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حاشیه  -خبر

بازگشت جالل مآب
به بخش معدن

همزمان با استعفای سردار پوریانی و مدیرعاملی سردار محمد فالح در گهرزمین،
مهندس محمد جالل مآب مدیرعامل ســابق گلگهر نیز که کارشناسان معدن
وی را تئوریسین بسیاری طرحهای توسعهای در منطقه گلگهر میدانند رییس
هیئت مدیره گهرزمین شــد .پیشبینی میشود او که در دوره  6سال مدیریت
خود در گلگهر ( 88تا  )93پایهگذار بســیاری طرحهای تولیدی و صنعتی در
مجموعــهای بود که امروزه ثمره آن را میچینند ،به عنوان رییس هیئت مدیره
گهرزمین با سیاستگذاری در این شرکت نیز بتواند طرحهای توسعهای مشابهی
در بزرگترین شرکت سنگآهن خاورمیانه دنبال کند .جالل مآب که پس از رفتن
از سیرجان با حکم سردار سلیمانی رییس ستاد عتبات و عالیات در عراق شد با
این حال خود را باعث و بانی طرحها و آنچه در گلگهر پایهریزی شد نمیداند.
او به وقت رفتن در مراسم تودیعش چنین گفت «:اگر دامنه سرمایهگذاریهای
ج فارس تا سیرجان و سرچشمه و اردکان ادامه پیدا میکند و اگر
گلگهر از خلی 
امروز گلگهر در منطقه وسیع جغرافیایی حرکت میکند و از استخراج تا تولید
آهن اســفنجی در این منطقه شکل گرفته و طی چند سال آینده تولید شمش
و ورق را در کارنامه خود خواهد داشــت ،نظر لطف خداوند و همراهی و تعامل
همه همکاران است».

️باز هم وام یک میلیونی!

یک اقدام نابخردانه

در خبرها داشــتیم که هفته قبل شــهرداری بندرعباس در اقدامی عجیب که
آن را قانونی دانســته بود! دســت به تخریب آلونک کوچک متعلق به یک زن
سرپرست خانوار در این شهر کرده بود .به دنبال این اتفاق و تخریب آلونک ،زن
بیسرپرست دست به خودسوزی میزند و به بیمارستان منتقل میشود .انتشار
فیلم برخورد بد عوامل شهرداری بندرعباس با این خانواده مستمند در فضای
مجازی با واکنشهای زیادی مواجه شد .اگر چه با عذرخواهی و اعالم استاندار
و اخطار دادســتانی مبنی بر برخورد با مسببین این حادثه سعی شد کمی از
التیام زخم این حادثه کم شــود و اگر چه شهرداری بعدا ً اعالم کرد هزینههای
بیمارســتان و خودسوزی او را میدهد و یک قطعه زمین نیز به صاحب آلونک
واگذار میکند که نوش دارو بعد از مرگ ســهراب اســت ،اما آیا واقعاً اینگونه
تصمیمات نابخردانه ولو در پوشــش قانون درست است؟ از قدیم گفتهاند«:یه
دیوونه یه سنگ میندازه تو چاه ،صد تا آدم عاقل نمیتونن درش بیارن»!

سالروز تأسیس بسیج را به دالور مردان بسیجی تبریک گفته و برای آنان در تمامی صحنههای
دفاع از انقالب اسالمی آرزوی موفقیت میکنیم.

| صحنهای از بازی دیروز وگادوین منشا زننده دو گل گلگهر
عکس :ابوالفضل امیرزاده |

پرداخت وام قرض الحســنه یک میلیونی به حدود ۱۰میلیون سرپرست خانوار
که درآمد ثابت ندارند در دســتور کار دولت بهخاطر تعطیالت دو هفتهای قرار
گرفت .تصمیم به پرداخت وام یک میلیونی فینفســه خوب است اما آیا دولت
فکر نکرده با این مبلغ چه میشــود کرد؟ و یا بقیه مردم و کســبه کم درآمد
باید چکار کنند؟ وانگهی مگر همان تعدادی که وام یک میلیونی میگیرند (که
البته باید آن را پس بدهند!) با این مقدار پول که ارزش آن هم پایین اســت و
نمیتواند هزینه دو تا آمپول و یا بخشی از مخارج زندگیشان باشد چه زخمی
از آالم خود را میتوانند التیام بخشند.؟ ایران کشور ناداری نیست و سازمانها
و بنیادها و منابع درآمدی باالیی دارد .چه میشــود به هر خانواده آسیب دیده
در این شــرایط فوق تورم و فوق گرانــی مث ً
ال  5تا 10میلیون بال عوض بدهند
و آن را هــم پس نگیرند!.؟ فکر کنم االن بگیــن بیخیال باش صدات از جای
گرمی میاد!.

جناب آقای

سید رحیم رضوی نسب

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون سیاسی امنیتی
فرمانداری ویژه سیرجان را که نشان از شایستگی و
توانمندی شماست تبریک عرض نموده موفقیت روزافزون
شما را از خداوند متعال خواهانم

سیدمحسن رضوی نسب

برتری گلگهر سیرجان مقابل مس رفسنجان

️شب درخشان گادوین منشا
دعوت به همکاری
به یک خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم

09135537795

گروه ورزش :دومین بازی تیــم فوتبال گلگهر
در لیگ بیســتم با پیروزی این تیــم مقابل مس
رفســنجان همراه بــود .در این دیــدار که عصر
جمعه 30آبان در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
برگزار شــد ،گلگهر با درخشــش گادوین منشا
توانســت با نتیجه دو بر صفرحریف دیرینه خود را
شکست دهد .هر دو گل این تیم توسط گادوین منشا
بازیکن نیجریهای گلگهر در نیمه دوم به ثمر رسید.
پیش از این داور مسابقه یک گل دیگر گلگهر را به
دلیل آفســاید مردود اعالم کرده بود .گلگهر حاال با
این پیروزی با  6امتیاز در صدر جدول (تا لحظه درج
خبر) قرار دارد .بازی بعدی این تیم در سیرجان مقابل
فوالد اهواز خواهد بود که زمان آن هنوز مشــخص
نشــده اســت .برای گلگهر در این مسابقه علیرضا
حقیقی ،آرمین ســهرابیان ،علیرضا علیزاده ،علیرضا
ابراهیمی ،بهنام بــرزای ،علی اصغر آشــوری(علی
قربانخانی) ،میالد زکیپور ،یونس شــاکری ،سعید
صادقی(محســن کریمــی) ،احمدرضا زنــدهروح و
گادوین منشا(عرفان افروز) به میدان رفتند.

قالی محلی دستباف
سیرجانی شما را
خریداریم
09917665969

نگاه آخر

بودجه موسسه فالن آقا
و سازمان را حذف کنید
و به مردم بدهید!

گروه جامعه

با توجه به شــرایط حاد کشــور در موضوع کرونا ستاد ملّی
کرونا تصمیــم به تعطیلــی فراگیر در کشــور گرفت .این
تعطیلــی اگرچه کمک بزرگی به کنتــرل کرونا میکند اما
قطعاً معیشت برخی از مردم را دچار مشکل میکند به ویژه
آنهایی که حقوق ثابت ندارند و در تعطیلی ،رســماً باید از
جیب مبارک بخورند .البته اگر در جیبشان پولی باشد.
در ایــن وضعیت دولت و مجلس باید به کمک مردم بیایند.
وضعیــت مالی دولت ،خیلی مناســب نیســت و با توجه به
موج تحریمهــای آمریکا که رییسجمهور آن را جنگ علیه
کشــورمان میداند ،توان قوه مجریــه برای حمایت از مردم
آســیب دیده ،مانند دیگر کشورها و دولتها نیست .در این
شرایط چه باید کرد؟ با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی
جامعــه در عصــر کرونا دولت و مجلس بایــد در تخصیص
بودجه وسواس بسیاری به خرج دهند.
بودجه ســال آینده میتواند حکم ســنگر و پناهگاههایی را
داشته باشد که جان مردم را از هرگونه ضربه و حادثه نجات
میدهد .در ســال  99که از ســختترین سالهای 40سال
اخیــر از نظر اقتصــادی بوده به برخی از مؤسســات خاص
فرهنگی به ریاســت برخی اشخاص بودجههای کالنی داده
شده اســت .این درحالی است که بخشی از مردم متأسفانه
ن شــب خود هســتند ،بنیاد سعدی تحت مدیرت
درگیر نا 
حداد عادل ،یا موسسه نشر آثار امام خمینی تحت مدیریت
سید حسن خمینی یا مؤسسه فرهنگی آیت ا ...مصباح یک
ّ
ســال بودجه نگیرند یــا حداقل یک چهــارم این بودجه را
بگیرند طوری نمیشود و اجازه بدهیم ،مردم از دستاوردهای
این مؤسســات که در سالهای گذشته به دست آمده است
اســتفاده کنند .بماند که هنوز بسیاری از جمله خود دولت
که بودجه را بــه این نهادها اختصاص میدهد ،نمیداند که
آنها بــا این بودجه چه میکنند و چه دســتاوردهایی برای
مردم داشــته و دارند ! .شــرایط به گونهای است اگر کسی
فهمید خروجی این مؤسسات چیست میتواند نام خود را به
عنوان یکی از کاشفان بزرگ ایران مطرح کند.
این مؤسســات اگر توانایی و کارایی دارند ،بهتر اســت روی
پای خود بایســتند و مثل بسیاری از شرکتهای خصوصی
خود درآمد کســب کنند و از عــرق جبین و کد یمین خود
ارتزاق نمایند .خون این افراد و مؤسســات از باقی مردم که
رنگینتر نیست .چه شــرکتهایی که توسط جوانان همین
ســرزمین راهاندازی شد ه که روی پای خود ایستادهاند و به
ســود دهی هم رسیدهاند .باید از شرایط کرونایی به گونهای
عبور کنیم که هم جان مردم حفظ شود هم نان آنها .حذف
بودجههای دهها میلیاردی هر کدام این مؤسسات که کم هم
نیستند میتواند زندگی بخشی از جامعه را در عصر کرونا که
شدت آسیب دیده نجات دهد /.عصر ایران
به ّ

