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انسداد محور های استان کرمان در پی سیالب
روز   ۲ از  هم  استان  این  شرقی  مناطق  کرمان،  جنوب  با  همزمان 
پیش درگیر سیالب شدید هستند ۲ محور اصلی شهرستان ارزوییه به 
حاجی آباد)هرمزگان( و نیز سیرجان از ) روز سه شنبه( به علت جاری 
اداره  شد.  مسدود  محدوده  این  های  رودخانه  طغیان  و  سیالب  شدن 
کل مدیریت بحران استان کرمان اعالم کرد همچنین محوروکیل آباد 
طغیان  و  باران، سیالب  شدید  بارش  علت  به  نیز  سیرجان  )ارزوییه(- 
رودخانه شکر آباد تا اطالع بعدی مسدود می باشد. بر اساس گزارش های 
رسیده محور روستا های دهستان سیاهکوه در پی طغیان شدید رودخانه  
قطع شده و امکان تردد با هیچ گونه وسیله نقلیه ای میسر نمی باشد و 
مسیر فاریاب به کهنوج دراثر طغیان رودخان ها تمامی آبنما ها سیالب 

شدید دارند و مسدود است.

  کارت واکسن برای دانش آموزان باالی ۱۲ سال الزامی است 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تاکید رئیس جمهور 
در برگزاری حضوری کالس ها است، درباره ی شرایط حضور در کالس ها 
با کارت واکسن گفت: »برای افراد باالی ۱۲ سال رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و داشتن کارت واکسن الزامی است و دانش آموزان باالی ۱۲ 
سال که واکسن نزدند،  نمی توانند در کالس حضور پیدا کنند مگر با تست 
pcr هر دو هفته یکبار یا این که تدابیری اندیشیده شود مبنی بر این که 
افرادی که واکسن نزدند با افرادی که واکسن زدند در یک محیط حضور 
پیدا نکنند«. کمال حیدری افزود: »دانش آموزان زیر ۱۲ سال الزامی به 
داشتن کارت واکسن و تست pcr ندارند و تنها با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی امکان حضور در کالس ها را دارند«.

 سیرجان میزبان دوره آموزشی چابکسواران ۳ استان می شود
با تصمیم کمیته آموزش فدراسیون سوارکاری دوره آموزشی چابکسواری 
ویژه استان های کرمان، فارس و بوشهر در محل پیست کورس زیدآباد 
 شهرستان سیرجان از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان،در دوره 
فوق با همکاری معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری و  هیات سوارکاری 
 استان کرمان، نورمحمد حبیبی به عنوان مدرس حضور خواهد داشت.

 ۲/۴۰۰/۰۰۰ مبلغ  واریز  بر  عالوه  دوره  این  در  شرکت کنندگان 
عکس،  قطعه  دو  شناسنامه،  و  ملی  کارت  کپی  می بایست  ریال، 
به  کالس  شروع  از  پیش  را  قشو  وسایل  بانداژکار،  سوارکاری،  لباس 
داشتن  همچنین  دهند.  تحویل  استان  هیات  آموزش  کمیته  مسئول 
بود. خواهد  چابکسواران  عهده  بر  دوره  این  در  شرکت  برای   اسب 

سایت  طریق  از  می بایست  الزاما  فوق  دوره  در  شرکت  به  عالقه مندان 
فدراسیون سوارکاری اقدام به ثبت نام نمایند. شایان ذکر است اهمیت 
در  که  افرادی  تنها  پس  این  از  که  است  لحاظ  این  از  مذکور  دوره 
کالس های آموزش چابکسواری شرکت کرده و حد نصاب قبولی را کسب 

نمایند، مجاز به حضور در مسابقات اسبدوانی کشور خواهند بود.

چهارگنبد در6۰ کیلومتری سیرجان، 
هوا،  و  آب  خوش  و  زیبا  منطقه ای 
در  و  است  بلند  کوه های  در  محصور 
محدوده  بین سیرجان، بافت و بردسیر 
و  آب  دارای  منطقه  این  دارد.  قرار 
هوای کوهستانی با زمستان های پربرف 
از  یکی  و  است  خنک  تابستان های  و 
از  و  هوا  و  آب  خوش  ییالقی  مناطق 
به  سیرجان  گردشگری  جاذبه های 
برخی  وجود  همچنین  می رود.   شمار 
کوهی  پسته  مانند  درختی  گونه های 
زرشک  و  )الوک(  کوهی  بادام  )بنه(، 
بوته های  کنار  در  )زارچ(  وحشی 
آویشن، کاکوتی، آالله، کنگر ...  سبب 
لحاظ  به  چهارگنبد  تا  است  شده 
مناطق  مهم ترین  از  گیاهی  پوشش 
مردم  بیشتر  و  باشد  کرمان  استان 
منطقه به کشاورزی و دامداری اشتغال 

دارند.
در عین حال کوهستان های چهارگنبد 
دارای رگه های فلزی با ارزش هم هست 
که سرمایه ای هنگفت برای شهرستان 

به شمار می آید. 
منطقه  اهالی  اعتراض  روزها  این  اما 
آن ها  می شنویم.  زیاد  را  چهار گنبد 

»تخت گنبد«  مس  معدن  می گویند: 
بسته  اهره سدی  رودخانه  راه  بین  در 
فعالیت  برای  را  منطقه  این  آب  و 
کار  این  دنبال  به  و  می برد  معدنی 
منطقه  پایین دست  روستای  برخی 
چهار  اهالی  شده اند.  بی آب  چهارگنبد 
معدن داری  با  ما  می گویند  گنبد 
مخالف نیستیم اما برداشت غیراصولی 
می کند.  تهدید  را  زندگی مان  آب، 
است  این  درخواست شان  روستاییان 
از  )آب  گل گهر  مانند  معدن  این  که 

خلیج فارس به این منطقه آورده( آب 
مورد نیاز خود را از جای دیگری تامین 
و  دام ها  و  کشاورزی  و  زندگی  تا  کند 

درختانمان بی آب نشوند.
به  نیاز   و  روستاییان  به  فقط  مشکل 
آب ختم نمی شود. آب این رودخانه  به 
سد تنگوییه ریخته می شود و این سد 
هم آب شرب سیرجان را تامین می کند 
و در صورت ادامه دار شدن این وضعیت 
در سال های نزدیک این سد هم دیگر 
آب نخواهد داشت و در نتیجه مشکل 

بزرگتر می  شود.
روستانشینان  این  اعتراضات  پی  در 
فعال فرماندار سیرجان از اتمام قرارداد 
تخت  مس  معدن  به  اهره  آب  انتقال 
باید  معدن  این  گفت:  و  گنبد خبرداد 
وی  باشد.  پایدار  آبی  منابع  فکر  به 
نفر  نشدن ۱۴۰۰  تعدیل  برای  گفت:  
مقطعی  طور  به  شرکت  این  نیروی 
تصمیم  شهرستان  تامین  شورای  در 
روزه،   6۰ دادی  قرار  طی  که  گرفتیم 
مس تخت گنبد از ۲۵ آبان تا ۲۵ دی 
ماه ۳۰۰هزار لیتر آب رودخانه اهره را 
نیز  شرکت  که  ببرد  تانکر  با  ترجیحا 
لوله  از  به خاطر برف گیر بودن مسیر 

کشی استفاده کرده است.
معدن  این  قرارداد  گفت:  بها الدینی   
نمی شود  تمدید  فعال  و  شده  تمام 
سال  دو  یا  یکسال  مجددا  اینکه  مگر 
که  شود  مواجه  آب  کمبود  با  دیگر 
در  و  است  بعید  اخیر  بارندگی های  با 
صورت نیاز شورای تامین در این رابطه 
پایان  در  بهاالدینی  می گیرد.  تصمیم 
تامین  فکر  به  باید  شرکت  این  افزود: 
آب  از  یعنی  باشد  پایدار  آبی  منابع 

خلیج فارس لوله بکشد. 

برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی 
دارالقرآن  کنفرانس  سالن  در  دیماه،  پنجشنبه،۲۳  روز 
فرمانده  ایران نژاد،  زحمات  از  مراسمی  طی  سیرجان، 
انتظامی سیرجان تقدیر و این مسند به سبتکی فرماندهی 

جدید نیروی انتظامی شهرستان واگذار شد.
سردار عبدالرضا ناظری  در مراسم تکریم و معارفه  فرمانده 
انتظامی شهرستان سیرجان با تقدیر از همکاری های  امام 
و  ادارات  مسئولین  نظامی,  فرماندهان  فرماندار,  جمعه, 
نهادها دولتی, اصحاب رسانه, جامعه سالمت و پزشکی, 
مختلف  های  عرصه  در  که  صنعتگران,  دانشگاهیان 
ایثارگری می کنند و برای شهر افتخار آمیز هستند بیان 
داشت: حضور شما در این مراسم نشان از اهمیت دادن شما 
به مقوله آرامش و امنیت و انضباط در شهرستان قلمداد 

می شود.
فرمانده انتظامی استان با یادآوری خاطرات پر بار با این شهید 
عزیز خاطر نشان کرد : در مراسمی سردار شهید سلیمانی 
در جمع فرماندهان انتظامی کشور که دنیا مدیون ایشان 
 است , ایراد سخنرانی کرد و فرمودند مدیون ناجا هستیم .

سردار عبدالرضا ناظری بیان کرد: با عنایت فرمانده معظم 
کل قوا ساختار ناجا از نیرو به فرماندهی کل نیروی انتظامی 
کشور ارتقا پیدا کرده است و مسئولیت همه ما را در انجام 

وظیفه سنگین تر شده است.
انتظامی  نیروی  امروز   : کرد  تشریح  انتظامی  مقام  این 
در  تکنولوژی  بهترین  از  و  است  هوشمند  نیروی  یک 
شده  طراحی  داخلی  متخصصان  دست  به  که  دنیا 
است برای انجام ماموریت ها استفاده می کند و به یک 
هوشمند  و  علمی  تجهیزات  لحاظ  به  مقتدر  سازمان 
کشور  داخل  تا  مرز  از  مختلف  نقاط  در  و  شده  تبدیل 
 . کند  می  استفاده  امنیت  برقراری  راستای  در  آن   از 

تقدیر  با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  ادامه  در 
خصوص  در  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  از 
خواهانم  متعال  خداوند  داشت:  از  اظهار  وی  به  اعتماد 
و  مسئولین  شما  کمک  با  تا  دهد  توفیق  من  به  که 
 . بدهم  اعتماد  این  به  پاسخی شایسته  عزیزم   همکاران 

 سرهنگ مرتضی امیر سبتکی افزود : برنامه ها و اولویت 
های کاری در شهرستان برخورد قاطع با آلوده سازان معابر 
برخورد  و  مخدر  مواد  توزیع   , سرقت  ,  عامالن  شهری 
 قاطع با ناهنجاری های اجتماعی و ارازل و اوباش است. 

فرمانده انتظامی سیرجان خاطر نشان کرد: امیدوارم با تاکید 
بر ظرفیت ها , توانمندی ها و بهره گیری از سرمایه های 
اجتماعی و مشارکت های مردمی پاسخ مناسب و قابل قبول 

به نیازهای اجتماعی در حوزه نظم و امنیت دهیم.

  خبر

خبــر

اینکه  بیان  با  کرونا  ملی  ستاد  علمی  کمیته  پژوهش  و  اپیدمیولوژی  کمیته  دبیر 
سیگنالی برای شروع موج ششم دریافت کرده ایم و در صورت ادامه این شرایط، هفته 
آینده اومیکرون به ویروس غالب در کشور بدل می شود، گفت: »نباید فریب ادعاهایی 
نظیر اینکه اومیکرون پایان کروناست را خورد؛ این طور نیست و هنوز میلیون ها نفر 
در دنیا واکسن تزریق نکردند و احتمال جهش های دیگری هم وجود دارد که ممکن 

است شدید باشند«.

 فریب »پایان کرونا 
با اومیکرون«
 را نخورید 

 اعالم زنگ خطر اومیکرون در کشور 
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر میزان کل مراجعین سرپایی و بستری کرونا تفاوت نکرده، اما تعداد تست های 
مثبت افزایش یافته و این یک زنگ خطر است، از این رو تمام مراکز باید در حالت آماده باش قرار گیرند«. وی   در اجالس معاونین 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: »عنوان برنامه در دست اقدام وزارت بهداشت در دولت سیزدهم، طرح 
باید در جهت ایجاد  ارباب رجوع است و تمام توان ما  عدالت و تعالی نظام سالمت است، چراکه فسلفه ی وجودی ما تکریم 
رضایت، افزایش عدالت و ارتقای کیفیت خدمات باشد«. وی افزود: »علیرغم وجود محدودیت های منابع و مشکالت، ضمن بررسی 

ظرفیت ها باید به تمامی منابع با دید افزایش بهره وری نگریست«.
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انتشار  با  سیرجان  گنبد  تخت   معدنی  شرکت 
باتوجه به  این شرکت  توضیح رسانه ای اعالم کرد: 
ظرفیت سازی های انجام شده طی سال های گذشته و 
تحقق اشتغال باال بویژه از بین نیروهای بومی منطقه، 
همه امکان ها را با اولویت و به طور جدی برای تامین 

منابع آب پایدار به کار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مس تخت گنبد، 
این شرکت معدنی بخش خصوصی که توانسته تا این 
زمان افزون بر ۲ هزار و ۱۰۰ شغل مستقیم و دستکم 
هفت هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کند از 
بکارگیری همه ظرفیت های  با  تا  بوده  برآن  ابتدا 
قانونی و مسئولیت های اجتماعی در قبال ساکنان 
مناطق اطراف و نیز مقوله های زیست محیطی، امور 
که کمترین  ببرد  پیش  گونه ای  به  را  توسعه خود 
مخاطرات را نیز به دنبال نداشته باشد؛ تاییدیه های 
موسسه های متولی ناظر و محیط زیست موید این 

موضوع است.
افزون  عظمت  با  معدنی  مجموعه ای  بالندگی  اما 
بر ۲ هزار نفر اشتغال مستقیم و ضرورت ها برای 
پیشگیری از تعطیلی آن، بی شک نیازمند الزامات 
حیاتی از جمله آب است که رایزنی های کارشناسی 
برای تدوین طرح های منابع پایدار در دست اجرا 
و  با همیاری  طلبد  آن می  تحقق  تا  اما  دارد  قرار 
بکارگیری منابع در دسترس، البته به شرط رعایت 
بایسته  همه  از  محیطی،  زیست  و  قانونی  موازین 
های دراختیار کمک گرفته شود تا ادامه فعالیت این 
شرکت بزرگ معدنی دچار مخاطره یا تعطیلی نشود.

ادامه  دنبال  به  و  پیش  چندماه  راستا  همین  در 
خشکسالی های متوالی که خشک شدن منابع آبی 
را نه تنها در شهرستان سیرجان بلکه در استان و 
نیز سایر نقاط کشور به دنبال داشته، مجتمع معدنی 
تخت گنبد با کمبود شدید ذخیره آبی مواجه و در 
آستانه تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیت های 
از نیروهای آن  خود قرار گرفت که بخش اعظمی 
در این شرایط معیشتی، اقتصادی و تحریمی کشور 

بیکار می شدند.
لذا در این شرایط برای جلوگیری از این معضالت 
شروع  و  سرد  فصل  آغاز  به  توجه  با  و  اجتماعی 
بارش ها که بحمداهلل تاکنون از وضعیت به نسبت 
مناسبی برخوردار بوده، مجموعه مدیران شهرستان 
معدن  وضعیت  از  میدانی  بازدید  از  پس  سیرجان 
و نیز منابع آبی اطراف آن، ضمن امکان سنجی و 
راستی آزمایی نتایج کارشناسان معدن برای تامین 
موقت آب موردنیاز از منابع اطراف این پهنه معدنی، 
با عزمی همه جانبه، پیوست نگاهی عمیق و راهبردی 
و به منظورپیشیگری از تعطیلی یکی از بزرگترین 
مجموعه های معدنی بخش خصوصی مس در کشور 

مجوز برداشت آب به میزان و مدت زمان مشخص را 
صادر کردند.

با  قانونی  مجاری  طریق  از  شهرستان  مدیران 
در  جاری  سطحی  آب های  باالی  دبی  به  عنایت 
حاشیه مجتمع در این فصل سال که بسیار بیشتر 
از نیاز شرکت برآورد می شود، مجوز استفاده میزانی 
مشخص از منطقه ای موسوم به اهره را صادر کردند 
که جای تشکر ویژه از نگاه همه جانبه آنان دارد اما 
از  این فصل  به برودت دما در منطقه طی  باتوجه 
سال که اجازه آب شدن برف ها را نداده و منابع آبی 
ذخیره مجتمع نیز با کاهش مواجه بوده لذا ضرورت 
تمدید موقت مجوز مذکور تا زمان مشخص دیگر – 
 پیش از شروع آبیاری باغات- وجود خواهد داشت.

 بدیهی است مجاری قانونی با لحاظ همه شرایط 
نیاز  آبریز،  های  حوضه  به  مربوط  های  مولفه  و 
آبی، مسائل زیست محیطی و دیگر شرایط مربوط 
به ساکنان مناطق همجوار چنین مجوزی را صادر 
بررسی های  از  و چنین مجوزهایی پس  اند  کرده 

کارشناسی همه جانبه صادر می شود.
اما از آنجا که برخی افراد طی روزهای اخیر اقدام 
به انتشار بعضی مطالب رسانه ای یا تهیه کلیپ های 
جهت دار با هدف اشائه و بسط موضوع به مسائل 
دیگر داشته اند و با کلیدواژه هایی نظیر »نزاع« و » 
تاراج منابع آبی شهرستان« درصدد تهییج و تشویش 
افکار عمومی ای برآمده اند که دغدغه های زیست 
محیطی دارند و مسائل خود را در بسترهای قانونی 
که  می دارد  اعالم  کنند،  می  پیگیری  مشخص  و 
همچون سال های اخیر آمادگی دارد با حضور مراجع 
قانونی برای اقناع افکارعمومی و مالکان واقعی آب به 
منظور رسیدن به تفاهم با شرط تامین حق و حقوق 
نیز در پیگیری  ذینفعان عمل کند و حق خود را 
حقوقی و قضایی علیه افرادی که به دنبال تخریب 

افکارعمومی بوده اند محفوظ می داند. 
و اما موضوع مهم دیگری که شرکت معدنی تخت 
گنبد خود را ملزم می داند به آن پاسخ دهد حرکت 
که  است  شهرستان  رسانه های  برخی  غیرحرفه ای 
اصطالحا یک طرفه به قاضی رفته و در مورد موضوع 
حکم  نشسته،  قضاوت  جایگاه  در  مناقشه،  مورد 
صادرکرده و حتی اجرای حکم می کنند  که در یک 
مورد رسانه ای تصویر مربوط به مشکالت یک معدن 
به سال های  را آن هم مربوط  غیرخصوصی دیگر 
و در یک کلیپ مدعی شده که  برداشته  گذشته، 

مشکل مربوط به معدن تخت گنبد است.
رسالت  که  رسانه  یک  می شود  چه  واقع  به     .۱
آگاهی بخشی عمومی را برعهده دارد و فعالیت در 
چارچوب امنیت ملی با هدف جلوگیری از بروز تنش 
و مشکالت را در این شرایط اقتصادی، معیشتی و 

تحریمی نظام، اولویت خود بداند، در اقدامی جهت دار، 
»فاقد  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و  تالش 
هرگونه سود برای دولت و مردم« می انگارد و همزمان 
به  تامل، تصویر مربوط  قابل  تناقضی عجیب و  در 
مشکالت کارگران معدن بخش غیرخصوصی آن هم 
طی سال های گذشته را بر می دارد و در یک کلیپ 
جهت دار، به شرکت بخش خصوصی دارای برند و نام 
نیک با عنوان »تخت گنبد« که هم در اشتغالزایی و 
هم رعایت الزامات محیط زیستی توانسته فراتر از 

استانداردها عمل کند، فضاسازی رسانه ای می کند؟
این  نام  اندک شباهِت  صرفا،  که  بپذیریم  باید  آیا 
است  شده  اقدامی  چنین  سبب ساز  معدن،  دو 
آب  تامین  بهانه  به  هم  آن  موضوع،  یک  اینکه  یا 
و ۱۰۰  هزار  با ۲  بزرگ  معدنی  نیاز شرکت  مورد 
خانوارهای  اعضای  شمار  که  مستقیم  اشتغالزایی 
و  زمینه  را،  شود  می  بزرگتر  بسیار  عددی  آنان 
با  همراستا  و  مولد  اقدامی  تخریب  برای  توجیهی 
 جهش و رونق تولید در این کشور قرار داده است؟

کلیپ  در  که  عکسی  بدانید  ندارید  اطالع  اگر 
می خواهند  شده  ادعا  که  کارگرانی  مشکالت  از 
کلیه هایشان را به علت فقر بفروشند، متعلق به شرکت 

معدنی تخت گنبد نیست.
۲.  در بخشی از کلیپ در ادعایی عجیب، تالش 
تامین آب  استان در  و  مسئوالن خدوم شهرستان 
موردنیاز معدن تخت گنبد که با هدف جلوگیری از 
تعطیلی و بیکاری هزاران کارگر رخ داده را » توجیه، 

حربه تعدیل نیرو و پنهان شدن پشت اشتغالزایی« 
خوانده اند؛ یا باید باور کنیم اطالعی از اندازه اهمیت 
اشتغال ۲ هزار و ۱۰۰ نفر به طور مستقیم در این 
شرایط اقتصادی ندارید یا نمی خواهید مخاطبان را به 
درک درستی از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی 
که سرمایه خود را گذاشته تا پس از ۱۳ سال فعالیت 
شبانه روزی مستمر در منطقه تخت گنبد به این 
برای  اگر  کنید.  رهنمود  برسد،  تولید  در  بالندگی 
شما تعطیلی واحدهای تولیدی اهمیتی ندارد، پس 
خود می دانید و مخاطبان و مسئوالن شهرستان و 
کشور؛ آن هم در جایی که بخش خصوصی که می 
تواند سرمایه اش را بدون درگیر کردن در مشکالت و 
پیچ و خم های بسیار این حوزه، در بخش های غیر 
مولد یا هر عرصه دیگری بگذارد و سودهای افزون 
هم کسب کند اما همین بخش خصوصی در سخت 
ترین شرایط شانه به زیر همه مشکالت و موانع تولید 
گذاشته است و یک منطقه بدون امکانات اولیه را به 
آبادانی کامل رسانده که ضمن اشتغال هزاران نفر، 
شهرکی احداث شده که همه ساکنان مناطق نیز از 

فعالیت های آن منتفع شده اند.
۳.   در جایی مدعی خسارت های زیست محیطی 
شرکت معدنی تخت گنبد آن هم با عبارات نامناسب 
و خالف واقع شده اید؛ بد نیست مخاطبان شما بدانند 
راه اندازی معدن از جمله سخت ترین و پرریسک 
ترین کارها و سرمایه گذاری هاست که معموال کمتر 
فردی آن هم در بخش خصوصی حاضر به پذیرش 

آن می شود تا سرمایه خود را اینچنین به کار گیرد 
زیرا برای احداث صنایع بزرگ معدنی  هم باید ذخیره 
معدن اثبات شده باشد و هم آزمایش های تخصصی 
را  سرمایه  خواب  و  سرمایه  بازگشت  امید  بتواند 
تضمین کند؛ اینجاست که تازه شرایط سخت کار 
شروع می شود و  نیاز به احداث چندین کارخانه 
با سرمایه عظیم، احداث نیروگاه، خرید تجهیزات و 
ماشین آالت بسیار گران و دیگر الزامات از جمله تهیه 
آب شکل می گیرد و البته همه این مراحل بدون 
اخذ مجوز از نهادهای فرادستی و ناظر که سخت ترین 
پایش ها را انجام می دهند و سپس به اخذ مجوز 

اقدام می کنند امکانپذیر نیست.
متولی  دولتی  نهادهای  اینکه  اهمیت  حائز  نکته 
و  ها  شیوه  سخت گیرانه ترین  با  مجوز  ارائه  ضمن 
آزمایش ها، مدام پایش های خود را در طول سال 
ادامه می دهند و مزید اطالع، در کنار این نظارت های 
فرادستی و پایش های سختگیرانه زیست محیطی، 
خود شرکت نیز نیروهای مجرب را در حوزه محیط 
زیست به کار گرفته تا سازوکارهای رعایت الزامات 
ناظر  نهادهای  با  تعامل  همراه  به  محیطی  زیست 
تقویت شود لذا همه مستندات موجود نشان می دهد 
فعالیت ها در این شرکت معدنی با چه استانداردهای 
باالیی در حال انجام و هرزمان نیز قابل سنجش و 

راستی آزمایی است.
۴.   در کلیپ تولیدی منتشر شده در فضای مجازی 
اتهام ورود پساب های معدنی به رودخانه های محلی 

و آالیندگی زمین و هوا مطرح شده است که باید 
بتوانید به طور مستند آن را اثبات کنید؛ اگر نتوانید 
چنین ادعایی را اثبات کنید ، آیا فکر نمی کنید به 

تمامی سازمانهای متولی اتهام زده اید؟
ضمن اینکه به منظور تنویر افکارعمومی و آگاهی 
اهالی محترم رسانه ای تاکید می شود برای اطمینان 
زیرزمینی،  های  آب  به  ها  پساب  نشت  عدم  از 
محیط  سازمان   GPS براساس  پایش  چاه های 
زیست انتخاب و دایر شده و تحت نظارت مستقیم 
کارشناسان اداره محیط زیست حفاری شده است 
که به صورت فصلی نیز مورد پایش قرار می گیرند 
و نتایج آنها در سامانه سازمان محیط زیست قابل 
استعالم و موجود است. براستی آیا باید پذیرفت یک 
رسانه از این موضوعات و فرآیندها اطالع ندارد یا به 

دنبال مسائل دیگری است؟
لذا همانطور که سازمان های متولی تایید کرده اند، 
این  بیانگر  زیست محیطی  فصلی  آنالیزهای  نتایج 
هوا  و  آب، خاک  آلودگی های  زمینه  در  که  است 
تمامی نتایج براساس استانداردهای زیست محیطی 
و شاخص های جهانی موسوم به epa و حتی فراتر 
توسعه  در  اینکه  ضمن  است.  استاندارد  میزان  از 
های  مسئولیت  راستای  در  منطقه  سبز  فضای 
اجتماعی نیز شرکت معدنی تخت گنبد هرسال بیش 
از هزار اصله درخت به فضای سبز محیط اضافه کرده 
است و اقدامات به کاشت درختان نیز محدود نبوده 

است.
شرکت  آب  تامین  مساله  طرح  به  باتوجه     .۵
خدادادی  های  بارش  اگرچه  گنبد،  تخت  معدنی 
امسال وضعیت خوبی را نشان می دهد اما به سبب 
ها، مخازن  برف  و  ها  یخ  نشدن  و آب  برودت هوا 
آبگیری معدن خالی هستند و نیاز به تداوم چرخه 
تولید و ادامه فعالیت شرکت بسیار حیاتی است لذا 
مسئوالن متولی در شهرستان با  نگاهی همه جانبه و 
فرادستی، ضمن رعایت همه جوانب، مجوز برداشت 
از  جاری  و  سطحی  های  آب  از  مشخص  میزانی 
رودخانه اهره را به مدت معین آن هم در فصلی که 
استفاده کشاورزی برای آنها وجود ندارد صادر کرده 
اند و معدن همچنان نیازمند تمدید این مدت زمان 
برداشت آب با هدف جلوگیری از تعطیلی است؛ لذا 
توقع می رود در این زمینه رسانه ها نیز با نگاهی همه 
جانبه یاری رسان مجموعه های تولیدی که در این 
شرایط سخت اقتصادی وضعیت تولید و اشتغال را 
به سهم خودشان سرپا نگه داشته اند، باشند و طرح 
مسائل و مشکالت که البته حق شهروندان و رسانه 
هاست، به شکلی اصولی، منصفانه و بدون جانبداری 
گیرد. انجام  واقع  خالف  های  اتهام  کردن  وارد   یا 
        روابط  عمومی شرکت معدنی تخت گنبد

 توضیحات و روشنگری شرکت معدنی تخت گنبد سیرجان:

در حال تامین منابع آب پایدار هستیم

فرماندار سیرجان خبر داد:

اتمام قرارداد انتقال آب اهره به معدن مس تخت گنبد

با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
شیوع  فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  کرونا 
کرونا در کشور، از احتمال افزایش موارد 
و  داد  آتی خبر  بیماری ظرف هفته های 
نفر در  گفت: متاسفانه حدود ۷ میلیون 
تزریق  واکسنی  نوع  هیچ  هنوز  کشور 
این  برای  می تواند  امیکرون  و  نکرده اند 

افراد یک تهدید بزرگ باشد.
وضعیت  درباره  طبرسی،  پیام  دکتر 
کرونا در کشور، اظهارداشت: اکنون روند 

رو  بستری  و  در مرگ ومیر  بیماری  کلی 
سویه  به  توجه  با  ولی  است؛  کاهش  به 
امیکرون این خطر وجود دارد که تا حدود 
داشته  موارد  در  افزایشی  آینده  هفته   ۳
باشیم. این روند در دنیا اتفاق افتاده است 
و برای ما هم دور از انتظار نیست. ما از 
افزایشی  کل دنیا مستثنی نیستیم،  یک 
که  چیزی  اما  داشت  خواهیم  موارد  در 

مهم است این است که این افزایش تبدیل 
به پیک و یا معضل بهداشتی نشود.

اطالعات  ارائه  که  این  بر  تاکید  با  او 
تکمیلی پیرامون مسائلی مانند پیش بینی 
وقوع پیک ششم کرونا تنها باید از سوی 
سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا مطرح 
برای  زمینه  همین  در  کرد:  بیان  شود، 
بازگشت محدودیت ها، بازگشایی حضوری 

و... خود ستاد ملی  مدارس و دانشگاه ها 
باید توصیه هایی انجام دهد و رسما اعالم 

کند.
طبرسی درباره روند واکسیناسیون کرونا 
در کشور، اظهار کرد: حدود 6۰ میلیون 
نفر دز یک و ۵۳ میلیون نفر دز دوم را 
تزریق کردند. متاسفانه  حدود ۷ میلیون 
نفر هیچ نوع واکسنی تزریق نکرده اند که 
چون این گروه هیچ ایمنی ندارند، ممکن 

است به سویه دلتا هم مبتال شوند.

تهدید »اُمیکرون« برای 7 میلیون واکسن نزده 


