ت  ،معدن
صنع 
تجارت

3

رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی زرند
گفت :معدن س��نگ آهن سادات سی ریز به
دلیل مشکالت ناشی از کاهش قیمت جهانی
س��نگ آهن و وصول نشدن مطالبات از نهم
بهمن امسال تعطیل شده است.

خبر

ه��ادی ایرانمنش در گف��ت و گو با ایرنا
اف��زود :تعطیلی ای��ن معدن باع��ث بیکاری
 150کارگر شد.
وی گف��ت :دو معدن دیگر س��نگ آهن به
نامه��ای آریا جن��وب و حدید که در مجموع

 180کارگ��ر دارن��د نیز در آس��تانه تعطیلی
هستند.
شهرس��تان زرند یکی از قطب های تولید
زغال س��نگ و س��نگ آهن در شمال استان
کرمان است.

معدن

معدن سنگ آهن
سادات سی ریز
تعطیل شد
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تا انتخابات اتاق

«اقتصاد کرمان» از پایان ثبتنام انتخابات اتاق کرمان گزارش می دهد

ماراتن ورود به اتاق بازرگانی

 487پروژه در کرمان به
بهرهبرداری می رسد

مع��اون عمرانی اس��تاندار کرم��ان گفت487 :
پروژه دهه فجر امس��ال در اس��تان کرمان به بهره
برداری می رسد.
به گزارش ایرنا ،محمدجواد کامیاب روز سه شنبه
در آیین بهره برداری از مجتمع آموزشی ایمان در
روستای ش��رف آباد کرمان افزود :این پروژه ها با
همکاری  24دستگاه اجرایی و با شش هزار و 170
میلیارد ریال اعتبار آماده بهره برداری شده اند.
وی گفت :اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان
نی��ز طرح های متعددی با اعتبار  37میلیارد ریال
آماده افتتاح دارد و این طرح ها غیر از طرح های
خیرین مدرسه ساز است.
وی به تورم و افزایش نرخ کاالها در چند س��ال
اخیر اشاره و تصریح کرد :اتمام این گونه طرح های
عمرانی کاری بسیار دشوار است.
معاون اس��تاندار کرمان خطاب به دانش آموزان
گفت :قدر این مکان های آموزشی و زمان تحصیل
را بدانید و به نحو احسن از آن استفاده کنید.
وی افزود :اس��تاندار کرمان عالقه مند به حضور
در این گونه آیین هاس��ت اما برای س��فر کاری به
تهران سفر کرده است.
مجتمع آموزشی ایمان امروز همزمان با سراسر
کش��ور در روستای ش��رف آباد از توابع شهرستان
کرمان با  14کالس ،س��ه ه��زار و  300متر مربع
آسفالت و محوطه سازی و دو هزار متر مربع زیربنا
ش��امل نمازخانه ،آزمایشگاه و کارگاه کامپیوتر به
بهره برداری رسید.
مدرسه ایمان روستای شرف آباد کرمان همزمان
با بهره برداری از  671طرح آموزش��ی ،پرورشی و
ورزشی در سراسر کشور با حضور رییس جمهوری
و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با برخی اس��تان
ها افتتاح شد.

خانه معدن
بخش اول

نگرش واقعی به بخش
معدن استان
«کرمان بهشت معادن آهن ،مس ،ذغال سنگ ،سنگ
آه��ن و کروم»« ،خام فروش��ی»« ،طرح های فوالد»،
«حادثه در معدن» و  ...واژه ها و کلماتی هس��تند که
در کنار پسته ،ارگ بم  ،خرما ،مرکبات و غیره جزیی از
شنیده های مداوم هرفردی در استان کرمان به عنوان
دومین استان پهناور و معدنی کشور است.استانی که
به لحاظ ذخیره و تعداد معدن در بسیار از مواد معدنی
رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده است.
اس��تانی که با توجه مناسب به فرآوری مواد معدنی ،
قابلیت اثرگذاری باالیی در تولید ناخالص ملی خواهد
داشت .بحران کم آبی کشور و تضعیف شدید کشاورزی
بنا به این امر ،حساسیت توجه به معدن را می افزاید.
موارد بیان شده « ،خانه معدن استان کرمان» را بر
آن داشت تا در هر شماره از نشریه تخصصی «اقتصاد
کرمان» ،بخشی از ادبیات حاکم بر موضوعات معدنی
را به اس��تحضار مخاطبان برساند .امید است در ایجاد
نگرش واقعی نسبت به موضوع معدن موثر باشیم.
با توجه به س��طح متوسط جامعه  ،سعی می گردد
موضوع��ات ،ف��ارغ از مباح��ث تخصص��ی و در قالب
موضوعات رایج در اس��تان مطرح گ��ردد .موضوعات
در قالب س��ه بخش اصلی تش��ریح می گردد-1 .واژه
های مرتبط با معدن -2 ،تشریح فعالیت های معدنی،
 -3بیان وضعیت جاری تجارت مواد معدنی
در استان کرمان انواع مواد معدنی مشاهده می گردد.
م��واد معدنی به ه��ر ماده یا ترکیب طبیعی که در اثر
تحوالت زمین شناسی به وجود آمده باشد ،اطالق می
گردد.این مواد معدنی در چهار گونه اصلی طبقه بندی
می گردند -1 :مواد معدنی غیرفلزی مورد استفاده در
صنعت ساختمان و نمکها  -2فلزات مانند آهن ،مس
 ،طال،روی ،سرب تیتانیوم ،مولبیدن ...نیتراتها،خاکهای
صنعتی ،رس ها از قبیل بنتونیت ،س��نگهای قیمتی ،
ذغال سنگ-3مواد پرتوزا و رادیواکتیو مانند اورانیوم
یکی از واژه های بسیار آشنا که در بسیاری از موارد
اس��تفاده به جایی ندارد لفظ معدن اس��ت .معدن به
ذخیره معدنی اطالق می گردد که بهره برداری از آن
اقتصادی باش��د از این رو وجود یک ماده معدنی در
مکانی لزوما به منزله قابلیت بهره گیری اقتصادی ازآن
نمی باشد.در ادامه سعی می گردد در رابطه با هر ماده
معدنی موجود در استان توضیحاتی ارائه می گردد...
ادامه دارد

استاندار کرمان خطاب به اعضای
اتاق بازرگانی کرمان:

*  46نفر برای تصاحب  15صندلی هیات نمایندگان اتاق کرمان رقابت می کنند

اقتصاد کرمان :در حالی که تب و تاب انتخابات اتاق ایران و تهران
از ماه های گذشته ،باال گرفته بود و هر هفته از نام ها و ائتالف های
جدیدی رونمایی می ش��د،در کرمان اما گویی کوچکترین خبری از
این رویداد بزرگ پارلمان بخش خصوصی نبود؛جوی که تا ساعت
ش��انزده و س��ی دقیقه عصر روز شنبه یازدهم بهمن که مهلت ثبت
ن��ام پایان یافت هم تغیی��ری در آن به وجود نیامد تا خللی در این
باور که کرمان ،آرام ش��هری تمام عیار است ،پدید نیاید .به گزارش
«اقتصاد کرمان» ،روند انتخابات اتاق کرمان در س��ال های گذشته
هم البته به دور از جنجالهای خبری ،پیش رفته و در فضای مملو
از تع��ارف و رودربایس��تی کرمان،ائتالف و چان��ه زنی هم اگر بوده،
خاموش و پنهانی دنبال شده است.
آنها که آمدند و نیامدند
عصر شنبه که زمان ثبت نام انتخابات اتاق کرمان پایان یافت،نام
 46نف��ر در مراجع��ه حضوری و یا ثبت نام اینترنتی در چهار بخش
صنعت،معدن،بازرگانی و کش��اورزی به ثبت رس��یده بود.سرشناس
ترین آنها محس��ن جاللپور رییس س��ه دوره اخیر اتاق بود که نام
اتاق کرمان به واس��طه عملک��رد موثر و نقش او در اعتالی جایگاه
اتاق کرمان در بین اتاق های سراس��ر کشور ،به نام او گره خورده و
گفته می شد برای کناره گیری ،تصمیم قطعی داشته اما در آخرین
فرصت ثبت نام و با درخواس��ت فع��االن اقتصادی و همکارانش در
اتاق کرمان و ایران به ثبت نامی ها پیوسته است.سیدمهدی طبیب
زاده ،نایب رییس اول اتاق در دوره هفتم،محمدابراهیم علوی معاون
س��رمایه گذاری و توسعه اتاق در همین دوره،محمدحسین کریمی
پور رییس س��ابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ،مهدی سیاوشی
معاون استاندار کرمان در دوره اصالحات،محمد جالل ماب مدیرعامل
فعلی گل گهر سیرجان و عضو هیات نمایندگان اتاق در دوره هفتم
هم از چهره های سرش��ناس دیگری بودند که برای انتخابات دوره
هش��تم اتاق کرمان نام نویسی کردند .علی عباسلو و محسن رشید
فرخی دو عضو هیات رییسه دور هفتم اتاق و حمید حسام،محمدعلی
محمد میرزاییان،محسن ضرابی،جلیل کاربخش،عبدالرضا تحسینی و
فخری اهلل توکلی اعضای هیات نمایندگان این دوره هم مجددا برای
انتخابات دور جدید ،پای به میدان رقابت گذاش��تند .مهدی ایرانی
کرمانی رییس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی اتاق کرمان،محمود
صنعت��ی معاون اجرایی اتاق کرمان و مس��عود دهقانی نایب رییس
کمیس��یون گردش��گری اتاق هم انصرافی های سرشناس این دوره
بودند که به دالیل ش��خصی ترجیح دادن��د در دوره جدید فعالیت

اتاق کرمان حضور نداشته باشند.
ب��ه گزارش«اقتصاد کرمان»،حضور بانوان به روال دوره های قبل
در این دوره هم چندان پررنگ نیس��ت و فخری اهلل توکلی،شمسی
رودباری،محبوبه سید جعفری و سرورسادات هجری پوررفسنجانی
چهار نفری هستند که بانوان کرمانی را در این انتخابات نمایندگی
می کنند.
ماراتن ورود به اتاق بازرگانی
بر اس��اس این گزارش ،شهرس��تانی ها در دوره هش��تم انتخابات
ات��اق کرمان،حضور پررنگ تری در این مرحله دارند اما به نظر می
آید با ورود چهره های صاحب نام به انتخابات این دور و نام نویسی
اکثری��ت اعضای دوره قبل اتاق با کارنامه نس��بتا خوبی که از خود
به جای گذاش��ته ان��د،کار را برای چهره های جدیدالورود س��خت
کند مگر اینکه از دل البی های نامحس��وس روزهای باقی مانده تا
انتخابات،چه��ره های جدیدی بیرون بیاید که ناظران فعالیت اتاق،
احتمال آن را اندک می دانند.از س��وی دیگر همین افراد ،احتمال
جایگزین شدن دو تا سه نفر از اعضای فعلی با چهره های جدید را
رد نم��ی کنند.این گزارش می افزاید به همان اندازه که انتخاب در
دوره هشتم در مورد برخی گزینه های انتخابات اتاق کرمان ،مسجل
اس��ت اما برای بیش از نیمی از ثبت نام کنندگان،روزهای پیش رو
ت��ا انتخابات،روزهای بی قراری و تکاپو خواهد بود تا بلکه اقبالی نه
ب��ه اندازه الزم برای ورود به هیات نمایندگان اتاق که حداقل برای
حف��ظ اعتب��ار و وجهه فردی و اجتماعی خوی��ش در این رقابت به
دست آورند و از انتخابات دوره هشتم پلی برای حضور جدی تر در
ادوار آینده اتاق بسازند.
دغدغه ای که از اتاق کرمان دور ماند
گزارش «اقتص��اد کرمان» می افزاید آنچه دغدغه همواره فعاالن
اقتص��ادی بخش خصوصی اس��ت ورود نماین��دگان دولت و دولتی
ه��ا به انتخابات اتاق و پیوس��تن آنها به ص��ف کاندیداهای عضویت
در هیات نماین��دگان پارلمان بخش خصوصی و در نهایت دولتیزه
کردن نهادی است که قرار است پیگیر دغدغه ها و مطالبات خاک
خورده بخش خصوصی از س��ازمان ها و نهادهای دولتی و توس��عه
ظرفی��ت های تجاری و اقتصادی اس��تان باش��د.به گزارش اقتصاد
کرمان،می��ل و اراده نمایندگان دولت به حضور در اتاق بازرگانی از
گذش��ته همواره وجود داشته اما در دولت دهم شکل آشکارتری به
خود در کشور گرفت و با اقبال بلند اتاق کرمان،این اتاق در همین
دوره هم از این گزند در امان ماند.بر این اساس در دوره جدید هم

تنها محمد جالل ماب ،مدیرعامل گل گهر سیرجان را شاید بتوان
نماینده بخش دولتی دانست که البته به سوابق مدیریتی او در یکی
از بزرگترین صنایع معدنی استان هم نمی توان چشم پوشید.هرچند
پیش از این عالوه بر مهدی سیاوشی از مدیران سابق دولت هشتم
در استان،زمزمه های حضور حمید قاسم نژاد رییس سابق سازمان
بازرگانی و شرکت شهرک های صنعتی استان در انتخابات اتاق هم
شنیده می شد که از این میان ،تنها مهدی سیاوشی در جمع ثبت
نام کنندگان نهایی قرار دارد.
پیش بینی مشارکت باالتر
یکی از شاخصهای هر انتخاباتی،سطح مشارکت در آن است که
از طرف کارشناسان می تواند مورد تحلیل قرار گیرد .بر این اساس،
نرخ مشارکت ،هم نشانه میزان اهمیت انتخابات برای رایدهندگان
و هم آش��کار کننده باور رای دهندگان به میزان تغییری اس��ت که
رای آنه��ا م��ی تواند ایجاد کند که انتخابات ات��اق هم از این قاعده
مس��تثنی نیست.بر اس��اس اطالعات موجود،هرچند کرمان معموال
در شماراس��تان های دارای باالترین نرخ مشارکت در انتخابات اتاق
بازرگانی نبوده اما در بیش��تر ادوار ،جایی در میانه های جدول نرخ
مشارکت داشته است .در همین حال به نظر می رسد از یک سو با
توجه به جایگاه مناسبی که اتاق کرمان در دوره های اخیر در مقایسه
با اتاق های سایر استانها کسب کرده و اعتباری که برای اتاق کرمان
به ویژه پس از کسب کرسی نایب رییسی اتاق ایران توسط محسن
جاللپور رو به فزونی گذاشته و از سوی دیگر با توجه به تغییر دولت
گ شدن نقش
و ایجاد فضای اقتصادی جدید و نگاههایی که به پررن 
بخش خصوصی در اقتصاد ایران است،دوره هشتم اتاق کرمان یکی
از بیشترین نرخ های مشارکت در انتخابات را تجربه کند.
کرمانی های اتاق تهران
مهدی جهانگیری ،برادر معاون اول رئیس جمهور برای حضور در
انتخابات اتاق بازرگانی تهران همراه با گروه «ائتالف برای فردا» رسما
ثبتنام کرد .س��ید حمید حس��ینی ،خزانه دار فعلی اتاق تهران هم
از کرمانی های دیگری اس��ت که برای دوره هش��تم همراه با گروه
خواستاران تحول با سکانداری محمد رضا بهزادیان ،رئیس سابق اتاق
تهران در انتخابات حضور یافته و در نهایت ،محمد صدر هاشمی نژاد،
سهامدار اصلی بانک اقتصاد نوین که به او عنوان امپراطور بازار پول
داده اند و اصالتا کرمانی است هم درصدد فتح اتاق بازرگانی برآمده
اس��ت .صدر هاش��مینژاد رابری در ردیف سرشناسترین بانکداران
ایرانی است و بارها شهرت و ثروتش،برای او حاشیه ساز بوده است .

اقتصاد کرمان :با پایان یافتن مهلت ثبتنام برای ش��رکت در انتخابات ،از س��وی اتاق بازرگانی کرمان اعالم ش��د که 46نفر متقاضی حضور در هیات نمایندگان اتاق هس��تند .بر اس��اس لیست اعالم شده،
27نفر از مجموع 46نفر کاندیدا در بخش بازرگانی11 ،نفر در بخش صنعت 7،نفر در بخش کشاورزی و  1نفردر بخش معدن ثبتنام کردهاند.
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نام و نام خانوادگی
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سید محمد ابراهیم علوی

بازرگانی

احمد وهاب زاده

بازرگانی

حمید رضائی

بازرگانی

محسن جالل پور

بازرگانی

محمد شیبانی فردوسیه زاده

بازرگانی

سید اسمعیل احمدی راد

صنعت

محمد حسن اکبری یزدی

بازرگانی

محسن ضرابی

بازرگانی

احمد فرید

بازرگانی

حمید حسام

کشاورزی

غالمرضا رضامند

بازرگانی

محمد هروی

بازرگانی

محمد نیک فر

کشاورزی

عباس اسدی زید آبادی

بازرگانی

سید محمد آیت الهی موسوی

صنعت

بهروز حیدری نسب

صنعت

علی اکبر مشرفی

صنعت

محمد حسین کریمی پور

بازرگانی

عبدالرضا تحسینی

معدن

پویان ساالری

بازرگانی

پیمان ساالری شریف

صنعت

سید محمد رضا ترابی موسوی

کشاورزی

فخری اله توکلی

بازرگانی

بهروز حیدری نسب

صنعت

حمید عزت آبادی پور

بازرگانی

سرور سادات هجری پور
رفسنجانی

بازرگانی

علی عباسلو

صنعت

محمد رضا حیدری

بازرگانی

مهدی سیاوشی

بازرگانی

علی بساوند

کشاورزی

شمسی رودباری

بازرگانی

محبوبه سید جعفری

بازرگانی

عباس جبالبارزی

صنعت

محسن رشید فرخی

کشاورزی

سید آرش علوی

صنعت

مرتضی تاج الدینی

بازرگانی

ابوالفضل پور جعفر آبادی

بازرگانی

جلیل کاربخش راوری

کشاورزی

حسین نجف آبادی پور

بازرگانی

اکبر حیدری پور

بازرگانی

محمدعلی محمد میرزائیان

صنعت

محمد جالل مآب

بازرگانی

یوسف سجادی بمی

کشاورزی

عباس دیانی یزدی

بازرگانی

سید مهدی طبیب زاده

صنعت

معاون برنامه ریزی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان
کرمان خبر داد

صدور 224فقره
جواز تاسیس
و طرح توسعه
در کرمان
معاون برنامه ریزی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان
کرمان گفت 10 :ماه امس��ال  224فقره جواز تاس��یس و طرح
توس��عه با س��رمایه گذاری  60هزار میلیارد ریال و اشتغال پنج
هزار و  320نفر در استان صادر شده است.
ناهید کالنتری افزود :از نظر تعداد مجوزهای صادره نسبت به
سال گذشته  79درصد ،میزان سرمایه گذاری  93درصد و اشتغال
 166درصد کاهش داش��ته است که تسهیالت با سرمایه گذاری
خرد وجود نداشت و به همین دلیل از تعداد متقاضیان کاسته شد.
وی گف��ت :عمده ترین دلیل کاه��ش متقاضیان ،عدم اعطای

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه باید اتاقی بسازیم
که صنعت و تجارت استان را احیاء کند افزود :انتظار
از ات��اق کرمان ،حل مش��کالت بازرگان��ان در حوزه
تخصص��ی خودش��ان از جمله در زمین��ه صادرات و
واردات است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا،علیرضا رزم حس��ینی در
جلس��ه هی��ات رییس��ه و ش��ورای معاونی��ن اتاق
بازگانی،صنایع،معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان
ب��ا بیان اینکه باید بر اس��اس نیازه��ای امروز نقش
جدیدی برای اتاق بازرگانی تعریف کنیم گفت :اتاق
بای��د راهنمای اقتصادی مردم در بخش خصوصی و
مسئول اعتماد سازی آنها به دولت باشد.
وی با اش��اره به وضعیت فرش کرمان ،بر تدوین
سند جامع فرش کرمان تاکید کرد و گفت :اتاق باید
نسبت به آسیب شناسی صنعت فرش کرمان و ارائه
راهکارهای بهبود وضعیت فرش اقدام کند.
رزم حسینی افزود :با تهیه سندی جامع ،نقشه راه
و بازارهای فرش را مشخص می کنیم و جایگاه قالی
کرمان در بازارهای جهانی را به آن بر می گردانیم.
مق��ام عالی دولت در اس��تان کرمان با اش��اره به
صادرات  760میلیون دالر کاالی غیر نفتی از استان
کرمان گفت :پول های س��رگردانی در کرمان داریم
و گردش مالی اس��تان در محصول های خرما پسته
و گردو حدود  7تا  8هزار میلیارد تومان اس��ت که
اتاق بازرگانی می تواند با اعتماد س��ازی این پول ها
را برای توسعه استان به صحنه بیاورد.
اس��تاندار کرمان ادام��ه داد :اگر بخش خصوصی
توسط اتاق به صحنه نیاید ،همه ضرر می کنند.
رزم حسینی خاطر نشان کرد :اتاق بازرگانی باید
به کمک دولت بیاید و بخشی از مسئولیت های دولت
را که نمی تواند انجام دهد ،برعهده بگیرد زیرا دولت
به تنهایی قادر به حل تمام مش��کالت نیست و این
در حالی است که مردم تنها از دولت انتظار دارند.

خبر

لیست کاندیداهای انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی کرمان

تسهیالت بانکی با بهره مناسب به بخش صنعت است.
وی تدوین سند توسعه صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان،
تهیه مطالعات شناس��ایی و اولویت بندی فرصت های س��رمایه
گذاری استان در بخش صنایع فرآوری معدنی و تبدیلی کشاورزی
(با رویکرد چند معیاره ترکیبی  )AHPدر قالب طرح پژوهشی
به منظور هدایت صحیح سرمایه گذاران و عقد قرارداد برای تهیه
 150طرح امکان سنجی اولویت های سرمایه گذاری استان را از
دیگر اقدامات حوزه برنامه ریزی ذکر کرد.
معاون س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان کرمان گفت:
ص��دور قرارداد ب��رای تهی��ه  150طرح امکان س��نجی اولویت
های س��رمایه گذاری اس��تان ،صدور  355فقره معافیت حقوق
ورودی ماش��ین آالت به ارزش  439میلیون یورو و بخش��ودگی
 30میلی��ون یورویی از دیگر فعالیت های انجام ش��ده در حوزه
برنامه ریزی است.
وی اظهار کرد :در  10ماه س��ال  93تع��داد  355فقره مجوز
معافیت گمرکی شامل ماشین آالت مورد نیاز پروژه های صنعتی
کنس��انتره آهن ،گندله ،شمش فوالد ،کنسانتره مس ،مس کاتد
و لوله مس��ی واقع در شهرستان های سیرجان ،زرند ،رفسنجان،
ش��هر بابک و بردس��یر به ارزش  16ه��زار و  300میلیارد ریال
صورت گرفته است.
وی گفت :با توجه به اینکه بخش اعظم این ماشین آالت ساخت
داخل نداش��ته مشمول معافیت حقوق ورودی گمرکی به میزان
 30میلیون یورو شده است.
کالنتری خاطرنشان کرد :در حال حاضر ظرفیت تولید کنسانتره
آهن اس��تان  12میلیون تن است که معادل  40درصد تولیدی
کش��ور است و با نصب ماشین آالت یادشده تا پایان سال جاری
با آغاز بهره برداری از پروژه چهار میلیون تن گل گهر ،دو میلیون
تن فاز دو سیرجان ایرانیان و دو میلیون تن فاز دو زرند ایرانیان
هش��ت میلیون تن به ظرفیت تولید کنسانتره استان اضافه می

اتاقی بسازید که صنعت و
تجارت استان را احیا کند

شود و به ظرفیت  20میلیون تن خواهیم رسید.
وی افزود :با دستیابی به توان تولید  52درصد کنسانتره کشور،
رتبه اول در تولید کنسانتره را خواهیم داشت.
معاون برنامه ریزی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان
کرمان گفت :در زمینه تولید گندله در حال حاضر ظرفیت تولید
استان پنج میلیون تن می باشد که معادل  22درصد تولید کشور
است و در این زمینه شش پروژه به ظرفیت  28میلیون در دست
اجراس��ت که با توجه به پیش��رفت فیزیکی این پروژه ها و نصب
ماشین آالت وارد شده فاز دوم گل گهر به ظرفیت پنج میلیون
تن در سال  94به بهره برداری خواهد رسید.
وی تاکید کرد :با این وجود س��هم اس��تان به  45درصد تولید
گندله کشور خواهد رسید.
کالنتری گفت :همچنین بخش��ی از این ماش��ین آالت مربوط
ب��ه پروژه های در دس��ت اجرای تولید  10میلیون ش��مش در
اس��تان ،پروژه فوالد زرند ایرانیان به ظرفیت  1،5میلیون تن به
روش کوره بلند و سایر پروژه های تولید شمش استان به روش
احیای مس��تقیم خواهد بود و تا پایان سال جاری ظرفیت تولید
 3،7میلیون تن آهن اسفنجی که محصول احیای مستقیم است
ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،خاطرنشان کرد :بخش دیگری از ماشین آالت
وارد شده مربوط به طرح های در دست اجرا یعنی فرآوری مس
است که فاز دوم تغلیظ مس سرچشمه به ظرفیت  160هزار تن
کنسانتره مس در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت :طرح های تولید کاتد و لوله مسی شرکت بابک مس
ایرانیان به علت ش��رایط س��خت واردات ماشین آالت خارجی و
ورود از طریق کشورهای واسط راه اندازی و از دهه فجر به پایان
سال موکول شد و همچنین با نصب و تکمیل ماشین آالت وارد
ش��ده ،پروژه مس کاتد این شرکت به ظرفیت  50هزار تن نیمه
دوم سال  94راه اندازی خواهد شد.

گازرسانی به روستاهای
کرمان شتاب می گیرد

مدیر گاز رس��انی ش��رکت ملی گاز ایران و هیئت
همراه در س��فر یک روزه به اس��تان کرمان  ،ضمن
بازدید از تاسیسات گاز استان از روند پیشرفت پروژه
خط لوله انتقال گاز به شهرستان بم  ،راین و گلزار و
پروژه مجتمع ورزشی چند منظوره شرکت گاز بازديد
و از نزدي��ك در جريان آخرين وضعيت روند اجرایي
پروژه های مذكور قرار گرفتند.
مهندس ابراهیمی مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز
ایران نیز با تش��كر از مديریت و کارکنان شركت گاز
اس��تان كرمان با توجه به تالش هایی كه در عرصه
گازرس��اني انجام ش��ده اشاره كرد و گفت  :به بركت
انقالب اس�لامي و دولت خدمتگ��زار در حال حاضر
شاهديم كه بيش از  1000شهر و  14هزار روستاي
كش��ور از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي باشد  .كه
اين امر جز با همدلي و تالشهاي شبانه روزي کارکنان
صنعت گاز کشور ميسر نمي شد .
مهن��دس ابراهیم��ی همچنین به بن��د ق بودجه
تصویب ش��ده در مجلس با موضوعیت بهینه سازی
و جایگزینی اش��اره کرد و گفت  :با انجام گاز رسانی
به یک مشترک در شهر ها و روستا ها  ،معادل نفت
س��فیدی که می بایست توسط آن مشترک مصرف
ش��ود در بازار های جهانی به فروش می رس��د و از
این طریق گاز رسانی به شهر ها و روستاهای کشور
تامین و جایگزین می شود  .مهندس ابراهیمی ادامه
داد نی��روگاه چابهار روزانه  2.5میلیون لیتر گازوئیل
مصرف می کند که با انجام گاز رسانی به این نیروگاه
م��ی توان با بهره گیری از بند ق و جایگزینی هزینه
انجام ش��ده در اجرای سایر طرح های گاز رسانی را
تامین نمود  .همچنین سرمایه گزاران بخش خصوصی
می توانند با تامین هزینه گاز رس��انی به نیروگاه ها
 ،مش��ترکین صنعتی و جایگاه های  CNGاز صرفه
جوی��ی که در مصرف ف��رآورده های نفتی انجام می
ش��ود و جمله این موارد هستند که با جایگزینی گاز
به جای سایر فرآورده های نفتی  ،بهترین گزینه برای
تامین بودجه می باشند.
مهندس ابراهیمی در بخش ديگري از سخنان خود
گف��ت :در حال حاضر ش��هرهاي بهره مند از گاز در
استان كرمان  38شهر و  571روستا رسیده است.
وی اف��زود  :ان ش��ا ا ...با س��رمایه گ��ذاری بخش
خصوص��ی و تحق��ق بند ق بودجه با اتصال بیش��تر
روس��تاهای پرجمعیت کش��ور به ش��بکه گاز ،طرح
های جدید نیز برای گازرس��انی به روس��تاهای فاقد
گاز در دس��تور کار قرار گرفته است .وی با اشاره به
اینکه هم اکنون  65درصد جمعیت کشور زیرپوشش
گاز طبیع��ی ق��رار گرفته اند ،گف��ت در حال حاضر
ش��مار مشترکان خانگی ،تجاری و صنعتی کشور به
16میلیون مشترک رسیده است .
وی با اش��اره به اینکه ش��بکه توزیع گاز در ش��هر
گل��زار اجرا گردیده گف��ت  ،در آینده نزدیک ،مردم
این ش��هر می توانن��د از طریق  CNGاز نعمت گاز
طبیعی برخوردار شوند .

