هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

گزارش میدانی سخن تازه از حادثه سرقت مسلحانه در بازار سیرجان

آن شب در بازار چه گذشت؟

سال شانزدهم
چهارشنبه  15بهمن 1399
 8صفحه
شماره 636
 2000تومان

S O K H A N
T A A Z E H

به همراه تحلیلی بر چرایی وقوع جرم و خشونت در جامعه
صفحه  4و 5

 8انتصاب جدید در شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
صفحه2

مشکالت پیمانکاران
و شوراهای کارگری
صفحه3

برد والیبال سیرجان
برابر دیدگان خلیل آزمون
صفحه6

اصالحيه باشگاه
فرهنگی ورزشی گهر زمین
صفحه6

صفحه 4

انعکاس

سخن همشهریان :
ِ
سالم .امروز ساعت  ۶صبح
وضعیت آلودگی معدن شماره یک
ریه هامون کال از کار افتادن

اخبار کوتاه

متعاقب سفر مدیرکل دادگستری استان به سیرجان

تشکر مسووالن سیرجانی از یدا ...موحد

رییس حوزه قضایی سیرجان گفت :در پی سفر دو روزه رییس کل دادگستری و جمعی از
مقامات قضایی استان به شهرستان سیرجان و گره گشایی قضایی از مسائل تولید و اقتصاد در این
شهرستان ،مسئوالن شهرستان سیرجان با صدور پیامی از این اقدام تقدیر کردند.
یدا ...سپهری خاطرنشان کرد :به شکرانه سفر پرخیر و برکت حضرتعالی به شهرستان سیرجان و
بازدید از بخش های اقتصادی ،صنعتی و طرح های در دست اجرا و تشکیل جلسه رفع موانع تولید
که منجر به تصویب مصوبات و رفع مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی گردید ،و همچنین دیدار
مردمی که شهروندان از ثمرات آن بهره مند و حالوتی دیگر از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
را چشیدند بر خود الزم می دانیم از زحمات و مساعدت های جنابعالی که سبب خشنودی و رضایت
مردم عزیز گردیده است ،تقدیر و تشکر نماییم.
رییس حوزه قضایی سیرجان اظهارداشت :در بخش پایانی این پیام که به امضای امام جمعه
سیرجان ،نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسالمی و فرماندار ویژه سیرجان
رسیده ،آمده است :از پیشگاه خداوند متعال برای جنابعالی و مسئوالن قضایی استان آرزوی
سالمتی و توفیق داریم.
سپهری یادآور شد :رییس کل دادگستری به همراه تعدادی از معاونین دادگستری کل استان،
هشتم و نهم بهمن ماه سال جاری با حضور در شهرستان سیرجان ضمن بازدید از شرکت توسعه
آهن و فوالد گل گهر ،گهر زمین و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان ،نشست های
مشترکی با مسئوالن این شهرستان و فعاالن اقتصادی برگزار و در راستای اولویت های قوه قضاییه
برای حل مشکالت واحدهای تولیدی اقدام شد.
وی ادامه داد :مقامات قضایی استان کرمان در این سفر هم چنین با ۷۵نفر از مراجعین به صورت
حضوری مالقات داشته ودستورات الزم در زمینه درخواست آنها را صادر کردند.
رییس حوزه قضایی سیرجان گفت :معاونین دادگستری کل استان کرمان نیز از تمام شعب
دادسرا و دادگاه بازدید داشته وبر نقاط قوت تاکید وموارد ضعف نیز تذکر دادندو در مجموع فعالیت
همکاران قضایی سیرجان مورد رضایت بوده است.
سپهری گفت :برخی از شعب دادسرا و دادگاه شهرستان سیرجان در زمینه فناوری رتبه خوبی
در سطح استان داشتند.

2

سخن همشهریان :
ِ
سالم بی زحمت درباره جمع آوری به موقع
آشغال ها در اکبرآباد دیوان بیگی عکسی فرستادم
خبر رسانی کنید.

خبـــر

شماره 636
 15بهمن 1399

طی احکامی از سوی مهندس ایمان عتیقی ابالغ شد:

 8انتصابجدیددرشرکتمعدنیوصنعتی گلگهر
گروه خبر

صبح دیروز سه شنبه طی احکامی جداگانه
هشت مدیر به سمت های جدید در این
شرکت منصوب شدند .بنابراین خبر:
مهندس احمد رفیع زاده به سمت سرپرست
مدیریت اکتشافات  -مهندس محمد
کریمی مبارک آبادی سرپرست مدیریت
امور قراردادها  -مهندس حسین اله دینی
به سمت سرپرست مدیریت آزمایشگاه -
مهندس سید مهدی رضوی محمودآبادی به
عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیر عامل -
مهندس ابوذر حلوایی پور به سمت سرپرست
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل -
مهندس علی سیاووشی به عنوان سرپرست
پروژه سولفورزدایی  -مهندس مصطفی
عبداللهیبهسمتسرپرستمدیریتفروش،
بازاریابی و امور گمرکی  -مهندس روح االمین

بازداشت یکی از مدیران جهاد کشاورزی جیرفت

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از بازداشت یکی از مدیران جهاد کشاورزی جیرفت
خبر داد.
حسین سالمی ،دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از بازداشت یکی از مدیران جهاد
کشاورزی جیرفت خبر داد و گفت :حسب گزارش مراجع امنیتی شهرستان جیرفت مبنی بر
تخلفات صورت گرفته در حوزه توزیع بذر پیاز مینروا و احتمال وقوع تخلفات و جرایم مالی با ارجاع
گزارش به شعبه اول بازپرسی بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت با اشاره به تحقیقات انجام شده از  ۶نفر از مطلعین
ماجرا و انجام استعالمات الزم از حراست جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت ،اظهار کرد :در نهایت
یکی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد

ایسنا/کرمان  :مدیرکل مدیریت بحران
استانداری کرمان گفت :امسال حدود
 29586هکتار زراعی و  17974هکتار
باغی در استان دچار سرمازدگی شدند و به
طور کلی امسال سرمازدگی  2928میلیارد
تومان و طوفان  312میلیارد تومان به
استان خسارت وارد کرده است.
مجید سعیدی ظهر دیروز  14بهمنماه
در نشست خبری به مناسبت دهه فجر
گفت :در اواخر آذر  96سه زلزله در منطقه
هجدک راور به وقوع پیوست و پس از آن
زلزل ه  5.4ریشتری در کوهبنان داشتیم.
وی با اشاره به اقدامات هشت سال اخیر،
اظهار کرد :افتتاح واحدهای مسکونی
بازسازی شده مناطق زلزله زده در مردادماه
 ،97افتتاح شبکه بیسیم رادیو ترانک
مدیریت بحران استان کرمان برای اولین

روح اللهی به عنوان سرپرست مدیریت انبارها
و سفارشات
شایان ذکر است مهندس احمد رفیع زاده
دارای مدرک کارشناسی ارشد معدن میباشد
که سرپرستی دفتر طراحی امور معدن،
سرپرست عملیات معدن ،مدیر امور معدن،
مدیر امور فرآوری ،مدیر نظارت و هماهنگی
پروژه کارخانه بازیابی هماتیت  -مهندس
محمد کریمی مبارک آبادی کارشناس ارشد
زمین شناسی است که سابقه مديریت امور
كاركنان و رفاه ،مديریت آزمايشگاه و كنترل
كيفيت ،معاون بازرگاني شركت توسعه آهن
و فوالد گل گهر ،عضو كميسيون معامالت
شركت گل گهر  -مهندس حسین اله
دینی دارای مدرک كارشناسی معدن است
که سابقه سرپرست آزمايشگاه كانه آرايي ،
رييس آزمايشگاه مركزي  -مهندس سید
مهدی رضوی محمودابادی دارای مدرک

کارشناسی کامپیوتر که سابقه سرپرست
دفتر معاون پشتیبانی ،رئیس دفتر مدیر
مجتمع  -مهندس ابوذر حلوایی پور دارای
مدرک کارشناس ارشد مدیریت است
که سابقه مدیریت روابط عمومی وامور
بین الملل ،مدیریت انبارها و سفارشات ،
معاونت فرهنگی باشگاه ورزشی گل گهر،
رییس پروژه بازسازی عمارت صدرزاده،
دبیر شورای فرهنگی اجتماعی منطقه گل
گهر -مهندس علی سیاووشی دارای مدرک
کارشناس ارشد مکانیک میباشد که سابقه
جانشین مدیریت فرآوری ،رییس کارخانه
خطوط  ۵،۶،۷کنسانتره  ،رییس کارخانه
خطوط  ۱،۲،۳کنسانتره  ،رییس برنامه
ریزی و فرآیند مدیریت فرآوری ،سرپرست
مکانیککارخانههماتیت-مهندسمصطفی
عبداللهی دارای مدرک مهندسی متالوژی
بوده که سابقه سرپرست کنترل فرایند گندله

سازی ،مجری طرح دفتر فنی مجتمع ،دبیر
کمیسیون معامالت  ،مدیر امور قراردادها -
مهندس روح االمین روح اللهی دارای مدرک
تحصیلی لیسانس علوم سیاسی است که
سابقه جانشین و رییس پرسنلی مدیریت

تدوینسندجامعآموزشمدیریتبحراناستان
بار در کشور در دیماه همان سال ،افتتاح
مرکز مانیتورینگ در دیماه ،تدوین سند
جامع آموزش مدیریت بحران استان و
فرایند الکترونیکی کردن پرداخت خسارات
ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه و بحرانها
به عنوان اولین استان در کشور از جمله
اقدامات در سال  97بودهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان
با اشاره به اینکه  8ایستگاه لرزه نگاری
در استان وجود دارد ،بیان کرد :به زودی
تعداد دستگاههای لرزه نگاری استان به 11
ایستگاه خواهد رسید.
وی با تبیین اقدامات امدادرسانیهای
که استان کرمان به سایر استانها رسانده
است ،تصریح کرد :امدادرسانی به مناطق

آگهي استعـالم عمومــي
شمـاره /99/19س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «انجام آزمايشات  31گانه هيدروشيمي
نمونه هاي منابع آب گل گهر به روش  »ICP-MSرا از طريق برگزاري استعالم عمومي به آزمايشگاه

واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند .
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز سه شنبه مــورخ  99/11/21در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .الزم به ذكر است شركت معدني و
صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون
جبران خسارت مختار مي باشد .

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

سیلزده استانهای گلستان ،خوزستان،
ایالم ،سیستان و بلوچستان ،لرستان در
فروردین ماه  98به صورت زمینی و هوایی و
امدادرسانی به سیل زدگان استان سیستان
و بلوچستان در اسفند  97از دیگر اقدامات
استان در این زمینه میباشد.
سعیدی بازسازی ومقاوم سازی  300واحد
مسکونی در سال  98در استان کرمان را
از دیگر اقدامات برشمرد و افزود :هجوم
ملخهای صحرایی در جنوب و غرب استان
در سالهای گذشته یکی از مواردی بود که
استان در این سالها با آن دست و پنجه نرم
میکند و تا کنون توانستیم از هجوم آنها به
مزارع و باغات جلوگیری کنیم.
وی عنوان کرد :سیاست مدیریت بحران

تغییر رویه از مدیریت بحران به مدیریت
ریسک است لذا نقاط حادثه خیز را
شناسایی کردیم ،گفتنی است زلزله ،سیل،
طوفان ،گرد و غبار ،فرونشست ،رانش
زمین ،سرمازدگی و  ...بیشترین خسارات را
به استان وارد میکند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان
با اشاره به اینکه با انعقاد تفاهمنامهای مبنی
بر کمک از سایر دستگاهها برای زمان
آبگرفتگی و سیل و  ...تصریح کرد :سیل بند
خرم در دهه  50طراحی شده است و اگر
این سیل بند را اجرا کنیم شهرستانهای
جیرفت و عنبرآباد از سیالب نجات میدهد
بنابراین برای اجرای آن تفاهمنامهای با
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء منعقد

حراست گل گهر ،رییس حراست شرکت گام،
عضو ناظر کمیسیون معامالت پاریز پیشرو،
عضوناظر کمیسیون معامالت شرکت توسعه
عمرانومدیریتمنطقه،عضوناظرهیاتمدیره
باشگاه گل گهر را در کارنامه کاری خود دارند
کردیم.
وی با بیان اینکه استان کرمان معین استان
تهران در زمان زلزله انتخاب شده است،
اظهار کرد :استان کرمان معین استانهای
جنوب شرق کشور در زمان بحران است.
وی عنوان کرد 30 :میلیارد تومان به
شرکت آب منطقهای استان برای سیل سد
نساء و پایین دست تخصیص یافته است.
سعیدی از اختصاص  94میلیارد تومان
اعتبارات برای مقابله با گردوغبار در استان
کرمان از محل صندوق توسعه ملی خبر داد
و بیان کرد :در سال  96الی  99حدود 145
هزار هکتار مطالعات عرصههای بیابانی،
 11012هکتار نهالکاری 1729 ،هکتار
جنگلکاری 990000 ،متر حداث بادشکن
بیولوژیک و  ...از جمله اقدامات برای مقابله
با بیابانزدایی در استان صورت گرفته است.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )
برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید محمود موسوی سعادت آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند
مالکیت ششدانگ پالک  170فرعی از  1914اصلی واقع در بخش  38کرمان بنام آقای سید محمود موسوی سعادت آبادی ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه
قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند
ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن
مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 911 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/11/15

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

ارسال  10اثر صنایع
دستی کرمان به
پنجمین جشنواره فجر
صنایعدستی کشور

ث فرهنگی ،گردشگری و صنای ع دستی استان کرمان از ارسال 10
معاون صنایعدستی اداره کل میرا 
ی سنتی کشور خبر داد.
اثر صنایعدستی این استان به پنجمین جشنواره فجر صنایعدستی و هنرها 
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،کاظم حسینزاده با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره فجر
صنای ع دستی و هنرهای سنتی کشور از تاریخ  13تا  20بهمنماه 1399افزود :در انتخابات اولیه این
جشنواره 10 ،اثر از آثار صنای ع دستی هنرمندان استان کرمان مورد تایید قرار گرفت و امیدواریم در فرایند
بررسی نهایی ،این آثار جزو آثار منتخب این جشنواره قرار گیرد.

زهرا شهسواری پور

شرایط پیچیدهی اقتصادی این روزها به حد
کافی باعث درگیری ذهنی در بین مردم
شده و دیگر مردم توانایی رویارویی با گاها
سختگیریهای کاری را ندارند.
این را پیمانکارانی که ناالن از وضع موجود خود در
کارشان بودند اعالم کردند و بیشتر آنان ،ادارهی کار
را در راس مدیریت تمام امور میدانستند و در همین
جهت ،مصاحبه ای داشتیم با حامد هادیان ،رییس
ادارهی کار و رفاه اجتماعی سیرجان.

صنعت

برخی از فشرده بودن برگزاری کالس ها و امتحان
ایمنی در سیرجان گله مند بودند ،این سرعت برپایی
و اتمام کالس ها حاصل چیست؟

متاسفانه مساله از جایی آغاز میشود که پیمانکاری
میخواهد در مناقصه شرکت کند و در لحظهی آخر
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معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از اکران فیلمهای سودای سیمرغ جشنواره سی و نهم فیلم فجر در
شهرهای کرمان  ،سیرجان و رفسنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ،وحید محمدی در جمع خبرنگاران از تصمیم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان برای
تمرکززدایی و برنامهریزی در جهت استفاده هر چه بیشتر مخاطبان شهرستانی از اکران فیلمهای روز سینمای ایران خبر داد و اظهار
داشت :امسال عالوه بر سینما شهرتماشای کرمان ،سینما قدس سیرجان و سینما گلستان امین رفسنجان هم بعنوان میزبانان اکران
فیلمهای بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر انتخاب شدهاند.

در گفتگوی سخن تازه باهادیان ،رییس ادارهی کار مطرح شد:

مشکالت پیمانکاران و شوراهای کارگری

نخستین معضلی که پیمانکاران از آن شاکی
بودند ،نپذیرفتن مدارک ایمنی از شرکت ،درصورت
دریافت آن از جایی جز سیرجان و همین سوال را
از هادیان کردیم که چرا پیمانکاران در سیرجان
حتی در صورت داشتن مدارک ایمنی دریافتی در
شهرهای دیگر و به تبع آن دیدن آموزشهای ایمنی
برای دریافت این مدرک ،در سیرجان مجبور به
شرکت در کالسهای ایمنی و دریافت مجدد مدرک
آن هستند؟

هادیان پاسخ داد :مهمترین سرمایههای ما ،سرمایهی
نیروی انسانی ست و همه باید از آن محافظت کنند
و طبق ماده  ۸۵قانون کار نیز وظیفهی تمامی
کارفرماهاست.
باتوجه به اینکه قوانین چنین حکم میکنند و
سیرجان یک شهر صنعتی که حجم فرآیندهای
تولیدی در آن بسیار باالست؛ باید تمام مراحل تایید
صالحیت پیمانکاران قانون مدار پیش برود و از همین
رو در بحث تاییدیه پیمانکاران و اخذ گواهی نامهی
ایمنی به طور حتمی باید تمامی پروسه انجام شود.
در خصوص داشتن مدارک نیز چون سیرجان یک
ی و صنعتیست نیاز آن در بخش ایمنی
شهر معدن 
با سایر نقاط کشور متفاوت است و یک شخص
برای تکمیل دورهی ایمنی خود باید با فرآیندهای
معدنی نیز آشنایی داشته باشد و ما نیز عمدتا باید
آموزشهای الزم ایمنی در معدن را داشته باشیم بر
اساس نیاز شهر خود اشخاص را در زمینهی ایمنی
بسنجیم؛ به همین دلیل است که دورههای ایمنی را
برگزار و مدرک مورد تایید خود را برای کار پیمانکاران
در سیرجان پذیرا هستیم.
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متوجه میشود که باید تایید صالحیت پیمانکاری
و ایمنی داشته باشد ،و از ما تایید صالحیت فوری
میخواهد اما این امر میسر نیست و این پیمانکار
باید عالوه بر خودش ،تمامی کارگرانش نیز دورههای
آموزش ایمنی را به طور کامل بگذرانند و در نهایت
مدارک و مستندات مورد نیاز در سایت بارگذاری
شوند و این یک فرآیند است و نمیتوان این پروسه
را به صورت فشرده پیش برد.
پیمانکارانی که قصد دریافت تایید صالحیت دارند
میتوانند از هم اکنون برای دریافت آن اقدام کنند،
زیرا مهمترین مدرک برای دریافت تایید صالحیت
داشتن مدارک ایمنیست و چون دریافت آن مستلزم
شرکت در کالس و آزمون و به طور کلی یک کار
ضروری و زمان بر است نمیتوان آن را به دقیقهی
نود برای شرکت در مناقصات محصول نمود .دریافت

بالفاصلهی تایید صالحیت بدون مدارک ایمنی ممکن
نیست.

در زمینهی کار معادن در سیرجان اختالف فاحشی
مابین دریافتی کارفرما و پیمانکار دیده میشود؛ این
نکته در مقایسه با سایر شهرهای معدنی و صنعتی
کشور بسیار تامل برانگیز است.
چرا شاهد این اتفاق در شهر سیرجان هستیم؟

بله این مسالهی اختالف دریافتی کارفرما و پیمانکار
وجود دارد و در گام نخست باید دید چه قراردادی
و تحت چه میزان کار بین طرفین بسته شده و قرار
است چه میزان برای حقوق مزایای پرسنل در نظر
گرفته شود.
در این میان ممکن است تخلفی صورت بگیرد و
حقوقی که از سوی پیمانکار برای پرسنلش در نظر
گرفته شده ،به طور کامل پرداخت نشود و میزان

خبــر

را دارند.
شرکت های پیمانکاری که در مجموعههایی چون
گلگهر کار میکنند نیز این کار را منوط به کارفرما
میکنند و چون کارفرما خود گلگهر است و هنوز
اجازهی تشکیل این شورا را نداده دیگر واحدها نیز
میگویند ما اجازهی تشکیل این شورا را هنوز نداریم.
شیوهی انتخاب نمایندگان کارگری به چه شکل
است؟

به این صورت که اطالعیهای در واحد کارگری مورد
پیمانکار به کارگران است.
یکی از تشکلهایی که اخیرا در سیرجان نظر زده میشود با این مضمون که قصد برگزاری
رونقی بیش از پیش یافته ،نمایندگان و شوراهای انتخابات نمایندهی قانونی کارگران یا شورای اسالمی
کارگریست؛ شیوهی عملکرد این تشکلها چیست؟ کار را داریم و تمام کارگران نیز برای این انتخابات
بر اساس قانون هر واحدی که در آن کارگری کار میتوانندنامنویسیکنند.
میکند الزاماً باید نوعی از آن تشکل ویژهی کارگران ،یا پس از نامنویسی اسامی از سوی کارفرما به ادارهی کار
نمایندهی کارگری ،یا شورای اسالمی کار و یا انجمن ابالغ میشود و بر اساس مالکهای اداره کار چون
عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد و بحث تایید صالحیت
صنفی داشته باشد.
دسته بندی این تشکالت بر چه اساسی به یک این افراد که قبال از معترضین نبوده باشد چون این
کارگاهتعلقمیگیرند؟
مقوله ،بحث تامل و همکاری ست.
برای کارگاه های باالی  ۳۵نفر شورای اسالمی کار دقیقا انتظار از نماینده و وظیفهی اصلی او دفاع از
تشکیل میشود و این به نفع همگان است اما این حقوق پرسنل و تعامل مفید با کارگران و کارفرما
شورا باید با نظر کارفرما تشکیل شود و تنها به خواسته است.
پس از تایید صالحیت اداره ی کار و یک هفته پس
مطالبهی کارگران مربوط نیست.
باتوجه به اینکه سیرجان از واحدهای بزرگ صنعتی از آن انتخابات انجام میشود و پس از رای گیری و
تشکیل شده است و کارهایی که صورت میپذیرد با انتخاب نماینده ی قانونی ،اعتبارنامه ی دوساله برای
نگاهی همسانسازانه و مقایسه ایست .ما مکاتبات شخص برگزیده به عنوان نماینده کارگران صادر
میشود.
زیادی با کارفرماها برای تشکیل این شورا داشتیم.
مجموعهی بزرگی چون گل گهر شورای اسالمی کار در پایان این گفت و گو ،هادیان از یک طرح گفت
تشکیل نداد و بارها جلساتی برای راه اندازی آن با و توضیح داد :اگر کارفرماها ،کار آفرینان و صاحبان
مشاغلنیروهایفارغالتحصیلمقطعلیسانس
به باال را جذب و استخدام کنند ،دولت به
ی و صنعتیسـت نیاز آن در
چون سـیرجان یک شـهر معدن 
صورت کامل به حساب کارفرما واریز میکند
شخص
یک
و
اسـت
متفاوت
بخش ایمنی با سـایر نقاط کشـور
و این یعنی معافیت کامل از بیمه.
بـرای تکمیـل دورهی ایمنی خود باید بـا فرآیندهای معدنی نیز
پیش تر در بحث بیمهی تامین اجتماعی
آشـنایی داشـته باشـد و ما نیز عمدتا بایـد آموزشهـای الزم
تنها معافیت بیمه مطرح بود اما اکنون بحث
پرداخت پول به حساب کارفرماست تا بتواند
ایمنـی در معـدن را داشـته باشـیم بر اسـاس نیاز شـهر خود
حقوق ،بیمهی پرسنلش را پرداخت کند.
اشـخاص را در زمینـهی ایمنی بسـنجیم .به همین دلیل اسـت
این هم یک طرح دو جانبه است هم برای
کـه دورههای ایمنی را برگـزار و مدرک مورد تایید خـود را برای
اشتغال و استخدام نیروهای لیسانس به باال
کار پیمانکاران در سـیرجان پذیرا هستیم.
و هم کمکی به کارفرمایان در جهت پرداخت

کمتری از حق در نظر گرفته شده به
کارکنان پرداخت شود که جلوگیری از این
اتفاق ،نظارت کارفرما بر عملکرد پیمانکار
را میطلبد.
اما مالک ادارهی کار برای پرداخت حقوق
همین است که از حداقل میزان حقوق
قانونی کمتر نباشد و مزایای قانونی حفظ
و رعایت شوند ،ضمن اینکه در کارگاههای
باالی  ۵۰نفر باید به طور حتمی ترتیب
بندی مشاغل نیز برای همگان سازی
حقوق اجرا شود.
این قانونی ست که در شورای عالی کار نیز مطرح
میشود.
در مجموع اختالف پرداختیها مربوط به قرارداد بین
کارفرما و پیمانکار و نظارت کارفرما بر پرداختی های

مدیران منابع انسانی گل گهر داشتیم و هنوز هم
پاسخی دریافت نکردیم و گفته شده که در دست
بررسیست.
در این میان اما تمام واحدها نمایندهی قانونی کارگران

حقوق و مزایای کارکنانش.
کارفرمایان برای استفاده از این خدمات میتوانند به
سایت زیر مراجعه کنند :
https://moshavegh.mcls.gov.ir

ثبت  17بستری و
 2فوتی کرونا طی
شبانهروز گذشته
در کرمان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :طی شبانهروز گذشته  17بیمار قطعی کرونا در بیمارستانهای استان
کرمانبستریشدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،مهدی شفیعی در تشریح آخرین آمار از وضعیت بیماری کرونا در استان کرمان
اظهار کرد :موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هماکنون در بیمارستانهای استان کرمان  ۱۲۲مورد است که در حوزه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ۷۲نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۸نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 ۱۹نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  ۶نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان  ۱۷نفر بستری هستند.

معظمه صادقی نژاد

دقایقی بعد از اولین سرقت مسلحانه سیرجان که
منجر به فوت و جرح شد اخبار و شایعات روانه فضای
مجازی شد .تعداد فوتی و جرحی بسیاری را شنیدیم
که اشتباه محض بود.
به بازار رفتم که گزارشم را از شاهدان عینی آغاز کنم
و آنچه صحیح است را به نظر مخاطبان سخن تازه
برسانم .حال گزارش کامل آن پیش روی شما است
که در پی می آید.
از سمت مسجد اعظم وارد بازار شدم ونگاهم به نگاه
مردم بود میدیدم هرکس که به جلوی سهدهنه مغازه
ریاحیها می رسد درنگ میکند نگاهی میاندازد و با
دیدن آگهی ترحیم امیررضا ریاحی سری به افسوس
تکان میدهد و به راهش ادامه میدهد.
شاهدان عینی ماجرا چه دیده اند؟
به سراغ همچراغیها رفتم تا ماجرا را از زبان آنها
که شاهدان عینی حادثه بودند بشنوم؛ مغازهدار رو
به رو شرح حادثه را چنین گفت :دقیق ًا راس ساعت
شش و ربع عصربود .سه نفر بودند دونفر اول مسلح و
نفر سوم گونی به دست بود.
قد بلند و الغر اندام بودند با لباسهای مشکی.
دو تاشان بوت و یکی از آنها کفش اسپورت به پا
داشت .دونفر اول کالشینکف به دست داشتند از
خروجی منتهی به دبستان شاهد وارد بازار شدند
صورتشان پوشیده بود از جلوی من رد شدند ولی
وقتی صدای تیراندازی را شنیدم کف مغازه خوابیدم
اول به ویترین مغازه محمد ریاحی تیراندازی کردند
که ضد گلوله بود و نریخت بعد وارد مغازه شدند به
نقل از آقایی که برایشان طال می آورد و اهل اصفهان
است می گویم؛ حاج محمد به سارقان گفته هر چه
می خواهید ببرید ولی تیراندازی نکنید و بالفاصله
سیستم دودزا را فعال میکند و به محض انتشار
دود ،مهاجمان شروع به تیراندازی میکنند که حمید
یزدی از ناحیه دست و مرحوم امیررضا ریاحی تک
پسر آقا محمد از ناحیه سینه مورد اصابت قرار می
گیرند سارقان مغازه حاج محمد را ترک کردند و به
مغازه علیاصغر ریاحی که دهنه بعدی بود رفتند
آنجا هم یکی از مشتریان ،تازه داماد علیاصغر را تیر
میزنند و ترکش شیشه به گردن علی اصغر ریاحی
اصابت میکند .میگویند مقداری طال بردند و داخل
کیسهشان چیزی بوده و با تیراندازی هوایی از مغازه
به همان سمت که وارد شدند کیسه به دست از جلو و
مسلحان از عقب خارج شدند.

حوادث
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تالش ۲۵آتشنشان کرمانی برای اطفای حریق یک انبار صنعتی در کرمان

آتش سوزی یک انبار صنعتی در شهر کرمان با تالش های چند ساعته  ۲۵آتش نشان کرمانی و با استفاده بیش از  ۷۰هزار لیتر
آب مهار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان  ،حریق ساعت  6:02دقیقه صبح دیروز در شهرک صنعتی شهر کرمان بعث شده بود که تعداد
زیادی از مردم کرمان شاهد ابرهای سیاهی در آسمان کرمان بودند .رضا میرزایی مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری کرمان اظهار داشت :این حریق که باعث ایجاد ابرهای سیاه در آسمان کرمان شده بود ،مربوط به یک انبار ضایعاتی در بلوار
شهرک «صنعتی» است .میرزایی افزود در حال حاضر 25 ،آتشنشان مشغول اطفای حریق هستند

گزارش میدانی سخن تازه از حادثه سرقت مسلحانه در بازار سیرجان

آن شب در بازار چه گذشت؟
بعد از اتمام صدای تیراندازی به مغازه محمد ریاحی
رفتیم و گفتیم حاج محمد درب را باز کن ما بازاری
هستیم درب باز شد و بعد از خروج دود مجروحین
را دیدیم امیررضا چنان سنگین شده بود که وقتی
هم نبضش را گرفتیم فهمیدیم از بین رفته اما به
سختی روی دستمان بردیمش و خواستیم با ماشین
شخصی ببریمش که هشت دقیقه بعد از اولین تماس
اورژانس رسید و امیررضا را برد.
برادران ریاحی :با هیچ یک از سارقان درگیر نشدیم
بعد از انتشار اکاذیب بسیار از سوی رسانه های
رسمی و غیر رسمی شهرستان به مالقات حاج محمد
ریاحی پدر مرحوم امیررضا رفتیم او در وضعیت
بسیار غم باری چنین گفت :هیچ گونه درگیری بین
من و سارقان مسلح انجام نشد حتی از آنها خواستم
هر چه هست ببرند اما تیراندازی نکنند .این اتفاقات
در کمتر از یک دقیقه رخداد آنها آمدند تیراندازی
کردند و رفتند بروید از شاهدان عینی نیز بپرسید که
هیچ گونه درگیری رخ نداده است.
او در ادامه گفت :میزان سرقتی بسیار ناچیز بوده
و همان چند قطعه طالیی که روی پیشخوان نزد
مشتری پهن بود را برده اند .سارقان به دلیل
تیراندازی زود متواری شدند .از مسوولین ارشد
قضایی و شهری عاجزانه تقاضا دارم به خاطر اینکه
بقیه مثل من جوانشان را از دست ندهند هر چه
زودتر طبق قانون با این سارقان برخورد کنند.
علی اصغر ریاحی دیگر طالفروش این حادثه نیز به
سخن تازه گفت :ما با سارقان درگیر نشدیم و آنها بعد
از تیراندازی متواری شدند من و دامادم در این حادثه
مجروح شدیم که خوشبختانه رو به بهبود هستیم.
وضعیت مجروحین خوب است
رییس اورژانس :فقط یک نفر جان باخته .حال بقیه
مجروحین مساعد است
نبی اله حیدر پور رییس اورژانس شهرستان سیرجان
در رابطه با مجروحین این حادثه به خبرنگار سخن
تازه گفت :بعد از تماس مردمی با اورژانس چهار

عکس :سید محسن فروزنده
دقیقه بعد یعنی ساعت ۱۸و بیست دقیقه در محل
حادثه حضور داشتیم .این سرقت مسلحانه پنج
مجروح داشت که یکی از آنها در مسیر بیمارستان
در دم جان باخت و اینکه در اتاق عمل فوت شدند
صحیح نیست .مرحوم امیررضا ریاحی به دلیل اصابت
دو گلوله به ناحیه قفسه سینه و خونریزی شدید در
دم جان باخت.
حمید یزدی  ۳۷ساله نیز به دلیل اصابت گلوله
به کتف و نزدیک بودن محل گلوله به گردن به
بیمارستان راضیه فیروز کرمان منتقل شد .البته حال
عمومی خوبی دارد اما به دلیل حساسیت محل اصابت
به کرمان اعزام شده.
سیزدهم بهمن ماه هم دو تن از مجروحین این حادثه
با حال خوب ترخیص شده اند و یکی از مجروحین در
بیمارستان دکتر غرضی سیرجان تحت مراقبت است.
وی ادامه داد :در این حادثه امیررضا ریاحی فوتی
در دم ،حمید یزدی ۳۷ساله مجروح ،رضا محمودی
۳۷ساله مجروح ،عبدالرضا صدیقیان  ۵۵ساله
مجروح و علی اصغر ریاحی ۶۴ساله نیز مجروح

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

09917665969

خبــر

شدند.
شایعاتی مبنی بر احیا و فوت علی اصغر ریاحی که
یکی از مجروحین این حادثه بوده است را رد می کنم
و ایشان در صحت و سالمت کامل به سر می برند.
دستگیری سارقان و افغان بودنشان کذب است
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب سیرجان
توضیحات دادستان سیرجان پیرامون سرقت از
طالفروشی را در اطالعیه ای چنین اعالم کرد« :عصر
امروز سارقان مسلح به سالح جنگی قصد سرقت از
یک واحد صنفی طال فروشی را داشته اند که موفق به
انجام نیت شوم خود نشده و اقدام به تیراندازی کور
نموده که در این میان تعداد معدودی از حاضرین در
محل واحد صنفی و متصدی این طال فروشی مجروح
شده که سریعا به بیمارستان منتقل شدهاند».
وی با تاکید بر اینکه یکی از مصدومین بر اثر شدت
جراحات جان خود را از دست داده است افزود« :حال
عمومی مابقی افراد زخمی شده مساعد است و تیم
هایی از پلیس اطالعات و آگاهی و سایر مراجع
انتظامی جهت شناسایی متهمان و جمع آوی دالیل و

مستندات در محل حادثه حاضر شده اند».
بعد از انتشار این متن ،دادستان بنا به دالیلی از
صحبت با خبرنگار ما امتناع نموده اما دریابیگی
مدیر روابط عمومی دادسرای سیرجان در تماسی
تلفنی به سخن تازه گفت« :با همکاری همه جانبه
نیروی انتظامی ،اداره اطالعات و سپاه در حال بررسی
موضوع هستیم و فوت یک نفر و مجروحیت چهار نفر
که قبال از رسانه ها اطالع رسانی شده است صحت
دارد اما فیلم ها و شایعاتی که از دستگیری اتباع
افاغنه در این حادثه را رد می کنم .هنوز هویت ،اهل
کجا بودن و تعداد سارقان مشخص نشده است .الزم
است بگویم هیچ طالیی حتی یک سکه هم از مغازهها
به سرقت نرفته است و به زودی اخبار تکمیلی ماجرا
از طریق رسانهها به سمع ونظر مردم میرسد».
پرونده در سیرجان پیگیری می شود
و اما محمدرضا ایران نژاد فرمانده نیروی انتظامی
سیرجان نیز از ادامه روند پیگیری پرونده در سیرجان
خبر داد و به خبرنگار ما چنین گفت :همکاران ما از
کرمان با امکانات و ارائه روشهای کارآمد جهت
همکاری همهجانبه به سیرجان آمدهاند و پرونده در
خود شهرستان پیگیری میشود .هویت سارقان هنوز
مشخص نشده و با مشاهده پوکههای زیاد موجود در
محل حادثه و بازار برای فرار قصد ارعاب و وحشت
بین مردم را داشته اند.
پاک کردن صورت مساله و دیوار کوتاه رسانهها
در بحبوحه این ماجرا هیچ مقام مسوولی حاضر به
انجام مصاحبه یا کنفرانس مطبوعاتی نشد .و رسانهها
ناچار رو به منابع میدانی آوردند که طبعا خالی از
کاستی و اشتباه نیست .در حالی که رسانهها همیشه
از سوی مراجع قضایی مورد انتقاد هستند که انتقال
حوادث و اتفاقاتی مانند قتل و سرقت مسلحانه به
مخاطب در جامعه ایجاد احساس ناامنی کرده و
چهرهی شهر را به همگان منفی معرفی میکند و
در اذهان عمومی آن شهر ،شهری است که همیشه
آبستن اتفاقات ناگوار است .در حالی که پاک کردن
ِ
واقعیتحل مساله عینی و
صورت مساله هم ،راه ِ
هرچند تلخ ، -نیست
حال باید از مسوولین پرسید با اتفاقات اخیر مانند؛
قتل های اتفاق افتاده در شهرهای اقماری سیرجان،
پیدا شدن جسد تکه تکه شده زن جوان و سرقت
مسلحانه و نیز کم شدن فاصلهی زمانی این حوادث
آیا ضریب امنیت این شهر تا حد بسیار زیادی افول
نکرده است؟ و تا چه اندازه باید پیش برویم که به

رسانه اجازه اطالع رسانی جهت بازدارندگی داده
شود؟
رییس شورای شهر :کم شدن امنیت در مقیاس
کشوریست ،دلیلش هم فقر است
ابوذر زینلی رییس شورای پنجم سیرجان در رابطه
با علل اصلی کم شدن ضریب امنیت در شهرستان
سیرجان در صحن علنی شورای اسالمی شهر
سیرجان به نگارنده این گزارش گفت :کاهش ضریب
امنیت یک امر ملی است و مختص سیرجان نیست و
قطعا افزایش فقر یکی از ارکان مهم این اتفاقات نه
تنها در سیرجان بلکه در کل کشور است.
در رابطه با سرقت اخیر ،در رابطه با اصنافی چون
طالفروشان و موبایل فروشان که فروشنده کاالهایی
لوکس و گران قیمت هستند پیشنهادم به مسوولین و
اصناف شهرستان این است که مانند شهر های دیگر
در پی انتقال وتجمیع این صنوف در مجتمعهای
تجاری مخصوص خودشان .به طور مثال تجمیع همه
طالفروشان در پاساژ طال فروشی باشند تا کنترل و
ایجاد امنیت برایشان سهل الوصولتر باشد.
زینلی در پایان افزود :همان شب حادثه ،اصالح ردیف
بودجه تقاطعهای همسطح سیرجان را داشتیم و بنا
بر این شد که مبلغی نزدیک به ده میلیارد تومان از
این بودجه کسر و جهت نصب دوربین های امنیتی در
سطح شهرستان در جهت حفظ امنیت همشهریان در
دستور کار قرار گیرد.

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

بازدید وزیر جهاد
کشاورزی از مزارع
خسارت دیده
جنوبکرمان

وزیر جهاد کشاورزی از مزارع جنوب استان کرمان که در اثر سرما و طوفان شن دچار خسارت شدیدی شده اند ،بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان صبح سه شنبه در حاشیه بازدید وزیر جهاد
کشاورزی از مزارع خسارت دیده جیرفت اظهار کرد :سرما بیش از  ۲هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان خسارت به کشاورزان جنوب
کرمان وارد کرده است؛ همچنین خسارات ناشی از طوفان شن به مزارع جنوب استان بالغ بر  ۲۰۰میلیارد تومان برآورد
شده است .سعید برخوری خواستار کمکهای بالعوض ،امهال وامهای کشاورزی و تسهیالت کم بهره برای جبران خسارات
کشاورزان این منطقه شد.

سرقتی که به گفتهی مسووالن؛ نافرجام بود .اما کشتن یک
انسان ،پایان تلخ این ماجرا را رقم زد .این ثانیهها را دوربین
مداربستهی یکی از مغازههای بازار ثبت کرده بود .فیلم
نشان میداد که هنگام ورود سارقان مردم با حالتی متعجب
میایستند و نگاه میکنند ،بعد با صدای شلیک هر کس به
سمتی فرار میکند .از بچهها گرفته تا پیرهای بازار.
میان کاسبهای بازار که از قدیمیها هستند ،بحث مفصلی
پیرامون این ماجرا در جریان است .هر کدام نظری دارد .یکی
میگوید قدیمها هم دزدی میشد ،حاال آن موقع تفنگ مد
نبود ،جور دیگری صاحب مغازه را وادار میکردند تا جنسش را
بهشان تحویل بدهد .چاقویی هم در جیبشان بود که به وقت
الزم با آن به اصطالح بر گردن طرف خطی بیاندازند .یک کاسب
دیگر نظرش این بود که این افراد یک مشت جوان عالفاند
که معلوم نیست چه کسی اسلحه داده دستشان تا اینطور
یک خانوارده را ناجوانمردانه عزادار بکنند .یکی دیگر اما نظرش
این است که این تازه آغاز ماجراست ،چون مردم برای نان شب
محتاج شدهاند و ممکن است دست به هر کاری بزنند.
اما این حادثه که در روز روشن جلوی چشم افراد اتفاق افتاد چه
تبعات روانیئی به جا خواهد گذاشت؟ نداشتن احساس امنیت
از سوی مردم یک شهر ،چه پیامدهایی خواهد داشت؟ میان فقر
نسبی و محرومیت اجتماعی چه ارتباطی وجود دارد؟ اینکه فرد
فقیر نیست اما احساس میکند به اندازهی کافی از امکانات و
رفاه برخوردار نیست .به عبارتی گمان میکند عدهای حقش را
خوردهاند و او بینصیب مانده .چطور باید خانوادهی جوانی -که
ناعادالنه در این جریان کشته شد -را تسکین داد؟ این سواالت
را با حسین فتحی اقتصاددان و هانیه آتشیپور روانشناس در
میان گذاشتم تا از دو زاویه مختلف حادثه را تحلیل کنم.
تاثیر فروپاشی اقتصادی بر ناامنی
*
حسین فتحیزاده
فقر و فاصلهی طبقاتی بستر مناسبی برای به وجود آمدن
آسیبهای اجتماعیست.
فقر بر رفتار و کردار و گفتار و تفکر و اعتقاد افراد اثر میگذارد.
در شرایط تورمی بسیاری از افراد در جامعه به زیر خط فقر
میافتند و دیگر نمیتوانند بر مبنای انتظارات گذشتهی خود
از زندگی ،مخارج روزمرهی خود را برآورده سازند ،چه برسد به
اینکه بخواهند به رشد و تعالی معنوی خود و جامعه فکر کنند.
یکی از روشهای اندازهگیری میزان نابرابری در توزیع ثروت
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ایسنا کرمان  :مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت :امسال حدود  29586هکتار زراعی و  17974هکتار باغی در استان دچار
سرمازدگی شدند و به طور کلی امسال سرمازدگی  2928میلیارد تومان و طوفان  312میلیارد تومان به استان خسارت وارد کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به اقدامات برای مصون سازی استان از سیالب بیان کرد :از ابتدای مهرماه تا کنون 74
رودخانه استان را الیروبی و  46سیل بند و دایک حفاظتی در اطراف روستاها ایجاد و  10شهر نیز از هجوم سیالب ایمنسازی کردیم.
وی عنوان کرد :سیاست مدیریت بحران تغییر رویه از مدیریت بحران به مدیریت ریسک است لذا نقاط حادثه خیز را شناسایی کردیم،
گفتنی است زلزله ،سیل ،طوفان ،گرد و غبار ،فرونشست ،رانش زمین ،سرمازدگی و  ...بیشترین خسارات را به استان وارد میکند.

به بهانه حادثه تلخ سرقت و قتل در بازار سیرجان؛

سمیرا سرچمی

پنجاه و سه ثانیه طول کشید که سه مرد سیاهپوش و نقابدار
با تفنگ کالشینکفی که آویزانشان بود از البه الی جمعیت
بازار رد شوند ،به یک طالفروشی بروند و برای ایجاد ترس و
وحشت تیراندازی کنند و بعد با کشتن یک جوان بیگناه با
سرعت فرار کنند.

حوادث
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سرما امسال  2928میلیارد تومان خسارت به استان کرمان وارد کرد

خوشههای خشم و ریشههای جنایت
تحلیلی بر چرایی وقوع جرم و خشونت در جامعه

عکس تزئینی است

میان اقشار جامعه ،محاسبه ضریب جینی است .این ضریب
میان صفر و یک محاسبه میشود .به این معنی که ضریب
جینی در برابری کامل ،صفر است و ضریب جینی نابرابری
کامل ،یک.
تا قبل از انقالب  ،ایران باالترین ضریب جینی را داشته و عدد
آن نیم بوده است .بعد از انقالب ضریب جینی روند کاهشی
داشته است.
با هدفمندسازی یارانهها در سال  89ضریب جینی به پایینترین
حد خود در سال  1390رسید .اما سپس با افزایش شدید تورم
در سالهای بعد و فشار تحریمهای بینالمللی ،دوباره شاهد
افزایش نرخ ضریب جینی بودیم.
این نرخ در سال  97به نزدیک نیم رسید و با اینکه در سال 98
اندکی کاهش یافت اما مسلما با افزایش نرخ ارز و تاثیر مخرب
بیماری کرونا بر اقتصاد و تورم روز افزون به نظر این نرخ در سال
جاری افزایش داشته است.

یکی از ابزارهای دولتها برای توزیع برابر درآمد در جامعه،
مالیات است .با فرار مالیاتی قشر ثروتمند ،دولت ناچار به چاپ
پول برای تامین درآمد خود است که خود به افزایش تورم و
نابرابری بیشتر منجر میشود .نابرابری موجب شکاف بیشتر
طبقاتی میگردد و این فاصله طبقاتی به صورت آسیبهای
اجتماعی مثل سرقت ،قتل و ...نمود و بروز مییابد.
دولت برای بهبود شرایط امنیتی یک کشور ،نیاز به منابع مالی
دارد .اما در شرایط تحریم و ناتوانی دولت در فروش نفت و
شرایط اجتماعی ناشی از کرونا ،برقراری امنیت کشور نیاز به
همکاری همهی ملت دارد .مجلس با اصالح قوانین مالیاتی و
دولت با شفافیت پیرامون هزینههای خود ،میتوانند زمینه را
برای کسب اعتماد عمومی و کسب مالیات فراهم کنند .از سوی
دیگر دولتها باید به دهکها پایین و کمدرآمد جامعه کمک
بالعوض نمایند تا زمینهی ارتکاب جرم کم شود.
*اقتصاددان

خبــر

تامین نیازهای اولیه مقدمه نیازهای ثانویه
*
هانیه آتشیپور
سرقت مسلحانه از جمله جرایمی است که معموال با جرایم دیگری
همچون ضرب و جرح و قتل همراه است .این رویداد تهدید کننده
عالوه بر پیامدهای جسمی ،روانی و مختل کردن عملکردهای شغلی
و اجتماعی قربانیان حادثه ،به شدت احساس امنیت عمومى و
اجتماعی ،آرامش ذهنى و سالمت افراد جامعه را به خطر میاندازد.
اختالالتی چون دلهره پس از سانحه(  )PTSDکه طی فرد با یادآوری
مکرر واقعه تهدید کننده مجددا به صورت ذهنی آن را تجربه کرده
و دچار تنش و پریشانی می شود .اضطراب ،افسردگی و در موارد
حادتر سوگ از دست دادن عزیز ،از دیگر مهمترین واکنشهای
روانشناختی قربانیان و یا شاهدان عینی این حوادث بوده و نیاز به
حمایت و تسکین ،همدلی و در مواردی خدمات روانشناختی را برای
آنها ضروری میسازد.
از طرف دیگر وقوع مکرر تجربههای هولناک این چنینی که تداعی
کنندهی ناامنی و خشونت هستند ،منجر به سلب اعتماد از توان
دستگاههاي برقرارکننده نظم و امنیت هم چون قوه قضاییه و نیروي
انتظامی شده و افراد جامعه را به مرور دچار درماندگی آموخته
شدهای میکند که به موجب آن مردم احساس میکنند هیچ کاری
برای حفظ امنیت جانی و مالیشان از دست خود و مراجع قدرت
ساخته نیست.
در وقوع هر جرم ،عوامل متعددي دخالت دارند که عامل انسانی و
شخصیت سارق یکی از آنهاست .مسائل اجتماعی ،روانی ،اقتصادي،
خانوادگی و ...دست به دست هم داده و شخص را به سمت انجام
عمل مجرمانه سوق میدهند.
فقر ،بیکاری ،اختالف طبقاتی ،بیعدالتیهای اجتماعی و
محرومیتهای روانی افراد را معترض ،آشفته و خشمگین میکند.
خشم که یک عاطفهی ذاتی حیاتی و گریز ناپذیر است ،اگر در طی
زمان مدام سرکوب شده و امکان تخلیه و بروز از طریقی سازنده
را نداشته باشد و مدیریت نشود در نهایت به انفجارهای ویرانگری
میانجامد که عالوه بر خود فرد ،دودش به چشم جامعه نیز میرود.
از منظر روانشناختی ساعتها میتوان در مورد این پدیده و علل
آشکارساز آن بر اساس رویکردهای مختلف آسیب شناسی روانی
صحبت کرد ،لیکن به ذکر دو مورد " اهمیت سلسله مراتب نیازهای

انسان" و " ظرفیت احساس گناه ،مسئولیت پذیری و شکلگیری
وجدان اخالقی" بسنده میکنم.
انسان به صورت ذاتی ،همیشه برای آسایش ،رفاه و پیشرفت مادي
و اجتماعی خود تالش میکند .آبراهام مزلو (روانشناس آمریکایی)
در هرم معروف خود سلسله مراتبی از  5نیاز فطری را ارائه میدهد
که عبارتند از  :نیازهای فیزیولوژیکی (آب ،غذا و میل جنسی) ،نیاز
به امنیت ،نیاز به تعلق و عشق (دوست داشتن و دوست داشته
شدن) ،نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی .مطابق با نظر مزلو تا
وقتی نیازهای اولیه که شامل نیازهای فیزیولوژیک و امنیت هستند،
برآورده نشوند افراد تمایل و انگیزهای برای رفع نیازهای باالتر
ی شود که فشارها
ندارند .بنابراین هرم نیازهای مزلو به ما یادآور م 
و بحرانهای اقتصادی با خارج کردن روان افراد و اجتماع از حالت
تعادل ،آنها را در کف این هرم که همان نیازهای غریزی و امنیت
است نگه میدارد و مانع از ایجاد فرصت برای رشد محبت خود و هم
نوع و متعاقبا احترام به حقوق خود و دیگری میشود.
نکتهی حایز اهمیت در اینجا این است که اگرچه این نیازهای پنجگانه
در همهی افراد وجود دارد اما هر شخص در طی فرآیند رشد از طریق
خانواده و همساالن ،مدرسه و اجتماع رفتارهای متفاوتی را برای
رفع نیازهایش میآموزد .در همین راستا گروهی براي دستیابی به
ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده قوانین و رعایت حقوق دیگران
حرکت میکنند ،اما گروهی دیگر براي رسیدن به اهداف خود حتا از
شکستن هنجارها و قوانین و آسیب به دیگران ابایی ندارند.
اما چه چیز افراد را در نحوهی ارضای نیازهای خود از هم متمایز
میکند؟ کودکان با ظرفیتهای مهمی برای حرکت در مسیر
رشد طبیعی به دنیا میآیند .ظرفیتهایی مثل واقعی بودن،
خودانگیختگی و عاملیت ،خشم و جرات مندی ،احساس گناه و
وجدان اخالقی .کودک در ابتدا درک و آگاهی ای زیادی از آسیبی
که ممکن است در نتیجهی رفتار و کالماش به دیگری بزند ،ندارد.
با کمک والدین و محیط مناسب رشدی ،کودک به تدریج از تاثیر
اعمال خود بر دیگران آگاه شده و هر گاه موجب آسیب به آنها شود
احساس نگرانی و گناه میکند و در صدد جبران خطای خود بر می
آید .ناکامی والدین و جامعه در پرورش صحیح این احساس گناه
بهنجار که تا حد زیادی الزمه ی رشد عاطفی است ،در برخی افراد
موجب ایجاد احساس گناه شدید میشود که هر اتفاقی را به خود
نسبت داده و دایما در حال سرزنش و تنبیه خود هستند و در برخی
دیگر باعث احساس گناه و مسئولیت پذیری محدود و یا فقدان آن
میشود.
بنابراین در کودکان و بزرگساالن بزهکار نیز تا حد زیادی با نبود
یا ظرفیت محدود احساس گناه و وجدان اخالقی رو به رو هستیم.
این عدم توانایی پذیرش مسئولیت رفتار و پیامدهای خود در چنین
افرادی منجر به اقدامات مجرمانهای میشود که پیامد آن نادیده
گرفته شدن حقوق دیگران و آسیبهای روحی و جانی و مالی به
ایشان است.
*روانشناس

اصالحيه
باشگاه فرهنگی
ورزشی گهر زمین

هفته گذشته در تيتر اطالع رساني گروه ورزش در خصوص حمايت و عملکرد
باشگاه گهرزمين از ورزش کشتي اسم برده شده که بر اساس سابقه ي اين باشگاه و
تيمي که در گذشته در اين رشته داشته و در مصاحبه از آن ياد شد آورده شده است.
دو تيم تحت پوشش و حمايت باشگاه فرهنگي ورزشي گهرزمين وزنه برداري و فوتسال
هستند که اکنون به نام اين شرکت در مسابقات شرکت ميکنند و ارتباطي به باشگاه و ورزش
کشتي ندارد.
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تاکید باشگاه بر تقویت و ارتقای تیمهای پایه

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر گفت :اهمیت ویژهای به تقویت و ارتقای فوتبال پایه و بهرهمندی از مربیان بومی در
تیمهای پایه قائل هستیم و بر اخالقگرایی در تیمهای فوتبال تاکید داریم.
وی ادامه داد :حاضر نیستیم به هر قیمتی در باالی جدولهای ردهبندی لیگهای پایه قرار گیریم اما حاال که با سختی برخی
تیمهای پایه به لیگهای برتر رسیدهاند ،بایستی در این لیگها حفظ شوند.
جواهری اظهار کرد :آموزش ،تقویت زیرساختهای الزم برای تیمهای پایه باشگاه و پشتیبانی از این تیم ها با جدیت در دستور
کار است و سعی می کنیم در این شرایط اقتصادی ،دغدغههای مالی کادر فنی تیمهای پایه را تا حدودی مرتفع کنیم.

برد سیرجان برابر دیدگان خلیل آزمون
برد هفته  25برای شماره 25

مرتضی شول افشارزاده

توپنجممسابقاتوالیبالقهرمانیمردانایران
هفتهبیس 
(هفته دهم دور برگشت) ،با  6دیدار به صورت متمرکز به
میزبانی تهران در خانه والیبال تهران و سالن فدراسیون
پیگیری شد ،تیم سیرجان در این هفته در جدالی حساس
توانست تیم شهرداری گنبد را شکست دهد ،تا به
چهارمین برد پیاپی نیم فصل دوم دست یابد و به نوعی
ثابت کند که شخصیت قهرمانی دارد .از نکات قابل توجه
این دیدار حضور خلیل آزمون سرمربی سابق تیم والیبال
سیرجان بود که بعد از بازی صحبتهای جالبی در مورد دو
تیمکرده..

فصلتیمسیرجان
گنبد،ششمینقربانینیم ِ
تیم سیرجان در هفته  25لیگ برتر مردان در جدالی 2
ساعت و  31دقیقهای و  5ستی ،موفق به شکست تیم
شهرداری گنبد شد .نماینده سیرجان در پنجمین مسابقه
این هفته در سالن فدراسیون والیبال به مصاف تیم
شهرداری گنبد رفت؛ دیداری که شاگردان تندروان  3بر
 2شاگردان جزیده را شکست دادند .تیم سیرجان (قهرمان
نیم فصل) دو ست اول بازی را با نتایج  28بر  26و  25بر
 19باخت ،اما در ستهای سوم و چهارم به ترتیب با نتایج
 25بر 16و 25بر  20پیروز میدان شد تا کار به ست پنجم
بکشد .تیم سیرجان ست پنجم نیز رقابت بسیار نزدیکی با
گنبد داشت و در نهایت  15بر  13پیروز شد تا با نتیجه 3
بر  2هفدهمین برد خود را رقم زده و در رتبه سوم جدول
 14تیمی باقی بماند.
بردی که هفته  25رقم خورد جا دارد تقدیم شماره 25
ابدیپرسپولیسشود.
کاظمیامتیازآورترینبازیکنمیدان
صابر کاظمی بازیکن تیم سیرجان با کسب  26پوئن،
امتیازآورترین بازیکن دیدار شهرداری گنبد و نماینده
سیرجان شد و متین تکاور نیز با کسب  17امتیاز بهترین
بازیکن شهرداری گنبد شد.
حریفیباروحیهیشگفتی
هفته  24لیگ برتر ،تیم شهرداری گنبد با نتیجه  3بر

 1موفق به شکست تیم لبنیات هراز آمل شد ،به نوعی
شگفتیساز هفته لقب گرفت ،این نتیجه روحیه تیمی
گنبدیها را برای شگفتی دیگر در هفته  25برابر تیم
سیرجان قهرمان نیم فصل باال برده بود ،از این رو توانستند
 2ست اول ،قهرمان نیم فصل را مغلوب کنند.
گنبد در پی کسب سهمیه پلیآف
یکی از مهمترین عواملی که تیم گنبد مقابل تیم قهرمان
نیم فصل توانست 1امتیاز بگیرد ،تالش کل بازیکنان و کادر
این تیم برای جزو تیمهای مدعی کسب سهمیه پلیآف
باقیبماند.
قهرمان نیم فصلی که قصد باختن ندا د
بازیکنان تندروان که نی م فصل را با  11برد و  2شکست
و کسب عنوان قهرمانی به پایان رساندند ،در دور برگشت
نیز  2شکست در هفته  16برابر شهداب یزد و هفته 21
برابر سایپا تهران داشتند ،بعد از این 2باخت نیم فصل دوم،
نماینده سیرجان 4برد پیاپی کسب کرد تا نشان دهد ،دیگر
قصد باختن ندارد.
گنبد هم رفت و برگشتی شد!!!
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال 30 ،شهریور  99تیم

سیرجان در سالن مجموعه ورزشی شهید سلیمانی میزبان
تیم شهرداری گنبد کاوس بود .نماینده سیرجان در نهایت
با نتیجه  3بر  0تیم گنبد را از پیش رو برداشت .تا با این برد
رده دوم جدولی که در هفته دوم آن را از دست داده بود از
سپاهان اصفهان پس گرفت باشد .هفته  25رقابتها (هفته
 10دور برگشت مرحله مقدماتی) نماینده سیرجان این بار
با نتیجه  3بر 2نماینده گنبد را از پیش رو برداشت ،تا این
حریف را رفت و برگشت شکست داده باشد.
خلیل آزمون مهمان ویژه بازی گنبد و سیرجان
خلیل آزمون ملی پوش اسبق والیبال و رییس هیات
والیبالگنبد(آزمونباتیموالیبالگلگهرسیرجانقهرمان
باشگاههای کشور شده) ،تماشاگر ویژه بازی شهرداری گنبد
و فوالد سیرجان در سالن خانه والیبال بود  .پدر سردار
آزمون که اکثر اوقات را به عنوان مدیر برنامه های او در سن
پترزبورگ بسر میبرد  ،به محض بازگشت به گنبد راهی
تهران شد تا نماینده شهرش را شارژ روحی کند  .شاگردان
جزیده اگرچه در دو ست ابتدایی  ،عالی ظاهر شده بودند
ولی در سه ست بعدی و بخصوص در ست پنجم بسیار
نزدیک باختند تا کام حاج خلیل تلخ شود  .البته گنبدی ها

همچنان در رقابت با هورسان به حضور در پلی آف امیدوارند
 .خلیل آزمون خود سال ها در لیگ برتر سرمربیگری کرد
و حتی در زمان او بود که سیرجانی ها یکبار با گل گهر
قهرمان نیم فصل شدند خلیل آزمون پیشکسوت والیبال
گنبد و سرمربی سابق تیم والیبال سیرجان (پدر سردار
آزمون) میهمان ویژه این مسابقه بود و رقابت دو تیم را از
نزدیک نظارهگر شد.
نتایجکاملدیدارهایاینهفته
شهرداری قزوین  - 1سایپا تهران  ،3سپاهان اصفهان - 3
راهیاب ملل کردستان  ،0پیکان تهران  - 0شهرداری ارومیه
 ،3هورسان رامسر - 3آذرباتری ارومیه ،1شهرداری گنبد2
 سیرجان ،3لبنیات هراز آمل - 3خاتم اردکان .1تیمهایشهرداری ورامین و شهداب یزد در هفته بیستوپنجم لیگ
برتر والیبال مردان استراحت داشتند.
نمربیهفته
برتری 
طبق نظریه کارشناسان ،محمدرضا تندروان سرمربی تیم
سیرجانبرترینمربیهفتهبیستوپنجم لیگبرتروالیبال
شد.
تندروانسرمربیتیمسیرجان؛
برای این برد یک ذره بیشتر از حد معمول خوشحالم
خدمت بازیکنان تیمم و تیم گنبد تبریک میگویم ،که در
لیگ چنین بازی زیبایی را خلق کردند ،من فکر میکنم که
یکی از زیباترین بازیهای لیگ بود که اینقدر ماراتن بود و
به شکلی زیباییهای بازی والیبال در این بازی نمایان شد،
ما قاعدتا اگر بازی هم میباختیم اتفاق خاصی نمیافتاد،
دلیلش هم این است که از چند تا بازیکنانی که کمتر تو
لیگ بازی کردند استفاده کردم ،خوشبحتانه با آن بازیکنها
توانستیم یک کامبک خیلی خوبی داشته باشیم ،یعنی بعد
از  2ست که بازی را باختیم ،با همان بازیکنهایی که قرار
بود تا آخر بازی کنند ،بازی کردیم و پیروز شدیم .ارزش
این پیروزی برای ما این بود که بازی  2بر  0عقب را 3
بر  2بردیم و بازیکنانی که آمدند و اعتماد بنفس گرفتند
و میتوانند در بازیهای بعدی خیلی بیشتر به ما کمک
بدهند و از آنها استفاده بکنیم ،برای من خیلی خوشایند
است یکی از بازی خیلی خوب این فصل بود 17 ،تا بازی
را بردیم شاید همهی آن بازیها برایم شیرین بوده ،این برد

به جز شیرینیاش ،برای من اهمیت داشت .معموال از بردها
اینقدر خوشحال نمیشوم ،از باختها هم اینقدر ناراحت
نمیشوم ،ولی برای این برد یک ذره بیشتر از حد معمول
خوشحالم .گنبد و تمام تیمهایی که در میانههای جدول
هستند و به دنبال صعود هستند ،از تمام پتانسیل و تمام
وجودشان استفاده میکنند ،میآیند یک کیفیت خوبی را
به اجرا میگذارند ،هفته گذشته و همین هفته گنبد خیلی
تیم قابل احترامی هست ،تیمی که میتواند درد سر ساز
شود حتی اگر به پلیآف صعود بکند .من فکر میکنم که
گنبدباکیفیتبازیکهاینهفتههاانجاممیدهد،شایداین
جای جدول جایگاهش نباشد .مطمینا اگر شرایط برایش
خوب پیش برود ،احتمال صعود گنبد را زیاد میبینم با این
کیفیتی که دارند بازی میکنند.
جزیده سرمربیگنبد؛
به هر حال بازی برد و باخت دارد ،ولی ما نشان دادیم که
میتوانیم خوب بازی بکنیم ،میتوانیم تیم خوبی باشیم ،ما
دو گیم اول را خیلی با تمرکز والیبال بازی کردیم ،ولی دو
گیم دوم متاسانه نتوانستیم در دریافت خوب عمل بکنیم،
علیالخصوص بازیکنی مثل صابر کاظمی واقعا االن تو لیگ
ایران سوپر استار هست ،واقعا یک کسی هست که جور
میکشد ،خیلی خوب بازی کرد .هم به تیم خودمان و هم
بهتیمخوبسیرجانتبریکمیگویمبسیارتیممنسجمی
و تیم منظمی هست ،هم از لحاظ کادرفنی و هم از لحاظ
بازیکن
خلیل آزمون؛ با پاداش به تهران آمده بودم
خلیل آزمون برای دیدن بازی تیم شهرداری گنبد و تیم
سیرجان به تهران آمد و بالفاصله نیز راهی گنبد شد،
بازیکن اسبق تیم ملی قول داده که طی  ۲۰تا  ۲۵روزی

که در ایران است ،باز هم در بازیهای نماینده گنبد حاضر
شود .آزمون عنوان کرد« :راستش با پاداش به تهران آمده
بودم و این پاداش برای بردهای آینده برای صعود به پلیآف
محفوظاست».
سرمربی سابق سیرجان؛ شهرداری حیف شد که
باخت !
آزمون ،بازی خوبی بود و فکر می کردم برنده بازی خواهیم
بود ،اما کمی غرور و اشتباهات فردی و جوانی کار دست
تیم داد و واقعا حیف شد که باختیم .پدر سردار با تحسین
بازیکنان گفت ،از جزیده هم ممنونم که تیم خوبی ساخت
و به صعود تیم خیلی خوشبین هستم.
خلیل آزمون؛ کاظمی مایه افتخار والیبال ترکمن
صحراست
کاظمی می تواند بازیکن ثابت آلکنو در تیم ملی
باشد
در بازی سیرجان و گنبد از نمایش دالورانه صابر کاظمی
(بازیکن تبم سیرجان) لذت بردم و او مایه افتخار والیبال
ترکمن صحراست  .فکر می کنم او شانس خیلی زیادی
دارد که از سوی آلکنو در ترکیب اصلی تیم ملی قرار گیرد.
هفته،26نمایندهوالیبالسیرجان-نمایندهوالیبال
رامسر
توششم ،چهارشنبه  15بهمن99
تیم سیرجان هفته بیس 
از ساعت  14در سالن خانه والیبال به مصاف تیم هورسان
رامسر خواهد رفت .گفتنی است از سری مسابقات دور رفت
مرحلهمقدماتی،هفتهچهاردهمتیمسیرجانبانتیجه 3بر
 2تیم هورسان رامسر را از پیش رو برداشته ،حال باید دید
دیدار دور برگشت مقابل این حریف رامسری چه خواهد
شد.

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

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

رختکن،جاکفشی

بیش از  100مدل انواع مبلمان راحتی ،کالسیک ،ا ِل و سلطنتی
میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی
تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی
میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد
تلفـن تماس :

09124158001

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

شرایط نقد و اقساط به مدت محدود همگی یکجا  24/500/000 :تومان

کمد لباسی

تشک طبی فنری

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم

افتتاح  ۲۰۰پروژه
در حوزه برق
جنوب کرمان
در دهه فجر

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان از افتتاح  ۲۰۰پروژه به مبلغ  ۸۰۰میلیارد
ریال در حوزه عملیاتی این شرکت به مناسبت ایام دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش ایرنا ،عبدالوحید مهدوی نیا روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: :در ایام دهه
فجر تعداد  ۲۹روستای فاقد برق تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان
با اعتباری بیش از  ۸۵میلیارد ریال برقدار خواهند شد و  ۳۱۴خانوار از به شبکه سراسری
متصل می شوند.
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بهره برداری از  151پروژه در حوزه جهاد کشاورزی شمال استان کرمان

خبــر

ایسنا/کرمان :همزمان با ایام ا ...دهه فجر انقالب اسالمی  151پروژه در حوزه سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان
به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،به گفته «فرامرزی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ریگان در ایام دهه فجر ،یک واحد گلخانه
هیدروپونیک و یک واحد سردخانه و بسته بندی خرما به بهره برداری می رسد و با افتتاح این طرح ها  25شغل در شهرستان
ایجاد می شود .وی اظهار کرد :این گلخانه هیدروپونیک در سطح یک هکتار و با هزینه  28میلیارد ریال اجرا شده که 23
میلیارد ریال آن از تسهیالت است.

دکتر سروش نیا شهردار سيرجان خبر داد:

تخفیف  20درصدی عـوارض شهـرداری سیرجان به مناسبت دهـه فجــر
دکتر سروش نیا از تخفیف  20درصدی عوارض شهرداری
با مجوز شورای اسالمی شهر به مناسبت دهه فجر خبر داد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان،
دکتررضاسروشنیاگفت:شهرداریبهمناسبتدههمبارکفجربامجوز
شورای اسالمی شهر برای اخذ پروانه ساختمانی  20درصد تخفیف در
نظرگرفتهاست،وهمچنینشهروندانسیرجانیازتخفیف 20درصدی

عوارض شهرداری برای پرداخت بدهیهای خود بهرهمند میشوند.
وی افزود :تخفیفات به شهروندانی که در طول بهمن
ماه اقدام نمایند  20درصد و کسانی که در اسفند ماه
مراجعه کنند به شهرداری  15درصد تعلق می گیرد.
سروش نیا گفت :شهروندان برای بهره مندی از تخفیفات
می توانند از ابتدای دهه فجر تا پایان سال با مراجعه به

شهرداری های مناطق و پرداخت عوارض اقدام کنند.
وی از شهروندان خواست در مهلت قانونی اقدام به پرداخت
عوارض با اعمال تخفیف  20درصد کنند تا در روزهای
پایانی دچار مشکل ازدحام و تراکم مراجعان نشوند.
شهردار سیرجان گفت :این طرح شامل عوارض صدور پروانه و بهای
خدماتی ،عوارض آتش نشانی و ایمنی و عوارض صنفی است

قلیچ خانی مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان خبر داد:

فضاسازی گسترده در سطح شهر به مناسبت دهه فجر
همچــــون ســـال هــــــای گذشتــــه و
همگـــــام با سراسر کشور ،فضاسازی گسترده
ای در سطح شهر سیرجان انجام شده است.
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان با تبریک
فرا رسیدن دهه فجر ،گفت :در راستای تاکید
مقام معظم رهبري ،همچون سال های گذشته
و همگام با سراسر کشور ،فضاسازی گسترده
ای در سطح شهر سیرجان انجام شده است.
مهندس رضا قلیچ خانی در ادام ه با تشریح
برنامه های روابط عمومی شهرداری سیرجان
در دهه فجر  ،گفت :ریسه بندی و آذین
بندی معابر ،میادین و خیابانهای شهری ،نصب
بنر و ریسه جهت تزئین ساختمان مرکـــزی
شهـــــرداری از جمله برنامههــــای
شهـــــرداری سیرجان در فضاسازی
دهــه فجــــــر در سطح شهر است.

قلیچ خانی گفت  :واحد روابط عمومی امسال
با انجام تبلیغات محیطی  ،فضا سازی و آذین
بندی خیابانهای سطح شهر شامل مواردی
همچون فضا سازی کلی در سطح شهر ،
نصب بنر  ،چراغانی سطح شهر با همکاری
واحد خدمات شهری در جهت پاکسازی سطح
شهر ،آذین بندی و نور پردازی توسط واحد زیبا
سازی و تاسیسات در سطح شهر و بلوار اصلی
از دیگر اقدامات واحد روابط عمومی می باشد.
الزم بذکر است حضور شهردار و جمعی از
پرسنل و کارکنان شهرداری سیرجان در مراسم
استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام
خمینی(ره) به صدا در آوردن زنگ انقالب و
زنده نگه داشتن یاد و خاطره فجر آفرینان از
دیگر برنامه های شهرداری سیرجان در اولین
روز از دهه فجر انقالب اسالمی ایران خواهد بود

جناب آاقی

مهندس ابورذ حلوایی پور

انتصاب شایسته جنابعالی به مسئولیت مدیـر روابــط عمومــی و امــور بیـــن الملل

شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر را تبریک عرض نموده ،بدون تردید ،ثمره تجربيات گرانبهاي
جنابعالي در چندين سال فعاليت در عرص ه ی روابط عمومی می تواند راهگشاي مسير رو به پیشرفت
این مجموعه عظیم معدنی و صنعتی کشور و تعامل بیشتر با رسانه ها باشد.
توفیق و سربلندی تان آرزوی قلبی ماست

هفت سخ
ه انهم ن اتزه

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون

۴۰۰

نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس ایران با کلیات الیحه بودجه
 ۱مخالفت کردند.
به گزارش اسپوتنیک ،صبح روز سه شنبه پس از ارائه گزارش سخنگوی
کمیسیون تلفیق و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق ،کلیات گزارش کمیسیون
تلفیق در مورد الیحه بودجه رد شد .نمایندگان حاضر در جلسه علنی با الیحه
بودجه  ۱موافقت نکردند و کلیات الیحه بودجه با رای موافق ۱ ،مخالف
و  ۱۲ممتنع از مجموع  ۲۶۲رای ماخوذه به تصویب مجلس نرسید.
۴۰۰

۹۹

۴۸

ظ ریف :اگر آم ریکا به برجام برگردد ،ای ران فوری پاسخ م یدهد
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۸۴

معاون کل وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت :هم اکنون رعایت
آن در کشور به  ۸۱درصد کاهش پیدا کرده است.
«ایرج حریرچی» دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر
با اشاره به این که زمانی رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به بیش از درصد
رسیده بود ،گفت :هم اکنون رعایت آن در کشور به  ۸۱درصد کاهش پیدا کرده است.

۰۰

رعایت پروتکلهای بهداشتی به  ۸۱درصد کاهش یافت

۴۰۰

آفتابنیوز :برخی از اعضای گروه طالبان در نشست خبری در تهران منکر دست
داشتن در شهادت دیپلمات های ایرانی در شهر مزار شریف شدند .در این نشست
خبری ،سهیل شاهین ،سخنگوی دفتر سیاسی طالیان در قطر ،عبدالحق وثیق عضو
تیم مذاکره کننده طالبان و مال خیراهلل خیرخواه عضو تیم مذاکره کننده طالبان در
دوحه ،شرکت داشتند .سهیل شاهین حمله طالبان و شهادت دیپلماتهای ایرانی
که در شهر مزار شریف و در اوت  ۱رخ داد را انکار کرد

۰۰

طالبان :ما دیپلماتهای ای رانی را در مزار ش ریف نکشتیم!

س سازمان برنامه و
آفتابنیوز  :ریی 
بودجه گفت :کمیسیون تلفیق با عنوان
مبارزه با رانت ارز  ۴۲تومانی را از
بودجه حذف کرده است ،اما آیا با این کار
میتوان جلوی گرانی را گرفت؟
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:
مگر گزارشهای به کلی سری و محرمانه
را نمیخوانید؟ مگر از درآمدهای نفتی
خبر ندارید؟ چطور وابستگی بودجه به
نفت را در کمیسیون تلفیق افزایش دادید؟
محمد باقر نوبخت صبح سه شنبه با
حضور در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی ،اضافه کرد« :مگر گزارشات به
کلی سری و محرمانه را نمیخوانید؟ مگر
از درآمدهای نفتی خبر ندارید؟ چطور
وابستگی بودجه به نفت را در کمیسیون
تلفیق افزایش دادید؟»
وی افزود :در واقع نمایندگان مجلس
شورای اسالمی به دولت اجازه دادند ۱۶
هزار میلیارد بیشتر از میزان پیشبینی
شده در الیحه پیشنهادی از محل فروش
نفت کسب درآمد کند.
وی خطاب به رییس مجلس شورای
اسالمی گفت :گزارشات محرمانه خزانه هر
هفته و هر ماه ارائه میشود و طبق این
میلیارد تومان
گزارشها  ۶۶هزار و
برای طرح های عمرانی پول پرداخت
کردیم و این رقم جدا از تخصیص ۷۷
هزار میلیارد تومان برای این طرحهاست.
وی با اشاره به حذف ارز  ۴۲تومانی
در الیحه بودجه برای مبارزه با رانت،
اظهارداشت :باید توجه داشته باشید که
بودجه اختصاصی برای خرید کاالهای

اساسی که در گذشته  ۲۵میلیارد دالر
بود ،به تدریج  ۱میلیارد دالر ،هشت
میلیارد دالر و پنج میلیارد دالر تقلیل
یافت.
نوبخت با بیان این پرسش که اگر ارز
 ۴۲تومانی برداشته شود چه اتفاقی
میافتد؟ گفت« :این عناوین را که گفته
میشود ارز  ۴۲تومانی طرفداران
خاصی دارد که از آنها استفاده میکنند
را مجرمانه میدانم».
وی افزود :همه کسانی که از ارز ۴۲
تومانی استفاده کردند مشخص هستند
و از رییس مجلس میخواهم دوباره این
اسامی را منتشر کند البته قبول داریم
که برخی خطا کردند و با وجود اینکه
ارز دولتی دریافت کردند اما کاالیی وارد
نکردند.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد:
اما باید توجه داشته باشید در شرایطی که
ارز  ۴۲تومانی است مردم با مشکالت
زیادی روبهرو هستند و دولت نمی پذیرد
در این شرایط بدون تمهید مقدمات الزم،
ارز  ۴۲تومانی را حذف کرده و قیمت
ارز را آزاد کند ،آیا با این روش میتوان
جلوی گرانی را گرفت؟
وی گفت :برخی عنوان میکنند که
میزان یارانه نقدی را اضافه کنیم ،باید
بگویم هم اکنون حداقل به  ۳۵میلیون
نفر مبلغ  ۱۲و  ۱هزار تومان یارانه
میدهیم ،مگر تغییری در زندگی مردم
ایجاد شده است؟
نوبخت درباره واردات خودرو به کشور،
اظهار داشت :سوال من از شما مجلس

انقالبی این است که آیا اجازه میدهید
تمام خودروهای لوکس که پیش از این
با ممنوعیت واردات مواجه بودند ،به ازای
دریافت  ۱۷هزار میلیارد تومان دریافت
مالیات وارد شود ،با واردات این خودروها
به مردمی که به آنها متعهد هستید چه
پاسخی خواهید داد؟
وی درخصوص انتقاد به دولت درباره
کاهش ارزش پول ملی ،گفت :دولت
ارزش پول ملی را تقلیل نداده است .در
شرایطی که قیمت ارز بیش از چهار و پنج
سال کمتر از  ۴۲تومان بود چرا باید
مجلس ارز  ۱۷۵تومانی را مطرح کند؟
ما باید تالش کنید نرخ ارز پایینتر از این
رقم باشد و جلوی تورم را بگیریم.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید
کرد :دولت الیحهای را تقدیم مجلس
شورای اسالمی کرد و انتظار داشت
انتقادات در این الیحه برطرف شود اما
شاهد بودیم نه تنها کمیسیون تلفیق
اعداد پیشنهادی دولت را تایید کرد بلکه
اعداد و ارقامی را نیز اضافه کرد.
وی اظهارداشت :رد الیحه بودجه ۱
توسط مجلس شورای اسالمی یعنی اینکه
عقل جمعی ما نیز نتوانست آن را اصالح
کنیم و چنانچه امروز کلیات الیحه بودجه
رد شود در واقع اعداد و ارقام کمیسیون
تلفیق تایید نشده است.
نوبخت تاکید کرد :هر چه نمایندگان
مجلس شورای اسالمی اقدام کنند مورد
تایید دولت است مشروط بر اینکه با
اهداف ما برای مقابله با تورم و رانت خواری
همخوانی داشته باشد.
۰۰

انتخاب :سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهاراتی از اقدام
انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران در خصوص خدمه کشتی کره جنوبی خبر
داد .سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص اظهارداشت :به دنبال درخواست
دولت کره جنوبی و مساعدت قوه محترم قضائیه در چارچوب مقررات قضایی،
ت محیطی در خلیج فارس
خدمه کشتی کرهای که به اتهام ایجاد آلودگی زیس 
توقیف شده است ،در یک حرکت انساندوستانه توسط جمهوری اسالمی ایران
اجازه خروج از کشور را دریافت کردند.

آیا با حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی میشود جلوی گرانی را گرفت؟

۰۰

خدمه کشتی توقی فشده کره آزاد شدند

همدردی طالفروشان سیرجانی با همکار صنفیشان

۴

آفتابنیوز  :وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،اقدامات تهران را مطابق با
توافق هستهای دانست و بر لزوم بازگشت آمریکا به اجرای کامل تعهداتش تاکید کرد.
محمد جواد ظریف عصر دوشنبه در گفتوگو با شبکه سی ان ان این مطلب را
مطرح کرد .وی افزود :اکنون ایاالت متحده باید دوباره به اجرای تعهداتش بازگردد
که در آن صورت ایران بالفاصله برای پاسخ دادن آماده خواهد شد.

بهارنیوز :صادق زیباکالم استاد دانشگاه در روزنامه آرمان
ملی نوشت :سخنان اخیر محمود واعظی رییس دفتر رییس
جمهور ،درخصوص رابطه دولت دوازدهم با اصالحطلبان قابل
تامل بود.
اصالحطلبان تمام تالش خود را برای پیروزی در انتخابات
 ۹۲و  ۹۶انجام دادند و از هیچ کوششی برای توفیق آقای
روحانی خودداری نکردند .اصالحطلبان نه به واسطه روحانی،
واعظی ،نوبخت و نه به خاطر حزب اعتدال و توسعه و البته نه
به خاطر اینکه در این دولت سرمایهگذاری انجام دهند تا بعدا
به اصالحطلبان پست و مقام داده شود ،از روحانی برای پیروزی
در انتخابات حمایت کردند.اگر اصالحطلبان در انتخابات  ۹۲و
 ۹۶با تمام وجود از حضور روحانی در انتخابات حمایت کردند
به واسطه این بود که اعتقاد آنها به توسعه سیاسی ،پیشرفت
اجتماعی و روند رو به جلوی اصالحات بود و به غلط یا درست
تشخیص آنها در سال  ۹۲یا  ۹۶این بود که بتوانند از نامزدی
آقای روحانی پشتیبانی کنند و رییسجمهور شدن ایشان به
خیر و صالح و جنبش اصالحات ایران خواهد بود و باید به
این نکته توجه کرد که هدف و انگیزه اصلی اصالحطلبان برای
حمایت از روحانی حرکت کردن اصالحات در کشور بود.
بعد از پیروزی روحانی در دوره دوم ریاستجمهوری و
در بیش از  ۳سال ونیم گذشته متاسفانه عملکرد روحانی
بیشترین لطمه به جایگاه اصالحطلبان وارد کرد .واعظی به
گونهای صحبت میکند که انگار اصالحطلبان فقط و فقط برای
اینکه به پست و مقام برسند و معاون استاندار یا فرماندار و
معاون وزیر بشوند ،با روحانی همکاری کردند و او میگوید که
ما به تعدادی از اصالحطلبان پست و مقام دادیم و اصالحطلبان
حق گالیه ندارند .درحالیکه واعظی فراموش کرده که اگر
اصالحطلبان از عملکرد روحانی در دوره دوم ریاستجمهوری
او انتقاد میکنند ،بهخاطر این نبود که چرا اصالحطلبان در
دولت مقام نگرفتهاند .گالیه ما که اتفاقا باید با صدای هرچه
بلندتر بیان شود ،برای این است که روحانی و سایر نزدیکان
روحانی به مطالبات  ۲میلیون نفری که به او رای دادند
چندان عمل نکردند .انتقاد اصالحطلبان از روحانی به واسطه
این نیست که چون ما باعث پیروزی شما شدیم ،به دنبال
سهمخواهی هستیم ،ما اگر از دولت انتقاد میکنیم ،بابت این
است که مطالبات  ۲میلیونی را که به او رای دادهاند در نظر
نگرفته است .آقای واعظی ما اگر دولت روحانی انتقاد میکنیم
برای این است که حتی یکی از آن  ۲میلیونی که به شما
رای دادند ،دیگر حاضر به مشارکت فعال نیستند .اینها گالیه
از عملکرد رییسجمهور است و اصالحطلبان اصال به دنبال
سهمخواهی از دولت نبودهاند.

عکس :سید محسن فروزنده

کلیات الیحه بودجه  ۱۴۰۰رد شد

روحانی بیشترین لطمه را
به اصالحطلبان زد

