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سخن همشهریان؛
ِ
سالم مسوولین محترم شهرداری اگر منزل خودتون تو این کوچه بود حاضر بودید از اینجا رد بشید! اینجا
یکی از کوچه های منتهی به بلوار قائم هست کوچه روبروی پارکینگ اتوبوس رانی  .از ابتدا خاکی بود دو هفته
پیش اومدند لوله فاضالب انداختند و خاک های کوچه رو زیر و رو کردند و رفتند هر کسی در خونه خودشو
با بیل صاف کرد .دو ساله داریم نامه نگاری می کنیم برای آسفالت کوچه مان اما نامه مان همچنان تو کشو
میز مدیریت عمران سابق شهرداری موند و گفتند نوبتتان نشده در روزهای عادی که خاک امانمون بریده و در
روزهای بارونی باتالقی بیش نیست حاال که شهردار جدید شهرمون واقعا کارهای عمرانی رو با جدیت پیگیری
می کنه همینجا می خوام از طرف اهالی کوچه خواهش کنم سری با اینجا بزنند و فکری به حالمون کنند.

خبر
افزایش  ۱۰درصدی بیماران کرونایی در استان کرمان

زنگ خطر به صدا درآمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به افزایش
موارد مراجعه بیماران کرونایی به مراکز درمانی کرمان
گفت :زنگ خطر شیوع امیکرون در کرمان به صدا در
آمده است.
حمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد مدیریت
کرونا در استان کرمان با اشاره به افزایش روند
مراجعه بیماران سرپایی با عالئم بیماری کرونا در
بیمارستانهای شهرستانهای مختلف استان کرمان
گفت :از مردم میخواهیم از دورهمی و تجمعهای غیر
ضروری جدا خودداری کنند و رعایت پروتکلها در
همه سطوح جدی گرفته شود.
وی با انتقاد از کاهش استفاده از ماسک و عادی
انگاری که در سطوح مختلف دیده میشود گفت :باید
از همین امروز تدابیر پیشگیری را رعایت کنیم اما
میبینیم که در برخی از مکانها و تصمیم گیری ها
کرونا جدی گرفته نمیشود.
رشیدی نژاد ادامه داد :شاهد افزایش  ۱۰درصدی
بیماران سرپایی و افزایش  ۴۰تا  ۵۰درصدی افزایش
نتایج مثبت کرونا در استان هستیم که این امر طی
هفته آینده کادر درمان را فشار زیادی در بخشهای
ویژه بیمارستانها مواجه میکند.
وی گفت :تعداد بیماران هم با افزایش قابل توجه به
 ۲۶۰نفر رسیده که  ۱۵نفر زیر دستگاه ونتیالتور قرار
دارند.
رشیدی نژاد بیان کرد :متأسفانه روند واکسیناسیون
برای دوز سوم انگونه که باید مورد استقبال مردم قرار
نگرفته و این امر بسیار نگران کننده است.
وی گفت :واکسن به اندازه کافی در استان وجود دارد
و واکسن آسترازنکا نیز در مراکز تزریق واکسن وجود
دارد
وی عنوان کرد :در مناطق سیل زده نیز تزریق واکسن
در حال انجام است و تیمهای سیار به روستاهای
مختلف مراجعه و دوز سوم را تزریق میکنند.
وی گفت :اگر بخواهیم از موج امیکرون بگذریم باید
عادی انگاری را کنار بگذاریم و با دقت از هر گونه
تجمع غیر ضروری خودداری کنیم و استفاده از ماسک
و شستشوی دست را جدی بگیریم و از مردم می
خواهیم با رعایت تمامی پروتکل ها به همکاران ما
کمک کنند تا این بیماری ریشه کن شود.

سخن همشهریان؛ لطف كنين اينو بزارين پيجتون كه رسيدگي كنن
ِ
خيابان ابن سينا كل جوی های خيابان بسته هست هم واسه باران هم
وقتي میخوان به درختها آب بدهند .لطفا به اطالع شهردار برسونین که
اصالح جداول و آبراه خيابان ابن سینا را در برنامه کاری شون بگذارن.
واقعا زشته خيابانی كه مركز شهر هست و دوتا هتل توی اين خيابان
هست اینجوری باشه .از همه جای ايران تو اين خيابان ميان و با اين
صحنه روبه رو ميشن مخصوصا مهندس های شركت گل گهر و  ....و
بازیکنان و مربیان تيم های ورزشی دیگر شهرها.

گلگهر و شرکتهای زیر مجموعه در جمع شرکتهای برتر ایران قرار گرفتند
در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی
ایران در سال  ۱۴۰۰با عنوان معرفی
 ۱۰۰شرکت برتر ایران ،شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر موفق به کسب عنوان
شرکت پیشرو در بین شرکتهای بزرگ
اقتصاد ایران در همایش ملی imi 100
شد.
در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی
ایران در سال  ۱۴۰۰با عنوان معرفی

 ۱۰۰شرکت برتر اقتصاد ایران را کسب
نماید .در این رتبهبندی همچنین
در بین شرکتهای زیر مجموعه در
گروه گلگهر نیز شرکت توسعه آهن و
فوالد گلگهر رتبه  ،۴۰شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان رتبه  ۸۲و شرکت
سرمایهگذاری و توسعه گلگهر نیز رتبه
نخست بهرهوری عوامل تولید در گروه
فلزات را کسب کرده و شرکت جهان

فوالد نیز در بین  ۱۰شرکت پیشرو ایران
و شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
در جمع  ۵شرکت گروه فلزات اساسی
قرار گیرد.
گفتنی است سال گذشته شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر در رتبهبندی
 imi 100رتبه  ۲۲را داشت که امسال
با  ۵رتبه برتری به کسب عنوان رتبه ۱۷
در کشور نائل آمده است.

باحکم وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی:
مجتبی مصباح مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان کرمان شد
«مجتبی مصباح» یکی از مدیران
سیرجانی است که با حکم حجت اهلل
عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
به عنوان مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی کرمان منصوب شد.
مجتبی مصباح که با حکم وزیر

تعاون،کارورفاه اجتماعی  ،جایگزین
رضااسماعیلی شد،دانش آموخته
کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
گرایش مدیریت بهره وری وازمدیران
باسابقه و خوشنام عرصه کاروتولید است.
مصباح در کارنامه کاری خود ،رئیس

هیات مدیره و مدیر تولید شرکت تعاونی
رهیاران توسعه ،کارشناس امور اداری
و مشاور جوان مدیرکل تعاون ،کارورفاه
اجتماعی،نماینده وزارت در طرح ارزیابی
بنگاه های زودبازده ،رئیس امور اداری
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی

استان کرمان ،دبیر کارگروه رسیدگی
به مشکالت بنگاه های بحرانی استان
کرمان ،نماینده مدیرکل تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان کرمان در هیات حل
اختالف و رئیس اداره پیشگیری از آسیب
های اجتماعی اداره کل استان رادارد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
از برگزاری نشست برنامهریزی برای
اجرای دومین آیین یادواره شهدای
عرصه نظم و امنیت این شهرستان خبر
داد .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس
دومین نشست هماهنگی و برنامه ریزی
برگزاری دومین آئین یادواره شهدای
عرصه نظم و امنیت شهرستان سیرجان
با حضور تعدادی از مسئوالن ادارات
و نهادها در ستاد فرماندهی انتظامی
شهرستان سیرجان برگزار شد .

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
در این نشست گفت :برگزاری یادواره
شهدا یکی از موثرترین روش ها برای
نشان دادن رشادت مردان سلحشور و
پایبند به ارزشهای اسالمی و حافظ
امنیت کشور است .
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی با اشاره
به اینکه همه ما وظیفه داریم ترویج
دهنده فرهنگ ایثار و رشادت شهدا
باشیم افزود :شهدا حق بزرگی بر گردن
همه ما دارند از این رو در راستای
اجرای باشکوه آیین های یادواره آن

کشف  ۴۴شیء عتیقه در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف  ۴۴شیء عتیقه در استان
کرمان خبر داد .سردار عبدالرضا ناظری از کشف یک باند قاچاق اشیا
عتیقه در استان خبر داد و گفت :با توجه به وجود محوطههای تاریخی
متعدد در کرمان شاهد فعالیت قاچاقچیان و افراد سود جو در استان
هستیم .وی افزود :با فعالیتهای نظارتی انجام شده در استان کرمان
خوشبختانه مقابله با قاچاق اشیای عتیقه در کرمان کاهش یافته است
با این وجود همچنان برخی از افراد سعی در قاچاق اشیا تاریخی دارند.
وی گفت :یک قاچاقچی قصد قاچاق  ۴۰شیء مفرغ مربوط به دو هزار
سال قبل از میالد مسیح به استانهای شمال داشت که با هوشیاری
مأموران نیروی انتظامی نا کام ماند .وی گفت :این اشیا در بار پسته
جاساز شده بود که در همین رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مقامات
قضائی شد .است.

دستگیری سارق اماکن خصوصی با  ۱۰فقره سرقت

رئیس کالنتری  ۱۳سیرجان از دستگیری یک سارق اماکن خصوصی
و کشف  ۱۰فقره سرقت در این شهرستان خبر داد .سرهنگ علی غیاثی
گفت مأموران کالنتری  ۱۳این شهرستان با توجه به افزایش سرقت
اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمه کاره مراتب را در دستور کار قرار
دادند .وی افزود :ماموران با انجام کار اطالعاتی یک متهم را شناسایی و
دستگیر کردهاند که این متهم فردی سابقه دار بوده و پس از بازجوییهای
به عمل آمده به  ۱۰فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمه
کاره اعتراف کرد و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دپوی  ۱۱۹کیلو حشیش در سیرجان لو رفت

برگزاری نشست برنامه ریزی یادواره شهدای
عرصه نظم و امنیت در سیرجان
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در همایش  ۱۰۰شرکت برتر اقتصاد ایران عنوان شد؛

 ۱۰۰شرکت برتر ایران ،شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر موفق به کسب عنوان
شرکت پیشرو در بین شرکتهای بزرگ
اقتصاد ایران در همایش ملی imi 100
شد.
به گزارش روابطعمومی و امور
بینالملل گلگهر ،همچنین این شرکت
توانست رتبه نخست در گروه استخراج
و کانیهای فلزی و نیز رتبه  ۱۷در بین
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عزیزان باید تمام توان
خود را به کار گیریم .
وی خاطرنشان کرد
مشارکت جمعی و
استفاده از همه ظرفیت
های مختلف فرهنگی و
هنری در برنامه ریزی و اجرای یادواره
شهدا نقش تعیینکنندهای در اجرای
مطلوب این آیین دارد .
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
با اشاره به اینکه مردم شیفتگان
شهدا هستند بیان کرد در این راستا

مشارکت حداکثری نهادها و مردم و
همچنین بهره گیری از نقطه نظرات
پدران؛ مادران ؛همسر و فرزندان شهدا
برای اجرای برنامه های اثربخش در
این آیین مدنظر است و طی جلسات و
هماندیشی های بعدی دنبال می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف  ۱۱۹کیلو حشیش در
پی تبادل اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین و عملیات
ضربتی پلیس این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مرتضی امید سبتکی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس اظهار داشت :در پی اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان قزوین و اطالع سریع به پلیس سیرجان مبنی بر نگهداری یک
محموله سنگین مواد مخدر در یک منزل بالفاصله ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر سیرجان وارد عمل شدند .
وی افزود در این رابطه مأموران پس از شناسایی موقعیت دقیق این
منزل در یکی از نقاط شهر سیرجان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در
بازرسی از این مکان که خالی از سکنه بود  ۱۱۹کیلو حشیش کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه پیگیریهای بعدی
برای شناسایی و دستگیری متهم و دیگر افراد مرتبط با این محموله در
دست انجام است تصریح کرد در سایه توجهات خاصه خداوند منان و
اقدامات اطالعاتی پلیس یکی از استانهای شمال کشور از انتقال این
محموله مواد افیونی به مرکز و دیگر نقاط کشور جلوگیری شد

توسعـه ،سیـاستراهبـردیگهرزمیـن
️معادن می توانند از طریق ایجاد ظرفیت ها و موادخام
برای تولید ،ایجاد اشتغال ،ارزش افزوده و درآمدهای
مالیاتی رشد و توسعه کشورها را سرعت بخشند.
این امر با سیاستگذاریهای صحیح در این بخش
و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخشهای اقتصادی
ممکن است .با افزایش سرمایه گذاری و تولید در
این بخش از طریق افزایش بازدهی سرمایه در بخش
معدن و صنایع معدنی ،میتوانید باعث افزایش سرمایه
گذاری در این بخش گردد.
حوزه معدن یکی از مهمترین بخشهای
اقتصادی کشورهای دارای وفور منابع است که از
ارتباطات پیشین و به ویژه پسین زیادی برخوردار
میباشید .ارتباطات پسین شامل فعالیتهای
پایین دستی بخش معدن مانند ذوب ،پایش و
فرآوری میباشید؛ بنابراین رشد این بخش می
تواند به عنوان یکی از محرکههای اقتصادی ،نقش
انکارناپذیری در توسعه اقتصادی ایران داشته باشد.
کشور ما در حال حاضر با داشتن بیش از  ۱۲نوع ماده
معدنی غیرنفتی با ذخایر حدود  ۴۹میلیارد تن ،جزء
 ۶۱کشور اول دنیا در کانیهای فلزی و غیرفلزی است
وجود این ذخایر عظیم و همچنین امکان دسترسی
به انرژی های ،ارزان قیمت و نیروی انسانی مناسب،
موقعیت استراتژیک و رقابت پذیر بودن محصوالت
آن در بازارهای منطقهای و جهانی اقتضا میکند که
تمام اقدامات و امکانات الزم در جهت سهیم شدن
این بخش در تجارت و بازارهای جهانی به عمل آید.
️شرکت گهرزمین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰
مبنی بر “تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها” توانسته
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه سال جاری با تولید
 ۳میلیون و  ۱۷۵هزار و  ۷۶۴تن کنسانتره ،نقش
بسزایی را در چرخه فوالد کشور ایفا نماید.
اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش
معدن بر ارزش افزوده وصادرات بخشهای مختلف
اقتصادی ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی
قابل محاسبه پویا مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به
فرصتهای نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع
بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی
به نفت و رشد صادرات غیر نفتی ،درک بهتری از
نقش معدن در اقتصاد کشور میتواند سیاستگذاران
کشور را در تعیین و تصویب برنامههای توسعهای

یاری دهد .در این راستا چگونگی تاثیر افزایش
سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن بر ارزش
افزوده و صادرات بخشهای مختلف اقتصادی کشور
شرکت سنگ آهن گهرزمین که از شرکتهای بزرگ
معدنی و صنعتی محسوب میشود عالوه بر تولید
مضاعف محصوالتی نظیر کنسانتره و گندله ،سهم
قابل توجهی از اشتغالزایی را به خود اختصاص داده
است.
️از جمله طرحهای توسعهای شرکت گهرزمین
میتوان به پروژه افزایش کنسانتره و گندله ،پروژه
انتقال خط  ۲آب خلیج فارس ،احداث  ۳کارخانه
آهن اسفنجی هر یک با ظرفیت  ۱/۷میلیون تن،
احداث کارخانه ذوب با ظرفیت تولید  ۳میلیون تن،
احداث کارخانه نورد با ظرفیت  ۳میلیون تن و احداث
نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی اشاره نمود.
عملیات اکتشاف و پی جویی سنگ آهن را در
منطقهای در جنوب غرب سیرجان (استان کرمان)
در سال  ۱۳۴۸آغاز و سپس شرکت ایروسرویس در
محدودهای به وسعت  ۴۵۰۰۰کیلومتر مربع درفاصله
بین آباده فارس تا جازموریان ،برداشتهای ژئوفیزیک
هوایی را انجام و آنومالیهای متعددی که دارای
پتانسیلهای باالیی از سنگ آهن بودند را مشخص
نمود.

️فعالیت شرکت:
* اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ
آهن و تولید کنسانتره ،گندله و فوالد از آن.
* نصب و راه اندازی ،تعمیرات ،نگهداری ،بازرسی،
سرویس تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت.
* خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آالت و
تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام
موضوع شرکت.
* انجام خدمات مهندسی ،مشاوره ،مدیریت و فراهم
نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق
موضوع شرکت.
* مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها
و طرحهای معدنی و صنعتی ،انعقاد قراردادهای
پیمانکاری بمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی
* مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و
فروش ،صادرات و واردات و کلیه امور و عملیاتی که
بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع
شرکت ضرورت داشته باشد.
* اکتشاف ،استخراج و بهره برداری از معادن سنگ
آهن و تولید در  ۳خط کنسانتره و  ۱خط گندله.
ظرفیتهای تولید:
* بزرگترین سنگ شکن خاورمیانه با ظرفیت ۱۵

میلیون تن
*خط یک کنسانتره با ظرفیت  ۲میلیون تن در
سال
*خط دو کنسانتره با ظرفیت  ۲میلیون تن در سال
*خط سه کنسانتره با ظرفیت  ۲میلیون تن در سال
در حال حاضر سه خط کنسانتره هر کدام به ظرفیت
 ۲میلیون تن و جمعا  ۶میلیون تن کنسانتره در سال
در حال بهره برداری است .خط  ۱گندله سازی با
ظرفیت ساالنه  ۵میلیون تن و تولید  ۱۶درصد گندله
کشور در حال بهره برداری است.
طرحهای توسعهای گهرزمین
شرکت سنگ آهن گهرزمین در برنامه ریزی کالن
خود فعالیتهای بسیاری را در راستای توسعه
اقتصادی کشور در دستور کار قرار داده است که
بخشی از آن در ادامه میآید.
 -1احداث کارخانه ذوب با ظرفیت تولید  ۳میلیون
تن
 -2پروژه خط  ۲انتقال آب خلیج فارس
 -3پروژه افزایش ظرفیت کنسانتره به میزان ۲
میلیون تن
 -4پروژه افزایش ظرفیت گندله به میزان ۲/۵
میلیون تن

-5احداث  ۳کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت هریک
 ۱/۷میلیون تن
 -6احداث نیروگاه  ۵۰۰مگاوات بردسیر
 -7پروژه اکتشاف و توسعه ذخایر معادن :پهنههای
نهبندان و جبال بارز و معادن جانجا و خونیک
 -8پروژه  IPCCانتقال پیوسته
-9پروژه بازیابی آب از سدهای باطله
 -10پروژه انتقال خط ریلی
 -11مشارکت در احداث پایانه و اسکله مکانیزه
تخلیه و بارگیری مواد معدنی -اسکله شهید رجایی
 -12مشارکت در تولید الستیک ماشین آالت
معدنی کرمان
 -13پروژه اجرای راههای دسترسی ساختمان اداری
 -14محوطه سازی و زیرساختها در سایتهای
توسعهای ( ۱۳ساختمان)
 -15پروژه نمک گیری از  PITمعدن شماره ،۳
-16راه اندازی پروژه خط استاکر و ریکالیمر
️امید است همت و تالش متخصصین ،مهندسین
و کارگران مجموعه سنگ آهن گهرزمین همچون
همیشه گام های موثری در مسیر اعتالی اهداف
واالی این مرز و بوم و توسعه هرچه بیشتر شعار "ما
خاک پاک این سرزمین را گهرزمین کرده ایم" به
ارمغان آورد.

