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همزمــان بــا شــیوع کرونــا ،چــاپ
کاغــذی نگارســتان نیــز از فروردیــن
امســال متوقــف شــد و بــرای
جلوگیــری از تجمــع کارکنــان،
ممانعــت از مراجعــات حضــوری
مــردم و توقــف توزیــع کاغــذ
سال بیست و سوم  شماره   1231شنبه  22شهریور  23 / 1399محرم الحرام  12 / 1442سپتامبر  8 / 2020صفحه  2000 /تومان
negarestan_news
روزنامــهای کــه میبایســت از
جناب آقای مهندس
بــازار آزاد پایتخــت تأمیــن میشــد
جناب آقای مهندس
 یحتمــل کــه آلــوده هــم بــود -بخاطــر حساســیتهای کرونــا
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حدود)
انتصاب جنابعالی بعنوان معاون مالی و اداری ش�هرداری سیرجان را
کردیم اما
کاغــذی نشــریه(رابامتوقوــف
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
حضور شما تبریک عرض نموده موفق و سربلند باشید.
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بدینوسیله از صاحبان حفـ
نشــریه اول شهرســتان بــا مــردم از
انتصاب جنابعالی بعنوان معاون مالی و اداری شهرداری سیرجان
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لطف همیشــگی مــردم از مخاطبان
ع�رض نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از خداوند متعال
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انتصاب جنابعالی بعنوان معاون مالی و اداری ش�هرداری سیرجان را
خواهانیم.
اطالعرســانی اخبــار و رویدادهــای
حضور ش�ما تبریک عرض نموده موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از
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این مساله موجب شده تا پاییز و زمستان امسال،
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اینــک کــه فضــا بــه ســمت عــادی
بسیار چالش برانگیز به نظر برسد.
گفتگو با محمد جواهری
شــدن امــور مــی رود همزمــان بــا
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مجم عم
آگهی دعوت هب ع ومی عادی بطور فوق العاده
تجه
شرکت یزات تهوهی سیرجان( با مسئولیت محدود)
هب شماره ثبت  807و شناهس ملی 10860525341

بدینوسیله از صاحبان سهام شرکت تجهیزات تهویه
سیرجان ( با مسئولیت محدود) و نمایندگان آنان
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور

فوق العاده شرکت که راس ساعت  11روز چهارشنبه
مورخ  1399/7/2در تهران خیابان خردمند شمالی
کوچه چهارم پالک  24طبقه دوم برگزار می گردد

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

 .1انتخاب اعضاء هیات مدیره

 .2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت
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خبر

 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.

اقتصاد
بدون آگاهی وارد فعالیتهای اقتصادی نشوید

دنیای جذاب بورس
گفتگو با سجاد گلزاری مدرس و ف ّعال حوزه بورس

علی حاج محمدی
ایــن روزهــا در کنــار همــه بازارهــا و فعالیــت هــای اقتصــادی ،بــازار بــورس نیــز
رونــق خــود را بازیافتــه و بــه محلــی بــرای ســرمایه گــذاری و کســب درآمــد
شــهروندان اضافــه شــده اســت .تــا چنــد ســال پیــش معــدود افــرادی بــه ایــن
بــازار ورود مــی کردنــد و فضایــی راکــد وکــم جنــب و جــوش بــر بــورس ایــران
حاکــم بــود امــا یکــی دو ســال اخیــر بویــژه در ماههــای گذشــته از بــورس
بیشــتر و بیشــتر میشــنویم و بــا وجــودی کــه در یکــی دوهفتــه گذشــته
بــا نوســان همــراه بــود امــا بــه نظــر میآیــد دولتمــردان و سیاســتگزاران
اقتصــادی کشــور بــر ایــن تنــور همچنــان میدمنــد و مــردم نیــز بــه آن روی
خــوش نشــان دادهانــد .بــرای آگاهــی و آشــنایی بیشــتر بــا چنــد و چــون ایــن
بــازار بــا یکــی از ّ
فعــاالن و مدرســان حــوزه بــورس در ســیرجان بــه گفــت و گــو
نشســتیم .ســجاد گلــزاری کارشــناس و تحلیلگــر بــازار ســرمایه کــه مدیریــت
شــرکت ایدهپــرداز پــارس را نیــز بــر عهــده دارد پاســخگوی ســواالت مــا در ایــن
زمینــه شــد.
◄ برای ورود به بازار بورس و آشــنایی با
این بازار که حرف و حدیث بسیاری ایجاد
کرده است چه باید کرد؟
بورس دنیای جذابی اســت .در شروع صحبتم
عــرض کنم شــما اول باید بهخوبــی با بورس
آشنا شوید و سپس در آن سرمایهگذاری کنید.
ورود بدون آگاهی و شناخت یعنی ضرر و زیان
و شــاید ناامیدی برای همیشــه از بازاری که
میتواند درآمدزا باشــد .برای آموزش و آشنایی
با بورس نیز راههای زیــادی وجود دارد :کتاب
خواندن و دیدن ویدیوهای آموزشــی میتواند
فرد را با بازار بورس آشــنا کند .بعد از آشنایی
کامل ،شما میتوانید به چند روش به موفقیت
برســید .یکی از این روشها این است که شما
بتوانید بازار را تحلیل کنید .روش دیگر موفقیت
در بورس این است که شــما بتوانید از نظرات
و تحلیل دیگر متخصصان برای خرید و فروش
استفاده کنید و روش بعدی هم این است شما
با اســتفاده از صندوقهای ســرمایهگذاری که
شرکتهای سرمایهگذاری دارند ،سرمایهگذاری
کنید و ساالنه سود خود را دریافت کنید .اینها
روشهای رســیدن به موفقیت در بورس است،

ولی اینکه بخواهید حرفهای وارد بورس شوید،
یکی از مهمترین شــرطهای الزم آن داشــتن
تجربه به همراه علم این کار اســت .وقتی شما
تحلیلگر بورس هســتید باید شروع کنید به
تحلیل کردن سهام در بازار با استفاده از این علم
و به مرور تســت کنید ببینید تحلیل شما چه
نتیجهای داشته است .با این شیوه به مرور شما
به اشتباهات خود پی میبرید و متوجه میشوید
که کجا باید درست عمل کنید.
◄ این روزهــا بازار بورس دچار التهاب و
دستخوش نوسان شده چرا؟
بله بورس این روزها دستخوش نوسانات زیادی
اســت .اینکه چرا اینگونه است دالیل فراوانی
دارد .بورس جای مسائل تک عاملی نیست .این
که گمان کنید میتوانید بنشینید و صد درصد
بــورس را تحلیل قطعی کنیــد هرگز اینگونه
نیســت که اگر اینگونه بود دیگر بحث علم و
تحلیل و ریسک نبود بلکه یک ماشین کار شما
را انجام میداد.
اینکه در بورس عوامل متعدد و پیشبینی نشده
نقش ایفا میکنند دلیلی است بر عدم پیشبینی
صد درصدی در آن .برای مثال در مورد همین

نوســانات اخیر ،اقتصاد ما نفت محور بود یعنی
بودجه کشور ما بر روی نفت سوار بود و تا زمانی
که نفت مشتری داشت از لحاظ بودجهای مشکل
زیادی نداشتیم ولی زمانی که تحریم ها شدید
شد و نفت فروشش سخت شد تأمین بودجه با
مشکل مواجه گردید .این اتفاق اگرچه به اقتصاد
ما فشار آورد ولی ُحسنهایی هم داشت .اینکه
صرفاً نباید بودجه با نفت گره بخورد .دولتمردان
ما باید زودتر این کار را انجام میدادند .ما دیر به
فکر اقتصاد بینیاز از نفت افتادیم چرا که تأمین
بودجه با درآمد نفت بســیار سهل الوصول بود.
ولی االن دیگر الزم است که نفت از دل اقتصاد
ما کنده شــود و بودجــه از فاکتورهای دیگری
هم توانایی تأمین داشــته باشد .کاری که بقیه
کشورهای بدون نفت انجام میدهند.
◄ البته مالیات هم میتواند بازوی دیگری
برای تأمین بودجه باشد...
بله کامال درســته اما دو نکته را در اینجا نباید
فراموش کرد اول اینکه در کشــوری که همواره
فشــار مالیاتی چندانی وجود نداشته نمیتوان
با افزایش فشــار ،مالیاتها را بسیار باال برد .این
اتفاق باید پله پله صــورت گیرد .از طرف دیگر
باید سازوکاری اندیشید که رونق تولید و کسب و
کار تأمین شود تا مالیات دهنده شرایطی داشته
باشد تا بتواند مالیات بیشتری پرداخت کند.
◄ پس دولت در ایجاد فضایی برای رشد
و اقبال عمومی به بازار بورس نقش اصلی را
بازی کرده است؟
کام ً
ال .هدف دولت روی گســترش بازار سرمایه
قرار گرفته و کمک به رونق تولید .چون با ورود
نقدینگی و اســتفاده صحیح ازآن شرکتها با
افزایش تولید و راهاندازی طرحهای توسعه روبرو
میشــوند .این مهم ،هم به اشتغالزایی منجر
میشود و هم درکنار افزایش تولید ،سهامداران

هم از رشد شرکت سود میبرند ،کاری که باید
خیلی زمان پیش انجام میدادیم.
◄ ولی به نظر میرســد در ماههای اخیر
ورود به بازار بورس خیلی زیاد شــده و
جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
بله درسته ولی ما دیر شــروع کردیم .فرضاً در
اقتصاد آمریکا 70درصد مــردم در بازار بورس
ف ّعال هستند ولی در کشور ما تنها  2درصد در
حوزه بازار ســرمایه فعالیت میکنند و با وجود
این همه ســرو صدایی که ایجاد شده و به نظر
هم میآید خیلی شلوغ شده اما تازه ما فقط به
 5درصد رسیدهایم.
◄ جریان ورود بیشتر شرکتهای دولتی
به بازار بورس چیست .منظور اخباری است
که دائم ًا از حضور این شرکتها در بورس
میشنویم؟
ببینید دولت برای تأمین کسری بودجه به بورس
روی آورد و اقدام به فروختن داراییهای خودش
در بورس به مردم برای تأمین کسری بودجهاش
کرد .از طرفی ناگفته نماند کشــور ما به دلیل
تورم که همیشه داشتهایم و دلیل آن هم رشد
نقدینگی است بایستی روی خوش به بازار بورس
نشان میداد چرا که تنها بازاری که میتواند این
نقدینگی راکنترل کند بورس است .پس دولت
با فروش داراییهای خودش در بورس و کنترل
نقدینگی میتواند تــورم را نیز کنترل کند .در
بعضــی دولتها که افزایش نقدینگی دارند این
کنترل میتواند بر طبق نظریههایی تصمیم به
سوزاندن نقدینگی کنند .به نظر میآید دولت ما
هم به این فکر افتاده که در بازار بورس و دالر با
ایجاد نوساناتی این هدف را دنبال کند.
◄ با توجه به این شرایط چه توصیهای به
مردم در استفاده از این بازار دارید؟
به شدت توصیه میشود مردم بدون آموزش وارد
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شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد انجام عملیات تامین سبد پالستیکی و
کارتن جهت بسته بندی محصوالت گلخانه ای هیدروپونیک و مرکبات مجتمع کشاورزی
ابراهیم آباد خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت ها یا افراد
حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل
می آید .متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت
 www.pistachio-tooka.irو یا به آدرس سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی،
حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان  ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد و یا ارزوئیه،
روستای وکیل آباد ،مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات ساعت  14روز یکشنبه  1399/6/30و زمان برگزاری
مناقصه ساعت  16صبح روز یکشنبه مورخ  99/6/30در دفتر مرکزی شرکت واقع در
سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  034-42304403واحد بازرگانی و شماره همراه
 09127607822کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمایید.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

این بازار نشوند .شــرایط این روزهای بازار ما و
ریزشهای بهوجود آمده ،در ذات بورس هست
و مردم باید متوجه باشــند همیشه بازار بورس
صعودی نیســت اما افرادی که ســهام بنیادی
خرید کردهاند نباید نگرانی خاصی داشته باشند
و در بلند مدت همیشه صعودی خواهد بود.
◄ از نظر شما و با توجه به بازار ایران آیا در
مجموع ورود مردم به بورس مثبت است؟
قطعاً ،با تبلیغات فرهنگی که دولت انجام داد
پول جامعه را به بازار بورس سوق داد .مردم برای
ِ
حفظ ارزش پولشان روی آوردند به بورس و
این اتفاق خوبی است .ولی همانطور که گفتم
بدتریــن اتفاق ممکن این اســت که بعضی
بدون آموزش شــروع کنند به سرمایهگذاری.
شدت نیاز به
چون بورس بازاری اســت که به ّ
علم و آموزش دارد .بازار بورس فراز و نشــیب
دارد و این ذات بازارهای مالی اســت .مردم ما
همچنان فکر میکنند که بورس همیشــه رو
به صعود اســت .بورس رو به صعود است ولی
نه در کوتاه مــدت ،بلکه در بلند مدت .یعنی
بازار بورس در تمام کشورها در بازه بلند مدت
رشد صعودی دارد ولی در کوتاه مدت اینطور
نیســت .منظورم از بلند مدت سالیانه است،
ما در بازار بــورس تحلیل تکنیکال و تحلیل
بنیادی و روانشناسی معامالت داریم .تحلیلی
شدت نیاز میشود
که کم کم دارد در بازار به ّ
تحلیل بنیادی است .چون زمانی مردم اقدام
به خرید سهام شــرکتی میکنند باید اطالع
داشته باشــند که حق مالکیت چه شرکتی
را میخرنــد .آیا این شــرکت بــا این قیمت
واقعاً ارزش ریسک سرمایهگذاری دارد و این
قیمت ارزش ذاتیاش اســت؟ آیا در شرکتی
که ســرمایهگذاری میکنند سودآوری دارد؟
میتوانــد در آینــده تولید و فروش داشــته
باشد؟ متأسفانه بســیاری بدون آگاهی دارند
اقدام به خرید و فــروش میکنند چون دید
مردم به بورس به چشم کسب درآمد شده نه
شدت
ســرمایهگذاری و در انتها این افراد به ّ
متضرر میشــوند .ما فعــ ً
ا بهترین روزهای
بورس را شــاهد هستیم چون این روندی که
شکل گرفته باالخره روزی به کار خودش پایان
میدهد و روند نزولی بازار شــکل میگیرد و
آنجاست که افرادی که بدون آگاهی اقدام به
خرید میکنند در دام بازار گرفتار میشوند و
چه بسا ضررهای سنگینی هم متحمل شوند
در صورتی که کلیه کارشناسان دائما هشدار
میدهند بدون آگاهی وارد این بازار نشوید.
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نقد و نظر

مردم حق دارند در صف دالر و بورس بایستند

این چه اقتصادی است
که داریم؟

گروه اقتصاد

بعد از اینکه ضعیت بورس نامتعادل شــد ،مردم دوباره برای خرید
دالر  22هزارتومانــی جلــوی صرافیهــای بانکی صف کشــیدند.
عــدهای پول خود را به بازار ماشــین و خانــه ریختهاند .آنهایی که
پــول دارند هــرکاری میکنند تــا ارزش پول خــود را حفظ کنند
و البتــه آنهایی هــم که ســرمایهای ندارند فقط تماشــا میکنند.
اگر وضعیت اقتصاد کشور به سامان بود ،میشد یقه افراد را گرفت و از
آنها پرسید چرا پول خود را وارد چرخه تولید نمیکنید؟
اما امروز باید دســتها را در برابر این عده باال برد و به آنها حق داد
که به دنبال حفظ داراییهای خود هستند.ارزش پول کشور هر روز
پایین میآید .اگر فردی روز گذشته  10میلیون تومان سرمایه داشت
با باال رفتن قیمت ارز ،ارزش پول او به  8میلیون تومان میرســد و
به معنای واقعی کلمه مردم شــاهد آب شدن سرمایه خود هستند.
هر عقل اقتصادی میگوید در وضعیت فعلی کشور نگه داشتن پول
نقد یعنی هدر دادن ســرمایه و به خاطر همین صف بورس و خرید
دالر ،ماشــین و خانه شلوغ اســت.مردم گناهی ندارند ،شب که می
خوابند فردا صبح می بینند قیمت خودرو دنا که در داخل هم تولید
میشود به  550میلیون تومان رسیده است .واقعا آنها باید چه کنند؟
شوخینیستدیگرشمادرایرانبا50میلیونتوماننمیتوانیدماشینصفر
بخرید! 50میلیون تومان زمانی نه چندان دور پول محترمی بود اما االن ...
اقتصاد ایران ،برنامه ریزی خانوادهها را به سمت نابودی کشانده و دیگر
نمیشود پول پسانداز کرد و گفت با این پول  10ماه دیگر یک پراید
میخرم .شــاید  10ماه دیگر با همان پول دوچرخه هم نشود خرید!
مردم حق دارند در این بلبشــو ،ســرمایه خود را حفظ کنند .برخی
میپرسند چرا مردم پول خود را وارد تولید نمیکنند؟
پاسخش مشخص است .چون تولید پرریسکترین کار اقتصادی در
ایران شده است.
تولیــد کنــد که بعــد بدهــکار بانــک شــود؟ و بعــد کارگران
تولیــدیاش بــه دلیــل نگرفتــن حقــوق از او شــکایت کنند؟
و در نهایــت بــه عنــوان یــک بدهــکار راهــی زنــدان شــود؟!
بــا هزار زحمــت کاال تولید کند و بــه بازار بفرســتد و بعد ببیند
همــان جنــس را از چیــن وارد و بــازار را قبضــه کردهانــد؟!
وضعیت مردم مثل کسانی است که در گذشتههای دور دچار ،راهزنها
میشدند و هرآنچه داشتند را از دست میدادند .امروز مردم اگر مال
خود را سفت نچسبند ،اقتصاد نابسامان ایران آن را چپاول خواهد کرد.
بهتر است به جای مردم از کسانی که در مصدر کار نشستهاند ،پرسید
که این چه اقتصادی است که ساختهاید؟ با تولید کشور چه کردهاید؟
چه بالیی سر ارزش پول ملی آوردهاید؟ /عصر ایران
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شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد انجام عملیات برداشت ،تخلیه ،سورت و
بارگیری محصوالت مرکبات ،گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد
خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت ها یا افراد حقیقی که
توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت
 www.pistachio-tooka.irو یا به آدرس سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی،
حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان  ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد و یا ارزوئیه،
روستای وکیل آباد ،مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات ساعت  10صبح روز یکشنبه  1399/6/30و زمان
برگزاری مناقصه ساعت  11صبح روز یکشنبه مورخ  99/6/30در دفتر مرکزی شرکت
واقع در سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی
کرمان  ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  034-42304403واحد بازرگانی و شماره همراه
 09127607822کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمایید.
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توگو
گف 
حال اجراست و احتماالً تا یکی دو ماه آینده
تغییرات سختافزاری برای تغییر مناسب
آنجا میشود انجام داد .چمن آماده است
اما صرفاً همین چمن خوب را دارد .فضای
مناسب برای تعویض لباس ،دوش آب گرم،
َفنسکشی در دستور کار قرار دارد و کارها
به صورت روزانه رصد میشــود و به امید
خدا امکانات سختافزاری مهیا میشود که
شرایط برای تمرین مناسب باشد.

گفتگو با محمد جواهری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر

مدیریت هزینه در فوتبال

 درست است که گلگهر یکی از بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور به شمار میآید اما بودجه باشگاه محدود و معین است .اهل
ریخت و پاش نیستیم .اهل کارهای خالف عرف و یا بازی کردن با رقمهای نامعقول هم نیستیم
بیژن ادبی

دادنشان بودیم وارد مذاکره شدیم و تقریباً
سعی کردیم ترکیب اصلی ۶بازی پایانی را
نگه داریم که منجر به  ۴بُرد و دو مساوی
روبهروی تیمهای َق َد ِر پرسپولیس و فوالد
شد.
برای انتخاب ســرمربی نیز ،چون ســال
گذشته یکی از ســختترین فصول لیگ
برتر ایران بود که بخاطر کرونا  ۱۵ -۱۴ماه
طول کشید و استرسهای زیادی به ما وارد
شد و به دلیل نتایج نامناسبی که گرفتیم
و لحظات را ب ه ســختی ســپری کردیم
همین موضوعات سبب شد که با مجموعه
همــکاران در گلگهر تصمیــم بگیریم از
همین ابتدا با انتخاب مناسب سرمربی در
فصل تازهای که از راه میرسد ،نه تنها تیم
استرس ســقوط نداشته باشد که در نیمه
اول جدول یا نیمه باالی جدول قرار گیرد.

 آقای جواهــری ضمن تبریک
بخاطر بازیهای خــوب تیمتان در
هفتههای پایانی که به بقای تیم در
لیگ انجامید آخرین وضعیت تیم را
برای خوانندگان ما توضیح میدهید؟
به نام خدا .با سالم به مخاطبان نگارستان و
سپاس از شما و همکارانتان در آن نشریه
وزین .روزی که سوت پایان بازی زده شد و
بازی با ذوبآهن تمام شد ،بالفاصله پس
از پایان بازی ،کار ما برای فصل بعد شروع
شد .ما در  VIPبودیم ،اولین دغدغه من،
صبح بعد از بازی و بازگشــت به سیرجان،
حفظ شــاکلهی اصلی تیم و انتخاب یک
سرمربی مناسب بود .اکثر بازیکنانی که با
ما همراهی کرده بودند عالقهمند به ادامه
همــکاری در فصل جــاری بودند ،ما هم
شروع به تمدید قراردادهای آنها کردیم.
تمــام تالشمان هم بر این بود که ترکیب
اصلــی فصل قبل را حفظ کنیم چراکه ما
ِ
تجربه خیلی بدی از سال گذشته داشتیم
زمانــی که تیم مــا به لیــگ برتر صعود
کرد ،متأســفانه شــاکلهی اصلی تیم را
حفظ نکردیم و از این جهت خیلی ضربه
خوردیم .من ،بازیکنانی را که موجب صعود
ما به لیگ برتر شده بودند ،از سال گذشته
و سال قبل از آن ،حفظ کردم اما سرمربی
اعتقاد داشت که باید ۳یا  ۴بازیکن خارجی
گرفت و بعضی از بازیکنان نیز کیفیت الزم
را ندارند .علیرغم تمدید قرارداد با بعضی از
بازیکنان سال گذشته در لیگ برتر و فصل
اول ،سرمربی وقت آقای «وینگو بگوویچ»
آنها را از تیم کنار گذاشت ،امسال نیز ما
برای اینکه تیم با مشــکل خاصی مواجه
نشود و یکباره تیم از بازیکن خالی نشود،
برای حفظ تیم ،بعد از ســوت پایان بازی
بــا ذوب آهن ،با تعــدادی از بازیکنان که
قرارداد یکساله داشتند و نگران از دست

برای انتخاب سرمربی چه کردید و
چه اهدافی در نظر داشتید؟
با توجه به آنچه گفتم در جلســه شورای
مدیران شــرکت به مثابهی هدف گلگهر
در قرار گرفتن نیمه باالی جدول ،انتخاب
یک ســرمربی خوب مــورد تصویب قرار
گرفت .یکی از گزینهها ،امیر قلعهنویی بود
که جلســات مذاکره را با او شروع کردیم.
نماینده هیأت مدیره نیز در جلسات گفتگو
حضور داشــت که خوشــبختانه به توافق
رسیدیم .با اســتراتژی که از ابتدا انتخاب
کردیــم ،االن هم درگیر نقــل و انتقاالت
شروع فصل هستیم.
چه شد که به قلعه نوعی رسیدید.
افراد دیگری هم گویا مطرح بودند؟
آقای قلعهنویــی از پرافتخارترین مربیان
ایران محسوب میشود .هیچکس نمیتواند
به عملکرد قلعهنویی خرده بگیرد .چندین

دعوت به همکاری

ســال در فوتبــال ایران حضور داشــته و
بیشــترین قهرمانی را در کارنامه دارد .در
کار سرمربیگریِ استقالل و سپاهان ،موفق
بوده دو تیمی که همیشه از تیمهای مدعی
بودهانــد .انتخاب او با هدف ما هم تطبیق
داشــت که تثبیت در نیمه باالی جدول
لیگ برتر و حتی قهرمانی است .ایشان هم
وقتی آمدنــد و محیط را دیدند پذیرفتند
که باشــگاه گلگهــر رو انتخــاب کنند.
محیطی که هم زیرساختهای سطح باال
و همچنین آرامش و شرایط ایدهآل دارد.
آیا قرارداد او نهایی شده و دیگر
هیچ مشــکلی برای همکاری وجود
ندارد .قرارداد ایشان چه میزان است،
برای این میپرسم که اخبار و شایعات
درمورد ارقام باال در فضای مجازی و
رسانهها شکل گرفته است.
درست است که گلگهر یکی از بنگاههای
اقتصادی بزرگ کشور به شمار میآید اما
بودجه باشگاه محدود و معین است .اهل
ریخت و پاش نیستیم .اهل کارهای خالف
ُعرف و یا بازی کردن با رقمهای نامعقول
هم نیســتیم .آقای قلعهنویی هم اعتقاد
دارد که ما به دنبال بازیکنانی با رقمهای
عجیــب و غریب نیســتی م و پذیرفت که
یک اسپانســری به نام شرکت صنعتی و
معدنی گلگهــر دارد .قطعاً پس از بازدید
از زیرســاختهای ما اطالعات و بازخورد
مثبتی گرفت .متوجه شــدند که باشگاه
گلگهر ساختار حرفهای همانند مث ً
ال فوالد
مبارکه اصفهان ،سپاهان و فوالد خوزستان
دارد .ســاختار منظــم نیروی انســانی و
تشکیالت و هدف ما رو هم پذیرفت .پس
از چندین سال کار پر دغدغه و پراسترس
به دنبال یک فضای آرام بودیم که خدا رو
شکر به یک توافق خوب با وی رسیدیم.

 در مورد مبلغ قــرارداد چیزی
نگفتید؟
در مورد مبلغ قرارداد باید بگویم که به هیچ
عنوان این رقمها صحت ندارد .متأســفانه
نمیتوانم رقم را بگویــم ،از من نخواهید
که مبلــغ را بگویم ،مبلغ خیلی منطقی و
معقول است .با توجه با اینکه شایعاتی که
هســت اما این مبلغ قرارداد ،جزو اسرار ما
اســت و من باید َمحرم اسرار ایشان باشم.
واقعاً متأسف هستم که برخی نتایج خوب
درخشــان مــا را ندیدند .مــن معموالً
و
ِ
مصاحبه نمیکنم و بیشتر عالقه دارم که
کار کنم .امســال سال ششم مدیریت من
اســت .عملکرد خودم و باشگاه تحت امرم
را با نتایج نشــان میدهم .بعضیها تعمدا ً
نتایج خوب و عملکرد موفق را میخواهند
به مسائل مالی ارتباط بدهند که واقعاً هیچ
ربطی ندارد.
 اما همه جا صحبــت از مخارج
سنگین است..
ببینید ما با بودجهای که دوسال پیش تیم
گلگهر را به لیگ برتر آوردیم ،آنسال در
لیگ دسته یک کشور شاید بتوانم بگویم
تیم هشــتم یا نهم بازار نقــل و انتقاالت
شدیم و توانســتیم بازیکنان با کیفیت با
قیمت مناســب بگیریم .پایــان فصل که
گلگهر به لیگ برتر صعود کرد ،کل مبلغی
که گلگهر آنروزها در حوزههای ستادی،
پشــتیبانی ،هتلینگ و ترانســفر ،پاداش،
ن و کادر ف ّنی هزینه کرد ،باور
جذب بازیک 
اول دســته اول نبود .اما
کنید در ده تیم ِ
مبالغی بعدها در رســانههای کرمان دیدم
مطرح کردنــد که  ۴یا  ۵برابر رقم واقعی
بود .آنها میخواســتند صعود ما به لیگ
برتر را لوث و ضعیف کنند و وصلش کنند
به اینکه چون از منظر مالی خوب هستند
موفق میشــوند .حاضرم در هر رســانه
تصویری یا مکتوبی قراردادهای بازیکنهای
گلگهر و کادر ف ّنی را منتشر کنم و مقایسه
کنیم با همه لیگ برتــر .آقای «دادکان»
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تیــم فوتبــال گلگهــر کــه ســال گذشــته بــه لیــگ برتــر صعــود کــرد در نیــم فصــل اول نتایــج خوبــی نگرفــت و بــه
رغــم یکــی دو پیــروزی در بازیهــای بعــدی امــا رونــد ناکامــی تیــم تــا اواخــر فصــل نیــز دنبــال شــد تــا جایــی کــه تــا
ّ
چنــد هفتــه بــه پایــان ،کابــوس خطــر ســقوط تیــم بــه لیــگ پایینتــر ،کادر فنــی و بازیکنــان را هی ـچگاه رهــا نکــرد.
امــا در هفتههــای پایانــی و پــس از اســتعفای مجیــد جاللــی و برگردانــدن وی بــه تیــم ناگهــان ورق بــه نفــع گلگهــر
برگشــت تــا بــا چنــد ُبــرد پیاپــی و کســب امتیــازات متوالــی خــودش را از انتهــای جــدول جــدا و جایــش را در رده دهــم
کادر نگــران تیــم ،متصــور نبــود .محمــد جواهــری
لیــگ تثبیــت کنــد .جایــی کــه تــا قبــل از آن تصــورش هــم بــرای ِ
مدیرعامــل باشــگاه در رأس ایــن مجموعــه کــه بیشــترین فشــارها را در آن روزهــا تحمــل میکــرد و قطعــا در
صــورت ســقوط میبایســت نفــر اول پاســخگویی باشــد شــاید بیشــتر از همــه از نتایــج پایانــی و ابقــای ســرفرازانه
تیــم در لیــگ ابــراز خوشــحالی کــرده اســت .اکنــون امــا دو ســه هفتــه پــس از آن همــه اســترس در فضایــی آرام
مدیرعامــل باشــگاه را بــه یــک گفتگــو دعــوت کردیــم.
در ایــن گفتگــو کــه دو ســه ســاعت در دفتــر محمــد جواهــری بــه اتفــاق همــکارم مصطفــی زیدآبــادی صــورت گرفــت
وی بــه ســواالت مختلــف مــا بــا حوصلــه پاســخ گفــت...

 برای نقل و انتقاالت چه کردهاید؟
ضمــن اینکه مــا ترکیــب اصلی فصل
قبل رو حفــظ کردیم اما در باشــگاه به
دنبــال بازیکنان با کیفیتی هســتیم که
تفکرات تاکتیکی ســرمربی را انجام بدهد
و از نظر اخالقی مورد تأیید ایشــان باشد.
قلعهنویــی را در این چندروزه مربی دیدم
اهل مشــورت و کار گروهی است و به
که ِ
خِ ر ِد جمعی اعتقــاد دارد .امیدوارم مابقی
بازیکنان که مورد تأیید ایشان هستند هم
به تیم اضافه شوند.

مشــاور وقت ورزشی وزیر صنعت بودند و
در جریان ریز مســائل گلگهر و صعود ما
هستند .ما با سقف محدودی که داشتیم،
قرارداد بسته بودیم اما بازیکنانی با کیفیت
انتخاب کردیــم .چون منتظر نماندیم که
وارد بازار کاذب نقل و انتقاالت شویم.
زمانی که همه درگیر جام جهانی بودند ،با
یکسری بازیکن با کیفیت قرارداد بستیم
که بسیاری شخصیتهای مطرح فوتبالی
شهرستان به من کمک دادند .در آن بازه
زمانی ،محسن ایراننژاد ،قاسم شهبا ،اصغر
حدیــدی ،دکتر قرایی ،آقای بدخشــان،
مهندس عتیقی کمک دادند .پشــت پرده
مشورت میکردیم که مث ً
ال بهترین بازیکن
باالزن لیگ چه کســی اســت ،یا بهترین
بازیکن سرعتی در لیگ دسته اول کیست.
با مشــورت گرفتن از جامعــهی فوتبالی
و پیشکســوتهای فوتبال ســیرجان به
ویژه آقایان ایراننژاد و شــهبا ،بازیکنهای
خوب را با قیمــت منطقی جذب کردیم.
یک روزی مــن صادقانه اعداد قراردادهای
بازیکنان و کادر ف ّنی و هزینهها را منتشر
خواهم کرد .برخی رسانههای مغرض حتی
نه صرفاً  ۲برابــر که با کمال بیانصافی ۴
برابر هزینه واقعی رفتــن ما به لیگ برتر
را به دروغ منتشر کرده بودند .ما با همان
بودجه محدود و مشــخصی که داشتیم
بــه موقع هزینه کردیــم و تعهداتمان را
پرداخت کردیم .باشــگاه گلگهر قبل از
اینکه من به عنــوان مدیرعامل انتخاب
بشــوم در مدیریتهای قبلی زمان آقای
رادفر ،زمان آقای کشــاورز ،آقای ایراننژاد
در حــوزه تعهدات پرداخــت موفق بود و
همواره به تعهدات مالیاش عمل میکند.
ورود ما به لیگ برتر نیز صرفاً بر اثر همدلی،
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مهندس مهدی زارعی

نصرت آبادی 09132479177
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مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما
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و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده از خدای

سید مهدی هاشمی

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
از خدای متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و برای شما
بزرگواران صبر و اجر مسئلت داریم.

متعال علو درجات برای آن مرحوم و برای ش�ما

صبر و اجر مسئلت دارم.

خانواده حسین سپهری رنجبر

مهدی مکی آبادی

اطالعیه فوری

م
شرکت تعاونی سکن فرهنگیان سیرجان

احتراما بدین وسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان سیرجان ( اعضای شهرک

بعثت ،شهرک غرضی ،شهرک  120هکتاری ،و سایر اعضا که از مزایا شرکت استفاده نکرده اند) تقاضا می شود
ظرف مدت یکماه جهت تعیین و تکلیف ( تکمیا مدارک پرونده  ،اخذ س�ند و غیره) به دفتر ش�رکت واقع در

خیابان فرمانداری مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن  42265665-42252302از ساعت  10الی  12تماس حاصل
فرمایند ( .در صورت عدم مراجعه عضو ،عواقب آن برعهده خود عضو می باشد.

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان سیرجان

تالش مضاعف و پایبندی بازیکنان و کادر
ف ّنــی روی داد.آقــای دادکان وقتی رقم
قرارداد را فهمید ،به من گفت کار بزرگی
کردی اما متأسفانه در همین شهر و یا در
استان کرمان ،بعضیها خواستند پیروزی
پرافتخار تیم را کمرنگ کنند .بخش مهمی
ن بازیکنان را امسال مس رفسنجان
از هما 
آورده اســت ،اسامیشان مشخص است و
میدانید چه کسانی هستند ،بالغ بر ۷-۶
نفر از بازیکنان ســابق ما اکنون در آنجا
هستند ،بازیکنانی با اخالق ،با کیفیت باال
و البته کمتوقع در حوزه مالی .االن هم در
لیگ برتر ،هر زمان سایر باشگاهها بخواهند
شفافسازی کنند ما نیز ارقام را به صورت
عمومی بیان خواهیم کرد.
 پس از صعود تیــم ،روند آماده
السالم)
سازی ورزشگاه امام علی(علیه ّ
در نوع خودش کمنظیر بود .توضیح
میدهید چگونــه این تصمیم گرفته
شد؟
روزی که باشگاه قرار بود بیاید لیگ برتر،
در آن زمان ما قراردادی با یکی از بهترین
شرکتهای تولیدکنندهی چمن مصنوعی
دنیا که هلندی هم بود ،منعقد کردیم که
رول چمن مصنوعی موجود در ورزشــگاه
ِ
اختصاصی گلگهر (شــهید سلیمانی) را
جمعکنیم و رول چمن مصنوعی هلندی
را ظــرف  ۴۵روز پهنکنیــم و بازیهای
گلگهر را برای ســال اول حضور در این
لیگ ،در ورزشــگاه اختصاصی خودمان با
چمن مصنوعی درجه یــک انجامدهیم،
اما آن شــرکت با یک ایمیــل اعالم کرد
شما در لیست تحریمهای جدید هستید
و ما نمیتوانیم به قرارداد متعهد باشیم و

عذرخواهی میکنیم .شــما درنظر بگیرید
که دو ،سه ماه مانده به بازیهای لیگ برتر
با یک ایمیل صرفاً مواجه شویم که حاکی
از عدم همکاری است .در این بازهی زمانی
اندک ،تنها راه ما این بود که استادیوم امام
السالم) که خو ِد باشگاه گلگهر
علی(علیه ّ
یک چمن طبیعی بسیار خوب آنجا کشت
کرده بود ،ساز و کارهایش را انجام دهیم.
با ســختگیریهایی که انجام شد برای
حفاظت از سالمت هواداران ،سازمان لیگ
گفت که باید گیــت الکترونیک ،دوربین
مدار بسته تعبیه شود و جایگاه صندلیها و
سکوها همه شمارهگذاری شود و باید vip
و  vvipو جایگاه مناسب و جداگانه داشته
باشــید و این جایگاهها از هم جدا باشند.
جدی مواجه شدیم.
با حجمی از کارهای ّ
سیرجان ،استادیوم نداشت ،مجبور شدیم
یک تیم ،یک کارگــروه ،مدیریت پروژه را
آقای مهندس عتیقی به عنوان عضو هیئت
مدیره باشــگاه و مدیر مجتمع گلگهر به
عهده بگیرند و به دســتور آقای مهندس
مالرحمان ،مدیرعامــل گلگهر با حضور
معاونان ف ّنی مهندسی و مدیران عمرانی،
ایمنی ،انرژی ،رفاهی ،باشــگاه ،حراست،،
یــک کارگروهی از  ۷تــن از مدیران زیر
نظــر مدیریت پروژه یعنــی آقای عتیقی
کار را شــروع کنند .مهندس مالرحمان،
خودشــان و معاونین و مدیران ارشــد به
صورت هفتگی سر میزدند ،به موازات آن
فرمانــدار وقت ،رییس اداره ورزش جوانان
وقت و رییس هیئــت فوتبال وقت مرتب
جلسات روزانه داشــتیم تا ورزشگاه امام
علی را به وقــت آماده کنیم .در این میان
بین مسئولین و نماینده محترم شهرستان
یک اهتمامی ایجاد شــده بود که 

جناب آقای

حاج اسماعیل
خواجویی

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان رئیس ش�ورای شهرستان

انتخاب شایس�ته جنابعالی به عنوان رئیس ش�ورای شهرستان

متعال مسئلت می نماییم.

تبریک عرض نموده موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم

سیرجان را تبریک عرض نموده ،موفقیت روافزونتان را از خداوند

شهرداری و شورای اسالمی بخش پاریز

این ورزشــگاه راهاندازی شود .تمام تمرکز
باشــگاه معطوف به آماده کردن ورزشگاه
السالم) با استانداردهای روز
امام علی(علیه ّ
شد و در یک بازه زمانی نزدیک به دو ماه،
استادیوم آماده شد که خودش یک سرمایه
برای شهرستان است
 چه شد که تمرینات تیم به تهران
منتقل شد.؟
ببینیــد چمن اســتاندارد در ســیرجان
الســام) بود.
فقط همین امام علی(علیه ّ
اســفند  ۹۸چمن کشت شد .داشتیم کار
زیرســازی را میکردیم .چمن پیام نور را
قب ً
ال نداشتیم .ســیرجان در ابتدای فصل
یک چمن داشت که روزانه  ۴۰۰نفر نیروی
انسانی در آن کار میکردند و قابل تمرین
نبود .باالجبار با تأکید ســرمربی به تهران
رفتیــم و در کمپ تمرینــی الیاف که در
حاشیه شهر تهران است ،تیم مستقر شد.
پــس از آنکه تمرینات در تهران شــروع
شد و وارد مســابقات شدیم و تیم نتیجه
نگرفت و آقای بگویــچ خداحافظی کرد
و آقــای جاللی آمد تأکید داشــت که به
سیرجان بیاییم .سیرجان ارتفاع از سطح
دریا  ۱۸۰۰متر است و تیمهایی که اینجا
میآیند به ســختی بازی میکنند ،اما اگر
تیم ســیرجان در خود ســیرجان تمرین
میکرد میتوانســت نهایت استفاده را از
میزبانی بهسبب راحتتر بودن بازی در این
ارتفاع ببرد و هم اینکه خستگی پروازهای
هفتگی را کم کند .یکی از چیزهایی که به
ما ضربه زد ،اســتقرار دائم تیم در تهران و
پروازهای مستمر بود .اما سیرجان ،زمین
نداشتیم و مجبور بودیم که تهران تمرین
کنیم.

 گویا یک مدت هم در ســیرجان
تمرین داشتید...
بله آقای جاللی که گفت به سیرجان بیاییم،
بعد از حضور در سیرجان یک هفته تمرین
کردیــم اما بعد از این مدت تمرین مداوم،
آنچنان کیفیت زمین افت کرد که سازمان
لیــگ در یک نامه مکتوب ،اولتیماتوم داد
که در زمیــن برگزاری مســابقات نباید
هر روز تمرین شــود و اگر قرار باشــد که
هرروز تمرین کنید ،ما بازیهای شما را از
سیرجان جابهجا میکنیم و بعد از حضور
یکهفتهای در ســیرجان دوباره به کمپ
الیاف رفتیم.
 در فصل جدید برنامه تمرینی تیم
چگونه است؟
برای فصل جاری زمین تمرینهای خوبی
داریــم و قطعاً برنامه ما این اســت که در
سیرجان تمرین کنیم و تیم در سیرجان
مستقر باشــد .االن زمین چمن ورزشگاه
شــهید ســلیمانی زمین چمــن مهیا و
آماده اســت اما به دلیل آنکه میخواهیم
گنجایش تماشــاچیها که به  ۶هزار نفر
رســیده ،باز هم  ۳هزار نفر افزایش دهیم،
کار عمرانی پشت دروازهها آغاز شده است.
در این اســتادیوم اختصاصی دو جایگاه
 vipرا شروع کردیم و فعالً به همین سبب
غیرقابل اســتفاده برای تمرین هست و تا
یک ماه آینده ،کارهای عمرانی آن را جمع
میکنیــم که قابل اســتفاده برای تمرین
باشد ،در مورد زمینهای پیام نور که برای
تمرین کشــت کردیم و دوماه از عمر این
زمینهای عمرانی میگذرد ،هنوز ساخت
رختکنها ،ســاخت فضای مناسب برای
دوش گرفتن و سرویسهای بهداشتی در

 پس چرا دوبــاره با کمپ الیاف
قرارداد بستید؟
از ابتدای ســال قراردادما بــا این کمپ
شروع میشد و تا آخر مرداد ادامه داشت.
شــش ماه اول ســال در کمپ بودیم و با
آنان قرارداد سالیانه داریم .هر زمان زمین
تمرین ما در سیرجان آماده بشود تمرینات
اینجا انجام خواهد شد .قرارداد بهگونهای
است که در صورت حضور ما و استفاده از
کمپ پرداخت داریم ،در غیر این صورت ما
میتوانیم از زمین چمن سیرجان اگر آماده
باشند استفاده کنیم و ادامه ندهیم.
 مسابقات فصل جدید کجا برگزار
میشود .ورزشــگاه گل گهر یا امام
السالم)؟
علی(علیه ّ
فصل جدید در اواخر مهرماه یا اوایل آبان
شروع میشود و شــروع هم با یکی دو تا
از مســابقات حذفی خواهد بود ،االن که
صحبت میکنم یک ماه و نیم بعد شروع
میشود و با شرایطی که ویروس منحوس
کرونا دارد ،هــر  ۵روز در میان یک بازی
انجام شــود که خیلی ســخت است .اگر
ورزشگاه شهید ســلیمانی استانداردهای
مــورد نظر ســازمان لیــگ را در آن بازه
زمانی پیدا کند ،ما دوست داریم از همین
ورزشگاه اختصاصی خودمان شروع کنیم
که همانگونه که اشاره کردم چون بحث
افزایش گنجایش است ،بعید میدانم برای
شروع فصل بعد برسیم.
 اگر درورزشــگاه خودتان بازی
کنید پس تکلیف هزینههایی که برای
السالم) شد
ورزشگاه امام علی(علیه ّ
چه میشود؟
آنجا طی یک قرارداد ۲۰ساله در اختیار
گلگهر است .همین اآلن از منظر تکمیل
زیرساختها ،چه برج نور و چه گیتهای
الکترونیک و هر هزینهی دیگری که برای
این ورزشگاه کردیم ،برای ما ارزش افزوده
دارد .تمام تیمهای پایه و تیم بزرگســال
میتوانند استفاده کنند.
 توســعهی ورزش شهرستان از
ابتدا قرار بود که با اهداف ورزشــی
باشگاه همپوشــانی داشته باشد که
یکی از آنها بومیگرایی است .تکلیف
بومیگرایی در اســتراتژیهای شما
چه شد .سالها پیش تیم اولیهای که
باشگاه روانه میدان کرد از بازیکن تا
مربی دســتپرورده همین سیستم
بودند.
وقتی وارد دنیای حرفهای و لیگ حرفهای
میشــوید ،بحث حرفهای بــودن مطرح
میشــود .نه صرفاً در باشــگاه گلگهر و

  برای انتخاب
سرمربی جدید چون سال
گذشته یکی از سختترین
فصول لیگ برتر ایران بود
که بخاطر کرونا  ۱۵ -۱۴ماه
طول کشید و استرسهای
زیادی به ما وارد شد و به
دلیل نتایج نامناسبی که
گرفتیم و لحظات را
بهسختی سپری کردیم
همین موضوعات سبب
شد که با مجموعه همکاران
در گل گهر تصمیم بگیریم
از همین ابتدا با انتخاب
مناسب سرمربی در فصل
تازهای که از راه میرسد ،نه
تنها تیم استرس سقوط
نداشته باشد بلکه در نیمه
باالی جدول قرار گیرد

دیگر باشــگاههای اســتان که در سطح
کشور ،اولویت با ورزش حرفهای و بازیکن
با کیفیت است .با این حال سعی کردیم به
بازیکنهای بومی نیز توجه داشته باشیم.
در هفتههای پایانی لیگ حضور  ۴بازیکن
بومی را در ترکیب ثابت داشــتیم .مهران
گلزاری ،رضا محمودآبادی ،احمد زندهروح
و علیرضــا ابراهیمــی .باالخــره  ۴بومی
اســتان در لیگ برتر بازی میکردند .اگر
در تیمهای لیگ برتر بررســی کنید شاید
یک بازیکن بومی هم نداشته باشند ،چون
سطح رقابت خیلی باالست.
 چرا در تیمهــای پایه از بازیکن
غیربومی اســتفاده میکنید .اصوالً
تیمهای پایه باید بازیکنساز باشند؟
در تیمهــای پایــه هــدف اصلــی بــر
بازیکنسازی هســتیم .برای این کار ،هم
باید زمان بیشــتری صرف شــود ،حداقل
 ۳تا  ۵ســال .مطمئن باشــین تیمهای
پایه ما به بزرگســاالن و حضور در ترکیب
تیم اصلی ما دســت پیــدا خواهند کرد.
مــا به بازیکن بومی هم توجه داشــتهایم.
این مطلــب را قبول نــدارم .پس بگویید
چرا ما تالش کردیــم تا تیم امیدمان هم
به لیگ برتر بــرود؟ در برنامههایی که در
هیئت مدیره داشتیم توسعه در سه حوزه
بود .توســعه در ســطح ورزش حرفهای و
کســب نتایج که خدا را شــکر موفق هم
شــدیم .تمامی تیمهای پایــه ،نوجوانان،
جوانان ،امید و بزرگســاالن در حوزه لیگ
برتر هســتند .همچنین توسعهی حوزهی
زیرســاخت که در ســطح کشــور گمان
میکنم ،از باشــگاههایی بودیم که در این
زمینــه اگر نگوییم بهترین ،دســتکم از
بهترینها بودیم .در زمینه توسعهی انسانی
شــدت آدم فوتبالی
من چون خــودم به
ّ
هســتم ،اعتقاد به پرورش اســتعدادهای
بومــی دارم .در این لیگ ،جوانگرایی هم
در حوزه کادر ف ّنی و هم بازیکنان کردیم.
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هر سال در هر رده سنی  ۳تا  ۴بازیکن با
کیفیت عالی به رده ســنی باالتر میآیند.
در زمینه پرورش نیروی بومی اعتقاد داریم.
بازیکنــان بومی مــا در ردههای مختلف
حضــور دارنــد .امیر زیدآبــادی ،مهدی
فریدونــی ،رضا فخرآبــادی ،علی باقری،
محســن مقبلی ،امیرمحمد علیپور ،امین
حاجی زاده ،امیر محمدگلزاری ،حســین
پایمرد و برخی دیگر ،بچههایی هستند که
در لیگ امسال با ما بودند .کاپیتان تیم امید
در لیگ برتر بازی کرد .بقیه هم پتانسیلش
را دارند ۷-۶ .نفر بازیکن مستعد سیرجانی
هســتند که در سال جاری از آنها بیشتر
خواهید شنید.
 یکی از انتقادها در همین زمینه
این اســت که از دو مربی بومی یعنی
رضا فتحآبادی و منصور احمدی که
با هزینه باشــگاه مدرک مربیگری
گرفتهاند استفاده نمیشود ولی یکی
از مربیان بدون مدرک مربیگری در
م مشغول به کار است.
تی 
فتحآبادی از ابتدا با باشــگاه بوده است.
اصل کار در باشــگاه ،آموزش اســت .ما
همــواره هزینهی دورههای آموزشــی را
تقبل میکنیم چون اعتقــاد به پرورش
نیروی ُزبده داریم .فتحآبادی را با هزینه
باشــگاه به کالس  Aآســیا فرستادیم.
شــخصاً ورود کــردم و ثبتنامش کردم
چون احســاس کردم دانــش و بینش
ف ّنی خوبی دارد .وی را ســال گذشته به
عنوان ســرمربی امید به کار گرفتیم که
نتیجــه گرفت و تیم امید را به لیگ برتر
برد .از آقای منصور احمدی در چند سال
گذشته استفاده شده .این که برای فصل
جاری بــرای تیمهای پایه چه تصمیمی
گرفتیم ،هنوز مشخص نیست ،اما این دو
شــخص که اسمشان در میان آمد ،قطعاً
از مربیهای توانمند و با دانش هســتند.
انشــاءا ...برنامه اســتفاده از آنها ُمثمر
ثمر خواهد بود .اما در بحث حضور آقای
مظفری باید بگویم که یکی از ضربههایی
که گلگهر در گذشته خورد این بود که
فاقد یک کاپیتان و یک بزرگتر شخصیتی
در بین بازیکنها بود که ســایر بازیکنان
نســبت به او حرفشنوی و تأثیرپذیری
داشته باشند .در حقیقت دیدم که نقش
مرد اول را کسی به طور شایسته نمیتواند
ایفا کند و از آقای مظفری دعوت کردیم
که چندسال کاپیتان گلگهر بود و تمام
بازیکنان از او حرفشنوی داشتند و هم
یک عالقهی خاصی به ایشــان داشتند و
یکی از مهرههای تأثیرگذار ،خود ایشان
در کنار تیم بود.
 در حالی که تیم و باشــگاه برای
فصل جدید نیاز به آرامش داشــت
به یکباره اعالم شــد آقای عتیقی از
هیئت مدیره باشگاه خداحافظی کرد.
آیا برای برگردانــدن او کاری انجام
دادهاید؟
من روزی که آمدم میدانستم که صندلی
ابدی ندارم و خودم را مســافر دیدم .هر
جا هم احساس کمکاری دیدم استعفایم
را مطرح کردم که موافقت نشــد .با آقای

  بله اگر من را با
مدیران قبلی مقایسه کنید
قطعًا هزینه بیشتری در زمان
من شده چون قبًال هدف،
بقا در لیگ دسته یک بود،
بودجه کمتری الزم بود.
با آن بودجه نمیشد که
صعود کرد .االن طبیعتًا
بنا به هدف مهمتر صرف
بودجهی بیشتری الزم است.
اختالف هزینه هم واقعًا
بین من و مدیران قبلی
این میزان که گفته میشود،
نیست .ما منطقی و عاقالنه
هزینه کردیم .بودجه را
از سهامدار گرفتیم و
بریز بپاش نکردیم و
هدفمان هم تاکنون
محقق شده است

عتیقی قرار گذاشــتم که پایان نیمفصل
بروم که من نمیدانم چرا ایشــان رفت.
استرس زیاد و فشار بر روی خانواده بر اثر
کار زیاد ،موجب میشد که گاهی تصمیم
به جداشدن بگیرم .دلیل این خداحافظی
ایشــان را نمیدانم و بایــد از خود آقای
عتیقی بپرســید .ایشــان ده سال عضو
هیئت مدیره بودند و از اعضای باســابقه
هیئت مدیره باشگاه و از عناصر اساسی و
جدی و درجه یک باشگاه هستند.
حامیان ّ
از رفتن ایشان اص ً
ال خوشحال نیستیم و
واقعاً نگران از خداحافظی او هســتیم و
امیــدوارم یا خودش تجدیدنظر کند و یا
مدیران ارشد استعفای ایشان را نپذیرند
و کماکان وی را در جمع باشــگاه داشته
باشیم.
 میگویند محمد جواهری مدیریت
پرهزینهای دارد .خودتان این حرف را
قبول دارید؟
اگر من را با قبلیها مقایســه کنید قطعاً
هزینه بیشــتری در زمان من شده چون
قبــ ً
ا هدف ،بقای لیگ دســته یک بود،
بودجــه کمتری الزم بود .بــا آن بودجه
نمیشــد که صعود کرد .االن طبیعتاً بنا
به هدف مهمتر؛ صرف بودجهی بیشتری
الزم اســت .اختالف هزینه هم واقعاً بین
من و مدیــران قبلی این میزان که گفته
میشــود ،نیســت .ما منطقی و عاقالنه
هزینــه کردیــم .بودجه را از ســهامدار
گرفتیم و بریز بپاش نکردیم و هدفمان
هم تاکنون محقق شده است .برخی افراد
متأســفانه به فکر تخریب هســتند و به
جای آنکه در شــادیها شریک باشند،
موفقیتها را کمرنگ جلوه میدهند .ما
ی صعود به
در مورد هزینهکرد در زمین ه 
لیگ برتر حاضر به شفافسازی هستیم و
همانطور که گفتم گلگهر از اغلب تیمها
کمتر هزینه کرده .امسال هم همین گونه
هزینه کردیم.
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 اما نتیجه به اندازه هزینه نبود.
خطر سقوط تا پایان بیخ گوش تیم
بود.
ً
قطعا آمار ،بهترین معیار برای بررســی
عملکرد اســت .همین که به لیگ برتر
رفتیم تــا االن به هدفمان رســیدیم.
من معتقــدم تیم بــه طــور کامل به
هدفش رسیده اســت .معیار این است
که نوجوانــان ،جوانان ،بزرگســاالن به
لیگ برتر آمدند .باید لیگ تمام شــود
تا آمار و نتایج را بررســی کرد .استادیوم
السالم) و شهید سلیمانی
امامعلی(علیه ّ
ســاخته شــدند و در آخریــن مراحل
بهرهبرداری هســتند .احداث چمنهای
تمرینی و مصنوعی شروع شدهاند .پس
در حوزه زیرســاخت به هدف رسیدیم.
تیمی که بخواهد صعود کند ،سال اول،
سختترین سالش اســت .حفظ کردن
جایگاه در لیگ برتر ،به مراتب سختتر
است .برای حفظ کردن موقعیت ،چون
ما ظرفیت محدود جذب بازیکن  ۷تا را
داشتیم پس با همان بازیکنان دستاول
وارد ماراتن نفسگی ِر مسابقات لیگ برتر
شدیم .برای سال اول جایگاه دهم خوب
بود ،ما هم حفظش کردیم .امســال غیر
از پرســپولیس که حضورش در جایگاه
اول جدول را قطعی کرده بود 6-۵ ،تیم
برای سهمیهی آسیا میجنگیدند ۸ ،تیم
برای ســقوط نکردن .تا روز آخر ،جنگ
بقا در لیگ برتــر ادامه دارد .نمیتوانیم
با توجه به شرایط لیگ بگوییم گلگهر
ضعیف عمل کرده است .شرایط امسال
شرایط خاص و ســختی بود .بله خطر
سقوط را بعضی مواقع احساس کردیم.
آن زمان که  ۸بازی را مســاوی کردیم
و تیم نتیجه نگرفــت من به مردم قول
دادم این تیم به لیگ برتر میرود .حتی
برای شوک دادن به تیم از حذف خودم
حرف زدم و استعفا دادم .به هیچ عنوان
قبول ندارم که ضعیف بودیم .بودجهای
که تیم گلگهر سال اول هزینه کرد ،در
حد پایین جدول بود.
 بــرای اســتفاده از تجــارب
پیشکســوتان ورزش گلگهر چه
برنامهای دارید؟
ما کمیته پیشکســوتان تیم را درســت
کردیم .تیمشــان را تشکیل دادیم اینها
در ایّام نداری چراغ فوتبال را روشن نگه
داشــتند .از نظرات این عزیزان به عنوان
هدایتکنندگان و پیشانی تیم در کارگروه
استفاده میکنیم.
 کمتر با رسانهها میجوشید چرا؟
من عذرخواهی میکنم که در این بخش،
قدرتم پایین بوده و نتوانستم یک ارتباط
صحیح با رسانههای محلی داشته باشم .از
این پس ،در اتاق من به روی پیشنهادهای
همکاران رسانهای شهرستان و دلسوزان
مطبوعاتی باز است .ما اینقدر بیتجربه
بودیم یاد گرفتیم لیگ برتر کام ً
ال متفاوت
بود.
 موفق باشید...
متشکرم شما هم موفق باشید

دعوت به همكاری

دعوت به همكاری

دعوت به همكاری

دعوت به همكاری

به يک حسـابدار خانـم وچند بازاريـاب با حقوق
ثابت وپورسانت عالی نیازمنديم.

بـه يک نفر شـاگرد جهت لوله کشـی سـاختمان
نیازمنديم.

به يک نفر شـاگرد جهت کار در تپوپلسی ماشین
سنگین نیازمنديم.

به يک خانم مجرد با مدرک روانشناسی يا بهیاری
نیازمنديم

09914006529

091۳5991۸66

091۳9457694

091۳۳451741-091۳6219166

س�یرجان که نش�ان از مدیریت و س�ابقه درخش�ان شماست را

شهرداری و شورای اسالمی هماشهر

عم
آگهي مناقصه ومي تجدید شده شماره /99/30ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد"برچیدن واجرای کفپوش پیست تارتان
مجموعه ورزشی سردار شهید قاسم سلیمانی گل گهر" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت
پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسنادمناقصه به آدرس
الكترونیكيWWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي کیفي و فني را به همراه
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین کنندگان از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند.مهلت تحويل
پاکات ساعت  9الي 14روزشنبه مــورخ99/07/05در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمن ًا بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 99/06/29
براي متقاضیان بالمانع ميباشد  ،الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد
هر يک يا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد

مديريت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

عم
آگهي مناقصه ومي شماره /99/32ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد"عملیات بهسازی و تقويت گريزلی
جاوکراشر خط  4تولید کنسانتره آهن"خود را بصورت  ،EPCاز طريق برگزاري مناقصه عمومي به
پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسنادمناقصه به آدرس
الكترونیكيWWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین
کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاکات ساعت
 9الي 14روزشنبه مــورخ99/7/5در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران مي باشد.ضمن ًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روزشنبه مورخ99/6/29مقرر
شده است و الزامي ميباشد.شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات
بدون نیاز به ذکر دلیل و جبران خسارت مختار ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر
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پزشکی و سالمت

 شماره 1231
 شنبه  22شهریور 1399

مریم کاظمی
فصل شیوع ویروس آنفلوانزا نزدیک است
و بسیاری از نقاط جهان و ایران همچنان
با پدیده شــیوع ویروس کرونا ،دســت و
پنجه نرم میکنند .این مساله موجب شده
تا پاییز و زمســتان امسال ،بسیار چالش
برانگیز به نظر برســد و برخی این سوال
را مطــرح کنند چطور میتــوان تا جای
ممکن از شیوع همزمان آنفلوانزا و ویروس
کرونا و تشدید فعالیت در بیمارستانها و
مراکز درمانی جلوگیری کرد؟ بسیاری از
مراکز بهداشت و درمان ،تحت تاثیر شیوع
ویــروس کرونا ،تا حد زیادی توان خود را
در این رابطه گذاشــته اند و شاید قادر به
تحمل بحرانهای مضاعف تری نباشند.
ویروس کرونا تمام جهان را درگیر خودش
کرده اســت .بیش از پنج میلیون نفر در
آمریــکا به ویروس کرونا مبتال شــدهاند
و نزدیک بــه همین تعــداد در هرکدام
ازکشــورهای دیگر چون هنــد ،برزیل،
اســپانیا ،مکزیک ،روسیه و سایر کشورها
درگیر این بحران هستند.
ســخنگوی مرکز بهداشــت ایران هم در
گفتگوهای روزانــه اش از ابتــای روزانه
بطور متوســط دوهزار نفــر و در مجموع
حــدود چهارصــد هــزار نفر مبتــا به
کرونــا تا امــروز در ایران خبــر می دهد.
نیمی از استان های کشور در وضعیت قرمز
و نیم دیگر در وضعیت هشــدار قرار دارند.
تهران ،مازنــدران ،گیالن ،قــم ،اصفهان،
خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کرمان،
خراســان شمالی ،ســمنان ،یزد ،زنجان و
قزوین استان هایی هستند که شرایطشان
قرمز اســت .آذربایجان غربی ،البرز ،فارس،
لرستان ،هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر ،کرمانشاه،
کهگیلویه ،خراسان جنوبی ،مرکزی ،ایالم،
چهارمحال ،گلســتان و خوزستان نیز در
وضعیت هشــدار قــرار دارندکــه چنانچه
در هفته هــای آینده با وجود بازگشــایی
مدارس و آغاز فصل سرما دستوالعملهای
پیشــگیری را در دســتور کار قرار ندهند
شــرایط آن هــا هــم قرمز خواهد شــد.
به هر حال آنفلوانزا اســب های خودش را
زین کرده تا با استفاده از بستری که کرونا
برایش فراهم ســاخته بساط خود را فصل
زمستان در جامعه پهن کند.

سهم استان کرمان از واکسن آنفلوانزا چقدر است؟

هشدار درباره یک پاییز پرخطر

ویروس کرونا و آنفلوانزا هر دو بیماریهای
تنفسی هستند و نیاز به ادوات و تجهیزات
درمانی تقریبا مشابه دارند ،بیمارستانهایی
که پیش از این ،درگیر ایجاد فضای کافی
برای پذیرش بیماران مبتال به ویروس کرونا
بوده اند ،ممکن است اکنون دیگر از قدرت
و توان کافی جهت پذیرش بیماران مبتال
به ویروس آنفلوانزا برخوردار نباشند.اضافه
بر ایــن ،نباید فراموش کــرد که کودکان
زیر  ۵سال ،به شــدت در برابر آنفلوانزای
فصلی ضعیف هســتند و در فصل ســرد،
تعــداد زیادی از کودکان بــه این بیماری
مبتال میشوند و بایستی کامال تحت نظر
قرار بگیرند تا از بروز تبعات وخیم سالمتی
برای آنها (که در مواردی به مرگ نیز ختم
میشــود) جلوگیری شود .این مساله خود

حاکی از این نکته اســت که بیمارستانها
حتی در زمینه توســعه ظرفیت خود نیز
بایستی توجه زیادی را به کودکان معطوف
جدی
کنند که این موضوع خود مشــکلی ّ
برای آنها جهت توســعه ظرفیتهایشان
برای دیگر گروههای سنی است.
◄ ◄ چگونــه از خطــر همزمان
آنفلوانزا و کرونا ،جلوگیری کنیم؟
اخیرا کارشناســان این بیمــاری در یک
گــزارش تحلیلی ،چندیــن توصیه عمده
را جهت مقابله با خطر شــیوع و گسترش
همزمــان ویروسهای کرونــا و آنفلوانزا و
تاثیر مخرب آنها بر ظرفیت بیمارستانها
و مراکز درمانــی ،ارائه کرده اند که به این
توصیهها اشاره می شود:
 -۱بایستی تا جای ممکن شمار افرادی

که واکســن آنفلوانزا را دریافت میکنند،
افزایش داد .واکسن آنفلوانزا ،بهترین شیوه
دفاعــی در برابر آنفلوانزای فصلی اســت.
واکسیناسیون گسترده در این زمینه موجب
خواهد شد تا میلیونها نفر از بزرگساالن و
کودکان ،از فضای بیمارستانی به علت ابتال
به ویروس آنفلوانزا دور شوند و این مساله،
موجب خواهد شد تا مراکز درمانی به نحو
بهتری بر بیمــاران کرونایی و درمان آنها
تمرکز کنند.
 -۲اجــرای سرســختانه و گســترده
پروتکلهای بهداشتی بایستی همچنان در
دستورکار قرار گیرد .به طور خاص استفاده
از ماسک و رعایت مقررات مرتبط با فاصله
گذاری اجتماعی ،هم برای در امان ماندن از
آنفلوانزا خوب است و هم کرونا .این مساله

 به هر حال ویروس آنفلوانزا اسبهای خودش را زین کرده تا با استفاده از بستری که کرونا برایش
فراهم ساخته بساط خود را فصل زمستان در جامعه پهن کند .ویروس کرونا و آنفلوانزا هر دو بیماریهای
تنفسی هستند و نیاز به ادوات و تجهیزات درمانی تقریبا مشابه دارند ،بیمارستانهایی که پیش از این،
درگیر ایجاد فضای کافی برای پذیرش بیماران مبتال به ویروس کرونا بوده اند ،ممکن است اکنون دیگر از
ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران مبتال به ویروس آنفلوانزا برخوردار نباشند.
اضافه بر این ،نباید فراموش کرد که کودکان زیر  ۵سال ،به شدت در برابر آنفلوانزای فصلی ضعیف هستند
و در فصل سرد ،تعداد زیادی از کودکان به این بیماری مبتال میشوند و بایستی کامال تحت نظر قرار بگیرند تا
از بروز تبعات وخیم سالمتی برای آنها (که در مواردی به مرگ نیز ختم میشود) جلوگیری شود.

آگهی تغییرات ش�رکت کارآفرینان ماندگار خاورمیانه ش�رکت س�هامی خاص به شماره ثبت 3535
و شناس�ه ملی  14003825363به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/05/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف-ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال  1398مورد
تصویب قرار گرفت  .ب-آقای محس�ن جهانپور به شماره ملی  3071282842به سمت بازرس اصلی
و خانم مهین یزدی به ش�ماره ملی  3070943179به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال
مالی انتخاب ش�دند .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()981093
آگهی تغییرات ش�رکت س�بز دانه کویر شرکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  1686و شناسه ملی
 10860540992به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/12/22تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  :س�رمایه ش�رکت از مبلغ  150.000.000.000ریال به مبلغ  200.000.000.000ریال منقسم به
 2000سهم با نام 100.000.000ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()979024
آگهی تغییرات ش�رکت معین آرمین الماس ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4453و شناسه
ملی  14007677994به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/05/01تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :به موضوع ش�رکت کلیه امور مربوط به آتشنش�انی از جمله تامین نیرو انسانی
جهت اطفاء حریق ،ش�ارژ -فروش کپسولهای اتشنشانی و ایمنی دستگاهها الحاق و ماده مربوطه در
اساس�نامه اصالح گردید .در صورت ضرورت قانونی انج�ام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های
الزم ( ثب�ت موضوع فعالی�ت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د ).اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()976273
آگهی تغییرات ش�رکت پسته س�یرجان توتیا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  1965و شناسه
ملی  10860546394به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1399/02/16تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د  1- :آقای مهدی زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی 3070395953به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت
مدیره  -آقای رمضان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071378319به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم بتول زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071444095به س�مت عضو هیئت مدیره  - 2کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته وبرات ) وقراردادهای ش�رکت و سایر نامه
های اداری با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()975527
آگهی تغییرات شرکت پسته سیرجان توتیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1965و شناسه ملی
 10860546394به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند - :مهدی زیدآبادی نژاد
ش�ماره ملی  - 3070395953رمضان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  - 3071378319بتول زیدآبادی
نژاد ش�ماره ملی  - 2 3071444095آقای یداهلل زیدآبادی نژاد ش�ماره مل�ی  3070298133بعنوان
بازرس اصلی و آقای روح اهلل زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071398591به عنوان بازرس علی البدل
ش�رکت برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد - 3 .روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()975526
آگهی تغییرات ش�رکت سیرجان غذای فرهاد ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  4587و شناسه
ملی  14008192097به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/12تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :نام ش�رکت به “ یگانه صنعت فرهاد “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه
اص�الح گردی�د .اداره کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()974929
آگهی تغییرات ش�رکت یگانه صنعت فرهاد ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4587و شناسه
ملی  14008192097به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/03/12تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو س�ال انتخاب گردیدند- :فرهاد نصرت
آبادی ش�ماره ملی  - 3060303665مهدی نصرت آبادی ش�ماره ملی  - 3060512991آقای کیانوش
سلجوقی شماره ملی  - 2 3131555726آقای عیسی علیمردانی شماره ملی  3130277374بعنوان
بازرس اصلی و خانم س�میه بحرینی شماره ملی 3071834888به عنوان بازرس علی البدل شرکت
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد - 3 .روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
ش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()974913
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیان آروشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3170و شناسه ملی
 14000292051به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - : 1398/02/08محل شرکت
به اس�تان کرمان  ،شهرستان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،شهرداری  ،کوچه ولی عصر
 ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعصر  ،طبقه دوم  ،واحد  4کدپس�تی  7814714362تغییر
یافت بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()972819
آگهی تغییرات ش�رکت بازرگانی کیان آروش�ا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  3170و شناسه
ملی  14000292051به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  - : 1398/02/08اعضاء
هیئت مدیره عبارتند از - :آقای مهدی پرس�ته ش�ماره مل�ی  - 2559592908آقای کورش زینلی
بوجانی ش�ماره ملی - 3071063660خانم مهدیه رضائی زاده شماره ملی  3071064421برای مدت 2
س�ال انتخاب گردیدند - .آقای وحید عباسلو شماره ملی 3071152264بعنوان بازرس اصلی و خانم
محدثه مالداری شماره ملی  0640595456بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند  - .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()972812
تاس�یس شرکت با مس�ئولیت محدود نورا مهر ارتباط سیرجان درتاریخ  05/06/1399به شماره ثبت
 4978به شناس�ه ملی  14009392549ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زی�ر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیش�خوان دولت الکترونیک
از قبی�ل ایجاد و بهره ب�رداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیش�خوان دولت و
بخ�ش عمومی غی�ر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت
 :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی
 ،ش�هر س�یرجان ،محله مکی آباد  ،خیابان ش�هید محمد دهیادگاری  ،کوچه ش�هیددهیادگاری ، 6
پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  7817947787س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از ش�رکا آقای محمدمهدی نظری مکی ابادی به
شماره ملی  3071351097دارنده  500000ریال سهم الشرکه خانم معظمه نظری مکی آبادی به شماره
ملی  3071949677دارنده  500000ریال س�هم الش�رکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدمهدی نظری
مکی ابادی به ش�ماره ملی  3071351097و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س�مت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم معظمه نظری مکی آبادی به ش�ماره ملی 3071949677
و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و
تعهدآور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق
عادی با امضاء منفرد خانم معظمه نظری مکی آبادی فرزند محمدمهدی به شماره ملی 3061949677
(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه
روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()972806
آگهی تغییرات ش�رکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4352و شناسه

ملی  14007275676به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/04/24تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  :تعداد مدیران ش�رکت به س�ه نفر افزایش یافت بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه
اص�الح گردی�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()971034
آگهی تغییرات ش�رکت تراکتورسازی عمران سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  1307و
شناسه ملی  10860536254به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/14
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :ترازنامه وسودوزیان منتهی به  1397/12/29مورد تصویب قرار گرفت.
 2آقای حسین صالحی شماره ملی  3070287034وخانم نسرین صالحی شماره ملی 0051904871و خان�م فاطمه صالحی ش�ماره مل�ی  3071257767بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوس�ال
انتخاب گردیدند 3- .نش�ریه نگارستان س�یرجان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید4- .
موسس�ه آئین محاسب وهمکاران شناسه ملی  10380626700بس�مت بازرس اصلی و آقای مرتضی
رس�تمی ش�ماره ملی  3920186303بس�مت بازرس علی البدل ب�رای مدت یکس�ال مالی انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()971030
آگهی تغییرات ش�رکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4352و شناسه
ملی  14007275676به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی م�ورخ  1399/04/24تصمیمات
ذی�ل اتخاذ ش�د  :ال�ف  -اعضاء هیئت مدی�ره  :آقای جواد عماد ابادی ش�ماره مل�ی 3071263031
 خان�م طاهره نصرت آبادی ش�ماره مل�ی  - 3071288069آقای ایمان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی 3071929765خارج از ش�رکا برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()971026
آگهی تغییرات ش�رکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4352و شناسه
ملی  14007275676به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/04/24تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د  :ال�ف  -تعیین س�مت مدیران  :آقای ج�واد عماد ابادی ش�ماره ملی  3071263031به س�مت
مدیرعام�ل وعضو هیئ�ت مدیره  -خانم طاهره نصرت آبادی ش�ماره ملی  3071288069به س�مت
رئیس هیئت مدیره  -آقای ایمان زیدآبادی نژاد شماره ملی  3071929765خارج از شرکاء به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره  .ب -کلیه اس�نادواوراق بهادار وتعهد آور ش�رکت از قبیل (چک –سفته –
بروات ) وهمچنین قراردادها وس�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر
می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()971025
آگهی تغییرات ش�رکت همیار گهر حدید س�یرجان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4675و
شناس�ه ملی  14007759620به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :در راستای تصمیم راجع به افزایش سرمایه مقرر گردید :سهام اختصاص
یافته به شرکت سنگ آهن گهر زمین سهام ممتاز بوده وخصوصیت سهام ممتازاین است که هر سهم
ممتاز دارای سود برابر با سهام عادی است اما در مجامع  ،حق رای هر سهم ممتاز برابر 50رای سهم
عادی خواهد بود .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()971024
آگهی تغییرات ش�رکت تراکتورسازی عمران سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  1307و
شناسه ملی  10860536254به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/02/14تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  1- :آقای حس�ین صالحی ش�ماره ملی  3070287034بس�مت مدیرعامل ورئیس هیئت
مدیره  -خانم نس�رین صالحی ش�ماره ملی  0051904871بس�مت نائب رئیس هیئت مدیره  -خانم
فاطمه صالحی ش�ماره ملی  3071257767بس�مت عضو هیئت مدیره و منش�ی  2-کلیه اس�ناد و
اوراق رس�می وبهادار و تعهدآور و همچنین اس�ناد عادی با امضاء ثابت ومنفرد رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل ( آقای حس�ین صالحی ش�ماره ملی  )3070287034همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()971019
آگهی تغییرات ش�رکت همیار گهر حدید س�یرجان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4675و
شناس�ه ملی  14007759620به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ  1399/05/22تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - :بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/04/25س�رمایه
ش�رکت از مبلغ1000000ریال به مبلغ 1383358000ریال منقس�م به 1383358سهم 1000ریالی که
988000سهم آن بانام عادی و  395358سهم آن با نام ممتاز از محل پرداخت نقدی طبق نامه بانک
س�په به ش�ماره  106مورخ  1399/05/22افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()971018
آگهی تغییرات ش�رکت گهر کاوش گران برق س�یرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4829و
شناسه ملی  14008973636به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/05/27تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای مهدی نورمحمدی چناری شماره ملی 3070690726
به س�مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مجتبی نورمحمدی چناری شماره ملی 3071165757
به س�مت رئیس هیئت مدیره خانم صدیقه پاریزی ش�ماره ملی  3071992874به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره ب -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود
اس�المی و س�ایر نامه های اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می
باش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()970682
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل و باربری و پیمانکاری لنگر بار س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص
به ش�ماره ثبت  702و شناس�ه مل�ی  10860522203به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره مورخ
 1399/05/25و منض�م به نامه ش�ماره  45/20132مورخ  99/05/27اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمان  - 1آقای علی عباس زاده به شماره ملی 3070944434به سمت مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره -خانم ناهید حیدری پاریزی به ش�ماره ملی 3070092721به س�مت رئیس هیئت
مدیره -خانم نادیا عباس زاده به ش�ماره ملی 3071812477به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره - 2
کلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهدآور شرکت به امضاء علی عباس زاده و ناهید حیدری پاریزی به همراه
بامهرش�رکت دارای اعتبارمیباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()970655
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل و باربری و پیمانکاری لنگر بار س�یرجان شرکت سهامی خاص به
ش�ماره ثبت  702و شناس�ه ملی  10860522203به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ
 1399/05/25تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د - 1 :اعضای هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال
انتخاب گردیدند- :آقای علی عباس زاده ش�ماره مل�ی - 3070944434خانم ناهید حیدری پاریزی
شماره ملی 3070092721-خانم نادیا عباس زاده به شماره ملی  - 2 3071812477آقای مرتضی ده
ش�یری زاده شماره ملی  3071212747به س�مت بازرس اصلی و آقای غالمعباس ده یادگاری شماره
ملی  3070350569به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند- 3 .روزنامه
کثیراالنتش�ار نگارس�تان جهت نشرآگهی های ش�رکت انتخاب ش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()970654
تاس�یس شرکت س�هامی خاص هامین مس پارس�یان درتاریخ  12/12/1398به ش�ماره ثبت 4845
به شناس�ه مل�ی  14009030078ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  :تولید  ،فرآوری انواع س�نگ های معدنی از قبیل
کروم  ،مس  ،آهن ،کلیه س�نگهای قیمتی وتزئینی ،تولید خط سلولهای الکترولیز به روش EMEW
و تولی�د آنودهای تیتانیوم الکترولی�ز و آبکاری کلیه قطعات ب�ه روش الکترولیز  ،صادرات وواردات
کلی�ه کاالهای مجاز بازرگانی  ،ترخی�ص کاال از گمرکات  ،خریدو فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی

ســبب خواهد شــد تا از گسترش هر چه
بیشــتر این دو ویروس و ایجاد فشار برای
مراکز بهداشتی و درمانی ،جلوگیری شود.
 -۳بایستی امکانات بهداشتی نظیر مواد
ضدعفونی کننده و شوینده برای شستشوی
دســت ،و همچنین تاسیسات الزم جهت
تهویه اتاقهای درس فراهم شوند .از سویی
باید ســعی شود تا جای ممکن کالسها و
تجمعات دانش آموزان را با رعایت مقررات
فاصله گذاری اجتماعی و یا حتی به صورت
مجازی برگزار کرد.
 -۴بایســتی وضعیت قلبــی و عروقی
ورزشکارانی که به ویروس کرونا مبتال شده
انــد را قبل از بازگشــت آنها به تمرین و
میادین ورزشــی با دقت بررسی کرد تا از
ایجاد آســیبهای قلبی و عروقی به آنها
جلوگیــری شــود .در عرصــه رقابتهای
ورزشی ،هم بایستی ســامت و بهداشت
بازیکنان و هم تماشــاچیان به دقت مورد
توجه قــرار گیرد و اقدامــات الزم در این
زمینه انجام شود.
 -۵مقررات مرتبط با قرنطینه و فاصله
گذاری اجتماعی را بایستی همچنان برای
مسافران اجرایی کرد .این مساله میتواند به
تضعیف شیوع ویروسهای کرونا و آنفلوانزا
کمک شایان توجهی بکند.
 -6بایستی کارزارهای آموزشی تشکیل
شوند تا با ترویج اطالعات غلط و نادرستی
کــه در مــورد اســتفاده از واکســنهای
ویروسهــای کرونــا و آنفلوانــزا مطرح
میشــوند ،قویا برخورد کرد .بدون تردید
دیدگاه برخی مبنی بر اینکه این واکسنها
تاثیرات بســیار بدی بر وضعیت ســامت
دارند و نباید استفاده شوند ،موجب خواهد
شد تا دامنه بحران شیوع ویروس کرونا ،تا
حد زیادی گسترده شود .
 -7بایستی ظرفیتهای بیمارستانی را
توسعه داد و زیرساختهای تولید تجهیزات
دارویی را نیز گسترش بخشید .آنفلوانزای
فصلی به تنهایی قادر است ظرفیت بسیاری
از بیمارستانها را تکمیل کند .برای مقابله

موثر با دو بیماری تنفســی مثل آنفلوانزا و
کرونا ،بایستی تا جای ممکن ظرفیتهای
بیمارستانها و همچنین ظرفیتهای تولید
دارو و تجهیزات پزشکی را توسعه بخشید.
◄ ◄ سهم استان کرمان در توزیع
واکسن آنفلوانزا
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
وزارت بهداشت و درمان درخواست  ۱۰تا
 ۱۶میلیون واکسن آنفلوانزا داده که تاکنون
ارز آن تامین نشده اما در حال حاضر وزارت
بهداشت  1/5میلیون واکسن آنفلوانزا دارد
که سهم استان کرمان فقط  ۵۰۰۰واکسن
است که تاکنون وزارت بهداشت و درمان آنها
را توزیع نکرده است .وی گفت چنانچه آمار
درخواستی این وزارت خانه تامین شد قطعا
سهمیه استان کرمان نیز بیشتر خواهد شد.
دکترحمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد
استانی مدیریت کرونا گفت :هر ساله دو نوع
توزیع واکسن آنفلوانزا داریم که یک بخش
آن بین کادر بهداشت و درمان و یک بخش
دیگر آن توزیع عمومی است.
وی تصریح کرد :امیدواریــم ارز مورد نیاز
برای تامیــن  ۱۰تا  ۱۶میلیون واکســن
آنفلوانزای درخواســت شده تامین شود به
گزارش ایسنا ،دکتر سید وحید طباطبایی
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی
کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد :آموزش
و پــرورش لیســت مــدارس را در اختیار
دانشگاه علوم پزشــکی قرار دهند تا ما در
امر نظارت به آنها کمک کنیم.
وی دربــاره نظارت بر ســرویس مدارس
عنــوان کرد :مــدارس برای ســرویسها
ســامانهای اعــام کننــد تــا خــود
مــدارس به تخلفــات رســیدگی کنند.
«حمیدرضا گلزاری» مدیر گروه بهداشت
محیط و حرفهای معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان نیز در این جلسه بیان
کرد :کالسهای برخی از مدارس غیردولتی
وضعیت مناسبی ندارند که باید درباره آنها
تصمیمگیری شود.
وی گفــت :ما مکلف بــه رعایت مصوبات
ابالغی ستاد ملی کرونا هستیم لذا اگر در
مدارس ،کالسی شرایط برگزاری ندارد باید
آموزش و پرورش آن را اصالح کند.
◄ ◄ نحوه توزیع واکســن چگونه
است؟
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

درص�ورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالی�ت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،ش�هر سیرجان ،محله
منطقه ویژه اقتصادی  ،خیابان (س�ردار س�یرجان)  ،بلوار جهاد س�ازندگی  ،پ�الک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  7815351087سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم
ب�ه  100س�هم  100000ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  10000000ریال توس�ط موسس�ین
طی گواهی بانکی ش�ماره  616مورخ  1398/12/06نزد بانک انصار ش�عبه ش�عبه صاحب الزمان با کد
 2717پرداخ�ت گردیده اس�ت اعض�ا هیئت مدیره خانم مهرناز منجزی ایس�تادگی به ش�ماره ملی
1742159605و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای داریوش منجزی ایستادگی
به شماره ملی 1971846791و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای جمشید دهیادگاری
به ش�ماره ملی 3070956734و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،
بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرس�ان خانم مهری
دهیادگاری به ش�ماره ملی  3071006500به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی آقای
مس�عود پیروز به ش�ماره ملی  3071576609به س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه
کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968448
تاس�یس ش�رکت س�هامی خاص صنایع غذایی مانا صنعت رای�کا درتاریخ  05/06/1399به ش�ماره
ثبت  4977به شناس�ه ملی  14009391607ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید و فروش و توزیع و بس�ته بندی
خشکبار  ،مواد غذایی  ،مواد خوراکی  ،آشامیدنی ها  -خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ،ترخیص کاال از گمرکات  -طبخ و توزیع غذا  ،سلف
س�رویس  ،رس�توران داری  -تامین نیروی انسانی شرکت  -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوص�ی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرستان س�یرجان  ،بخش زیدآباد  ،دهستان زیدآباد
 ،روس�تا جعفر اباد ،محله جعفرآباد  ،کوچه (ترانس)  ،کوچه فرعی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی
 7837346647س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به 100
س�هم  10000ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توس�ط موسسین طی گواهی
بانکی ش�ماره  3542/5مورخ  1399/05/28نزد بانک صادرات ش�عبه زیدآباد با کد  3542پرداخت
گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای محمد فقیه میرزائی به شماره ملی  3040377213و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت  2س�ال آقای امیرحس�ین فقیه
میرزائی به شماره ملی  3060288100و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای امین فقیه
میرزائی به ش�ماره ملی  3060546169و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت و در
غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای مصطفی رسولی لری به ش�ماره ملی  3060132135به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدمهدی ملک پورافشار به شماره ملی 3060378312
به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج
آگه�ی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزل�ه اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()968296
آگهی تغییرات ش�رکت گهر تامین سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 105و شناسه ملی
 10862092981به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ف�وق العاده م�ورخ  1399/03/31تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  :انتقال شرکت گهر تامین سیرجان (س�هامی خاص) در تاریخ  99/6/2بشماره ثبت
 105در اداره ثبت ش�رکت های ثبت ارزوئیه به شناس�ه ملی  10862092981ثبت و امضاء ذیل دفاتر
تکمیل گردید که خالصه آن بش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .به موجب آگهی ش�ماره
 139930419588000548مورخ  99/5/8مرجع ثبت ش�رکتها و موسس�ات غیر تجاری س�یرجان و
مس�تند صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/31مرکز اصلی ش�رکت به نشانی ،
شهرستان ارزوئیه  ،بخش مرکزی  ،شهر ارزوئیه ،محله بلوار غدیر  ،کوچه باغ  ،کوچه تاالر و رستوران
س�امان  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  7859117858انتقال یافت و در اداره ثبت ش�رکت های
ثبت ارزوئیه تحت شماره  105به ثبت رسیده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارزوئیه ()968022
آگهی تغییرات ش�رکت فنی مهندس�ی کیمیا صنعت فن س�منگان شرکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  2224و شناس�ه ملی  10860550564به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :آقای ابوالقاس�م کافی شماره ملی 3149034851به سمت مدیر عامل
وعض�و هیئت مدی�ره  -آقای اصغر کافی ش�ماره ملی  3149409756به س�مت رئیس هیئت مدیره
 آقای علی کافی ش�ماره ملی 3149871441به س�مت نائب هیئت مدیره  - 2کلیه اس�ناد و اوراقبهادار و تعهد آور ش�رکت و س�ایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت معتبر
می باش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()968019
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی کیمیا صنعت فن سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2224و شناسه ملی  10860550564به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
 ابوالقاس�م کافی ش�ماره ملی  - 3149034851اصغر کافی شماره ملی  - 3149409756علی کافیش�ماره ملی  - 2 3149871441آقای محمد جابر رضا زاده شماره ملی  3149601274بعنوان بازرس
اصلی و خانم سحر کافی شماره ملی  3060137341بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند  - 3روزنامه نگارستان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968016
آگهی تغییرات ش�رکت گهر تامین س�یرجان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  2802و شناسه
ملی  10862092981به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/31تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  :آدرس ش�رکت به  :استان کرمان  ،شهرستان ارزوئیه  ،بخش مرکزی  ،شهر ارزوئیه،
محل�ه بل�وار غدی�ر  ،کوچه باغ  ،کوچه تاالر و رس�توران س�امان  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی
 7859117858تغیی�ر یاف�ت بنابراین ماده مربوطه در در اساس�نامه اصالح گردی�د  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968014
تاسیس ش�رکت سهامی خاص نسیم دانش رایانه سیرجان فن آوری درتاریخ  1399/06/10به شماره
ثب�ت  4980به شناس�ه ملی  14009396162ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :برگزاری دوره های آموزشی در تمامی
زمینه های مربوط به فناوری اطالعات از قبیل س�خت افزار  ,نرم افزار  ,ش�بکه-برگزاری دوره های
آموزش�ی در زمینه امور مالی و بازرگانی مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
اس�تان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله بازار  ،کوچه ((موحدی)) ،
کوچه ش�هید غالمحسین حیدری زاده  ،پالک  ، 156طبقه همکف کدپستی  7813643979سرمایه
ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقس�م به  100سهم  1000000ریالی
تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  35000000ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره
 329/99/206مورخ  1399/05/20نزد بانک س�ینا ش�عبه سیرجان با کد  329پرداخت گردیده است

ســیرجان نیزدر رابطه با سهمیه واکسن
آنفلوانزا و نحوه توزیع آن به نگارســتان
گفــت :هنوز هیچ واکســنی دســت ما
نرســیده و چیزی هم در رابطه با میزان
ســهمیه و نحوه توزیع آن ابالغ نشــده
است .دکتر موقری افزود :سال های قبل
این موقع درخواست ها را می گرفتند و
شرایط مشخص تر بود اما امسال بخاطر
کرونــا وضــع پیچیده تر شــده و هنوز
تکلیف روشن نیست.
وی گفت :قاعدتاً باید اگر سهمیه ای داده
شــد عمده آن از طریق داروخانه ها در
اختیار مردم قرار گیرد و یا در گروههای
پرخطر افراد بر اســاس ســن و سال و
بیماری شناسایی شــوند و توزیع شود.
دکتر موقری در پاسخ این سوال که پیش
بینی می کنید چه زمان تکلیف واکسن
آنفلوآنزا روشن شــود گفت :به احتمال
زیاد تا اواخر این هفته وضعیت آن روشن
میشــود .وی در خصــوص آخرین آمار
بستریهای کرونا هم در سیرجان گفت
در حال حاضر  19نفر در دو بیمارستان
السالم) و غرضی بستری
امام رضا (علیه ّ
هستند که نسبت به گذشته آمار کمتری
اســت چرا که بستری های ما به  40نفر
هم گاهی رســیده بود .وی در خصوص
تعــداد قربانیان کرونا هم در ســیرجان
گفــت :تا این لحظــه  34نفر از ابتدای
شیوع کرونا تا کنون در سیرجان به دلیل
ابتال به این بیماری فوت کرده اند.
دکتر موقــری در خصوص بازگشــایی
مدارس هم گفت :با این شرایط بازگشایی
مدارس ریسک بزرگی است که آموزش
و پرورش کرده اســت .وی گفت تصمیم
نهایی با وزارت آموزش و پرورش اســت
کــه در هماهنگی با وزارت بهداشــت و
درمان تصمیم بگیرد ولی آنچه بســیار
مهم اســت اینکه مدیــران مدارس باید
نسبت به این موضوع احساس مسئولیت
کنند و امکانات و تجهیزات بهداشــتی
برای دانش آموزان مهیا نمایند و خود نیز
بر رعایت فاصله ،داشــتن ماسک و دیگر
امکانات مــورد نیاز دانش آموزان نظارت
و دقت کنند چرا کــه دانش آموزان در
فاصله زمانی حضورشــان در مدرسه نزد
آنها امانت هســتند و باید از آنها مراقبت
کنند.

والباقی در تعهد صاحبان س�هام می باش�د اعضا هیئت مدیره خانم نس�یم طالبی نس�ب به ش�ماره
ملی  3060032408و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت 2
س�ال آقای محمد طالبی نسب به ش�ماره ملی  3060288615و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت  2س�ال خانم صبا طالبی نسب به ش�ماره ملی  3060374775و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2س�ال دارندگان حق امضا  :و کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت به امضای نسیم
طالبی نس�ب به شماره ملی  3060032408به س�مت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و
اداری به امضای نس�یم طالبی نس�ب به ش�ماره ملی  3060032408به سمت مدیرعامل همراه با مهر
ش�رکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرسان خانم اسماء تاج آبادی پور
به ش�ماره ملی  3060019150به س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی خانم س�ارا طالبیگی به
ش�ماره ملی  3060063915به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار
نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .بموجب مجوز شماره  97/21/2/114051مورخ
 1396/09/02س�ازمان آموزش فنی و حرفه ای تاس�یس گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968011
تاس�یس ش�رکت با مس�ئولیت محدود همگام ارتباط ابریش�م درتاریخ  04/06/1399به شماره ثبت
 4975به شناس�ه ملی  14009388495ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زی�ر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیش�خوان دولت الکترونیک
از قبی�ل ایجاد و بهره ب�رداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیش�خوان دولت و
بخ�ش عمومی غی�ر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت
 :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی ،
شهر سیرجان ،محله سعیدی  ،خیابان تختی  ،خیابان سعیدی  ،پالک  ، -224طبقه همکف کدپستی
 7813854673س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم
الش�رکه هر یک از شرکا خانم س�ارا ابریشم به ش�ماره ملی  3071113218دارنده  100000ریال سهم
الش�رکه خانم افس�انه ابریشم به ش�ماره ملی  3071232691دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای
علیرضا ابریش�م به ش�ماره ملی  3071858906دارنده  400000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
خانم سارا ابریشم به شماره ملی  3071113218و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم
افس�انه ابریش�م به شماره ملی  3071232691و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به
س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علیرضا ابریش�م به ش�ماره ملی  3071858906و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداس�المی و نامه های اداری و اوراق عادی با
امضاء منفرد خانم افس�انه ابریش�م به ش�ماره ملی (3071232691مدیر عامل )ب�ا امضاء مدیر عامل
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتشار
نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()965090
آگهی تغییرات ش�رکت آرشیا پاالیش س�یرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3200و شناسه
ملی  14002517410به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
 مجتبی رفیعی نژاد ش�ماره ملی  - 3071120729محس�ن رفیعی نژاد شماره ملی - 3071106203احمد رفیعی نژاد ش�ماره ملی - 2 3070940765آقای سعداله سعید پور شماره ملی 3149051932
بعنوان بازرس اصلی و آقای میالد س�عیدپور ش�ماره ملی  3060366098بعن�وان بازرس علی البدل
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند - 3روزنامه نگارستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب
گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()961804
آگهی تغییرات ش�رکت توان بتن س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  2297و شناسه
ملی  10860551263به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  : 1397/09/25کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته ،بروات  ،عقود اس�المی وس�ایر نام�ه های اداری با
امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د  .سرمایه تعهدی
ش�رکت به مبلغ 500000ریال طبق نامه به ش�ماره  69/22310/576مورخ  1397/10/04بانک تجارت
ش�عبه مرکزی شرکت پرداخت گردید بنابراین سرمایه تعهدی شرکت  100%پرداخت شده می باشد.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()961424
آگهی تغییرات ش�رکت توان بتن س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  2297و شناسه
ملی  10860551263به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  : 1397/09/25سرمایه
از مبلغ1000000ریال به مبلغ 500000000ریال منقس�م به یکصد س�هم 5000000ریالی می باش�د از محل
پرداخت نقدی ش�رکت طبق نامه به ش�ماره  69/22310/546مورخ  1397/09/24بانک تجارت شعبه
مرکزی سیرجان افزایش و ماده  5اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()961423
آگهی تغییرات ش�رکت امین پل سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت  1570و شناسه ملی
 10860539808به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1397/10/15الف-تعیین سمت مدیران:
آقای احمد اوالدی به کد ملی  3130840508به س�مت رئیس هیئت مدیره آقای حامد ش�ریعتی مقدم
به کد ملی  2219118843به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم تهمینه نوری امیر کالیی به کد ملی
 2063539456به س�مت مدی�ر عامل و عضو هیئت مدیره ب -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء
آقای احمد اوالدی به کد ملی  3130840508به س�مت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()961397
تاس�یس شرکت با مس�ئولیت محدود سانا صنعت س�منگان جنوب درتاریخ  03/06/1399به شماره
ثبت  4974به شناس�ه ملی  14009386324ثبت و امض�ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید انواع صنایع غذایی از جمله فرآورده
های لبنی  -کمپوت و کنسرو  -گیاهان دارویی  -خشکبار  -روغن  -کیک و کلوچه  -نان  -فرآورده
ه�ای گوش�تی  -فرآورده های غل�ه ای  -چیپس و پفک درصورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان
سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله خیابان شریعتی  ،خیابان طالقانی  ،کوچه [طالقانی]12
امیرکبیر ، 11پالک  ، 39طبقه همکف کدپستی  7814645765سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  100,000ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از شرکا خانم سمیرا اسمعیل زاده آشینی به
ش�ماره ملی  3060201498دارنده  50000ریال س�هم الش�رکه خانم حمیده روح بخش به ش�ماره ملی
 3071199929دارنده  50000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمیرا اسمعیل زاده آشینی به
شماره ملی  3060201498و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم حمیده روح بخش
به شماره ملی  3071199929و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
ب�روات ،قرارداده�ا و نامه های اداری و اوراق عادی و عقوداس�المی با امضاء خان�م حمیده روح بخش
فرزند علیرضا به ش�ماره ملی ( 3071199929مدیرعامل) یا امضاء خانم س�میرا اس�معیل زاده آشینی
فرزند هوشنگ به شماره ملی ( 3060201498عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت
تعیی�ن گردید .ثب�ت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()961387

حوادث

اختیار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت .از آنجایی که بحث
مهم هتک حیثیت و آبرو اشــخاص مطرح بود ،عده ای از
ماموران زبده پلیس رسیدگی ویژه به پرونده را آغاز کردند.
با انجام اقدامات فنی ،پلیسی و مهندسی اجتماعی ارتباط
بیشتر با باند اخاذی صورت گرفت و در نهایت اعضای این
گروه در شهربابک شناسایی شــدند .وی افزود :در ادامه
اقداماتی جهت جلب اعتماد متهمان انجام شــد و مبلغ
قرارداد را به  300میلیون تومان می رسانند .اکیپ ماموران
پلیس فتا با اخذ نیابت قضایی به شهربابک رفته و یکی از
متهمان را در نزدیکی یک قبرستان دستگیر می کنند.
با دســتگیری این فرد متهم اصلی که هکر ســابقه دار بوده
و در یک قتل نیز دســت داشته به همراه همدست دیگرش
شناســایی و دستگیر می شــوند .با دســتگیری متهمان
شــهربابکی ،همدستان سیرجانی شان نیز شناسایی شده و
همگی به دام می افتند .گوشــی نیز کشف و ضمیمه پرونده
می شــود .گوشــی رمز داشــته اما علت دسترسی راحت

انهدام باند  6نفره متهمان سایبری توسط پلیس فتا در سیرجان

گروه حوادث  /علی عزیزی

دادســتان عمومی و انقالب ســیرجان از انهدام باند 6
نفره اخاذی اینترنتی بــا پیگیری ماموران پلیس فتا در
سیرجان و شهربابک خبر داد .قاضی محسن نیک ورز در
گفت وگو با خبرنگار حوادث نگارستان ضمن اعالم این

خبر گفت :یکی از جوانان شــهر حین ورزش در پیست
پیاده روی قائم سیرجان گوشی همراهش را گم میکند
یا به نوعی از وی سرقت می شود .چندی بعد او از طریق
یک صفحه غیرواقعی در اینســتاگرام پیامی دریافت می
کنــد که باید  500میلیون تومان به ســارقان گوشــی
بپــردازد؛ در غیر این صورت تصاویر شــخصی وی را در

قاضی نیک ورز

پایان اخاذی
 500میلیون تومانی اینترنتی

فضای مجازی منتشر می کنند.
متهمــان از طریق واســطه هایی در ســیرجان از اوضاع
مالی خانواده این جوان  22ســاله نیز اطالع پیدا کرده و
به دریافت این مبلغ اصرار داشــتند .در پی شــکایت این
شهروند سیرجانی پرونده به معاون دادسرا ارجاع شد و در

سریال تکراری کالهبرداری با کارت به کارت!

پس از انتشار عکس های دختر جوان
در فضای مجازی صورت گرفت

پنج میلیونیکه
بر باد رفت

گروه حوادث:

متاســفانه علی رغم هشدارهای مکرر پلیس و دستگاه قضایی و اطالع رسانی
پیدر پی رسانه ها هنوز هم هستند افرادی که با حس طمع فریب میخوردند.
افرادی که بدون فکر و تامل با دست خود سرمایه شان را تقدیم کالهبردرانی
می کنند که مشــخص نیست کجای این کشــور پهناور حضور داند .سریال
تکراری و بی مزه کالهبرداری از کارت به کارت گرچه کاهش یافته اما باز هم
هــر هفته پرونده هایی در این رابطه به پلیس آگاهی ارجاع می شــود .اخیرا
فردی که  5میلیون تومان به همین شــیوه از دستش رفته به دستگاه قضایی
شکایت برد .دادستان ســیرجان در گفت و گو با خبرنگار حوادث نگارستان
درباره جزییات این ماجرا گفت :مالباخته در اظهاراتش آورده که فردی با یک
خط ایرانسل تماس گرفت و گفت در یکی از برنامه های شبکه آی فیلم برنده
شده ام و باید برای تکمیل موجودی ام جهت قرعه کشی مبلغ  498هز تومان
را به شماره حسابی که می دهد واریز کنم تا در فهرست قرعه کشی آن شب
قرار بگیرم .او ســاعتی پس از آنکه پول را واریــز کردم مجددا تماس گرفت
و با چــرب زبانی گفت اگر یک میلیون تومان دیگــر واریز کنی امتیاز تو در
قرعهکشی باال میرود و میتوانی برنده یک خودرو باشی! بعدا هم دوباره تماس

گرفــت و گفت اگر بقیه مبلغ را تا  5میلیون تومان واریز کنی برنده شــدنت
قطعی است! که من متاسفانه بدون توجه به اینکه این افراد کالهبردار هستند
طــی چند نوبت  5میلیون تومان کارت به کارت کردم و بعدا متوجه اشــتباه
محرز خودم شــدم .قاضی نیک ورز افزود :برخی افراد ســاده که به هشدارها
توجهی نمی کنند قربانی کالهبرداران شــده و پول خود را بر باد می دهند.
متاسفانه کالهبرداران نیز عموما از خط های تلفن همراه با مشخصات جعلی و
همچنین حساب های اجاره ای با مشخصات جعلی استفاده کرده و دسترسی
به آنها بسیار سخت یا بعضا غیرممکن می شود.
وی افزود :در سال های گذشــته موردی وجود داشت که مجرم ازداخل
زندان اوین اقدام به کالهبرداری کرده و افرادی در سیرجان را فریب داده
بود .آن مجرم هم که به خاطر یک جرم مهم قرار بود ســال ها در زندان
بماند چیزی برای از دســت دادن نداشت .وی به مردم هشدار داد فریب
پیامک ها و تماس افراد کالهبردار را نخورده و اگر فردی به آنها گفت که
پول پرداخت کنند و یا به خاطر برنده شدن یا  ...به کنار دستگاه خودپرداز
بروند ،جدا خودداری کنند.
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به اطالع کلیه اعضا محترم کانون می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

سالیانه نوبت اول این کانون در ساعت  16روز شنبه مورخ  1399/7/12در سیرجان به
آدرس خیابان فرمانداری کوچه فرمانداری  4دبیرستان نمونه دخترانه اندیشه تشکیل می
گردد .از اعضا دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار

نمایند روزهای  8و  9مهرماه به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به

محل سیرجان بلوار فاطمیه منازل ایساکو بلوک  85دفتر کانون مراجعه نمایند و حضور

توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است .ضمنا بررسی وکالتنامه ها یک ساعت قبل
از برگزاری مجمع توسط مسئولین جلسه بررسی و تایید می گردد.

 -2داوطلبین واجد شرایط سمت بازرسی و هیات مدیره الزم است حداکثر تا پایان روز

یکشنبه مورخ  99/6/30جهت ثبت نام به محل دفتر کانون مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

 -1استماع گزارش عملکرد هیات مدیره سال 98

 -2استماع گزارش بازرس سال 98

 -3تصویب صورت های مالی سال 98

 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی ()1399

 -5انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال
 -6سایر مواردی که در صالحیت این مجمع باشد.

هیات مدیره کانون بازنشستگان
تامین اجتماعی
شرکت سنگ آهن گل گهر

 شماره 1231
 شنبه  22شهریور 1399

بازداشت
مرد شیطانصفت
در کرمان
گروه حوادث
فردی که اقدام به انتشــار تصاویــر خصوصی یک دختر جوان در
شبکههای اجتماعی کرده بو د توسط پلیس کرمان دستگیر شد.به
گزارش پایگاه اطال ع رســانی پلیس ،ســرهنگ امین یادگارنژاد
رئیس پلیس فتا اســتان کرمان در تشریح این خبر اظهار داشت:
دختــر جوانی ضمن مراجعه به این پلیس با در دســت داشــتن
مرجوعه قضایى مدعی شد فردی ناشناس در فضای مجازی اقدام
به انتشار عکسهای خصوصی اش کرده است،لذا موضوع به طور
ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :کارشناســان پلیس فتا بــا بهکارگیری روشهای
فنی و شــگردهای تخصصی ،متهم را شناســایی و در یک اقدام
غافلگیرانــه در مخفیگاهش دســتگیر کردنــد.وی گفت :متهم

دعوت به همکاری

به یک پیش�کار(نان دربیاربا سابقه کار) جهت کار
درنانوایي تنوري نیازمندیم

09351354822
09133793692
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متهمان به تصاویر شــخصی شــاکی به خاطر قرار داشتن
فایل تصاویر بر روی مموری بوده است .همگی متهمان این
پرونده جوان بوده و بین  17تا  20ســال سن دارند .سرکرده
این باند قصد تکــرار رفتار مجرمانه خود را نیز داشــته که
خوشــبختانه با اقدام به موقع پلیس سیرجان ناکام ماندند.
رئیس پلیس فتا ســیرجان نیز در بحث پیشگیری از وقوع
اینگونه حوادث گفت :شــهروندان باید حتما برای گوشــی
خود رمز پیچیده ترکیب حروف و عدد بگذارند و از نگهداری
تصاویر شخصی خود در گوشی تلفن همراه جدا پرهیز کنند.
سروان مرتضی صفی پور افزود :گوشی های تلفن همراه
ممکن است هک شوند و اطالعات مهم و تصاویر شخصی
افراد به ســرقت رفته و مورد سوء اســتفاده قرار بگیرد.
وی تاکید کرد به هیچ عنوان شــهروندان اطالعات مهم
و تصاویر شــخصی خود را بــر روی مموری کارت روی
گوشی نگهداری نکنند و پس از عکاسی آنها را به هاردی
جداگانه منتقل کنند.

دستگیرشــده در بررسیهای ف ّنی و با مشاهده مدارک ابتدا منکر
هرگونه بزه ارتکابی شــد و با ســخنان گمراه کننده قصد فریب
پلیس را داشــت که با رویت مستندات بدست آمده لب به سخن
گشــود و اقرار کرد به دلیل اختالف خانوادگی در شــب نامزدی،
عکسهای خصوصی وی را منتشــر و انگیزه خود را انتقامجویی
بیان کرد.رئیس پلیس فتا اســتان کرمان افزود :نســل جوان به
علــت هیجانات عاطفی در ایام نامزدی محدودیتهای ارتباطی و
رفتاری را رعایت نمیکنند در واقع دوران نامزدی برای شــناخت
نسبی طرفین از یکدیگر و تصمیمگیری نهایی برای ازدواج است و
تضمینی برای به وقوع پیوستن این امر مقدس نیست ،لذا پس از
رضایت نداشتن یکی از طرفین برای ازدواج ،احتمال دارد شخص
مقابل با سوءاســتفاده از عکسها و فیلمهای گرفته شده اقدام به
تهدید ،اخاذی یا هتک حیثیت کند.
ســرهنگ یادگارنژاد بر اســاس ماده  16قانــون جرائم رایانه ای
عنوان کرد :هرکس به وسیله ســامانههای رایانهای یا مخابراتی،
فیلــم یا صوت یا تصویــر دیگری را تغییر دهد یــا تحریف کند
و آن را منتشــر یــا با علم بــه تغییر یا تحریف منتشــر کند ،به
نحوی که عرفــاً موجب هتک حیثیت او شــود ،به حبس از نود
و یــک روز تا دو ســال یا جــزای نقدی از پنج میلیــون ریال تا
چهــل میلیون ریال یــا هر دو مجــازات محکوم خواهد شــد.
این مقام مســئول خاطرنشان کرد  :ســایت پلیس فتا به آدرس
الکترونیکــی  www.cyberpolice.irآمــاده دریافــت
گزارشهــای مردمی بوده و همچنین کاربــران گرامی میتوانند
آخریــن اخبار حوادث و رویدادهای ســایبری را از این ســایت
دریافت کنند و شماره تماس  ۰۳۴ ۲۱۸ ۲۴۶۰۳به صورت شبانه
روزی آماده پاسخگویی به ســواالت شهروندان در سراسر استان
است.

دعوت به همکاری
به یک منشی با روابط عمومی باال برای کار در یک
دفتر خدمات فنی مهندسی نیازمندیم

09133478473

دعوت به همکاری
موسس�ه خیریه علی اب�ن ابیطالب به
تعدادی نیرو جهت جمع آوری صندوق
های صدقات ب�ا بیمه ،حقوق و مزایای
اداره کار نیازمند است.

09139423268

خیابان امام کوچه جنب مسجد جامع

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

حضرت زهرا (سالم ا ...علیها):
حق اولیاء و مق ّربانی که
خداوندا ،به ّ
آنها را برگزیده ای ،و به گریه فرزندانم
پس از مرگ و جدائی من با ایشان،
از تو می خواهم گناه خطاکاران
شیعیان و پیروان ما را ببخشی.

 سال بیست و سوم  شماره   1231شنبه  22شهریور 1399
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گهرزمین کانون خبرها

ضرورت
آموزش در آموزش
مجازی

زیرکی را گفتم این احوال بین خندید وگفت
صعب روزی بوالعجب کاری ،پریشان عالمی

جنگل و طبیعت بکر چهارگنبد بار دیگر دجار آتش سوزی شد .اگرچه آتش به همت نیروهای بسیج مردمی خاموش شد اما لطمه بزرگی
به زیبایی های منطقه و طبیعت چهارگنبد وارد ساخت.

قرارداد قلعه نوعی با گلگهر
چقدر است؟

سیرجان مورد
توجه مربیان
بزرگ لیگ

سایت خبری فرارو به نقل از «ایران ورزشی» درباره
حضور قلعه نوعی در سیرجان چنین نوشت :گل
گهر سیرجان یکی از تیمهای متمول لیگ برتر به
حساب میآید که خوشحساب هم هست.
شاید همین مسأله باعث شد فصل گذشته مربیان
زیادی بهدنبال کار کردن در این تیم باشــند .مث ً
ال
مهدی تارتار با وجود اینکه  ۵۰درصد از مبلغ قرارداد
خود را پیش از شــروع فصل از نفت مسجدسلیمان

گرفته بود ،در هفتههای هفتم ،هشتم لیگ نوزدهم
تصمیم به فســخ یکطرفه قــراردادش گرفت تا به
سیرجان برود .البته مسئوالن کارخانه گلگهر مانع
شــدند ،اما بهجز تارتار مربیان دیگری هم دوســت
داشتند به سیرجان بروند که در نهایت این شانس به
مجید جاللی رسید.جاللی در همان ابتدای کار چند
بازیکن جذب کرد تــا تجربه تیمش را باال ببرد .در
نهایت هم موفق شد این تیم را در لیگ برتر نگه دارد.
با این اتفاق به نظر میرسید گلگهر سیرجان کارش
را با جاللی ادامه دهد ،اما یکسری اختالفنظرها مانع
شد تا این باشگاه به سراغ گزینههای دیگر برود .در
نهایت هم خیلی زود توافق با امیر قلعهنویی ،سرمربی
فصل قبل سپاهان صورت گرفت و قرارداد امضا شد.

مح
ب
اق ل توجه سهامداران ترم شرکت آبادگران اپرزی

لطفا جهت پرداخت سودسهام :شماره ملی ،شماره موبایل ،نام و نام خانوادگی و شماره حساب ترجیحا از بانک
ملت را به سامانه زیر ارسال نمایید50002800012091 .

به بهانه آغاز سال تحصیلی جدید

شهسوار صادقی

آیا تکلیف مدیریت شرکت این هفته روشن می شود؟
شرکت سنگ آهن گهرزمین طی دوسه هفته گذشته کانون اصلی خبرها
در حوزه صنعت و معدن ایران بود.تصمیم هیات مدیره شرکت برای ایجاد
تغییر در حوزه مدیرعامل از یک سو و حمایت برخی نمایندگان استان و
نهاد ریاست جمهوری از ابقای مدیریت قبلی از سوی دیگر ،زمینه تحلیل
های متفاوتی را در رسانه های مختلف شکل داد.
موضوعی که هنوز تکلیف آن روشن نشده و به نظر می رسد این هفته وضعیت
آن با تصمیم سهامداران مشخص گردد .بیست و هشتم مردادماه بود که پس
از حضور ســرقینی در سرپرستی وزارت صمت ابتدا در هیات مدیره شرکت
گهرزمین تغییراتی صورت گرفت و مهندس طاهرزاده معاون مدیرعامل گل
گهر جایگزین سردار محمد فالح شد .با رفتن فالح بالفاصله انتخابات هیات
مدیره برگزار گردید و دکتر صادقی به ریاست هیات مدیره انتخاب شد .تنها
دوهفته پس از این تغییرات  ،هیات مدیره جدید در تصمیمی وحید میرزایی
را به مدیرعاملی گهرزمین انتخاب کرد و خبر این انتصاب بالفاصله از سوی
هیات مدیره در ســامانه اطالع رســانی «کدال» که ویژه سهامداران بورس
شرکت هاست قرار گرفت .هنوز چیزی نگذشته بود که با درخواست برخی
نمایندگان استان از ریاست جمهوری مبنی بر جلوگیری از تغییرات عجوالنه
در این شــرکت ؛ نهاد ریاســت جمهوری در پاســخ نامه رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس از سرپرست وزارت صنعت و معدن خواست فعال هیچگونه
تغییری در حوزه مدیریت معادن صورت نگیرد  .نامه بعدی این نهاد در همین
رابطه متضمن کن لم یکن کردن تغییرات قبلی و برگشت احتمالی محمد
فالح به هیات مدیره و ابقای علی اکبر پوریانی قلمداد گردید .حتی شــنیده
شد سهامداران شرکت در جلسه ای بر برگرداندن مدیرعامل قبلی تاکید و
تصمیماتی برای تغییر در نمایندگان خود در هیپت مدیره اتخاذ کردهاند .در
همین حال خبر استعفای دکتر صادقی از عضویت هیات مدیره گهرزمین بر
گمانه زنی ها و پیچیدگیهای آن افزود چرا که هر کدام از سایت های تحلیلی
بنا به گرایش خود علت استعفا را تفسیرکردند .اینک سه هفته پس ازآخرین
تغییرات در گهرزمین ،کارکنان این شــرکت منتظر تعیین تکلیف مدیریت
این مجموعه بزرگ معدنی می باشند .مجموعهای که آرامش و ثبات اولین و
مهمترین نیاز آن می باشد.

نگاه آخر

هیئت مدیره شرکت آبادگران

آگهی استفاده از حق تقدم

شرکت قطعه ساز سیرجان (سهامی خاص)شماره ثبت  1791و شناهس ملی 10860542994
به اطالع کلیه سهامداران شرکت قطعه ساز سیرجان ( سهامی خاص) می رساند که با عنایت به مصوبه
مجمع فوق العاده مورخ  1399/5/12و نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ هفتاد و یک میلیارد
ریال ( 71000000000ریال) به ششصد میلیارد ریال(  600000000000ریال) از محل مطالبات نقدی حال شده،
آورده نقدی سهامداران از طریق صدور سهام با نام جدید و به مبلغ اسمی سهام ( 71000000ریال) افزایش
یابد بنابراین در اجرای مفاد اساسنامه و مواد  166و  169الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ،از کلیه
سهامداران شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت  60روز از حق تقدم خود نسبت به
خرید سهام استفاده نموده و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره  8769872257و شبای
 IR 420120000000008769872257شرکت نزد بانک ملت شعبه مرکزی واریز و فیش مربوطه را به دفتر

شرکت واقع در سایت شرکت قطعه ساز سیرجان کیلومتر  35جاده سیرجان بافت واحد مالی تسلیم
نمایند .بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند راسا حق تقدم پذیره نویسی نشده را
براساس قیمت کارشناسی شده به سایر سهامداران متقاضی به فروش رساند.

رئیس هیئت مدیره شرکت -علی محمودآبادی

با توجه به شــرایطی که گلگهــر دارد و این فصل
قرار است دومین حضور خود در لیگ برتر را تجربه
کند ،بعید بود قلعهنویی بــه چنین تیمی برود ،اما
وقتی قرارداد این ســرمربی باتجربه با گلگهر امضا
شــد ،نگاهها فرق کرد .حاال همه منتظر یک فصل
متفــاوت از گلگهر ســیرجان هســتند و مدعی
شــدن تیمی که جزو تازهواردها به حساب میآید.
گفته میشــود قلعهنویی که ایــن روزها در تالش
برای جذب بازیکنان باتجربه و درجه یک اســت با
قــراردادی به مبلغ  ۱۱میلیارد تومان به ســیرجان
رفته که رقم چشمگیری است .البته در روزهایی که
بازیکنان درجه چندم درخواســت قراردادهای چند
میلیاردی دارند شــاید این مبلغ زیاد نباشد ،اما در
میان مربیان ایرانی چنین رقمی سابقه نداشته است.
حاال که قلعهنویی چنین قــرارداد باالیی با گلگهر
امضا کرده ،احتماالً انتظارات از او هم باال خواهد بود.
از این رو قلعهنویی بهدنبال جذب بازیکنان درجه یک
و ششدانگ است تا بتواند با حضور آنها انتظارات را
برآورده کند.

وضعیت کلی جهان در عصر ســیادت کرونا -این موجود نامرئی
به نوعی همان اســت که حافظ گفته اســت اما در این اوضاعنظام نظام آموزشــی از جهاتی بسی دشــوار تر است .دشواری
نظام آموزشــی فقط این نیســت که از فضای مألوف و معهود
حقیقی ،به فضای نامانوس و نوبنیاد مجازی منتقل می شــود
بلکه فقدان زیر ساخت الزم برای آموزش مجازی مشکالت آن
را صد چندان می کند .واقعیت این است که همه دانش آموزان
از امکانات الزم برای اســتفاده از شبکه های مجازی بهره مند
نیستند .معلمان نیز از این مشکل بی نصیب نیستند ضمن این
معلمان و دانش آموزان تواما از فقدان مهارت های اساسی برای
استفاده از شبکه های مجازی رنج می برند.
با وجود گذشت یک ترم تحصیلی با آموزش مجازی اما فرهنگ
این نوع آموزش هنوز در جامعه ما نهادینه نشــده و متاســفانه
سیاست گذاران و متولیان اداره جامعه ،در حالت عادی به فکر
چنین روزی نبوده و به اهمیت آن پی نبرده اند واینک با ضربه
هولناک کرونا از خواب زمســتانی پریده و سرآسیمه سر چاره
جویی افتاده اند ولی بازهم از اصل اساسی آموزش ،درآموزش
شبکه های مجازی غافل اند .افزون بر اینها ،خانواده های ایرانی
هم هنوز با آموزش های مجازی بیگانه اند و می شــود حدس
جدی نمیگیرند و موثر نمی
زد توان همکاری ندارند یــا آن را ّ
دانند.با این وصف راه درست این است که رسانه ملی و آموزش
وپرورش طرح آموزش اســتفاده از فضای مجازی را به عنوان
امری واجب در دستور کار قرار دهند .از این رو بدیهی است که
ابتدا آموزش معلمان بایددر اولویت قرار گیرد و نباید تصور کرد
داشتن موبایل هوشمند مساوی با داشتن مهارت های آموزشی
در شبکه های مجازی است.
ناگفته نماند ســرعت پایین اینترنت چالش مهم آموزش های
مجازی نیز محسوب می شود که آن هم باید از جانب دولت بر
طرف گردد و برای تمام این مراحل بودجه در نظر گرفته شــود
وا ِالرونــد افت تحصیلی و تبعیض آموزشــی در ایران روز بروز
شدت می یابد و باید از امروز برای کنترل و کاهش آن فکر کرد
چرا که فردا دیر است و اوجب واجبات آموزش در آموزش های
مجازی است که از هر حقیقتی روشن تر است.

