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ویــژه هـا

یســتی اســتان کرمان در نشست خبری: مدیرکل بهز
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رنــد گفــت: امســال ۳۴ جشــنواره در  سرپرســت فرمانــداری شهرســتان ز
شهرستان برنامه ریزی شده است.

به گــزارش جام جم،  ســیدرضا حســینی نــژاد با اشــاره بــه در پیش بــودن عید 
ســعید غدیر خم و ایــام مبــارک دهه  امامــت گفت: جشــنواره  شترســواری در 
شــهر ســیریز به همــراه پذیرایــی ناهــار عید، کــه از ســوی اهالی شــهر ســیریز 

تدارک دیده شــده با اجرای برنامه هــای متنوع از جمله، شترســواری و فروش 
صنایع دستی، و اجرای برنامه های شاد و متنوع برگزار خواهد شد.

رئیــس ســتاد "زرند شــهر جشــنواره های ایــران" بــا اعالم این که شــهر ســیریز 
ثــار و جاذبه های تاریخــی متعددی اســت گفت:  و روســتا های اطــراف، دارای آ
، بــا دارا بودن ۱۰۱ اتــاق از حیث اتاق و فضا هــای مربوطه  خانه  میرزاعلی ســیریز

بزرگترین خانه تاریخی در کشــور اســت که طبق پیگیری های شــورای اسالمی 
و شــهردار ســیریز با اداره میــراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دســتی این اثر 

بزودی تعیین تکلیف خواهد شد.
 او می گویــد:  بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ایــن اثــر وزیــن تاریخی بازســازی 

می شود.

جشنواره شتر سواری سیریز برگزار می شود

خبــر

2
خبر

اســتاندارکرمان گفــت: اختــالف بیــن دســتگاه های 
شــود. منجــر  پروژه هــا  تعطیلــی  بــه  نبایــد  دولتــی 
محمدمهــدی فــداکار در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتی استان کرمان، تحقق ۸۲ درصدی پروژه های 
اقتصــاد مقاومتــی در ســال گذشــته را قابــل قبــول 
دانســت.او گفــت: بایــد جلســات بــه صــورت ماهانــه 

برگزار و پروژه ها رصد شوند.
به گزارش جام جــم، فــداکار می گوید: دبیرخانه ســتاد 

اقتصــاد مقاومتــی و دســتگاه ها نســبت بــه رصــد 
پروژه هــا اقدام کننــد تا موانــع برطرف شــده و پروژه ها 
معطــل نمانند.اســتاندار کرمان گفت: اســتان کرمان 
خ رشــد اقتصــادی ۷.۷ درصــدی را  ظرفیــت تحقــق نــر
دارد.فــداکار بــر فعالیــت معین هــای اقتصــادی تاکید 
و گفــت: نیاز هــای مناطــق بــرآورد  و تجربه هــای موفق 
و ناموفــق را پیگیــری کنیــد تــا اصــالح فرآیند هــای الزم 
انجام شــود. اســتاندار کرمان گفت: در ســفر ریاســت 

جمهــوری اعتبــار خوبــی بــرای جــاده محمدآبــاد بــه 
جاســک گذاشــته شــده و اعــالم می شــود، زیــرا ایــن 
پروژه به لحــاظ امنیتی و اقتصــادی مهم اســت و باید 
تکمیــل شــود.فداکار می گوید: دســتگا ه هــای دولتی 
بــه هیچ وجــه نبایــد تعطیلی پــروژه ای داشــته باشــند 
و حتمــا هماهنگی هــا بــا معاونــت عمرانی بایــد انجام 
شــود و اختــالف بیــن دســتگاه ها نبایــد بــه تعطیلــی 

پروژه ها منجر شود.
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استاندار  :

خ رشد اقتصادی7.7 درصدی را دارد کرمان ظرفیت نر
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان اعالم کرد:

افــراد فاقــد پوشــش بیمــه بــرای 
رایــگان  ســالمت  بیمــه  یافــت  در

اقدام کنند

مدیرکل بیمه سالمت اســتان کرمان گفت: تقاضا 
داریم چنانچه فردی هســت که خانواده اش تحت 
پوشــش بیمــه نیســت یــا اعتبــار آن تمــام شــده، 

نسبت به تمدید بیمه رایگان اقدام کند.
جمــع  در  جعفــری  جام جم،محمــد  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران اظهار کــرد: تمامــی افراد فاقد پوشــش 
بیمه می تواننــد بــا مراجعه به ســامانه شــهروندی 
www. نشــانی  بــه  ســالمت  بیمــه  ســازمان 
bimehsalamatiranian.ir و دفاتــر پیشــخوان 
دولــت، تحــت پوشــش بیمــه ایــن ســازمان قــرار 
بگیرند.وی افــزود: از آنجایــی که تاریــخ اعتبار برخی 
از بیمــه نامه های ســازمان بیمه ســالمت بــه پایان 
رســیده و بعضــی از شــهروندان بــرای تمدیــد بیمه 
نامه اقدام نکرده و با توجــه به این که دفترچه بیمه 
دیگــر وجــود نــدارد، ممکــن اســت اطــالع نداشــته 
باشــند که تاریخ اعتبار بیمه آنها تمام شــده است.
جعفری بیان کرد: پیشــنهاد می شــود شــهروندان 
بــه آدرس www.bimehsalamatiranian.ir یا دفاتر 
پیشــخوان طــرف قــرارداد بیمــه ســالمت مراجعــه 
کرده و بیمه خــود را تمدیــد نمایند.وی گفــت: برآن 
هســتیم هزینه های درمانی و دارویی شهروندان را 
از روی دوش شــهروندانی کــه بیمه ندارنــد برداریم 
و هزینه هــا بــه عهده بیمــه قــرار بگیــرد.وی افــزود: 
تقاضا داریم چنانچه فردی هســت که خانواده اش 
تحت پوشش بیمه نیست یا اعتبار آن تمام شده، 
نســبت به تمدید بیمه رایــگان اقدام کند زیــرا این 
فرصــت اســتثنایی اســت و اگــر ارزیابی وســع مالی 

انجام شود، متحمل هزینه خواهند شد.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه جزئیــات بازگشــایی مــدارس در ســال تحصیلــی 
آینده گفت: بنــای وزارت آمــوزش و پرورش بــر آموزش 

حضوری است.
بــه گــزارش جام جــم، رضــا رضایی بــا اشــاره بــه جزئیات 
بازگشــایی مــدارس در ســال تحصیلــی آینــده اظهــار 
داشــت: بنــای وزارت آمــوزش و پــرورش و شــخص 
وزیر بــر این اســت کــه کالس هــا از اول مهر بــه صورت 
حضــوری برگــزار شــود مگــر این کــه تــا اول مهر شــاهد 
رشــد بیماری و شــیوع مجدد کرونا باشــیم.وی با بیان 
این کــه در ســال تحصیلــی قبــل از ابتــدای فروردیــن 
تصمیــم بــه برگــزاری حضــوری کالس هــا گرفتــه شــد تا 

دانش آموزان دوباره به مدارس بازگشته و اتفاقاتی که 
باید رقم بخورد و آموزش و پرورش آنها حضوری باشد، 
گفت: خوشــبختانه آمــوزش حضوری دانش آمــوزان و 
بازگشایی مدارس با اســتقبال دانش آموزان و اولیا در 

استان کرمان همراه شد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه این کــه در مدتی کــه کالس هــا بــه صــورت حضوری 
برگــزاری شــد شــاهد رشــد بیمــاری نبودیــم، افــزود: در 
ایــن مــدت بیمــاری کنتــرل شــد، مدیــران مــدارس و 
اولیا همــکاری و همراهی کردنــد و در ایــن مدت بیش 
از ۴۰ روز کار بــه خوبــی اداره شــد. وی بــا بیــان این که در 
حال حاضــر تزریق دوز یادآور واکســن کرونا آغاز شــده، 

ادامــه داد: از خانواده هــا در خواســت داریــم کــه تزریق 
واکســن را پیگیــری کننــد تــا بتوانیــم در ابتــدای ســال 
تحصیلــی آینــده، بــدون دغدغــه کالس هــای حضوری 
دانــش آمــوزان را داشــته باشــیم.رضایی بــا اشــاره بــه 
این که همه ساله »پروژه مهر« در تابستان برگزار شده 
و مدیران مــا، مــدارس را بــرای اول مهر آمــاده می کنند 
تا بچه ها با شــور و نشــاط خاصی به عرصه کســب علم 
و دانش و تحصیــل ورود کننــد، بیان کرد: امســال هم 
پیگیــری خواهیــم کرد کــه پــروژه مهــر بهتــر، دقیق تر و 
بهداشــتی تر از ســال های قبل برگزار شــود.وی با بیان 
این کــه تیم هــای بازرســی ما تــا کنــون از بیش از هــزار و 
۳۰۰ مدرســه در اســتان کرمــان بازدیــد داشــتند، گفت: 

این بازدیدها توســط گروه نظارت بــر وضعیت مدارس 
انجام شده و ســعی می کنیم که این بازدیدها از تمامی 
مدارس استان انجام شود.مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه این کــه بعــد از بازگشــایی 
مــدارس، تیم هــای ارزیابــی مــا از ۴ هــزار و 5۰۰ مدرســه 
اســتان بازدیــد کــرده و گزارش هــای خــود را ســامانه ای 
کــه توســط وزارتخانــه راه اندازی شــده بود ثبــت کردند، 
افــزود: اســتان کرمــان یکــی از اســتان های پیشــرو در 
این زمینه بــود.وی افــزود: بنــای کار بر این اســت که با 
همکاری و هماهنگی نوسازی مدارس، سرویس های 
بهداشتی، آبخوری ها و جاهایی که محل تجمع بیشتر 

دانش آموزان است به صورت ویژه دیده شود.

، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان  سرپرست اتحادیه کشــوری آسانســور
گفــت: نصابــان شــرکت های آسانســور باید بــا کارت شناســایی معتبــر صالحیت 

فنی به حریم خصوصی مردم وارد شوند.
، پله برقی و خدمات وابســته  به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشــوری آسانســور
اســتان کرمان، مهندس حمید عباسی در جلســه هم اندیشی مشکالت صنعت 
آسانســور کــه بــا حضــور رؤســای شــرکت ها برگــزار شــد بــا تأکیــد بــر ســاماندهی 
نصاب هــا اظهار داشــت: یــک فهرســت قیمــت توســط نصاب هــای آسانســور در 
فضای مجازی منتشــر شــده اســت که کپی برداری و دســت کاری شــده فهرست 
شــهرهای بزرگ اســت و با شــرایط این اســتان همخوانی ندارد به همین دلیل به 

هیچ وجه مورد تأیید اتحادیه نیست.
وی بیــان داشــت: اتحادیــه آسانســور قیمــت گــذاری را انجــام و ســپس بــه 
کمیســیون نظارت اســتان کرمان ارائه می دهد و پــس از تصویب به شــرکت های 
آسانســور ابالغ می کند تا شــرکت ها فقط با این قیمت ها کار کنند و مشکالتی که 

به دلیل قیمت های خالف واقع در سطح بازار پیش آمده، برطرف شود.
عباســی با بیان این که نصابان شــرکت های آسانســور باید دارای کارت شناسایی 
معتبــر صالحیت فنی بــا امضای رؤســای اتحادیه و پلیــس اماکن باشــند، تصریح 
کرد: با توجه بــه این که این اشــخاص با جان، مــال و ناموس مردم ســروکار دارند 
و به حریم خصوصی آنها وارد می شــوند، مســئولیت بــروز هرگونه حادثــه و اتفاق 
اعــم از جانی، مالی و معنوی با شــرکتی اســت که با نصابــان غیرمجــاز کار می کند و 
حتی به کارگیری افرادی که فاقد کارت پایان خدمت ســربازی هستند، جرم بوده و 

شــرکت ها باید به دلیل این تخلفات در مراجع ذیصالح قانونی پاسخگو باشند.
، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان  سرپرست اتحادیه کشــوری آسانســور
با تأکید بــر غیرقانونی بــودن تبلیغات نصاب ها در شــبکه های مختلــف اجتماعی 
ادامه داد: هرگونــه تبلیغات در فضای مجازی توســط افراد بــدون صالحیت طبق 
تصمیم ســران قوا جــرم محســوب شــده و از یک تــا ۴۰۰ میلیــون تومان بــرای فرد 

متخلف جریمه در پی دارد.
عباســی با بیان این که پروانه طراحی و مونتاژ آسانســور صادره از سازمان صمت 
هیچگونه صالحیت فروشی برای شــرکت های آسانسوری ایجاد نمی کند، عنوان 
 در راســتای ثبــت آسانســور نصب شــده در ســامانه اداره 

ً
کرد: ایــن پروانــه صرفــا

استاندارد صادر شده است.
وی با اشــاره به این که اتحادیه مدت دو سال اســت که به طور مســتمر پیگیر کار 
شــرکت های بدون مجوز اســت، افزود: طبق مــاده 9۱ قانون نظــام صنفی مصوب 
مجلــس شــورای اســالمی، شــرکت ها در راســتای رعایــت حقــوق مصــرف کننــده 
، کــد اقتصادی و   از اتحادیــه مربوطه پروانــه کســب دارای تاریــخ اعتبار

ً
بایــد حتمــا

شناسه ملی را اخذ کنند.
عباسی اظهار کرد: به شرکت هایی که فاقد پروانه کســب از اتحادیه هستند، یک 
ماه مهلت داده شــده اســت که از طریق ســامانه B۴G نســبت به ثبــت نام و اخذ 
مجوز اقــدام کننــد در غیر ایــن صــورت واحدهای آنهــا طبــق مــاده ۲۷ و ۲۸ قانون 
نظــام صنفی پلمب می شــود، شــرکت ها بدانند کــه اتحادیه این موضــوع را به جد 

در تمام استان پیگیری می کند.
وی ابراز داشت: ما بارها عنوان کردیم که 9۰ درصد شــرکت های آسانسور استان 
کرمان فــرار مالیاتــی دارند به همیــن دلیل همچنان پیگیر این مســئله هســتیم، 
البتــه تمــام تخلف هــا از ســوی اداره کل امــور مالیاتی نیز بــه طور دقیق و حســاب 
شــده، رصد می شــود، پس شایســته اســت که این شــرکت ها مســیر قانونی را در 

پیش بگیرند که متحمل ضررهای ناشــی از جهل به قانون نشوند.
، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان  سرپرست اتحادیه کشــوری آسانســور
با اشــاره بــه این کــه در آینــده نزدیــک یک وکیــل حقوقــی در محــل ایــن مجموعه 
مســتقر می شــود تا به شــرکت های آسانســور در بحث مســائل و مشــکالت آنها 
مشــاوره دهد، افزود: شــرکت ها نباید منافع بلندمدت خود را فــدای منافع کوتاه 
مدت کننــد، بلکه باید همــواره هزینه هــای شرکتشــان را مانند مالیــات، عوارض، 

بیمه و ... در زمان مشخص طبق قانون بپردازند. 
ودی آمــاده و در اختیــار  عباســی بــا اشــاره بــه این کــه قراردادهــای تیــپ بــه ز
شــرکت های آسانســور قرار می گیــرد، خاطرنشــان کــرد: همچنیــن با فعــال کردن 
هیئت صلــح از این پــس هرگونــه اختــالف بیــن کارفرمــا و شــرکت ها منصفانه تر 
و عادالنه تــر از قبــل حــل و فصل می شــود تا حقــی از هیــچ کــدام از طرفیــن ضایع 
نشــود.وی بــا تأکیــد بــر امــر آمــوزش و مهــارت نیــروی انســانی اذعــان داشــت: 
، پلــه برقــی و خدمــات وابســته اســتان  کمیســیون آمــوزش اتحادیــه آسانســور
کرمــان، برگــزاری دوره هــای آموزشــی را به صورت مــداوم و مســتمر در دســتور کار 
خــود دارد تــا شــرکت های آسانســور از نظــر کیفیــت ارتقــا پیــدا کــرده و بــا مــدارک 
معتبر بــه فعالیت خود ادامــه دهند که این مهم نیز در ســال های گذشــته انجام 
، پله برقی  شــده و همچنان اســتمرار دارد.سرپرســت اتحادیه کشــوری آسانســور
و خدمات وابســته اســتان کرمان یــادآور شــد: باید ایمنــی آسانســورها در بخش 
نصــب و نگهــداری و اخــذ گواهــی اســتاندارد ادواری بــه صورت جــد مد نظــر تمام 
شــرکت ها قرار بگیرد تا مــردم با اطمینان و آســایش کامل از این وســایل حمل و 

نقل عمومی استفاده کنند.

همزمان با هفتــه حجاب و عفــاف همایش مدافعان 
حریم خانواده بــه منظور ترویج زندگــی عفیفانه برگزار 

شد.

 ســیدرضا پــور حســینی، مســئول کانــون محلــه ای 
بهرمان رفســنجان بــا تاکید بر این که حجــاب مقدمه 
اصلــی تحکیم بنیان خانــواده اســت و ترویج فرهنگ 

حجــاب و عفــاف از ضرورت هــای مهم جامعه اســت، 
اظهــار داشــت: همزمــان بــا هفتــه حجــاب و عفــاف 
همایشــی به منظــور ترویــج ســبک زندگی اســالمی و 
زندگی عفیفانــه با حضور بانــوان و خادمیــاران رضوی 

برگزار شد.
ایجــاد  بــا  دشــمنان  کــرد:  عنــوان  پورحســینی 
مانعــی  را  حجــاب  می کننــد  تــالش  دسیســه هایی 
بــرای رشــد و فعالیت هــای اجتماعــی بانــوان نشــان 

داده و هــدف اصلــی آنــان ضربــه زدن بــه ریشــه های 
فرهنــگ اســالمی اســت. وی تاکید داشــت: فلســفه 
دشــمنی اســتکبار تقابل با اســالم اســت و دشمنان 
در مســیر مخالفت با اســالم و ســبک زندگی اسالمی 
از هیچ کاری دریغ نمی کنند.پورحسینی بیان داشت: 
بانــوان در ایــن مراســم بــا آرمان هــای امــام وشــهدا 
تجدیــد میثــاق کردنــد و در ادامــه  تبــرکات رضــوی به 

شرکت کنندگان اهدا شد. /آستان نیوز

مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمان گفــت: بــا ارزیابی 
انجام شــده متوجه شــدیم بــاالی ۶۰ درصد کــودکان 
کار افاغنــه هســتند اما ما به همــه کــودکان کار صرفا 
به عنــوان کــودک و فرامــرزی نــگاه  می کنیم کــه نباید 

آسیب ببینند.
به گــزارش جام جــم، علیرضــا وحیدزاده در نشســت 
با اصحاب رســانه به مناســبت هفته بهزیستی بیان 
کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر مداخالت سطح یک و 
دو یعنی آگاهی بخشی و درمان اســت؛ اگر مداخالت 
سطح یک ضعیف باشد همه منابع و نیروی انسانی 

بر مداخالت سطح دو متمرکز می شود.
نیــز  ســه  ســطح  مداخــالت  این کــه  بیــان  بــا  وی 
توانمندســازی اســت افــزود: هفتــه بهزیســتی برای 
دادن آمار و ارقام نیســت بلکه بــرای کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی و آگاه ســازی مردم به خصوص 

در بحث فرزندآوری و خود مراقبتی است.
وحیــدزاده بــا اشــاره بــه هزینه هــای بــاالی خدمــات 
اجتماعی عنــوان کــرد:  اگر قرار باشــد درصــد باالیی از 
مردم تحت حمایت دولت باشند چیزی برای توسعه 
باقی نخواهد مانــد. با دیدن حجــم اختالالت متوجه 
می شــویم دولت مجبــور اســت بیشــتر منابعش را 

صرف پایداری جامعه کند.  
وی تأکیــد کــرد: جامعــه به شــدت مطالبه گر اســت و 
انتظار داریم دولت همه این  هزینه ها را پرداخت کند 
در حالی که اگر وظایف در آگاهی بخشی درست انجام 

شود شاید نیاز نباشد این هزینه ها انجام شود.
مدیرکل بهزیستی اســتان کرمان گفت: دنیای امروز 
پیچیده شده و توقعات انسان ها از یکدیگر با زمان 

قدیم متفاوت است. در حال حاضر یکی از مهم ترین 
دغدغه های والدین فرزندان هستند که ارتباط مؤثر 
میان شان برقرار نمی شود و شاهد هستیم گسست 

نسلی ایجاد شده است.
وحیدزاده در رابطه با معتادین متجاهر توضیح داد: 
نیروی انتظامی با دســتور قضایی این افراد را تحویل 
کمپ بهزیســتی می دهــد و هــر فــرد دو دور می تواند 
در کمپ درمان شــود و دور بعد جرم تلقی می شــود.
وی اظهــار کــرد: معتادین متجاهــر پــس از درمان به 
جامعــه بــاز می گردنــد و پــس از آن دیگر مســئولیت 
بازگشــت موفــق آن هــا و پذیــرش جامعــه بــر عهده 

بهزیستی نیست.
وحیــدزاده در خصــوص کــودکان کار تصریــح کــرد: 
کودکان کار در خیابان جذب می شــوند و اگر والدین 
مؤثر نداشــته باشند بهزیســتی تا ۱۸ سالگی موظف 
است این کودکان را نگه داری کند و پس از آن که وارد 

جامعه می شوند سایر نهادها باید کمک کنند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان اظهار کرد: با ارزیابی 
انجام شده متوجه شدیم باالی ۶۰ درصد کودکان کار 
افاغنه هســتند اما ما به همــه کــودکان کار به عنوان 
کودک و فرامرزی نگاه  می کنیم که نباید آسیب ببینند.

وی تصریح کرد: در حوزه جذب کودکان کار بیش از ۲۰ 
دســتگاه درگیر هســتند اما به هم متصل نیستند و 
نگاه ها نسبت به یک آســیب مدیریت و هماهنگی 
نیاز دارد.وحیدزاده تأکید کرد: بحث اقتصادی متغیر 
مســلط و اولویت داری در به وجودآمدن آسیب های 
، دوره های بســیاری  اجتماعی نیســت زیــرا در کشــور
بوده که مردم در فقر یا جنگ زندگی کردند اما شرافت 

خود را از دست ندادند و جامعه این قدر دچار آسیب 
نشد.

این مقام مســئول ادامه داد: در حال حاضر خیلی ها 
هستند که وضعیت مالی مساعدی دارند اما به دلیل 
توقعات بیش از حد دچار مشکل شده اند؛ همچنین 
ســازوکار مداخلــه اجتماعی خوبــی در جامعــه وجود 
ندارد و انســان های متخصصــی برای ایــن کار تربیت 

نشده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در رابطه با موضوع 
حاشیه نشینی توضیح داد: بهزیستی و دستگاه هایی 
مانند دانشــگاه علوم پزشــکی ایــن بحث را انســانی 
دانســته و در حال حاضــر نیز بســیاری از افــراد تحت 
پوشــش ما از حاشــیه هســتند و تــا حد تــوان کمک 
می کنیــم. وی اضافــه کــرد: همچنیــن اورژانس هــای 
اجتماعــی ســطح ســه منطقــه را کامــال پایش کــرده و 
تحت پوشش قرار داده و در زمان مشکالت مداخله 
می کند امــا گاهی مداخالت اجتماعــی به  خصوص در 

حاشیه  شهر هزینه های باالیی دارد.  
وحیــدزاده در رابطه با جایگاه این ســازمان در کشــور 
گفت: بهزیســتی کرمــان همــواره جزء دســتگاه های 
برتر در موارد متعدد بوده است و سهم قابل توجهی 

از بودجه کشوری نصیب آن شده است.
وی در رابطه با میزان ایجاد اشتغال بهزیستی عنوان 
کرد: کار بهزیستی ایجاد اشتغال و توزیع پول نیست 
اما گاهی مشــاهده می شــود بــا هزینه کوچکــی کاری 
برای کســی راه اندازی شــود بهزیســتی کمک می کند 
ضمن این کــه کمک بهزیســتی به همــکاری مددجو 

بستگی دارد.

یســتی اســتان کرمان در نشست خبری: مدیرکل بهز

بیش از ۶۰ درصد کودکان کار افاغنه هســتند
دســتگاه های درگیر کودکان کار به هم متصل نیســتند

معاون هماهنگ کننده ســپاه ثاراهلل 
استان کرمان :

توزیع 4۰ هزار بســته معیشتی سپاه 
در کرمان آغاز شد

 معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه ثــاراهلل اســتان 
کرمــان گفــت: ۴۰ هــزار بســته معیشــتی بــه ارزش 
۲۴ میلیــارد تومــان توســط ســپاه در چهارمیــن 
مرحلــه از اهدای کمک هــای مومنانه در ســال ۱۴۰۱ 
و به مناســبت عیــد غدیــر و دهه امامــت و والیت، 
تهیه شــده که بیــن نیازمنــدان ایــن اســتان توزیع 

می شود.
بــه گــزارش جام جــم، ســرهنگ ناصــر بهــروز  در 
رزمایــش توزیع ۴۰ هــزار بســته معیشــتی در محل 
مصلــی امــام علــی)ع( شــهر کرمــان افــزود: ایــن 
رزمایــش در سراســر کشــور در حال برگزاری اســت 
، حبوبــات،  و هــر بســته معیشــتی شــامل شــکر
غ و ۶۰۰ هــزار تومــان  برنــج، روغــن، ماکارونــی و مــر
ارزش دارد.وی بیــان کــرد: همچنیــن همزمــان بــا 
ایــن رزمایش تعــداد ۶5 ســری جهیزیه نیز شــامل 
هشــت قلــم کاال بــه ارزش هــر ســری جهیزیــه ۳۲ 
میلیون تومانــی بین زوج های جــوان توزیع خواهد 
شــد.معاون هماهنگ کننده ســپاه ثاراهلل استان 
کرمان اظهار داشــت: بســته های معیشتی توسط 
پایگاه های مقاومت و گروه های جهادی بین افراد 
شناســایی شــده در ســطح اســتان کرمــان توزیــع 
می شــود.وی تاکیــد کــرد: رزمایش هــای مومنانــه 
ســپاه به صورت متمرکــز از طریق قــرارگاه خدمات 
رســانی امام  حســن مجتبی )ع( انجام می شود و در 
توزیــع کمک هــا هماهنگی و دقــت وجــود دارد، هر 

چند نیاز به سامانه یکپارچه احساس می شود.

 سرپرست اتحادیه آسانسور کرمان تأکید کرد:

ضرورت ورود نصابان به حریم خصوصی مردم 
با کارت شناسایی معتبر

به همت خادمیاران رضوی؛

همایش حجاب و عفاف در رفسنجان برگزار شد 

مدارس کرمان در سال تحصیلی آینده حضوری خواهد بود
مدیرکل آموزش و پرورش استان:
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خبر

3 مدیر نمایندگی ســتاد دیه اســتان کرمــان از فراهم شــدن زمینــه آزادی تعداد 
۲۱ مددجوی جرائم غیر عمد استان در آســتانه عید سعید غدیر خم خبر داد.

به گزارش جام جم، سید حجت اهلل موســوی قوام از فراهم شدن زمینه آزادی 
تعــداد ۲۱ مددجــوی جرائم غیــر عمد اســتان در آســتانه عید ســعید غدیر خم 

خبر داد.
سید حجت اهلل موســوی قوام کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش 
از ۲۳ میلیــارد و ۶۲۳ میلیــون تومــان ذکــر کــرد و گفــت: بــا تــالش نماینــدگان 
و مــددکاران ســتاد دیــه در جلســات صلــح و ســازش بیــش از ۲۲ میلیــاردو 

۸99میلیــون تومــان گذشــت و تخفیف رضایــت مندانــه اخذ شــد و در نهایت 
با پرداخت حدود مبلــغ ۲ میلیارد تومــان از محل کمک های مردمــی و خیرین 
دیــار کریمان و تســهیالت قرض الحســنه بانک هــای عامل ایــن مددجویان از 

زندان آزاد می شوند.

ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمانضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

آزادی 21 مددجوی جرائم غیر عمد به مناسبت دهه امامت و والیت

مدیر امور نوآوری و کســب وکار نوین مجتمع مس 
سرچشــمه رفســنجان گفــت: رویــداد »شناســایی 
و رفــع چالش هــای فناورانــه صنعــت مــس« ویــژه 
کارکنــان شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران برگــزار 
می شــود.دکتر محمدرضــا جندقــی ادامــه داد: برای 
برگــزاری رویــداد »شناســایی و رفــع چالش هــای 
فناورانه صنعــت مــس« )Reverse Pitch( ۱5 حوزه 

مختلف در نظر گرفته شده است.
وی افــزود: فراخــوان ایــن رویــداد در حوزه هــای 
معــدن، تغلیــظ، ذوب و اســید، هوشمندســازی، 
بــر  نظــارت  مهندســی،  و  فنــی  پــروژه،  مدیریــت 
پیمانــکاران، آمــوزش، کنتــرل فراینــد و برنامه ریــزی 

تولید، مالی و منابع انســانی، پاالیشگاه و لیچینگ، 
بهــره وری آب و انــرژی، HSE و بهداشــت و درمــان، 
باطلــه و پســماند، انبار و ســفارش ها، بومی ســازی، 

فناوری اطالعات و ارتباطات منتشر شده است.
وی مهلــت ثبت نــام و ارائــه ایــده را از 5 تیرمــاه تــا ۲۰ 
مرداد ۱۴۰۱ اعالم کرد و گفت: عالقه مندان می توانند 
بــا مراجعــه بــه ســایت www.nicicotech.com و 
همچنیــن دریافــت فــرم ثبت ایــده از طریق شــماره 
واتســاپ ۰9۱۰۲۲9۳۳۶۳ و یــا بــا مراجعه حضــوری به 
روابــط صنعتــی امورها یــا مرکز نــوآوری و شــتابدهی 
شهید ستاری به نشانی: رفســنجان، بلوار طالقانی، 
جنب کوچه طالقانــی ۶۰، بــرای ثبت نام اقــدام کنند. 

بــه گفتــه وی، بــه رتبــه اول در هــر حــوزه ۱۰۰میلیــون 
یــال و رتبــه ســوم  ۸۰میلیــون ر یــال، رتبــه دوم  ر

5۰میلیون ریال اهدا خواهد شد.
مدیر امور نوآوری و کســب و کار نوین مجتمع مس 
سرچشمه رفســنجان، هدف از برگزاری این رویداد 
را شناســایی چالش های صنعت مس و ایده هایی 
برای رفع آن ها عنوان کرد و گفــت: با توجه به این که 
پرســنل شــاغل در این صنعــت، با چالش هــای آن 
ج از مجموعه آشــنا هســتند،  بیش از نهادهای خار
بنابرایــن بهتــر می تواننــد در این حــوزه عمــل کنند 
و ایده هایــی داشــته باشــند کــه بــه صنعــت مــس 

کمک کند.

9۳ واحد مســکن مددجویان کمیته امداد به مناســبت دهه امامت و والیت در اســتان کرمان 
افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش جام جم، ناصر عســکری نــژاد، مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان در مراســم افتتاح 
نمادین یکــی از این واحدهای مســکونی در روســتای ســیدی کرمان ســاخت مســکن و ایجاد 
ســرپناه برای مددجویان را یکــی از اولویت هــای مهم این نهاد دانســت و گفت: تمــام تالش ما 
این اســت که ساخت مســکن که مهم ترین نیاز محرومان در راســتای محرومیت زدایی است 
را به عنوان پیشــران فقرزدایــی و قطع زنجیــره فقر در کشــور در اولویــت کاری خود قــرار دهیم و 
امیدواریم مانند همیشــه در این بخش با ســرعت و حتی بیش از تعهدات داده شــده مسکن 
بــرای محرومــان و نیازمنــدان بســازیم. وی بابیــان این کــه ایــن واحدهــای مســکونی بااعتبــار 
۱۴ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان در قالــب کمک هــای بالعــوض و تســهیالت بنیــاد مســکن 
احداث شده اند افزود: برای ساخت هر واحد مســکونی ۱۶۰ میلیون تومان در قالب ۱۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت بنیاد مسکن و ۶۰ میلیون تومان کمک بالعوض این نهاد هزینه شده است.

وی بــرق  در نشســت  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــر
ح های مربوط  شــمال اســتان با فرماندار رفســنجان طر
بــه توســعه و اصــالح شــبکه بــرق رســانی در مناطــق 
شهری و روســتایی شهرستان رفســنجان مورد بررسی 

قرار گرفت.
بــه گــزارش جام جــم، مهنــدس ســلیمانی در دیــدار بــا 
حســین رضایی فرماندار شهرســتان رفســنجان گفت: 
شهرســتان رفســنجان بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایی 
و صنایــع ســنگین نظیــر کارخانــه مــس سرچشــمه، 
کارخانــه کاشــی برلیــان و چاه هــای کشــاورزی در کانون 
توجهــات قــرار گرفتــه و متناســب بــا رشــد جمعیت آن 

نیاز به توسعه زیرساختها دارد.
ســلیمانی بااشاره به این که شــبکه توزیع قدیمی است 
و نیــاز به بازســازی داشــته، ادامــه داد: برای برق رســانی 
به روســتاهای فاقد برق که از شــبکه توزیع بــرق فاصله 
داشــته و فاقــد مســیر دسترســی مناســب هســتند، 
میتــوان از نیروگاه هــای خورشــیدی کوچــک در جهــت 

تامین برق متقاضیان استفاده شود. 
وی بــا اشــاره بــه این کــه ســرقت ســیم های بــرق در 
رفســنجان بــه چالشــی برای مــردم تبدیل شــده اســت 
خواســتار کنتــرل و نظــارت جــدی پلیــس رفســنجان 
بــرق  ســیم های  ســارقین  بــا  قاطعانــه  برخــورد  و 
شد.ســلیمانی گفــت: در تابســتان مصــرف بــار انــرژی 
خطوط افزایش یافته که متاســفانه نتوانستیم با توجه 

به حجم سرقت سیم های برق، اصالح شــبکه را بموقع 
انجام دهیم.وی خاطرنشــان کرد: تبدیل شبکه سیمی 
رفســنجان  بــه کابــل خودنگهــدار در دســتور کار ایــن 

شرکت میباشد و دردست اجرا است .
شــمال  بــرق  وی  نیــر توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه پیــک 
بــار تابســتان اشــاره کــرد و از هماهنگــی خــوب میــان 
وزارتخانه هــای صمــت، نیــرو و صنایــع نیز ســخن گفت 

و اظهار امیدواری کرد: بــا اجرای مجموع ایــن برنامه ها، 
مدیریت مصرف خوبی در جهــت کنترل و کاهش پیک 

باراتفاق بیافتد.
ســلیمانی همچنین با اشــاره بــه مصوبه هیــات وزیران 
درخصوص مشــترکان صنعتــی همکار با بــرق در فصل 
اوج مصــرف  گفــت: براســاس ایــن مصوبه، مشــترکانی 
کــه بــا برنامه هــای مدیریت بــار برق همــکاری داشــته و 
درماه های بعد تجاوز از دیماند داشــته باشــند، جریمه 

نخواهند شد.
وی درخصوص بخش کشــاورزی نیــز گفت: بــا توجه به 
مشــوق های تعریــف شــده و برنامه های تدوین شــده، 
مشــترکان می تواننــد در صــورت عــدم اســتفاده از بــرق 
چاه هــای کشــاورزی بــه مــدت 5 ســاعت در بــازه زمانــی 
ج می شــود( و  ۱۱ تــا ۱۸ )کــه در تفاهــم نامــه همــکاری در
، از بــرق رایگان در  انتقــال زمان آبیــاری به ســاعات دیگر

۱9 ساعت  باقی مانده شبانه روز استفاده کنند.
فرمانــدار شهرســتان رفســنجان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: فرمانداری رفســنجان آمادگی دارد بــا همکاری و 
تعامل دســتگاه های خدماتی زیر ســاخت های توسعه 

شبکه توزیع برق را فراهم نماید.
حســین رضایی افــزود: وجــود محــالت قدیمــی و بافت 
فرســوده از یــک طــرف و ســاخت و ســازهای جدیــد از 
ســوی دیگر و کمبود زیرســاختها در ایــن مناطق باعث 
شــده معضالت اجتماعی افزایش یابــد که برای کاهش 
ایــن معضــالت نیــاز بــه ایجــاد زیرســاختها از جملــه 

توسعه روشنایی معابر هستیم. 
وی بــا تقدیــر از خدمــات رســانی مدیریــت توزیــع بــرق 
شهرســتان رفســنجان اظهار داشت: در ســالهای اخیر 
نوســان برق در مناطق حاشــیه شهرســتان رفســنجان 
و  اطمینــان  یــب  ضر و  داشــته  محسوســی  کاهــش 
رضایت مشــترکین بصورت قابــل مالحظــه ای افزایش 

یافته است. 

وزیــر صمــت عنــوان کــرد: در حــوزه تجهیــزات معدنــی می تــوان کار های 
بســیار بزرگــی انجــام داد. به عنــوان مثــال ایــران در حــوزه معدنــی هــم 
ذخایر معدنی بســیار و هم شــرکت های معدنی توانمنــدی دارد. فاطمی 
امین وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت گفــت: ایــران یک درصــد جمعیت 
دنیا را دارد اما ذخایر کشــف شــده فعلی مــس ایران ۷درصــد ذخایر کل 

دنیاست.
فاطمی امین بــا بیان این که برنامه گســترده ای برای افزایش اکتشــاف و 
اســتخراج مس داریم و این موضوع یعنــی نیازمند به دامپتــراک معدنی 
هســتیم، ادامه داد: بــالروس در حــوزه دامپتــراک ظرفیت بســیار باالیی 
دارد، بنابرایــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه چنــد شــرکت ایرانی بــا چند 
شــرکت تولیدکننده دامپتراک بالروس را به هم متصل کنیم. بنابراین اگر دو کشــور وارد تولیدات مشــترک شــویم می توانیم عــالوه بر بازار 
ایران، نسبت به بازار های دیگر جهان نیز حساب کنیم. همکارانم قبل از سفر به بالروس که حدود ۲۰ روز آینده انجام خواهد شد، کار هایی 

را انجام خواهند داد تا زمینه های همکاری دو کشور را احصا کنند.

انتصــاب مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق جنوب اســتان کرمان 
به عنوان »رئیس کمیته عالی کاهش تلفات توزیع برق«شــرکت های 

توزیع سراسر کشور 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی بــرق جنوب اســتان 
کرمــان، بــا ابــالغ حکمــی از ســوی حمیدرضــا پیرپیــران، معاونــت 
، عبدالوحید مهدوی  هماهنگــی توزیع شــرکت مادرتخصصــی توانیــر
نیــا، مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب کرمان، بــه مدت 
دو ســال، به عنــوان "رئیــس کمیته عالــی کاهــش تلفات توزیــع برق" 

شرکت های توزیع سراسر کشور منصوب گردید.
 در قسمتی از این حکم آمده است:

امید اســت با همکاری ســایر اعضا کمیته، نســبت به ارائــه ایده های 
نوین کاربردی در حوزه کاهش تلفات توزیع برق، اقــدام و مجموعه صنعت برق را در ارتقاء خدمات قابل ارائه به متقاضیان و مشــترکین 

برق یاری نمایید.

افتتاح اتاق پایش مصرف برق 
ــع  ی ــوز ــوزه شـــرکـــت ت ــ ادارات حـ
ــوب اســـتـــان  ــنـ ــرق جـ ــ ــروی بـ ــ ــی ــ ن

کرمان
انســانی  منابــع  و  یــت  مدیر توســعه  معاونــت   
اســتانداری کرمــان گفــت: بدنبــال ابــالغ مصوبــه 
هیات وزیران مبنی بــر صرفه جویی در مصرف برق 
ادارات و کاهــش ۳۰ درصــدی مصــرف در ســاعات 
اداری و ۶۰ درصــدی در ســاعات غیــراداری نســبت 
بــه ســال گذشــته، کار گــروه مصــرف بــرق اســتان 

تشکیل شد.
به گزارش جام جــم، علی بیــگ زاده  اظهار داشــت: 
براســاس ایــن مصوبــه و بــا اعطــای اختیــار بــه 
اســتانداران، ســاعات کار ادارات اســتان نیــز بــا 

موافقت استاندار کرمان تغییر کرد.
سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع 
انســانی اســتانداری خاطرنشــان کرد: مرکــز پایش 
مصــرف بــرق ادارات اســتان بــا همــکاری شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان و اســتانداری 
کرمــان راه انــدازی و بــا رصــد مصــرف بــه ادارات 
متخلــف تذکــر داده می شــود و چنانچــه رعایــت 

نکنند برق آنان قطع خواهد شد.
عبدالوحیــد مهدوی نیــا مدیرعامل شــرکت توزیع 
برق جنوب اســتان هم گفت: برای پایش مســتمر 
برق ادارات حوزه شــرکت توزیع نیروی برق جنوب 
اســتان، کنتور هوشــمند در همه نهادهای دولتی 

و بانک ها نصب شده است.
وی بــا اعــالم این کــه بــا پایــش دائــم ادارات بــه 
کــه مصــرف بیــش از حــد مجــاز  دســتگاه هایی 
داشــته باشــند تمــاس گرفته می شــود و بــه آن ها 
تذکر می دهیم، خاطر نشــان کرد: روز گذشــته برق 
۲۸ اداره بدلیل عــدم رعایت مصوبــه هیات دولت 

و مصرف بیش از حد مجاز قطع شد.
مهــدوی نیــا اظهــار داشــت: از زمــان اجــرای ایــن 
ح، روزانه 9 الی ۱۰ مگاوات صرفه جویی می شود  طر
زی نیــز در  و همــکاری بخــش صنعــت و کشــاور

مدیریت مصرف برق مطلوب بوده است.

 

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری اســتان کرمان و نمایشگاه این رویداد 

با حضور پررنگ گل گهر و ســایر شــرکت های استان پیشــرو در این حوزه  در محل 
دانشگاه هایتک کرمان برگزار شد.

در این رویداد اقتصادی اســتان که با حضور ویدیوکنفرانسی وزیر اقتصاد و حضور 
امام جمعــه کرمــان، اســتاندار کرمــان، رئیــس کل دادگســتری، مجمــع نمایندگان 
اســتان در مجلس، مدیران کل ســازمان های استان همراه بود، شــرکت گل گهر با 
حضور معاون فنی مهندســی و جمعی از مدیران در همایــش و پنل های تخصصی 
 ، و دائر کردن غرفه ارائه فرصت های سرمایه گذاری و توانمندی های منطقه گل گهر

مشارکتی فعال داشت.
نماینــده ولی فقیــه و امام جمعــه کرمان، اســتاندار کرمــان، رئیس کل دادگســتری 
اســتان، معاون امــور اقتصــادی اســتاندار و برخــی مدیران کل اســتان بــا حضور در 
غرفــه گل گهــر از نزدیــک در جریــان ســرمایه گذاری ها و پروژه هــای منطقــه گل گهــر 
 ، قرار گرفتنــد و اظهــار امیــدواری کردند بــا تالش و دلســوزی تیــم مدیریتــی گل گهر
این شــرکت همواره عالوه بــر همراهی با پروژه هــای اقتصادی، بتواند در توســعه و 

شکوفایی استان گام بردارد.

عملیــات اجرایــی ســاماندهی و زیباســازی ورودی 
ئینی با حضور  ، عصر امروز طی آ سیرجان، محور شیراز
شــهردار و فرماندار ســیرجان، مهنــدس عتیقی مدیر 
، نماینــده مــردم در مجلــس و جمعــی  عامــل گل گهــر
از مســئوالن شهرســتان و معاونین و مدیران ارشــد 
منطقــه گل گهــر آغــاز شــد.در ایــن مراســم مهنــدس 
ایمــان عتیقی مدیــر عامل شــرکت معدنــی و صنعتی 
گل گهر طی ســخنانی گفت: این پروژه حدود یکسال 
اســت کــه در دســتور کار گل گهــر قــرار گرفتــه و افــراد 

زیادی یار و یاور گل گهر در این پروژه بوده اند.
وی افزود: این پروژه پیشــانی شــهر است و از شرکت 
شــکل  بــه  کرده ایــم  درخواســت  عمــران  توســعه 
آبرومنــدی انجــام شــود.مهندس عتیقــی ادامــه داد: 
هم به خاطــر دینی که نســبت به دو منطقــه مکی آباد 

و دهیــادگار  داریــم و هــم از این جهــت کــه کار باید در 
شــان گل گهــر  و ســیرجان انجــام شود،خواســته ایم 
مدیریت پروژه با تمــام توان عمل کنــد.وی بیان کرد: 
توســعه پایــدار در همراهــی فعالیت هــای صنعتــی و 
مســئولیت های اجتماعــی اتفــاق می افتــد، بنابرایــن 
گل گهــر قصــد دارد بــا همــکاری ســایر شــرکت های 
منطقــه اتفاقــات خوبــی را رقــم بزند کــه این پــروژه به 
میمنت عید غدیر تقدیم شــد و پروژه ســولفورزدایی 
نیــز بــه میمنــت عیــد قربــان و امیدواریــم بتوانیــم 
بــه مناســبت های مختلــف کارهــای خوبــی را بــرای 
شهرســتان ســیرجان انجام دهیم.گفتنی اســت این 
پروژه مهــم به طــول ۲.۷ کیلومتــر و با تامیــن اعتبار از 
ســوی شــرکت های بــزرگ منطقــه گل گهــر در ورودی 

سیرجان از سمت شیراز اجرا خواهد شد. 

 به مناسبت دهه امامت و والیت؛

93واحد مسکن مددجویی در کرمان 
به بهره برداری رسید

( را بهسازی می کندحضور فعال گل گهر در نمایشگاه  ومعرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان گل گهر ورودی سیرجان )محورشیراز

در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان با فرماندار جدید رفسنجان عنوان شد: 

همکاری فرمانداری رفسنجان برای توسعه و اصالح شبکه توزیع برق و روشنایی معابر 

رویداد »شناسایی و رفع چالش های فناورانه 
صنعت مس« برگزار می شود

وزیر صمت:

برنامه گسترده ای برای افزایش اکتشاف و استخراج مس داریم
انتصاب  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به عنوان 

رئیس کمیته عالی کاهش تلفات توزیع برق



w w w .  j a m e j a m o n l i n e .  i r     w w w .  d a n e s h p a y a m .  i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کرمان :حسین پورشیخعلی

تحریریه شهرستانها:            ۰۲۱-۴۴۲۳۳5۱۱
 دفتر سرپرستی  استان کرمان :   ۳۲5۳5۳۱۲

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمان   سه شنبه 28 تیر 1401   شماره 6263

نادر از عالم توحید کسی برخیزد
کز سر هر دو جهان در نفسی برخیزد
آستین کشتٔه غیرت شود اندر ره عشق
سعدیکز پی هر شکری چون مگسی برخیزد

ــرداری رســمــی از خــط ۳ کــارخــانــه  ــ مــراســم بــهــره بـ
ــنـــگ آهـــــن گــهــرزمــیــن  ــرکــــت سـ کـــنـــســـانـــتـــره شــ
ــا حــضــور وزیـــر صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت، امــام  ب
جمعه سیرجان، استاندار کرمان، نماینده مردم 
سیرجان و بردسیر در مجلس شـــورای اسالمی 
و جمعی از مــســئــوالن اســتــانــی و شهرستانی در 

سالن همایش گهرزمین برگزار شد.
مدیرعامل گهرزمین:

ــورای تــامــیــن و  ــ ــارات در ش ــی ــت ــا اخ  اســـتـــانـــداران ب
ــورای معادن باید مناطق واکــاوی نشده را به  ش

شرکت های پرتوان واگذار کنند نه افراد دالل.
زمین ضمن  آهــن گهر مدیرعامل شرکت سنگ 
ــر در ایــن  ــاض ــی بـــه مــدعــویــن ح ــوی خـــوش آمـــد گ
ــرروز یک  ــ مــراســم گــفــت: در منطقه ســیــرجــان ه
ــم و منطقه گــل گهر با  یـ ــی دار افــتــتــاح یــا کلنگ زن
عظمتی فوق العاده ۴۰ درصــد پشتیبانی از فوالد 
کشور را در اختیار دارد که بیش از ۲۲ هزار نفر در 
منطقه گل گهر و بیشاز ۶ هزار نفر در شرکت گهر 
زمین مشغول به کار هستند.محمد فالح افزود: 
کـــارگـــران در شــرایــط بــد آب و هــوایــی و وضعیت 
یــســت محیطی در گــودهــای معدنی  نامناسب ز
فعالیت می کنند که سنگینی هوا در این مناطق 
ســبــب تنگی نــفــس مــی شــود و فعالیت در ایــن 
ــوار اســـت.وی تصریح کــرد: بیشترین  شرایط دش
ــد اســتــان کــرمــان طــی ســال هــای گــذشــتــه از  ــ درآم
حـــوزه کــشــاورزی بـــوده و پسته کــه محصول اول 
استان کرمان است، سال گذشته و امسال  دچار 
خسارت شد؛ سال آینده نیز ۸۰ درصــد محصول 
ــن نــیــاز بـــه حــضــور  ــرای ــاب ــن را نــخــواهــیــم داشــــت ب
شــخــصــیــت هــای نــخــســت کــشــور در شهرستان 
ــود داشـــت.مـــدیـــرعـــامـــل شــرکــت  ــ ســیــرجــان وجـ
ســنــگ آهـــن گــهــرزمــیــن گــفــت: همچنین شــرایــط 
الت،  ید ماشین آ بد آب و هوایی و مشکالت خر
بــهــره بــرداری از کــارخــانــه هــای منطقه گــل گــهــر را 

دشوار کرده است.
ــرد: مــدیــران مجموعه گــل گهر یک  وی تصریح ک
هـــزار میلیارد تــومــان از پیش پــرداخــت کــردنــد و 
یـــا را شکستند کــه اگر  طلسم اســتــفــاده از آب در
پشتیبانی استاندار وقت کرمان و پرداخت های 
وز به سیرجان نیامده  گل گهر نبود ایــن آب امــر
ــزود: انــجــام پــــروژه انــتــقــال آب یک  ــ بـــود.فـــالح افـ
طلسم بــود امــا انتقال آن به کویر قلب رهبری را 
خوشحال کــرد، اگــر ایــن کــار ادامــه یابد مشکالت 
خشکسالی در استان فوق العاده کاهش می یابد 
و فــاتــحــه خشکسالی خــوانــده خــواهــد شـــد.وی 
ــه به  ــاره س ــم ــا بــیــان ایــنــکــه چـــرا تــمــام مــعــدن ش ب
گهرزمین واگـــذار نشده اظــهــارداشــت: اگــر تولید 
گــهــرزمــیــن ادامـــه نــیــابــد در آیــنــده نــه چــنــدان دور 
تولید آن به 5۰ درصــد می رسد و 5۰ درصــد تولید 
ــورت خــســارتــی بــه صنعت  مــی خــوابــد؛ در ایـــن صـ
ــوالد کــشــور وارد مــی شــود لـــذا نــگــذاریــم سنگ  فـ
ــرود، نــگــذاریــم تــولــیــد راکـــد  ــ از مــنــطــقــه بـــیـــرون بـ
شــود.مــدیــرعــامــل شــرکــت سنگ آهــن گهرزمین 
ــال بــایــد  ــای ۱۰ سـ گــفــت: عــمــر کــارخــانــجــات بــه جـ
بـــه ۳۰ ســـال بـــرســـد؛ چـــرا مـــا بــیــش از ۲ میلیون 
ــــم و در کــشــور ایـــن آمــار  تــن گــنــدلــه بــر زمــیــن داری
ــا مــشــتــری نـــدارد؟ ــن اســـت امـ  هــشــت مــیــلــیــون ت
الت معدنی  وی ابــراز داشــت: چرا تامین ماشین آ
در شرایط تحریمی باید قطعه قطعه به کشور وارد 
شود و زمان ترخیص جنازه تحویل بگیریم؟فالح 
ــرا پــهــنــه جــیــرفــت در طـــول و عــرض  بــیــان کـــرد: چـ
وسیع مطالعه شده و دنبال حفاری آن نیستیم؟ 
آمــاده دسترسی به ایــن توده ها و جبران بیکاری 
زی استان  ناشی از بین رفتن محصوالت کــشــاور
کــرمــان را داشــتــه باشیم و بــا ایــن کــار اشتغال در 
ــزود: چقدر در  جنوب کرمان را ایجاد کنیم.وی اف
انتقال جمعیت کار به سواحل دریای عمان وقت 
گذاشیم؟ چــرا محلی بــرای دپــو و حوضچه باطله 

فوالد در منطقه گل گهر نداریم؟
ینی بیشتر شده  چــرا مشکالت مانع رشــد کارآفر
زمین  است؟مدیرعامل شرکت سنگ آهــن گهر
ــورد نیاز مــا به  ادامـــه داد: چــرا ۴۲ مــگــاوات بــرق م
۲.5 مگاوات تقلیل یافته و بسیاری از کارخانه ها 
را بــرای نداشتن بــرق تعطیل کردیم یا در احــداث 

نیروگاه کمتر موفق بودیم؟
ــداران بــا اخــتــیــارات در شــورای  ــان ــزود: اســت وی افــ
ــادن بــایــد مــنــاطــق واکــــاوی  ــع تــامــیــن و شــــورای م
ــذار کنند نه  نــشــده را بــه شــرکــت هــای پــرتــوان واگـ

افراد دالل.
ــتـــه شـــود  ــرایـــطـــی گـــذاشـ ــرد: شـ ــ ــ ــالح تـــصـــریـــح ک ــ فـ
ــار بــیــایــنــد تـــا در آیــنــده  ــای کـ ــااســتــعــدادهــا پـ کـــه ب
ــود  اجـــــرای ایــن  ــ ــاد ش ــجـ اشــتــغــالــزایــی خـــوبـــی ایـ
پــروژه بــرای ۲۰۰ نفر به صــورت مستقیم و 5۰۰ نفر 

غیرمستقیم اشتغالزایی می کند.
یر صمت:  وز

گهر زمــیــن بسیار افــزایــش  قـــدرت مــالــی شــرکــت 
پیدا کرده است.

ســیــدرضــا فــاطــمــی امـــیـــن،وزیـــر صــنــعــت، مــعــدن 
ــارت در آیـــیـــن بـــهـــره بــــــرداری از خـــط ســوم  و تـــجـ
کــنــســتــانــتــره گــهــرزمــیــن در ســـیـــرجـــان بـــا بــیــان 
ایــن کــه 5۰۰ میلیون تــن اســتــخــراج مـــواد معدنی 
در کــشــور وجـــود دارد افــــزود: امـــا ســـال گذشته 
ــام فــروشــی فقط ۴.5 میلیون تــن صـــادرات  در خ
داشتیم اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم.وی 
اظــهــار داشـــت: بیش از هفت میلیون تــن فــوالد 
نیمه خــام از کــشــور صـــادرات کــردیــم در حــالــی که 
یــم کــه ورق فلزی وارد می کنند،  شرکت هایی دار
ــد در کـــشـــور نـــاقـــص اســـت. ــی ــول  پـــس زنـــجـــیـــره ت
ــیــان اینکه  ــر صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت بــا ب ــ وزی
اولــویــت مــا تکمیل زنــجــیــره هــای تامین و توزیع 
مناسب در مناطق جغرافیایی و متناسب ارزش 
ــزوده اســت اظــهــار داشـــت: در تکمیل زنجیره  افـ
ــــم و بــیــکــاری، مــهــاجــرت،  ــوالد نــقــص داری تــولــیــد فـ
لــودگــی و انباشتگی نیز وجــود دارد و سودهای  آ
زنجیره معادن نیز باال و پایین اســت.وی تصریح 
وی  کــرد: در حــوزه مــعــدن و صنایع معدنی از نیر
توانمندی برخورداریم و خوشبختانه قدرت مالی 
ایــن شرکت ها از جمله شرکت گهر زمین بسیار 
افزایش پیدا کرده و از مسیر فرصت بلوغ صنعت 
و تــوانــمــنــدی مــالــی بــایــد مــســائــل و مــشــکــالت را 
ــن افـــــزود: شــرکــت هــای  ــی رفـــع کــنــیــم. فــاطــمــی ام

ح های توسعه خــود به توسعه  بــزرگ عــالوه بر طر
 صنعت در سایر مناطق هم توجه داشته باشند.
وی ابـــراز داشـــت: شرکت هایی در کشور ۷۰ هــزار 
میلیارد تومان در سال سود خالص دارند لذا یک 
شرکت مــا ســود خالصی بیش از بــودجــه عمرانی 

کل کشور دارد.
ــرده  ــزام کــ ــ ــ ــادن الـ ــعــ ــــون مــ ــان ــه داد: قــ ــ ــ وی ادامـ
کـــه ۱5 درصـــــد از مـــالـــیـــات در مــنــطــقــه مــعــدنــی 
یــنــه شــــود و ۶5 درصـــــد وزارت صــمــت نــیــز  هــز
 بـــه زیـــرســـاخـــت هـــای صــنــعــتــی و مــعــدنــی بــیــایــد.
فاطمی امین افــزود: قانون بازگشت ۱5 درصــد را 
ــرای نخستین  ــت ب ح کــردیــم و دول ــت مطر در دول

بار آن را در الیحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فرستاد 
که مصوب شد و ایــن ۱5 درصــد از امسال قانونا 
نمی تواند در جای دیگری هزینه شود.وی تصریح 
کـــرد: مـــردم خیلی از وضعیت گستردگی و عمق 
یکی  و  نیستند  مطلع  کــشــور  مــعــدن  و  صنعت 
ــبــاطــی گــردشــگــری صنعتی و  ــن راهـــهـــای ارت از ایـ
معدنی اســت کــه جذابیت ویــژه ای دارد، بــایــد ۲ 
واژه صنعتگردی و معدنگردی را به ادبیات مردم 
اضافه کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه 
ــاه گذشته بــا مجتمع  ــار را طــی چند م ــن ک داد: ای
ــاز کــردیــم کــه حالت آزمایشی  مــس رفسنجان آغ
دارد و امیدواریم این کار در شرکت های گهر زمین 

و گل گهر هم ادامه یابد.
امام جمعه شهرستان سیرجان:

زوبوم افتخار کنیم  باید به جوانان این مر
ــام  ــت االســــــالم  ســیــدمــحــمــود حــســیــنــی امـ ــج ح
جمعه ســیــرجــان نــیــز بــا اشـــاره بــه لـــزوم تــوجــه به 
گهر  گــل  منطقه  صنعتی  و  معدنی  ظرفیت های 
افــزود: باید به جوانان این مرزوبوم افتخار کنیم 
یم ها بــه قله  ــود در اوج تحر کــه بــا دانـــش فنی خ
ــوان بومی بیشتر  افتخار رسیدیم و بــا تکیه بــر ت
تجهیزات این کارخانه از تولیدات داخلی تامین 
ــا کــارخــانــه هــای مــشــابــه به  شـــده و در مقایسه ب
ــوان و ظرفیت داخــلــی بهره  ــد از ت مــیــزان ۷5 درص

برده است.
استاندار کرمان: 

ــه بــرکــت معادنی  ــان ب ــت خ رشـــد اقــتــصــادی اس نـــر
چون گهرزمین مثبت بوده است.

اســتــانــدار کــرمــان بــا اشــاره بــه تاسیس شرکتی با 
هدف توسعه اکتشافات معدنی استان گفت: در 
قدم بعدی کل پهنه استان اکتشاف خواهد شد 

و امیدوارم وزارت صمت این اجازه را بدهد. 
محمدمهدی فــداکــار  در آیــیــن افــتــتــاح خــط سه 
زمین در  کــارخــانــه تولید کنستانتره شــرکــت گهر
شهرستان سیرجان افــزود: با کمک شرکت های 
معدنی و وزارت صمت شرکتی در استان کرمان 
تشکیل شده که پروژه ها را بــرای سرمایه گذاری 
ــزرگ در  ــای بـ ــاره تــامــیــن مــالــی مــی کــنــد و یــکــی از ک
ــت بــحــث اکــتــشــاف اســـت کـــه مـــس و  ــرک ایـــن ش
ــذاری می کنند. گــل گهر در ایــن حـــوزه ســرمــایــه گـ
وی اظــهــار داشـــت: مــالــیــات اســتــان کــرمــان از ۱۰ 
هــزار میلیارد تــومــان بــه ۲۲ هــزار میلیارد تومان 
رسیده و حقوق دولتی معادن از ۲۰ هزار میلیارد 
تومان در سال گذشته به ۴۰ هزار میلیارد تومان 
 افزایش یافته که این امر توان استان را می گیرد.
استاندار کرمان گفت: در حالی که بودجه عمرانی 
اســتــان کــرمــان ســه هـــزار میلیارد تــومــان اســت، 
ــد حقوق  ــزار مــیــلــیــارد تــومــان درآمــ بــیــش از ۴۰ هـ
دولتی معادن اســت.وی با بیان اینکه اختیارات 
شورای معادن کاهش یافته است افزود: شاهد 
ــداز  تـــوازن تــوســعــه در اســتــان نیستیم؛  ۱۱ درصـ
جمعیت اســتــان زیرپوشش کمیته امـــداد امــام 
۳۰۰ هـــزار نفر  از  کــه بــیــش  خمینی )ره( هستند 
جمعیت را شامل می شود.فداکار با بیان اینکه 
خ رشد اقتصادی استان به برکت معادنی چون  نر

گهرزمین همیشه مثبت بوده است عنوان کرد: 
منطقه گــل گهر ۱۸ هـــزار کــارگــر را ســهــامــدار این 
شرکت کــرده که امیدوارم این فرایند ادامــه یابد.
وی افــزود: از محل تبصره ۶ قانون معادن میزان 
ســه میلیارد تــومــان بــه اســتــان کــرمــان پــرداخــت 
شده در حالی که قانون بصراحت می گوید دولت 
به اجــرای ایــن قانون مکلف اســت و از چند هزار 
ج می شود، مبلغی  میلیارد تومانی که از استان خار
ناچیز برمی گردد.استاندار کرمان گفت: جاده های 
ما با تردد خودروهای سنگین معادن از بین رفته 
است اما پول خط کشی آنها را هم نــداریــم.وی با 
بیان اینکه بهره برداری از معدن شماره ۳ جنوبی 
حــق گهرزمین اســت افـــزود: شرکت های معدنی 
طی اقدامی بزرگ آب خود را از خلیج فارس تامین 
کــردنــد کــه اجـــرای خــطــوط بــعــدی آن نــیــز پیگیری 
مـــی شـــود و ایـــن شــرکــت هــا بـــار بـــرق را بـــا تولید 
ــد.  انـــرژی خــورشــیــدی از دوش دولـــت بــر مــی دارن

نماینده مردم سیرجان: 
کل وصولی مطالبات در بخش حقوق  6۷ درصد 

دولتی معادن از استان کرمان بود.
ــردم ســیــرجــان و  ــور نــمــایــنــده مــ شــهــبــاز حــســن پـ
بردسیر در مجلس در این مراسم گفت: ۲5 درصد 
اقتصاد کشور در مجموعه وزارت صمت است و 
خیلی ها نمی دانند حجم کار این وزارتخانه چقدر 
ــت.وی بیان کــرد: ۶۷ درصــد کــل وصولی  زیــاد اسـ
مطالبات در بخش حقوق دولتی معادن از استان 
کرمان بــوده و ۳۳ درصــد مابقی متعلق به سایر 
استان های کشور است و باید ۶5 درصد این پول 
به وزارت صمت برگشت داده شــود و وزارتخانه 
بـــرای تکمیل زیــرســاخــت هــای آن اســتــان هزینه 
کند امــا حتی یــک درصــد آن بــه کــرمــان بازنگشته 
است.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی با انتقاد از گرفتن اختیار تبصره 
5 از شــورای معادن توسط معاونان وزیــر صمت 
از فاطمی امین درخواست کرد با توجه به اینکه 
ــوردن نــدارنــد و  زمین آب خـ در ۱۰ کیلومتری گهر
ــان، دوبــــاره  ــتـ ــع بــرخــی از مــشــکــالت اسـ بــــرای رفــ
اختیار تبصره 5 را به استاندار دهید.حسن پور 
ــزود: خــودروســازهــای داخــلــی و خــارجــی در این  ــ اف
شهر یک درصــد خدمات پس از فــروش نــدارنــد و 
گورستانی از خودروها که سرمایه مملکت هستند 
در اینجا دپــو شــده انــد و بعضی از پیمانکاران با 
ــدی حقوق کارگر  افــزایــش غیرکارشناسی 5۷ درص
و انتظار تولید محصول با قیمت سه سال از آنها، 
بــه روز ســیــاه نشاندند.طبق اعـــالم نــایــب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 5۴۰۰ 
تــوده معدنی در استان کرمان بالتکلیف اســت و 
خ  اگــر دستور شــروع آن را بدهید انقالب معدنی ر
خواهد داد.وی خاطرنشان کرد: ۴۷۸ معدن فعال 
داریـــم و ۲۲ مــعــدن را نیز بــرخــی در اختیار دارنـــد و 
دارند کاسبی می کنند. باید به داد معادن این خطه 
برسید.به اعتقاد او خام فروشی اصلی ترین فاکتور 
در استان است و این استان ظرفیت احداث کود 
کشاورزی )تبدیل دود گوگرد به آمونیوم( را دارد و 

به جای واردات می تواند این محصول را صادر کند.
پرست فرمانداری سیرجان:  سر

زمین  از تالش و همت متخصصان و کارگران گهر
تشکر می کنم

سرپرست فرمانداری ویــژه شهرستان سیرجان 
ضمن قــدردانــی از تــالش و همت متخصصان و 
کارگران زحمتکش منطقه گل گهر بویژه شرکت 
ــت در  ــرک ــت: ایـــن ش ــف ســنــگ آهـــن گــهــرزمــیــن، گ
ــداف بــرنــامــه هــای توسعه ای  راســتــای نیل بــه اهـ
خود، بهره برداری از خط سوم تولید کنستانتره با 
ظرفیت ۲ میلیون تن به صــورت رسمی با حضور 
وزیر صمت به بهره برداری رسید.وی افزود: برای 
ح بالغ بر ۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان  اجرای این طر

هزینه شده است.

 در مراسمی با حضور وزیر صمت و دیگر مسئوالن انجام شد؛

 بهره برداری  از خط3  کارخانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین 
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