی است و مجريان طرح سعی 
کردند که  به اســتفاده از برنامه های 
نوآورانــه و خــالق در دوره هــای 

آموزشی  توجه داشته باشند. 
وی اظهار داشت: برنامه های اوقات 
فراغت در تابســتان، زمينه فعاليت 
بهتــر فرزنــدان  را در طول ســال 

تحصيلی آينده فراهم می کند 
معاون منابع انســانی شرکت گفت: 
امسال برای اولين بار طرح جوانه ها 
به همت شــرکت توزيع برق شمال 
استان کرمان درکشــور اجراگرديد 
که شايد دارای کاستی ها ونواقصی 
باشــد . وی ابراز اميدواری کرد که 
با هماهنگ ســازی و ايجاد وحدت 
رويــه در برنامــه ها و شناســايی 
ظرفيت هــا و توانمنــدی فرزندان 

صنعت برق درســال آينــده بتوانيم 
شــاهد اجــرای بهتر ايــن طرح با 
ظرفيــت حداکثــری دانش آموزان 
باشــيم . وی با بيــان اينکه  پويايی 
نظام اسالمی و ســالمت جامعه در 
گرو پويايی جوانان و نوجوانان است 
اظهار داشــت:  بايد مسائل وحقايق 
زندگــی برای نوجوان وجوان جامعه 
امروز شــفاف سازی شود تا بتوانند با 
آگاهی کامل و برنامه ريزی مناسب 
نســبت به حل مشــکالت تالش 

وکوشش نمايند.  
درادامه اين مراســم حجت االسالم 
روحانيــون  از  اژدری  مصطفــی 
ومدرسين حوزه علميه  با تبريک ايام 
دهه کرامت به روز دحواالرض اشاره 
کردوگفــت: دحواالرض از روزهای 
پر برکت خدا برای بندگان سالک الی 
اهلل است.وی  افزود: طبق روايتی از 
امام رضا )ع( بيســت وپنجم ماه ذی 
القعده، روز »دحواالرض« است که 
برای اين روز و شــب ، اعمالی نقل 
شده که از جمله می توان به فضيلت 

روزه دراين روز اشاره کرد. 
حجت االســالم اژدری درادامه از 
فرزندان صنعت برق خواست با توجه 
به وضعيت گرمای هوا ، خاموشــی  
های اخير بــه عنوان ياوران صنعت 
برق  درمنــزل وجامعه صرفه جويی 
کننــد وديگران را نيــز به  مصرف 
بهينه تشــويق نمايند. گفتنی است 
درانتهای  اين مراســم  که با برنامه 
های فرهنگی ، تبليغی  نيز همراه بود 
به نفرات فعال دراين طرح لوح تقدير 

اهداء گرديد.

اختتامیه اولین دوره طرح اوقات فراغت 
تابستانی ) جوانه ها( ویژه فرزندان  همکار 

صنعت برق

مديــر مجتمــع مس سرچشــمه تأکيد کرد: نمايشــگاه 
»توانمنديها و نيازمنديهاي مس در بستر اقتصاد مقاومتي« 
نه تنها براي شهرســتان بلکه بــراي صنعت مس نيز مفيد 
خواهد بود و مي تواند قيمت تمام شده توليد مس را مديريت 
کرده و کاهش دهد و موقعيتي خوب براي صنعت ايجاد کند.

 مهندس حســين احمدي در جلســه هماهنگي نمايشگاه 
»توانمنديها و نيازمنديهاي مس در بستر اقتصاد مقاومتي« 
که در محل فرمانداري رفسنجان برگزار شد، اظهار داشت: 
اهميت صنعت مس با بيش از چهار دهه قدمت در شهرستان 
رفســنجان و ارتباطاتي که با حوزه هاي مختلف شهرستان 
دارد و پتانسيلي که وجود دارد بر همه محرز است.وي افزود: 

امســال با توجه به موقعيتي که در شهرستان شکل گرفته و 
اتفاقاتي که در کشــور در خصوص تحريم ها و مسائل پيش 
روي کشور رخ داده است، مي توانيم اين تهديد را به فرصت 
تبديل کرده و از ظرفيت هاي شهرســتان اســتفاده کنيم و 
شهرستان نيز از ظرفيت هاي مس استفاده کند.مدير مجتمع 
مس سرچشــمه تصريح کرد: شرکت صنايع مس به عنوان 
بزرگتريــن توليد کننده مــس در خاورميانه و مجتمع مس 
سرچشــمه به عنوان بزرگترين معدن مس کشور نيازهاي 
گسترده اي براي تامين قطعات دســتگاه هاي مکانيکي، 
الکنترونيکي، ابزار دقيق و... دارد.احمدي با اشــاره به اينکه 
در شهرستان رفسنجان و استان کرمان ظرفيت هاي خوبي 

براي تامين يکســري مواد مکانيکال و شيميايي و مصرفي 
کارخانه وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به شرايطي که 
امسال براي محصول پسته رخ داده، اکنون بهترين موقعيت 
اســت که همه بزرگان براي تغيير مســير اقتصاد شــهر از 
کشاورزي به سمت صنعتي شدن فکري بکنند. مدير مجتمع  
مس سرچشــمه اظهار داشت: در راستاي همين موضوع و 
خواسته ها، نمايشگاه »توانمندي ها و نيازمندي هاي مس« 
از پنجم تا هفتم شــهريور ماه در محل دانشــگاه ولي عصر 
رفسنجان برگزار مي شود تا هم نيازمندي هاي مس به مردم 
بيان شود و هم ظرفيت هايي که مس مي تواند با صنايع ديگر 

به اشتراک بگذارد، در معرض ديد قرار گيرد.

نمایشگاه »توانمندي ها و نیازمندي هاي مس« بستر به کارگیري
 ظرفیت هاي رفسنجان


