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2 تسنیم:   شیخی؛ مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان کرمان  اظهار داشت: از 
تاریخ 27 مرداد ماه تا کنون یک میلیون عدد ماسک ارزان قیمت در استان کرمان توزیع شده است. 
وی از توزیع ماسک در 14 شهرستان و در 18 مرکز در استان کرمان به همت اتحادیه انجمن ها 
اسالمی دانش آموزان خبر داد و افزود: این خدمات به وسیله دانش آموزان انجمن های اسالمی دانش 
آموزان استان کرمان و با پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان در حال انجام است.  
وی عنوان کرد : از تاریخ 20 شهریورماه جاری نیز توزیع ماده ضد عفونی ارزان قیمت نیز آغاز شده 

است.

 یک میلیون ماسک 
زیر قیمت بازار

 در استان کرمان 
توزیع شد 

خبــر

باشگاه خبرنگاران: محمد رضا جهانگیری ؛ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان در جلسه هماهنگی مسابقات ملی مهارت گفت: این مسابقات 
از 22 ت 28 آذرماه سال جاری در کرمان و شهرستان سیرجان برگزار می شود و مسابقه های ملی مهارت در شناسایی نخبگان مهارتی، و استفاده از ظرفیت ها 
در راستای پیشبرد هدف های اقتصادی، اشاعه فرهنگ مهارت آموزی، توسعه و ترویج گفتمان مهارت در بین جوانان، ارتقا سطح استاندارد سرفصل های آموزشی 
و ایجاد فرصت مناسب برای تبادل اطالعات فنی و حرفه ای خواهد بود. در این جلسه سرپرست فرمانداری سیرجان با اشاره به نقش مهم آموزش های مهارتی 
در اشتغال، معیشت و توسعه اقتصادی گفت: این مسابقات در کشور ما رقابت خوبی در بهبود آموزه های ملی مهارت است و شهرستان سیرجان اماده هرگونه 

همکاری برای هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات ملی مهارت خواهد بود.  

برگزاری مسابقات ملی مهارت در سیرجان

گرچه خالف آمِد عادت بود و اداره ی صنعت، معدن و 
تجارت سیرجان برای نخستین بار مبادرت به برگزاری 

جلسه ی پرسش و پاسخ، کرده بود. 
اداره  رییس  خواجویی؛  محمدرضا  خبری  کنفرانس 
ظهر  از  پیش  سیرجان،  تجارت  و  معدن  صنعت، 
یکشنبه ی هفته ی جاری با یک ساعت تاخیر آغاز شد. 
نشستی که یک ساعتش به گزارش عملکرد این اداره 
در سیرجان گذشت. گزارشی که از فشار هرچه بیشتر 

دولت به صنوف خبر می داد به اسم کنترل قیمت ها.

 گویی مقصر تورم خود کسبه اند
گویی مقصر اصلی تورم افسارگسیخته پیدا شده باشد 
و دیواری کوتاه تر از کسبه هم نیافته اند. این را هم در 
سخنان خواجویی درباره ی اعمال قدرت اداره ی تحت 
دادن  تکان  و هم در سر  احساس کرد  امرش می شد 

برخی حضار به عنوان عالمت تایید.
در  صمت  وزارت  نماینده ی  عنوان  به  خواجویی 
صورت  صدور  و  برچسب  نصب  لزوم  از  شهرستان 
حساب به تمامی  صنوف در سطح شهر خبر می دهد 
و  سوءاستفاده  سبب  برچسب  »نبود  می گوید:  و 
گران فروشی می شود. فروشندگان بهانه ی متغیر بودن 
قیمت ها را برای نزدن برچسب می آورند اما وقتی که 
به دالیل گوناگون نوسانات قیمت داریم یکی از عواملی 
قیمت  کنترل  در  مهمی  نقش  و  است  تاثیرگذار  که 
امام  خیابان  از  که  است  برچسب  طرح  دارد،  اجناس 
شروع کردیم. و این کار را ادامه خواهیم داد و در تمام 
خیابان ها و حتا بخش های سیرجان همچون زید آباد، 

گلستان.... این کار انجام خواهد شد.«
نظارت بر میوه فروشی ها 

بار  تره  و  فروشی ها  میوه  بر  الکترونیک  نظارت  طرح 
شهرستان با نصب یک  LCD که با یک خط اینترنت 
برای  می شوند  وصل  صمت  اداره  مرکزی  سیستم  به 
برنامه های  دیگر  از  قیمت ها  لحظه ی  به  لحظه  درج 
دولت است. اما به این ابهام اشاره نمی شود؛ چرا اقتصاد 

کشور دچار چه سو مدیریتی شده که قیمت کاالهای 
مانند  نیز  مردم  ماندن  زنده  برای حداقل های  اساسی 

ارز و سکه دچار نوسان لحظه ای باشد!؟
سوال  طرح  جای  به  خبرنگاران  اکثر  میان  این 
مشخص، ترجیح می دهند از گرانی ها بنالند و با ذکر 
تجربیات شخصی خودشان برای رییس اداره صنعت، 

معدن و تجارت سیرجان درددل کنند!  
گران فروشی  با  جدی  برخورد  خواستار  هم  برخی 
هستند و حتا طرح های مضحکی مثل اعالم قیمت ها 
پیشنهاد  را  نصیری  و  امام  خیابان  دو  بلندگوهای  از 

می دهند!
صمت  وزارت  و  دولت  اقتصادی  سیاست های  گرچه 
هم در بی اساسی کم از همین گونه پیشنهادها ندارد. 
اگر شرایط اقتصاد با بگیر و ببند بهبود می یافت، زندان 
و اعدام انواع و اقسام سلطان های ریز و درشت کاالهای 
مختلف در این سال ها دردی از گرانی دوا کرده بود و 

باری از کمر شکسته ی مردم برداشته بود.
مردم مطالبه گر نیستند

جالب اینکه خواجویی توپ را در زمین همین مردم 
می اندازد که به قول او مطالبه گر نیستند و گران فروشی 

را از طریق تلفن 124 به این اداره اعالم نمی کنند. 

مردم  سال ها  این  طول  در  اینکه  برای  شاید  گرچه 
هر  اقتصاد  امروزه  شده اند؛  متوجه  مسووالن  از  بهتر 
سیاست های  و  جهانی ست  تجارت  به  وصل  کشوری 
منفی  و  مثبت  تاثیر  اقتصادشان  روی  کشورها  کلی 
خود را می گذارد. مردم برای بهبود معیشت شان رای 
به عادی سازی روابط سیاسی و تجاری با جهان دادند 
دوران  سبک  به  دارند  اصرار  همچنان  مسووالن  اما 
ناصری با داغ و درفش و فلک و جریمه نرخ ها را ثابت 

نگه دارند!
احتکار داریم تا احتکار

احتکار و کاالی  تفسیر معنای  توسعه دادن دامنه ی 
دولت  صمت  وزارت  برنامه های  از  دیگر  یکی  قاچاق 
روحانی ست که خواجویی هم در سیرجان از آن پرده 
احتکار  انواع  نیست.  نوع  یک  فقط  »احتکار  برداشت: 

داریم که با آن ها برخورد خواهیم کرد. 
کشف  پرونده های  مجموع  جاری  سال  ابتدای  از 
کاالیی  ارزش  با  پرونده   11 سیرجان  در  کاال  احتکار 
بیش از 1۹ میلیارد و ۳۳0 میلیون ریال و پرونده های 
کشف کاالی قاچاق به تعداد 4 پرونده با ارزش بیش از 
۳میلیارد و ۶00 میلیون ریال بوده که همگی از طریق 

دریافت گزارش های مردمی کشف شده اند.«

ایجاد می کند مبادا دولت  سیاستی که این شبهه را 
محروم شده از فروش نفت، می خواهد با جریمه تراشی 
برای صاحبان سرمایه و کسب و کار، کسری بودجه اش 
اینگونه  را  نفت  به  اقتصاد غیرمتکی  و  را جبران کند 

تعبیر و تفسیر کرده است!؟
شیوه ی سلیقه ای و غیرهمه گیر اجرای طرح مبارزه با 
کاالی قاچاق در سیرجان طی چند هفته ی گذشته نیز 

بر چنین شبهاتی مهر تایید می زند.
بیش  گریز  موجب  سیاست  این  آیا  صورت  این  در 
چنین  تداوم  با  نمی شود؟  کشور  از  سرمایه   پیش  از 
اقتصاد  سبد  در  مانده  مرغ ها  تخم  باقی  آیا  شیوه ای 
به  تشویق  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  یعنی  ایران، 

سرمایه گذاری در امارات و ترکیه و... نخواهند شد؟
مجوزهای بی رویه برای

 بهره برداری معادن
مجوزهای بی حساب و کتاب و بی رویه ی اداره صمت 
برای اکتشاف و بهره برداری معادن در سیرجان، اعطای 
مجوز به صنایع آبخور در کویر و دور زدن اداره محیط 
زیست از جمله پرسش هایی  بود که خواجویی ترجیح 
»در  که:  بهانه  این  یا  رد شود.  آن ها  از  زودتر  می داد 
با  یا  نیست«  شهرستان  اداره ی  مسئولیت  حیطه ی 
از  آب  انتقال  سرخرمِن  وعده ی  دادن  قرار  دستاویز 
خلیج فارس و همچنین با شعارهای کلی پیرامون لزوم 

حفظ محیط زیست. 
خواجویی  خود  پرسش ها  همین  از  پیش  تا  گرچه 
بهره برداری  و  اکتشاف  مجوزهای  اعطای  داشته 
معادن در شهرستان را به عنوان یک دستاورد مثبت 

برمی شمرده است!
از فحوای سخنان خواجویی می توان پی برد سیاست 
طرفی  از  که  گرفته  شکل  مدار  و  قرار  این  بر  دولت 
این  ملی-معدنی  منابع  بر  بیشتر  هرچه  فشار  با 
کاال،  قبال  در  چین  به  معدنی  مواد  صادرات  و  ملت 
تالش شود  دیگر  از سوی  و  شوند  زده  دور  تحریم ها 
با سیاست قهری ثابت  اقالم خوراکی و اساسی مردم 
در  روغن  و  مرغ  تخم  قیمت   افزایش  با  گرچه  بماند 
همین چند روز آشکار شده، همه ی این کارها به قول 

خودمان سیرجانی ها: »زور خوابیِدکایی ست.«

رونمایی از روش کنترل قیمت ها در نشست رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان؛

آزمودِن آزموده های بی تاثیر
     حسام الدین اسالملو

روحانی: نحوه فروش خودرو اصالح شود
چشم آقای رییس جمهور

 اصالح می کنیم!
عصرایران؛ مصطفی داننده- رییس جمهور روحانی گفته است که 
رییس  آقای  اصالح شود. چشم،  فروش خودرو  و  خرید  نحوه  باید 
جمهور! ما مردم همین امروز دستور می دهیم تا سیستم دچار تحول 

شود و دست واسطه ها از بازار قطع شود.
نبودیم!  بازار  در  بلبشو  این  شاهد  ما  تا  بودید  گفته  زودتر  کاش 
با ما مردم این همه تعارف دارند. واقعا هر  نمی دانم چرا مسؤوالن 

مشکلی هست بگویید تا ما با جان و دل آن را حل کنیم.
گره های  شدن  باز  از  خبرهایی  منتظر  فقط  مردم  روزها  این 
که  می گوید  وقتی  ببینند  را  شما  می خواهند  هستند.  زندگی شان 
خودرو  قیمت  شدن  گران  شاهد  دیگر  یا  شد  ثابت  دالر  قیمت 
نخواهیم بود. دیگر زمان وعده دادن گذاشته است. هنوز وعده های 
مردم  هنوز  می زند.  زنگ  گوش مان  در  کلیساها  ناقوس  مثل   ۹۶
منتفی  گویا  البته  که  گشایشی  هستند.  اقتصادی  گشایش  منتظر 
شد و معلوم نیست چرا رییس جمهور وعده کاری را داد که هنوز 
نهایی نشده بود و به تنهایی نمی توانست در مورد آن تصمیم بگیرد.

به جای  فعلی  و  قبلی  در مجلس  نمایندگان  بلکه  روحانی  تنها  نه 
تصمیم گیری ، ُغر می زدند و می زنند. اگر فکر می کنید کار جایی 
انجام آن کنید.  می لنگد، قانون تصویب کنید و دولت را مکلف به 
به خدا که شما مسؤول هستید نه ما مردم. شما باید کارها را انجام 

دهید.
مسوولین را برای چه انتخاب می کنند؟ برای اینکه مشکالت را حل 
کنند و کشور را در مسیر توسعه قرار بدهند. مثال وقتی هوای شهری 
آلوده است، مسوولین باید فکری به حال آن کنند. وقتی گرانی از در 
و دیوار شهر مثل مرد عنکبوتی باال می رود باید فکری به حال آن 
کنند. وقتی سیل می آید و خانه ها را تبدیل به استخر می کند، فکری 
به حال آن کنند. وقتی بیکاری تبدیل به مهم ترین دغدغه خانواده ها 

شده است، فکری به حال آن کنند.

بزنند و مثل  انتخاب می شوند که حرف  اما مسوولین  در کشور ما 
مردم ُغربزنند. از ناکارآمدی  ها بنالند و مشکالت را به گردن دیگری 

بیندازند.
ما از مسوولین نمی خواهیم از مشکالت بگویند. ما می خواهیم آنها 
گرفتاری های مردم را حل کنند. اگر قرار به حرف زدن بود ما بهتر از 
آنها حرف و ُغر می زنیم.ما دچار مسوولین شده ایم که جای مردم را 
گرفته اند. مردم از شرایط گالیه می کنند، مسوولین گالیه می کنند و 

گویی دستی از غیب باید مشکالت کشور را حل کند.

      خبر

  عکس: سید محمد فروزنده

هفته

رگامی باد

 هفته دفاع مقدس یادآور حادثه ای عظیم در سیر انقالب ملت ماست

مدیر عامل شرکت گهرزمین در دیدار با مدیران این شرکت مطرح کرد:

نگاه ويژه به بخش توسعه اي و جايگاه ويژه نیروي انساني در شركت گهرزمین
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
عامل شرکت سنگ  میرزایی مدیر  روز سه شنبه مهندس وحید  صبح 
شرکت  این  مدیران  و  معاونین  با  صمیمی  نشستی  در  گهرزمین  آهن 

دیدار نمود.
در این جلسه که در سالن کنفرانس ساختمان شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی واقع در مجتمع گهرزمین برگزار گردید مهندس وحید میرزایی 
تغییرات، مثبت است و  اینکه همیشه  به  اشاره  با  مدیرعامل گهرزمین 
باعث پویایی و تحرک یک مجموعه می باشد گفت: شرکت گهرزمین با 
تقویت فضای صمیمی و همدلی به کار و فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیرعامل گهرزمین با تاکید بر  اهمیت تولید در راستای منویات مقام 
معظم رهبری و نام گذاری سال جاری بر همین اساس خاطرنشان کرد: 
تولید  روند  بر  گذار  تاثیر  عوامل  از  یکی  کرونا  ویروس  متاسفانه شیوع 

بود که امیدواریم این عقب افتادگی ها در تمامی حوزه ها جبران شود.
و  دانست  اهمیت  حایز  بسیار  را  انسانی  نیروی  جایگاه  همچنین  وی 
تصریح کرد: باتوجه به اینکه فعالیت در بخش معدن دارای سختی کار 
انسانی نگاه ویژه ای داشت و نگاه من  به نیروی  باید  باشد،  خاصی می 
یک دیدگاه مدیریت عملیاتی و اجرایی می باشد و امیدوارم در مسیر 
سایت سیرجان  در  را  مجموعه  مدیریت  کاری  تمرکز  بتوانیم  رو  پیش 

داشته باشیم.
 میرزایی در ادامه با اشاره به برنامه های توسعه ای این شرکت عنوان 

کرد: امیدواریم عالوه بر نگاه ویژه در بخش توسعه ای، در مدل توسعه 
با  بتوانیم  باید  و  باشیم  داشته  را  موثری  نقش  نیز  محروم  مناطق  ای 
تالش و ایجاد زیرساخت ها، برنامه های مناسبی را در بحث محرومیت 

زدایی اجرا کنیم. 
وی گفت: یکی از سیاست های جدی مدیریت جدید، بحث شفاف سازی 
خواهد بود تا بتوان با رعایت حقوق افراد، همه موارد را بصورت شفاف 
جدید  انتصابات  به  اشاره  با  پایان  در  گهرزمین  مدیرعامل  نمود.  ارائه 

مسئولیت  که  دوستانی  با  همکاران  تمامی  است  امید  کرد:  خاطرنشان 
های جدید را به عهده گرفته اند کمال همکاری را داشته باشند.وی در 
پایان گفت :تمامی پیشرفت های مجموعه گهرزمین حاصل تالش تمامی 
همکاران است و جا دارد از مدیرعامل سابق بخاطر تالش هایی که در 

جهت توسعه شرکت گهرزمین داشتند تقدیر و تشکر کنم.
ضمن  نیز  پشتیبانی  و  اداری  معاون  بهنیا  محمد  مهندس  همچنین 
عنوان  وی  اعتماد  حسن  بواسطه  شرکت  مدیرعامل  از  تشکر  و  تقدیر 

کرد:امیدواریم بتوانیم با توانی مضاعف و انگیزه ای دو چندان در راستای 
اهداف شرکت عمل نماییم. در ادامه، مدیران بخش های مختلف شرکت 
گهرزمین ضمن ارائه گزارشی از حوزه مدیریت خود به طرح مهمترین 

مشکالت و موانع واحدهای مربوطه پرداختند.
از  این نشست مدیر عامل گهرزمین و جمعی  پایان  از   همچنین پس 
مدیران گهرزمین از خط در حال احداث گندله سازی این شرکت بازدید 

نمودند.


