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اخبار استان

استاندار در پیامی روز دانشجو را تبریک گفت و افزود: امسال در 
حالی روز دانشجو را گرامی می داریم که شور مشارکت سیاسی در 
آستانۀ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در کشور 
فراگیر شده است و »از دانشجویان و دانشگاهیان انتظار می رود 
ضمن کمک به ارتقاء دانش سیاسی جامعه، حضوری مؤثر و همه 

جانبه در انتخابات پیش رو داشته باشند.«
 : است  آمده  دانشجو  روز  مناسبت  به  کرمان  استاندار  پیام  در 
»روز دانشجو، مظهراستقالل خواهی، عزت طلبی، تفکر و پویایی 

پرچم   32 آذر   16 در  قبل  سال   65 که  است  برومندی  نسل 
را  جویی  آرمان  و  پرسشگری  خواهی،  عدالت  استکبارستیزی، 
تحوالت  کانون  عنوان  به  را  دانشگاه  و  برافراشت  ایران  کشور  در 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معرفی کرد.«
پیام  ادامه  باهنر کرمان در  تمام دانشگاه شهید  استاد  و  استاندار 
تاکید می کند: »دانشگاه در طول حیات خود در پیشرفت و رشد 
جامعه، رشد فناوری ها، رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش 

بسزایی داشته است.«
وجود  به  ها  زمینه  تمامی  در  »کشور  افزاید:  می  فدایی  دکتر 
و  مدار  اخالق  جو،  مشارکت  ارزشمند،  توانا،  باظرفیت،  انسانهای 
پایبند به قانون نیاز دارد و دانشجویان در این زمینه نقش مهمی 
دارند. دانشجویی که در قبال جامعه مسئولیت داشته باشد و در 
کنار درس خواندن و دانش آموختن، به عنوان کارشناس، نیازها 
و اقتضائات جامعه خود را بشناسد و راه رفع این نیازها را بیابد و 
سپس در مقام عمل برای به کاربردن این آموخته ها و در جهت 

رفع آنها متعهد شود.«
استاندار کرمان در ادامه این پیام می افزاید: »اینجانب اعتقاد دارم 
جریان  دو  اوج  و  باید محل جوشش  جا  همه  و  همیشه  دانشگاه 
از  مندی  بهره  با  و  باشد  در کشور  اجتماعی  و  علمی  حیاتبخش 

امروز  جامعۀ  نیازهای  مهمترین  از  یکی  نخبگان جوان،  ظرفیت 
ایران را در ایجاد دانشگاهی خالق و پویا با دانشجویانی پژوهشگر 
و هوشیار و استادانی آگاه و آینده نگر، بیش از گذشته برای حل 
مسائل و مشکالت در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله 
مقاومتی  اقتصاد  سیاستهای  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  العالی( 

برای رونق تولید و ایجاد اشتغال برطرف سازد.«
دکتر فدایی خاطرنشان می سازد: امسال در حالی روز دانشجو را 
انتخابات  آستانۀ  در  مشارکت سیاسی  که شور  داریم  می  گرامی 
شده  فراگیر  کشور  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
است و »از دانشجویان و دانشگاهیان انتظار می رود ضمن کمک 
در  جانبه  همه  و  مؤثر  حضوری  جامعه،  سیاسی  دانش  ارتقاء  به 

انتخابات پیش رو داشته باشند.«
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانشجو»مصطفی 
را  دانشجو  روز  شریعت رضوی«،  آذر  و  قندچی  احمد  و  بزرگ نیا 
به دانشجویان و دانشگاهیان عزیز استان تبریک و تهنیت عرض 
در  پژوهش،  و  تحقیق  با  خواهم  می  عزیز  دانشجویان  از  نموده، 
را  استان  مختلف  ظرفیتهای  متوازن،  توسعه  سیاست  چارچوب 

رونق بخشند.

استاندار کرمان:

 دانشجویان و دانشگاهیان حضوری مؤثر و همه جانبه در انتخابات داشته باشند

خبر
رئيس اتاق بازرگاني:

كرمان ظرفیت هاي توسعه 
صادرات را دارد

  رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي استان کرمان با بیان 
اینکه این استان با توجه به ظرفیت ها مي تواند آغازي توفاني براي توسعه 

صادرات داشته باشد گفت: در این زمینه امکانات، زیرساخت ها و شرایط در 
کرمان فراهم است.

بزرگداشت روز صادرات  زاده در نشست  ایرنا، سیدمهدي طبیب  به گزارش 
استان کرمان افزود: استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مدیران با برنامه ریزي 
استان ظرفیت  این  در راستاي توسعه صادرات همکاري کنند زیرا صادرات 

توسعه 10 برابري را دارد تا استان صادراتي نام بگیرد.
وي بر اهمیت سرمایه گذاري خارجي و توسعه صادرات تاکید و تصریح کرد: 
استان کرمان با توجه به ظرفیت ها مي تواند میزان صادرات خود را افزایش 

دهد.
رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي استان کرمان گفت: زیرساخت 
هاي الزم براي سرمایه گذاري خارجي در استان کرمان وجود دارد و قانون 

هاي خوبي در این زمینه مصوب شده است.
وي عنوان کرد: تجارت جهاني برد برد است لذا باید براي افزایش مبادالت 
تجاري به هم کمک کنیم و صادرات را توسعه دهیم تا در سالهاي آینده به 

رشد قابل توجهي برسیم.
راستاي  در  سفرا  و  صادرکنندگان  همراه  داریم  آمادگي  افزود:  زاده  طبیب 
صادرات  توسعه  و  خارجي  گذاري  سرمایه  جذب  تجاري،  مبادالت  تقویت 

باشیم.
و  است  قابل تحسین  با وجود مشکالت  فعالیت هر صادر کننده  افزود:  وي 
برگزاري این جلسات نشان دهنده عزم جدي استان کرمان براي حمایت از 

صادرات و تقدیر ویژه از صادرکنندگان برتر است.
نشست بزرگداشت روز صادرات با حضور سرپرست سازمان توسعه و تجارت 
ایران، نایب رئیس اتاق ایران، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
جنوبي،  آفریقاي  اندونزي،  قطر،  عمان،  سفیر  عمان،  و  ایران  مشترك  اتاق 
ساحل عاج، رایزن اتریش، هند و هیات هایي از سفارت خانه ها در محل اتاق 

بازرگاني کرمان برگزار شد.

برگزیدگان جشنواره هنرهای 

نمایشی كانون كرمان معرفی شدند
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  نمایشی  هنرهای  جشنواره  هجدهمین 

نوجوانان استان کرمان با اعالم برگزیدگان به کار خود پایان داد.
پرورش  کانون  نمایشی  هنرهای  جشنواره  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
فکری کودکان و نوجوانان کرمان با اجرای 1۴ نمایش طی سه روز از تاریخ 

10 تا 12 آذر ۹۸ به کار خود پایان داد.
براساس رأی محسن میرزایی، ایمان تاج سلیمان و سکینه عرب نژاد، داوران 
»مهمان  نمایش  سه  کرمان،  استان  نمایشی  هنرهای  جشنواره  هجدهمین 
از  از مرکز فرهنگی هنری کانون رفسنجان یک، »گوساله لجباز«  جامانده« 
مرکز فرهنگی هنری کانون بردسیر دو و »آتش به سر« از مرکز فرهنگی هنری 
کانون رفسنجان دو، بدون اولویت بندی و با در نظر گرفتن نکات درج شده 
در شیوه نامۀ  کشوری، برگزیده و به دبیرخانه کشوری این دوره از جشنواره 

معرفی شدند.
هم چنین در بخش طراحی بروشور، بروشور نمایش »کالغ خنزر پنزری« از 
مرکز شماره دو، کاری از مرجان برومند و بروشور نمایش »دلم یک دوست 
می خواهد« از مرکز عنبرآباد، با طراحی فاطمه موالیی، شایسته تقدیر شدند.
در بخش موسیقی، موسیقی نمایش »کالغ خنزر پنزری« از مرکز شماره دو 

کرمان ساخته ی میالد افشاری، شایسته تقدیر شناخته شد.
با نظر هیات داوران، فاطمه بلوچ عامری از مرکز عنبرآباد، با نمایش»دلم یک 
با  انار  مرکز  از  امیرمهدی جعفری  و  بازیگر زن  بهترین  دوست می خواهد« 

نمایش »پرواز با قطار« بهترین بازیگر مرد شایسته تقدیر اعالم شدند.
بر همین اساس، در بخش عروسک گردانی، معظمه تکاور از مرکز کوهبنان 
با نمایش »االغه و کالغه« بهترین عروسک گردان شد و فاطمه محمودی از 
مرکز شماره پنج کرمان با نمایش »بز و درخت غرغرو« شایسته تقدیر بخش 

ساخت عروسک معرفی شد.
بهترین طراحی صحنه هم با انتخاب هیأت داوران به زهره منتظری از مرکز 
زرند با نمایش »مروارید« تعلق گرفت و مریم جهانشاهی از مرکز عنبرآباد 
با نمایش »دلم یک دوست می خواهد« بهترین متن نمایشنامه این دوره از 

جشنواره هنرهای نمایشی را به خود اختصاص داد.
انار به عنوان کارگردان  با نمایش »پرواز با قطار« از مرکز  محمود افرند نیز 

شایسته تقدیر معرفی شد.
بنابراین گزارش، در بیانیۀ هیأت داوران آمده است:

»تئاتر زندگی است؛ همان زندگی که مملو از تالش است. همان زندگی که از 
شکست ها و پیروزی هایش درس می گیری؛ پیروزی در آن شادی و شکست 

در آن یادگیری است. پس شکست آن نیز پیروزی است...
تئاتر سراسر پیروزی است.

در بررسی تمام آثار شرکت کننده در این جشنواره تالش به وفور دیده می شد 
آثاری  می تواند  که  تالشی  بود؛  مشهود  مربیان  و  اعضا  سرشار  استعداد  و 
شاخص در حد ملی خلق کند، اما... آموزش. خالء آموزش و تمرین مستمر 
تئاتر آموزش و تمرین مستمر  آثار به طور واضح دیده می شد. دوستان،  در 

می خواهد...
ساخت دکور پراُبهت، عروسک های رنگین و زیبا برای خلق تئاتر کافی نیست؛ 
بیایید با هم مطالعه کنیم و یاد بگیریم و یاد بدهیم آنچه را آموزش دیده ایم.
قطع به یقین مدیریت محترم کانون و کارشناسان هنری و ادبی و فرهنگی 
از حیطه آموزش مشتاقانه استقبال و حمایت می کنند، اما شما دوست عزیز 
به آن بسنده نکنید؛ یاد بگیرید، مطالعه کنید و بیاموزید. تئاتر فراتر از یک 

فعالیت اداری و فرهنگی است. تئاتر زندگی است.«
مرکزی  دبیرخانه  به  برگزیده  گروه  سه  فشرده  لوح  است؛  ذکر  به  الزم 
هجدهمین جشنواره کشوری هنرهای نمایشی در تهران ارسال خواهد شد و 
در نهایت با نظر هیأت انتخاب، 1۴ نمایش از سراسر کشور به مرحله پایانی 

و اجرای صحنه ای می روند و 26 تا 2۹ فروردین ۹۹ به رقابت می پردازند.
شرکت کنندگان در این جشنواره اعضای 12 تا 1۸ سال مراکز فرهنگی هنری 
کانون، اعضای ارشد 1۸ تا 2۴ سال و مربیان و کارشناسان کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان  بودند.

معاون منابع طبيعی کرمان خبر داد:

كاشت 128 هزار و ۵۰۰ اصله نهال در كرمان 
طرح  اجرای  با  گفت:  کرمان  استان  طبیعی  منابع  معاون 
نهال کاری همگانی 12۸ هزار و 500 اصله نهال در استان 

کرمان کشت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین شجاعی در جمع خبرنگاران 
با اشاره به آغاز اجرای طرح نهال کاری همگانی ایران سرسبز 
خاك  فرسایش  کرد:  اظهار  جفته  آسیاب  آبخیز  حوزه  در 

باعث شد به دنبال راهکار باشیم.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا 1۴ میلیون اصله نهال در کل 
درخت کاری  روز  که  اسفند   15 تا  و  می شود  غرس  کشور 

می رسد،  نهال  اصله  میلیون   ۴2 به  نهال  تعداد  این  است 
افزود: در این طرح 12۸ هزار و 500 اصله نهال های بومی و 
سازگار با منطقه در سطح ۹10 هکتار استان کرمان کشت 

می شود.
شجاعی اظهار کرد: در روز آغاز این طرح در 260 هکتار ۴0 

هزار اصله نهال در استان کرمان کشت شد.
کشور  در  ما  که  اقلیمی  تغییر  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
و  باشیم  گیاهی  پوشش  حفظ  درصدد  باید  هستیم  روبرو 

یکی از راه های مؤثر نهال کاری است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان از ثبت نام 1۸۹ داوطلب 
انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در 

استان کرمان خبر داد.
جمع  در  بصیری  محمدصادق  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران با اشاره به ثبت نام 52 داوطلب یازدهمین دوره 
روز  در  کرمان  استان  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
زن  نفر  و 11  مرد  نفر  تعداد ۴1  این  از  کرد:  اظهار  ششم، 

بوده است.
برای  این شش روز  نفراتی که طی  وی اظهار کرد: مجموع 
نمایندگی یازدهمین دوره انتخابابت مجلس شورای اسالمی 
حوزه   ۹ در  نفر   1۸۹ اند،  کرده  نام  ثبت  کرمان  استان  در 

انتخابیه بوده است.
نفر در  انتخابات استان کرمان اظهار داشت: ۷  رئیس ستاد 
نفر در حوزه  نرماشیر، 6  انتخابیه بم، ریگان، فهرج و  حوزه 

انتخابیه  حوزه  در  نفر   5 ارزوئیه،  و  رابر  بافت،  انتخابیه 
و  جیرفت  انتخابیه  حوزه  در  نفر  یک  و  انار  و  رفسنجان 
عنبرآباد ثبت نام کردند. وی همچنین از ثبت نام قطعی ۸ 
نفر در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان، 3 نفر از حوزه انتخابیه 
انتخابیه شهربابک، 1۸  از حوزه  نفر   2 بردسیر،  و  سیرجان 
نفر از حوزه انتخابیه کرمان و راور و ۴ نفر از حوزه انتخابیه 
کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب و منوجان خبر داد.

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  بارزسی کار  مدیرکل 
طی 10سال اخیر ) از سال ۸۸ تا سال ۹۷ ( 3۴ کارگر بر اثر 

حوادث در کارگاه های کشور جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایرنا ، علی مظفری در اختتامیه همایش ملی ایمنی 
معادن و صنایع در محل سالن آزادی شهر سرچشمه رفسنجان 
به فوت در کارگاه های  بیان کرد: در سال ۸۸ حوادث منجر 
کشور 5۷ کشته و 2۸0 نفر حادثه دیده داشت و طی یک دهه 
اخیر تا سال گذشته این آمار  3۴ نفر کشته و22۸ نفر  حادثه 

دیده در حوادث کارگاهی داشتیم.
مدیرکل بارزسی کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تصریح 
کرد: این رقم بیانگر کاهش ۴0 درصدی  حوادث منجر به فوت 

و کاهش حدود 20 درصد  آسیب ها است.
نیاز به  ادامه داد: برای حرکت به سمت کار بدون حادثه  وی 

و  کارگری  اجتماعی،  های  بعد  در  افراد  تک  تک  مشارکت  
کارفرمایی و نیروهای  دولتی است؛  در سال گذشته در بحث  
ساختمان بیشترین آسیب های شغلی در قالب ۴۸ درصد در 

حوادث ساختمانی، 5درصد حوادث در معادن، رخ داده است.
رقمی  معادن،  حوادِث  نرخ  میزان  کرد:  خاطرنشان  مظفری 
معادل ۸  برابر سایر مشاغل را نشان می دهد لذا ایمن سازی 
استفاده  و  از چالش های جهانی است  به عنوان یکی  معادن  

از فناوری های مدرن و تکنولوژی باید به آن توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: در  این راستا بحث استانداردسازی تجهیزات در 
معادن بسیار اهمیت دارد یکی از ارکان ایمن سازی معادن که  
باید به ان توجه کرد وجود تجهیزات استاندارد در معادن است 
در معادن ماشین آالت در ابعاد بزرگتری هستند و آسیب ها از 

ناحیه این موضع مهلک تر است.

مظفری گفت: باید تدوین استاندارد های اجباری برای ماشین 
نیز  حاضر  حال  در  شود  انجام  معادن  و  ها  کارگاه  در  آالت 
مشارکت  با  امیدورایم  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  موضوع  این 
به  را  موضوع  این  بتوانیم  دانشگاهی  اساتید  و  دانشجویان 

سرانجام برسانیم و ارتقا ایمنی در معادن را داشته باشیم.
و  ایمنی  مقررات  تدوین  موضوعی  ارکان  داد:  ادامه  مظفری 
شده  بینی  پیش  فنی  حفاظت  عالی  شورای  در  کار  بهداشت 
را  ایمنی  العمل  ودستور  نامه  آیین   60 از   بیش  شورا  این  و 
به تصویب رسانده است و تعدادی از آنها به عنوان آیین نامه 
های کلیدی در بحث ارتقا ایمنی مطرح هستند، از جمله آیین 
مرتبط  نامه  آیین  پیمانکاران،   ایمنی  صالحیت  تعیین  نامه 
ایمنی  آموزش  نامه  آیین  ها،  کارگاه  در  ایمنی  بگارگیری  با 

کارگران است.

  معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار گفت: 
استاندارد سازی 2۴0 قلم ماشین آالت تدوین شده که 2۷ قلم مربوط 

به لودر و بلدوزر و ماشین آالت معدنی است.
به گزارش ایرنا قدرت اهلل گودرزی در اختتامیه همایش ایمنی معادن و 
صنایع در محل سالن آزادی شهر سرچشمه بیان کرد: در سال 1۹۹۹ 
میالدی سازمان بین  المللی کار بنا به تحقیقاتی که انجام داد به این 
نتیجه رسید که نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت 
اشتغال در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نمی تواند باشد 
به همین دلیل مفهومی  به نام کار شایسته و شاخص هایی در آن کار 
تعریف شده که یکی از آنها توانایی افراد در یافتن کار، سالمت شغلی، 

تأمین معاش و حفظ کرامت انسانی  است.
از  وی تصریح کرد: سهم بخش معدن در کنار صنعت  و کشاورزی 
سال  جهانی  بانک  و  است  کشوری  هر  در  ملی  اقتصاد  های  بخش 
ناخالص جهانی را ۸5 هزار میلیارد دالر برآورد  گذشته میزان تولید 
کرد که بخش معدن معادل 2 درصد از اقتصاد جهانی را برآورد کرده 
است در کشور ما سال گذشته سهم بخش معدن  1.2  درصد اعالم 

به ۸ درصد می  این میزان  با سرانه معدنی و زنجیره معدنی  شده و 
رسد.

تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت گفت: در  معاون مرکز تحقیقات و 
از جنگ جهانی دوم  بعد  بیستم در مورد کشورهای جنگ زده  قرن 
شکست   و  دارد  یافته  توسعه  نیروی  که  کشوری  هر  که  داد  نشان 
نظامی هم بخورد بعد از 20 سال می تواند به جرگه گروه کشورهای 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  امر  این  به  متاسفانه   برگردد  صنعتی 
توجه نمی شود و بیشتر آمار مرگ و میر ناشی از بیماری ها و حوادث 

در کشورهای در حال توسعه است که مویّد این موضوع است.
گودرزی بیان کرد: سال گذشته یک میلیون و300 هزار نفر آموزش 
های حوزه ایمنی در کارگاه های کشور را دیدند امسال یکی از اقداماتی 
که انجام شد پیشنهاد مقاوله نامه 1۷6 بود و خوشبختانه این کار انجام 
شد و استاندارد سازی 2۴0 قلم ماشین آالت تدوین شده که 2۷ قلم 

مربوط به لودر و بلدوزر و ماشین آالت معدنی است.
وی با بیان اینکه تفاهم  نامه برگزاری 210 دوره کارگری بین رئیس 
شد  بسته  معادن  برای  مرکز  رئیس  و  کشور  مهندسی  نظام  سازمان 

اگر  و 50  دهه ۴0  در   ... و  ریوی  و  های شغلی  داد: سرطان  ادامه 
به واسطه گرد و غبار پدید می آمد اما امروزه استرس ها باعث بروز 

بیماری ها و سرطان ها در محیط کار است.
مصطفی زیدآبادی مدیر امور ایمنی و بهداشت مجتمع مس سرچشمه 
هم در این همایش بیان کرد: بیش از 10 همایش در سال های گذشته 

با محوریت وزارت صمت در حوزه ایمنی برگزار شده  بود.
وی اظهار کرد: 60 درصد حقوق و عوارض دولتی که پرداخت می شود 
فعالیت  این نشان دهنده  استان کرمان است که  از معادن  ایران،  در 
معدن کاری در این استان است در معدن گل گهر سیرجان  ۸500 

میلیارد تومان پروژه افتتاح شد.
زیدآبادی بیان کرد: در بحث مس محصول فرعی به نام اسید را داریم 
که کارخانه تولید اسید امسال رسما افتتاح شد و صنایع پایین دستی 
برای فرآوری این اسید در حال راه اندازی در منطقه ویژه اقتصادی 
است که صنایع پایین دستی برای مس اهمیت موضوع را نشان می 
دهد و می طلبد مطالعات را انجام دهیم تا درآینده با حوادث مواجه 

نشویم.

رئيس ستاد انتخابات استان اعالم کرد:

ثبت نام 189 نفر داوطلب نمایندگی مجلس در کرمان 

 مدیرکل بازرسی کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:   

در یک دهه گذشته ، 34کارگر بر اثر حوادث کارگری جان باختند

استاندارد سازی ۲4۰ قلم ماشین آالت تدوین شد


