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 شماره 1231
 شنبه  22شهریور 1399

دو انتخاب و یک انتصاب
در شورا و شهرداری

خواجویی
رییس شورای
شهرستان شد
نمایشگاههای فاقد پروانه
تعطیل می شوند

گروه خبر :تمام نمایشــگاه داران خودرو سیرجان که بدون پروانه
کسب باشند پلمپ و محل کســب آنها تعطیل خواهد شد .رییس
اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاه داران اتومبیل سیرجان
بــا اعالم این خبر گفت :اگرچه تعدادی از این نمایشــگاه داران نیز
از ســالهای قبل فعالیت داشته اند اما الزم است نسبت به تمدید و
یا اخذ پروانه کسب اقدام نمایند .احمد قلیچ خانی افزود :از ابتدای
سال  99تمامی بنگاه های امالک و خودرو مجهز به سیستم سامانه
امالک هستند که باید قراردادها به صورت سامانه ای انجام شود .و
قولنامه نیز برچسب هلوگرام داشته باشد.
وی گفت :همشــهریان توجه کنند بنگاه هایی که مجوز نداشــته
باشــند حتی حق تنظیم قولنامه را نیز ندارند و لذا قبل از هرگونه
تنظیــم قولنامه باید از بنگاه ها مجــوز آنها را مطالبه کنند .رییس
اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاه داران اتومبیل سیرجان
گفت :همچنین نمایشــگاه داران خودرو که پارکینگ جهت پارک
خودرو ندارند به هیچ وجه مورد تایید این مرکز نیســتند و اتحادیه
تنها پاســخگوی افرادی اســت که در بنگاه هایی اقدام به معامله
می کنند که از اتحادیه پروانه فعالیت گرفته باشــند  .لذا تاکید می
شــود برای انجام معامله ای که وجهه قانونی داشته باشد و بتوانید
از حق و حقــوق خود دفاع کنید تنها به بنــگاه های دارای مجوز
مراجعه کنید.
وی در بحــث گرانی خودرو و مســکن نیز گفت :گرانی مســکن و
خودرو یک بحث کالن کشــوری اســت و هیچ ربطــی به بنگاه ها
ندارد .او افزود :البته باید تالش شــود عرضه و تقاضا در بازار مسکن
و خودرو برابری کند.

گروه خبر

نقد و نظر

طی یکی دوهفته گذشــته تغییراتی در مدیران
شــورا و شــهرداری ایجاد شــد .مهندس رضا
اسماعیلی با حکم شــهردار سیرجان به عنوان
معاون مالی و اداری شــهرداری منصوب شد .وی
برای مدتی شهردار بلورد بود .
اســماعیلی در مدت حضور خود در شــهرداری
بلورد خدمــات زیادی در آن شــهر ارائه نمود .
همچنین محمد اســماعیل خواجویی از ســوی
اعضای شورای شهرســتان به عنوان رییس این
شورا انتخاب شد .نمایندگان شورای بخش های
تابعه اعضای شورای شهرســتان را تشکیل می
دهند .خواجویی ســه دوره رییس شورای شهر
ســیرجان بود .وی پس از این انتخاب از اعتماد
اعضای شــورای شهرســتان تقدیر کرد و اظهار
امیدواری نمود از تجربیات گذشته اش برای رفع

کرونا هراسی
ممنوع !
ابوذر خواجویی نسب
مشــکالت بخش ها و آنچه که مربوط به شورای
شهرستان می باشد استفاده کند  .چندی قبل از
این در شورای شهر نیز تغییراتی ایجاد شد و در
آخرین سال شورای پنجم ابوذر زینلی جای امین
صادقی را در ریاست شورا گرفت .همچنین طاهره

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان:

 ۷۰هزار تن گندم از خارج کشور
وارد استان کرمان شد

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان
کرمان درباره قیمت نان در استان کرمان گفت :اکثر
کاالها در سنوات گذشته افزایش قیمت محسوسی
داشــتند اما در مورد نان ،از سال  ۹۳تاکنون هیچ
تغییر خاصی نداشــتیم و تنها در خردادماه امسال
براســاس افزایش  ۱۰تــا  ۲۵درصدی قیمت آرد،
افزایش  ۱۰تا  ۲۵درصدی قیمت نان را داشتیم.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان
کرمان گفت ۲۷۱۱ :نانوایی در استان کرمان داریم

که همه آنها فعال هســتند و همه نیز سودآوری
دارند.
وی گفت :قبول داریم سودها به حداقل رسیده اما
با وجود اینکه هزینه های پروتکل های بهداشتی تا
حدودی به نانوایان فشار می آورد باز هم نانواییها
سود آور هســتند داریوش ماهری درباره وضعیت
بازرســی و نظارت بر نانوایی ها در اســتان کرمان
در ایام کرونایی اظهار کرد :بیمــاری کرونا دارای
بحثهای گسترده ای است که به دلیل حجم کار

کتاب «ورشان» که تازه به بازار کتاب آمده است در برگیرنده یاد نامهی شهدای ورزشکار سیرجان است که در نوع خود در کشور
اثری کم نظیر میباشد .الهه عزت آبادی پور خواهر شهید احمد عزت آبادی که برای نگارش این مجموعه معنوی حدود  3سال
زمان صرف کرده میگوید :این اثر در قالب 284صفحهی رنگی مصور درباره یادنامه  35ورزشکار شهید سیرجانی درانتشارات
سوره مهر به چاپ رسیده است .وی از حامی مالی این اثر نفیس یعنی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر و تقدیر و آرزو نمود مورد
استفاه عالقمندان قرار گیرد .عالقه مندان میتوانند این کتاب را از کتابفروشی زرین خط واقع در خیابان ابن سینا روبروی لوازم
خانگی تهامی و یا از طریق سایت رسمی سوره مهر« »sooremehrbookshop.irتهیه کنند.

گلگهر طلیعهدار فوالد
کشوراست

از مدیرعامل گلگهر در جریان سمپوزیوم کاربردی
مدیران معادن تقدیر شد
دارد .در واقـع عملکـرد قابلتوجـه شـرکتهای معدنی
در ایـن سـالها موجب رشـد صنعـت فوالد در کشـور
شـده اسـت .وی در پاسخ این سـوال که گلگهر چطور
در مسـیر جهـش تولیـد حرکـت کـرده اسـت گفـت:
در شـرایطی کـه کشـور تحـت فشـار شـدیدترین
تحریمهـا قـرار دارد ،جهـش تولیـد در صنعـت فـوالد
کشـور و اسـتمرار صـادرات آن میتواند کمـک بزرگی
بـه رشـد اقتصـاد کنـد؛ از همیـن رو شـرکت معدنـی
و صنعتـی گلگهـر بـا درک اهمیـت فعالیـت بخـش
معـدن ،برنامههایـی بـرای کشـور در سـالهای اخیر با
تاکیـد بر رشـد تولید داشـته تـا بهاینترتیب بـا تامین
مـواد اولیـه زنجیـره فـوالد بتوانـد نقشـی دوچنـدان
در افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور ایفـا کنـد.
یکـی از اصلیتریـن پیشنیازهـا بـرای تحقـق جهـش
تولیـد در شـرکت معدنـی و صنعتـی گلگهـر تامیـن
مـواد اولیـه خطـوط تولید اسـت .بـرای تحقـق مجدد
جهـش تولیـد در امسـال ،گلگهـر بایـد بتوانـد حدود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد؛

جانمایی و نصب مخازن
سهگانه زباله در سطح شهر

نگارستان :مديرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری سيرجان از اجرای طرح تفکیک زباله
با تعبیه  40مخزن ســه گانه ویژه این طرح در
سطح شهر خبر داد .علی رضایی با اشاره به تالش
مدیریت شهری در راستای ساماندهی وضعیت

در این بیماری ،تمامی ارگان ها به صورت مشترک
این موضوع را پیگیری می کنند.سرپرســت اداره
کل غله و خدمات بازرگانی اســتان کرمان درباره
کیفیت نان نیز گفــت :کیفیت نان به موضوع آرد
و کیفیت آرد نیز به کیفیت گندم بر می گردد.وی
با بیان اینکه گندم جنوب استان کرمان از کیفیت
بسیار مرغوبی برخوردار است و دارای استاندارهای
کشوری است اظهار کرد ۷۰۰ :هزار تن سرانه گندم
استان کرمان است که  ۱۲۰هزار تن از داخل استان
تامین و مابقی از استان ها و کشورهای دیگر وارد
می شــود .ماهری با تأکید بر اینکه به دنبال ورود
گندم با کیفیت به اســتان کرمان هســتیم اظهار
کرد :در ســال جاری  ۷۰هــزار تن گندم از خارج
کشور وارد استان کرمان شده است و برای بقیه نیز
به دنبال ورود گندم با کیفیت از ســایر استانهای
کشــور هســتیم و خوشــبختانه در حال حاضر
سیلوهای اســتان ذخایر خوبی دارند و اکثر گندم
موجود در استان نیز دارای کیفیت خوبی هستند.

کتابی برای ورزشکاران شهید

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر مطرح کرد:

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت معدنـی و صنعتی
گل گهـر در جریـان برگـزاری سـمپوزیوم کاربـردی
مدیـران موفق و رهبـری برند در پسـاکرونا از مهندس
جمشـید مالرحمان ،مدیرعامل گلگهـر بهعنوان مدیر
نقشآفریـن در دوران رکـود تقدیـر شـد .بـه همیـن
دلیـل و بـرای اطلاع از برنامههـا و طرحهـای ایـن
شـرکت در دوران رکـود اقتصـادی و توجـه بـه تحقـق
جهـش تولیـد گفتوگویـی بـا مهنـدس مالرحمـان
انجـام شـد کـه وی گفـت :طـی سـالهای اخیـر بـا
تمرکـزی کـه بـر تکمیـل زنجیـره فـوالد در ایـران
صـورت گرفتـه ،این صنعت توانسـته سـهم خـود را در
تولیـد ناخالـص داخلی کشـور و اشـتغالزایی بـاال ببرد
و بـا رشـد صـادرات نقـش قابلتوجهـی در درآمدزایی
ارزی کشـور داشـته باشـد .هرچنـد ایـن امـر بهویـژه
در شـرایط تحریـم از اهمیتـی دوچنـدان برخـوردار
اسـت ،امـا موفقیـت صنعـت فـوالد بیـش از هـر چیز
بـه عملکرد مناسـب بخش باالدسـتی زنجیره بسـتگی

جهانشاهی با انتخاب اعضاء به عنوان نایب رییس
شورای شهر انتخاب شده بود .گفتنی است امسال
آخرین سال شورای پنجم است  .انتخابات آینده
شــوراها قرار است در خردادماه آینده همزمان با
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

زباله گردی و مقابله با این پدیده مذموم گفت :با
هدف تحقق برنامههای مدیریت شهری پیرامون
اجرای طرح تفکیک زباله و کاهش پسماند40 ،
مخزن سه گانه زباله به تعداد 130سطل «سبز»
ویژه شیشه« ،آبی» مخصوص کاغذ و مقوا و «زرد»

 ۶۰درصـد مـواد اولیـه موردنیاز خـود را از معادن دیگر
خریـداری کنـد کـه بـرای ایـن امـر نیـز برنامهریـزی
دقیقـی در بخـش تامین سـنگآهن و منابـع مالی آن
صـورت گرفتـه اسـت .باتوجـه به اینکـه گلـوگاه تولید
در مجتمعهـای معدنـی کمبود ذخایر سـنگ بهعنوان
خـوراک اسـت ،بـرای  ۱۵سـال آتـی نگرانـی عمدهای
از بابـت تامیـن سـنگ وجـود نـدارد .در ایـن زمینـه
بهمنظـور ایجـاد ضمانتهـای ذخیـرهای فعالیتهـای
اکتشـافی گستردهای انجام شـده و در حال انجام است
که خوشـبختانه نتایج بسـیار امیدبخشـی از آن حاصل
شـده اسـت .همچنیـن شـرکت معدنـی و صنعتـی
گلگهـر در سـالهای اخیـر ،پروژههای توسـعهای را با
هـدف حفـظ سـهم ایـن شـرکت در تامین مـواد اولیه
صنعـت فـوالد در افـق  ۱۴۰۴آغـاز کـرده که بـه اتمام

برای ظروف پت ،پالستیک و فلزات در مراکز مهم
و پرتردد شهر سیرجان جانمایی و نصب میشوند.
وی با اشــاره به انجام اقدامات مربوط به تفکیک
زباله ،شناســایی مراکز مهم و پرتردد و استقرار
مخازن ســه گانه در اماکنی که تولید زباله انبوه
دارنــد ،گفت :تعامل و همکاری شــهروندان در
تفکیک و جداســازی پسماند از مبدا ،مهمترین
اصل مقابله با معضل زباله گردی است و هر چه
ضریب همکاری شــهروندان در مدیریت بهینه
پســماند ،تفکیک از مبدا و تحویل پسماندهای
تفکیک شده باالتر باشد ،کمتر شاهد پدیده زباله
گردی خواهیم بود.
مديرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری

رسـیدن هـر یـک و در مـدار تولیـد قـرار گرفتـن آنها
میتوانـد گامـی مهم در راسـتای تحقق جهـش تولید
باشد.
مهنـدس جمشـید ملا رحمـان در پاسـخ ایـن
سـوال کـه مهمتریـن طرحهـای توسـعهای
گلگهـر در امسـال کدامنـد؟ اظهـار داشـت:
شـرکت معدنی و صنعتی گلگهر در امسـال افتتاح ۱۴
طـرح را در برنامـه دارد کـه مجموع سـرمایهگذاری در
ایـن طرحهـا حدود  ۲۲هـزار میلیارد تومان با اشـتغال
حدود  ۶۵۰۰نفر بهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم است.
از مهمتریـن طرحهایـی کـه امسـال بـه بهرهبـرداری
میرسـد طـرح انتقـال آب خلیجفـارس اسـت .میـزان
پیشـرفت ایـن طـرح بهعنـوان بزرگتریـن طـرح ملی
شیرینسـازی و انتقـال آب و محـور اصلـی تامیـن آب
صنایـع معدنـی در اسـتانهای کرمان و یـزد ،در قطعه
اول  ۹۵درصـد ،قطعه دوم  ۸۸درصد و قطعه سـوم ۸۵
درصـد اسـت .همچنیـن در امسـال بزرگتریـن واحد
تولیـد کنسـانتره از محصـول میانی کمعیـار هماتیتی
بـه ظرفیـت یـک میلیـون تـن بـا حمایـت شـرکت
گلگهـر و در قالب جذب سـرمایهگذار بـه بهرهبرداری
خواهـد رسـید .علاوه بـر طرحهـای فـوق تمرکـز بـر
واحـد خردایش شـماره  ۲بـه ظرفیـت  ۱۵میلیون تن
در سـال و کارخانـه بریکتسـازی سـردآهن بـه روش
کـوره تونلـی در راور از طرحهـای قابـل افتتـاح اسـت.
همچنیـن  ۹طـرح دیگـر بـرای افزایش کمـی و کیفی
محصوالت و توسـعه زیرسـاخت شـرکت در سـال ۹۹
بـه بهرهبـرداری خواهـد رسـید .این شـرکت  ۱۱طرح
را نیز برای امسـال بهمنظور شـروع عملیـات اجرایی با
میـزان سـرمایهگذاری حـدود  ۴۴هزار میلیـارد تومان
در مرحلـه کلنگزنـی دارد.

ســيرجان ،روند تفکیک زبالــه از مبدا را عامل
بازیافت زباله های خشک و کمپوست زباله های
تر برشمرد و تاكيد کرد :سالیانه بالغ بر ٣٠ميليارد
تومان برای رفت و روب و جمع آوري زباله سطح
شهر هزینه می شود و با توجه به صرفه جویی در
بازیافت زباله ،با خرید مخازن ســه گانه تفکیک
زباله بــا اعتباری بالغ بــر  240میلیون تومان،
گامی موثر در راســتای شهری پاک و همچنین
اســتفاده بهینــه از زبالــه بر خواهیم داشــت.
علی رضایی با اشاره به اهمیت برگزاری برنامههای
فرهنگی ،اجتماعی ،تشــویقی و آموزشی طرح
تفکیک زباله با هدف ایجاد یک جریان اجتماعی
در شهر ،تصریح کرد :تشویق شهروندان به تولید

خیال رفتن
کرونــا؛ میهمان ناخواندهای کــه
ِ
ندارد! بســیاری ،شــیوع این ویروس را تنها
یک بیمــاریِ گذرا مانند ســایر پاندمیهای
شیوعیافته در قرن اخیر بهحســاب آوردند که شعلههای سرکش
آن ،خیلی زود خاموش میشود .اما هر چه گذشت ،ویروس تاجدار
نشین خوشنشینی است که به این زودیها
کرونا ،نشان داد؛اجاره
ِ
مهارش امکانپذیر نیست .حتی اگر ویروس کرونا در ماههای آینده
با تولید واکســن و یا رسیدن جوامع به ایمنی گلهای ،ناپدید شود،
دامن انسانها را خواهد گرفت.
باز هم تبعاتِ روانیاش ،تا مدتها
ِ
امــا چرا دولتها در مواجعه با کرونا ،بحث «سالمتِجســمی» را
در اولویت قرار دادهاند و نســبت به «سالمتِروان»شهروندان ِشان
بیاعتنا هستند؟ پاسخ بهاین پرسش را باید در مسالهی «اقتصاد»
جســتجو کرد .صندوق بینالمللی پول معتقد است؛ بحران فعلی
«مثل هیچ بحران دیگری نیست» .این نهاد با بیان اینکه اقتصاد
جهان در ســال جاری میالدی ســه درصد کوچکتر شــده است،
رکود فعلی را حتی از «رکود بزرگ» ســال  ، ۱۹۳۰بدتر توصیف
کرده اســت .در چنین وضعیتی دولتها در ابتدای شیوع کرونا با
ِ
وحشت کاذب ،تالش کردند تا مردم
بزرگنمایی و سعی در ایجا ِد
را نســبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،مقیدکنند تا شاید با
کاهش فوری تعداد مبتالیــان و مرگومیرها ،چرخهای اقتصاد را
ِ
به حالت قبل برگردانند.
با وجود این ،زمان هر چه گذشت مهار بیماری در کوتاهمدت میسر
نشد .عدمتحقق پیشبینیها و ترس از تشدید شدن رکود اقتصادی
باعث شد تا هشدارها به باالترین سطح خود برسد .حاال اگر گشتی
در خیابانهای شــهر میزدید ،با بیلبوردهایی روبرو میشدید که
بهصورت واضح فضای مرگ و قبرستان را بهنمایش گذاشته بودند.
کلیدواژهی بســیاری از تیت ِر خبرهای رســانهها نیز «مرگ» بود.
بمبارانی از خبرهای منفی که بر روی سر مردم آوار میشد .بیتوجه
ایمنی آدمی را
بهاینکه اضطراب و استرس ،بیش از هر چیزی سیستم
ِ
تضعیف میکند و آمادگیاش را برای مواجهه با ویروس کرونا ،کمتر!
در این میان هم کســی پیدا نمیشد که بگوید ،همانقدر که نباید
بــه مردم امید واهی داد و حقایق را پنهان کرد ،بههمان میزان نیز
ت روان»
اغراق بیش از حد« ،ســام 
نبایــد ،بزرگنمایی کرد و با
ِ
مردم را نابود کرد .کرونا بد اســت .اصال نامرد و هفت رنگ است .یا
به قول وزیر بهداشــتمان «هم شتر است ،هم گاو ،هم پلنگ» اما
باز هم ،دلیلی بر این همه بزرگنمایی نیست .کرونا بهخودیِ خود
روان انسانها را دچار
ترسناک است .آنقدر ترســناک که ذهن و ِ
جدی کرده .حتی سازمان ِ بهداشتجهانی اعالم کرده؛
چالشهای ّ
نگرانی جدی درباره شیوع آسیبهای اجتماعی در دورهی پساکرونا
وجود دارد و از دولتها خواسته دراین باره فکر اساسی کنند .طرفه
آنکــه آخرین یافتههای محققان نیز ثابت کــرده ،اثراتِ
روانی این
ِ
بیماری به افزایش افسردگی و اضطراب ،منجر شده است .براساس
تحقیقات انجام شــده ،از آغاز این پاندمی و قرنطینه ،مردم گزارش
دادهاند که فشار روی سالمت روان آنها در حال افزایش است.
حتی نتایج یک نظرســنجی راجع به میزان افســردگی مردم نشان
میدهــد که این میزان در حال حاضر باالتر از حد معمول در طول
تاریخ اســت .در این بررســی ۴۹ ،درصد از پاسخ دهندگان عالئم
افسردگی داشــتند که این میزان در گذشته  ۳۷درصد بوده است.
خالصه اینکه ترس از کرونا تا اندازهای که بتواند هیجانات را کنترل
وایــن بیماری را مدیریت کند ،عقالنی ومنطقی اســت اما اگر این
تــرس ،حالت بزرگنمایی بهخود بگیرد و منجر به ایجاد اســترس
و اضطراب شــود و یا باعث شیوع آســیبهای اجتماعی در جامعه
شــود ،دیگر نمیتوان آن را یک امر منطقی تصور کرد .متاســفانه
برخی رسانهها و به ویژه صداوسیما نیز ،با استفاده از ضعفرسانهای
مردم ،در انتشار خبرها از «تکنیک ِ اغراق» استفاده میکنند .چرا که
میدانند در شرایطی که جامعه دچار واهمه و نگرانی است ،استفاده
کردن مردم موثر باشد بیآنکه متوجه
از اغراقمیتواند در متقاعد
ِ
باشــند اســتفاده از چنین تاکتیکهای رســانهای و نشر خبرهای
جعلــی ،نظیر اینکه «ویروس کرونا از راه هوا منتقل میشــود» در
این شــرایط بحرانی که مردم نیاز بهآرامش دارند ،امری خطرناک و
سمی برای جامعه است.
بحــران کرونا نیاز به ســاختن یک تصویر آخرالزمانــی و فاجعهبار
ندارد .سادهســازی مســاله هم امری عقالنی نیست .همان رعایت
نکات بهداشتی و توجه به دستوراتِ سازمان بهداشتجهانی ،کفایت
میکند .رســانهها باید جامعه را بهسمت «واکنشسازگارانه» سوق
دهند و کمک کنند تا «واکنش بیمارگونه» مردم کاهش پیدا کند.
واکنشســازگارانه یعنی فرد در عینحال که میداند مبتال شــدن
بهکرونا چه خطراتی برای ا و بهدنبال دارد ،اما سعی میکند با رعایت
زندگی معمولیاش ادامه
موارد پیشگیرانه و عدم درگیریِ ذهن ،به
ِ
دهد.امــا واکنش بیمارگونه یعنی فرد در حالتــی قرار بگیرد که با
وسواس ،استرس و اضطراب بیش از حد ،خود را دچار تبعات روانی
کند و سیستم ایمنی بدن خود را بهنفع ویروس کرونا تضعیف کند.

کمتر پسماند در کنار جداسازی زباله ها در بدو
تولید ،از رویکردهای مهم این سازمان محسوب
می شــود که با توجه به شرایط کنونی بیماری
کرونا و عدم تجمع ،با اســتفاده از ظرفیت های
فضای مجازی در قالب ساخت تیزر ،کلیپ و نیز
نصب بنرهای آموزشی به فعالیتهای خود ادامه
میدهد.وی با تاکید بر اینکه آموزش شهروندان
در زمینه تفکیک پســماند از مبــدا همواره در
دستور کار قرار دارد ،خاطرنشان کرد :همکاری
و تعامــل مردم با طرح های ســازمان مدیریت
پسماند ،مسیر دستیابی به اهداف طرح را تسهیل
می کند که در این راستا همچنین  ۴۰۰سطل
زباله  ۷۰لیتری برای جانمایی و تعبیه در پیاده

روها و معابر ســطح شهر با اعتباری بالغ بر 200
میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

