
سخِن همشهریان؛ اداره فاضالب شهری از شنبه گذشته ،یعنی حدود نه روز هست که خیابان شهید انعکاس
رجایی رو حفاری کرده برای انشعاب گذاری لوله های فاضالب.حاال بماند که تمامی در و دیوار خانه مردم 
رو با آب وآهک کثیف کرده و لوله های آب خونه ها رو قطع کردند.بیشتر از یک هفته هست که این 
خیابان رو مسدود کردند واصال کارشون پیشرفت نداره،کارگرهای افغانی این شرکت، بیکار از اینطرف 
به آن طرف میروند بدون اینکه کاری انجام دهند.،رفت وآمد در خیابان محدود شده ومغاذه ها نیمه 
تعطیل وتعمیر گاه ها تعطیل.داد کسبه در آمده و عنقریب است که اهالی شاکی شده وطومار به دست 
راهی فرمانداری شوند.لطفا به اطالع مسئولین شرکت فاضالب برسانید.جمعی از کسبه وساکنین خیابان 
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شهر  شورای  رییس  خدامی؛  جاری حسن  هفته  شنبه  روز 
سیرجان برای توضیح درباره چیستی و چگونگی خواهرخوانده 
شدن سیرجان و لنگرود نشست خبری برگزار کرد. گرچه طرح 
برخی انتقادها به کام وی خوش نیامد و بیشتر توقع حمایت 

رسانه ها را داشت.
همچنین فرزاد خراسانی؛ مدیر ارتباطات شهرداری و شورای 
خبر  به  نسبت  مردم  منفی  بسیار  واکنش  از  سیرجان  شهر 

خواهرخواندگی گالیه داشت!
از  که  مردمی  بود.  پیش بینی  قابل  مردم  واکنش  گرچه 
حداقل های امکانات شهری محروم هستند و دغدغه شان خرابی 
پارک ها و خیابان ها و گذرگاه هاست، وقتی می بینند اعضای 
این  مثل  انتزاعی  و  شعاری  کارهای  دنبال  شورای شهرشان 

هستند، واکنشی بهتر از این نشان نمی دهند.
به ویژه خشم مردم وقتی بیشتر و قابل درک تر می شود که 
با خاطره ی سفر شورایی ها با تیم فوتبال بانوان شهرداری به 
خارج کشور، این بار می فهمند تک تک اعضای شورای شهر 
به جز یکی)حجت کاظمی(، همگی الزم دیده اند حتما برای 
و  توریستی  شهر  به  خواهرخواندگی  عقد  خطبه ی  خواندن 
سرسبز لنگرود سفر کنند و حتا برخی شان این سفر شمال را 

که با هزینه ی شهرداری بوده چند روز بیشتر هم کش بدهند!
اگر قرار بر الگو قرار دادن اخالق پزشکی مرحوم دکتر صادقی 
برای اخالق دیگر پزشکان در سیرجان و لنگرود بوده، که این 
کار، وظیفه ی شورای شهر نیست، وظیفه اش هم باشد، بر دوش 
تک تک اعضای شورا نیست و فقط حضور رییس کمیسیون 

فرهنگی در لنگرود کافی بود.
اگر قرار بر کار فرهنگی  دیگر است، بسیاری کارهای زیربنایی 

در سیرجان در زمینه ی فرهنگی انجام نشده است.
که  بوده  آنجا  توریست  به  سیرجان  معرفی  بر  قرار  اگر 
سیرجان از مقاصد بعدی گردشگران لنگرود بشود، بر پایه ی 
کدام زیرساخت سیرجان؟ مگر از وضعیت بد بادگیر چپقی  و 

بی مکانی بازار صنایع دستی مان در نوروز فیلم منتشر نشد؟ 
اگر هم در نیت خیر رییس شورای شهر که گویا یک روز هم 
بیشتر در لنگرود نمانده، شکی نباشد، باز ابهام این است که بهتر 

نبود، شورا اول این خانه )یعنی سیرجان( را رفت و روب کند و 
بعد خواهر خوانده را برای سرمایه گذاری در شهرمان فرا بخواند؟

سر امین صادقی بی کاله مانده یا سر مردم؟!
طبق سنت همیشه به جز جلسه هفتگی شورای شهر، یکی 
اعضای  مردمی  دیدارهای  موعد  روزها  باقی  در  ساعت  دو 
شوراست. هر روز نوبت یکی از اعضاست. اما نکته ی جالب اینکه 
روز و ساعتی که برای امین صادقی؛ نایب رییس شورای شهر 
سیرجان اعالم شده است، دقیقا در همان روز و ساعتی است 
که جلسه ی عمومی شورا برگزار می شود! یعنی در عمل امین 
صادقی دیدار مردمی اش منتفی ست و سر مردم از این بابت 

بی کاله مانده است. 
مردم و شورا

فحش دادن راحت ترین کار دنیا برای بیرون ریختن خشم 
فضای  در  خبری  پست های  انواع  زیر  که  ما  مردم  اما  است. 

حتا  و  شورانشین ها  و  مسووالن  نثار  ناسزا  و  توهین  مجازی 
گاهی روزنامه نگاران می کنند، هیچ وقت کاله خودشان را قاضی 
کرده اند؟ هیچگاه نوک تیر و پیکانی -که به مردم برخورد کرده 
و از آن زخم برداشته اند- نگاه کرده اند تا خودشان را بر انتهای 
آن ببینند و متوجه شوند که از آنهاست که برآنهاست و چوب 

ندانم کاری خودشان را دارند می خورند؟!
آن روزی که رای قومیتی می دادند، آن روزی که رای شان را 
در قبال یک وعده شام یا دو تراول پول می فروختند، اصال فکر 
اینجاهایش را می کردند که دارند پارک ها و فضاهای سبزشان را 
به حراج می گذارند و آسفالت کوچه و خیابان شان را پیش فروش 

می کنند؟ 
منابع  بر  معادن  دست اندازی  قبال  در  روزگاری  که  مردمی 
به  تجاوز  همان  تماشاگر  هم  امروز  کردند،  سکوت  آب شان 

آسمان و هوای شهرشان باشند.

سه گانه ای برای شورا و مردم سیرجان

چوبندانمکاریهامانرامیخوریم

روز سه شنبه، ۳ خرداد ماه و همزمان با سالروز آزادی خرمشهر نشستی 
صمیمانه ای از سوی اداره ی برق و به میزبانی اداره ی آموزش و پرورش با 
دانش آموزان و معلمانی که اداره ی برق را در زمینه ی مدیریت مصرف 

یاری کرده بودند، برگزار شد.

مجتبی ثمره، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق جنوب استان 
کرمان در این خصوص بیان داشت: همانطور که می دانید صنعت برق از 
سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده و ما در خط مقدم این صنعت 

که بخش توزیع است قرار داریم.
وی عنوان کرد: در کل کشور چیزی بالغ بر ۳۸ میلیون مشترک وجود 
دارد و ما با تحت پوشش داشتن ۱۶ شهرستان جنوبی و شرقی، وظیفه ی 
تجاری،  خانگی،  از  اعم  مشترک  هزار   ۶۲۷ برای  را  مستمر  برق رسانی 

کشاورزی، اداری و صنعتی برعهده داریم.
ثمره افزود: قسمت عمده ی تولید برق در ایران از سوختن سوخت های 
فسیلی حاصل می شود و در حال حاضر بیش از ۸۴ درصد از نیروگاه های 
کشور از سوخت فسیلی استفاده می کنند که این امر خود موجب باعث 
و وظیفه ی حفظ  زمین  رفتن دمای کره ی  باال  آلودگی زیست محیطی، 
منابع انرژی برای خود و نسل های آینده در این امر نادیده گرفته می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان  ادامه 
مدیریت  بر  امر  است  که چندین سال  معزز  رهبر  بیانات  به  باتوجه  داد: 
مصرف می کنند؛ در همین راستا و جهت گسترش فرهنگ صرفه جویی و 
رعایت الگوی مصرف انرژی در بین دانش آموزان که آینده سازان این مرز 
و بوم هستند، تفاهم نامه ای از سال ۹۵ میان شرکت توزیع برق و آموزش 

و پرورش منعقد شد که در این تفاهم نامه تهیه ی محتوای آموزشی و 
کتب مرتبط و توزیع این منابع بین دانش آموزان از وظایف شرکت توزیع 

در مدارس منتخب بوده است.
در این خصوص و باتوجه به همین تفاهم نامه ۱۴۴ معلم در ۱۶ شهرستان 
انتخاب شدند، هر شهرستان ۳ مدرسه در پایه ی چهارم، پنجم و ششم 
که جمعا ۴۸ مدرسه منتخب بودند و امروز از مدیران، آموزگاران و دانش 

آموزان منتخب به رسم یادبود تقدیر شد.
کنفرانس  سالن  همین  در  هم   ۹۸ سال  در  گفت:  تازه  سخن  به  ثمره 
آموزش و پرورش، دانش آموزان ایده های خود را در قالب رویداد ایده شو 
در زمینه ی مدیریت مصرف برق ارائه دادند و برنامه ی ایده شو همزمان در 

دو شهرستان بم و جیرفت نیز برگزار گردید.
۳۰ نفر از شرکت کنندگان به عنوان نفرات برتر در رویداد استارت آپ 
ایده های خود  از نفرات اولی که به نوعی  ویکند مجددا شرکت کردند و 
را تبدیل به محصول کردند، در کنفرانس برق تجلیل شد و در نمایشگاه 
نمایشگاه  تهران حضور داشتند و که در همان  برق در  جانبی کنفرانس 
وزیر نیروی وقت از غرفه ی شرکت توزیع جنوب برق کرمان دیدار کردند 

و شاهد هنر، هوش و استعداد بچه های این خطه بودند.
رویدادهای  شد  امضا  نامه  تفاهم  این  که  سالی  از  داشت:  اظهار  ثمره 

شرکت  همت  به  و  آموزان  دانش  همکاری  با  زمینه  این  در  مختلفی 
پروژه  و  ها  ایده  از  بسیاری  و  شد  انجام  کشور  جنوب  نیروی  توزیع 
بودیم. راضی  نتایج  از  و  بود  نو  کاری  این  و  شد  اثر  به  تبدیل   ها 

وی در پایان اعالم کرد: تفاهم نامه ای جدید با حضور  رضایی، مدیر کل، 
برای سال تحصیلی -۱۴۰۱ ۱۴۰۲ مابین شرکت توزیع جنوب و اداره کل 
آموزش و پرورش منعقد شد و به زودی با انتخاب مدارسی جدید در تمام 
شهرستان ها از جمله سیرجان، همین روال آموزش در مقطع چهار، پنجم 

و ششم دبستان ادامه خواهد داشت.

نشست مسوولین اداره برق با دانش آموزان و معلمان،

تقدیر از دانش آموزان همیار انرژی در زمینه مصرف برق

سخِن همشهریان؛ سالم من انتقادی داشتم از نحوه برخورد خانم .....در مرکز 
پلیس + ۱۰ واقع در خیابان ..... امروز مراجعه کردم برای اعتراض به واریز نشدن یارانه 
ها ایشون میگه باید حتما از کد مربوطه پرینت بیارین. در حالی که بقیه مراکز اینجور 
چیزی نخواستن رفتم به یک مرکز دیگر واقع در خیابان ....  خیلی راحت کار مردم را 
انجام میدادن بدون ایراد و قوانین من درآوردی. که البته قدری شلوغ شده بود و آن 
هم بدلیل مراجعه کنندگانی بود که از اون سر شهر به این مرکز اومده بودن چون اون 

خانم کارشون را راه نینداخته بود. 
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

      گروه خبر

 ۲۷ شنبه  سه  روز  عصر  مسابقات  این  افتتاحیه  آیین 
و  گهرزمین  شرکت  میزبانی  به   ۱۴۰۱ ماه  اریبهشت 
همراهی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سالن 

هتل قائم سیرجان برگزار شد.
 ۲۵ قالب  در  و  نفر   ۹۶ حضور  با  مسابقات  این 
قائم  هتل  روباز  محوطه  در  کشور  سراسر  از  تیم 
یافت. ادامه  روز    ۲ مدت  به  و  آغاز   سیرجان 

   سید شجاع الدین گلسرخی، مدیر ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست و انرژی  )HSE( شرکت گهرزمین در آیین 
مهم  های  مسئولیت  از  یکی  گفت:  مسابقات  این  افتتاح 
شرکت های معدنی و صنعتی، ایجاد پایگاههای اورژانس 
و امداد و نجات است. و با توجه به نکته ی حائز اهمیتی 
همچون اولویت داشتن ایمنی و سالمتی کارکنان شرکتها 
و معادن، بایستی کارکنان شاغل در بخش اورژانس معادن 
همیشه سطح آمادگی شان ارتقا پیدا کرده و مهارت های 

فردی شان بِروز شود.
این مسابقات بصورت  برگزاری  ادامه عنوان کرد:  وی در 
در  آن  دوره  چهارمین  شاهد  اکنون  هم  که  سالیانه 
شهرستان سیرجان هستید برای تحقق این هدف بزرگ 
شرایط  بهترین  در  اورژانس  و  ایمنی  نیروهای  که  است 
بدنی و آمادگی باشند و سالمتی تمامی کارکنان شاغل 
شرکت  امسال  الحمداهلل  شود.  تضمین  کشور  معادن  در 
گهرزمین میزبان ۲۵ تیم از ُزبده ترین تیم های اورژانس 
معادن سراسر کشور می باشد که به مدت ۲  روز باهم به 

رقابت پرداخته و سطح آمادگی شان را محک می زنند.

مدیر HSE شرکت گهرزمین در پایان گفت: بنده جا دارد 
از مجموعه همکارانم در بخش های رفاهی و روابط عمومی 
تدارکات،  امور  و  شده  متحمل  را  بسیاری  زحمات  که 
هماهنگی و اطالع رسانی شایسته این دوره از رقابتها را 
عهده دار بودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز که برگزار کننده این 

مسابقات می باشد سپاسگزاری می کنم. 
پرهام خواجه پور؛ مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست 
و انرژی  )HSE( شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگار ما گفت: در 
ابتدا جادارد از شرکت گهرزمین علی الخصوص از برادران 
بزرگوارم جناب آقایان مهندس فالح، دکتر خضری پور و 
مهندس گلسرخی بابت میزبانی شایسته و برگزاری باشکوه 

این رقابتها کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم.
وی در ادامه گفت: همانطور که مطلع هستید این چهارمین 
دوره این مسابقات است که البته قرار بود بصورت سالیانه 
باعث شد  کرونا،  منحوس  ویروس  اما شیوع  برگزار شود 
این رقابتها دو سال به تعویق بیفتد که خوشبختانه امسال 
با فروکش کردن بیماری کرونا توفیقی حاصل شد تا در 

سیرجان دوباره شاهد برگزاری این رقابت ها باشیم.
برای  را  آیتم   ۳ ما  دوره  این  در  داد:  ادامه  وی 
ایم؛ گرفته  نظر  در  و  کرده  طراحی  کنندگان   شرکت 

آسیب  به شخص   )PCR( مصنوعی  تنفس   - اول  آیتم 
دیده است که با مانکن شبیه سازی شده انجام می شود.

موانع  از  عبور  که  هست  موانع  از  عبور  دوم-  آیتم 

زیر  معادن  از  هایی  تیم  زیرا  ایم  گرفته  نظر  در  را  تونل 
اند  کرده  شرکت  مسابقات  این  در  هم  کشور   زمینی 
آیتم سوم- عبور از موانع در ارتفاع و حمل مصدوم می 
باشد که آمادگی باالیی را از شرکت کنندگان طلب می 

کند.
این مسابقات با شرکت ۲۵ تیم در حال برگزاری است که 
نسبت به آخرین دوره شاهد افزایش ۹ تیم بوده ایم . حدود 
۹۶ نفر نیز در قالب تیم های مختلف اورژانس معادن کشور 

باهم به رقابت خواهند پرداخت.
نفر   ۷۲ تعداد  از  ما  گذشته  روز  که  است  ذکر  شایان 
را  امتیازی   ۲۰ سئوال   ۲۰ که  گرفتیم  علمی  تست 
 ۲۰ ممکن  امتیاز   ۴۰ مجموع  از  که  کردیم  مطرح 
بود. یافته  اختصاص  علمی  سئواالت  به   امتیازش 

تیم های شرکت کننده در این رقابتها اورژانس های معادن 
و صنعتی سراسر کشور هستند که  معدنی  و شرکتهای 
از معادنی همچون؛ سنگ آهن، طال، مس، سرب و روی، 

تیتانیوم، زغال سنگ و... شرکت کننده داریم. 
امیرحسین َگرکانی؛ رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی 
نیز در  بحران کشور  عالی مدیریت  و عضو شورای  ایران 
و  برگزاری  از  هدف  قطعا  کرد:  عنوان  کوتاهی  مصاحبه 
شاغلین  تشویق  و  بازآموزی  رویدادی،  چنین  استمرار 
خدوم در مراکز اورژانس معادن و شرکت های معدنی و 
صنعتی کشور عزیزمان می باشد و تقدیر از این عزیزان 
هدف دیگری است که در مراسم اختتامیه مدنظر برگزار 

کننده و میزبان این مسابقات می باشد.

وی ادامه داد: بازآموزی می تواند شرکت کنندگان در این 
مسابقات را با آخرین ِمُتدهایی که در حوزه امداد و نجات 
ارائه شده است آشنا کرده و این عزیزان این مهارت ها را 

فراگرفته و با ممارست و تمرین در خود تقویت کنند. 
شایان ذکر است عصر روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت مراسم 
اختتامیه  چهارمین دوره مسابقات امداد ونجات و کمک 
های اولیه به میزبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین در هتل 
قائم شهرستان سیرجان با حضور امام جمعه موقت حجه 
االسالم والمسلمین حیدری، امیر  حسن مردان فرمانده 
سبتکی  امیر  مرتضی  سرهنگ  سیرجان،  دریایی  نیروی 
فرمانده انتظامی سیرجان، جانشین فرمانده سپاه مقاومت 
سیرجان سرهنگ حمید سبزعلی پور، عضو هیات مدیره 
و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین دکتر 
محمدرضاخضری پور و دیگر مسئولین شهرستان و برخی 

معاونین و مدیران گهرزمین برگزار شد.
و  مدیره  هیات  عضو  پور؛  خضری  محمدرضا  دکتر 
در  گهرزمین   انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون 
به  خوشامدگویی  ضمن  رقابتها  این  اختتامیه  مراسم 
میهمانان عنوان کرد؛ این مسابقات عالوه بر ایجاد حس 
همدلی، راهی است برای سنجش توان و آمادگی پرسنل 

ایمنی شرکت های معدنی و صنعتی.
وی همچنین با اشاره به اینکه واحد HSE گهرزمین در 
دوره گذشته در استان کرمان واحد برتر ایمنی معرفی شد 
اضافه کرد؛  به گواه داوران و اساتید این مسابقات در سطح 
بسیار عالی از نظر کمی و کیفی برگزار شد و توان همکاران 

ما در سطحی عالی بود.
مهندس خواجه پور ضمن قدردانی از شرکت سنگ 
این  از  مسابقات هدف  این  میزبانی  برای  گهرزمین  آهن 

مسابقات را آموزش، ایجاد انگیزه و خالقیت عنوان کرد.
دکتر گرکانی نیز شغل امداد و نجات را بسیار ارزشمند 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  گفت  و  نمود  ارزیابی  شریف  و 
ایمنی هزینه نیست و حرکتی رو به توسعه به شمار می 

رود.
کاهش  در  سیستمی  رویکرد  به  اشاره  با  همچنین  وی 
ریسک ها ظرفیت های معادن در خصوص مسائل دانش 

بنیان و استارت آپ را زیاد دانست.
محمدعلی سعادتی؛ مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت گهرزمین در حاشیه این رقابتها گفت: هدف 
از برگزاری این دوره از مسابقات بازآموزی مربیان، ایجاد 
مهارت های امدادی در صحنه حوادث در معادن و شرکتها 
و همچنین ایجاد انگیزه و سرعت عمل برای امدادگران و 

شاغلین در اورژانس های معادن کل کشور است.
داوران  هیات  مسابقات  این  پایان  در  است  گفتنی 
کردند؛  معرفی  ذیل  به شرح  را  رقابتها  این  برتر   عناوین 

    شرکت سنگ آهن گهرزمیــن رتبه اول
    شرکت فوالد سیرجان ایرانیان رتبه دوم
    شرکت های ماهــــــــان  )معدن ۵(

    و زغال سنگ البرز مرکزی مشترکاً رتبه سوم
 را کسب نموده و با اهدای تندیس، لوح تقدیر و هدایایی 

از این عزیزان تجلیل شد.

 تیم های برتر چهارمین دوره مسابقات کشوری امداد و نجات و کمک های اولیه مشخص شدند؛

ُگهرزمین،فاتحقلههایامدادونجاتوکمکهایاولیهکشور


