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گزارشی از اقبال مردم به نگهداری از حیوانات خانگی

همدم تنهایی
 نجمه محمودآبادی
حیوان خانگی پیمان سنجاب است .میگوید« :از وقتی خیلی
کوچیک بود خریدمش .حاال همه جا با من میاد و خیلی بهم اخت
شده .منم خیلی دوستش دارم .خیلی باهوشه .وقتی بابام دعواش
میکنه باهاش قهرمیکنه و دیگه پیش بابام نمیره .مامانم اما اصال
دوستش نداره .آخه پنجههاش همهی مبلهای خونه رو نخکش
کرده.مامانمهمهاشغرم یزنه کهبفروشمش امامنحاضرنیستم».
پیمان سنجابش را نوازش میکند .شلوارپیمان نخکش شده است.
پسرخالهی پیمان میگوید« :پیمان فقط سنجاب نداره ،پلنگ هم
داره ».پیمان میخندد« :نه بابا داره چرت میگه ،تولهپلنگم کجا بود؟»
پسرخاله جواب میدهد« :من کی گفتم تولهپلنگ؟» پیمان جدی
میشود« :نه ،نه داره مسعود شوخی میکنه من پلنگ ندارم ».پیمان
داشتن تولهپلنگ را رد میکند اما اطالعات زیادی درباره خرید و فروش
آنهادارد«:تولهپلنگتهرانراحت گیرمیاد.دونهای 25میلیونتومن.
حیوون خیلی دوست داشتنی هست .این روزها دیگه گربه داشتن
خندهداره .آدم اگر گربهسان میخواد باید بره دنبال نگهداری پلنگ».
پیمان غیرازسنجاب ،اسب و سگ ژرمنشپرد هم دارد« :من عاشق
همه نوع حیوانی هستم .دلم میخواد یک باغ وحش داشته باشم.
پدرم هم خیلی پایه است اما امان از مادرم .گیر میده .همهاش به
پدرم میگه واسش نخر ».پیمان داشتن پلنگها را رد میکند اما
پسرخالهاشدو انگشتشراباالمیبرد،یعنیدوتاتولهپلنگدارد.
بهنام مهندس گلگهر است .اسبش را در روستای کران نگه
میدارد .خانهی یکی ازدوستانش« :همیشه پدرو مادرم بهخاطراسب
داشتن سرزنشم میکردن .میگفتن اززندگی ،کارو ازدواج بازشدهام.
میگفتنخودمو اسبم.دیگهبههیچیفکرنمیکنم .اماتوی اینیک
سال که کرونا همهی آدمها را تنها کرده و هیچکس با دیگران رفت و
آمدنمیکنه.بهنظراینحیواناتهستن که آدمهارا ازتنهاییدرآوردن
و مونس اونا شدن.عصرها که ازسرکاربرمیگردم میبینم پدرم لباس
پوشیده و آماده نشسته روی پلههای جلوی درخونه .حتی طلبکاره
که چرا دیرمیآیی؟ میپرسم حاجی به سالمتی کجا؟ میگه بیا بریم
به اسبت سربزنیم .ببینیم حالش خوبه؟» بهنام میخندد« :تمام دل
خوشیبابامشده اسبمن.حتیتویخرجومخارج اسبمهم کمکم
میکنه .اصال انگار این اسب بچهاش شده .میگه کاش میتونستم
کرون یه خونه باغ میخریدم خودم میموندم پیش اسبت تا خیال
تو هم راحت باشه ».بهنام آخرین فرزند خانواده هفت نفرشان هست.
همهی خواهرو برادرهایش ازدواج کردند و سرخانه و زندگی خودشان
هستند و تنها بهنام مجرد است و پیش پدرو مادر« :کرونا اوضاع مالی
و اقتصادی همه را بههمریخته ،خواهرو برادرهایم هروقت به پدرو
مادرم برای احوالپرسی زنگ م یزنن غیر ازنالیدن درباره وضعیت بد
معیشتوبدهیووامحرفدیگریبرای گفتنندارن.پدرمهمبندهی
خدا یک آدم بازنشسته مگرچه کاری ازدستش برمیاد جزغصهشان
را بخورد .دایم توی خودش بود و فکر میکرد .قبال همراه مادرم

آسمان سیرجان
گل جدید فوتبال ایران در
ِ
طلوع خانم ِ

افسانهی گلزنی!

میرفتندپارکوپیادهرویمیکردند
اما با آمدن کرونای انگلیسی خیلی
ترسیدند و دیگر پایشان را از خانه
بیرون نمیگذارند .یک بارکه خیلی
بیحوصله بود همراه من آمد
کرون .اینقدربهشخوش گذشت
که حاال اگرمن هم نخواهم بروم
وادارم میکند که برویم .میگوید
نازگل– اسبم-منتظراست».
فاطمه و شوهرش توی
پرندهفروشی دارند قناریها را نگاه
میکنند« :ماه پیش آمدیم برای
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پدر و مادرم یک جفت قناری
اینترنت سرچ کردم نوشته بود تا 5کلمه را میتوانند یاد بگیرند .حتی
خریدیم ،تا از تنهایی دربیایند.
حضور قناریها در خانهی پدرم آنقدر خوب شد که همسرم هم میشه بهشان دستشویی رفتن را هم یاد داد .ازپرندهها که پرمیریزند
و گربهها و سگها که مو میریزند خیلی بهترهستند .ضمنا اگربزنی
تصمیم گرفته برای پدرو مادرخودش هم بخرد».
علیرضا صاحب پرندهفروشی است« :سال گذشته برای من زیربغلتوببریشباخودتمهمونیصاحبخونهناراحتنمیشهمثل
سال خیلی خوبی بود .واقعا فروشم نسبت به سالهای پیش سگها نمیگذاردش دم در ».رویا میخندد« :شوهرم مجردیهایش
خیلی بیشترشده است .کرونا مردم را تنها کرده است ،مخصوصا سگ داشته .تعریف میکنه میگه هر جا سگ را با خودم میبردم،
پدرو مادرها را .میآیند برای خودشان پرندهای میخرند و میبرند میگذاشتنش دم درو تا وقتی مهمانی تمام میشده سگ بیچاره زوزه
میکشیده ».شوهررویا اما زیاد ازخرگوش خوشش نمیآید او سگ را
خانهتامونستنهاییشانشود».
علیرضا درپاسخ به این سوال که کدام پرنده بیشترطرفداردارد ،بیشترترجیح میدهد« :سگها بینهایت مهربون و وفادارند .توی این
فکرمیکند و بعد سرتکان میدهد« :فرقی نمیکند .همه نوع پرندهای روزهای کرونا که آدما تنها شدن و بیکس ،به نظرم باید سگ نگه
میخرند.یکنوعپرندهخاصنیستکهنسبتبهبقیهفروشبیشتری دارند ».رویا مخالف است« :به نظرم سگ را باید کسانی نگه دارند که
داشته باشد .قناری ،بلبل ،مرغعشق و طوطی .حتی فروش خرگوش خونهباغ دارند .همسایهمان سگ داره خونهاش بو میده ».علیرضا وارد
همبیشترشده است.بچههابیشترخرگوشمیخرند.جوانترهامرغ گفتوگو میشود« :بهش غذای پختنی مثل مرغ و گوشت میدن.
و خروس و کبوتر .آنهایی هم که سن و سال باالتری دارند پرندههای اگر میخواهید سگ توی خونه نگهدارید فقط باید واسش غذاهای
قفسی را میبرند ».رسول آمده است خروس الری بخرد .علیرضا مخصوصسگبخریدتابدنشبونگیره».
سعید یک پیج برای فروش سگ و گربه دراینستاگرام دارد« :اوایل
خروس الری ندارد .رسول میگوید« :پدرم یک زمین دارد که پول
ساختنشرانداریم.یکی ازدوستانپیشنهاد کرددورشرادیواربکشیم کرونا اومده بود ،توی اخبار میگفتن گربهسانان هم مبتال به کرونا
و با بلوک گوشهاش یک اتاق بسازیم .بعد برویم چند تا مرغ و خروس میشوند .اکثرمشتریهایم میپرسیدند این قضیه صحت دارد یا نه؟
بخریم و برای مصرف خودمان چاق کنیم .پدرم این کاررا کرد .اتفاقا نگران بودند .اما االن اصال .خرید سگ و گربه خیلی زیاد شده .همه به
خیلی هم خوب شد .حسابی سرگرم شده است .اولش با 5تا خروس دنبال نگهداری ازحیوانات خانگی هستند .کرونا سبک زندگی مردم را
شروع کرد ،االن 25تا خروس و مرغ دارد .فقط دانهمرغی خیلی گران خیلی تغییرداده است .قبال یک قشرخاص به دنبال نگهداری سگ
است .خودش دلش میخواد تعدادشان را بیشترکند اما خداییش از و گربه بودند .کسانی که نگهداری ازسگ و گربه را کالس میدونستن
پسهزینههایشبرنمیآید.با اینحالهمهیقوموخویشها کمک اما االن همه برای رهایی ازتنهایی دنبال حیوان خانگی هستن .حتی
میکنند .تسفرهشان ،آشغال سبزی و هرچه که مرغ و خروسها مادرمکههیچعالقهایبهحیواناتنداردبرایگنجشکهاغذامیریزد».
با اینکه هوا گرم شده اما آقای اکبری هنوز کالهی که همسر
میخورند را جمع میکنند و پدرم هر صبح قبل از رفتن به زمین
میرود از خانهها جمع میکند .خالصه سرش گرم است .همینش مرحومشبافته،رویسرش استوباقفسمرغعشقش آمده است
هم خوب است» .رویا و شوهرش هم میخواهند خرگوش بخرند .پارک الله .قفس روی نیمکت کنارش است ،چانهاش را گذاشته است
تازه عروس و دامادند .رویا بچه خرگوش سفیدی را انتخاب میکند :روی عصایش و خیره شده است به دوردستها .مرغ عشق درقفس
«خرگوشهاخیلیحیواناتمظلومیهستند.باهوشهمهستند.توی این طرف و آنطرف میپرد.

 ابوذر خواجویینسب
فوتبال هفت هنر را در خود جای داده است ،همه
هست و هیچکدام نیست! اما برای ما ایرانیها فوتبال
هنر هشتم است .چه هنری بزرگتر از «فوتبال» که بتواند
ِ
با غلبه بر کلیشههای جنسیتی پایانی باشد بر بسیاری از
سرخوردگیها .آن هم برای دخترانی که آرزو داشتند فضای
ورزشگاهها حنجرهای باشد برای فریادهای فروخوردهی آنها.
بی اسبق تیم ملی آرژانتین و
سزار لویس منوتی ،سرمر ِ
بارسلونا در جایی نوشته؛ «وقتی کارم را در روساریو سنترال
خوشحالی بعد ازگل ازروی نقطه پنالتی را ممنوع
آغازکردم،
ِ
کردم .چون این یک گل عادی است که هر کسی میتواند
مردان ایرانی ،همیشه پدیدهای
بزند ».فوتبال بازی کردن برای
ِ
عادی بوده .درست مثل گلی که از روی نقطهی پنالتی
بهثمربرسد .تصویری تکراری و بیهیجان که برای هرذهنی
آشناست .اما تصویری که ازفوتبال بازی کردن دختر ِان ایرانی
مانند نقاشیای است که گویی
ذهن آدمی حک میشودِ ،
در ِ
موسیقی
مانند
کرده.
خلق
اش
ی
جادوی
دستان
با
آنژ»
«میکل
ِ
ِ
مثل
«بتهوون» که در هر
ِ
روزگار تلخی ،امید میبخشد و یا ِ
گلی که «روبرتوکارلوس» روز سوم ژوئن  1998با ضربهای
وارد دروازهی فابینبارتز و تی م ملی
کاتدار و فرازمینیِ ،
اختالف آشکارتاکتیکی و تکنیکی ،بین فوتبال
فرانسه کرد.
ِ
آقایان و بانوان را نادیده بگیرید و در این نکته تامل کنید
که زیبایی و استعداد در اوج محدودیت ،معنا پیدا میکند.
برای دختران ایرانی ،چند سالی بیش نیست که فوتبال
از «رویا» به»واقعیت» کوچ کرده است .اگر چه هنوز طع م ِ
تبعیض و بیمهری را میچشند اما همینکه با جادوی
فوتبال و روی مستطیل سبزبغضهای تلخ را دریبل م یزنند،
خود زندگی باشد.
ورزش پرطرفداربرای آنها ِ
کافیاست تا این ِ
جمع میان آزادی و ضرورت ،تقدیرو انتخاب .عرصهی قدرت
ِ
و ضعف ،خستگی و پیگیری ،امید و ناامیدی ،شجاعت و
هراس ،شکست و پیروزی و...
قهرمانیباطعمخانمگلی
مثل
افسانهها همیشه غیرواقعی نیستند .درست ِ
بانوان شهرداری سیرجان .دختری
افسانهی تیم فوتبال
ِ
لحاظ تاریخی
به
که
نجان»
ز
«
زیبای
متولد شده در شهر
ِ
شباهت عجیبی با سیرجان دارد .از اسطورهی «ققنوس»
ِ
چه میدانید؟ همان پرندهای که هزار سال عمر میکند و
وقتی به پایان عمرمیرسد ،برآتش مینشیند و میسوزد و از
خاکسترش تخمی به وجود میآید که ققنوس دیگری ازآن
سربرمیآورد .همان ققنوس که نشان جاودانهگی و بیمرگی
ً
دقیقا چنین شهرهایی هستند.
است .سیرجان و زنجان،
سال  ۷۹۶هـ.ق (  ۷۷۳هـ.ش) سیرجان در پی حملهی

قوای تیمور گورکانی
به تدریج رو به ویرانی
و نابودی میرود،
ققنوسوار
ولی
خاکسترهای
از
سر
نیمسوخته،
برمیآورد تا این بار
مردمانش در نقطهی
دیگری بهنام «بیمید»
زندگی را از سر بگیرند.
زنجان نیز در حدود
خشم
 ۷۸۶ه.ق از
ِ
مغوالن در امان
نمیماند و در پی
انگر قوای
حمله ویر ِ
تیمور ب ه سلطانیه
امونی
و
نواحی پیر ِ
ِ
آن ،بهکلی نابود
همت
میشود اما به
ِ
دل
از
مردمانش و
ِ
ویرانیها دوباره آباد
میشود.
«افسانه چترنور»
بزرگشدهی چنین
شهری است و
فوتبالیستی که روی
زمین سیرجان قدم
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
برداشته است .پس
گلی فوتبال ایران برای او و در سن  22سالگی فقط
خان م ِ
رسم آباد کردن و قهرمانی را
و
اه
ر
او
نیست.
اتفاق
یک
ِ
ت فوقالعادهاش در
درست مثل مهار 
است.
بلد
خوبی
به
ِ
گلزنی .برای او فرقی نمیکند که چگونه دروازهی حریفان را
باز کند .گلزدن از زاویهی مخالف یا موافق ،با ضربه سر یا
با پا ،چیپ زدن و یا تبدیل غیرممکنها بهممکن .اینها
کلکسیونی از گلهای بهثمررسیده توسط چترنورهستند.
یعنی همهی آنچه که یک مهاجم قهارنیازدارد تا حضورش
تن هرخطدفاعی را بلرزاند.
درزمینِ ،
استعداد ذاتیاش خیلی زود او را بهتی م ملی رساند.
ِ
او در تمام ردههای ملی بازی کرد ،البته در پست «دفاع
نور گلزن زمانی متولد شد که به
چپ» .افسانهی چتر ِ
بی
ر
سرم
نجاتی
ن
جها
م

مری
پیوست.
شهرداری سیرجان
ِ
پست مهاجم
در
نور
ر
چت
از
که
گیرد
ی
م
شهرداری تصمیم
ِ

ورزشی
استفاده کند تا بدین گون ه نقطهی عطفی دردوران
ِ
نجانی فوتبال ایران شکل بگیرد .او فصلبهفصل
ِ
دختر ز ِ
جدید فوتبال ایران لقب
گل
م
خان
انجام
ر
س
تا
کرد
پیشرفت
ِ
بگیرد .قصه برای چترنور که هم زمان با فوتبال دررشتهی
فیزیولوژیورزشیتحصیلمیکند،تازهشروعشده است.
او در همهی مصاحبههایش ،از نقش خانواده و بهویژه
پدرش درموفقیتهای ورزشیاش سخن گفته .پدری که
جوامع مردساالری مثل ایران ،پا
قواعد نادرست
برخالف
ِ
ِ
شادی او پس از هر
فریاد
تا
کرده
حرکت
دخترش
به پای
ِ
تختی سیرجان را
ساز
ه
خاطر
اما
پیر
ورزشگاه
فضای
گلزنی
ِ
کنارکادرفنی و همبازیهایش در
در
نور
ر
چت
ه

افسان
کند.
پر
ِ
سکانس ورزش
زیباترین
سیرجان
شهرداری
فوتبال
تیم
ِ
ِ
ِ
سیرجان را در سال  1399رقم زدهاند .معشوقه بهسامان
شد ،تا باد چنین بادا...

رئیسجمهور در آئین افتتاح پروژه بزرگ پیشفرآوری و خردایش سنگ آهن گلگهر عنوان کرد:

گلگهر ،گل سرسبد صنایع معدنی کشور است
 بتول باللی
همزمــان بــا ســالروز جمهــوری اســامی
ایــران و در ســالی کــه توســط مقــام معظــم
رهبــری بــه نــام ســال تولیــد ،پشــتیبانیها،
مانعزداییهــا نامگــذاری شــد ،افتتــاح
طرحهــای توســعهای کالن ملــی در ســال
 1400نیــز ادامــه یافــت .اینبــار افتتــاح
ایــن پروژههــا بــه حــوزه صنعــت ،معــدن و
تجــارت اختصــاص داشــت .در همیــن راســتا
پــروژهی احــداث واحــد پیشفــرآوری و
خردایــش ســنگ آهــن شــماره  ۲گلگهــر
ســــیرجان یکــی از طرحهــای مهــم
توســعهای کشــور بهشــمار مــیرود.
در روز  12فروردیــن مــاه و در آغازیــن
روزهــای بهــاری ســال  ،1400یکــی از
بزرگتریــن پروژههــای شــرکت معدنــی
و صنعتــی گلگهــر افتتــاح شــد .در آئیــن
افتتــاح ایــن پــروژه عظیــم ،دکتــر حســن
روحانــی رئیسجمهــور و دکتــر علیرضــا
رزمحســینی وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه صــورت ویدئوکنفرانســی حضــور
داشــتند .اســتاندار کرمــان ،نماینــده مــردم
ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای
اســامی ،مديرعامــل شــرکت گلگهــر،
امامجمعــه موقــت ســیرجان ،فرمانــدار،
مســئوالن اســتان کرمــان و روســای ادارات
شهرســتان نیــز در محــل ســایت گلگهــر
حضــور یافتنــد.
طــرح احــداث واحــد پیشفــرآوری و
خردایــش ســنگ آهــن گلگهــر ســیرجان
بــا ســرمایهگذاری 1100 ،میلیــارد تومــان و
اشــتغالزایی  210نفــر بــه صــورت مســتقیم
و غیــر مســتقیم نقــش بســزایی در توســعه و
تولیــد منطقــه گلگهــر دارد .ایــن پــروژه بــا
ظرفیــت تولیــد  15میلیــون تــن در ســال و
بــا ارائــه ســنگ آهــن خــرد شــده بــا ابعــاد
 5ســانتیمتر بــه عنــوان محصــول تولیــدی،
بزرگتریــن مــدار خردایــش سنگشــکنی
خاورمیانــه بــه شــمار مـیرود کــه در رســیدن
بــه اهــداف بلندمــدت شــرکت گلگهــر و
تکمیــل چرخــه فــوالد نقــش قابــل توجهــی
را ایفــا میکنــد.

 گلگهــر رشــد قابــل توجهــی در
تولیــد داشــته اســت
مهنــدس ایمــان عتیقــی مدیرعامــل شــرکت
گلگهــر در ایــن مراســم طــی ســخنان خــود
بــا اشــاره بــه دارا بــودن رتبــه اول کنســانتره و
گندلــه کشــور توســط شــرکت گلگهــر ،نقــش
موثــر ایــن شــرکت بــزرگ معدنــی و صنعتــی
در زنجیــره فــوالد کشــور را پررنــگ دانســت
و عنــوان کــرد :گلگهــر در ســال گذشــته 42
درصــد از کنســانتره کشــور و  27درصــد از
گندلــه و نیــز بخــش قابــل توجهــی از آهــن
اســفنجی و فــوالد کشــور را در کارنامــه تولیــد
خــود دارد و در طــی دو مــاه پایانی ســال 1399
بــا کســب  8رکــورد تولیــدی در خطــوط تولیــد
و بیشــترین میــزان تولیــد کنســانتره و گندلــه
در تاریــخ گلگهــر نقــش موثــری را در چرخــه
فــوالد کشــور داشــته اســت .وی ادامــه داد:
ایــن شــرکت بــا تــاش همهجانبــهی عوامــل
اجرایــی توانســته اســت بــا کــم کــردن تاثیــر
تحریمهــا طــی چنــد ســال اخیــر رشــد قابــل
توجهــی در تولیــد داشــته باشــد و ایــن جــزو
افتخــارات شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر
اســت .در آبــان مــاه ســال  1399نیــز یکــی
از پرافتخارتریــن پروژههــای کشــور(ابرپروژه
شیرینســازی آب خلیــج فــارس و انتقــال
آن بــه فــات مرکــزی کشــور) افتتــاح شــد.
همچنیــن عملیــات اجرایــی خــط دوم و ســوم
انتقــال آب بــه مرکــز ایــران و خراســان رضــوی
بــا مشــارکت ایــن شــرکت کلیــد خــورد.
مهنــدس عتیقــی افتتــاح بزرگتریــن
واحــد خردایــش و پیشفــرآوری خاورمیانــه
بــا تــاش مشــاوران و پیمانــکاران ایــن طــرح
را در راســتای توســعهی کشــور عنــوان کــرد.
مدیرعامــل گلگهــر گفــت :ایــن پــروژه بــا
توجــه بــه شــعار امســال ،نقــش کلیــدی در
پشــتیبانی تولیــدی محصــوالت گلگهــر خواهد
داشــت .شــرکت گلگهــر در نظــر دارد ســند
چشــمانداز  10ســاله را بــا ســرمایهگذاری
حــدود  120هــزار میلیــارد تومــان در شــرکت
گلگهــر و  250هــزار میلیــارد تومــان در
منطقــه گلگهــر بــا مشــارکت شــرکتهای
زیرمجموعــه ظــرف دو مــاه آینــده تقدیــم

و اســتانهای کرمــان و یــزد از ایــن خــط
بهرهمنــد میشــوند و امیدواریــم در ادامــه،
اســتانهای خراســــان جنوبــی ،رضــوی و
اصفهــان از ایــن خطــوط اســتفاده کننــد و در
نهایــت اســــتان سیســتان و بلوچســــتان هــم
بتواننــد از آب دریــای عمــان بهــره ببرنــد.
رئیسجمهــور اظهــار کــرد :گلگهــر ،گل
سرســــبد در زمینــه صنایع معدنــــی و احیای
معــادن اســــت زیــرا ایــن مجموعــه معدنــی
در زمینــــه تولیــد کنســــانتره ،گندلــه آهــن
و آهــن اســفنجی ،درصــد قابــل توجهــی در
تولیــد کشــور دارد.
دکتــر روحانــی ضمــن تشــکر از همــهی
دســتاندرکاران ،مســئوالن و کارکنانــی کــه
در پیشــبرد پروژههــای مهــم تــاش نمودنــد،
تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه امســال از
ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه نــام ســال
تولیــد ،پشــتیبانیها و مانعزداییهــا
نامگــذاری شــده اســت ،همــه بایــد تــاش
کنیــم و موانــع را کــم کنیــم و پشــتیبانیها
را بــرای تولیــد بیشــتر نماییــم.
 گلگهــر بــرای کشــور ،پــارس
جنوبــی دیگــری اســت
علیرضــا رزمحســینی وزیــر صمــت بــا
حضــور خــود در ایــن مراســم بــه صــورت
ویدئوکنفرانــس ،ضمــن برشــمردن
پروژههــای قابــل افتتــاح ،گفــت :پــروژه
پیشفــرآوری و خردایــش ســنگ آهــن
پــروژهی بســیار مهمــی اســت .وی از طــرح
انتقــال آب خلیــج فــارس بــه منطقــه
گلگهــر بــه عنــوان پــروژهای فاخــر و
مانــدگار یــاد کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه
بهرهبــرداری از پروژههــای عظیــم معدنــی
در منطقــه گلگهــر میتــوان گفــت امــروز

گلگهــر ســیرجان بــه پــارس جنوبــی تبدیل
شــده اســت و ظرفیتهــای ســرمایهگذاری
متعــددی در منطقــه گلگهــر در حــال اجــرا
اســت.

نمایــد و در راســتای پشــتیبانی تولیــد،
عملیــات اجرایــی دو نیــروگاه ســیکل ترکیبــی
در ابتــدای امســال آغــاز خواهــد شــد.
مهنــدس عتیقــی توســعه منطقــه گلگهــر
را برپایـهی تــاش مدیــران گذشــته و حمایــت

رئیسجمهــور و وزیــر صمــت و ســهامداران
شــرکت دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد بــا
اســتفاده از ســرمایههای انســانی ارزشــمند
منطقــه گلگهــر ،اتفاقــات خوبــی در زمینــه
توســعه منطقــه و تولیــد رقــم بخــورد.

مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی
گلگهــر در ادام ـهی بحــث پشــتیبانی تولیــد
گلگهــر و فــوالد کشــور از رئیسجمهــور
درخواســت کــرد یــک پهنــای معدنــی
ســنگ بــه گلگهــر واگــذار شــود تــا شــعار
تولیــد ،پشــتیبانیها ،مانعزداییهــا محقــق
شــود .رئیسجمهــور نیــز بــا ایــن پیشــنهاد
بــه عنــوان یکــی از مســائل مهــم منطقــه
گلگهــر ،دســتور پیگیــری را بــه وزیــر صمــت
ابــاغ کــرد.
 امســال بایــد پشــتیبانیها را
بــرای تولیــد بیشــتر کنیــم
رئیسجمهــور ضمــن ابــراز خرســندی از
افتتــاح پــروژه بــزرگ خردایــش ســنگ آهــن
و نیــز پــروژه بســیار مهــم و سرنوشتســاز
انتقــال آب خلیــج فــارس بــرای شهرســتان
ســیرجان و کشــور ،گفــت :اســم ایــن خــط
را خــط امیــد گذاشــتم چــون مایــه امیــد
بــرای آبادانــی شــرق کشــور خواهــد شــد

 منطقــه گلگهــر جــزو افتخــارات
کشــور است
در حاشــیه ایــن مراســم دکتــر علــی
زینیونــد اســتاندار کرمــان ،نقــش مجموعـهی
گلگهــر و شهرســتان ســیرجان را در توســعهی
کشــور مهــم قلمــداد کــرد و گفــت :گلگهــر
در توســعهی صنایــع زیردســتی معــادن نقــش
موثــری دارد و همزمــان بــا اجــرای پروژههــا
بــه محیطزیســت توجــه دارد و بــا انتقــال آب
خلیــج فــارس کــه از افتخــارات تاریخی کشــور
اســت ،توجــه بیشــتر بــه توســعهی فضــای
ســبز ادامــه خواهــد یافــت .منطقــه گلگهــر
و اســتان کرمــان بــه عنــوان یــک اســتان
صنعتــی خصوصــا در حــوزهی معــادن و صنایع
پاییــن دســتی و باالدســتی جــزو افتخــارات
کشــور اســت.
وی افــزود :گلگهــر در حــوزهی
مســئولیتهای اجتماعــی و گســترش صنایــع
دیگــر و اشــتغالزایی و ایجــاد تــوازن در
مناطــق دیگــر هــم پیشــرو اســت.

