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قیمت پیاز ؛ اشک
کشاورزان را درآورد

2

آغاز فروش سهام عدالت
از این هفته

2

موج جدید کرونا
در استان کرمان

6
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درسی برای نسل های جدید

آیا پایه حقوق کارگران
دومیلیون و هشتصد هزار تومان
خواهد شد یا خیر؟

کارگران،
چشم انتظار
افزایش
حقوق
مشروح این گزارش را در صفحه  3بخوانید ...

● ● عکس :الله خواجویی  /ایسنا

عملیات بیت المقدس که منجر به فتح خرمشهر در
سوم خرداد  61شد پیامدها و ّ
تحوالت بسیار مهمی
را به دنبال داشت از جمله )1 ◄ :ظهور قدرت دفاعی
ایران با یک پیروزی نظامی قاطع  .ماهیت این پیروزی
از نظر جغرافیا و میدان درگیری ،زمان ،روش دستیابی
به آن (تاکتیک عملیات) ،فرماندهی و کنترل و نیروهای
شرکت کننده و همچنین بسیاری از موضوعات
دیگر ،هر کدام مقوله جداگانهای است که در صورت
بررسی و کالبد شکافی می تواند رخداد عظیم تاریخی
را با شکلی در خور ،جلوه گر سازد )2 ◄ .اقدامات
مسلحانه منافقین و فرار بنی صدر رییس جمهور
مخلوع منجر به ایجاد چالش های امنیتی و ارایه
تصویری ناامن و بی ثبات در داخل کشور شده بود که
فتح خرمشهر توانست پایداری سیاسی و تأمین ثبات
داخلی را در برابر چالش های امنیتی و مداخله خارجی
به ارمغان آورد )3 ◄ .ظهور ایران به عنوان یک
قدرت منطقه ای نیز از پیامدهای دیگر فتح خرمشهر
بود که تأثیر فوق العاده مهم سیاسی  -نظامی آن بر
روند تحوالت سیاسی نظامی منطقه چشمگیر بود.
◄  )4اثبات یک سبک موفق از جلوه ایمان در کشاکش
سهمگین ترین میدان نبرد الگوی جدیدی از تفکر و
رفتار رزمندگان ،شهدا و ایثارگران به عنوان یک فرهنگ
ارزشی -حماسی با نقش بی بدیل ،ایمان ،روحیه
فداکاری و خالقیت  .مجموع این تحوالت چهارگانه نشان
داد که فتح خرمشهر یک حادثه کوچک نبود بلکه رویداد
تاریخسازی بود برای نسل هایی که جنگ را ندیدند.

با تصمیم ستاد کرونای شهرستان و استان:

نماز عید سعید فطر  ،محله ای برگزار میشود

بــه گــزارش خبرنــگار نگارســتان طبــق تصمیــم ســتاد مقابلــه
بــا کرونــا در شهرســتان و اســتان نمــاز عیــد ســعید فطــر بــه
صــورت محلــه ای در نقــاط مختلــف شهرســتان از جملــه در
حیــاط مســاجد و تکایــا در محوطــه روبــاز بــا رعایــت نــکات
بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی صبــح روز یکشــنبه همزمــان بــا
عیــد ســعید فطــر اقامــه خواهــد شــد .ایــن خبــر حاکــی اســت
نمــاز عیــد فطــر در روســتاها و بخــش هــا نیــز بــا همین شــرایط
در محوطــه روبــاز اقامــه مــی شــود.
ســتاد کرونای شهرستان در اطالعیه ای از نمازگزاران خواست
بــا توجــه به شــیوع این بیمــاری تمام نکات بهداشــتی را رعایت
و حتی االمکان ماســک و دســتکش به همراه داشــته باشــند.
◄◄◄◄ عید فطر به سفر نروید
وزیــر بهداشــت و درمــان گفــت :مــا در مبــارزه و مدیریــت
بیمــاری کرونــا ،بــا لطــف خداونــد و بــا همراهــی مــردم و
مشــارکت همــه دســتگاههای بــرون و درون دولــت ،بســیار
موفــق عمــل کردیــم ،امــا بزرگتریــن نگرانــی مــا ایــن اســت کــه
بــا عــدم رعایــت فاصلــه گــذاری و پروتکلهــا دوبــاره گرفتــار

پیکهایــی از بیمــاری در کشــور باشــیم .وزیــر بهداشــت
گفــت :از مــردم عزیــز خواهــش میکنــم کــه تعطیــات عیــد
فطــر را هــم ماننــد ســایر همراهیهایــی کــه بــا مجموعــه
دولــت و وزارت بهداشــت داشــتند ،رعایــت کننــد و ســفر
نرونــد ،ســفرهای جدیــد ،بــه معنــای ابتالهــای جدیــد بــه
کوویــد  ۱۹اســت.
وی عنــوان کــرد :اگــر اتفــاق جدیــدی بیفتــد و خــدای نکــرده
ایــن گرفتــاری باعــث خیــز جدیــد بیمــاری در کشــور شــود،
واقعــا بــرای بنــده و همکارانــم بســیار بســیار کار ســخت و
نفــس گیــری خواهــد شــد ،ضمــن اینکــه عزیزانــی کــه بــرای
گذرانــدن اوقــات خــوش ،بــه ســفر میرونــد ،یــک مــدت
طوالنــی بیمــاری را بایــد بــا خودشــان بــه همــراه میآورنــد
و دیگــران هــم از ایــن بســتر جــان ســالم بــه در نمیبرنــد.
دکتــر نمکــی گفــت :ایــن تصــور کــه بــا گــرم شــدن هــوا بیمــاری
مهــار خواهــد شــد ،یــک خیــال بیهــوده ایســت ،اســتانهای
گرمســیر مــا دچــار بیمــاری هســتند و خواهشــم ایــن اســت
کــه هموطنــان بیشــتر همراهــی کننــد تــا بتوانیــم تــا پایــان
خــرداد شــاهد وضعیــت مطلــوب تــری باشــیم.

◄◄◄◄ تمهیدات ترافیکی در سیرجان
فرمانــده پلیــس راه ســیرجان در حاشــیه جلســه شــورای
هماهنگــی ترافیــک شهرســتان گفــت :همانطــور کــه
مــردم خــوب مــا در تعطیــات گذشــته وبــه ویــژه ایــام
خوبــی بــا پلیــس داشــتند و دســتورات و
نــوروز همــکاری
ّ
توصیههــای ســتاد ملــی کرونــا را جــدی گرفتنــد درتعطیــات
عیــد فطــر نیــز بــه ایــن توصیــه هــا توجــه کــرده و از هــر گونــه
ســفر اجتنــاب کننــد.
ســرهنگ ســلیمی بــا هشــدار دربــاره احتمــال افزایــش کرونا در
تعطیــات عیــد فطــر افــزود  :عامــل اصلــی گســترش وشــیوع
بیمــاری کوویــد  ۱۹ســفرهای غیرضــروری و تمــاس افــراد بــا
دیگــران اســت کــه افــراد بــه ظاهــر ســالم هــم مــی تواننــد
در ســفرها ناقــل ایــن بیمــاری باشــند .وی افــزود :مطمئــن
هســتیم مــردم بــا آگاهــی کامــل از دالیــل شــیوع کرونــا از
ســفر اجتنــاب خواهنــد کــرد امــا بــا ایــن وجــود بــر اســاس
وظیفــه ذاتــی پلیــس در محورهــای مواصالتــی شهرســتان
آمادگــی مدیریــت بــار ترافیکــی و همــکاری و همراهــی بــا دیگــر
ســازمانها و نهادهــای بهداشــتی و درمانــی اســت◘ .
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بهتر بود وقتی اقالمی که
در انبارهای احتکار شده
کشف می شوند با قیمت
مناسب در اختیار مردم قرار
گیرند به عنوان مثال قبل از
سال خبر کشف  150تن پیاز
احتکار شده در سیرجان از
سوی مسئوالن مربوطه
در رسانهها منتشر شد اما
نگفتند این مقدار پیاز چه شد
و چرا یک دانهاش
میان مردم در آن
بازار کذایی پیاز توزیع نشد

دود تنظیم نامناسب بازار به چشم مردم میرود

قیمت پیاز؛
اشک کشاورزان را درآورد
گروه خبر

قیمــت محصــوالت کشــاورزی بــه خصــوص
قیمــت محصوالتــی کــه مصــرف بســیار
زیــادی در ســبد مصرفــی خانوارهــا دارد،
ّ
جــدی
همــواره یکــی از چالشهــای
کشــاورزان در جنــوب اســتان کرمــان بــوده
اســت .بــه عنــوان نمونــه اگــر در چنــد ســال
اخیــر بــه قیمــت هــای ســیب زمینــی ،پیــاز
و یــا گوجــه فرنگــی نــگاه کنیــد مالحظــه
خواهیــد کــرد کــه همــواره قیمــت ایــن
محصــوالت در نوســان بــوده اســت.
در ایــن روزهــا اگــر بــرای خریــد پیــاز ســری بــه
میــوه فروشــی هــا بزنیــد خواهیــد دیــد کــه
قیمــت ایــن محصــول کشــاورزی بــا حــدود
دو الــی ســه مــاه قبــل بســیار متفــاوت
اســت و کاهــش یافتــه اســت .در بهمــن
مــاه ســال گذشــته بــود کــه
قیمــت هــر کیلــو
در
پیــاز

مقایســه بــا ســال قبــل از آن رشــد تقریبــا
 100درصــدی را تجربــه کــرد.
حتــی در مقطعــی از همــان زمــان ،قیمــت
پیــاز در برخــی مناطــق بــه هــر کیلــو حــدود
 15هــزار تومــان هــم رســید ،امــا بعــد از
پایــان تعطیــات عیــد نــوروز ،رفتــه رفتــه
قیمــت پیــاز کاهــش یافــت و هــم اکنــون
قیمــت ایــن محصــول اشــک پیــازکاران
جنــوب را در آورده اســت .بــه گــزارش ایســنا
رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع
طبیعــی دو روز قبــل در مصاحبــه ای قیمت
تمــام شــده هــر کیلــو پیــاز را یــک هــزار و
چهارصــد تــا یــک هــزار و  600تومــان اعــام
کــرد و گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه هــم
اکنــون هــر کیلــو پیــاز بــا نــرخ کمتــر از هــزار
تومــان از کشــاورزان در مزرعــه کشــاورزی
خریــداری مــی شــود و در مقابــل بــا نــرخ
 3تــا  ۵هــزار تومــان در بــازار بــه دســت
مصــرف کننــده مــی رســد کــه متأســفانه
کشــاورزان ســودی حاصلشــان نمــی شــود.
یحیــی کمالیپــور نماینــده جیرفــت نیــز طی
مصاحبــه ای در مــورد پاییــن بــودن قیمــت
پیــاز گفــت :کشــاورزان منطقــه جیرفــت و
کرمــان محصــوالت صیفــی خــود را بــه دلیل
قیمــت پاییــن برداشــت نمیکننــد چــرا
کــه ایــن قیمتهــا آنقــدر پاییــن اســت کــه
کفــاف هزینههــای آنهــا را نیــز نمیدهــد .
● ● بازار پیاز در سیرجان
یــک فروشــنده میــوه و تــره بــار در خصوص
بــازار ایــن محصــول در ســیرجان گفــت:

آغاز
فروش
سهام عدالت
از این هفته
گروه خبر
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی طــی
اطالعیــهای اعــام کــرد کســانی کــه
قصــد فــروش ســهام عدالــت خــود را
دارنــد ،از سهشــنبه ایــن هفتــه بــه
شــعب بانکهایــی کــه قبــًا در آن دارای

حســاب بانکــی بودهانــد ،مراجعــه
کننــد .بــه گــزارش ایســنا ،وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی بــا عنایــت بــه
مجــوز رهبــری و بــا توجــه بــه مصوبــه
مــورخ اخیــر شــورای عالــی بــورس طــی
اطالعیـهای اعــام کــرد کلیــه دارنــدگان
ســهام عدالــت کــه قصــد فــروش
قســمتی از ســهام خــود را دارنــد،
میتواننــد از روز ســه شــنبه 6 ،خــرداد
بــه شــعب بانکهایــی کــه قبــًا در آن
دارای حســاب بانکــی بــوده و شــماره
شــبای آن حســاب را بــه ســازمان
خصوصــی ســازی معرفــی کردهانــد،
مراجعــه و بــا تکمیــل فرمهــای مربــوط
نســبت بــه تکمیــل ســفارش فــروش
 ۳۰درصــد از ســهام عدالــت خــود و
تعهــد نامــه مربوطــه ،اقــدام کننــد.
بــر اســاس ایــن اطالعیــه پــس از اتمــام
مهلــت اعــام شــده در ســامانه ســهام
عدالــت ( 8خــرداد) از تاریــخ 10خــرداد
بانکهــا از طریــق کارگزاریهــای خــود
یــا کارگزاریهــای طــرف قــرار داد ،بــه
تدریــج نســبت بــه فــروش ســهام
متقاضیــان در بــورس اقــدام و وجــوه
حاصلــه را در قالــب توافــق شــده بــه
حســاب آنهــا واریــز خواهنــد کــرد◘ .

گردهمایی
مدیران
روابط
عمومی
شرکت های
معدنی و
صنعتی

ط عمومــی و ارتباطات،
همزمــان با هفته رواب 
مدیــران روابــط عمومــی شــرکتهای معدنی
و صنعتــی منطقــه گل گهــر برایــز شــرکت در
یــک نشســت هــم اندیشــی گــرد هــم آمدنــد.
در ابتــدای ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی
گلگهــر برگــزار شــد محمــد ایرانمنــش مدیــر

عمــده پیــاز مصرفــی مــا از جیرفــت و
شــهرهای جنوبــی اســتان تامیــن مــی
شــود و در آنجــا بــه قیمــت هــر کیلــو حــدود
هزارتومــان خریــداری و بــا قیمــت بیــن  3تــا
 5هــزار تومــان در اختیــار مصــرف کننــده در
ســیرجان قــرار مــی گیــرد.
وی بــا اظهــار اینکــه کاهــش قیمــت پیــاز
موجــب ضــرر تولیدکننــدگان ایــن محصــول
در مــزارع کشــاورزی جنــوب اســت گفــت :در
حــال حاضــر پیــاز بــه انــدازه کافــی در بــازار
میــوه و تــره بــار ســیرجان وجــود و شــاید
کاهــش قیمــت پیــاز در ایــن روزهــا را بایــد
در میــزان عرضــه و تقاضــای ایــن محصــول
جســتجو کــرد.
یــک مصــرف کننــده نیــز هنــگام خریــد
پیــاز از مغــازه گفــت :قیمــت پیــاز بــه
نســبت بهمــن ســال گذشــته بــا کاهــش
محسوســی مواجــه شــده کــه جــای شــکر
دارد ولــی قیمــت ســایر محصــوالت و
میوهجــات بســیار باالســت و مــردم تــوان
خریــد میــوه را بــه راحتــی ندارنــد.
وی گفــت :بهتــر بــود وقتــی اقالمــی کــه در
انبارهــای احتــکار شــده کشــف مــی شــوند
بــا قیمــت مناســب در اختیــار مــردم قــرار
گیرنــد بــه عنــوان مثــال قبــل از ســال
خبــر کشــف  150تــن پیــاز احتــکار شــده در
ســیرجان از ســوی مســئوالن مربوطــه در
رســانه هــا منتشــر شــد امــا نگفتنــد ایــن
مقــدار پیــاز چــه شــد و چــرا یــک دانــهاش
میــان مــردم در آن بــازار کذایــی پیــاز توزیــع
نشــد◘ .

روابــط عمومــی و امــور بینالملــل گلگهــر
طــی ســخنانی بــا تبریــک ایــن روز و ایــام
مبــارک رمضــان ،از زحمــات یکســال گذشــته
ط عمومــی منطقــه
مدیــران و کارکنــان رواب ـ 
گل گهــر تشــکر و قدردانــی نمــود .وی روابــط
عمومــی معــدن و صنایــع معدنی را حــوزهای
بــا مخاطــب خــاص دانســت و گفــت :اگرچــه
ذات روابــطعمومیهــا یکســان اســت ولــی
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی بــه دلیــل
کار تخصصــی ،تولیــد پیوســته و حضــور در
ط عمومی فعال ،شــفاف
بــورس بــه یــک روابـ 
و قابــل اعتمــاد نیــاز دارد کــه تــوان تامیــن و
تعمیــم نیــاز مخاطبــان خــاص و تخصصــی
و همچنیــن افــکار عمومــی را داشــته باشــد.
ایرانمنــش ،حمایــت مدیران عامل شــرکتها
و اهمیــت دادن بــه حــوزه ارتباطــات و رواب ـط
عمومــی را یکــی از نقــاط قــوت منطقه گلگهر
دانســت .گفتنــی اســت در ایــن گردهمایــی
ســاالنه مهنــدس ضیغمــی مشــاور
مدیرعامــل و مدیــر گــروه اطــاع رســانی
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران ،دکتــر
ســپهر ،مدیــر روابــطعمومــی ایمیــدرو ،دکتــر
حاتمــی رئیــس شــورای فرهنگــی اجتماعــی
منطقــه گلگهــر از ســخنرانان بعــدی بودنــد
کــه هــر کــدام پیرامــون اهمیــت و جایــگاه
روابــط عمومــی در بخــش صنعــت و معــدن
صحبــت کردنــد◘ .

آیا پایه حقوق کارگران دومیلیون و هشتصد هزار تومان
خواهد شد یا خیر؟

کارگران ،چشم انتظار
افزایش حقوق
سفره ای که هر سال کوچکتر شده است
علی حاج محمدی

بــردارد ،بایــد پایــه حقــوق را افزایــش دهــد.

مدتــی از ســال جدیــد و بحــث حقــوق جدیــد
بــرای کارگــران میگــذرد .اســتان کرمــان و
شهرســتان ســیرجان از جملــه مناطقــی در
کشــورند کــه بــه دلیــل ازدیــاد آمــار کارگــران
ایــن بحــث جایــگاه ویــژه تــری دارد .بنــا بــر آمــار
اداره کل کار و تعــاون در ســیرجان بیــش از 70
هــزار و در اســتان حــدود  1میلیــون جمعیــت
کارگــری وجــود دارد و همیشــه از اســتان هــای
پیشــرو در حــوزه کار و کارگــری بــوده اســت .امــا
بحــث افزایــش  35درصــدی حقــوق کارگــران
زمانــی در مجلــس مطــرح شــد کــه اعــام شــد
دســتمزد آنــان بــا توجــه به نــرخ تــورم هیچگونه
همخوانــی نــدارد.
در مقابــل ایــن درخواســت نمایندگان ،شــورای
عالــی کار تنهــا بــا افزایــش  ۲۱درصــدی افزایــش
حقــوق موافقــت کــرد ،ایــن در حالیســت کــه
بــا گذشــت دومــاه از آغــاز ســال دولــت قصــد
دارد تنهــا بــا افزایــش مقادیــری بــه عنــوان حــق
مســکن ،حداقــل دســتمزد را افزایــش دهــد کــه
کافــی نیســت .در همیــن حــال رئیسکمیتــه
دســتمزد شــورای عالــی کار در گفتگــو بــا فــرارو
بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت عمــا عــزم چندانــی
بــرای بهبــود وضعیت معیشــت کارگــران نــدارد،
گفــت :اینکــه دولــت چــرا بعــد از نزدیــک بــه دو
مــاه میخواهــد حداقــل افزایــش حقــوق را
داشــته باشــد خــود جــای ســؤال دارد.
فرامــرز توفیقــی اضافــه کــرد :در حالیکــه دولــت
حداقــل حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان
تحــت پوشــش خــود را دو میلیــون و هشــتصد
هــزار تومــان اعــام کــرد ،امــا شــاهد هســتیم که
چنیــن مصوبـهای را حاضــر نشــد بــرای کارگــران
اجرایــی کنــد ،بنابرایــن تــا زمانیکــه چنیــن
نگاهــی در مــورد کارگــران وجــود دارد ،نمیتوان
انتظــار داشــت کــه وضعیــت معیشــت کارگــران
بهبــود یابــد ،بلکــه هــر ســال ســفره آنهــا
نســبت بــه گذشــته کوچکتــر میشــود.
وی افــزود :ایــن صحبــت کــه دولــت بخواهــد
از طریــق افزایــش حــق مســکن ،تغییــری در
حداقــل مــزد بــه وجــود آورد ،بــه اعتقــاد بنــده
بــی معنی اســت ،ازســوی دیگــر اینکه اگــر دولت
بخواهــد بــه غیــر از افزایــش نقــدی دســتمزد،
کمکهــا و اقدامــات حمایتــی انجــام دهــد ،بــه
نظــر میرســد چنیــن توانــی از عهــدهاش خــارج
اســت ،بــه عنــوان مثــال ایــن کــه دولــت بــرای
کارگــران بخواهــد مســکن ارزان قیمــت بســازد،
در عمــل نمیتوانــد اجرایــی شــود.نماینده
کارگــران در شــورای عالــی کار بــا تاکیــد بــر اینکــه
عدالــت دســتمزدی بــرای کارگــران بــه هیــچ
وجــه طــی ســالیان اخیــر اجرایــی نمیشــود،
ادامــه داد :مبنــای حــرف بنــده در رابطــه بــا
انحرافــی بــودن افزایــش حــق مســکن کامــا
روشــن اســت ،بســیاری از کارگــران در بنگاههــای
کوچــک کار میکننــد و مزایــای شــغلی نصیــب
آنهــا نمیشــود ،ایــن دســته از کارگــران تنهــا
پایــه حقــوق را دریافــت میکننــد ،بنابرایــن اگــر
واقعــا دولــت میخواهــد قدمــی بــرای کارگــران

◄◄میزانتوقعاتدر کارگرانسیرجانی
وجــود معــادن شــش گانــه ســنگ آهــن
در منطقــه گل گهــر و  4معــدن مــس در
بخشهــای بلــورد و پاریــز در کنــار کارگــران
کارخانجــات تولیــدی در شــهرک هــای صنعتــی
یــک و دو و بخــش کشــاورزی ،آمــار کارگــران در
ســیرجان را بــه بیــش از  70هــزار نفــر رســانده
اســت .ایــن درحالــی اســت کــه بــه اعتقــاد
رییــس اداره کار ســیرجان هنــوز بســیاری افــراد
واجدشــرایط نتوانســته انــد برای اشــتغال خود
در مراکــز کارگــری ایــن شــهر شــغلی دســت و پــا
کننــد  .هادیــان مــی گویــد :مــا وظیفــه داریــم از
حقــوق کارگــران دفــاع کنیــم و بــرای تامیــن آنهــا
و رفــع مشــکالت حقوقــی و اشــتغال شــان هــر
گونــه رایزنــی الزم را بــا مســئوالن شهرســتان و
کارفرماهــا داشــته باشــیم.
مديــركل تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي اســتان
كرمــان هــم چنــدی قبــل در ســفر بــه ســیرجان
و بازدیــد از مراکــز معدنــی و کارگــری گفــت:
كارگــران در توســعه اقتصــادي كشــور نقــش
زیــادی دارنــد و نمــی شــود از آنهــا خواســت
کار کننــد بــدون اینکــه بــه افزایــش حقــوق
آنهــا در برابــر تــورم بــاالی کنونــی تصمیمــی
گرفتــه نشــود .اســماعیلی خواهــان همــكاري
گســترده همــه دســتگاههاي ذيربــط بــراي
حــل مشــكالت كارگــران و حمايــت جــدي از
آنهــا شــد .وی بــا بيــان اينكــه بيــكاري و ايجــاد
اشــتغال يكــي از موضوعــات مهمــي اســت
كــه بــه شــدت مــورد توجــه اســت ادامــه داد:
امســال بایــد بتوانيــم بــا يــك همــت همگانــي
در راســتاي بهبــود وضعيــت اشــتغال اســتان
و نیــز رفــاه کارگــران مشــغول کار گام برداريــم.
◄◄ کشورمانرادوستداریم
در همیــن حــال یــک کارگــر بخــش معــدن
کــه نخواســت نامــش بــرده شــود بــه عنــوان
نماینــده کارگــران بــه گزارشــگر مــا گفــت :شــما
ببینیــد بــا ایــن حقــوق فعلــی در شــرایطی
کــه کرونــا هــم بــرای خــودش معضلــی شــده
میتوانیــد زندگــی تــان را اداره کنیــد؟ مــا بــا
همــه چیــز ســاختهایم ،کشــورمان و شــهرمان
را دوســت داریــم و بــرای ســربلندی آن تــاش
مــی کنیــم امــا حقیقتــا بــا حقــوق هــای فعلــی
نمیتوانیــم زندگــی مــان را مدیــرت کنیــم.
وی از تصمیــم نماینــدگان مجلــس بــرای
افزایــش حقــوق اســتقبال کــرد و گفــت:
امیــدوارم دولتــی هــا هــم ایــن موضــوع را درک
کننــد و بــا تاییــد نظر نماینــدگان پایه حقــوق ها
را باالتــر ببرنــد تــا جلــو زن و بچــه هــای مــان کمتر
شــرمنده باشــیم .او گفت :توقع ما زیاد نیســت
و مــی دانیــم کــه کشــور بــا تحریــم و دولــت بــا
کمبــود بودجــه روبروســت و صــادرات معــادن
هــم محدودیــت های خــاص خــودش را دارد اما
کارگــران هــم کــه پایــه اصلــی تولیــد و صــادرات
هســتند بایــد مــورد توجــه باشــند چــرا کــه اگــر
کارگــران نبودنــد چــرخ صنعــت نمــی چرخیــد.

◄◄ نبایدتبعیضقائلشد
یــک کارشــناس اقتصــادی مــی گویــد :طــی ســه
ســال گذشــته تــورم بیــش از  ۱۰۰در صــد بــا
افزایــش روبــرو بــوده امــا در ســه ســال گذشــته
بــه طــور متوســط حداقــل دســتمزد کارگــران
فقــط ســالی  ۲۰درصــد افــزوده شــده کــه بــر
ایــن اســاس در مجمــوع طــی ایــن ســه ســال
 ۶۰درصــد حداقــل مــزد بــا رشــد روب ـهرو بــوده،
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع شــاهد شــکاف ۴۰
درصــدی بیــن حداقــل دســتمزد و نــرخ تــورم
در ایــن ســه ســال اخیــر هســتیم .بــه گفتــه
دکتــر وحیــد شــقاقی بر اســاس گــزارش رســمی
بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار نــرخ تــورم بــه طــور
قطــع بــاالی  ۳۰درصــد اســت ،ایــن درحالیســت
کــه دولــت حداقــل دســتمزد کارگــران را حــدود
 ۲۱درصــد افزایــش داده کــه ایــن امــر بــه هیــچ
عنــوان کفــاف تامین حداقــل معیشــت کارگران
را نمیدهــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه مســکن به عنــوان یک
نیــاز اصلــی کارگــران بــا رشــد سرســامآوری
روبــرو بــوده ،گفــت :در ســال گذشــته قیمــت
مســکن بــا افزایــش  ۹۰درصــدی روبــرو بــوده
و طــی ایــن ســه ســال نیــز ملــک بــا افزایــش
 ۱۵۰تــا  ۲۰۰درصــدی مواجــه شــده ،بنابرایــن
همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد ،تهیــه
مســکن بــرای کارگــری کــه حداقــل حقــوق
را دریافــت میکنــد ،عمــًا ممکــن نیســت.
ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی بــا اشــاره
بــه اینکــه عمــًا دو ســال اســت کــه شــورای
عالــی کار در تعییــن دســتمزد ،نمیتوانــد
بــه اجمــاع و جمعبنــدی دســت پیــدا
کنــد ،بیــان داشــت :امســال نیــز بــا توجــه
بــه اینکــه خواســته نماینــدگان کارگــری
بــه هیــچ عنــوان مــورد قبــول دولــت و
نماینــدگان کارفرمایــی قــرار نگرفــت ،آنهــا
مصوبــه افزایــش حداقــل دســتمزد کارگــران
را امضــا نکردنــد و دولــت مجبــور شــد
خــود ایــن مصوبــه را بــرای اجــرا ابــاغ کنــد.
◄◄فاصلــهمعنــادار دســتمزد کارمندان
و کارگران
او مــی گویــد دولــت نبایــد میــان کارکنــان
خــود بــا کارگــران تبعیــض قائــل شــود و
بایــد همــه بــه یــک چشــم مثــل فرزنــدان
خــود نــگاه کنــد .وی اضافــه میکنــد:
بــا توجــه بــه جمعیــت  ۱۷ ،۱۶میلیونــی
کارگــران ،دولــت بایــد همانگونــه کــه بــرای
کارمنــدان و بازنشســتگان خــود حداقــل
حقــوق را دو میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان
تعییــن کــرده ،بــرای کارگــران نیــز چنیــن
موضوعــی را عملیاتــی کنــد و در ایــن رابطــه
نبایــد هیچگونــه تبعیضــی میــان کارمنــدان
خــود و قشــر عظیمــی کارگــری قائــل شــود،
از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه کارفرمایــان
نیــز زیــر بــار افزایــش بیــش از  ۲۰درصــدی
حداقــل دســتمزد نخواهنــد رفــت ،دولــت
خــود بایــد ایــن مابهالتفــاوت را بایــد
پرداخــت کنــد.
رئیــس دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه
خوارزمــی بــا بیــان اینکــه دولــت راههــای
مختلفــی دارد کــه ایــن مابهالتفاوتــی کــه
بــه آن اشــاره شــد را پرداخــت کنــد ،تصریــح
کــرد :بــه عنــوان مثــال یکــی از ایــن راههــا را
بــرای شــما بازگــو میکنــم ،در حــال حاضــر
یــک کارمنــد شــش میلیــون تومــان در حکــم
کارگزینــی او حقــوق قیــد شــده ،امــا واریــزی
او بــا اضافــه کاری و مزایــای مختلــف شــاید
بــه ده میلیــون تومــان برســد ،میتــوان
ایــن مزایــا و اضافــه حقــوق را در قالــب اوراق
یــک ســاله بــه کارمنــد پرداخــت کــرد و بــا
ایــن صرفهجویــی کــه صــورت میگیــرد ،آن
مابهالتفــاوت حداقــل حقــوق کارگــران را نیــز
میتــوان تأمیــن کــرد◘ .

جامعه 3
شنبه  3 /خرداد 1399
شماره 1219

وجود معادن شش گانه
سنگ آهن در منطقه گل گهر
و  4معدن مس در
بخشهای بلورد و پاریز
در کنار کارگران کارخانجات
تولیدی در شهرک های
صنعتی  1و  2و بخش
کشاورزی ،آمار کارگران
در سیرجان را به بیش از
 70هزار نفر رسانده است

با این حقوق فعلی
در شرایطی که کرونا هم
برای خودش معضلی شده
میتوانید زندگی تان
را اداره کنید؟
ما با همه چیز ساختهایم،
کشورمان و شهرمان را
دوست داریم و برای
سربلندی آن تالش می کنیم
اما حقیقتًا با حقوق های
فعلی نمیتوانیم زندگی مان
را مدیرت کنیم
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آغاز به کار مجلس یازدهم از چهارشنبه این هفته

رقابت های درون گروهی
در مجلس جدید
گروه سیاسی

دکتر عبدا ...ناصری :
اگر هواداران احمدی نژاد
در مجلس عملکرد
حاکمیت را
مطلوب ْ
داشته باشند که حتما دارند،
نه خود او بلکه
نیروی مورد نظرش
اجازه ورود
پیدا خواهد کرد
اما و اگر های مجلس یازدهم
از این هفته با نمایندگان
اکثرا اصولگرا که میان خود
بر سر ریاست مجلس هیچ
گونه توافقی نکرده اند آغاز
می شود .همین نکته شاید
مهمترینچالشمجلس
جدید در آغاز راه باشد

دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی روز
چهارشــنبه بــا نطــق طوالنــی علــی الریجانــی
بــه کار خــود پایــان داد .نطقــی کــه محمــود
صادقــی نماینــده رادیــکال فراکســیون
اصــاح طلبــان آن را کــم نظیــر خوانــد.
صادقــی کــه بــا موضــع گیــری هــای سیاســی
خــود در مجلــس دهــم ســروصدای زیــادی
بــه پــا کــرد بــا اشــاره بــه نطــق پایانــی علــی
الریجانــی در توئیتــی نوشــت« :نطــق
اختتامیــه الریجانــی در مجلــس دهــم از
نطقهــای کــم نظیــر بــود؛ جامــع و صریــح
و مــن بــا همــه اختــاف نظرهــا و نقدهایــی
کــه بــه رویکــرد و روشهــای او دارم ،امــا
او را شــخصیتی کــم نظیــر بــا ظرفیــت
بــاال و توانمنــد بــرای مدیریــت چالشهــا
دیــدم ».بــا خداحافظــی نماینــدگان دور
دهــم مجلــس کــه الریجانــی و صادقــی هــم
جــزو آنــان هســتند امــا و اگــر هــای مجلــس
یازدهــم از ایــن هفتــه بــا نماینــدگان اکثــرا
اصولگــرا کــه میــان خــود بــر ســر ریاســت
مجلــس هیــچ گونــه توافقی نکــرده انــد آغاز
مــی شــود .همیــن نکتــه شــاید مهمتریــن
چالــش مجلــس جدیــد در آغــاز راه باشــد.
قــرار اســت ســوت آغــاز مجلــس جدیــد
روز چهارشــنبه ایــن هفتــه ،هفتــم خــرداد
بــه صــدا درآیــد و نماینــدگان جدیــد کــه
تعدادشــان  279نفــر (از  290نفــر) اســت
کار انتخــاب هیــات رییســه را انجــام دهنــد.
قــرار اســت  21نماینــده دیگــر مجلــس
شــهریورماه امســال انتخــاب شــوند .در
ایــن مجلــس میرســلیم ،قالیبــاف ،حاجــی
بابایــی ،علــی نیکــزاد و شــمس الدیــن
حســینی از نامزدهــای ریاســت هســتند.
نامزدهایــی کــه اختــاف زیــادی میــان خــود
و حامیــان شــان در بیــرون مجلــس دارنــد.
● ● یــک کرمانــی مــی خواهــد نایــب
رییــس شــود
محمــد مهــدی زاهــدی کــه بــه عنــوان
دومیــن نفــر از کرمــان بــه مجلــس یازدهــم
راه یافــت مدتــی اســت رایزنــی خــودرا بــرای
جــذب آرای نایــب رییســی مجلــس آغــاز
کــرده اســت  .او در دو دور گذشــته نیــز
نماینــده کرمــان بود و بــرای مدتــی در دولت
اول احمــدی نــژاد وزارت علــوم را بــر عهــده
داشــت .بــه نوشــته فــرارو زاهــدی بــرای

نایــب رییســی مجلــس بایــد بــا محمدرضــا
میرتاجالدینــی ،محمدحســین فرهنگــی،
علیرضامنادی،عبدالرضــا مصــری  ،الیــاس
نــادران ،قاضــی زاده هاشــمی و ...کــه آنهــا
هــم بــرای ایــن پســت دورخیــز کــرده انــد
رقابــت کنــد .در ایــن مجلــس کــه اکثریــت
آن بــا اصولگرایــان اســت رقابــت بــر ســر
ریاســت و نایــب رییســی مجلــس یــک رقابت
درون گروهــی میــان ســنتی هــا ،پایداریهــا
و احمــدی نــژادی هــا اســت .جایــی کــه
نماینــدگان اصــاح طلــب کــه تعدادشــان
کمتــر از  5نفــر اســت فقــط نظارهگــر
صحنهانــد.
دکتــر مســعود پزشــکیان نایــب رییــس
پیشــین مجلــس ،تنهــا فــرد شــناخته شــده
و باســابقه ایــن جبهــه در مجلــس جدیــد
اســت .ســایت تحلیلــی «بهــار» در دلیــل
کاهــش آمــار اصــاح طلبــان در مجلــس
یازدهــم نوشــت «:اصــاح طلبــان و دیگــر
نماینــدگان نزدیــک بــه دولــت کــه رقــم قابــل
توجهــی از کرســی هــای مجلــس دهــم را در
اختیــار داشــتند در دور یازدهــم پــس از رد
صالحیــت هــا نتوانســتند حضــور ُپــر رونقــی
در انتخابــات داشــته باشــند».
ایــن در حالــی اســت کــه بــه نوشــته همیــن
ســایت ،فراکســیون مســتقلین مجلــس
یازدهــم بــا بیــش از  50نماینــده وزنــه قابــل
اعتنایــی اســت و مــی توانــد در مصوبــات و
انتخابهــای درون مجلــس تعییــن کننــده
باشــد.
● ● از حاشیه های انتخابات مجلس
در حالیکــه مجلــس جدیــد در آســتانه
افتتــاح اســت امــا هنــوز حاشــیه هــای
انتخابــات ایــن مجلــس ادامــه دارد .علــی
مطهــری در تــازه تریــن موضــع گیــری
پیرامــون رد صالحیــت هــای انتخابــات
گذشــته ،ایــن ردصالحیــت هــا را شــائبه
برانگیــز دانســت و گفــت نبایــد افــراد را
بخاطــر اظهــار نظــر ردصالحیــت مــی کردنــد.
وی در نامــه ای نیــز بــه رهبــری انقــاب در
همیــن رابطــه نوشــت« :احســاس میکنــم
ایــن رویــه شــورای نگهبــان بــه آینــده انقــاب
آســیب میرســاند و موجــب کاهــش
ســرمایه هــای اجتماعــی نظــام جمهــوری
اســامی میشــود ،چنانکــه یکــی از عوامــل
کاهــش مشــارکت مــردم در انتخابــات اخیــر
هــم همیــن رفتــار شــورای نگهبــان بــود».

او در ایــن نامــه بــا بیــان اینکــه بایــد بخــش
اعظــم انتخــاب را بــر عهــده مــردم گذاشــت،
نــه شــورای نگهبــان نوشــت« :همیــن کــه
کســی قانــون اساســی را قبــول دارد و فســاد
مالــی و اخالقــی نــدارد و شــرایط عمومــی
انتخــاب شــوندگان را نیــز داراســت بایــد
بتوانــد کاندیــدا شــود .مــردم خودشــان بــه
افــراد ناصالــح رأی نمیدهنــد ».مطهــری
رویــه شــورای نگهبــان را خــاف آزادی بیــان
دانســته و تاکیــد کــرده کــه «موجــب رواج
تظاهــر و ریــا و تملق و چاپلوســی بــرای تأیید
صالحیــت در آینــده شــده و میشــود».
ایــن نامــه مطهــری واکنــش کیهــان و برخــی
گروههــای تنــد راســتگرا را بــه دنبــال داشــت
کــه طــی آن مطهــری را بــه رفتــار پوپولیســتی
و عوامفریبانــه متهــم کردنــد .ایــن گروههــا
جــدای انتقــاد از مطهــری بــه مقابلــه بــا
روزنامــه جمهــوری اســامی هــم رفتنــد!
روزنامــه جمهــوری اســامی در روزهــای اخیــر
از هــر فرصتــی بــرای انتقاد از شــورای نگهبان
اســتفاده کــرد.
مســیح مهاجــری مدیرمســئول ایــن روزنامه
اخیــرا در یادداشــتی بــا انتقــاد از شــورای
نگهبــان عملکــرد شــورای نگهبــان در
ردصالحیتهــا را مخالــف اصــل «برائــت» در
قانــون اساســی دانســت و نوشــت «:اصــل
برائــت کــه راه را به مجرم دانســتن افراد قبل
از اثبــات جــرم میبنــدد حکــم میکنــد کــه
تمــام انســانها از هــر جرمــی پــاک هســتند
مگــر آنکه خــاف آن در دادگاه ثابت شــود».
● ● پیشبینــی یــک اصالحطلــب از
رئیــس جمهــور بعــدی
یــک عضــو شــورای مرکــزی اصــاح طلبــان
گفــت« :اگــر مــی خواهنــد مشــارکت در
انتخابــات آینــده ریاســت جمهــوری بــاال برود
بایــد نامزدهــای اصلــی اصــاح طلبــان را رد
صالحیــت نکننــد کــه در غیــر ایــن صــورت نــه
اصــاح طلبــان اصلــی شــرکت خواهند کــرد و
نــه مشــارکت باالخواهــد بــود».
دکتــر عبــدا ...ناصــری در پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه آیــا احیــا و بازگشــت محمــود
احمدینــژاد در انتخابــات  ۱۴۰۰محتمــل
اســت ،گفــت« :اگــر هــواداران او در مجلــس
مطلــوب حاکمیــت را داشــته
عملکــرد
ْ
باشــند کــه حتمــا دارنــد ،نــه خــود او بلکــه
نیــروی مــورد نظــرش اجــازه ورود پیــدا
خواهــد کــرد ».ایــن فعــال سیاســی اصــاح
طلــب احتمــال کاندیــداری قالیبــاف و
رئیســی را نیــز جــدی ندانســت و گفــت« :اگــر
قالیبــاف رییــس مجلــس شــود ،حتمــا اجازه
نمیدهنــد کــه وارد انتخابــات  ۱۴۰۰شــود.
کاندیداتــوری رئیســی هــم بــه نظــر مــن
منتفــی اســت ،زیــرا موقعیــت او هــم اکنــون
هــم تثبیــت شــده اســت».
وی در ادامــه گفــت« :مــن ترکیــب ســه قوه
را بعــد از انتخابــات  ۱۴۰۰چنیــن میبینــم.
قالیبــاف؛ رئیــس مجلــس .رییســی؛ رئیــس
قــوه قضاییــه و ســتاری رییــس جمهوری».
ناصــری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا
ســورنا ســتاری (معــاون علمــی رییــس
جمهــور و فرزنــد سرلشــکر ســتاری) را بایــد
یــک گزینــه جـ ّـدی دانســت ،گفــت« :ســورنا
ســتاری مصــداق بیانیــه گام دوم اســت.
جــوان اســت و از نســل دوم .فرزنــد اســت
و همراهــی روحانــی و تیــم او را هــم دارد».
عضــو شــورای هماهنگــی اصــاح طلبــان
در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی بــر
اینکــه آیــا مــردم بــه خاطــر ســتاری پــای
صنــدوق رای خواهنــد آمــد؟ گفــت« :چــرا
اگــر اجمــاع صــورت بگیــرد ،مــردم خواهنــد
آمــد◘ ».

عصر ایران

به بهانه حذف و تعدیل های تکراری در سریال میوه ممنوعه

«میــوه ممنوعــه» مجموعــهای تلویزیونــی
بــه کارگردانــی حســن فتحــی و محصــول ســال
 ۱۳۸۶اســت کــه در مــاه رمضــان آن ســال از
شــبکه  2ســیما پخــش شــد .داســتان ایــن
ســریال دربــاره فــردی متدیــن اســت بــه نــام
حــاج یونــس (بــا بــازی علــی نصیریــان) ،بازرگانی
کــه بــه اصــول دینــی اعتقــاد دارد و اهــل حــرام و
حــال اســت امــا اتفاقاتــی در زندگـیاش پیــش
میآیــد کــه او درگیــر عشــق بــه دختــری جــوان
(هانیــه توســلی) میشــود و تصمیــم میگیــرد
علــی رغــم مخالفــت خانــوادهاش بــا او ازدواج
کنــد  ...داســتان یادآورقصــه معــروف شــیخ
صنعــان اســت امــا در زمــان معاصــر.
اســماعیل عفیفــه تهیهکننــده «میــوه
ممنوعــه» ،در گفتگــو بــا بــا شــرق بــه مناســبت
بازپخــش ایــن ســریال در مــورد ممیــزی هــای آن
گفــت« :یکــی از زیباتریــن صحنههــای ســریال
جایــی بــود کــه در شــبی کــه یونــس فتوحــی
(علــی نصیریــان) بــه در منــزل هســتی شــایگان
(هانیــه توســلی) مــیرود و میگویــد همــه
شــرطو شــروط او را انجــام داده و بعــد از آن
رقــص ســماع ماننــدی را بــا یــک موســیقی زیبــا
انجــام میدهــد کــه ایــن بخــش حــذف شــد.
مــن تــا آخریــن لحظــه بــا مهــدی فرجــی
(مدیــر وقــت صــدا و ســیما) دربــاره
پخــش ایــن صحنــه گفتوگــو کــردم کــه
مجــوز پخــش آن را بگیــرم امــا نشــد».
عفیفــه ادامــه داده کــه« :امیــر جعفــری (بازیگــر
نقــش پســر حــاج یونــس) هــم در ابتــدای
داســتان شــکل و شــمایل مذهبــی داشــت
کــه البتــه در قســمتهای بعــدی ایــن مــورد
را بــا کــم کــردن حجــم ریشــش اصــاح کردیــم
تــا بــه آقــازادگان برنخــورد! در میــوه ممنوعــه
امیــر جعفــری نقشــی را بــازی کــرد کــه بعدهــا
بــا محاکمــه برخــی از آقازادههــا بــه عنــوان
مفســدان اقتصــادی و زندانیشــدن برخــی از
آنهــا بــرای بیننــده ،عینیــت بیشــتری پیــدا کــرد.
در «میــوه ممنوعــه» مــا از معضلــی کــه چنــد
ســال بعــد گریبــان اقتصــاد ایــران را گرفــت،
صحبــت کردیــم و بــه نوعــی هشــدار دادیــم کــه
چنیــن خطــری اقتصــاد ایــران را تهدیــد میکنــد
و ایــن خطــر از اشــخاصی شــروع میشــود کــه
ظاهــر مذهبــی دارنــد.
ایــن هــم از مــواردی بــود کــه همــان
موقــع مــورد اشــکال واقــع شــده بــود».
واقعیــت ایــن اســت کــه همــان طــور کــه تهیــه
کننــده اشــاره داشــته حــال بعــد از  13ســال
از ســاخت و پخــش اول «میــوه ممنوعــه»
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آش همان آش و کاسه همان
کاسه است !

شــکلها و حالتهــای مختلــف پروندههــای
فســاد و قانونشــکنی برخــی از آقازادههــا و
اطرافیــان آنهــا را شــاهد بودیــم کــه توســط قوه
قضائیــه هــم پیگیــری شــده اســت .میتــوان
بــه ایــن نتیجــه رســید مســائل و مــواردی کــه
ســازندگان ایــن ســریال بــه عنــوان یــک نقــد
اجتماعــی و هشــدار نســبت بــه عملکــرد برخــی
از افــراد در آن زمــان مطــرح کــرده بودنــد ُپــر
بیــراه نبــوده اســت و تبعــات و نتیجــه آن را بــه
عینــه شــاهد بودیم.یکــی از رســالتهای هنــر
و هنرمنــد همیــن اشــارات اســت ،او در جامعــه
درد یــا مشــکلی را میبینــد و از راه هنــر آنــرا
نمایــان میســازد حــال میمانــد کــه مســئولین
امــر و یــا مدیــران در قبــال چنیــن عارضـهای چــه
عکــس العملــی خواهنــد داشــت که متأســفانه
در مــورد ســریال «میــوه ممنوعــه» حــذف و
کمرنــگ کــردن آن بــوده اســت.
حــال بایــد بعــد از  13ســال و درسهــا و
پندهایــی کــه گرفتهایــم واقعبیــن باشــیم و
بپذیریــم کــه سیاســت حــذف یــا الپوشــانی
مشــکالت و مــوارد غیرقانونــی در رســانههای
دیــداری و شــنیداری بــه هیــچ عنــوان تأثیــری
در اتفــاق نیافتــادن آنهــا نــدارد ،فقط مخاطب
و جامعــه نســبت بــه رســانهای کــه چنیــن
رویکــردی دارد بیاعتمــاد میشــود .بایــد
مدیــران و مســئوالن وزارت ارشــاد ،صــدا و
ســیما و دیگر نهادهای دستاندر کار تولید و
ســاخت مجموعههای نمایشــی حواسشــان

باشــد کــه در حــذف و تعدیلهــای امــروز هــم
نــکات نقادانـ ه یــا هشــدارهایی را حذف نکنند
کــه دوبــاره بعــد از ســالها ببینیــم همــه آن
مــوارد سانســور شــده بــه شــکل گســتردهای
در جامعــه ریشــه داشــته و ایــن جــرح و
تعدیلهــا نــه تنهــا کمکــی بــه جامعــه نکــرد
بلکــه شــاید بیشــتر بــه نفــع خاطیــان تمــام
شــده است.حواســمان باشــد هیــچ جامعــه
بــدون مشــکلی در هیــچ جــای جهــان وجــود
ـتراتژی مــا در قبــال
نــدارد فقــط عملکــرد و اسـ ِ
ایــن مشــکالت اســت کــه تــوان حــل و از بیــن
رفتــن آنهــا را بــه مــا میدهــد.
بــا توجــه بــه وضعیــت امــروز جهــان در
زمینــه ارتباطــات و ایــن انفجــار تبــادل
اطالعــات از طریــق دنیــای مجــازی،
سانســور و یــا پوشــاندن مشــکالت در
بخشهــای از جامعــه دیگــر امــری عقــب
مانــده و تاریــخ مصــرف گذشــته اســت.
بایــد آنهــا را دیــد و نشــان داد و اســتراتژی
درســت در مقابلــه بــا آنهــا اتخــاذ کــرد.
خــدای نکــرده چنــد ســال بعــد دوبــاره
هنرمنــدی مصاحبــه نکنــد کــه مــا در فــان
کار بــه بهمــان مشــکل پرداختــه بودیــم امــا
مســئوالن آنــرا حــذف کردنــد.از گذشــتهمان
درس بگیریــم و مــدام خــودرا در موقعیتــی
قــرار ندهیــم کــه چنیــن پدیدههایــی هــم بــه
شــکل تــراژدی و هــم بــه شــکل کمــدی در
زندگیمــان خودنمایــی کننــد◘ .

فرهنگ و هنر 5
شنبه  3 /خرداد 1399
شماره 1219

مدیران و مسئوالن
وزارت ارشاد ،صدا و سیما و
دیگر نهادهای دستاندر کار
تولید و ساخت مجموعههای
نمایشیحواسشانباشد
که در حذف و تعدیلهای
امروز هم نکات نقادان ه یا
هشدارهایی را حذف نکنند که
دوباره بعد از سالها ببینیم
همه آن موارد سانسور شده
به شکل گستردهای
در جامعه ریشه داشته
و این جرح و تعدیلها
نه تنها کمکی به جامعه
نکرد بلکه شاید بیشتر
به نفع خاطیان
تمام شده است

در «میوه ممنوعه»
ما از معضلی که
چند سال بعد گریبان
اقتصاد ایران را گرفت،
صحبت کردیم و به نوعی
هشدار دادیم که چنین
خطری اقتصاد ایران را تهدید
میکند و این خطر
از اشخاصی شروع میشود
که ظاهر مذهبی دارند

بدیــن وســیله مراتــب قدرشناســی صمیمانــه خــود را از همــه مســئوالن و دســت انــدرکاران محتــرم بــه ویــژه برگزارکننــدگان برنامههــای مذهبــی خاصــه روحانیــت معزز(امــام
جمعــه موقــت شــهرمان) ،نیروهــای انقالبــی ،ســپاه پاســداران ،معــدن مــس تخــت گنبــد ،شــرکت جهــان فــوالد ،کمیتــه امــداد امــام (ره) بهزیســتی  ،همــکاران بخشــداری،
شــهرداری و شــورای اســامی شــهر بلــورد ّ ،
خیریــن محتــرم ،اصحــاب رســانه و بســیجیان عزیــز کــه بــا همــکاری خــود در تهیــه و توزیــع بیــش از  ۶۵۰بســته حمایتــی بــرای
خانــواده هــای نیازمنــد و کــم درآمــد در مــاه مبــارک رمضــان در جریــان رزمایــش مومنانــه همــکاری مســتمری در شــهر و بخــش بلــورد داشــتند اعــام مینماییــم .ضمــن تشــکر
مجــدد از همــه ی ایــن عزیــزان دعــای خودمــان را بدرقــه راهشــان در ایــن مــاه عزیــز و پربرکــت مــی نماییــم .شــورای اســامی شــهر و بخــش  ،بخشــداری و شــهرداری بلورد️🔹
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معاونبهداشتی
دانشکدهپزشکیسیرجان:
مردم ّ
تصور نکنند که کرونا
رو به کاهش است
در حالیکه آمارها
نشان از افزایش
بیماری دارد و باید
مراقبتوپیشگیریبیشتری
داشتهباشند

زن کرمانی
سارق
سیم های برق
بود
مرگ
دو قاچاقچی
سالح جنگی
دستگیری متهمی که
موجب مرگ سه نفر شد

برادرزاده عصبانی
خانه عمه اش
را آتش زد

در حالــی کــه انتظــار مــی رفــت بــا گــرم تــر
شــدن هــوا از آمــار کرونــا در شــهرها کــم
شــود امــا در بســیاری شــهرها ایــن اتفــاق
نیفتــاد و حتــی در شــهرهای گرمســیر
موضــوع بــه عکــس شــد .آمــار مبتالیــان
بــه بیمــاری کویــد  19در اســتان کرمــان و
شهرســیرجان نیــز طــی ایــن روزهــا افزایــش
یافتــه اســت .ایــن در شــرایطی اســت کــه
پیشــتر در ســیرجان روزی یــک یــا ســه مــورد
ابتــا گــزارش مــی شــد امــا در یکــی دوهفتــه
اخیــر برخــی روزهــا شــاهد ابتــای  3تــا  6نفــر
هــم بــوده ایــم.
ایــن آمــار در اســتان هــم رونــد رو بــه رشــدی
داشــته بطــوری کــه از ابتــای روزانــه  20تــا
بیــش از  40نفــر هــم گــزارش مــی شــود .بــه
عنــوان مثــال گــزارش روز چهارشــنبه ی
ســخنگوی ســتاد کرونــا در کرمــان حاکــی
از ابتــای  46نفــر داشــت و روز بعــد یعنــی
پنجشــنبه حکایــت از گرفتــاری حــدود 20
نفــر بــه ایــن بیمــاری مــی کرد.ســخنگوی
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان تعــداد کل
مــوارد دارای تســت مثبــت کرونــا در اســتان
کرمــان را تــا جمعــه شــب  1400نفــر و تعــداد
فوتــی هــا را در ایــن مــدت حــدود  70نفــر
اعــام کــرد .ایــن آمــار بــرای ســیرجان از ابتــدا
تــا کنــون  80نفــر مبتــا اســت .اگــر چــه نیمــی
از ایــن تعــداد بهبــود یافتــه انــد امــا رونــد رو
بــه رشــد مبتالیــان کرونــا در روزهــای اخیــر در
ســیرجان و اســتان نشــانه ی خوبــی نیســت
و مــی توانــد زنــگ خطــر را بــرای شــهروندانی
کــه پایبنــد مقــررات اعــام شــده نیســتند بــه
صــدا درآورد.
حمیدرضــا رشــیدینژاد رییــس دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمــان مــی گویــد :بــا
برداشــتن بســیاری از محدودیتهــا ایــن
نگرانــی وجــود دارد کــه آمــار مبتالیــان بــه
ویــروس کرونــا در اســتان بازهــم افزایــش

سیرجان و روند افزایش بیماران کوید 19

موج جدید کرونا
در استان کرمان

آمار کرونایی های سیرجان به  80و در استان به  1400نفر رسید

پیــدا کنــد .او مــی گویــد :مــردم بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه خطــر ابتــا
بــه ویــروس کرونــا کامــا وجــود دارد و رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلهگــذاری
اجتماعــی همچنــان مــورد تأکیــد مــا اســت.
دکتــر موقــری معــاون بهداشــتی دانشــکده
پزشــکی ســیرجان نیــز در همیــن رابطــه بــا
ابــراز اینکــه تــا زمــان برچیــده شــدن کامــل
ویــروس کرونــا از کشــور یکــی از دســتور
کارهــای کارگــروه ســامت بررســی وضعیــت
بیمــاری کوییــد 19اســت مــی گویــد :مــردم
ّ
تصــور نکننــد کــه کرونــا رو بــه کاهــش
اســت در حالیکــه آمارهــا نشــان از افزایــش
بیمــاری دارد و بایــد مراقبــت و پیشــگیری
بیشــتری داشــته باشــند.

گروه حوادث
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان در یــک خبــر نــادر از
دســتگیری یــک زن ســارق ســیمهای بــرق فشــار قــوی خبــر داد!.
وی گفــت :ایــن زن در حیــن ســرقت دســتگیر کردیــم!.
ســرهنگ محمدرضــا فــداء گفــت« :در پــی وقــوع چندیــن فقــره
ســرقت ســیمهای بــرق فشــار قــوی در شــهر کرمــان ،موضــوع
دســتگیری ســارق و یــا ســارقانی در ایــن رابطــه بــه صــورت ویــژه
در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت کــه بــه دســتگیری ایــن زن

گروه حوادث
دادســتان رودبــار جنــوب گفــت :طــی یــک
عملیــات ویــژه توســط مامــوران اداره کل
اطالعــات اســتان بیــش از  700کیلوگــرم مــواد
مخــدر از یــک بانــد شرورکشــف و مقادیــری
ســاح و مهمــات جنگی به همراه یکدســتگاه
خــودرو از آنهــا توقیــف شــد .قاضــی عمرانــی

انجامیــد .وی افــزود « :مأمــوران انتظامــی پاســگاه قائمآبــاد حیــن
گشــتزنیهای شــبانه و هدفمنــد موفــق شــدند ایــن ســارق
زن را در حیــن ســرقت دســتگیر و بــرای بازجویــی بــه مقــر پلیــس
داللــت دهنــد».او بیــان کــرد« :ســارق در بازجوییهــای تخصصــی
مأمــوران بــا توجــه بــه شــواهد و مــدارک موجــود چــارهای جــز بیــان
بقیــه ســرقت هــای خــود نداشــت و بــه  ۱۰فقــره ســرقت ســیمهای
بــرق فشــار قــوی در شــهر کرمــان اعتــراف کــرد».
وی از شــهروندان خســارت دیــده ای کــه از او شــکایت دارنــد
خواســت بــه کالنتــری مراجعــه کننــد◘ .

گفــت  :پــس از انجــام یکســری اقدامــات
اطالعاتــی منســجم از ســوی مأمــوران اداره
کل اطالعــات اســتان کرمــان اعضــای ایــن
بانــد ّ
فعــال شــرارت و قاچــاق مســلحانه مــواد
مخــدر در جنــوب اســتان مــورد شناســایی
قــرار گرفــت و بــا مــرگ دو نفــر از عوامــل اصلــی
بانــد آنهــا متالشــی شــد .وی گفــت :بــا کمــک
اطالعــات مــردم و تــاش مأمــوران هشــیار

گروه حوادث
دادســتان کرمــان در مــورد آتــش زدن یــک منــزل کــه ســه فوتــی در بــر
داشــت گفت:عامــل ایــن حریــق عمــدی کــه باعــث مــرگ ســه نفــر شــده
بــود کمتــر از  ۵ســاعت پــس از فــرار در کرمــان دســتگیر شــد.
قاضــی ســاالری گفــت :متأســفانه در ایــن حادثــه ســه نفــر جــان خــود را
از دســت داده انــد و یــک نفــر نیــز بــه شــدت مجــروح شــد .وی در تشــریح
ایــن خبــر افــزود :پــس از اعــام مرکــز فوریتهــای پلیســی  ۱۱۰مبنــی بــر
آتشســوزی یــک واحــد مســکونی در کرمــان ،مأمــوران دایــره مبــارزه بــا

دکتــر جهانشــاهی معــاون درمــان دانشــکده
ســیرجان نیــز بــا بیــان اینکــه ادارات بایــد
نســبت بــه رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
همــکاری داشــته باشــند گفــت :هــر ســازمان
و تشــکیالت کارگــری و اداری بایــد بــر اســاس
تعــداد پرســنل و یــا اربــاب رجوعــی کــه دارنــد
پروتکلهــای بهداشــتی مــورد نیــاز را رعایــت
و ســامت کارکنــان خــود را در نظــر بگیرنــد.
وی بــا عنــوان اینکــه بــا تعــداد زیــادی از
مبتالیــان بــه کرونــا در شــهر و اســتان روبـهرو
هســتیم افــزود :چنانچــه دســتگاههای
اداری ،معدنــی و خــود مــردم همــکاری
داشــته باشــند و خطــر ایــن بیمــاری را جـ ّـدی
بگیرنــد مــی توانیــم امیدوار باشــیم کــه آن را
کنتــرل کنیــم◘ .

و جــان برکــف اجــازه نخواهیــم داد اشــرار و
ســوداگران مــرگ امنیــت جامعــه و مــردم را
بــه مخاطــره بیاندازنــد.
وی ضمــن هشــدار بــه قاچاقچیــان مســلح
از مــردم جنــوب اســتان خواســت هــر گونــه
حرکتهــای مشــکوک عوامــل شــرارت و
ناامنــی را بــه دســتگاههای اطالعاتــی و
قضایــی اطــاع دهنــد◘ .

قتــل و جنایــی پلیــس آگاهی و بازپرس شــعبه  ۸دادســرای کرمــان در محل
حادثــه حضــور یافتــه و بــر اســاس شــواهد موجــود نســبت بــه شناســایی
عامــل یــا عامــان ایــن حادثــه اقــدام کردنــد و پــس از شناســایی متهــم
دســتورات قضائــی الزم بــرای دســتگیری وی صــادر شــد .متأســفانه عامــل
ایــن حادثــه بــرادرزاده ایــن خانــواده بــود کــه در یــک اقــدام ناشــیانه در پــی
خشــم آنــی اقــدام بــه آتــش زدن منــزل عمـهاش کــرد .ســاالری گفــت :علــت
اصلــی ایــن حادثــه را اختالفــات خانوادگــی مربــوط بــه حوزههــای مالــی و
ارث و میــراث دانســت و گفــت :متهــم ایــن پرونــده پــس از تفهیــم اتهــام بــا
قــرار بازداشــت در بازداشــت بســر میبــرد و تحقیقــات از وی ادامــه دارد◘ .

اقتصاد معدن 7

روز معدن و بررسی ابعاد اقتصادی یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن کشور

گل گهر؛ رتبه پنجم بازار سرمایه

شنبه  3 /خرداد 1399
شماره 1219

این شرکت در حال حاضر بزرگترین تولید کننده کنسانتره وگندله سنگ آهن در سطح کشور است و
اولین شرکتی است که زنجیره سهامداری از سنگ تا شمش فوالدی را در یک منطقه درکنار هم قرار داده است.
گروهاقتصاد
اول خــرداد روز معــدن نامگــذاری شــده اســت.
بــه همیــن بهانــه در گزارشــی بــه تاریخچــه
و تأثیــر چرخــهی اقتصــادی ایــن معــدن
در منطقــه میپردازیــم .معــدن گلگهــر
یکــی از نعمتهــای خــدادادی در اعمــاق
دل زمینهــای کویــری ســیرجان در غــرب
شهرســتان اســت .ذخايــر ســنگ آهــن گل گهــر
در  50كيلومتــري جنــوب غربــي شهرســتان
ســيرجان واقــع شــده اســت .اگرچــه از ســال
 48اکتشــافات معدنــی توســط شــرکت هــای
خارجــی بــر روی ایــن معــدن صــورت گرفــت امــا
پــس از انقــاب بــا حضــور متخصصــان داخلــی
و تلفیقــی از دانــش ایرانــی و خارجــی کار دنبــال
شــد تــا اینکــه اکنــون گل گهــر بــه یکــی از پربــازده
تریــن شــرکت هــای معدنــی و صنعتــی کشــور
درآمــده اســت .عملیــات اســتخراج و فــرآوری
معــدن بطــور جــدی پــس از انقــاب كانســار
ســنگ آهــن گل گهــر در شــش آنومالــي مجــزا
در محــدوده اي بــه طــول تقريبــي  10كيلومتــر
و عــرض تقريبــي  4كيلومتــر قــرار گرفتــه اســت .
● ● گلگهر چهسالیبهثبترسید؟
معــاون مالــی و اقتصــادی گل گهــر کــه تجربــه
طوالنــی و موفقــی در شــرکت گلگهــر و
پروژههــای توســعهای آن دارد میگویــد :ایــن
شــرکت در ســال  1370بــا ســرمایه اولیــه 100
میلیــارد ریــال بــه ثبــت رســید و تــا ســال 98
ســرمایه ایــن شــرکت بــه  48هــزار میلیــارد ریــال
رســید و در آخریــن مجمــع عمومــی نیــز کــه در

نیمــه اول اردیبهشــت امســال برگــزار شــد مقــرر
شــد افزایــش ســرمایه در دو گام انجــام شــود.
بــر همیــن اســاس در گام نخســت بــا آورده
نقــدی ســهامداران ،ســرمایه شــرکت از ۴۸۰۰
میلیــارد بــه  ۷۴۴۰میلیــارد تومــان میرســد
کــه قابــل توجــه اســت .بــه گفتــه حــاج محمــود
زیدآبــادی ایــن شــرکت در حــال حاضــر بزرگتریــن
تولیــد کننــده کنســانتره وگندلــه ســنگ آهــن
در ســطح کشــور اســت و اولیــن شــرکتی اســت
کــه زنجیــره ســهامداری از ســنگ تــا شــمش
فــوالدی را در یــک منطقــه درکنــار هــم قــرار داده
اســت .معــاون مالــی و اقتصــادی گل گهــر در
گزارشــی در همیــن رابطــه بــه ســخن تــازه گفتــه
بــود :گل گهــر تأمیــن کننــده مــواد اولیــه بــه
واحدهــای فوالدســازی در ســیرجان ،بافــت،
اصفهــان ،خوزســتان ،هرمــزگان ،خراســان،
آذربایجــان ،خلیــج فــارس ،فــوالد شــادگان و
ذوب آهــن اصفهــان مــی باشــد .بــه گفتــهی
وی بطــور متوســط از منظــر داراییهــا ،میــزان
رشــد شــرکت طــی  5ســال گذشــته بیــش از
 20درصــد و از منظــر فــروش نیــز شــاهد رشــد
 50درصــدی بــوده ایــم کــه نشــان از رونــد
صعــودی و رشــد دائمــی شــرکت داشــته اســت.

عامــل و هیئــت مدیــره شــرکت و برنامهریــزی
انجــام شــده توســط مدیــران ارشــد شــرکت
بــه بیــش از  380هــزار میلیــارد ریــال افزایــش
یابــد .همچنیــن رشــد قیمــت ســهام شــرکت
معدنــی و صنعتــی گل گهــر در نیمــه دوم ســال
جــاری متأثــر از وضعیــت کالن بــازار ســرمایه،
قیمتهــای جهانــی ســنگ آهــن ،قیمــت ارز و
ســطح ســودآوری بــوده کــه ایــن شــرکت بــا حفظ
فعالیتهــای اســتخراج ،تولیــد ،فــروش ،کاهــش
قیمــت تمــام شــده و توســعه فعالیتهــای
شــرکت و ایجــاد زنجیــره ارزش مــی توانــد از ثبــات
اقتصــادی برخــوردار شــود .زیدآبــادی دربــاره
ســند چشــم انــداز گلگهــر نیــز مــی گویــد :از
آنجایــی کــه شــرکت بنــا دارد برنامــهای جدیــد
در افــق ســال  1408خورشــیدی و  2030میــادی
تنظیــم نمایــد ،مهمتریــن اولویــت شــرکت در
تدویــن ایــن برنامــه جدیــد ،ســرمایهگذاری ســود
ناشــی از عملکــرد ایــن شــرکت و شــرکتهای
منطقــه کــه گل گهــردر آنهــا ســهام دارد از جملــه؛
گهــر زمین ،توســعه آهــن و فوالد گل گهــر ،جهان
فــوالد و ســایر شــرکت هــای منطقــه در راســتای
رشــد و رونــق اقتصــادی و اشــتغالزایی در
منطقــه ،اســتان و خــارج از اســتان اســت◘ .

● ● چشمانداز آیندهگلگهر
معــاون مالــی و اقتصــادی گل گهــر معتقد اســت
بــا اســتفاده از تدویــن برنامــه بلنــد مــدت مالــی،
ایــن رشــد طــی ســال هــای آتــی نیــز ادامــه دار
باشــد ،بــه گونــه ای که حجــم دارایی های شــرکت
کــه هــم اکنــون در ســطح  170هــزار میلیــارد ریــال
بــوده تــا پایــان ســال  1404بــا حمایتهــای مدیــر

روز معدن و گزارشی
از بزرگترین آنومالی
سنگ آهن منطقه

گهر زمین
بزرگترین
معدن
روباز
خاورمیانه

بطور متوسط از منظر
داراییها ،میزان رشد
شرکت طی  5سال گذشته
بیش از  20درصد و از
منظر فروش نیز شاهد
رشد  50درصدی بوده ایم
که نشان از روند صعودی
و رشد دائمی
شرکت داشته است

در  50کیلومتــری جــاده ســیرجان
بــه شــیراز یــک مجموعــه ای عظیــم
معدنــی وجــود دارد کــه بــه بزرگتریــن
معــدن روبــاز و دارنــده بیشــترین
ذخیــره ســنگ آهــن خاورمیانــه
معــروف اســت.
از مهمتریــن مزیتهــای گهــر زمیــن
ایــن اســت کــه بــا  643میلیــون تــن
ذخیــره ســنگ آهن بیــش از  60درصد
ذخایــر معدنــی مربــوط بــه  6معدن
فعــال منطقــه معدنــی موســوم بــه
منطقــه گل گهــر را در فــاز  3از آن
خــود کــرده اســت .از یــک ســو کیفیت
ســنگ آهــن گهــر زمیــن کــه منجــر

بــه تقاضــای بــاال بــرای محصــوالت
ایــن مجموعــه شــده و ا ســوی دیگــر
ذخیــره بــاال و عیــار خــوب ســبب
شــده گهــر زمیــن از بابــت تولیــد و
فــروش بــا توجــه بــه مزایــای موجــود
چنــدان مشــکلی نداشــته باشــد.
البتــه یکــی از مــواردی کــه معــادن
ســنگ آهن بــا آن دســت بــه گریبانند
بحــث آب و حمــل و نقــل اســت امــا
برنامــه هــای عملی گهــر زمیــن در این
راســتا نشــان مــی دهــد کــه ریســک
ایــن مــوارد هــم در ایــن مجموعــه
حداقــل خواهــد بــود.
از طرفــی بــا همــکاری شــرکتهای

توســعه معــادن و فلــزات،
ســرمایهگذاری امیــد ،گهرزمیــن،
چادرملــو ،گلگهــر و کشــتیرانی
جمهــوری اســامی شــرکت حمــل و
نقــل «جــاده ریــل دریــا» بــا اســتفاده
از پتانســیل هــای خطــوط حمــل و
نقــل زمینــی و دریایــی و بــه کارگیــری
تجهیــزات جدیــد مســاله حمــل و
نقــل را نیــز برطــرف مــی ســازد .آب
خلیــج فــارس هــم تــا ســه ســال
آینــده بــه گلگهــر و گهرزمیــن
خواهــد رســید و در مجمــوع تمــام
ایــن مــوارد حاکــی از آن اســت کــه
گهرزمیــن پتانســیلهای رشــد و
ســودآوری پایــدار را دارد و تابلــو خــود
را در بــازار ســرمایه بــاال بــرده اســت.
زمیــن جــوان ،ســود ده
● ● گهــر
ِ
شــده اســت
گهرزمیــن بــا هــدف تولیــد ســاالنه 10
میلیــون تــن کنســانتره وگندلــه بــا
حداکثــر ارزش افــزوده پــا بــه عرضــه
وجــود گذاشــت ،ایــن مجموعه طبق
برنامــه  5خــط تولیــد کنســانتره را در
خــود جــای خواهــد داد کــه تاکنــون
دو خــط هریــک بــا ظرفیــت  2میلیــون
تــن ظــرف مــدت 1تــا  1.5ســال
راهانــدازی و بــه بهره برداری رســیدند،
خــط ســه ایــن مجموعــه هــم تــا چنــد
مــاه آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد

رســید ،و پــروژه عظیــم گندلــه ســازی
ایــن شــرکت نیــز کــه بــا  99درصــد
پیشــرفت فیزیکــی در آســتانه افتتــاح
قــرار دارد مــی توانــد از ایــن شــرکت به
عنــوان یک پدیده اســتثنایی بســازد.
پدیــده ای کــه پــس از کشــمکشها
در اوایــل دهــه  80بــه تعطیلــی گرایید
امــا بــا ّ
همــت مدیــران جوانــش از
ابتــدای دهــه  90خــود را بازیافــت
و اکنــون بــه یکــی از بزرگتریــن
تولیدکننــدگان ســنگ آهــن و
مشــتقات آن چــون کنتســانتره در
کشــور درآمــده اســت.
عــاوه بــر اینهــا اشــتغالزایی وســیع
بــرای همــهی اقشــار و بــه ویــژه
خانوادههــای ایثارگــران و اجــرای
طــرح هــای طبقهبنــدی مشــاغل و
همســان ســازی حقوقهــا بــه طبقــه
کارگــر نــگاه ویــژه ای داشــته باشــد.
مهنــدس پوریانــی مدیرعامــل
گهرزمیــن معتقــد اســت چنانچــه
همدلــی و هــم زبانــی همچنــان در
شــرکت ادامــه داشــته باشــد بــا
اســتفاده از نیروهــای کارآمــد شــرکت
اعــم از کارگــران و مهندســان و بــا
حمایــت و همراهــی هیــات مدیــره
شــرکت مــی توانیــم بــه تمــام
چشـماندازهای تولیــد و اشــتغالزایی
بــا اهــداف عالــی در منطقــه دســت
پیــدا کنیــم◘ .

شنبه  3 /خرداد 1399
شماره 1219

عم
آگهي مناقصه ومي شماره /99/8ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " تهیه مصالح

 ،داربست بندی ،طراحي و ساخت و اجرای الینر الستیکی مخزن ذخیره
كنسانتره آهن دركارخانه گندله سازي شماره  "2خود را از طریق برگزاري
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا كلیه متقاضیان

ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي

 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه

ارزیابي تأمین كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتریان  -مناقصه ها

دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاكات ساعت  9الي  14روز سه شنبه مــورخ

 99/03/20در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر

مركزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز

سه شنبه مورخ  99/03/13مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل

گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آ گهی 8

عم
ي
آگهي تمديد مهلت تحو ل اپكات مناقصه ومي تجديد شده
شماره /98/76ع (نوبت دوم)

پیرو درج آگهي مناقصه و آگهي تمدید مهلت تحویل پاكات

مناقصه شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) با
موضوع " انتخاب پیمانکار جامع پروژه هاي عمراني" و همچنین

انتشار اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شركت به نشاني

WWW.GEG.IR

در بخش مشتریان و تأمینكنندگان

(مناقصه ها) به آگاهي مي رساند ،مهلت تحویل پاكات مناقصه
از روز چهارشنبه مورخ  1399/03/07به روز سه شنبه مورخ

 1399/03/13موكول گردید.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

