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هفتهنامه

کل  رئیس  اطالع رسانی:  گروه 
جمعی  همراه  به  کرمان  استان  دادگستری 
از اعضای شورای قضایی استان و مسئوالن 
از  سیرجان  شهرستان  اجرایی  و  قضایی 
اسفنجی،  آهن  مستقیم  احیای  کارخانۀ 
کارخانۀ ذوب مجتمع جهان فوالد سیرجان و 

همچنین طرح های توسعه بازدید کرد.
ابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم 
حمیدی در این بازدید به فعالیت های مجتمع 
جهان فوالد اشاره کرد و افزود: »این مجتمع 
با ظرفیت بسیار باالیی که دارد، روزانه حدود 
3 هزار تن شمش فوالد تولید می کند و نقش 

بسزایی در تولید و اشتغال آفرینی دارد«.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرد:  بیان  وی  سیرجان،  جهان فوالد 
استان  شهرستان های  بین  در  »سیرجان 
مجتمع های  تعدد  و  است  نمونه  کرمان 
معدنی و صنعتی باعث ایجاد زیرساخت های 
خوبی در سیرجان شده است که باید تقویت 

شوند«

حمیدی ادامه داد: »در نتیجۀ سرکشی از 
مجموعه های تولیدی و صنعتی با مشکالت 
آن ها آشنا می شویم. فرآیند پیگیری و رفع 
این مشکالت در دستور کار دادگستری است 
بخش  در  را  همه جانبۀ خود  و حمایت های 
شهرستان های  همۀ  در  قضایی  و  حقوقی 
شهر  یک  که  سیرجان  در  خصوصا  استان 

صنعتی  است، داریم«.
و  استان  قضایی  دستگاه  بازدید  از  پس 
مهندس  جهان فوالد،  مجتمع  از  شهرستان 
علی عباسلو، مدیرعامل مجتمع جهان فوالد 
نیز طی جلسه ای با اصحاب رسانه با اشاره به 
افتتاح ۵ کارخانه در طول 12 سال فعالیت 
یک   کارخانۀ طی  دو  افتتاح  از  جهان فوالد، 

سال آینده خبر داد.
اشاره  با  همچنین  عباسلو  مهندس 
برای  مجتمع  این  در  که  سختی هایی  به 
راه اندازی متحمل شدند، افزود: »در مجتمع 
جهان فوالد 10 هزار نفر به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم فعالیت دارند«.

مجتمع،  این  »به واسطۀ  کرد:  بیان  وی 
است.  شده  تبدیل  برند  یک  به  سیرجان 
به  و  گذاشتیم  سر  پشت  را  مشکالت  تمام 
همکاران مان قول دادیم هر سال یک پروژه 

را افتتاح کنیم و به این قول عمل کردیم«.
از  جهان فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
اکسیژن  کارخانۀ  افتتاح  و  بهره برداری 

جهان فوالد خبر داد و گفت: »در زمان شیوع 
ویروس کرونا توانستیم به صورت رایگان به 
بیمارستان های سیرجان، کرمان، نیریز، بافت، 
اکسیژن رسانی  اصفهان  و  جیرفت  کهنوج، 
کنیم و جان همشهریان و همو طنان مان را 
نجات دهیم که این موضوع، یکی از اتفاقات 

خوب برای مجتمع جهان فوالد بود«.

در  نمایش  گروه  یک  جامعه:  گروه 
به  و  است  تمرین  حال  در  کرمان  خانه شهر 
گفتۀ شهردار قرار است در همین ساختمان، 

اجرا داشته باشند.
کاری  و  پنهان«  »پیدای  نمایش  عنوان 
مجمع  فرزانگان  موسسه  و  ستاک  گروه  از 
از  روایتی  نمایش،  موضوع  است.  محبین 

عاشورا و زمان آن ۷0 دقیقه است.
منصور ایرانمنش رئیس کمیسیون عمران 
و شهرسازی شورای شهر اما نگران استحکام 
در  او  است.  خانه شهر  ساختمان  ایمنی  و 
نشست عمومی شورا در این باره گفت: »چند 
روز پیش از مقابل خانه شهر عبور می کردم، 
این  در  تئاتر  تمرین  حال  در  گروهی  دیدم 
ساختمان هستند. کار خوبی است ولی نگران 
استحکام بنا و حریق آن هستیم. شنیدم اجرا 
حالی  در  باشد؛  خانه شهر  در  است  قرار  هم 
از این ساختمان،  که قرار بود برای استفاده 
شرایط  با  شود.  انجام  بنا  استحکام  و  مرمت 
به  خانه شهر  در  نمایش  اجرای  آیا  فعلی، 

صالح است؟«.
»ستاک  گفت:  پاسخ  در  کرمان  شهردار 
را  فاخری  کار  می خواهد  که  است  گروهی 

انجام دهد. تیمی از دوستان آمدند گفتند از 
لحاظ ایمنی در برابر حریق، اگر برای این کار 
خود  در  مسئله ای  بگذاریم،  ادواتی  کوچک، 

سالن نخواهیم داشت«.
سعید شعرباف تبریزی با بیان اینکه تردد 
مشکل جدی  که  ساختمان  باالی  طبقۀ  در 
دارد، ممنوع شده است، افزود: »تعهد کتبی 
سالن  وضعیت  برای  کارشناس  دوستان  از 
اجرای  برای  هم  استانداری  و  گرفته ایم 
تعهد کتبی خواسته  ما  از  نمایش در سالن، 

است«.
در  مشکل  »بیش ترین  داد:  ادامه  وی 

خانه شهر مربوط به طبقات باالست که نشت 
آب دارد و ورود به آن را ممنوع کرده ایم«.

به گزارش استقامت، شعرباف 24 مردادماه 
ارائۀ  با  در صحن علنی شورای شهر کرمان، 
این توضیحات اظهار کرد: »می خواستیم این 
کار بزرگ هنری اتفاق بیفتد. مجموعۀ هنری 
باید نمایش را در فضای سربسته با سقف باال 
اجرا کنند و فقط خانه شهر ویژگی های الزم 

برای این اجرا را داشت«.
کار  هنری  گروه  این  اینکه  بیان  با  وی 
خاص و کم نظیری انجام می دهد و به چنین 
فضایی نیاز دارد، تاکید کرد: »از لحاظ فنی 

تعهدی برای اجرا در خانه شهر گرفته ایم چون 
باید تعهد را به استانداری ارسال می کردیم«.

پیشنهادی  همیاری  »سازمان  گفت:  وی 
برای خانه شهر داده که در حال بررسی است 
به طور  خانه شهر  مسئلۀ  بیفتد،  اتفاق  اگر  و 

اساسی حل می شود«. 
یک  خانه شهر  فردای کرمان،  گزارش  به 
بنای قدیمی است که حدود ۵0 سال قدمت 
مختلف،  دهه های  در  ساختمان  این  دارد. 
سال  سه  تا  است.  داشته  متفاوتی  کاربری 
پیش، سازمان اداری شورا در آن مستقر بود. 
ساختمان  احداث  برای  این،  از  پیش 
داشتند  قصد  کرمان،  استانداری  جدید 
ارزشمندی  معماری  که  خانه شهر  ساختمان 
اعتراضات  پی  در  کنند.  تخریب  را  دارد 
گستردۀ مردمی، تخریب ساختمان منتفی و 
مکان  نقل  از  پس  شد.  ملی  ثبت  خانه شهر 
حالی  در  ساختمان،  این  از  شهر  شورای 
وعدۀ  شهرداری  و  شورا  سوی  از  بارها  که 
هنوز  اتفاق  این  داده شده،  خانه شهر  مرمت 
نیفتاده و درهای خانه شهر که سالن آن برای 
اجتماعات مناسب است، به روی مردم کرمان 

بسته است.

گروه فرهنگ وهنر: رمان »خون خرگوش« 
تازه ترین اثر داستانی رضا زنگی آبادی در 1۹۵ 
صفحه و توسط نشر چشمه منتشر شده است.

»رضا  است:  آمده  رمان  این  معرفی  در 
زنگی آبادی، نویسندۀ شناخته شدۀ معاصر، در 
رمان خون خرگوش تدارِک جهان هول انگیزی 
دیده برای خواننده و کل ذهنش را دچار آدم ها 
قصۀ  قصه های شان می کند. خون خرگوش  و 
در  که  شهر  حاشیۀ  در  گودالی  است؛  گودال 
زندگی  بی چیزها  و  وازدگان  سوراخ هایش 

می کنند«.
است:  آمده  نیز  داستان  خالصۀ  در 
»قهرمان، دختِر نوجوانی است که پدر خشن 
چند  همراه  به  طردشده اش  همسایگان  و 
خرگوش و چند خرده ریز دیگر کنارش هستند. 
پول  برای  و  می کند  درست  چوب  زغال  پدر 
درآوردن حاضر به هر کاری است. بسیاری از 
چرخ به دست  نُخاله جمع کن های  گودال  اهالی 
مردگان.  گاهی  و  نیم زندگان  البته  و  هستند 
مانند دکتری که رگ های پاره از تزریقش او 

قهرماِن  اما  است،  فرستاده  جهنم  این  به  را 
زنگی آبادی رؤیایی در سر دارد و با تمام وجود 
زندگی می کند و می جنگد بلکه در این گودال 
طنابی برای برآمدن بیابد، ولی خرده روایت ها 
را  همه چیز  به کل  که  راهند  در  اتفاق هایی  و 

غیرقابل پیش بینی می کنند«. 
به گزارش ایسنا کرمان، »رضا زنگی آبادی« 
متولد 134۷ نویسندۀ کرمانی است که داستان 
سال«  تحویل  از  »قبل  نام  با  او  از  کوتاهی 
برگزیدۀ دورۀ سوم جایزۀ هوشنگ گلشیری در 

سال 13۸1 شده  است.
دوازدهمین  در  او  کبک«  »شکار  رمان  از 
دورۀ جایزۀ هوشنگ گلشیری که سال 13۹1 

برگزار شد، تقدیر به عمل آمد.
او ابتدا به سینما و نوشتن فیلم نامه عالقه 

داشت، سپس به نوشتن داستان روی آورد.
دیگر«،  سمتی  به  »سفر  کتاب های  او  از 
روز  »یک  و  کبک«  »شکار  »گاه گرازها«، 
منتشر  تاکنون  قورباغه«  برای شنای  مناسب 

شده است. 

وزیر اقتصاد در شورای اداری سیرجان:
گل گهر در حوزۀ مسئولیت  

اجتماعی موفق است

استانی  سفر  با  همزمان  اطالع رسانی:  گروه 
رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمان، وزیر 
اقتصاد و دارایی به عنوان نماینده هیات دولت به 

سیرجان و گل گهر سفر کرد.
از مجتمع  بازدید  دارایی ضمن  و  اقتصاد  وزیر 
شانتینگ  بزرگترین  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی 
خط   2۹ با  و  کیلومتر   ۷2 به طول  کشور  ریلی 
جهت  و  کرد  افتتاح  منطقه  این  در  را  مبادله ای 
گل گهر  در  گمنام  شهدای  مزار  بر  فاتحه  قرائت 

حاضر شد.
جلسۀ  در  آن  از  پس  خاندوزی  سیداحسان 
سالن  در  که  سیرجان  شهرستان  اداری  شورای 

پردیس گل گهر برگزار شد، حضور پیدا کرد.

دلسوز مردم بودن
یعنی تولید و اشتغال آفرینی بیشرت

وزیر  بازدید  در  گل گهر  شرکت  مدیرعامل 
را  انقالبی  مدیران  وظایف  گل گهر،  از  اقتصاد 
مطابق با گفتۀ مقام معظم رهبری، خدمتگذاری، 
گفت:  و  کرد  بیان  خستگی ناپذیری  و  پرتحرکی 
که  کسی  یعنی  گل گهر  در  »خستگی ناپذیری 
معادن  توسعۀ  و  تولید  صرف  را  زمان  بیشترین 

کشور در این منطقه کند«.
امین  دلسوز،  این که  بیان  با  عتیقی  ایمان 
به  کمک  اشتغالزایی،  بودن؛  مردم  به  متعهد  و 
اقتصاد کشور و افزایش تولید است، افزود: »منطقۀ 
اجتماعی  مسئولیت های  بحث  به  نسبت  گل گهر 
بوده  پیش قدم  و  پیشران  معادن  سایر  به  نسبت 
البته این امر به معنای ادای دین به مردم  است؛ 
سیرجان نیست، اما گل گهر در این زمینه نسبت 

به سایرین از نمرۀ قابل قبولی برخوردار است«.
گل گهر  مجموعۀ  و  خود  وظیفۀ  پایان  در  وی 
گفت:  و  دانست  توسعه  طرح  و  اشتغال  تولید،  را 
احسن  نحو  به  را  مسئولیت  این  می کنیم  »سعی 

انجام دهیم«.

گل گهر در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی 

موفق عمل کرده است
وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه گفت: 
»در حوزۀ اقتصادی کشور تالش داریم بخشی از 
عقب افتادگی ها را جبران کنیم و موانع را از پیش 
پای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی را برداریم که 
البته چنین کاری در تمام استان ها کار زمان بری 
حوزۀ  در  »گل گهر  داد:  ادامه  خاندوزی  است«. 
مسئولیت های اجتماعی تاکنون خوب و موفق عمل 
کرده و از این به بعد هم عمل خواهد کرد«. وزیر 
و  اقدامات  این جلسه در مورد  اقتصاد در حاشیۀ 
دستاوردهای گل گهر گفت: »همه باید کمک کنیم 
ادامه  گل گهر  فعالیت های  بلندمدت  چشم انداز  تا 
پیدا کند«. وی خاطرنشان کرد: »برای ما به جهت 
استان  و  منطقه  در  گل گهر  که  تأثیراتی  و  ابعاد 
دارد و همچنین با توجه به پیوستگی مجموعه های 
مرتبط با معادن استان کرمان، گل گهر اساسا وزن 
بازار  و  کشور  معدنی  سیاست های  کل  در  باالیی 
مسائل  به  کردن  رسیدگی  حتما  و  دارد  سرمایه 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  گل گهر  مشکالت  و 
در  که  همتی  و  »اراده  افزود:  خاندوزی  است«. 
فوالد  تولید  زنجیرۀ  تکمیل  برای  گل گهر  منطقۀ 
باالیی و  اقتصادی  ارزش  افزوده،  ارزش  داشته اند، 
همچنین اشتغال زایی به همراه داشته است«. امام 
جمعه، فرماندار و نماینده مردم سیرجان و بردسیر 

از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. 

خبر رئیس کل دادگستری استان کرمان:

مجتمع جهان فوالد نقش بسزایی در تولید و اشتغال آفرینی دارد

ایرانمنش عضو شورای شهر کرمان مطرح کرد؛

از سوی نشر چشمه؛

نگرانی از ایمنی خانه شهر برای اجرای نمایش

رمان »خون خرگوش« اثر رضا زنگی آبادی منتشر شد


