
بین المللی  نمایشگاه  پنجمین 
ماشین آالت  معدنی،  صنایع  معدن، 
روز  از  کرمان،  وابسته  تجهیزات  و 
دائمی  محل  در  17مهرماه  شنبه 
جنوب شرق  بین المللی  نمایشگاه های 

کرمان، کار خود را آغاز کرده است.

نمایش توانمندی شرکت مس 
در عرصه بومی سازی

غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران 
بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  در 
تجهیزات  و  معدنی  صنایع  معدن، 
وابسته، در 165متر برپا شده که شامل 
رفسنجان،  سرچشمه  مس  مجتمع 
مس  مجتمع  شهربابک،  مس  مجتمع 
مجتمع  مهندسی  معاونت  سونگون، 
امور  معدن،  امور  سرچشمه،  مس 
خدمات  شرکت  سفارش ها،  و  انبارها 
بازرگانی و همچنین پروژه مس درآلو 

است.
سفارشات  و  انبارها  امور  مدیر 
با  رفسنجان  سرچشمه  مس  مجتمع 
این  قطعات  برخی  نمایش  به  اشاره 
در  گفت:  معدن  نمایشگاه  در  مجتمع 
این نمایشگاه، برخی از قطعات مجتمع 
در  که  رفسنجان  سرچشمه  مس 
یکی دوسال اخیر بومي سازي شده اند و 
اکنون در داخل کشور ساخته می شوند 
از  خارج  از  پیش تر،  که  قطعاتی  و 
اکنون  و  می شده  تهیه  کرمان  استان 
در شهرستان  در داخل استان و بعضاً 
معرض  به  می شوند،  تامین  رفسنجان 
نمایش گذاشته شده است که ازجمله 
این قطعات می توان به قطعات کامیون 
معدنی شاول، کامیون های بالز، پینیون 

آسیاب گلوله ای تغلیظ و... اشاره کرد.

بنی اسدی  زارع  عباس  مهندس 
نزدیک  گذشته  سال  پایان  تا  افزود: 
خارجی  خرید  قباًل  که  قطعه  هزار  به 
و وارداتي بوده، به همت شرکت مس 
در داخل تامین شده و امسال نیز در 
شش ماهه نخست 1400، به اندازه کّل 
سال 1399 در مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان، قطعات بومي سازی شده اند.

مس  مجتمع  همچنین  گفت:  وی 
نمایشگاه  پنجمین  در  سرچشمه 
از  برخی  کرمان،  معدن  بین المللی 
نیز  را  خود  موردنیاز  قطعات  و  کاالها 
ساخته  کشور  داخل  در  تاکنون  که 
گذاشته  نمایش  معرض  در  نشده، 
توانمند  داخلی  شرکت های  تا  است 
در تأمین قطعات و تجهیزات موردنیاز 
و  انبارها  امور  مدیر  شوند.  شناسایی 
سرچشمه  مس  مجتمع  سفارشات 
اهداف  از  همچنین  افزود:  رفسنجان 
دیگر حضور در این نمایشگاه، حمایت 
از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و 
رفع موانع ساخت و تقویت کارگاه های 

سطح استان است.
زارع بنی اسدی با اشاره به اینکه طی 
 1600 بر  بالغ  گذشته  یک سال ونیم 
آیتم در بخش ساخت و 3000 آیتم در 
حوزه خرید توانستیم از تأمین کنندگان 
این  کرد:  تصریح  کنیم،  تهیه  قطعات 
امور آمادگی الزم برای همکاری و ارائه 

اطالعات در این زمینه را دارد.

نگاهی به رکوردهای تولیدی و 
چشم انداز توسعه شرکت مس

در  ارائه شده  عملکرد  گزارش  بنابر 
ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  غرفه 
در نمایشگاه معدن کرمان، از مهم ترین 

نیمه  در  مس  شرکت  رکوردهای 
تولید  رکورد  به  می توان  امسال،  اول 
سرچشمه  مس  مجتمع  در  کنسانتره 
و  354هزار  میزان  به  رفسنجان 
میزان  به  شرکت  کل  در  و  تن   929
606هزار و 289 تن به عنوان باالترین 
ابتدای  از  شش ماهه  کنسانتره  تولید 
تولید  رکورد  ثبت  تاکنون،  راه اندازی 
آند در ذوب مس خاتون آباد به میزان 
رکورد  باالترین  به عنوان  تن   64611
تولید شش ماهه این کارخانه از ابتدای 
تولید  رکورد  ثبت  تاکنون،  راه اندازی 
کاتد در مجموع پاالیشگاه های شرکت 
به عنوان  تن   143  ،328 میزان  به 
کاتد  تولید  شش ماهه  رکورد  باالترین 
شرکت و ثبت باالترین تولید کاتد در 
 ،556 میزان  به  خاتون آباد  پاالیشگاه 
کنسانتره  تولید  رکورد  ثبت  تن،   50
فلزات گران بها )طال و نقره( به میزان 
کارخانجات  مجموع  در  تن   428
نیز  و  شرکت  مس  پاالیشگاه های 

دست یابی به باالترین رکورد تولید این 
در  تن   167 میزان  به  ارزش  با  ماده 
پاالیشگاه مس خاتون آباد در شش ماهه 
با  خارجی  فروش  رکورد  سال،  اول 
میلیارد   149  ،366 از  بیش  مبلغی 
صادراتی  درآمد  میزان  باالترین  ریال، 
اول سال، رکورد فروش  در شش ماهه 
 207  ،630 از  بیش  مبلغی  با  داخلی 
میلیارد ریال، به عنوان باالترین درآمد 
اول سال  در شش ماهه  داخلی  فروش 
کل  فروش  از  حاصل  درآمد  کسب  و 
محصوالت به مبلغ بیش از 996، 356 
باالترین میزان  به عنوان  ریال،  میلیارد 
فروش شرکت در شش ماهه اول امسال 

اشاره کرد.
ارزش  مجموع  این که،  دیگر  نکته 
شرکت  مختلف  محصوالت  فروش 
بالغ   1400 سال  اول  نیمه  در  مس 
بر 356996 میلیارد تومان، 97درصد 
و   1399 سال  مشابه  مدت  از  باالتر 
 1400 سال  برنامه  از  باالتر  37درصد 

است.
اکتشافات،  بخش  در  همچنین 
 22 رقم  از  ایران  مس  ذخایر  افزایش 
میلیون تن مس محتوی در سال 1394 
براساس  تن  میلیون   40 حدود  به 
اکتشافات صورت گرفته درسالیان اخیر 
و بخصوص در سال 1399 بوده است. 
سرچشمه  منطقه  در   1398 سال  در 
بیش از 528 میلیون تن ذخیره مس 
شده  درصد کشف   0/5 عیار  با  جدید 
است، بنابراین در مجموع دوسال اخیر 
بیش از 1/5 میلیارد تن ذخیره مس با 
ذخایر  به  و  اکتشاف  درصد   0/5 عیار 
همچنین،  است.  شده  افزوده  شرکت 
سال  در  متر  100هزار  از  بیش 
از  کشور  مختلف  پهنه های  در   1399
شمال غرب و مناطق آذربایجان شرقی 
اصفهان،  قزوین،  خراسان،  جنوب  تا 
یزد، کرمان، جنوب کرمان و سیستان 
و بلوچستان حفاری انجام گرفته است 
آمار حفاری در  بیشترین  این رقم  که 
در  است،  گفتنی  است.  اخیر  سال   4
انجام  برای  برنامه ریزی   1400 سال 
150هزار متر حفاری صورت گرفته که 
تا پایان تیرماه امسال بیش از 44هزار 

متر انجام شده است.
بر اساس گزارش ارائه شده در غرفه 
تدوین شده  چشم انداز  مس،  شرکت 
ملی  شرکت  توسعه  جامع  طرح  در 
 1405 سال  تا  ایران  مس  صنایع 
دست یابی به 1900هزار تن کنسانتره 
محتوی  مس  تن  480هزار  مس، 
و  مس  کاتد  تن  460هزار  و  معدنی 
تعریف شده  پروژهای  اجرای  ادامه  با 
به  دست یابی  ظرفیت ها،  تکمیل  و 
مس،  کنسانتره  تن  2600هزار  تولید 
و  معدنی  محتوی  مس  تن  660هزار 
550هزار تن کاتد مس در سال 1410 

خواهد بود.
نمایشگاه  پنجمین  است؛  گفتني 
معدنی،  صنایع  معدن،  بین المللی 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته کرمان، 
 20:30 تا   15 ساعت  از  20مهرماه  تا 

پذیراي بازدیدکنندگان است.

با بیان این که  گروه اقنصاد: وزیر نیرو 
در  و صنایع  مردم  برق  تأمین  ما  اولویت 
داخل کشور است، گفت که فعال واردات 

برق از صادرات بیشتر است.
در  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
افزایش  برای  برنامه ای  هیچ  حاضر  حال 
تعرفه ی قیمت آب و برق در دستور کار 

وزارت نیرو قرار ندارد.
علی اکبر  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
محرابیان 19 مهرماه در حاشیه ی مراسم 
امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و نیرو 
ظرفیت  مگاوات  هزار   10 احداث  برای 
صنعت  بخش  توسط  نیروگاهی  جدید 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  معدن  و 
صادرات برق، بیان کرد: » ترجیح من این 
برق  صادرات  مورد  در  اکنون  که  است 
صحبتی نکنم. اولویت ما تأمین برق مردم 
و صنایع در داخل کشور است. زمانی که 
روی  می توانیم  باشیم  داشته  مازاد  برق 
این مسئله فکر کنیم. البته در حال حاضر 

مبادالت برقی داریم«.
وی افزود:  »در برخی نقاط واردات و در 

برخی نقاط صادرات برق صورت می گیرد 
در  است.  بیشتری  بسیار  واردات  تراز  اما 
حال حاضر از چند نقطه مجبور به واردات 
را  کار  این  نیز  تابستان  در  هستیم.  برق 
انجام دادیم تا بتوانیم برق را تأمین کنیم 
اما در زمانی که برق مازاد داشته باشیم 
گسترده  صورت  به  صادرات  برای  حتما 

عمل خواهیم کرد«.
سوخت  تأمین  خصوص  در  نیرو  وزیر 
نیروگاه ها در زمستان نیز گفت:  »موضوع 
موضوعات  از  یکی  نیروگاهی  سوخت 
مشکلی  است.  زمستان  برای  مهم  بسیار 
بود  این  آمد  بوجود  گذشته  سال  در  که 
و  نشد  پر  نیروگاه ها  سوخت  مخازن  که 
به همین دلیل تأمین گاز با خلل مواجه 
سال  در  این که  بیان  با  محرابیان  شد«. 
به  درستی  به  گاز  تأمین  اولویت  گذشته 
همین  افزود: »  شد،  داده  خانگی  بخش 
نیروگاه ها  از  تا برخی  مسئله موجب شد 
سوخت کافی نداشته باشند لذا امسال از 
یک ماه گذشته در یک اقدام مشترک با 
وزارت نفت تالش کردیم تا ناوگان حمل 

و نقل کشور را بسیج کنیم«.
وی ادامه داد: »مصوبه ی خوبی نیز در 
دولت برای تشویق مالکان ناوگان صورت 
بسیار  با سرعت  در حال حاضر  و  گرفت 
خوبی سوخت رسانی در حال انجام است«.

که  است  »الزم  کرد:   اظهار  نیرو  وزیر 
موجودی  که  بدهم  را  خوب  خبر  این 
مخازن در همین امروز باالتر از ذخیره ی 
ما در سال گذشته است و این شرایط را 
ادامه می دهیم تا به یک ذخیره ی مطمئن 
برسیم و اگر مطابق برنامه سوخت رسانی 

انجام شود نگرانی نداریم«.
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
باالیی  تقاضای  »صنایع  گفت:   خود 
پتانسیل های موجود  دارند که  برق  برای 
که  کاری  لذا  ندارد  را  آن  اجابت  امکان 
برق  که  می شود  موجب  می دهیم  انجام 
و  شود  تأمین  مطمئن  طور  به  صنایع 
کاهش  برق  حوزه ی  به  صنایع  وابستگی 
برنامه ریزی  بتوانند  که  گونه ای  به  یابد 
داشته  صادرات  و  توسعه  طرح های  برای 
باشند و از طرفی دیگر تولید برق نیز برای 

صنایع یک تولید پرسود به حساب آید«.
محرابیان ادامه داد:  »صنایع می توانند 
عالوه بر اینکه از تولید محصول خود عاید 
نیز  برق  تولید  ناحیه ی  از  می شوند  سود 

سود دریافت کنند«.
انرژی،  بخش  »در  کرد:   اظهار  وی 
داده  مصرف کننده  به  سنگینی  یارانه ی 
می شود که بخشی از آن مربوط به صنایع 
صنایع  به  که  است  این  ما  اعتقاد  است. 
کوچک باید یارانه داده شود که در همه 

صنایع  می افتد.  اتفاق  این  نیز  دنیا  جای 
کوچک باعث اشتغال بیشتر و رفاه مردم 
صورت  به  نیز  آن  منفعت  و  می شوند 

عمومی است«.
این بخش  اینکه در  بیان  با  نیرو  وزیر 
پرداخت  یارانه  که  می کنیم  حمایت  ما 
اقدامی  با  بزرگ  شود،  گفت:  »در صنایع 
که امروز انجام می شود این مسئله توسعه 
می یابد تا صنایع بزرگ خودشان بتوانند 

اقدام به تولید برق کنند«. 

هفته نامه

خبر

ارائهکارنامهروشنشرکتمس؛ازرونقتوليدتانهضتبوميسازي
نمایشگاه بین المللی معدن کرمان با حضور »شرکت ملی صنایع مس ایران« در حال برگزاري است

گروه اطالع رسانی: استاندار کرمان در 
بازدید از غرفه ی شرکت معدنی و صنعتی 
آن  زیرمجموعه  ی  شرکت های  و  گل گهر 
بین المللی معدن،  نمایشگاه  پنجمین  در 
تجهیزات  و  ماشین آالت  معدنی،  صنایع 
شرکت های  از  »گل گهر  گفت:  وابسته، 
صاحب نام جهانی است و توقع می رود با 
دانش روز پیش برود و سال به سال بیشتر 
قرار  قله  و در صنعت فوالد در  بدرخشد 

گیرد«.
معدن،  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین 
تجهیزات  و  ماشین آالت  معدنی،  صنایع 
کرمان  در  مهرماه   20 تا   17 از  وابسته 

دایر است. 
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
زینی وند  بین الملل شرکت گل گهر، علی 
برگزاری  روز  اولین  در  کرمان  استاندار 
از  بازدید  در  معدن  بین المللی  نمایشگاه 
غرفه ی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
مجموعه های  از  گل گهر  اینکه  بیان  با 
»طرح های  گفت:  است،  کشور  موفق 
توسعه ی این شرکت طرح های قابل قبولی 
موجود،  طرح های  کیفی سازی  و  است 
پیگیری اکتشافات پهنه های جدید، کمک 
به  سرمایه  بردن  با  متوازن  توسعه ی  به 
مناطق دیگر، از جمله رویکردهای موفق 

این شرکت بوده است«.
زمینه های  در  »گل گهر  افزود:  وی 
اجتماعی و فرهنگی هم کارهای موفقی 

انجام داده و در نمایشگاه حاضر، همه ی 
آن  زیرمجموعه ی  بزرگ  شرکت های 

شرکت کرده اند«.
استاندار کرمان اظهار کرد: »گل گهر از 
شرکت های صاحب نام جهانی است و توقع 
می رود با دانش روز پیش برود و سال به 
سال بیشتر بدرخشد و در صنعت فوالد در 

قله قرار گیرد«.
استان های  این که  بیان  با  وی 
فضای  از  نمایشگاه  این  در  شرکت کننده 
نمایشگاه و موقعیت جغرافیایی آن راضی 
شرکت های  وجود  »با  گفت:  بوده اند، 
این  کرمان  در  صنعتی  و  معدنی  بزرگ 
نمایشگاه حتما تاثیر زیادی در گسترش 
به  توانمندی ها  تبادل  و  دانش بنیان ها 
چراکه  دارد  جهانی  و  کشوری  صورت 
خارجی  شرکت های  از  بعضی  نماینده ی 
نیز حضور دارند که می تواند به توسعه ی 
فوالد کشور  و  فناورانه در صنعت معدن 

کیفیت ببخشد«. 

گروه اطالع رسانی: فراخوان جشنواره ی 
با محوریت پیشگیری  »ایده های خالق« 
از آسیب های اجتماعی، با هدف توسعه ی 
شهروندان  خالقیت  و  همفکری  فضای 

منتشر شد.
موضوعاتی  جشنواره  این  محورهای 
خشونت،  و  نزاع  ُخرد،  سرقت های  مانند 
اعتیاد،  مجازی،  فضای  آسیب های 
خودکشی، افزایش آمار طالق و فسادهای 
شرکت کنندگان  که  است  اخالقی 
قالب های  در  را  خود  ایده های  می توانند 
و  هنری  تولیدات  دیجیتال،  فناوری 
نمایشی، ورزش و اوقات فراغت، مطالعات 
و  اخبار  رسانه ای،  تولیدات  اجتماعی، 
اطالع رسانی، کسب و کار و توانمندسازی، 
ارائه کنند. به گزارش روابط عمومی و امور 
جشنواره ی  گل گهر،  شرکت  بین الملل 
»ایده های خالق« بنا به مصوبه ی شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان و با 
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  همکاری 

شرکت گل گهر برگزار می شود.
این جشنواره محدودیت سنی نداشته و 
ایده پردازان می توانند به منظور پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و با در نظر گرفتن 

طرح  از  خالصه ای  جشنواره،  محورهای 
پیشنهادی خود را ارسال و در جشنواره 

شرکت کنند.
به  اشاره  جشنواره  این  محورهای 
سرقت های  چون  معضالتی  و  موضوعات 
و خشونت، آسیب های فضای  نزاع  ُخرد، 
افزایش  خودکشی،  اعتیاد،  مجازی، 
اخالقی  فسادهای  طالق،  آمار  روزافزون 
می توانند  شرکت کنندگان  که  است 
فناوری  قالب های  در  را  خود  ایده های 
نمایشی،  و  هنری  تولیدات  دیجیتال، 
ورزش و اوقات فراغت، مطالعات اجتماعی، 
اطالع رسانی،  و  اخبار  رسانه ای،  تولیدات 

کسب و کار و توانمندسازی، ارائه کنند.
جشنواره  اصلی  هدف  است  گفتنی 
یاری جستن از افکار عمومی، هم فکری و 
خالقیت شهروندان به منظور پیشگیری و  
کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان 
می توانند  عالقه مندان  است.  سیرجان 
ایده های خود را تا پنج آبان ماه سالجاری 
به صندوق پستی 111-78185 یا شماره 

واتس اپ 09130633676 ارسال کنند. 
به ایده های برگزیده جوایز نویسی اهدا 

می شود. 

سالمت  معاون  اطالع رسانی:  گروه 
از  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  اداره 
جمعیت  واکسیناسیون  عملیات  پایان 
تب  بیماری  علیه  استان  سبک  دام 
کاماًل  صورت  به  )بروسلوز(  مالت 
»اجرای  گفت:  و  داد  خبر  رایگان 
ماه  فروردین  ابتدای  از  عملیات  این 
استان  شهرستان   16 در  سال جاری 

کرمان آغاز شده بود«.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  کرمان،  استان  دامپزشکی  کل 
راستای  »در  افزود:  کاظمی نیا  صدیقه 
بیماری های  کنترل  و  پیشگیری 
مشترک بین انسان و دام )بیماری های 
منظور  به  همچنین  و  دامی(  واگیر 
استان،  دامی  جمعیت  ایمن سازی 
استان  دام  راس  هزار   560 از  بیش 
پوشش  تحت  مالت  تب  بیماری  علیه 
و  گرفتند  قرار  ایمن سازی  عملیات 

واکسینه شدند«.
وی در مورد راه های انتقال بیماری 
»مصرف   داد:  توضیح  انسان،  به 
آلوده ،  لبنی   فرآورده های   و  شیرخام  
نیمه پخته،  استخوان  مغز  و  گوشت 
حیوان   بافت های   با  مستقیم    تماس  
ترشحات   گوشت،  خون ،  نظیر  آلوده  
انتقال   و  مخاطی  ترشحات   و  رحمی  
این  انتقال دهنده ی  عوامل  از  تنفسی   

بیماری به انسان هستند«.
بیماری  عالیم  مهم ترین  کاظمی نیا 
جنین  سقط  را  دام ها  در  مالت  تب 
یکی  که  آنجا  »از  افزود:  و  کرد  بیان 
از راه های انتقال این بیماری به انسان 

با جفت و جنین سقط شده ی  تماس 
است  سقطی(  )ترشحات  مبتال  دام 
با رعایت  بنابراین الزم است دامداران 
استفاده  همچنین  و  بهداشتی  نکات 
این  به  ابتال  از  مناسب  کار  لباس  از 

بیماری خود را مصون کنند«.
یکی  تب مالت  این که  بیان  با  وی 
مشترک  بیماری های  مهم ترین  از 
عنوان  به  که  است  دام  و  انسان  بین 
محسوب  بهداشتی  بالقوه  تهدید  یک 
انجام  »با  کرد:  اظهار  می شود، 
در  دامپزشکی  جهادی  برنامه های 
شاهد  سال،  شعار  تحقق  راستای 
تب  بیماری  به  مبتالیان  آمار  کاهش 
مالت انسانی در  برخی شهرستان های 

استان بوده ایم«.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
بیماری  از  پیشگیری  کرمان،  استان 
تب مالت را مستلزم همکاری دامداران 
در انجام واکسیناسیون دانست و گفت: 
»این بیماری بیشتر در مناطقی شیوع 
به  بهداشتی  مسائل  که  می کند  پیدا 
دقت مراعات نمی شود و یا تبادل دام 

به صورت غیرمجاز وجود دارد«.
توصیه  شهروندان  »به  افزود:  وی 
انتقال  احتمال  به  توجه  با  می کنیم 
لبنی  فرآورده های  طریق  از  مالت  تب 
لبنی  فرآورده های  از  آلوده،  محلی 
مصرف  از  و  کرده  استفاده  پاستوریزه 
لبنی  فرآورده های  سایر  و  شیرخام 
سرشیر،  خامه،  مانند  غیرپاستوریزه 
آغوز، بستنی و پنیر نرم تازه خودداری 

کنند«. 

گل گهر از مجموعه های موفق کشور است

جشنوارۀ »ایده های خالق« 
در سیرجان برگزار می شود 

560 هزار راس دام علیه بیماری تب مالت 
واکسینه شدند
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