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رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی :

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس :

آغاز مجدد فعالیت معادن
سنگآهن راین با نیروهای بومی

نماینــده مــردم کرمــان و
راور در مجلــس شــورای
اســامی گفــت« :مدیــران
شــرکت تعهــد دادهانــد کــه
 ۷۰درصــد نیــروی کار مــورد
نیــاز معــدن ســنگآهن
رایــن را از نیروهــای بومــی منطقــه و بخــش انتخــاب کننــد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از روابــط عمومــی دفتــر
ارتباطــات مردمــی نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس
شــورای اســامی ،محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت
بررســی مشــکل معــدن ســنگآهن نصــرت رایــن اظهــار
کــرد« :موضــوع بــه کارگیــری نیروهــای بومــی منطقــهی
رایــن از اولویتهــای اصلــی مــا در راهانــدازی مجــدد معــادن
ایــن منطقــه اســت و تمدیــد پروانــه و ارائـهی خدمــات ماننــد
ســوخت و غیــره منــوط بــه ایــن مســله اســت».
وی افــزود« :ذخیــرهی قطعــی ایــن معــدن  ۴۵۰هــزار تــن
اســت کــه  ۲۰۰هــزار تــن دپــوی آمــاده دارنــد».
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی
بــا اشــاره بــه ســرمایهگذاری شــرکت چینــی در ایــن معــدن
بیــان کــرد« :مدیــران شــرکت تعهــد دادهانــد کــه  ۷۰درصــد
نیــروی کار مــورد نیــاز ایــن معــدن را از نیروهــای بومــی
منطقــه و بخــش انتخــاب کننــد».
وی ادامــه داد« :شــرکت متعهــد بــه راهانــدازی کارخانــه
کنســانتره تــا میــزان یــک میلیــون تــن ظرفیــت طــی مــدت
یــک ســال شــده اســت و بــرای افزایــش تولیــد تــا میــزان
مجــوز جدیــد و توســعهی اکتشــاف بایــد اقــدام کنــد».
پورابراهیمــی گفــت« :شــرکت ســرمایهگذار متعهــد بــه
تکمیــل فراینــد زنجیــرهی ارزشــی در اســتان کرمــان بــا
اولویــت بخــش رایــن شــده اســت».
وی اضافــه کــرد« :پیگیریهــای الزم از طریــق فرمانــداری
کرمــان و بخشــداری رایــن انجــام میشــود و تمــام نیروهــای
کار از طریــق بخشــداری و موافقــت بخشــداری انجــام
میشــود» .نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای
اســامی افــزود« :در صورتــی هــم کــه انفجارهایــی مرتبــط
بــا شــرکت منجــر بــه خســارت قناتهــای مجــاور شــود،
بــا تاییــد کارشناســی ،شــرکت نســبت بــه تامیــن آن اقــدام
خواهــد کــرد».

دبیر کانون کامیونداران کشور :

سهم  ۵۰درصدی بیمه رانندگان کامیون پرداخت نشد
دبیــر کانــون کامیــونداران کشــور گفــت :حــدود  ۱۰هــزار
راننــده کامیــون از ســال گذشــته تاکنــون بیمــه شــدهاند امــا
هیــچ یــک از ایــن راننــدگان مشــمول پرداخــت حــق بیمــه
 ۵۰درصــدی از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی نشــدند.
«احمــد کریمــی» در گف ـتو گــو بــا ایرنــا گفــت :بــا وجــود
اینکــه موقــع بررســی بودجــه ،کمیســیون تلفیــق مجلــس
پرداخــت ســهم  ۵۰درصــدی بیمــه راننــدگان از ســوی
ســازمان اجتماعــی را تصویــب کــرد امــا راننــدگان در بــدو
خدمــت از  ۵۰درصــد ســهم دولــت محــروم هســتند.
ویگفــت :بعــد از اعتراضهــای راننــدگان حمـلو نقــل بــرون
شــهری قــرار بــر ایــن بــود کــه  ۵۰درصــد حــق بیمــه همــه
راننــدگان بــرون شــهری اعــم از راننــدگان در حــال فعالیــت
و راننــدگان بــدو خدمــت توســط دولــت پرداخــت شــود؛
امــا ســازمان تامیــن اجتماعــی راننــدگان در بــدو خدمــت را
مشــمول ایــن مصوبــه قــرار نــداد.
دبیــر کانــون کامیــونداران گفــت :راننــدهای کــه در
ســالهای گذشــته بیمــه شــده اســت ماهانــه  ۳۱۷هــزار
تومــان حــق بیمــه پرداخــت میکنــد امــا راننــدهای کــه
بــه تازگــی کارت هوشــمند دریافــت کــرده ماهانــه ۶۳۴
هزارتومــان حــق بیمــه پرداخــت میکنــد.
وی ادامــه داد :اســتدالل ســازمان تامیــن اجتماعــی این اســت
کــه فقــط لیســت رانندگانــی کــه در ســال اجــرای ایــن قانــون
بیمــه شــدهاند را مــد نظــر قــرار دارد؛ ایــن درحالــی اســت
کــه هیــچ محدودیــت زمانــی و آمــاری بــرای ایــن قانــون
وجــود نداشــته ضمــن اینکــه تعــداد زیــادی از افــرادی کــه
از ایــن قانــون اســتفاده میکردنــد یــا بازنشســته شــدند یــا
بــا همــکاری کانــون بــه دلیــل اینکــه راننــده واقعــی نبودنــد
کارت هوشــمند آنهــا باطــل شــده اســت.

جریانی میخواهد جنگ و ایثارگری را وسیلهای برای حذف دیگران قرار دهد

رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه دولــت زمــان جنــگ کشــور را بــه گونــه ای
اداره کــرد کــه مــردم در زندگــی احســاس تنگنــا نکننــد،
تاکیــد کــرد :امــروز جریانــی میخواهــد جنــگ و
ایثارگــری را وســیلهای بــرای حــذف دیگــران قــرار دهــد.
بــه گــزارش امیدنامــه« ،محمدرضــا عــارف» در پیامــی
کــه بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس منتشــر شــده
اســت ،بــا گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس کــه امســال
مقــارن بــا مــاه محــرم ،مــاه نشــاندن بــذر آزادگــی و
رهایــی در جــان بشــریت توســط ســاالر شــهیدان ابــا
عبــداهلل الحســین (ع) اســت ،تصریــح کــرد :دفــاع مقدس
فصــل جدیــدی از نــگاه بــه زندگــی و تبییــن رابطــه
عاشــقانه انســان بــا خالــق اســت.
در پیــام وی آمــده اســت :زشــتی تهاجــم ،اشــغال ،تجــاوز
و ویرانگــری امــا در برابــر ،زیبایــی پایــداری ،ســربلندی و
دفــاع از کرامــت انســان و تمامیــت ارضــی و ســرافرازی

ایــران و انقــاب را نیــز داشــت .ایــران اگــر در دفــاع
مقــدس قهرمــان بــود ،قهرمــان آشــتی و صلــح مبتنــی
بــر عدالــت نیــز بــود.
در پیــام رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس بیــان شــده
اســت:جنگ آشــفتگی و مشــکل ایجــاد میکنــد ،ملــت
مــا نیــز مشــکل داشــت جنــگ میتوانســت قحطــی
بیــاورد امــا نــه تنهــا قحطــی نشــد بلکــه دولــت وقــت
بگونــهای کشــور را اداره کــرد کــه مــردم در زندگــی
احســاس تنگنــا نکننــد .جنــگ مــا ،تحمیلــی بــود یعنــی
مــا اهــل جنــگ نیســتیم و دفــاع مــا مقــدس بــود؛ ایــن
مواضــع امــروز هــم بــرای مــا خیلــی مهــم اســت.
عــارف در پیــام اظهــار داشــت :امــروز بایــد فریــاد
صلحخواهــی و اعتــراض مــا بــه جنــگ در جهــان
بلنــد شــود .چــه جنگــی کــه قدرتهــا و دولتهــای
توســعهطلب راه میاندازنــد و چــه جنگــی کــه
تروریســتها ایجــاد میکننــد .همچنــان کــه مقاومــت
در برابــر آن جنــگ تحمیلــی را جنــگ علیــه جنــگ و
دفــاع مقــدس میدانیــم ،امــروز بایــد آن صــدا را بلنــد
کنیــم و در مقابــل جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی بــا

وحــدت و انســجام و کنــار گذاشــتن برخــی اختــاف
نظرهــا نویــد بخــش پیــروزی در ایــن صحنــه هــم باشــیم.
در پیــام وی عنــوان شــده اســت :دفــاع مقــدس متعلــق
بــه کل کشــور و انقــاب و تاریــخ اســت؛ متاســفانه
امــروز جریانــی میخواهــد جنــگ و ایثارگــری را
وســیله ای بــرای حــذف دیگــران قــرار دهــد .ایثارگــران
و خانوادههــای معظــم آنهــا بهتریــن کســانی هســتند
کــه نبایــد اجــازه دهنــد ارزشهــا و عناویــن مقــدس
دســتاویز معامــات سیاســی بــه ویــژه حــذف نیروهــای
ارزنــدهای قــرار گیــرد کــه در دلبســتگی آنهــا بــه
انقــاب شــکی نیســت و اجــازه ندهنــد برخــی افــراد
افراطــی کــه ربطــی بــه جنــگ نــدارد ،میــداندار شــوند.
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســامی در
ایــن پیــام ضمــن آرزوی ســامتی و توفیــق بــرای همــه
ایثارگــران و خانوادههــای شــهدا ،از خداونــد متعــال
خواســت همــه مــا را قدرشــناس شــهداء ،رزمنــدگان،
جانبــازان و آزادگان دفــاع مقــدس و خانوادههــای
معظــم ایــن عزیــزان باقــی نــگاه دارد و توفیــق ادامــه راه
آنهــا را نصیبمــان ســازد.

معاون وزیر بهداشت:

دندان های پایه هفتمیها رایگان درمان میشود
معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی گفــت :دانشآمــوزان پایــه هفتــم تحصیلــی
در ســه مــاه اول ســال تحصیلــی میتواننــد بــه مراکــز
بهداشــتی مراجعــه و دندانهــای پوســیده خــود را
رایــگان درمــان کننــد.
علیرضــا رئیســی در گفتوگــو بــا ایرنــا افــزود :یــک
میلیــون و  ۲۰۰هــزار نفــر دانــش آمــوز پایــه ششــم داریــم
کــه بــر اســاس تفاهــم نامــه امضــا شــده بیــن آمــوزش
و پــرورش و وزارت بهداشــت ،در قالــب طــرح «مــدارس
عــاری از پوســیدگی دنــدان» ،خدمــات دندانپزشــکی
رایــگان بــه آنهــا ارائــه مــی شــود.
معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ادامــه داد :بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه ،متعهــد
هســتیم تــا دندانهــای پوســیده دانــش آمــوزان پایــه
ششــمی را کــه بــرای پایــه هفتــم ثبتنــام کردهانــد ،در
یــک مهلــت سـ ه ماهــه درمــان کنیــم .ایــن دانشآمــوزان

از زمــان شــروع ســال تحصیلــی تــا ســه مــاه فرصــت
دارنــد بــا در دســت داشــتن فــرم مربوطــه کــه آمــوزش
و پــرورش در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد ،بــه مراکــز
بهداشــت مراجعــه و دندانهــای پوســیده خــود را درمــان
کننــد.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح «مــدارس عــاری از
پوســیدگی دنــدان» از اســتان اردبیــل در ســال ،۹۷
گفــت :اکنــون ایــن طــرح در سراســر کشــور در حــال
انجــام اســت و  ۷۰۰هــزار دانشآمــوز تاکنــون عــاری از
پوســیدگی دنــدان شــده انــد.
رئیســی مردادمــاه امســال گفتــه بــود کــه دانــش آمــوزان
پایــه ششــم ،پیــش از ثبــت نــام بایــد بــا مراجعــه بــه
واحدهــای بهداشــت دهــان و دنــدان وزارت بهداشــت در
سراســر کشــور ابتــدا پوســیدگی دندانهــای خــود را
مــداوا کننــد و ســپس مجــوز ثبــت نــام بگیرنــد .مرحلــه
اول طــرح «مــدارس عــاری از پوســیدگی دنــدان» تــا

رئیس هیات عامل ایمیدرو:

دیگر سرمایهگذاریهای موازی انجام نمیشود

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو گفــت:
دیگــر ســرمایهگذاریهای مــوازی انجــام
نمیشــود و فعالیتهــا و پروژههــا در قالــب
یــک زنجیــره انجــام میگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،خــداداد غریبپــور در
مجمــع ســالیانه ســازمان توســعه و نوســازی
معــادن و صنایــع معدنــی (ایمیــدرو) کــه در
محــل ایــن ســازمان برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
بــرای کاهــش اثــرات تحریمــی ســازماندهی
خوبــی صــورت گرفتــه کــه باعــث شــده
اردیبهشــت ســال  ۹۷ســتاد تدابیــر ویــژه
تشــکیل شــود .ایمیــدرو برنامههــای وزرات
صمــت را فرمولــه و اجرایــی کــرده بهگونـهای
کــه  ۱۴.۵میلیــارد دالر طــرح معدنــی را
اجرایــی کردیــم و ظرفیتهــای جدیــد
ســرمایهگذاری را ایجــاد خواهیــم کــرد .وی
ادامــه داد :فــوالد مبارکــه ،فــوالد هرمــزگان
در بــورس افزایــش ســرمایه داشــتند و در

شــرکت هایــی همچــون چادرملــو و گلگهــر
نیــز افزایــش ســرمایه خواهیــم داشــت.
رئیــس هیــات عامــل ســازمان توســعه و
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران
(ایمیــدرو) اظهــار کــرد :بــا برنامهریزیهــای
انجــام شــده دیگــر ســرمایهگذاریهای
مــوازی انجــام نمیشــود و فعالیتهــا و
پروژههــا در قالــب یــک زنجیــره انجــام
میپذیــرد .برخــی شــرکتها از بنــگاه
داری خــارج شــده و بــه عنــوان ســرمایهگذار
فعالیــت خواهــد کــرد .وی ادامــه داد:
امــروزه سیاســتگذاران ،برنامــه ریــزان و
کارآفرینــان ،تــاش خــود را بــرای افزایــش
تــوان اقتصــادی بــه کارگرفتــهنــد تــا ایرانــی
همــواره ســربلند و آبــاد داشــته باشــیم .اکنون
فرصتــی مغتنــم بــه دســت آمــده تــا کاهــش
اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی محقــق شــود .بــه
فرمــوده مقــام معظــم رهبــری اگــر بخواهیــم
جایگزینــی بــرای درآمدهــای نفتــی پیــدا
کنیــم ،بخــش معــدن از بهتریــن جایگزیــن
هــا اســت .بــه واقــع حــوزه معــدن و زنجیــره
پاییــن دســت آن ،ظرفیتــی فراتــر از وســعت
ایــران زمیــن ،بــرای توســعه در یــک اقتصــاد
مولــد را دارد.

انتهــای ســال  ۹۸پایــان مــی یابــد و پیــش بینــی مــی
کنیــم وضعیــت کشــور در شــاخص پوســیدگی دنــدان،
پــس از پنــج ســال بــه نقطــه مطلوبــی برســد.
وی اضافــه کــرده بــود کــه ســه هــزار و  ۲۰۰واحــد
دندانپزشــکی بــه صــورت رایــگان ،ایــن تعــداد دانــش
آمــوز را معاینــه و دندانهــای پوســیده آنهــا را مــداوا
کردنــد .بــا اجــرای ایــن طــرح پیــش بینــی مــی کنیــم
دانــش آمــوزان مقاطــع تحصیلــی هفتــم ،هشــتم و نهــم
دبیرســتانهای کشــور ،بعــد از ســه ســال همــه عــاری از
پوســیدگی دنــدان شــوند.
بــه گفتــه وی ،گــروه ســنی ششــم ابتدایــی ،از گــروه هــای
هــدف و مهمتریــن رده ســنی بــرای آمــوزش پذیــری
بهداشــت دهــان و دنــدان اســت.

وزیر صنعت تاکید کرد:

گردش مالی معادن باید در استان خودشان باشد
طبــق تاکیــد وزیــر صنعــت ،بــا توجــه بــه
اینکــه معــادن ایــران بــه طــور معمــول در
مناطــق محــروم قراردارنــد ،الزم اســت کــه
بــه ایــن مناطــق توجــه ویــژه صــورت گرفتــه
و از نیــروی انســانی تــا گــردش مالــی آنهــا
از همــان اســتانها باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مجمــع ســالیانه ســازمان
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی
ایــران (ایمیــدرو) در محــل ایــن ســازمان
بــا حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
و همچنیــن اعضــای هیــات مدیــره ایــن
ســازمان برگــزار شــد .در ایــن مراســم خــداد
غریبپــور  -رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو
 گفــت ۱۴.۵ :میلیــارد دالر طــرح معدنــیرا اجرایــی کــرده و ظرفیتهــای جدیــد
ســرمایهگذاری را ایجــاد خواهیــم کــرد.
عــاوه برایــن بــا برنامهریزیهــای انجــام
شــده دیگــر ســرمایهگذاریهای مــوازی
انجــام نمیشــود و فعالیتهــا و پروژههــا
در قالــب یــک زنجیــره انجــام میپذیرنــد.
همچنیــن رضــا رحمانــی  -وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت  -نیــز بــا بیان دو خواســته
ایــن وزارتخانــه در رابطــه بــا معــادن گفــت:
از جملــه مــواردی کــه در حــال حاضــر

بــه آن تاکیــد فــراوان داریــم ،توجــه بــه
مناطــق محــروم اســت .اکنــون سیاســتی
ابــاغ شــده کــه خواســتار آن شــدهایم
کــه بــرای معــادن و صنایــع معدنــی ،از
همــان مناطــق نیــرو جــذب و اســتخدام
شــوند ،بایــد گردشهــای مالــی اســتانها
در همــان اســتان صــورت گیــرد و لزومــی
نــدارد کــه همــه حســابها و ســپردهها در
بانکهــای تهــران باشــد .همچنیــن تامیــن
و تــدارک همــه ملزومــات ایــن معــادن از
همــان اســتانها تامیــن شــود.
وی همچنیــن اعــام کــرد :تــا ســال ،١۴٠٠
 ١٠میلیــارد دالر واردات را تبدیــل بــه
ســاخت داخــل خواهیــم کــرد.
رحمانــی همچنیــن در حاشــیه ایــن مجمــع
در جمــع خبرنــگاران ،از کاهــش تعــداد
خودروهــای خوابیــده در کــف خودروســازان
بــزرگ خبــر داد و گفــت :دو شــرکت بــزرگ
خودروســازی تــا چنــدی پیــش ،بالــغ بــر
 ۱۵۰هــزار دســتگاه خــودروی ناقــص در
کــف پارکینــگ داشــتند امــا در حــال حاضــر
تعــداد خودروهــای ناقــص کاهــش یافتــه
اســت کــه نشــان میدهــد راهحــل ایــن
مشــکل پیــدا شــده اســت.

