هشدار هواشناسی
نسبت به وزش باد
شدید و گرد و
خاک در کرمان

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی از صبح سه شنبه  ۱۲بهمن تا بعد از ظهر چهارشنبه
 ۱۳بهمن وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک در استان کرمان پیشبینی
میشود .منطقه اثر این پدیده در نیمه شمالی و شرق استان شهرستانهای انار ،بردسیر،
راور ،راین ،رفسنجان ،رودبار نوب ریگان ،زرند ،سیرجان ،شهربابک ،صفائیه ،فهرج و
نرماشیر خواهد بود که کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی در این مناطق را به
همراه خواهد داشت.

جمعی از تولیدکنندگان کشور و مسئولین اقتصادی و
صنعتی امروز با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر
انقالب دیدار کردند .در این دیدار مهندس ایمان عتیقی،
مدیر عامل شرکت گلگهر به نمایندگی از شرکتهای
معدنی و صنعتی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.
در این مراسم که به صورت آنالین در سالن اجتماعات
مجتمع گلگهر با حضور مسئولین شهرستان ،مدیران
شرکتهای منطقه گلگهر و نمایندگان کارگران و
کارکنان منطقه نیز پخش میشد ،رهبر معظم انقالب
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی را افسران ،و کارگران را
رزمندگان با اخالص و با صفای دفاع مقدس در جنگ
اقتصادی خوانده و گفتند :مسئوالن پرتالش با «ایجاد
سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت ،هدایت،
نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیبها
و «شتاب گرفتن تولید ،اشتغال و پیشرفت کشور» را
با تالش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی
مردم نمایان شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،توجه مسئوالن دولتی را به
نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز
بیان کردند ضروری دانسته و با تأکید بر اینکه اطالع
مردم از موفقیتهای فعاالن اقتصادی از زبان خود
این افراد ،برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید
است ،افزودند :البته اگر در این  ۱۰سال مسئوالن با
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تعطیلی مدارس سیرجان و نجف شهر

در پی افزایش شمار مبتالیان دانش آموز به امیکرون کرونا مدارس شهرستان سیرجان و شهر نجف شهر تعطیل شد.فرماندار
سیرجان گفت :در پی افزایش مبتالیان دانش آموزان در سیرجان به ویروس کرونا تعطیلی مدارس سیرجان و نجف شهراومیکرون
و پس ازجلسه شورای آموزش و پرورش مدارس شهر سیرجان و نجف شهر تعطیل اعالم شد .فرماندار و رئیس ستاد کرونا
شهرستان رفسنجان هم اعالم کرد :به علت افزای امار مبتالیان از سهشنبه  ۱۲بهمنماه تا  ۱۸بهمنماه پایه های اول تا ششم
مدارس این شهرستان تعطیل است.

گزارش مدیر عامل گل گهر به رهبر معظم انقالب؛

جسارت را به مدیران کشور برگردانیم

تولیدکنندگان همراهی بیشتری می کردند ،آسیبها
کمتر ،و موفقیتها بیشتر میشد.
رهبر انقالب در ادامه گفتند :ایستادگی تولیدکنندگان
در مقابل حمله به اقتصاد و تالش دشمن برای ممانعت
از فروش نفت و گاز ،قطع منابع ارزی و برنامهریزی
برای مسدودسازی مبادالت خارجی ایران ،در واقع از
بزرگترین عبادتها است.
مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت گلگهر در این
جلسه و در محضر مقام معظم رهبری گفت :یکی از
معیارهای مقاومسازی اقتصادی ،پیچیدگی اقتصاد است
که بر دو عامل تنوع محصول و پیچیدگی محصوالت
استوار است .در جهت خنثیسازی تحریمها ،راهی که
میتوان از آن بهرهمند شد ،پیچیدگی اقتصاد است.
وی افزود :معدن با تنوع محصول در کنار نفت
میتواند تکمیل کننده و مقاومساز اقتصاد ایران باشد.
عتیقی ادامه داد :یکی از مهمترین دالیلی که باعث
کمرنگ شدن ایفای نقش معادن در کشور شده،
نداشتن سیستم جامع اکتشافی است .در این زمینه

باید فکری کرد ،راهی ساخت و سیاستی نوشت.
از نظر بنده و کارشناسان عالوه بر تکمیل زنجیره
محصوالت معدنی ،اکتشاف نقش بسیار مهمی دارد.
مدیر عامل گلگهر گفت :خوشبختانه امروز با رویکرد
خوب دولت و همچنین تعامل وزارت صنعت ،معدن،
تجارت و بنگاههای اقتصادی ،همدلی سازندهای بین
بنگاههای اقتصادی کشور به وجود آمده است .که از
جمله به ایمیدرو ،فوالد مبارکه،شرکت ملی صنایع مس
ایران ،چادر ملو ،سرمایهگذاری امید ،توسعه معادن و
فلزات و گلگهر سیرجان اشاره کرد که این شرکتها را
در دولت پیشرانان اقتصاد ملی خواندهاند.
عتیقی افزود :از جمله دستاوردهای این شرکتها
برنامهریزی جهت سرمایهگذاری  ۲۰میلیارد یورو طی
ت که بخش عمده این پروژهها تا
پنج سال آینده اس 
پایان امسال آغاز خواهد شد.
وی تاکید کرد :اگر به مجموعه شرکتهای اقتصادی
اعتماد شود و ابرپروژههای اقتصادی کشور به این
شرکتها سپرده شود ،این شرکتها میتوانند به عنوان

خبــر

لوکوموتیو اقتصاد ایران ،چرخ
صنایع کوچک را به حرکت در
آورده و باعث شکوفایی بخش
مهمی از اقتصاد ایران بشوند.
عتیقی خطاب به مقام معظم
رهبری اظهار داشت :در گروه
شرکت های گلگهر بیش
از  ۲۵هزار نفر از کارگران و
مهندسان و همچنین مدیران
گذشته با روحیه عالی،انگیزه
جوانی و کار تیمی با میانگین
سنی  ۳۸سال در دل کویر،
باورهای خود را نمایان کردهاند.
وی افزود :گلگهر به عنوان افتخار نظام که تمامی مسیر
رشد و پیشرفت خود را در دوران انقالب اسالمی طی
کرده است ،اولین منطقهای است که زنجیره کامل فوالد
اعم از اکتشاف ،استخراج ،تولید کنسانتره ،گندله ،آهن
اسفنجی ،شمش و در آینده ورق را در دل خود جای داده

است که این تنوع محصول در خاورمیانه بینظیر است.
عتیقی گفت :شرکت گلگهر به عنوان پنجمین شرکت
بورسی ایران با نماد کگل از رشد خوبی برخوردار بوده
و از ابتدای امسال بازدهی پنجاه درصدی را تجربه
کرده است که با مقایسه شاخصها و سایر نمادهای

دیگر جزو شرکتهای پیشرو در این زمینه است.
وی افزود :استراتژی آینده گلگهر ،بر پایه شش محور و
با تنوع بیش از ده محصول براساس نیازهای اقتصادی
کشور در حوزه معادن در نظر گرفته شده است.
مدیر عامل گلگهر گفت :رهبری مهربان همه این
کارها محقق نخواهد شد مگر با لطف خداوند ،کمک
دولت مردمی ،وزارت محترم صمت،عزم جدی همکاران
جوانم و مهمتر از همه حمایت پدرانه حضرت عالی از
شرکت گلگهر و شرکتهای بزرگ جهت ایفای نقش
اقتصادی آنها.
مهندس عتیقی افزود :درخواستی مکتوب خدمتتان
ارائه میشود تا در صورت صالحدید دستور فرمایید
کار گروهی با اختیارات ویژه و فراقوهای ،جهت حل
مشکالت اکتشافات و تعیین مسیر راه تعیین شود.
همچنین واگذاری پهنه معدن  ۳جنوبی گلگهر جهت
ثبات تولید به کنسرسیوم گلگهر و گهر زمین با سرعت
بیشتری صورت پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه ما مدیران گام دوم وظیفه داریم
برای حل مشکالت به عنوان مجریان اقتصادی کشور،
تالش بیشتری کنیم ،گفت :از شما خواهش دارم؛
جسارت را به مدیران کشور برگردانیم ،تذکرات الزم را
بفرمایید ،حمایت کنید؛ انجام ماموریت تا حصول نتیجه
با ما.

️رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع دستی:

صنعت گردشگری در سیرجان مغفول مانده است

پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و سی و پنجمین
نمایشگاه ملی صنایع دستی در حالی از روز نهم بهمنماه لغایت
دوازدهم این ماه با شرکتکنندگانی از سراسر ایران در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد که شهرداری سیرجان
نیز جهت معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای سیرجان در نمایشگاه
مذکور حاضر بود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر سیرجان ،در همین
رابطه آقای حسن خدامی؛ رئیس شورای شهر سیرجان گفت :این
نمایشگاه فرصت بسیار خوب و عالی در زمینه معرفی سیرجان و
جذب گردشگر بود .زیرا به نوعی میتوان گردشگری را زیربنای
توسعه دانست.
سیرجان در بخشهای مختلفی دارای ظرفیت است ،مانند تجارت،
کشاورزی ،رسانه ،صنایع دستی ،هنر ،صنعت و معدن ،ورزش ،حمل
و نقل و ...بنابراین سیرجان ظرفیتهای متنوع و متعددی دارد که
در کنار هم جمع شدهاند .شاید شهرهای دیگر کشور هرکدام یک یا
چند مورد ظرفیت داشته باشند اما کمتر شهری را میتوان یافت که

مانند سیرجان این تعداد ظرفیت در کنار هم وجود داشته باشد که
این نکته از عنایات الهی است .حال یکی از نکات مهم که میتواند
کمک کند تا این ظرفیتها به سطح عالی خود برسند و بیشترین
استفاده از آنها برده شود ،ترویج و حمایت از صنعت گردشگری
و جذب گردشگر است؛ چه گردشگر داخلی و چه اگر توانستیم،
گردشگر خارجی.
رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان در ادامه افزود :اما متاسفانه
صنعت گردشگری تا امروز در سیرجان نه تنها فاقد جایگاه مطلوب
بوده که اصال جایگاهی ندارد .هرچند گاه مواردی نظیر تاسیس
خانههای بومگردی مطرح میشود اما به شدت ناکافی است .متاسفانه
وقتی در بحث گردشگری سیرجان را با بسیاری از شهرهای دیگر
ل مانده است.
مقایسه میکنیم ،میبینیم که یک بحث کامال مغفو 
آقای خدامی با ابراز امیدواری جهت ورود جدی متولیان و مسئوالنی
که توجه به مبحث گردشگری جزو وظایفشان است ،گفت :اخیرا
صحبتی مطرح شده که گویا آقای جعفری؛ رئیس فعلی اداره میراث
فرهنگی سیرجان در حال انتقال به تهران هستند .ضمن تشکر از

زحمات آقای جعفری ،امیدوارم مدیرکل محترم میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع استان هرچه سریعتر یک نیروی کارآمد و فعال
را جهت تصدی این پست معرفی کنند؛ زیرا یکی از موارد بسیار مهم
و مورد نیاز در بحث توجه به گردشگری ،تببین سیاستها و نقشه
راه توسط متولیان است که باید زودتر پیگیری و اجرا شود.
آقای خدامی در ادامه تاکید کرد :من همیشه نظریات شهروندان را
مطالعه میکنم و گاه در این میان نظریات بسیار خوبی دیده میشود.
به طور مثال در همین بحث گردشگری ،بنده نیز مانند شهروندان
معتقد هستم نباید با بیان اینکه سیرجان مشکالت متعددی دارد،
صبر کنیم تا این مشکالت مرتفع گردند و بعد به سراغ مباحث دیگر
برویم .یا در همین بحث گردشگری نباید منتظر ماند اول مشکل
ورودیهای شهر حل شود و بعد سراغ مبحث گردشگری رفت .بلکه
باید تمام این مسائل را همزمان پیگیری کنیم .به طور مثال شورای
شهر به جدیت پیگیر رفع مشکل ورودیهای شهر است .در همین
راستا نیز تفاهمنامهای پیرامون ورودی شیراز منعقد شده است.
بنابراین ما به حیطه وظایف خود آگاه و پیگیر رفع مشکالت هستیم.

اما نباید کارهای دیگر مانند توجه به بحث گردشگر
رها شوند چون مثال زیرساخت آماده نیست .زیرا
اتفاقا یکی از مباحثی که به تکمیل زیرساختهای
ما کمک میکند ،همین بحث گردشگری و جذب
گردشگر است.
آقای خدامی با اشاره به اینکه توجه به بحث
گردشگری ،فراهم نمودن امکانات آن و گسترش
و سرمایهگذاری در این بخش میتواند یک قدم بزرگ و مثبت
برای پیشرفت همهجانبه سیرجان باشد ،افزود :نباید همیشه به
امید ایجاد اشتغال توسط معادن و صنایع معدنی منطقه گلگهر
بمانیم .البته ایجاد اشتغال توسط ایشان خیلی خوب است اما کافی
نیست و نمیتواند به تنهایی اشتغال را تامین کند .زیرا سیرجان
هم خود دارای جمعیت زیادی است و هم مهاجرپذیر است .در
حقیقت جمعیت سیرجان بسیار بیشتر از آمارهای رسمی ارائه
شده است و مرتبا به این جمعیت افزوده میشود .بنابراین نیاز به
اشتغال بسیار جدی است و باید بیش از اینها شغل ایجاد گردد.

هرچند ما در حقیقت فعال به هیچ عنوان صنعت گردشگری
نداریم اما اگر این صنعت به راه بیفتد ،عالوه بر ظرفیتهای
ایجاد شده در حوزه گردشگری ،این حوزه توانایی آن را دارد که
تمام ظرفیتهای دیگر سیرجان اعم از تجارت ،صنعت ،معدن،
کشاورزی ،حمل و نقل و ...را دچار افزایش چند برابری نماید.
رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان در انتهای سخنان خود با بیان
اینکه گردشگری نقطه عطفی برای سیرجان خواهد بود ،گفت:
انشاهلل اگر با همکاری متولیان و مسئوالن بخش گردشگری بتوانیم
به طور جد به این صنعت بپردازیم ،شکوفایی و رونق چندبرابری
منتظر شهر و تمام شهرستان سیرجان است.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

سروران بزرگوار جناب آقایان؛

رضا سلمانی زاده -دمرییت امور ربق سیرجان
حس
عم
ین اسکندری نسب -دمری روابط ومی ربق سیرجان
محمد رضا غالمی -مسئول روشنای معارب سیرجان

برخود الزم دانستیم از شما بزرگواران و دیگر کارکنان پرتالش مدیریت برق سیرجان
در خصوص تامین روشنایی و حل مشکالت برق مناطق کم برخوردار خرم آباد ،سمنگان
و شهرک صدف کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم .توفیق روزافزونتان در تمامی
عرصه های کاری و زندگی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
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محمد گلزاری هب نمایندگی از رطف ی از سا ن رخم آباد ،گان و رک صدف

گذشت و ما همچنان با انبوه خاطراتش تنها مانده و مبهوتیم...

دست جفاگری فرزندمان ،آن سرو قامت مان را از باغ زندگي جدا كرد،سالي گذشت
اما ذره اي از اندوه ما كم نشد ،هنوز به يادش اشك مي ريزيم تا شايد آرام گيريم

ساعت  2:30عصر روز جمعه  15بهمن ماه

رهسپار آرامگاه ابدي اش در جوار امامزاده احمد(ع) خواهيم شد.

«عدم حضور شما بزرگواران به دلیل شرایط کنونی قابل درک است»

خانواده آن رمحوم

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0 9 1 3 2 7 8 3 0 5 2 /0 9 1 3 1 4 5 2 6 4 3
 0 9 1 9 2 3 0 5 0 3 6خد ا ئی

