
سخن همشهریان انعکاس
و ۲   ۱ منطقه  و  مرکزی  شهرداران  به  پیشنهاد  یه  من  سالم 
دارم. پارک سه راهی کرمان شهرداری زحمتی میکشد و هزینه 
آبنما خراب شده  این  نگهداری نمی شود.  اما متأسفانه  میکند 
دیگه درست نشد نمیدونم چرا؟! بحث نگهداری و یا نگهبانی از 
تجهیزات و فضای سبز در سیرجان را باید جدی بگیرید.  شهری 
مثل اصفهان حتی برای چمن هم نگهبان دارن و اجازه نمیدن 
کسی رو چمن بنشیند . و نتیجه اش این می شود که اصفهان 

همیشه زیباست. 

پاسخگویی مسئوالن:
سالم اوال تشکر می کنیم از شهروند فهیم و دلسوزی که پیشنهاد مربوطه را داده اند و در وهله دوم 

ممنونم از نشریه سخن تازه که پیام شهروندان را منتشر کرده و پیگیر حل مشکالت شهر است. 
در خصوص عکس ارسال شده توسط ایشان، حفره های ناشی از خرابی آبنمای کف خشک واقع در 
پارک الله رفع نقص شد.البته الزم به توضیح است که ما قسمتی از ورودی پارک را برای عملیات 
عمرانی و ورود تراکتور سازمان باز گذاشته بودیم که متاسفانه یک شهروند بی مسئولیت با پراید وارد 
پارک شده و به این قسمت آمد و باعث شکستگی سنگ های آبنما شده بود. کاش برخی از همشهریان 
همراهی و همدلی بیشتری با خدمتگزاران خود در مجموعه شهرداری داشته باشند. که نتیجه اش 

داشتن شهری آباد و سرسبز و مثال زدنی است.
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مانده  بر زمین  پروژه ای که ۱0 سال 
بود، حاال در دستور کار مجموعه معدنی 
یک  تا  گرفته  قرار  گهر  گل  صنعتی  و 
تهدید زیست محیطی را به فرصتی برای 
منطقه تبدیل کرده و درآمدزایی جدیدی 
برای آن به همراه داشته باشد. گل گهر 
پله پله به توسعه پایدار در بخش معدن 
نزدیک می شود و این موضوع می تواند 
در  کند.  را هم شیرین  کام سهامداران 
نیاز صنعت  مجموعه،  این  جدید  طرح 
کشاورزی در کنار کاهش آالیندگی های 

زیست محیطی تامین می شود.
حفظ محیط زیست و کاهش آالیندگی 
توسعه  در  فاکتورها  مهمترین  از  ها 
از  آسانی  به  توان  نمی  که  است  پایدار 
اخیر  های  سال  در  کرد.  گذر  آن  کنار 
استانداردهای زیست محیطی در بخش 
های صنعتی افزایش داشته و این موضوع 
کار فعاالن این بخش را سخت تر کرده 

است. 
زیست  اقدامات  شاید  میان  این  در 
محیطی در شرکت های معدنی و صنایع 
دیگر حائز  از بخش های  بیش  معدنی 
زیست  محیط  گاها  زیرا  باشد  اهمیت 

معدن را در تقابل با خود می داند.
البته این موضوع در سال های اخیر   
کمی بهتر شده و فعاالن معدنی نیز سعی 
کرده اند اقدامات زیست محیطی را در 

اولویت اصلی خود قرار دهند. 
اجراي  راستاي  در  گهر  گل  شرکت 
ارتقاي  و  محیطي  زیست  تعهدات 
احداث  به  اقدام  کار  محیط  سالمت 
کارخانه سولفورزدایي از گازهاي خروجي 
از  است.   نموده  سازي  گندله  کارخانه 
مزایاي این روش میتوان به حذف دي 
اکسید گوگرد و تولید محصول جانبي 
سولفات آمونیوم )کود کشاورزی( نام برد 
که داراي کمترین میزان پسماند و مواد 
آالینده ) نزدیک به صفر( براي محیط 

زیست و شاغلین مي باشد.
این  شماره ۱   سازی  گندله  دودکش 
مجموعه شاید یکی از اصلی ترین چالش 
های حوزه محیط زیست بود که امروز 
پروژه رفع این آالیندگی با تصمیم هیات 

مدیره مجموعه اجرایی شد. 
این دود شاید یکی از معضالت اصلی 
با  که  بود  سیرجان  و  گهر  گل  منطقه 
پیگیری های صورت گرفته پس از یک 
سال و نیم دیگر حتی می تواند به منبع 
درآمدی جدید برای این مجموعه تبدیل 

شود.
درواقع گل گهر این تهدید را به فرصتی 
اشتغالزایی ۲00  تبدیل کرد که ضمن 
نفری و با سرمایه گذاری  ۱۲00 میلیارد 
تومانی ، کود مورد نیاز صنعت کشاورزی 

را تامین کند.
امروز گل گهر به این یقین رسیده است 
که باید میزان بهره وری در فعالیت های 

خود را افزایش دهد. این افزایش منجر به 
توسعه پایدار و کسب درامدهای جدید 
خواهد شد به نوعی که معدن به حوزه 
کشاوزی گره می خورد و نیاز های این 

مجموعه را برطرف می کند. 
در آن سوی ماجرا سهامدارانی هستند 
که با نگاهی به طرح های توسعه ای این  
مجموعه اطمینانشان به »کگل« افزایش 
می یابد و همین موضوع منجر به تامین 
می  مجموعه  این  برای  بهتری  سرمایه 
های  پشتوانه  از  سهامداران  زیرا  شود، 
اصلی یک مجموعه محسوب می شوند.  
اما از بعدی دیگر، نوع نگاه گل گهر به 
فعالیت های معدنی و کاهش آالیندگی 
ها و توسعه فعالیت ها در حوزه مسئولیت 
های اجتماعی، می تواند به تغییر نگاه 

جامعه به بخش معدن کمک کند.

 امروز گل گهر دیگر در تقابل با محیط 
زیست نیست، بلکه استانداردهای آن را 
راهی برای دستیابی به توسعه پایدار می 
داند. همچنین تالش برای افزایش بهره 
به کاهش  این مجموعه منجر  وری در 
قیمت تمام شده می شود و در نهایت 
بازارهای  در  گهر  گل  رقابتی  قدرت 

داخلی و صادراتی را افزایش می دهد. 
 با نگاهی به برنامه های این مجموعه به 
خوبی می توان به این استدالل رسید که 
گل گهر تالش می کند در کنار افزایش 
موارد  سایر  در  خود،  محصوالت  تولید 
مرتبط با توسعه پایدار بهترین عملکرد 
را از خود به جای گذارد و به آسانی می 
تواند پیش بینی کرد که گل گهر انقالبی 
معدنی را در منطقه ایجاد می کند که با 
افزایش درآمد و اشتغالزایی همراه خواهد 

دستگا  ه های  گفت:  کرمان  استاندار 
دولتی به هیچ وجه نباید تعطیلی پروژه ای 
با  هماهنگی ها  حتما  و  باشند  داشته 

معاونت عمرانی باید انجام شود.
محمدمهدی فداکاردر ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان، با تاکید 
بر اینکه اختالف بین دستگاه های دولتی 
شود،  منجر  پروژه ها  تعطیلی  به  نباید 

اقتصاد  ستاد  دبیرخانه  اظهارداشت: 
رصد  به  نسبت  دستگاه ها  و  مقاومتی 
پروژه ها اقدام کنند تا موانع برطرف شده 

و پروژه ها معطل نمانند.
پروژه های  درصدی   8۲ تحقق  وی 
اقتصاد مقاومتی در سال گذشته را قابل 
جلسات  تا  کرد  تاکید  و  دانست  قبول 
به صورت ماهانه برگزار و پروژه ها رصد 

شوند.استاندار کرمان گفت: استان کرمان 
اقتصادی 7.7  رشد  نرخ  تحقق  ظرفیت 

درصدی را دارد.
فداکار بر فعال بودن معین های توسعه ای 
نیازهای  اظهارداشت:  و  کرد  تاکید  نیز 
مناطق برآورد گردد و تجربه های موفق 
اصالح  تا  کنید  پیگیری  را  ناموفق  و 

فرآیندهای الزم انجام شود. 

مراسم  در  حضور  با  سیرجان  شهردار 
دقایقی  برای  گذشته  هفته  جمعه  نماز 
سخنرانی کرد و گزارشی از فعالیت های 
نمازگزاران  به  مدیریتش  دوران  ماهه   ۹
ارتباطات  مدیریت  گزارش  به  کرد.  ارائه 
شهرداری سیرجان علی اکبر کریمی پور 
در ابتدا ضمن تبریک دهه امامت و والیت 
و تولد امام هادی )ع( گفت: وظیفه ماست 
که به عنوان خدمتگزاران به مردم گزارش 
عملکردمان را ارائه دهیم و شما مردم نیز 
ما، هم مطالبات و  بر کار  ناظر  به عنوان 

هم تذکرات خودتان را داشته باشید. 
جمعه  امام  از  می کنم  تشکر  افزود:  وی 
من  اختیار  در  را  فرصت  این  که  محترم 
گذاشتند که در خدمت نمازگزاران باشم 
ایشان  تذکرات  و  ها  راهنمایی  همواره  و 

سرلوحه کار ما در شهرداری بوده است.
شهردار سیرجان تصریح کرد: تمام تالش 
شهرداری  مجموعه  در  همکارانم  و  من 
خدمات  ارائه  و  تبعیض  رفع  سیرجان 
شهروندان  همه  به  متوازن  و  یکسان 
سیرجانی است و بابت این قضیه با برنامه 
ریزی خاصی که داریم امیدواریم بتوانیم 
یکسان  شهروندان  همه  برای  را  خدمات 

ارائه کنیم.
اگر در موضوعاتی مثل نگهداشت، رفت 
و روب و جمع آوری زباله، خدمات شهری 
برنامه  داریم  را  مشکالتی  سبز  فضای  و 
با برون سپاری و اخذ  مان این است که 

و  بسازیم که در شان  پیمانکاران شهری 
منزلت شهروندان سیرجانی باشد.

ما در بعضی موضوعات از برخی شهرهای 
استان عقبیم که ان شااهلل با برنامه ریزی 
های انجام شده این مشکل حل می شود.

بحث  در  کرد:  اضافه  سیرجان  شهردار 
شیراز،  ورودی  مثل  ها  زیرساخت 
خیلی  و  آسفالت  بحث  ثاراله،  شهرک 
به  که  بوده  مردم  دغدغه  موضوعات  از 
لطف خداوند خیلی از این موارد یا شروع 
است. کار  به  آغاز  آستانه  در  یا  و   شده 

این نوید را به مردم می دهم که خیلی از 
موضوعات و دغدغه ها تا پایان سال رفع 

خواهد شد .
دکتر کریمی پور همچنین گفت: تاکید 
من  دستور  از   ۱۳7 سامانه  که  می کنم 
اعتبارش بیشتر است و خواهش میکنم به 
این سامانه اهمیت بدهید از این جهت که 
به شما کد رهگیری می دهد و حتی اگر 
باشد  نداشته  انجام فوری آن وجود  توان 
در برنامه های همکاران ما در شهرداری 

قرار خواهد گرفت .
دل  از  تاکنون  که  ای  مسئله  مهمترین 
آسفالت  بحث  آمده  بیرون   ۱۳7 سامانه 
حضور  ابتدای  از  بگویم  باید  که  است 
من  همکاران  تالش  با  شهرداری  در  من 
و حمایت های شورای شهر هر ۳۲ ساعت 
یک خیابان، کوچه یا معبر آسفالت شده 
است و این یعنی به تعداد ۲0۲ کوچه یا 

خیابان و معبر آسفالت شده  که با توجه به 
حجم زیاد کار باز هم این کار ادامه خواهد 

یافت.
شهردار سیرجان ادامه داد: به مسئولین 
اگر  که  ام  کرده  اعالم  همکار  ادارات 
آمادگی  باشند شهرداری  نداشته  حفاری 
دارد در اسرع وقت معابر را آسفالت کند و 

این امر را تسریع بخشد.
هم  بوستان ها  و  تفرجگاهی  فضاهای 
از  که  است.خواهشی  ما  کار  دستور  در 
در  شهروندان   که  است  این  دارم  مردم 
را  شهرداری  زیرساختی  خدمات  ارائه 

به  نیاز  زیرساختی  کار  کنند.  کمک 
من  که  دارد  شهروندان  حوصله  و  صبر 
می دهم  عزیزان  همه  به  را  اطمینان  این 
خوبی  اتفاقات  شهروندان  مشارکت  با 
و  انتقادات  از  شهرداری  بخورد.  رقم 
می کند  استقبال  شهروندان  پیشنهادات 
کار  این  ابزار  مهمترین   ۱۳7 سامانه  که 
باکیفیت  خدمات  می خواهیم  ما  و  است 
کریمی  دکتر  دهیم.  ارائه  مردم  به  تری 
کنم  تشکر  دارد  جا  گفت:  پایان  در  پور 
در  مردم  نماینده  محترم،  جمعه  امام  از 
محترم  اعضای  و  ویژه  فرماندار  مجلس، 

حمایت  با  همیشه  که  شهر  شورای  در 
را  همکارانم  و  من  شان  دریغ  بی  های 
یاری کرده اند.همچنین تشکر می کنم از 
پشتوانه  که  قضایی  و  انتظامی  نهادهای 

بسیار خوبی هستند برای ما.
مسئولین شهر و سازمان ها و نهادهای 
مجموعه  مدیران  همینطور  ما،  همکار 
به  گل گهر  منطقه  صنعتی  و  معدنی 
که  عتیقی  مهندس  آقای  جناب  ویژه 

همکاری بسیار خوبی را با شهرداری دارد 
در ارائه خدمات که نمونه بارز آن شروع 
کار ورودی شیراز بود که با همکاری این 

مجموعه با شهرداری آغاز شد.
تمام  و  داریم  مردم  از  داریم  هرآنچه 
تالش مجموعه شهرداری و شورای شهر 

و  نباشیم  مردم  شرمنده  که  است  این 
دارالحسین  نام  شان  و  خور  در  شهری 

ایجاد کنیم.

مسوول کارگروه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری سیرجان از 
حضور موفق شهرداری سیرجان در نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری 

کشور خبر داد.
با  پورسینا  محمود  سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شناساندن  و  معرفی  راستای  در  افزود: شهرداری سیرجان  خبر  این  اعالم 
فرصت های سرمایه گذاری، طی ماه جاری در دو نمایشگاه بزرگ در تهران 
و کرمان که نسبت به معرفی شهر سیرجان بعنوان یک شهر استراتژیک و 
اقتصادی با ظرفیت های ارزشمند سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه 

مشارکتی شهرداری، شرکت کرد.
وی یادآور شد: همایش دو روزه فرصت های سرمایه گذاری تهران با حضور 
و  تهران  شهرداری  دعوت  به  تهران  میالد  برج  در  کشور  کالنشهرهای 

سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  منظور  به  نمایشگاهی  فضای  اختصاص 
فعاالن  تهران،  شهردار  زاکانی  علیرضا  بازدید  و  استقبال  مورد  شهرداری 
و  همایش  همچنین  و  کشور  مسووالن  و  مدیران  از  جمعی  و  اقتصادی 
روز فرصت  به مدت دو  استان کرمان  نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 
مناسبی برای معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری شهر سیرجان و تبادل نظر 

با فعاالن اقتصادی و دانشگاهی بوجود آورد.
 مسوول کارگروه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری سیرجان 
بازدید  مورد  کرمان  نمایشگاه  در  سیرجان  شهرداری  غرفه  کرد:  بیان 
و  سیرجان  مردم  نماینده  کرمان،  جمعه  امام  کرمان،  استاندار  استقبال  و 
کل  رییس  کرمان،  مردم  نماینده  اسالمی،  شورای  مجلس  در  بردسیر 
و جمعی  بهمراه شهردار سیرجان  اعضای شورای شهر  استان،  دادگستری 

اینکه  به  توجه  با  و  گرفت  قرار  استانی  مدیران  از 
بیش از ۵0 پروژ مشارکتی و قابل واگذاری به بخش 
خصوصی و سرمایه گذار مشخص شده، ضمن بازدید 
و بررسی طرح ها، در راستای تحقق و اجرای آن قول 

همکاری و مساعد دادند.
گفتنی است در حاشیه این مراسم با توجه به تهیه 
پروژه های  اطالعات  ثبت  و  سرمایه گذاری  اطلس 
استان  توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و 
توافق با این مرکز، پروژه های شهرداری سیرجان در 
اطلس سرمایه گذاری استان به منظور معرفی بیشتر 

به سرمایه گذاران بخش خصوصی ثبت می شود.

پروژه ای که سال ها بر زمین مانده بود، در دستور کار مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر قرار گرفت؛

گل گهر به چالش مهم زیست محیطی منطقه فائق آمد نیمی از شهرهای قرمز کشور 
در استان کرمان قرار دارند

 براساس آخرین به روزرسانی  ها، باوجود آنکه در هفته  اخیر 
به  استان،  نارنجی در  و  قرمز  با وضعیت  تعداد شهرستان های 
ترتیب دو و چهار بود در حال حاضر هفت شهرستان استان در 
نارنجی کرونایی  نیز در وضعیت  قرمز و دو شهرستان  وضعیت 

قرار گرفته اند.
های  شهرستان  فقط  گذشته  هفته  در  گزارش  این  براساس 
براساس  اما  داشتند  قرار  قرمز  وضعیت  در  منوجان  و  جیرفت 
تیرماه(   ۲۵( جاری  هفته  در  کشور  کرونایی  جدید  نقشه 
گنج  قلعه  و  کرمان  عنبرآباد،  زرند،  کوهبنان،  های  شهرستان 
رابر  آنکه شهرستان  اند ضمن  آنها پیوسته و قرمز شده  به  نیز 
است  کرده  همچنان حفظ  را  قبل خود  هفته  نارنجی  وضعیت 
زرد  وضعیت  در  قبل  هفته  در  که  جنوب  رودبار  شهرستان  و 

کرونایی قرار داشت نیز به نارنجی تغییر رنگ داده است.
آبی  وضعیت  در  کرمان  استان  شهرستان   ۶ قبل  هفته  در   
حال  در  بهداشت  وزارت  اعالم  طبق  که  داشتند  قرار  کرونایی 
حاضر فقط شهرستان منوجان توانسته وضعیت خود را همچنان 

آبی حفظ کند.
براساس این گزارش، آنچه که از این آمار پیداست، این است 
که کرونا با سرعت زیادی درحال انتشار در بین جامعه است و 
رعایت  بیماری  این  از  را مصونیت  تنها  مانند گذشته  همچنان 

پروتکل های بهداشتی و تزریق واکسن است.
کرونا برای هفتمین بار تاخ و تاز خود را از حدود ۳۱ ماه گذشته 
قبلی  موج   ۶ در  متاسفانه  و  است  کرده  آغاز  کرمان  استان  در 
تاکنون جان ۵ هزار و ۶۶۶ کرمانی را گرفته امیدواریم که در این 

دور کسی زیر پاهای این ویروس وحشی جان نبازد.
»کرمان« نیز که پس از مدت ها در وضعیت زرد قرار گرفته بود، 

مجددا با اوج گیری کرونا به قرمز تغییر رنگ داد.
افزایش تعداد بستری ها و مبتالیان کرونا در »بم«، »جیرفت« و 
»قلعه گنج« نیز سبب شد تا این شهرها با خروج از وضعیت زرد 

در شرایط نارنجی کرونایی قرار گیرند.
 بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی اعالم شده، اکنون رنگ 
»جیرفت«،  »بافت«،  »رفسنجان«،  شهرستان های  کرونایی 

»قلعه گنج«، »بم« و »نرماشیر« نارنجی است.
و  شهرها  تعداد  کشور،  در  قرمز  شهرهای  افزایش  با  همزمان 
مناطق قرمز در استان کرمان نیز افزایش یافته است و در حالی 
که تا هفتۀ گذشته فقط 4 شهر در وضعیت قرمز قرار داشتند 
با اوج گیری کرونا، اکنون هشت شهر استان در وضعیت پرخطر 

قرمز قرار گرفته اند.

   خبر

دستگیری عامل قتل دو کارگر در سیرجان

فردی  گفت:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
و  رسانده  قتل  به  را  خود  کارگر  دو  نزاع  یک  در  که 
شد. دستگیر  ساعت   ۱۲ از  کمتر  در   بود  شده   متواری 

مرکز  اعالم  دنبال  به  داشت:  اظهار  امیرسبتکی  مرتضی  سرهنگ 
فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل 
 در یکی از روستاها، بالفاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

کارگر  دو  روستا مشخص شد  این  در  ماموران  با حضور  افزود:  وی 
با اسلحه شکاری توسط  با کارفرمای خود  به سبب نزاع و درگیری 
وی از ناحیه سر و شکم دچار صدمات شدید شده و جان خود را از 

دست داده اند.
تالش  با  رابطه  این  در  کرد:  تصریح  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
های  فعالیت  با  و  عمومی  امنیت  و  آگاهی  پلیس  از  تیم هایی 
دستگیر  سیرجان  در  ساعت   ۱۲ از  کمتر  قتل  عامل  اطالعاتی، 
ساچمه  فشنگ  دو  و  شکاری  سالح  قبضه  یک  مخفیگاهش  از  و 
شد. قضایی  مراجع  تحویل  پرونده  تشکیل  با  که   کشف، 

 سرهنگ امیر سبتکی بیان کرد: علت و انگیزه این نزاع منجر به قتل، 
اختالف و درگیری لحظه ای، بین این دو کارگر و کارفرما بوده است.

 بر اثر سهل انگاری گردشگران؛
۳ هکتار از باغات ُرزملک شهربابک طعمه حریق شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بر اثر سهل 
توابع  از  ُرزملک  باغات روستای  انگاری گردشگران، آتش سوزی در 
میمند شهرستان شهربابک رخ داد و سه هکتار از باغات منطقه در 
آتش سوخت. مهدی رجبی زاده افزود: خوشبختانه با حضور به موقع 
اهالی، طبیعت دوستان، آتش نشانی، مأموران منابع طبیعی، دهیاری، 
هالل احمر، بسیج و مدیریت بحران فرمانداری شهرستان این حریق 

بعد از ۳ ساعت تالش در ساعت۱7 و ۳0 دقیقه عصر اطفا شد.
وی به مردم و گردشگران توصیه کرد: در هنگام تفریح و گشت و 
گذار، در مناطقی که پوشش گیاهی وجود دارد آتش روشن نکنند و 

پس از اتمام تفریح، حتماً آتش را خاموش کنند.

هفته آینده هفته بسیار خنکی خواهد بود
این هفته با افزایش دما در بسیاری از نقاط کشور همراه خواهیم بود 

که روز های گرمی را در اکثر نقاط کشور رقم خواهد زد.
اما از اوایل هفته آینده روند دمایی مجدداً تغییر کردن و با ریزش 
و  دما  محسوس  کاهش  شاهد  کشور  به  شمالی  بسیار خنک  هوای 
خنک شدن هوا در دو سوم شمالی کشور خواهیم بود. میزان کاهش 
دمای پیش بینی شده بین ۵ تا ۱0 درجه سانتیگراد پیش بینی شده 
است که هفته بسیار خنک را برای بیشتر نقاط کشور رقم خواهد زد.

  اخبار کوتاه

استاندار کرمان:
دستگاه های دولتی 

حق تعطیلی پروژه ها 
را ندارند

علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان در مراسم نماز جمعه:

هر ۳۲ ساعت یک معبر را آسفالت کردیم

حضور موفق شهرداری سیرجان در نمایشگاه های  فرصت های سرمایه گذاری کشور

       ساره میرحسینی 


