خبــر

اعطای لوح تقدیر به دکتر مهدی ابنا

از سوی نماینده سیرجان در مجلس شورای اسالمی ،معاونت حقوقی
وزارت بهداشت و مدیر عامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
سیرجان ،لوح تقدیر به دکتر مهدی ابناء ،رئیس بیمارستان تامین
اجتماعی سیرجان اهدا شد.

شهر

3

گفتارنو :سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی کرونا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :وام  ۱.۵تا
وام دو میلیون تومانی
 ۲میلیون تومانی به سه گروه تعلق میگیرد .وی گفت :لیست گروه اول شامل کارگران ساختمانی که
تامین اجتماعی در اختیار ما می گذارد ،گروه دوم رانندگان و دستفروشانی که وزارت کشور معرفی می
به چه افرادی
کند و گروه سوم کارگرانی هستند که در اصناف آسیب دیده از کرونا کار می کنند یا می کردند که از
تعلق خواهد گرفت؟ طریق اتاق اصناف فهرست آنها تهیه می شود .وی درباره نحوه ثبت نام وام اظهار کرد :ثبت نام خاصی
ندارد ما بعد از تایید لیست مشموالن به آنها پیامک ارسال میکنیم .
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مشکالت جاده گلگهر همچنان پابرجا

متهم این جاده لغزنده کیست؟

حسام الدین اسالملو

چندسال از دورانی که محور سیرجان-گلگهر
تکبانده ،پرخطر و قربانیبگیر بود ،گذشته اما با اینکه
این محور دوبانده شده ،ولی باز هم مشکالتش به قوت
خود باقیست .یکی از مشکالت آن حذف کندرو اول
جاده و اضافه کردن کندرو به مسیر اصلی ،مشکل این
مسیر است بدلیل اینکه اکثر شرکتهای باربری به اول
جاده مکیآباد منتقل شدهاند مشکالت زیادی برای
عبور اتوبوسها و خودروهایی که در ساعات شروع
شیفت کاری به این منطقه می روند ،ایجاد نموده است
که بدلیل پارک کامیونها در کنار کندرو ،فقط یک
ماشین میتواند عبور کند و این باعث ترافیک میشود.
ی اخیر پاییزی گزارش لغزندگی
اکنون نیز در دو بارندگ 
برخی اتوبوسها و تریلرها و کامیونها در این محور به
صورت خبر منتشر شد .حوادثی که علتشان لغزنده
بودن جاده عنوان شد .لغزندگیئی که متهم ردیف
اولش ظاهرا باران بود و متهم ردیف دومش طبق
شنیدهها؛ قیرپاشیهای اخیر اداره راه و ترابری در این
جاده.
مشکل از قیرپاشی وقت و بیوقت است؟

عکسها  :مخاطبین سخن تازه

برای روشنتر شدن موضوع ابتدا به سراغ تنی چند
از کارکنان شرکتهای رنگارنگ معدنی در منطقه گلگهر
میروم تا از زبان خودشان تجربه رفت و آمد با وسیله شخصی
یا عمومیشان را در جاده مورد نظر در روزها و شبهای بارانی
بشنوم.
علی یکی از کارکنان منطقه به سخنتازه میگوید« :چند ماه
است که در الین برگشت یعنی در مسیر گلگهر به سیرجان
یک الیه نازک قیر پاشیدن .به جز اینکه در برخی جاها باعث از
بین رفتن خطکشیهای این جاده پر تردد جاده شده ،دید در
شب را هم خیلی ضعیف کرده است».
او دلیل این قیرپاشی را نمیداند و فکر میکند « :انگار قرار بوده
جاده توسط اداره راه مرمت شود اما بعد نیمه کاره رها شده! و
حال ما ماندهایم و یک جادهای که با قیر لغزنده شده».
مهران هم یکی دیگر از کارکنان منطقه است و مدعیست:
«هر دو تصادف اخیر محور سیرجان-گلگهر به خاطر لغزندگی
ناشی از قیر و باران بود .چون هم تصادف قبلی درست در
بارندگی دو هفته پیش بود و هم تصادفهای اخیر».
مشکل از ریزش خردههای آهن در جاده است؟

به همین بهانه سراغ مهندس علیرضا رضایی رییس اداره راه

و ترابری شهرستان میروم تا پاسخهای کارشناسی او را در
این باره بشنویم .پیش از اینکه من سوالم را بپرسم ،او سوالم
را پیشبینی میکند .دلیل پیشبینیاش را هم میگوید« :این
روزها برخی نهادها این مسائل را مطرح کردهاند که مشکل
لغزندگی از قیرپاشی ما است .اما آنها فقط میخواهند انگشت
اتهام را از سمت خودشان بردارند».
از رضایی میخواهم دلیل این قیرپاشیها را بگوید« :این جاده
مستهلک شده .هر روز دارد شالق میخورد .دلیل اصلیاش هم
استفادهی همزمان عموم مردم در کنار استفاده معادن منطقه
ن کسانی که میگویند لغزندگی به دلیل قیرپاشی ما
است .آ 
است ،دانش فنی ندارند .این قیر که ما میریزم قیر ترکیب شده
با آب است و در مدت  48ساعت بخشیاش جذب آسفالت
میشود و بخشیاش با عبور و مرور جادهای از بین میرود».
از رضایی میپرسم چرا این جادهها مرمت اصولیتر نمیشوند؟
پاسخش به سبک همهی ادارههای دولتی در این سالها،
مشخص است« :چون ما با کمبود اعتبار مواجه هستیم».
پس ناچار سوال دیگرم را به سمت شرکتهای منطقه گلگهر
هدایت میکنم و میپرسم :این شرکتها که از جاده شما

استفاده میکنند و به قول شما آن را مستهلک میکنند ،نباید
برای این استهالک عوارضی به شما بدهند؟
رضایی ضمن آنکه معترف است که برخی از این شرکتها در
تامین اعتبار برای دوبانده شدن این محور سهیم بودند و مثال
گلگهر در تامین اعتبار برای این جاده به نوبه خود کمک کرده
است ،با این وجود و با توجه به اینکه از معدن شهرستان و
جاده شهرستان استفاده میشود ،طبیعیست که« :میزان این
کمکها باید خیلی بیشتر از این باشد .شما خبرنگاران این را به
صورت یک مطالبه عمومی دربیاورید».
از او میپرسم چرا این قیرها در الین برگشت از گلگهر ریخته
میشوند درحالی که در عملیات دوبانده شدن محور ،الین
برگشت جدیدتر از الین رفت است؟ رضایی در پاسخ از این
موضوع میگوید که جاده کهنه در عملیات دو بانده شدن ،گاه
الین برگشت قرار گرفته
الین رفت و گاه در مسیر ِ
در مسیر ِ
است .رییس اداره راه و ترابری مثال دیگری هم میزند« :ما
همین قیر را در محور سیرجان-کرمان و سیرجان-شهربابک
هم پاشیدیم ،چرا آنجا لغزندگی نشد؟»
از رییس اداره راه و ترابری میخواهم نظر کارشناسی خودش

را دربارهی علت لغزندهتر بودن محور گلگهر-سیرجان بگوید:
«در هر دو الین این مسیر تریلرها و کامیونها در حال رفت و
آمد مرتب هستند و جاده را با الستیک خود شالق میزنند و
فرسوده میکنند.
اما مشکل الین برگشت از گلگهر دوچندان است زیرا
تریلرها به طور مرتب در حال جابهجایی کنستانتره و آهن
اسفنجی و ...هستند .بارهایی که معموال در مسیر ریزش
دارند .شما حاشیهی جاده را در این مسیر نگاه کنید متوجه
ریزگردهای آهنی میشوید .با کوچکترین بارندگیئی ترکیب
این خردهآهنها با آب ،حالت صابونی ایجاد میکند و موجب
لغزندگی بیشتر جاده میشود».
اما راه حل رفع این مشکل چیست؟ نظر رییس اداره راه و
ترابری شهرستان سیرجان این است« :یکی اینکه باید از این
شرکتها خواست بارشان را با استاندارد بیشتری حمل کنند تا
ریزش کمتری داشته باشد و دیگر اینکه برای ریزش حداقلی
هم باید دستگاه شست و شوی محور تهیه شود و این محورها
هربار گردزدایی بشوند ».میپرسم یعنی هزینه خرید دستگاهها
از معادن و اجرا با شما؟ پاسخش مثبت است.

کنستانتره مقصر نیست

میعاد ایراننژاد؛ رییس روابط عمومی شرکت معدنی صنعتی
گلگهر در ادعای رییس اداره راه و ترابری مبنی بر ریزش ذرات
آهنی بار تریلرها و ترکیب شان با آب باران موجب لغزندگی
جاده میشود را قاطعانه رد کرد و از قول مدیر حمل و نقل این
شرکت ،گفت" :هنگام بارگیری کنستانتره و آهن اسفنجی و...
تولید شده در منطقه گلگهر به کفی تریلرها و کامیونها دقت
میشود که سوراخ نباشند و همچنین با چادر روی بار داده
ی شرکت
میشود .زیرا نباید وزن بار کم شود و باعث زیاندیدگ 
یا راننده کامیون شود .جدای از این موضوع به فرض هم اگر
ذرات کنستانتره روی جاده بریزد ،آن قدر ریز و سبک هست که
قبل از هر بارشی با کمترین وزش باد از روی جاده ُرفته شوند".
ایراننژاد همچنان از تجربه رانندگان اتوبوس شرکت گلگهر
گفت " :همه آنها از لغزش خودروشان روی قیرهای پاشیده
شده حرف میزنند که اگر هم جز این بود چرا باید فقط در
اطراف کوه کویز این حالت لغزندگی وجود داشته باشد؟ مگر
کنستانترهی سرریز شده از بارها فقط پیرامون کوه کویز روی
جاده مینشیند؟

در بازدید از بيمارستانهای امام رضا (ع) و دکترغرضي انجام شد؛

قدردانی مدیران شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر از مدافعان سالمت سيرجان

مديرعامل و معاونان شرکت توسعه آهن و
فوالد گل گهر پنجشنبه هفته گذشته سيزدهم
آذر ماه  99در بازدیدی از بيمارستانهای امام
رضا(ع) و غرضي از تالش های پرسنل این دو
مرکز درمانی در جهت درمان بيماران کرونايي
قدردانی و از آنها به طور ويژه تشکر کردند.

خدمت رساني در زمينه درمان،
مديريت شده است
در اين بازديد که نمايندگان مدافعان
سالمت نيز حضور داشتند ،مهندس محياپور
مدير عامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل
گهر شهرستان سيرجان ،گفت :هدف از اين
بازديد تقدير و تشکر از زحمات پرسنل درمان
بيمارستان شهرستان است که در طول مدت
شيوع بيماري کرونا تالشهاي فراواني را در
عرصه خدمترساني به شهروندان داشتهاند.
مهندس محياپور افزود :از زمان شيوع اين
بيماري تاکنون کادر درمان با حوصله و با
تالش در حوزه سالمت خدمترساني کردهاند
که اگر اين موضوع در حوزهي درمان مديريت
نميشد ،قطعا تبعات آن متوجه حوزه صنعت
و ساير اقشار جامعه مي شد و آسيب بيشتري
به همگان مي رسيد .مديرعامل شرکت توسعه
آهن و فوالد گلگهر ،گفت :شرکت توسعه آهن
و فوالد  3ميليون تن آهن اسفنجي در سال
توليد ميکند و بزرگترين توليدکننده فوالد
کشور را در سيرجان راهاندازي خواهد کرد اما
در کنار پيشرفت و توسعه ،نياز است که بقيهي
بخشهاي شهرستان نيز پيشرفت و توسعه
داشته باشند.
نگاه ويژهي شرکت توسعه آهن و فوالد
گل گهر به بخش درمان
دکتر محمد اسفنديارپور ،معاون مالي و
سرمايه انساني شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهر ،در حاشيه اين بازديد بيان کرد :از
زمان شروع بيماري کرونا که همه مردم در
اين بحران درگير شدند ،دو بخش از جامعه که
کارشان سخت بود و هيچگاه تعطيلي نداشتند
يکي بخش درمان و ديگري بخش صنعت بود.
وي بيان کرد :اين موضوع براي ما يک تلنگر
بود که نميتوانيم بيتفاوت از بخشهاي ديگر
از اين بحران عبور کنيم و هر لحظه ممکن
است هر اتفاقي بيفتد .دکتر اسفنديارپور عنوان
کرد :مجموعه توسعه آهن و فوالد گل گهر به
پرسنل و بخشهاي مختلف درمان نگاه ويژه

داشته است و در کنار اين موضوع و در راستاي
مسئوليتهاي اجتماعي ،برنامههاي حمايتي
داريم که اميدواريم با همکاري و همدلي اين
اتفاقات رخ بدهد.
همکاري شرکتهاي گلگهر با کادر
درماني شهرستان سيرجان
دکتر غالمعباس محمدي ،رييس دانشکده
علوم پزشکي سيرجان در اين بازديد سخناني

ايراد کرد و گفت :از ابتدا که بحث بيماري کرونا
در شهرستان مطرح شد ،فشارهاي زيادي را
در مورد اينکه مجموعه گلگهر تعطيل شود،
متحمل شديم .دکتر محمدي ادامه داد :با
توجه به شرايط اقتصادي و برنامهريزي که
انجام شد ،فکر ميکنم تصميمات خوبي در اين
زمينه گرفته شد؛ چون کارکرد معادن گلگهر
از نظر اقتصادي مهم است و شايد بتوان گفت

که شهر سيرجان به واسطه همين معادن
کمترين بيکار را در کشور دارد.
دکتر محمدي با بيان اين موضوع که همکاران
من در مجموعه دانشکده در اين شرايط به سهم
خود در رابطه با همکاري در خدمترساني
تالش زيادي کردند ،گفت :در اين مدت به
صورت روزانه غربالگري از پرسنل و کارکنان
مجموعههاي گل گهر توسط کادر درمان انجام

شده است و شرکتهاي زيرمجموعهي گلگهر
در اين مدت در کنار پرسنل درمان بودهاند و
کمکهاي خوبي در زمينه تامين تجهيزات و
تقدير از پرسنل درمان انجام دادهاند .وي اظهار
اميدواري کرد اين همکاريها تداوم داشته باشد.
اهداي وجوه نقدي به کليه پرسنل
بهداشت و درمان شهرستان
دکتر غالمرضا جهانشاهي ،معاون درمان

دانشکده علوم پزشکي در اين برنامه با تقدير
و تشکر از حمايت شرکت توسعه آهن و فوالد
گل گهر اظهار کرد :اين شرکت به حمايت از
تيم سالمت آمد و با کمکهاي معنوي و مادي
خوب و به موقع توانست انگيزهي خيلي خوبي
براي نيروهاي ما که در صف مقدم جنگ با اين
ويروس هستند ،ايجاد کند .وي توضيح داد:
مديرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
و تيم همراهشان در بازديدي که از بيمارستان
امامرضا(ع) داشتند ،هدايايي تقديم همکاران
و کادر درمان کردند و توسط آنها هداياي
نقدي به حساب کليه پرسنل بهداشت و درمان
شهرستان واريز شد.
دکتر جهانشاهي افزود :همچنين مديرعامل
محترم شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
قول مساعدت داد تا در ساخت پانسيون
پزشکان به مجموعه درماني سيرجان کمک
نمايد و در ادامه اين همکاري بالغ بر يک
ميليارد تومان در اختيار دانشکده علوم پزشکي
گذاشته شود .معاون درمان دانشکده علوم
پزشکي گفت :انشاءاهلل بتوانيم هرچه سريعتر
پانسيونهاي الزم براي پزشکاني که در
عرصههاي مختلف به مردم خدمت ميکنند،
آماده کنيم و بتوانيم گام موثري در جهت رفاه
حال اين قشر زحمتکش برداريم.
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
براي توسع ه شهرستان نعمت است
دکتر مهدي ابناء ،رييس بيمارستان دکتر
غرضي سيرجان ضمن تشکر از مديرعامل و
هيات همراه شرکت توسعه آهن فوالد گل گهر
گفت :پزشکان و پرستاران ما نزديک به  10ماه
است که با وجود اين بيماري درگير کار هستند
و در اين مدت واقعا تمام تالش خود را جهت
بهبود بيماران در طول  24ساعت شبانهروز
انجام ميدهند.
وي ادامه داد :طبق آمارهاي مختلفي که
بيمارستانها را بررسي ميکنند ،خوشبختانه
ما جزو رتبههاي خيلي خوب هستيم که دليل
آن همدلي بين کارکنان و پرسنل بيمارستان
است .دکتر ابناء افزود :عالوه بر خدماترساني
به طور همزمان در حال توسعه و بازسازي
برخي بخشهاي بيمارستان نيز هستيم و در
اين زمينه حضور شرکتهايي مثل شرکت
توسعه آهن و فوالد گل گهر براي توسعه
شهرستان يک نعمت است.

