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5 باشگاه خبرنگاران: جعفری ،سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت: نیرو های یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه دو نفر در حوالی یکی 

از روستا های شهرستان بردسیر در حال حفاری غیرمجاز هستند بالفاصله پس از هماهنگی با مقامات قضایی به محل اعزام شدند.
او با اشاره به اینکه این افراد پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به دستگاه های قضایی تحویل داده شدند، اظهار داشت: در این 
عملیات یک عدد فلزیاب نیز کشف و ضبط شد.وی گفت: افرادی به طور نامحسوس در مناطق مذکور در حال حفاری بودند که این 

اقدام غیرقانونی آن ها نافرجام باقی ماند.   

عامالن حفاری مناطق باستانی کرمان ناکام ماندند  خبــر

ششمین نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست 
زیست  نهاد  مردم  های  سازمان  با  کرمان  استان 
محیطی با هدف تقویت نقش نهادهای مردمی در 
مدیریت کالن  محیط زیست، چهارشنبه هفته ی 
گذشته در محل اداره حفاظت محیط زیست کرمان  
محیط  حفاظت  مدیرکل  شاکری  مرجان  حضور  با 
زیست استان کرمان، مریم کاظمی دبیر تشکل های 
مدیران  و  استان  طبیعی  منابع  و   محیطی  زیست 

برخی  سمن ها برگزارشد.
زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  شاکری  مرجان 
اینکه  به  اشاره  با  ابتدای جلسه  در  کرمان  استان 
ظرفیت  جامعه  در  زیستی  محیط  نگرش  ایجاد 
بزرگی است که می تواند به عنوان یک راهکار در 
حفظ و حراست از محیط زیست تاثیرگذار باشد، 
نقش و ظرفیت  سمن های زیست محیطی را در این 

زمینه مهم و با اهمیت ذکر کرد.
ایجاد  ما  راهبرد  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حس مسوولیت اجتماعی است که نتیجه آن حل 
ای  ریشه  صورت  به  محیطی  زیست  مشکالت 
تاثیرگذار  نقش  به  نهادن  ارج  ضمن  بود،  خواهد 
تعامل  خواستار  جامعه  بخشی  آگاهی  در   سمن ها 
ادامه  در  شد.  کل  اداره  با  آنان  بیشتر  همکاری  و 
پرداختند  به ذکر عملکرد خود در سال 99  اعضا 
و دغدغه های خود در زمینه ی محیط زیست را با 

مدیر کل استان در میان گذاشتند.
 سمن ها بازوان ستبر محیط زیست

عمومی  روابط  مدیر  احمدی؛  محمد  ادامه  در 
این  عملکرد  از  سیرجان  طبیعت  رفتگران  انجمن 
انجمن این گونه گفت: در شش ماهه ابتدای سال 
جلسه ی هم اندیشی و ارائه راهکار برای اطفا حریق 
دوره  در  سیرجان، شرکت  طبیعی  منابع  اداره  در 
فرهنگ  انجمن،  اعضای  با  حریق   اطفا  آموزش 
برای چالش یک ساعت خاموشی  سازی تصویری 
زمین، پاکسازی کفه نمک به همراه نیروهای اداره 
با  فیلتر سیگار همزمان  پاکسازی   ، برق سیرجان 
رهاسازی جوجه شاه   ،lets do it پویش جهانی 
بوف که برای اولین بار در خاورمیانه  بعد از شش 
کوهپایه  عابد  دکتر  توسط  نگهداری  و  درمان  ماه 
انجام پذیرفت و همچنین توزیع سبد کاال و غذای 
از جمله مهمترین  نیازمندان  گرم بین کارگران و 

برنامه های ۶ماهه انجمن میباشد.
توسط  شده  انجام  های  برنامه  ارائه ی  ادامه  در 
 سمن های زیست محیطی استان می توان به اقدام 
داران  دوست  جمعیت  انجمن  ساختی  زیر  های 

زمین سبز اشاره کرد؛ فتحیه نعمت اهلل زاده مدیر 
عامل این انجمن در این رابطه گفت: آموزش مجازی 
حفاظت از محیط زیست را از مدارس شروع کردیم 
و اقدام به تولید محتوا از طریق ویدیو آموزشی برای 

کودکان کرده ایم.
محمد حسین ایران نژاد؛ مدیر عامل انجمن حافظان 
محیط زیست پاریزکوه  دیگر نماینده شهرمان در 
این نشست گفت:  منطقه پاریز علیرغم برخورداری 
در  نظیر  کم  زیستی  تنوع  های  ارزش  از  ذاتی 
دیدگاه  از  ایران  مس  معدن  بزرگترین  سایه  زیر 
دولتمردان و سازمان حفاظت محیط زیست، سالها 
به عنوان یک منطقه معدنی دیده می شد.  صرفا 
این نگاه سبب شد در طی بیش از سه دهه بهره 
برداری از معادن مس سرچشمه و دره زار، از زندگی 
به طبیعت مردم منطقه، تخریب  از عشق  سرشار 
سرزمین و آلودگی های شدید هوا و خاک و آب 
نصیب مردم محلی شود. تا اینکه انجمن حافظان 
همت  به   ۱۳۸۸ سال  از  پاریزکوه  زیست  محیط 
جمعی از شهروندان پاریزی عالقه مند به طبیعت 

با شماره ثبت ۲۰۴ تشکیل شد. در طی ۱۱ سال 
فعالیت این انجمن با همکاری سازمان های ذیربط 
در سطح استان و نهادها و شرکت ها و ارگان های 
شهرستان، مجموعه اقداماتی توسط اعضای انجمن 

انجام گرفته است. 
اقدامات انجام شده انجمن در نیمه اول سال ۱۳99؛ 
* تداوم گشت شبانه روزی در منطقه و حفاظت از 
عرصه های طبیعت و جلوه های تنوع زیستی آن. 

تشکیل  و  شکار  متخلف   ۷ معرفی  و  *شناسایی 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  همکاری  با  پرونده 

سیرجان
*حضور پررنگ در عرصه های پرخطر و پیشگیری 
از وقوع آتش سوزی و حضور به موقع در کنترل 

آتش سوزی های اتفاق افتاده در منطقه
* مهار ۸ فقره آتش سوزی در واکنش سریع و به 
موقع. طوری که چهار فقره آن در سطح کمتر از 

۱۰۰۰مترمربع مهار گردید.
* گزارش تخلفات چرای دام به منابع طبیعی. ۳ 

فقره.

* گزارش تخلفات تصرف اراضی منابع طبیعی به 
یگان حفاظت منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب 

یک مورد.
* پیگیری ادامه عملیات ساخت پاسگاه محیط بانی 

و ایستگاه آتش نشانی دهشیرک.  
انجام  شروع  و  پژوهشی  تحقیقاتی  طرح  تدوین 

مطالعات چهار طرح پژوهشی با عناوین: 
* شناسایی و معرفی درختان کهنسال منطقه به 

عنوان گنجینه های ژنتیکی باارزش منطقه
اکوتوریستی  های  جاذبه  معرفی  و  شناسایی   *

منطقه پاریز
* شناسایی تنوع پرندگان منطقه پاریز

* پهنه بندی ریسک آتش سوزی در منطقه پاریز
* تهیه طرح تحقیقاتی پژوهشی بازسازی لکه های 
آتش سوزی منطقه پاریز جهت استفاده از تسهیالت 

صندوق ملی محیط زیست 
منطقه  حفاظتی  سطح  ارتقای  پیگیری   *
شکارممنوع پاریز به منطقه حفاظت شده پاریز به 
از پشتوانه حقوقی و قانونی  منظور برخوردارشدن 

از  کوچکی  بخش  درازمدت  و  پایدار  حفاظت  و 
زیستگاههای منطقه)۲۰.۰۰۰هکتار از بیش ازحدود 

۱۰۰.۰۰۰هکتار زیستگاه های منطقه(
وحش  حیات  قرق  پروانه  دریافت  پیگیری   *
زیستگاههای شرقی پاریز از گدار تا دره زار با عنوان 
قرق حیات وحش پاریزکوه )اقدامات در زمینه طرح 
توجیهی و موافقت منابع طبیعی استان انجام شده 

است(.
معادن مانع گودغول

با استناد به مصاحبه علی اکبر رسولیان در شماره 
مناطق  مورد  در  که  نگارستان  نامه  ۱۱۸۶هفته 
حفاظت  »منطقه ی  بود  کرده  عنوان  چهارگانه  
شده، حیات وحش، پارک ملی و آثار طبیعی ملی 
را مجموعا تحت عنوان مناطق ۴ گانه تعریف می 
اساس  بر  باید  اینکه  با  بگویم  باید  کنند متأسفانه 
استانداردها حدود ۱۱ درصد منابع ملی شهرستان 
تحت عنوان مناطق ۴ گانه تحت حفاظت و مالکیت 
هیچ  سیرجان  ولی  باشد  زیست  محیط  اداره 
محدودهای تحت این عنوان ندارد و میتوانم بگویم 

صفر هست. منطقه ی گودغول اگر تحت حفاظت 
درواقع می توانیم حدود  بگیرد  قرار  زیست  محیط 
محیط  کامل  حفاظت  تحت  را  هکتار  هزار   5۰
از منابع  یا بهتر بگویم 5 درصد  زیست دربیاوریم 
ملی شهرستان مان جزو مناطق ۴ گانه قرار خواهد 

گرفت.«
مرجان شاکری در این رابطه به خبرنگار سخن تازه 
گفت: متاسفانه باوجود معادنی در این منطقه، اداره 
با تبدیل شدن گودغول به  صمت استان و کشور 
مناطق چهارگانه مخالفت کرده اند که این نیز نیاز 

به حمایت مسووالن مربوطه دارد.
سیرجان پایلوت اکوتوریسم نشده است

همچنین در مصاحبه رییس حفاظت محیط زیست 
سیرجان در شهریورماه سال گذشته رسولیان مطرح 
استان کرمان  اکوتوریسم در   اندازی  کردبود »راه 
ویژگی  دلیل  به  سیرجان  شهر  است  مهم  امری 
اکوتوریسم  پایلوت   دارد.  رابطه  این  در  که  هایی 
از طرف  میدانی  بازدیدهای  از  بعد  و  است  استان 
کارشناسان این طرح در شهرستان سیرجان انجام 
شده، این شهرستان با دارا بودن پتانسیل در این 
که  شده   انتخاب  استان  پایلوت  عنوان  به  زمینه 
درزمینه ی  تحول عظیمی  آن  اجرای  با  امیدواریم 

جذب گردشگر و طبیعتگردان صورت بگیرد.«
شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در 
جواب صحبت های علی اکبر رسولیان به سخن تازه 
گفت:  هیچ گونه بازدیدی تا به امروز صورت نگرفته 
است و بازدید میدانی به دلیل شیوع کرونا به تعویق 

افتاده است.
دو خبر خوش 

اداره  مردمی  های  مشارکت  مدیریت  بابکی؛ 
حفاظت محیط زیست استان کرمان در این نشست 
صمیمانه از استقبال  سمن های استان از  شیوه های 
نوین آموزش  مجازی از طریق وبینارها تشکر کرده 
از  استفاده  استان کرمان در کشور در  عنوان کرد 

وبینار ها بین ۳استان برتر می باشد.
شاکری نیز از کاهش آتش سوزی های مناطق تحت 
حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: خوشبختانه 
مساحت تخریب مناطق تحت پوشش محیط زیست  
به  یافته است.  به یک ششم سال گذشته کاهش 
طوری که سال گذشته ۳۰۷هکتار از مراتع تحت 
حفاظت را از دست دادیم و امسال این فقدان شامل 

5۰هکتار بوده است.
همچنین امسال توانسته این ایستگاه ها را به آتش 
کوب، دمنده و تجهیزات اطفا حریق مجهز کنیم 
سوزی  آتش  در  کوپتر  هلی  از  استفاده  همچنین 

منطقه مگسی سیرجان بسیار موثر بود .

 در نشست حفاظت محیط زیست استان با سازمان های مردم نهادمطرح شد؛

کاهش آتش سوزی مراتع تحت حفاظت محیط زیست

      معظمه صادقی نژاد 

تسنیم:استاندار کرمان  با بیان اینکه استان کرمان ظرفیت خوبی برای تولید و پرورش گیاهان 
دارویی دارد گفت:طی دو سال گذشته کارهای پراکنده ای در استان انجام شده است و در برخی 
نقاط فرآوری گیاهان دارویی نیز انجام می شود. وی با اشاره به اینکه در بند الف تبصره ۱۸ قانون 
بودجه برای کشت گیاهان دارویی تسهیالت ویژه ای اختصاص داده شده است افزود:طرح جامع 
تولید و فرآوری گیاهان دارویی استان تهیه شده است. وی گفت:مراجعات زیادی با موضوع گیاهان 

دارویی داریم که باید از این ظرفیت طبیعی استان استفاده شود.

طرح جامع تولید 
و فرآوری گیاهان 

دارویی استان کرمان 
تهیه شده است 

شهباز  کرمان،  استاندار  فدایی؛  دکتر  حضور  با  که  مراسمی  در 
سهراب  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  پور؛  حسن 
بهاالدینی؛ سرپرست فرمانداری ویژه، حجه االسالم حسینی؛ امام 
جمعه، مهندس مالرحمان؛ مدیرعامل شرکت معدنی صنعتی گل 
مدیران شرکت جهان  و  عامل  مدیر  عباسلو؛  علی  گهر، مهندس 
فوالد و مسوولین شرکت جهان فوالد برگزار شد؛ کلنگ دو پروژه 
۱.۷ میلیون تنی آهن اسفنجی و ۱.۲ میلیون تنی ذوب و تولید 

شمش کارخانه جهان فوالد در سیرجان به زمین زده شد.
مهندس علی عباسلو؛ مدیرعامل جهان فوالد در ابتدای این مراسم 
گفت: خدا را شاکرم که حرکتی را ۱۰ سال قبل در یک بیابان 
با یک ونیم میلیارد شروع کردیم و خداوند متعال توفیق داد که 

امروز شاهد احداث 5 کارخانه در این مجموعه باشیم. 
وی گفت: در شش ماه نخست امسال در بخش آهن اسفنجی ۴۳ 
درصد و در بخش فوالد ۸ درصد افزایش تولید داشته ایم، گفت: 
فاز دوم زنجیره فوالد این شرکت از امروز با حمایت سهامداران 
این شرکت آغاز و آهن اسفنجی طی ۳۰ ماه آینده و شمش فوالد 

شماره ۲ طی ۴۰ ماه آینده به بهره برداری می رسد. 
مهندس عباسلو در ادامه افزود:کارخانه اکسیژن جهان فوالد هم 
زمینه  در  بتوانیم  امیدواریم  و  شد  خواهد  اندازی  راه  زودی  به 
عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در رابطه با 

جهش تولید موفق عمل کنیم. 
احیا  کارخانه  مستقیم  زایی  اشتغال  میزان  کرد:  تصریح  عباسلو 
در  تومان  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار   ۲ گذاری  سرمایه  با   ۲ شماره 
و  نفر   ۳5۰ طرح  اجرای  زمان  در  نفر،   ۲۰۰ برداری  بهره  زمان 
غیر مستقیم ۶۰۰ نفر و همچنین میزان اشتغال مستقیم کارخانه 
فوالد سازی شماره ۲ با سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد تومان در 
زمان بهره برداری 5۰۰ نفر، در زمان اجرای طرح ۸۰۰ نفر و غیر 

مستقیم هزار و 5۰۰ نفر است.

معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در  امیدوارم  اینکه  بیان  با  وی 
موفق  زمینه  این  در  بتوانیم  تولید  جهش  با  رابطه  در  رهبری 
احیا شماره  با حمایت سهامداران دو کارخانه  افزود:  عمل کنیم 
دو و فوالدسازی را امروز کلنگ خواهیم زد و امیدواریم با سرعت 
و  برسانیم  بهره برداری  به  قبلی  پروژه های  به  نسبت  بیشتری 
اسفنجی ۴۳  آهن  بخش  در  اول سال  ماه  در شش  خوشبختانه 
درصد افزایش تولید داشتیم و در بخش فوالد ۸ درصد از برنامه 

جلوتر هستیم.
 مهندس عباسلو اضافه کرد: امروز ادامه طرح های توسعه فاز دو 
شمش  یک  و  اسفنجی  آهن  یک  دو  فاز  در  و  کردیم  شروع  را 
فوالدی داریم که هر دو امروز کلنگ زنی شد که انشاا... با همکاری 
دوستان و لطف خدا با سرعت بیشتر این طرح را به پایان برسانیم.

کلنگ  مراسم  حاشیه   در  کرمان  استاندار  فدائی،  جواد  محمد 
زنی پروژه خط تولید آهن اسفنجی و پروژه ذوب و تولید شمش 
کارخانه جهان فوالد سیرجان با اشاره به اجرای طرح های توسعه 
آهن و فوالد در منطقه سیرجان، گفت: عملیات اجرایی پروژه آهن 
اسفنجی با ظرفیت یک و هفت دهم میلیون تن در سال و طرح 
کارخانه ذوب و تولید شمش با ظرفیت یک و دو دهم میلیون تن 
شمش در سال که امروز آغاز به کار کرد، نقش مهمی در تولید و 

تکمیل زنجیره تولید فوالد در استان و کشور دارد.
یورور  میلیون   ۱5۰ اعتبار  با  طرح ها  این  افزود:  کرمان  استاندار 
با سرمایه گذاری گل گهر، جهان  تومان  میلیارد  هزار  معادل 5 

فوالد و مس سرچشمه به انجام می رسد. 
 فدائی بیان داشت: نکته حائز اهمیت این طرح ها، اشتغال پایدار 
برای جوانانی است که در پروژه های دیگر مشغول بودند و حاال 
این کارگران و مهندسین  و  برداری رسیدند  بهره  به  آن طرح ها 
در این دو پروژه بزرگ به کار خود ادامه می دهند و از بیکاریشان 

جلوگیری می شود. 

طبق  گفت:  جلسه  این  در  امام جمعه  حسینی،  حجت االسالم   
میلیارد  یک  با  شرکت  این  عباسلو  مهندس  آقای  صحبت های 
تومان شروع به کار کرده و طی این سال ها به پیشرفت های زیادی 
دست پیدا کرده است و با کلنگ زنی این طرح انشاا... اشتغال زایی 
خوبی ایجاد می شود. وی ادامه داد: سال جهش تولید است و ما 
در پایان اسفندماه گزارش از استان کرمان و سیرجان به دفتر مقام 
معظم رهبری ارسال می کنیم و با این حرکت های خوب امیدواریم 

گزارش خوبی داشته باشیم. 
شهباز حسن پور، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز در 
این مراسم گفت: تصمیم گیری و تصمیم سازی مهندسین معادن 
طرح هایی  اجرایی  عملیات  شاهد  امروز  تا  شد  موجب  جوانان  و 

باشیم تا زنجیره فوالد در منطقه تامین شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ میلیون تن آهن اسفنجی در 
افزود:  تکمیل شود،  فوالد  بازار  و  زنجیره  تا  داریم  کمبود  کشور 
سهام داران این دو طرح مهم به زودی کار را به پایان می رسانند 
و توسعه گل گهر نیز نقش مهمی در تکمیل صنایع فوالدی کشور 

دارد.
جمشید مالرحمان، مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر 
فوالد کشور در گل گهر  از ۴۰ در صد خوراک  بیش  هم گفت: 
تامین می شود و اساسا با این مزیت نسبی، امیدواریم بخش هایی 
پروژه های  مثل  دارند،  باالیی  افزوده  ارزش  و  آوری  ارز  عمال  که 
تولید آهن اسفنجی و فوالد هرچه سریع تر تکمیل شوند. او تصریح 
به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  پروژه طرح  تکمیل  ادامه  در  کرد: 
گل گهر که امروز با سرمایه گذاری چند ده هزار میلیارد میلیارد 
تومانی کامل شده است، این نوید را به شما می دهم که با تامین 
ملی  اقتصاد  افزوده  ارزش  برای  سریع تر  چه  هر  منابع،  موقع  به 

کشور موثر باشیم.

در مراسمی که با حضور مسوولین برگزار شد 

کلنگ زنی پروژه خط تولید آهن اسفنجی و شمش کارخانه جهان فوالد سیرجان

  عکس محسن محیاپور 


