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خبر

خبرنامه

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان

دارد.محمد محسن بیگی در شورای مدیریت

است .وی با اشــاره به اینکه مدارس استان

گفت 16 :درصد مدارس این استان شامل سه بحران استان کرمان افزود :این استان دارای کرمان مرکز تراکم جمعیت  180هزار دانش سه هزار و  870کالس
هــزار و  870کالس درس غیرمقاوم و چهار چهار هزار و  800مدرسه دولتی 800 ،مدرسه آموز اســت تصریح کرد 24 :مدرسه در چند درس غیرمقاوم در استان
هزار و  720مدرسه نیز نیاز به مقاوم سازی غیردولتی و یک هزار و  700پیش دبستانی روز گذشته تخلیه شده است.
کرمان وجود دارد
چهارشنبه  6دیماه  8 1396ربیع الثانی  27 1439دسامبر 2017شماره  8 92صفحه

خبر
مدیر مس منطقه کرمان خبر داد

پیشرفت  60درصدی کارخانه
اسید مس سرچشمه

تحلیلی بر نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصادی استان کرمان

بهره «اقتصاد مقاومتی» از منابع مالی «صنعت بیمه»

وزارت صنعت نتایج نظرسنجی از خریداران
خودرو را منتشر کرد

معرفی بهترین و بدترین
فروشندگان خودرو

شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به بررسی
میزان رضایتمندی مشــتریان خودرو در تابستان سال
جاری پرداخته است که نتایج آن از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت منتشر شده است.
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت گــزارش وضعیت
رضایتمندی مشــتریان از خدمات فروش خودروهای
سواری در بازه زمانی تابستان امسال را منتشر کرد.
براساس این گزارش در میان شرکتهای خودروساز
و واردکننده خودرو با ســهم بازار بیش از یک درصد،
شــرکت جهان نوین آریا با کسب  ۷۱۸امتیاز از ۱۰۰۰
امتیاز بیشترین رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش
خودروهای ســواری در تایستان امسال را کسب کرده
است .پس از آن آرین موتور پویا با  ۷۱۶امتیاز در رتبه
دوم و خودروسازی مدیران با  ۷۰۷امتیاز در رتبه سوم
رضایتمندی مشتریان قرار گرفته است.
شرکتهای خودروسازی کارمانیا نیز با  ۷۰۳امتیاز در
رتبه چهارم ،ایرتویا با  ۶۹۴امتیاز در رتبه پنجم ،پرشیا
خودرو با  ۶۸۶امتیاز در رده ششم ،ایران خودرو با ۶۷۵
امتیاز در رتبه هفتم ،بهمن موتور با  ۶۷۰امتیاز در رتبه
هشــتم ،سایپا با  ۶۵۹امتیاز در رتبه نهم ،کرمان موتور
با  ۶۴۴امتیاز در رتبه دهم ،پارس خودرو با  ۶۴۱امتیاز
در رتبــه یازدهم و نگین خودرو با  ۵۹۰امتیاز در رتبه
دوازدهم و آخر رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش
خودروهای سواری در تابستان امسال قرار گرفتاند.
اما در میان شرکتهای عرضهکننده خودرو با سهم بازار
کمتــر از یک درصد ،آرین موتور تابان با  ۷۳۶امتیاز از
 ۱۰۰۰امتیاز در رتبه نخســت قرار گرفته است .اطلس
خودرو با  ۶۸۸امتیاز در رتبه دوم ،گلرنگ موتور فامیلی
با  ۶۸۶امتیاز در رتبه سوم و مدیا موتورز با  ۶۵۶امتیاز
در رتبه چهارم و آخر ردهبندی قرار گرفتهاند.

مدیرعامل گل گهر تشریح کرد:

زنگ خطر کمبود سنگآهن

* تجربه موفق حضور سه شرکت بیمهای در تامین مالی طرحهایاقتصادی استان کرمان

در سالهای اخیر بحث توسعه اقتصادی
نصرت اله نوربخش
همراه با رشــد اقتصادی در دستور کار
دولت و طبعاً اســتاندارمحترم و سخت
کوش به عنــوان نماینده عالی دولت در
اســتان قرار گرفته تا با هم افزایی توان
بخشهای دولتــی ،خصوصی و تعاونی،
چارهای برای رفع موانع توسعه اقتصادی
و تســهیل تجارت برای رسیدن به رونق
اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری داخلی
و خارجی اندیشیده شود .تالشهای انجام
شده در راستای مثلث توسعه ابتکاری استاندار محترم ،شایسته تقدیر
و ارزشــمند اســت و این مثلث در کنار مثلث بنگاههای اقتصادی،
بانکها و دولت می تواند موجبات رسیدن به اهداف تعیین شده در
اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقالب را فراهم سازد .از سوی
دیگر ،برای تســریع در حصول به نتیجــه ،وضعیت مالی بنگاههای
اقتصادی ،دولت و بانکها ازاهمیت ویژه ای برخوردار اســت چون
اگر این مثلث از ضعف بنیه مالی رنج ببرد توسعه هدف گذاری شده
را عملیاتی نمی کند.
در اقتصادهای نوظهور در جهان ،توسعه نظام های مالی مقدم بر
توســعه اقتصادی بوده و عامل شتاب دهنده حرکت نظام اقتصادی
و توســعه و رشد آن اســت و بدین منظور سرمایه گذاری به عنوان
موتور محرک توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای در مباحث مربوط
به سیاستگذاری اقتصادی برخوردار است.
وجــود یک نظام مالی منســجم و کار آمد به عنوان جزء جدایی
ناپذیر نظام اقتصادی شامل ارکان مهمی چون بازارهای مالی منجمله
بورس ،ابزارهای مالی ,نهادهای مالی و ازهمه مهمتر قوانین و مقررات
مربوط به تســهیل و روان ســازی روابط مالی به همراه ضرورت و
*

مدیر مس منطقه کرمان از سرمایهگذاری هزار میلیارد
تومانی ( 200میلیون یورویی) برای احداث کارخانه اسید
در سرچشــمه خبر داد و گفت :این کارخانه با ظرفیت
600هزار تن ،نزدیک به 60درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
«محمــد حســنی» در گفتوگو بــا روابط عمومی
مس منطقه کرمان گفت :همچنین کارخانه اســید در
خاتونآباد نیز 40درصد پیشرفت دارد که این پروژهها تا
پایان سال  97به بهرهبرداری میرسند و با بهرهبرداری
از این کارخانهها ،کل گاز  SO2مجتمع سرچشــمه و
ب شده و به اسید تبدیل میشود.
خاتونآباد جذ 
وی درباره طرحهای توســعهای مس منطقه کرمان
گفت :کورههای ریورب کارخانه ذوب سرچشــمه را که
دارای تکنولوژی قدیمی ریورب بود و با سوخت فسیلی
کار میکرد بعد از 35ســال خاموش کردیم و با تغییر
تکنولوژی ،کوره فلش یکماه قبل به بهرهبرداری رسید.
حسنی با اشاره به اینکه ظرفیت ذوب مس سرچشمه
تولید 280هزار تن آند در ســال است و ظرفیت ذوب
خاتونآبــاد 80هزار تن اســت که در ســال آینده به
120هزار تن افزایش خواهد یافت ،یادآور شد :مجموع
ظرفیــت تولید آند در مس منطقه کرمان به 400هزار
تن خواهد رسید.
وی با اشاره به ســرمایهگذاریهای صورتگرفته در
حوزه معادن جدید و با هدف افزایش تولید گفت :معادن
درهزار ،چاهفیروزه و درآلو آماده سرمایهگذاری هستند
و با بهرهبرداری از این معادن400 ،هزار تن کنســانتره
به ظرفیت تولید ما اضافه خواهد شد.
مدیر مس منطقه کرمان با بیان اینکه پاالیشگاه مس
سرچشــمه با تغییر تکنولوژی بدون تغییر فیزیکی و با
تغییر فرآیند هماکنون 240هزار تن ظرفیت دارد ،افزود:
پاالیشــگاه 200هزار تنی نیز در خاتونآباد نصب شده
که 100هزار تن آن به بهرهبرداری رســیده و 100هزار
تن نیز بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
حسنی با بیان اینکه مجموع تولید مس محتوی در
مجتمع مس سرچشمه ساالنه 285هزار تن است که دو
برابر ظرفیت ابتدایی کارخانه در زمان راهاندازی است،
گفت :در مجتمع مس سرچشــمه ساالنه  28میلیون
تن سنگ سولفور استخراج و به 660هزار تن کنسانتره
تبدیل میشود؛ حدود  58میلیون تن نیز باطلهبرداری
میشــود؛ در کارخانههای میدوک نیز حدود  8میلیون
تن ســنگ سولفور برداشت میشــود و نزدیک به 24
میلیون تن باطلهبرداری میشود.
حسنی مجموع عملیات خاکبرداری در مس منطقه
کرمان را حدود  105میلیون تن در ســال اعالم کرد و
گفت :از این مقدار  35میلیون تن سنگ سولفور و 70
میلیون تن باطله است.
مدیر مس منطقه کرمان با بیان اینکه در کارخانههای
مس میدوک 140هزار تن کنســانتره تولید میشــود،
تصریح کرد :مجموع کنسانترههایی که در مس منطقه
کرمــان تولید میشــود بالغ بر 800هزار تــن با عیار
25درصد تولید است.

گزارش

اهمیت نهادهــای ناظر بر نهادهای مالــی نظیر FINACIAL
 SERVICES AUTHORITYکــه در اکثر کشــورهای
جهان بطور مستقل و قوی عمل می کنند ،غیر قابل اجتناب است.
«صنعت بیمه کشور» مثل سایر کشورهای جهان از جمله مهم ترین
نهادهای خدمات مالی در راستای رشد و توسعه اقتصادی محسوب
میشــود که در کنار دیگر نهادهای مالی و اعتباری از دو طریق به
توسعه اقتصادی کمک می کند:
الــف ) از طریق ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی با دادن
پوششهای متنوع بیمهای
ب ) از طریق ایجاد منابع مناســب برای سرمایه گذاری با
رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه سرمایه گذاری مصوب
شورای عالی بیمه
آثــار مثبت ســرمایه گذاری شــرکتهای بیمه را مــی توان در
زمینههایی چون ایفای شایسته تعهدات ،کاهش نرخهای حق بیمه،
افزایش کیفیت خدمات آنها و در سطح اقتصاد کالن کشور افزایش
رفاه و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد.
در اســتان کرمان تجربه این امر در مورد حضور شرکتهای بیمه
آسیا ،ایران و البرز در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
به عنوان سهامدار را نمونهای بارز و شاخص از مشارکت صنعت بیمه
در تامین مالی می توان قلمداد کرد و یادآور شد چنین رخدادی تا
کنون دردیگر استانهای کشور اتفاق نیفتاده و طبعا با وجود شرایط
ابالغ شده برای مثلث توسعه میتوان تعامالتی را برای حفظ وجوه
بیمه که روزانه در اســتان کرمان تولید و از طریق سیســتم بانکی
مســتقیما به حسابهای تهران منتقل میشود داشت تا بتوان ازآن
به گونهای استفاده کرد در حالیکه بیمه گران میتوانند وجوه تولیدی
در استان را در شعب بانکها و مطابق شرایط تهران سپرده گذاری
کنند و در تقویت حجم ســپردهها در استان و کمک به منابع مالی

بانکها در جهت اعطای تسهیالت ،موثر باشند.
یادش بخیر در سال  73-72با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی
بیش از ده میلیارد ریال با استفاده از منابع مالی بیمه آسیا و همکاری
بانک صادرات اســتان کرمان با فروش نقــدی «کرمان خودرو» و
پرداخت اقساطی توسط خریداران به بانک صادرات ،موجبات رونق
کرمــان خودرو را فراهم آورد که می توان آن را از جمله نمونههای
اثرگذاری صنعت بیمه در رونق صنعت و اقتصاد استان به شمار آورد.
نکته حائز اهمیت این است که منابع سرمایه گذاری شرکتهای
بیمه ،چنانچه طبق آئین نامه ســرمایه گذاری مصوب شورای عالی
بیمه برای ســرمایه گذاری تخصیص داده شود ،ضرورت دارد ضمن
سیال بودن و قابلیت نقد شوندگی سریع با هزینه پایین و اطمینان
از سود آور بودن سرمایه گذاریها و کسب بازده قابل قبول ،میتواند
نسبت به سایر منابع مالی ،بلند مدتتر باشد.
بنابراین بهره گرفتن از منابع مالی شرکتهای بیمه در استان برای
سرمایه گذاری و دستیابی به اهداف مورد نظر براساس:
 -1شناخت صحیح حوزههای ســرمایه گذاری بر مبنای
آیندهنگری و پیش بینی علمی و حساب شده
 -2گزینش روشهای مناسب سرمایه گذاری ،با توجه به
مالحظاتی چون نرخ بازده ،ریسک ،دوره برگشت سرمایه و
نقد شوندگی
 -3مدیریت بهینه منابع
از موضوعاتــی اســت که میتواند مورد بررســی قــرار گرفته و
بهرهبرداری شود.
با مد نظر قراردادن مطالب فوق می توان راهکارهای اجرایی برای
بهره گرفتن از منابع مالی صنعت بیمه ارایه و مورد استفاده قرارداد.
* کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

در باب صدارت «عالم زاده» در شهرداری کرمان
مجید نعمت الهی

*

همراه شو عزیز!
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مهران عالم زاده در حالی رسما شهردار
شد که اجماعی قابل توجه و امیدآفرین برای
حمایت و همراهی با او از سوی فعاالن بخش
های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
به تعبیر جامع تر از سوی آحاد جامعه کرمانی
شکل گرفته است؛اجماعی که می توان آن را
فرصتی برای ایجاد تحول بنیادین در شهر کرمان و نگرش حاکم
بر توسعه شهری دانست .می توان بخشی از این همدلی و اجماع را
به رفتار و منش فردی و اخالق مدارانه عالم زاده نسبت داد،بخش
دیگری یقینا به سوابق روشن فعالیت او در مسوولیت هایی که عهده
دار بوده ،باز می گردد چه اینکه عالم زاده با وجود جوانی اش مورد
وثوق همکاران خود در میان جامعه مهندسی استان بوده و با همین
سرمایه ،به هیات مدیره تشکل های مرکزی مهندسان و انبوه سازان
استان راه یافته است.انگیزه مثال زدنی عالم زاده برای پیشبرد راهی
که از دشــواری های پیدا و پنهانش نیز آگاه است و برنامه حساب
شده و پذیرفتنی او که در صحن علنی شورا به منتخبان مردم ارایه
شد هم در اجماع عمومی شکل گرفته برای حمایت از شهردار42
ســاله کرمان بی تاثیر نبوده است.بر این مبنا می توان دوره فعلی
را فرصتی برای شــهر و شهرداری کرمان دانست و امیدوار بود که
مدیریت شــهری ،دوره ای از تحــول و نه صرفا گذار از مدیری به
مدیر دیگر را تجربه کند.از شرایط اجتماعی و وفاق ایجاد شده ،می
توان برای برداشتن گام های بلندتر در زمینه ارتقای کیفیت زندگی
در شــهر کرمان که بستر جذب سرمایه های اجتماعی و اقتصادی
را هــم فراهم خواهد کرد،بهره گرفت و دوره ای کم خطا و پربازده
را در مدیریت شــهری کرمان رقــم زد ،منوط به اینکه همزمان با
پیشبرد برنامه های کوتاه مدت و مقطعی از برنامه های بلند مدت
و آینده نگرانه غفلت نشود.
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دوره جدید برای شــهرداری کرمان فرصتی است تا اصالح

و نوسازی را از خود آغاز کند.خوش بینی است اگر فکر کنیم نهاد
گرفتار مســایل و چالشــس های عدیده داخلی که شهردار هم به
آنها اگاه اســت پیش از آنکه بند از پای خود بیفکند می تواند گره
از مشــکالت شهر و شهروندان بگشاید.بیش و پیش از هرچیز باید
به تدبیر مدیر جدید،رخوت و روزمرگی از شهرداری دور شود و بر
این بــاورم که امید،انگیزه و تخصص مهندس عالم زاده ،می تواند
ارکان ســازمانی شهرداری را تحت تاثیر قرار دهد و برای کارآمدتر
کردن این نهاد،اصالحات ساختاری را سرعت دهد و به نتیجه برساند.
بیان شرایط موجود در شهرداری برای آگاهی مردم از شرایطی که
شــهردار ،کار را تحویل گرفتــه در همین ابتدای امر یک ضرورت
اســت چه اینکه شــهروندان کرمانی در صورت آگاهی از واقعیت
های موجود،همراهی بیشتری با اهداف توسعه ای او خواهند داشت.
بر این اســاس «عالم زاده» احتمــاال در روزهای پیش رو در مورد
کســری بودجه و بدهی های شهرداری ،عدم برخورداری از منابع
مالی پایدار  ،شــرایطی که اجرای همزمان چندین پروژه سنگین
برای شهرداری رقم زده و مجموعه چالش ها و فرصت های پیش
روی شــهرداری کرمان با مردم سخن خواهد گفت.در همین حال
مجموعه رســانه ها و همکاران شــهردار و رسانه های عمومی هم
نباید چنان به انتظارات مردم دامن بزنند که گویی حضور شهردار
جدید به منزله بســته شدن یکشبه پرونده های متعددی است که
گاها سالها دست نخورده و خاک گرفته اند.
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در باب توســعه اما که مداوما در ادبیات مدیران شهری و
دولتی کرمان جریان دارد،بدیهی است که توسعه شهری به معنای
واقعی آن رقم نخواهد خورد جز با تغییر نگرش جمعی تصمیم سازان
شهری و شــهروندان به عنوان محور توسعه؛ موضوعی که همواره
مورد غفلت واقع شــده است.خیال باطل است اگر فی المثل تصور
کنیم فردای بهره برداری از پروژه های چندگانه در دست اجرا در
گوشه و کنار شهر کرمان به یکباره به هیات شهری در آمده ایم که
می توانیم به عالم و آدم ،فخر توســعه یافتگی بفروشیم و با گردن

افراشــته از ایرانیان و جهانیان طلب تعظیم کنیم که یا اهل عالم!
نوار عقب ماندگی های فرهنگی سالیانمان نیز با بریده شدن روبان
زیرگذرهایمان بریده شــد و زخم های کهنه ای که در زیر پوست
شــهرمان وجود داشت و به اشاره ای سر باز می کرد،برای همیشه
التیام یافت .اگر رویکردمان در توسعه مطلوب کرمان و ایران ،توسعه
انسان محور است که راه دور و درازی در پیش داریم و با این نگاه
باید همراه شــهردار جدید برای گام برداشتن در این مسیر باشیم
و حوصله کنیم که از مجال چندین شهردار هم برساختن شهری
با ایــن رویکرد ،فراتر می رود.همینکه عالم زاده و مجموعه همراه
او  ،مسیرهای اشتباه گذشته را نروند و با تغییر رویکرد ،گام هایی
هرچند اندک اما محکم در مسیر مدیریت شهر بر مبنای آگاهی و
تخصص بردارند،کاری ماندگار است.گفتم برای این بازیابی مسیر،
حوصله کنیم و مدافع باشیم و الزم اگر بود هزینه دهیم تا باالخره
روزی این شــهر کهن ،رنگ و روی توسعه پایدار را ببیند.مبادا که
دیر یا زود با جریان سازی کسانی که در فرایند هر اصالحی ،با به
خطر افتادن منافعشــان به مدد هرج و مرج فضای مجازی ،قیافه
دلســوز مردم را به خود می گیرند و برای کمپین های #پشیمانم
فراخوان می دهند و پس گرفتن رأیتان از شــورا و شهردار را تنها
راه و چــاره معرفی می کنند،از همراهی با شــهردار نوگرای فعلی
کنار بکشید؛ این همان تهدید بزرگی است که شهر کرمان و نهاد
مدیریت شــهری کرمان را بیش از محدودیت منابع مالی و موانع
دیگرش در تنگنا قرار خواهد داد.
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پایان سخن اینکه ،الزم است بستر ارتباطی سالم و دوسویه
ای فراهم شــود تا در دوره ســیطره فضای مجازی ،به جای تکرار
اشتباهات گذشته در این عرصه،صدای شهروندان و صاحب نظران
کرمانی رســاتر به گوش شهردار جوان برسد و حرف ها،تالش ها
و مضایق شهردار هم در چهاردیواری جلسات اداری باقی نماند.
* مدیر مسئول «اقتصاد کرمان»

در بازدید شورایعالی معادن از استان کرمان مطرح شد

مشکالت ایمنی معادن زغالسنگ مناطق زلزله زده باقی است

وقوع زمینلرزه در یک ماه گذشــته در نقاط مختلف کشورمان
موجب تخریب شده و پسلرزههای آن در بسیاری از مناطق کشور
همچون استان کرمان موجب نگرانی شده است.
از این رو شــاهد بودیم که اواخر هفتهای که گذشــت پس از
ســفری که شورایعالی معادن به استان کرمان داشت ،تعدادی از
مدیران وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس سازمان زمینشناسی
و اکتشــافات معدنی کشور و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن
کشور نیز به این استان سفر کردند و به بازدید از مناطق زلزلهزده
و معادن اســتان پرداختند .به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و
اکتشــافات معدنی به دلیل بیثباتی زمین و به منظور ایمنسازی
معادن زغالسنگ ،فعالیت آنها متوقف شده است.
پسلرزهها باعث بیثباتی زمین شدهاند
رئیس سازمان زمیششناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان
یکی از بازدیدکنندگان از معادن زغالســنگ استان کرمان درباره
وضعیت این معادن گفت :در روزهای گذشــته در اســتان کرمان
شاهد وقوع زمینلرزه بودیم و خوشبختانه اثری از زلزله در معادن
دیده نشــد اما برای اینکه بتوانند زمینه الزم را برای ایمنی معادن
فراهــم کنند فعالیت معادن متوقف شــده اســت زیرا پسلرزهها
هنوز ادامه دارد؛ در نتیجه مســئوالن تصمیم گرفتند برای مدتی
بهرهبرداری از معادن متوقف شود .راضیه لک با بیان این مطلب در
ادامه افزود :معادن زغالســنگ مشکالت ایمنی دارند و طرحهای
جدید و توسعهای در دست اقدام است که در این راستا تعدادی از
مدیران معادن ،مسئوالن اچاسای و نماینده نظام مهندسی معدن

استان درخواستهای خود را را به هیات بازدیدکننده منتقل کردند.
اســتان کرمان بــه عنوان یکی از اســتانهای معدنی کشــور
ذخایر معدنی فراوانی را در خود جای داده اســت .رئیس سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره اکتشافات جدیدی
که قرار اســت در استان کرمان اجرایی شود نیز اینگونه پاسخ داد:
اکتشــافات جدید در برنامههای سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی کشور تعریف شده و قرار است با همکاری معاونت امور معادن
و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ســازمان ایمیدرو
و فعاالن بخش خصوصی ،توســعه اکتشــافات جدید مواد معدنی
استان کرمان را در دستور کار قرار دهیم .به گفته وی ،فعالیتهای
اکتشافی که تاکنون در کشور انجام شده سطحی بوده است ،از این
رو برنامههایی که در دســت اقدام داریم برای کشف ذخایر پنهان
با روش ژئوفیزیک هوایی اســت .وی همچنین در بازدید از مناطق
زلزلهزده در استان کرمان اظهار کرد« :گورک» روستایی است که
بیشترین آسیب را از زمینلرزه هجدک داشته و در فاصله تقریبی
حدود  ۵کیلومتراز کانون زلزله بوده اســت که گروهی از سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی (تهران و اداره کل کرمان) از این
مناطــق بازدید کرد.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد:
روســتای گورک تخریب باالتری نسبت به سایر روستاها آنهم در
بافت فرسوده داشته اســت .روستای دیگری که تحت تاثیر زلزله
تخریب شــده ،روستای گزک است که با کانون سطحی زلزله ۱۰
کیلومتر فاصله دارد .در این راستا میتوان گفت مقاومسازی انجام
شــده پس از زلزله سال  ۱۳۸۳زرند هرچند جزئی بوده اما سبب

شده تخریب ناچیز باشد .به گفته لک ،اصلیترین گسلهای مسبب
زلزله اخیر« ،گدارلکرکوه» و «کوهسور» است که مولفه آنها معکوس
همراه با کمی مولفه امتداد لغز راستگرد است.
فعالیت ۲معدن متوقف شده است
نادعلی اســماعیلی دهج ،رئیس ســازمان نظام مهندسی کشور
و عضو شــورایعالی معادن نیز ضمن بازدیــد از معادن باب نیزو
و هجدک اســتان کرمان اظهار کرد :به دنبــال زلزلههای متعدد
در روزهای گذشــته که در کوهساران شهرستان راور اتفاق افتاد،
فعالیت استخراج از ۲واحد معدنی بابنیزو و هجدک متوقف شده
است .به گفته وی ،فعالیت معدن بابنیزو اکنون در بخش تونلها
متوقف شــده و در بخش اپنپیت عملیات بازسازی در حال انجام
اســت .این ۲واحد معدنی در محدوده کانون زلزله قرار داشته و بر
اســاس اصول ایمنی حتی در زمان توقف فعالیتهای استخراجی،
دستگاههای گازسنج و تهویه معادن باید روشن نگه داشته شوند .در
همین راستا این قسمت از معادن بابنیزو و هجدک دایر خواهد ماند
تا در صورت نشت گاز ،آن را تخلیه کنند .به نقل از روابط عمومی
خانه معدن ایران ،رئیس ســازمان نظام مهندسی معدن کشور در
ادامه افزود :برای از سرگیری فعالیت ،مسئوالن ایمنی باید شرایط
ایمنی را دوباره ارزیابی کنند تا بعد از بازگشت کارگران به معادن و
از سرگیری فعالیت بخش استخراج ،تهدیدی به دلیل ریزش یا انفجار
متوجه کارگران نشود.به گفته وی ،هرکدام از این  ۲معدن به طور
متوســط  ۱۵۰کارگر دارند که در  ۲شیفت صبح و عصر در معدن
فعال هستند؛ از این رو باید ایمنسازی با دقت باالیی انجام شود.

مدیرعامل گل گهر با اشــاره بــه بازدید اخیر اعضای
شــورای عالی معــادن از گلگهر میگویــد با توجه به
ایجــاد زنجیره ارزش افزود ســنگآهن در برخی نقاط
کشــور ،زنگ خطر کمبود سنگآهن برای کارخانههای
فوالد به صدا درآمده و باید جلوی صادرات سنگآهن و
کنسانتره گرفته شود.
ناصر تقی زاده با بیان مطلب فوق اظهار کرد :ظرفیت
تولید کنسانتره در شرکت گل گهر و گهر زمین در حال
حاضر حدود  20میلیون تن است که طی یکسال آینده به
 23میلیون تن خواهد رسید که این میزان تولید سالیانه
 35تا  40میلیون تن سنگآهن نیاز است.
او ادامه داد :طبق بررســیهایی که در گذشته توسط
شرکت  Hatchانجام شده ،در مقطع کنونی منطقه به
سرعت و طی سه سال آینده با کمبود سالیانه  10میلیون
تن و از  8سال به بعد با کمبود  15تا  20میلیون تن در
سال روبرو خواهد بود.
مدیرعامل معدن گل گهر افزود :این در حالی اســت
که در برنامه اســتخراج روباز از پیت بزرگ معدن یک
نیز منظور شــده که به علت نسبت باالی باطله برداری
و نیاز به برداشــت بیش از یک میلیارد تن باطله هنوز
اقتصادی بودن آن نسبت به خرید و یا استخراج از سایز
معادن به طور کامل مشخص نشده است.
او ادامه داد :با توجه به میزان سرمایهگذاری انجام شده
و در دست اقدام در گلگهر و شرکتهای همگروه مربوط
به طرحهای  4-5سال گذشته تا کنون حدود  32هزار
میلیارد تومان است و در صورتی که فکری برای تامین
خوراک کارخانهها نشود این سرمایه عظیم بال استفاده
و اشتغال بیش از  12هزار نفر در منطقه گل گهر دچار
مشکل خواهد شد.
تقــی زاده افزود :به همین دلیل ما این هشــدار را به
وزارت صنعت مطرح کردیم و امیدواریم راهکاری برای
حل این معضل پیدا شــود .اما راهکارهایی که به صالح
اســت برای کوتاه مدت ،میان مــدت و بلندمدت انجام
شود و میتواند کمکی به رفع مشکل کمبود سنگآهن
کند ،فروش ســهمیه ســنگ ایمیــدرو از معدن  3به
شرکت گل گهر ،از صادرات سنگ خام به صورت کامل
جلوگیری شود در این صورت گل گهر خریدار سنگهای
صادراتی خواهد بود و اینکه کمک و پشــتیبانی از گل
گهر از طریق واگذاری پهنههای مســتعد سنگآهن و
رفع مشــکالت معارضان در پهنههای واگذار شــده یا
مشارکتی صورت گیرد.

خبر
استادان دانشگاه فناوری پیشرفته کرمان:

وجود  17گسل نیمه فعال
در استان کرمان

استاد دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته
کرمان گفت :تمامی گسل های ایران فعال هستند و 17
گسل نیمه فعال در استان کرمان وجود دارد.
عباس سیوندی در سمینار بررسی علمی پدیده زلزله
افزود :زلزله کرمانشاه هیچ ربطی به زلزله های اخیر رخ
داده در شــمال اســتان کرمان ندارد .وی تصریح کرد:
بزرگترین زلزله ثبت شــده در دنیا  9.5ریشتر است و
زمین توانایی تولید زلزله ای باالتر از این حد را ندارد.
این کارشــناس زلزله تاکید کرد :ماهیت امواج انفجار
و زلزله کامال متفاوت اســت و زلزله نمی تواند ناشی از
انفجار باشــد .وی افزود :انرژی زلزله هایی مانند کرمان
و کرمانشاه معادل انفجار چندین بمب هسته ای است.
ســیوندی با بیان اینکه زلزله ها به سه نوع سطحی،
متوسط و عمیق تقسیم می شوند تصریح کرد :بیشترین
خرابی مربوط به زلزله های ســطحی است ،زیرا انرژی
سریع به سطح زمین منتقل می شود.
استادیار دانشگاه تحصیالت تکمیلی نیز در این سمینار
گفت :کشــور ایران یکی از مناطق بزرگ زلزله خیز دنیا
است و گســل های زیادی در استان کرمان وجود دارد
اما همه گسل های کرمان فعال و خطرناک نیستند.
محمد رضا سپهوند افزود :بزرگترین زلزله یکصد سال
اخیر در  6مرداد سال  60در منطقه سیرچ استان کرمان
به قدرت  7.3ریشتر ثبت شده است.
وی با اشــاره به وقوع زلزله  6.2ریشتری در هجدک
کرمان گفت :قدرت این زلزله معادل انفجار  6هزار و 89
تن انرژی تولید کرده اســت .استاد دانشگاه تحصیالت
تکمیلی تاکید کرد :هنوز عامل قطعی فعال شدن گسل
ها در این منطقه مشــخص نشــده است و باید بررسی
های بیشتر انجام شــود .وی تصریح کرد :خوشبختانه
مطالعات انجام شده نشــان می دهد که احتمال وقوع
زلزله ای بیشتر از  5.3در گسل کوهبنان متصور نیست.
وی تصریح کرد :پیش بینی زلزله به طور دقیق امکان
پذیر نیســت و باید سازه ها و منازل استحکام و ایمنی
داشــته باشند .این سمینار با حضور جمعی از اساتید و
دانشــجویان در سالن همایش های دانشگاه تحصیالت
تکمیلی و فناوری پیشرفته ماهان برگزار شد.

