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در پی انتخابات پرحاشیه شرکت معدنی و صنعتی 
اسالمی  شورای  گذشته  روز  جلسه  در  گهرزمین، 
سیرجان با حضور تمامی اعضا، نسبت به مداخالت 
به عمل آمده توسط مسوولین استانی و کشوری، از 

سوی اعضای شورا انتقادهای بسیاری وارد شد. 
ابوذر زینلی؛ ریاست شورای اسالمی شهر سیرجان 
گفت: »شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم حق 
دخالت در تمامی امور فرهنگی اجتماعی و اقتصادی 
دخالت های  به  نسبت  جد  طور  به  و  دارند  را  شهر 
استان کرمان در مجلس شورای  نمایندگان  نابجای 
اسالمی انتقاد می کنیم. استخوان های مردم سیرجان 
آقای  و  است  خردشدن  حال  در  گرانی  فشار  زیر 
نماینده ای که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را 
بر عهده دارد وظایف خود را فراموش کرده و برای 
حق مردم ما تعیین تکلیف می کند.  این شهر اگرچه 
شورا،  اما  ندارد  فرماندار  نیم  و  سال  یک  حدود  در 
شهردار و امام جمعه دارد و نیازی به زحمت آقایان 

هم استانی ندارد.«
حق دل مردم سیرجان به پل های 

روگذر و زیرگذر در شهر کرمان تبدیل شده
 زینلی در ادامه افزود: »مردم ما حق دارند با وجود 
اما  کنند  زندگی  استاندارد  شهری  در  غنی  معادن 
جاری  سال   در  سیرجان  شهرداری  متاسفانه سهم 
از این غنا ۱۱ میلیارد و سهم شهرداری کرمان ۳۸ 
میلیارد تومان بوده است که متاسفانه به دلیل رایزنی 
استان کرمان  نماینده در  آقایان  با  های پشت پرده 
حق دل مردم سیرجان به پل های روگذر و زیرگذر 
در شهر کرمان تبدیل شده است و معادن ما قربانی 
از  است  شده  برخی  سیاست های  و  طلبی  منفعت 
که  می خواهیم  نماینده شهرستان  شهباز حسن پور؛ 
نسبت به این دخالت های نابجا واکنش مثبت نشان 
دهد وگرنه با آگاه سازی مردم و استفاده از پتانسیل 
برای  گری  مطالبه  به  نسبت  مردم  اجتماعی  های 
جلوگیری از این گونه مسائل استفاده خواهیم کرد.« 

خواجویی: با این امضاها نمایندگان، قانون 

مصوب خودشان را نقض می کنند
اسماعیل خواجویی؛ رئیس شورای شهرستان نیز در 
ضد  استان  نمایندگان  »عملکرد  گفت:  چنین  ادامه 
مجلس  در  نمایندگان  که خود  است  تجارتی  قانون 
شورای اسالمی تصویب کرده اند و قطعاً این موضوع 

از طریق شورای شهرستان پیگیری خواهد شد.«
 خدامی: یکی از دالیل گرانی در سیرجان، 

معادن هستند
شهر  معادن،  خاطر  به  گفت:  نیز  خدامی؛  حسن 
سیرجان گران ترین شهر استان کرمان است و مردم 
این شهر بهای سنگینی را بابت معدن گل گهر می 
پردازند. این گرانی ها به خاطر افزایش قیمت امالک 
در سیرجان است و در کنار آن آالینده های مخرب 
است  کرده  مخل  را  مردم  سالمت  و  زیست  محیط 
اما سود معادن به نام مردم سیرجان و به کام سایر 
گهر  گل  مسوولین  شود.  می  تمام  استان  شهرهای 
معتقدند که در ازای این همه مخاطره ورزشگاه امام 
علی )ع( را تجهیز کرده اند در صورتیکه این ورزشگاه 

برای برند شدن تیم فوتبال خودشان است و سودی 
برای رفاه و آسایش مردم ندارد.

تخریب محیط زیست شهرستان سیرجان برای 
مردم ما و سود آن به جیب غیر بومی هاست

حسن  صحبت های  تکمیل  در  نیز  عسگری  محمد 
خدامی گفت از آب این شهر تا تمام زیرساخت های 
تخریب  زیان  گرفتند  قرار  تحت الشعاع  همه  آن 
و  ما  مردم  برای  سیرجان  شهرستان  زیست  محیط 
نمایندگان  به  هاست.  بومی  غیر  جیب  به  آن  سود 
شهرهای دیگر پیشنهاد می کنم که به آقای حسن پور 

فقط مشاوره دهند نه دخالت.
در نبود فرماندار آقایان نماینده برایمان تصمیم 

می گیرند
 امین صادقی نیز با انتقاد شدید نسبت به بالتکلیف 
ما  گفت  سیرجان  ویژه  فرمانداری  وضعیت  بودن 
باشد  نداریم که پیگیر مشکالت شهرستان  فرماندار 
و به همین دلیل آقایان نماینده و وزارت کشور برای 
امضای  نمی دانند  آقایان  اما  می گیرند.   تصمیم  ما 

اساسی  قانون   ۴۴ اصل  و   ۱۱۳ ماده  حمایتی شان 
اخبار  روزها  این  و  است  برده  سوال  زیر  را  کشور 
متناقض پیرامون معدن گهرزمین بار روانی بسیاری 
است  تعجب  باعث  است.  کرده  ایجاد  مردم  روی  بر 
شرکت  این  در  اختالس  باالی  ارقام  از  فقط  آقایان 
مراجع  ولی  کنند  می  صحبت  صنعتی  و  معدنی 
درز  خبرهای  این  به  نسبت  واکنشی  هیچ  قضایی 
طاهره  درخواست  به  جلسه  ادامه  در  ندارند.   شده 
نمودن دو کمیسیون جدید  اضافه  برای  جهانشاهی 
سیرجان  اسالمی  شورای  همیشگی  کمیسیون  به۶ 
اعضای  نظرات  و  آرا  اساس  بر  که  شد  گیری  رای 
شورا کمیسیونی با نام موقتی گردشگری، تفریحی و 
صنایع دستی با ۴ رای تصویب شد و کمیسیون امور 
بانوان و خانواده به تصویب نرسید و قرار بر این شد 
به عنوان یک کمیته مستقل زیرمجموعه کمیسیون 
در  کند  فعالیت  شورا  اجتماعی  و  ورزشی  فرهنگی 
انتها نیز کمیسیون ها با داوطلب شدن اعضای شورا 

تفکیک و تعیین گردید.

انتقادهای اعضای شورای شهر نسبت به وضعیت شرکت گهر زمین؛

چنبره ی کرمانی ها  بر معادن سیرجان

فارس: معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: طرح امید برق از نیمه مهرماه کلید می خورد و 
مشترکان کم مصرف در ماه های غیرگرم باید ۸0 کیلووات و در ماه های گرم کمتر از ۱00 کیلووات و در مناطق گرمسیر کمتر از ۴00 کیلووات 
مصرف داشته باشند . وی ظهار داشت: پیش بینی می شود ۳0 میلیون نفر در کشور و یک میلیون نفر در استان کرمان جزو مشترکان کم مصرف 
برق در طرح امید برق قرار گیرند که برق آنها رایگان می شود. معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شمال استان کرمان عنوان 
کرد: سه دسته مصرف کننده کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف داریم که ۳0 درصد مشترکان کم مصرف هستند که حدود ۳0 میلیون 

جمعیت را در بر دارد.

خبــر
ایسنا: رییس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در مناطق شهری برقیکمیلیونکرمانیباصرفهجویی»رایگان«میشود

و مدارس پرجمعیت استقبال بین ۲0 تا ۸0 درصد متغیر است و بحمدهلل تاکنون مشکل خاصی 
در برگزاری کالس ها و شیوع کرونا در مدارس نداشته ایم. وی درباره وضعیت فعالیت مدارس 
استان کرمان اظهار کرد: مدارس سراسر استان باز هستند و براساس بررسی انجام شده بیش از 
۶0 درصد دانش آموزان از کالس های حضوری استقبال کرده اند. وی با بیان اینکه استقبال دانش 
آموزان از حضور در کالس های درس در مناطق روستائی و مناطق کم جمعیت باالی ۹0 درصد 

و حتی در برخی روستاها ۱00 درصد بوده است.

استقبال 6۰ 
درصدی دانش 

آموزان کرمانی از 
کالس های حضوری

 استاندار کرمان: نباید خدمت رسانی
 به مردم تعطیل شود

سراسر  شهرداران  همایش  در  سه شنبه  روز  کرمان  استاندار  ایرنا: 
استان کرمان گفت: قانون گذاری مناسب و حوزه فرهنگی زیربنای رفع 
مشکالت هر کشور و استانی است و نباید تا اصالح قوانین مشکل دار 
دست روی دست گذاشت بلکه باید ارائه خدمت به مردم بر اساس 

ظرفیت قوانین ادامه یابد.
محمدجواد فدایی افزود: این همایش به جای بیان مشکالت، بندهای 
قانونی که به مانعی برای فعالیت ها تبدیل شده را به بحث و تبادل 

بگذارد تا در نهایت به یک طرح برسیم.
وی از شهرداران استان کرمان خواست تا پیشنهادات خود برای رفع 
مشکالت و یا اصالحات مورد نیاز قوانین و آیین نامه ها را تهیه و به 

مجمع نمایندگان استان ارائه کنند.
مشکالت  افزود:  خود  مدیریتی  سابقه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
شهرداران طی ۳0 سال گذشته تغییری نکرده که این امر جای تاسف 
و سوال دارد که چگونه مشکالت هنوز رفع نشده و علت اصلی آن 

است که به اصول اساسی فعالیت ها توجهی نمی شود.
اصولی  صورت  به  را  کارها  داریم  عادت  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
استفاده  به صورت صحیح  موجود  ابزار  از  و  ندهیم  انجام  اساسی  و 

نمی کنیم و ابزار ما قوانین است.
تاکید بر شفافیت قانون 

فدایی با بیان اینکه مهمترین قوه جمهوری اسالمی قوه مقننه است 
گفت: مشکالت تا تصویب قانون صحیح رفع نمی شود زیرا برای رفع 
باید  قوانین  و  نیازمندیم  قانونی  ظرفیت  به  ابتدا  مشکالت  مطلوب 

شفاف و گویا باشند.
نباید  قانون  داشت:  بیان  قوانین  شفافیت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
باشد ما  برداشت خاصی داشته  از آن  باشد که هر کسی  به گونه ای 
باید ابتدا قوانین را اصالح کنیم و یک واقعیت این است که مجالس 
برخی  زیرا  نیست  تخصصی  و  کارشناسی  مجالس  ما  قانون گذاری 

قوانین تاثیرگذاری الزم را ندارند.
اینکه آسیب اصلی تعطیلی پروژه ها متوجه  بیان  با  استاندار کرمان 
مردم است و نه دستگاه ها گفت: مسووالن استان و شهرداران در هیچ 

شرایطی نباید بگذارند که خدمت رسانی به مردم تاخیر داشته باشد.
وی تصریح کرد: تعامالت بین دستگاه های اجرایی به قانون، آیین نامه 
و فرهنگ بازمی گردد اما در برخی موارد تعامالت بین این دستگاه 
وجود ندارد که آسیب آن به مردم می رسد و نباید به بهانه قانون و 

آیین نامه و عدم تعامل ارائه خدمت به مردم متوقف شود. 
شرایط  باید  شهرداری ها  وجودی  فلسفه  به  توجه  با  گفت:  فدایی 
دشواری  دالیل  از  یکی  و  کنند  فراهم  مردم  برای  را  راحت  زندگی 
فعالیت شهردارها در وجود نداشتن قوانین مناسب و همچنین تعامل 
با شوراهای شهر و نداشتن تخصص است اما با وجود همه این ها نباید 

خدمت رسانی به مردم تعطیل شود.

      خبر

        معظمه صادقی نژاد


