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همکاری
دعوتبا به
پوریانی
علی اکبر
گفتگوی صریح
معتب�ر سنگ
سرپرست شرکت
گهرزمینمنطقه ویژه
آهن واق�ع در
تولی�دی
یک ش�رکت

و نظم آوران گل گهر سیرجان

دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور

فوق العاده شرکت که راس ساعت  11روز چهارشنبه

  صفحه 2

جناب آقای دکترمحمد امین پور

اقتصادی س�یرجان جه�ت تکمی�ل کادر خود طبق
جدول زیر نیرو می پذیرد.

️ یک رفت و برگشت جنجالی

بدین وس�یله از حضور گرم و تسلی بخش شما
مورخ  1399/7/30در تهران خیابان خردمند شمالی
بزرگ�واران و اظه�ار همدردی در غم از دس�ت
کوچه چهارم پالک  24طبقه دوم برگزار می گردد
دادن پ�در اینجان�ب مرحوم غالمرضا ش�اهین
حضور بهم رسانند.
معروف به رضا طالبیگی نهایت تقدیر و تش�کر
جلسه :
هایی که بعد از انقالب به دنیا آمده اند و حتی بخش بزرگی از ایرانیهایی که دوران پیش از
دستورایرانی
برای
را دارم .س�المتی و طول عمر شما را از خداوند
تحمیلی را هم به چشم دیده اند و لمس کرده اند ،سال  ۱۳۹۹از نظر اقتصادی
جنگ
های
ل
سا
و
انقالب
 .1انتخاب اعضاء هیات مدیره
نمایم.
شدهمی
مسئلت
که کسی
متعالهای زیاد
با همه سالهای دیگر تفاوت دارد .عمق بحران اقتصادی در ایران حاال به انداز

شهردار سیرجان
از تصمیم به تکمیل
عملیات یکی از پروژهای
مهم شهری خبر داد:

احداث سالن
یک هزارنفری
همایش ها

 .2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی

نمیتواند پیش بینی کند طی ماههای آینده ،خروجی این وضعیت چه خواهد بود.

بطور فوق العاده می باشد.

محمود کیخسروی-عضو هیئت مدیره
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 27سال سابقه فعالیت  -مج

 5000مت�ر زمی�ن درترمین�ال اختصاص�ی

صفحه 7
محترم سازمان تعاون روستایی شهرستان سیرجان
رئیس

ترابران(پایانه جدید) 500-متر

و هیات همراه

بدی�ن وس�یله از اظه�ار محبت و هم�دردی به
بدین وس�یله از حضور گرم و تسلی بخش شما
مج
دکترمحمد امین پورمعصومی
جناب آقای
عاده حض�وری و تم�اس تلفن�ی و پی�ام در
ص�ورت
آگهی دعوت هب مع عمومی عادی بطور فوق ال
بزرگ�واران و اظه�ار همدردی در فق�دان برادر
جناب آقای
اینجانب و
ش�بکه های اجتماعی که مایه تسلی
تج
سالمتی
شایس�تهدارم.
تشکر را
تقدیر و
عن�وان رئیس هیات وزن�ه برداری
جنابعالی به
بجا و
اینجانب نهایتانتص�اب
شرکت هیزات تهوهی سیرجان( با مسئولیت م
دارم.
را
تشکر
نهایت
گردید
بازماندگان
حدود)
نم�وده  ،موفقی�ت روزافزونتان را
تبریک عرض
س�یرجان را
مس�ئلت
متعال
شهرس�تانخداوند
و طول عمر ش�ما را از
آرزومندیم.
نماینده پرتالش و مردمی شهرستان سیرجان و بردسیرمی نمایم.
خانواده صفی جهانشاهی
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حاج شهباز حسن پور
اصغر طالبیگی

مسئول شورای اسالمی بخش مرکزی سیرجان
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  1399/7/30در 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.

محمود کیخسروی-عضو هیئت مدیره
جناب آقای

همکاران محترم در شرکت جهان فوالد

بدین وس�یله از حضور گرم و تسلی بخش شما
بزرگ�واران و اظه�ار همدردی در غم از دس�ت
دادن پ�در اینجان�ب مرحوم غالمرضا ش�اهین
معروف به رضا طالبیگی نهایت تقدیر و تش�کر
را دارم .س�المتی و طول عمر شما را از خداوند
متعال مسئلت می نمایم.

امین شاهین
جناب آقای

سهراب بهاالدینی
جناب آقای معظمی

جناب آقای پیشبین

بخشدار محترم بخش مرکزی سیرجان

رئیس دفتر محترم نماینده سیرجان

فرماندار محترم شهرستان سیرجان

اعضای محترم شورای اسالمی

و دهیاران بخش مرکزی سیرجان
بدی�ن وس�یله از اظه�ار محبت و هم�دردی به
ص�ورت حض�وری و تم�اس تلفن�ی و پی�ام در
ش�بکه های اجتماعی که مایه تسلی اینجانب و
بازماندگان گردید نهایت تشکر را دارم.

اصغر طالبیگی

مسئول شورای اسالمی بخش مرکزی سیرجان

نماینده پرتالش و مردمی شهرستان سیرجان و بردسیر

جناب آقای میرزایی
رئیس محترم سازمان تعاون روستایی شهرستان سیرجان
و هیات همراه

بدین وس�یله از حضور گرم و تسلی بخش شما
بزرگ�واران و اظه�ار همدردی در فق�دان برادر
اینجانب نهایت تقدیر و تشکر را دارم .سالمتی
و طول عمر ش�ما را از خداوند متعال مس�ئلت
می نمایم.

اصغر طالبیگی

نماینده شورای شهرستان سیرجان در استان کرمان

فعال در میدان

تماس۶312 :

اصغر طالبیگی

نماینده شورای شهرستان سیرجان در استان کرمان

و نظم آوران گل گهر سیرجان

حاج شهباز حسن پور

سهام دار شهرک

دعوت به همکاری
یک ش�رکت معتب�ر تولی�دی واق�ع در منطقه ویژه
اقتصادی س�یرجان جه�ت تکمی�ل کادر خود طبق
جدول زیر نیرو می پذیرد.
عنوان شغلی

جنسیت

تعداد

مدرک
تحصیلی
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جناب آقای

مهندس حسن حیدری
با نهای�ت تاس�ف ضایعه درگذش�ت پدر
بزرگوارت�ان را حض�ور ش�ما و خان�واده
محترم تس�لیت ع�رض نم�وده ،از درگاه
خداون�د متعال ش�ادی روح آن مرحوم و
صبر وسالمت بازماندگان معزز را مسئلت
می نمایم.

مجتبی کریمی
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فروش

شرکت حمل و نقل داخلی (بندرعباس)
 27سال سابقه فعالیت  -مجوز خشکبار و تره بار

 5000مت�ر زمی�ن درترمین�ال اختصاص�ی در ش�هرک حم�ل و نق�ل نگین
ترابران(پایانه جدید) 500-متر زیر بنا ساختمان اداری
سهام دار شهرک حمل و نقل
فعال در میدان تره بار

تماس0930187۶312 :
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 شماره 1235
 شنبه  19مهر 1399

 من محمدرضا شجریان فرزند ایران .صدای من جزئی از فرهنگ کهن ایران است که میخواهد به مردم
جهان یادآور شود فرهنگ ما انسانی است وپیام آن صلح و صفا و عشق است و پیامی جز دوستی و زندگی
نداریم .اگر هم گلهای داریم برای رفع نارساییهاست ...همانگونه که فردوسی زبان فارسی را نجات داد ،من
هم کوشیدم موسیقیمان را نجات دهم»
 از صدا و سیمایی که استقالل شخصیت و غرور مجری و برنامهساز محبوب ورزشی خود را نیز برنمیتابد
و او را کنار میگذارد شگفت نیست که چهرۀ برجستۀ آواز را هم نپسندد اما جای طرح این پرسش هست که
چگونه میتوان به خود لقب رسانۀ ملی داد و نماد هنر ملی را برنتافت؟ چگونه میتوان از فرهنگ ایرانی
اسالمی دم زد و به نماد هنری آن مجال و میدان نداد؟ چقدر بیذوقی میخواهد و تا چه اندازه بیگانگی با
زیبایی شناسی؟ آری ،شجریان ،بودنی بود که شد و ماند و می ماند و اگرچه رفته است و می گوییم «بدرود
خنیاگر بزرگ» اما او حیات تازهای را در فرهنگ و هنر ایران آغاز کرده است .چونان برجستگان دیگر خراسان و
ایران .از دیروز تا امروز .از موالنا و فردوسی و حافظ تا شجریان.
 دکتر شفیعی کدکنی سال  1390و به مناسبت  70سالگی شجریان شعری سروده بود که در مجلۀ بخارا
چاپ شد و این گونه آغاز میشود:
بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد
َ
وطن ز نو جوان شود ،دمی دگر برآورد
بخوان که از صدای تو در آسمان باغ ما
ُ
هزار قمری جوان دوباره َپر برآورد
شاید گمان شود این توصیفات ،تشبیه و اغراق شاعرانه است اما یکی از استادان ممتاز زبان و ادبیات
انگلیسی و از دوستان او در خاطرهای گفته است به چشم خود دیده که شجریان آواز میخوانده و پرندهای از
باالی درخت پایین آمده است.

او سزاوار خداحافظی دلنشینی بود
اما در روزگارکرونا چه میشود کرد

حق شجریان این نبود
گروه فرهنگ و هنر :مرگ چارهای ندارد .درد بیدرمان
است .پزشکان راه به دنیا نیامدن را میدانند اما مسیر در
دنیا ماندن را بلد نیستند و شاید تا آخر الزمان هم کسی
آگاه به این طریق نشــود .میدانستیم دیر یا زود دست
اجل ،محمدرضا شجریان را که به حق صدای ایران بود
از میان ما خواهد برد اما مرگ در زمانه کرونا ،حق خسرو
خوبان نبود .االن زمان خوبی اســت که این شعر عارف
قزوینی که شــجریان به زیبایی آن را اجرا کرده اســت
را با هم زمزمه کنیــم «:چه کج رفتاری؛ ای چرخ  /چه
بدکرداری؛ ای چرخ»مرگ در عصر کرونا ،خیلی غریبانه
است .در گوشه و کنار شهر ،اقوام و آشنایان هستند اما
غریبانه تشییع میشوی و بدتر از آن مظلومانه به خاک
سپرده میشــوی تا دیگران دچار کرونا نشوند .خانواده

در میــان تنهایی خود گریه میکنند و با مرور خاطرات
میسوزند.این حق شــجریان نبود؛ همانطور که حقش
نبود افطارهای ماه رمضان بدون ربنای او ســحر شــود.
حقش نبود به خاطر کج سلیقگیها در رسانهای که نام
ملی را یدک میکشــد اما میلیترین رسانه ایران است،
ممنوعالصدا شود.
البته که اشتباه فکر میکردند که با پخش نشدن صدای
شــجریان او از یادها خواهد رفت .اســتاد آواز ایران در
ذهن ایرانیها ماند .چه ایرانیهایی که خود دست به کار
شدند و به لطف پیشرفت علم ،ربنای شجریان را مهمان
ســفرههای افطار خود کردند ،بدون اینکه احتیاجی به
لطف صداوسیما داشته باشند .هنوز که هنوز است وقتی
باران میآید ،درســت مثل همان ســاعتهایی که خبر

درگذشت شــجریان دست به دست شد ،مردم« ببار ا ِی
بارون ببار!! با دلم گريه کن خون ببار!! در شبای تيره چون
ُزلف يار!» را زمزمه میکنند و چه زیبا که در شب رفتن
او باران آمد و مردم صدای هق هق آســمان را شنیدند.
استاد موسیقی سنتی به مردمش یک آقازاده تحویل داد.
آنهم در زمانی که آقازادهها هزار حاشــیه دارند و هزار
حرف پشت سرشان است .دلممان برای صدای شجریان
تنگ میشــود اما دلخوش به نوای همایون هســتیم.
نوایی که کم از پدر ندارد و به حســابی دلبری میکند.
شــاید امروز زمان خوبی باشــد که برخی از هنرمندان
یکبار زندگی شــجریان را مرور کنند .ببینند او چگونه
زندگی کــرد که وقتی مردم خبر رفتنش را شــنیدند،
بغض کردند و آه کشــیدند و زیر لب گفتند«حیف شد»

تمدید زمان استخدام  درگلگهر

روابط عمومی و امور بین الملل گل گهر اعالم کرد :مهلت ثبت نام در آزمون اســتخدامی گل گهر تا آخر وقت
بیستم مهرماه تمدید شده است .در اطالعیه این روابط عمومی آمده است :شركت معدنی و صنعتی گل گهر در
نظر دارد جهت تکمیل نيروي انساني مورد نياز خود از بین داوطلبان مرد و زن به صورت قرادادی مطابق جدول
اعالم شــده از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید .در این
اطالعیه اضافه شــده  :افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند ،می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی
گل گهر پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شــرايط ذكر شــده نسبت به ثبت نام در رشته مورد نظر
اقدام نمايند .این روابط عمومی در اطالعیه دوم خود اعالم کرد به خاطر ایّام اربعین حسینی مهلت ثبت نام تا
تاریخ یکشنبه  20مهرماه تمدید شده است .متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت  www.geg.irنسبت به
اطالع از شرایط و تخصصهای الزم و زمان برگزاری آزمون استخدامی مطلع شوند.

امروز زمان خوبی اســت که بداننــد و بدانیم تنها راه در
دل مردم ماندن ،کار زیاد و دیده شــدن نیســت .الزم
نیست به هر قیمتی روی آنتن تلویزیون باشیم .میشود
مثل شجریان بود و از صداوسیما دیده نشد اما همچنان
عزیز دل مردم ایران بود .میشــود شجریان بود اما همه
نسلهای ایران را درگیر خود کرد .امروز دهه هشتادیها
هم غصه گوشــه دلشــان خانه کرده و میگویند «:دل
ز دســتم رفت و جان هم /بــی دل و جان چون کنم».
شجریان سزاوار خداحافظی دلنشینی بود اما چه میشود
کرد؛ کرونا سبک زندگیمان را عوض کرده است .امیدوارم
به زودی راهمان به توس بیفتد .سری به فردوسی و اخوان
ثالث بزنیم و باالی مزار شجریان بایستیم و صدایمان را
آزاد کنیم که مرغ سحر ناله سر کن / ....عصر ایران

رییس جدید روابط عمومی
گهرزمین منصوب شد

از ســوی مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین مجتبی صادقیان به عنوان مدیر
جدید روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سنگ آهن گهرزمین منصوب شد.
پیش از این ،این مسئولیت بر عهده بابک رحیمیان و برای مدت کوتاهی نیز بر عهده
شهرام نیکویان بود.
در سوابق مسئولیتی صادقیان مسئولیت بخشداری های بلورد و پاریز ،مدیر روابط
عمومی فرمانداری و مشــاور امور ایثارگران فرماندار دیده می شود .برای مهندس
صادقیان که از مدیران بومی شهرستان می باشد آرزوی توفیق داریم.

در توافق سه جانبه شورای شهر ،گهرزمین و شهرداری صورت گرفت:

سرمایهگذاری  ۲۰میلیاردی در پروژه باغ ایرانی

بدنبـال مدتـی وقفـه در توافـق قبلی شـهرداری با شـرکت سـنگ
آهـن گهرزمیـن در دوسـال قبل ،برای سـاخت و تجهیز بـاغ ایرانی
در سـیرجان ،روز چهارشـنبه مدیرعامـل گهرزمیـن از مشـارکت
 ۲۰میلیـارد تومانـی ایـن شـرکت در سـاخت این بـاغ تفریحی در
سـیرجان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی و امور بیـن الملل گهرزمیـن مدیرعامل
ایـن شـرکت گفـت :در راسـتای رسـالت و مسـئولیت اجتماعـی
خـود بـا سـرمایهگذاری  ۲۰میلیارد تومانـی در باغ ایرانـی موافقت
نمودیـم .پوریانـی افـزود :این توافق در جلسـهای با حضـور مدیران
ارشـد و هیئـت مدیـره شـرکت سـنگ آهـن گهـر زمیـن و اعضای
شـورای شـهر و شهردار سـیرجان در حضور نماینده مردم به دست
آمد.براسـاس ایـن توافق ،شـرکت گهرزمیـن با سـرمایهگذاری ۲۰
میلیـارد تومانـی در بـاغ  ۶هکتـاری ایرانـی موافقـت نمـوده و در

مقابل ،شـهرداری سـیرجان مجـوز احداث یک مجتمـع خدماتی و
رفاهـی در ایـن باغ را بـه گهرزمیـن خواهد داد.
شـهردار سـیرجان نیـز در این رابطـه گفت :در توافق دو سـال قبل
قـرار بـه تکمیـل و احـداث کامل این باغ از سـوی گهرزمین شـد و
کارگروه مشـترکی از دو طرف نیز تشـکیل و کار را تا مراحل تهیه
نقشـه هـا و عملیاتـی کردن طرح پیـش برد اما متاسـفانه در وقفه
ای کـه افتـاد کار متوقـف مانـد .وی از توافـق تازه ابراز خوشـحالی
کـرد و گفـت :یقینـا احـداث ایـن بـاغ زیبـا مـی توانـد ظرفیـت
بوسـتان هـا و تفرج گاههای شـهر را کـه مورد نیاز مردم اسـت باال
ببـرد .رئیـس شـورای شـهر سـیرجان نیز بـا تایید این خبـر گفت:
ایـن توافـق در جلسـهای بـا حضـور مدیرعامـل محتـرم و تعدادی
از اعضـای هیئـت مدیـره و مدیـران ارشـد شـرکت سـنگ آهـن
گهرزمیـن و بـا محوریت آقای حسـنپور نماینده مردم شهرسـتان

حاصـل شـد .بحـث انعقـاد تفاهمنامـه میـان شـرکت گهرزمیـن و
شـهرداری در مـورد بـاغ ایرانـی از مدتهـا پیـش مطـرح بـوده اما
بـه عللـی ایـن کار دچـار تاخیر شـد که در نهایـت با ابتکار شـهباز
حسـنپور نماینـده مـردم و برگزاری جلسـه برای حل مـوارد ابهام،
سـرانجام به نتیجه رسـید.
ابـوذر زینلـی بـا قدردانـی از نقـش نماینـده سـیرجان در انعقـاد
ایـن تفاهمنامـه وتاکیـد بـر نقـش مشـارکت شـرکتهای معدنـی
در پیشـرفت شـهر ،گفـت :علاوه بـر سـرمایهگذاری  ۲۰میلیاردی
شـرکت گهرزمیـن ،شـرکت گلگهـر نیز مبلـغ  ۱۰میلیـارد تومان
در بحث روشـنایی شـهر سـرمایهگذاری نموده و همچنین شـرکت
توسـعه آهن و فوالد گلگهر نیز متقبل شـده تا کار سـاخت سـالن
همایشهـای شـهرداری را صـرف نظـر از هر میزان سـرمایهگذاری
به سـرانجام برسـاند.

ستون 2

همزیستی با کرونا

من کرونا گرفتم
محمد غیوری

بیش از  8ماه از رسیدن مهمان ناخوانده کرونا
ویروس به کشــورمان می گذرد.نه تنها ســر
ســازگاری ندارد که حتی سر کین نیز با خلق
روزگار دارد.ســرعت ســیر آن نیز نه تنها کم نشده بلکه فزونی و
شــتاب هم گرفته و آنقدر فراگیر شده است که مصداق بارز ضرب
المثل «شتری که در خونه همه میخوابد»شده است.
مهمانی که اگرچه حبیب و عزیز نیست اما عیان است که با استناد
به ضرب المثل باال چشــم انتظارش هســتیم و هیچ تالشی نیز به
جهت راندن آن از جانب مردم صورت نمی پذیرد.به یاد آورید اسفند
و فروردین را ،آن همه شــور و جدیت و بســیج عمومی مضحک...
برخی کشــاورزان تراکتورها و ســمپاشهای خود را به شهر آورده
بودنــد و با حل کردن وایتکــس در آب ،بیهدف و بدون توجیه در
و دیوار و کف خیابان ها را می شســتند .عده ای نیز همان محلول
وایتکس و آب را در بطری میریختند و با ســر و صدا و همهمه آن
را در بین مردم توزیع میکردند !.دیدارهای خانوادگی در پیاده روها
و از پشت پنجرهها انجام میشد .شهر خلوت بود ،شهری که در آن
مقطع وضعیت آن ســفید بود اما امروز که وضعیت آن قرمز شــده
اســت دیگر هیچ تالش و جدیتی در مقابله با این ویروس مشاهده
نمی کنیم .دوباره حدیث «از ســوراخ سوزن رد شدن و از در دروازه
رد نشدن» اســت .البته که باید زندگی جریان داشته باشد و جای
خرسندی است که بساط آن همه حرکتهای بیهدف که فقط توأم
با شــور بود برچیده شد.اما شواهد نشان از آن است که از ورای بام
فتاده ایم .این مهم را گذر کشتهها و قربانیان ما از مرز 50نفر در این
شهر میگوید .آمار روز افزون مبتالیان می گوید.شوربختانه بنده نیز
یکی از همین انبوه مبتالیان این ویروس هســتم و در همین لحظه
که در حال تحریر این مطلب هستم همه عالیم ابتال به این ویروس
را تجربه کردم.ذکر چند نکته از این ماجرا و همزیســتی نگارنده با
کووید 19هدف این نوشتار است.
-1 ترس از این بیماری به حدی زیاد اســت که مواجهه و ابتال
به این ویروس در نظر افراد ،به نوعی مســاوی و همسنگ با دیدار
فرشته مرگ و خود مرگ است !.ترسی که ناشی از عدم آگاهی است.
در صورتی که بنا بر اذعان پزشــکان نداشــتن استرس و ترس از
اصلیترین شــرایط مقابله و مواجهه با بیماری کروناست .بنده در
دوران ابتــا هر گاه در اثر فکر و خیال بــه جنبه های منفی این
بیماری فکر میکردم دچار اســترس و تشویش شده و اثر مخرب
آن را بــر روی خود حس میکردم .پــس اگر خدای ناکرده به آن
مبتال شدید ،گام اول نداشتن استرس و اضطراب است.
-2 به مانند همه مبتالیان من نیز ندانســتم و نفهمیدم کی و
کجا و چگونه مبتال شــدم اما یقین دارم اگر به روال همان اسفند
و فروردین جدیت بیشــتری در این رابطه داشــتم احتمال ابتال
به مراتب کمتر بود.توجه داشــته باشــید که گذر زمان منجر به
عادیسازی ماجرا و سهلانگاری نشود.
-3 درســت در همان روزی که فهمیدم مبتال هستم در خانه
کنار پدر و مادر و خواهرانم بودم.اطمینان از سالمت خود و بدون
رعایت هر گونه پروتکلی ،از همه مهمتر در کمال حماقت ،فرزندان
خواهرم را بوســیدم.بعد از اینکه فهمیدم مبتال هستم بیش از هر
چیزی این حرکت نسنجیده آزارم می داد که با حرکتی احساسی
و بــه دور از عقالنیــت دو طفل معصوم را درگیر کرده باشــم که
خوشــبختانه انتقالی صورت نگرفته بود .این تجربه زیســتی زنگ
خطــری بود برای مــن و اطرافیان برای تغییر رویــه و رفتار .تا
شرایط عادی میشود کودکان تنها به دل عزیز باشند و با حرکت
نسنجیده ای پشیمانی به بار نیاوریم.
-4 روزهای قرنطینه روزهای کســل کننده ای اســت .تا قبل
از آن به دنبال فرصتی و فراغتی بودم تا بیشــتر مطالعه کنم ،فیلم
ببینم.اما این بیماری تمرکز را از انســان سلب می کند .در عوض
می توانی تفکر کنی .به شــوخی و طنز معروف اســت که درمان
کرونا استراحت ،خوردن و ترکیدن است.در واقع راه افزایش ایمنی
بدن که در اثر ورود ویروس ضعیف شــده است تقویت بدن است.
تقویتی که جز با هزینه و پول خرج کردن میسر نیست.
صحبت از هزینــه کردن و پول خرج کردن در شــرایط و اوضاع
نابسامان اقتصاد صحبتی گزاف و مضحک است .چه بسیار مردمان
مبتالیــی که توان هزینه کردن ندارند .بســیارند افرادی که خانه
نشینی آنها مســاوی با بیکاری آنهاست.پویش خوب و نکویی که
این روزها به راه افتاده است این است که از افرادی که قصد پیاده
روی اربعین را داشتند دعوت میکند تا هزینه سفر به عتبات خود
را به چنین افراد مســتاصل و درمانده ای بدهند ...ای که دستت
میرسد کاری بکن.

شهردار سیرجان از تصمیم به تکمیل عملیات یکی از پروژهای مهم شهری خبر داد:

احداث سالن یک هزارنفری همایش ها

سـالن نیمـه تمـام همایـش هـا بـا ظرفیت
یـک هـزار نفـر تکمیـل می شـود.
بـه گزارش واحد خبر و امور رسـانه مدیریت
ارتباطـات شـهرداری سـیرجان دکتـر رضـا
سـروش نیـا در ایـن رابطـه اظهـار داشـت:
در سـیرجان بـرای اجـرای مراسـمهای مهم
سـالن همایـش وجود ندارد که خوشـبختانه
یکـی از کارهـای شـاخص شـورای اسلامی
شـهر و شـهرداری احـداث بزرگتریـن و
مجهزتریـن سـالن همایش هزار نفری اسـت
کـه بـه امیـد خداونـد متعـال در سـیرجان
احداث خواهد شد.شـهردار سیرجان تصریح
کـرد :بـر اسـاس توافـق نامه بین شـهرداری
و شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر،
ایـن شـرکت در راسـتای انجـام مسـوولیت

هـای اجتماعـی بـه عنـوان مجـری سـاخت
سـالن همایـش هـای شـهرداری برگزیـده
شـده است.سـروش نیـا بـه محـل اجـرای
پـروژه و نـوع طراحی سـالن همایش اشـاره
کـرد و گفـت :سـالن همایش چنـد منظوره
بـا طراحـی متفـاوت در جنب فرهنگسـرای
شـورای اسلامی شـهر اجرا میشـود که در
ایـن پـروژه خـوب ،مبانـی ترافیکـی لحـاظ
شـده و در غرب سـیرجان یکـی از طرحهای
بسـیار خوبـی خواهـد بـود کـه میتـوان
بسـیاری از همایـش و برنامههـای مهم را در
ایـن محـل اجـرا نمود.
وی پـروژه احـداث سـالن همایشهـای
شـهرداری را نیـز از طرحهـای خـوب و
مهـم در حـوزه فرهنگـی برشـمرد و افزود:

مبلـغ  30میلیـارد تومـان جهـت تکمیـل
سـالن همایـش ها توسـط شـرکت توسـعه
آهـن و فـوالد گل گهـر اختصـاص یافتـه
اسـت .دکتـر سـروش نیا افـزود :ایـن پروژه
طبـق برنامهریزیهـای انجـام شـده تـا
پایـان سـال  1401بهـره بـرداری میشـود
کـه بدینوسـیله از جنـاب آقـای مهنـدس
محیاپـور مدیـر عامـل محتـرم شـرکت
توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر تقدیـر و
تشـکر مـی نمایـم.
وی بـا بیـان اینکـه شـهروندان بایـد از
بهتریـن امکانـات زیرسـاختی و رفاهـی
برخـوردار شـوند افـزود :مشـارکت شـرکت
توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر در احـداث
سـالن همایشهـای شـهرداری میتوانـد

برخـی کاسـتیها را برطـرف کنـد شـهردار
سـیرجان بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال
جـاری از سـوی مقـام معظم رهبـری تحت
عنـوان «جهـش تولیـد» گفـت :مجموعـه
شـورا و شـهرداری در بـه ثمـر رسـاندن

و فرهنگسـازی شـعار امسـال مشـارکت
و برنامهریـزی خواهنـد کرد.شـعهردار
سـیرجان تـراز و مقیـاس شـهر سـیرجان
نسـبت بـه دیگـر شـهرهای اسـتان را بهتر
و ارجح تر دانسـت و گفت :شـهر سـیرجان

بعـد از مرکـز اسـتان کرمـان ،دومین شـهر
وسـیع و پرجمعیت اسـت و در همین راستا
هـم بایـد انسـجام و همدلـی میان مـردم با
مجموعه شـهرداری بیشـتر شـود تا شـاهد
اقدامات زیربنایی بیشـتری در شـهر باشیم.

شهر
طرح انتقال محل انباشت زباله های خانگی به سمت جاده بندرعباس چی شد؟

علی حاج محمدی
امــروزه جمــع آوری ،تفکیــک و دفــع
زبالههای شهری در شهرهایی که جمعیت
های باالیی دارند از مســئولیت های قابل
توجه و و ســنگین شــهرداری هاســت.
مســئولیتی که فقدان نظارت الزم بر آن
نمود چشمگیری دارد و نه تنها نارضایتی
شــهروندان را به همراه خواهد داشت که
با مســائل بهداشتی و بیماریهای فراگیر
امروزی نیز هیچ تناسبی ندارد.
با شروع به کار ســازمان پسماند شهرداری
در سال  97موضوع بسیار مهم جمع آوری
و دفع زباله های شــهری در سیرجان روند
بهتــری به خود گرفــت .در چارچوب طرح
جدید در این سازمان مقرر شد جمع آوری
زباله ،شب ها انجام شود و با شروع روز ،دیگر
مردم چشم شان به کیسه های سیاه زباله در
کوچه و خیابان نیفتد و اثری از آن در شهر
دیده نشــود .همچنین برنامه ریزی شد تا با
فرهنگ سازی الزم از مردم خواسته شود در
ساعات مشخص زباله هایشان را بیرون خانه
بگذارند تا روند جمع آوری زباله آســان تر و
روان تر انجام شود.
◄ کاری که به سرانجام نرسید
سازمام پسماند شــهرداری برای ساماندهی
ایــن امر که تا اینجای کار خوب عمل کرده
بود مسئله انتخاب و تملک زمین به منظور
ایجاد ســایت جدید زباله در  20کیلومتری
جاده بندرعبــاس از برنامه های دیگری بود
که در دستور کار سازمان پسماند شهرداری
قرار گرفت .آن روز زمین هم تملک شــد و
اطراف آن خندقی نیز به منظور مشــخص
شدن حریم سایت زباله گودبرداری گردید.
این طرح با استقبال هواداران محیط زیست
نیز مواجه شــد چرا که از نظــر آنان و نیز
کارشناسان مربوطه انتقال محل دفن زباله
از جاده شــیراز در جوار کــوه کویز به جاده
بندرعباس ،هم به لحاظ زیست محیطی و
بحث آلودگی شهر اهمیت فراوانی داشت و
هم به واسطه شلوغی جاده سیرجان به گل
گهر ،تغییر این مکان می توانست آثار مثبت
ترافیکی داشته باشد و از میزان آن بکاهد و
در نتیجه خطر تصادفات و سوانح رانندگی را
در این مسیر کمتر و تردد ها را در این جاده
پر تردد کاهش دهد .تصمیم بسیار خوبی که

سایت زباله جابهجا نشد

همکاری عمومی در اجرای بهتر طرح جمع آوری زباله به منفعت خود شهروندان است
طبق اطالع متاسفانه اجرای آن هنوز قطعی
نشده است.
◄ مردم چه گفتند
در همیــن حــال تماس هــای مختلفی از
شــهروندان دریافت می شود که از عملکرد
ســازمان پســماند تا حدودی گالیه دارند.
چندی قبل یکی از شهروندان فیلم مستندی
به سرویس خبر و گزارش نگارستان ارسال
کرد که در آن به بی توجهی شــهروندان در
بیرون نهادن زباله ها اشــاره شــده بود .این
شهروند گالیه داشت که شهرداری بایستی
مکررا در راســتای فرهنگ سازی در زمینه
بیرون گذاشــتن زباله از منزل برنامه های
جدی تری داشته باشد .از سویی شهروندان
باید آموزش الزم را ببینند و توجیه شــوند
چه ســاعتی و بــا چه کیفیتــی زباله ها را
بیرون از منازلشــان بگذارند تا خیلی زود از
سوی ماموران پسماند جمع آوری و طعمه
حیوانات موذی و یا پهن کردن آنها از سوی
زباله گردها نشوند.
برخــی شــهروندان در همیــن رابطــه از
همسایههای شان نیز گالیه کرده اند که با
بیرون گذاشتن زباله منازل در ساعتها قبل
و یا بعد از زمان حضور ماموران شــهرداری
ســبب می شــود زباله گردهــا و حیوانات
ولگرد که بســیار هم زیاد شده اند زباله ها
را در کوچه و خیابان پخش کنند و آلودگی
محیطی و بصری زیادی ایجاد نمایند .طبعاً
این آموزشها از جمله وظایف شــهرداری
است و ما رسانه ها نیز در این امر باید کمک
کنیم .واحد امور فرهنگی و یا خو ِد سازمان
پسماند می توانند با تهیه کلیپهای آموزشی
کوتاه و پخش آن از طریق شبکه های مجازی
رسانه ها که تعدادشان هم در سیرجان روبه
فزونی است نسبت به فرهنگ سازی بیشتر
و بهتــر در این زمینه اقدام نماید .امری که
اجرای آن از ضروریات زندگی شهری است
و همواره بایستی در دستور کار شهرداری ها
قرار داشته باشد.

◄ ماشین های زباله و بارترافیکی
مکان دفن زباله ها در جاده گل گهر نیز که
شرح آن رفت و مسیری با بار ترافیکی بسیار
باالست از دیگر گالیه های شهروندان است.
مکی آبادی یکــی از رانندگان اتوبوس های
گلگهر اســت که در این ارتباط به خبرنگار
ما می گوید :این محل بایستی خیلی سریع
جا به جا شود .ماشــین های حمل زباله با
سرعتهای کم در این جاده بسیار خطرناک
هســتند و می توانند برای ما رانندگانی که
هر روز میان سیرجان و گل گهر با تعدادی
سرنشــین تردد داریم حادثه درست کنند.
عالوه بر این ماشین ها باید بر روی زبالهها
توری بکشــند که از پخش شدن زباله های
ســبکتر در هــوا و پرتاب آنهــا روی جاده
جلوگیری شود که متاسفانه بعضا این کار را
نمی کنند و ســبب پرتاب زباله ها در جاده
میشوند .مشکل دیگر مکان فعلی نزدیکی
آن به شهر اســت که مسلما آلودگی ناشی
از آن بــا توجه به وزش باد به شــهر منتقل
می شود و خطرناک است ضمن اینکه چهره
نازیبایی در انظار عمومی و برابر چشــمان
رانندگان خودروها در این مســیر ایجاد می
کند.

دعوت به همکاری

به دو نفر نیروی ساده با حقوق روزانه  50هزار تومان و  2نفر

استادکار روزانه  100هزار تومان برای لوله کشی ساختمان،
آب و شوفاژ موتورخانه نیازمندیم
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◄ پاسخی نشنیدیم
مجموع این گالیه مندی ها و بحث تفکیک
زباله ها در مبدا و مقصد ،همچنین برنامه ی
شهرداری برای بازیافت زباله ها و همچنین
روش ســازمان پســماند در برخورد با زباله
های عفونی مواردی بــود که تالش کردیم
در گفتگو با معاون خدمات شهری شهرداری
مطرح کنیم و پاســخ بگیریــم اما تالش ما
بی پاسخ ماند و ایشــان جوابگوی سواالت
ما نشد .قطعا شهردار محترم و همکارانش
که حساسیت شان را پیشتر با اجرای طرح
جدید جمع آوری زباله در شــب نشان داده
اند ،هم سازمان پسماند را پاسخگو خواهند
کرد و هم نسبت به تسریع در انتقال سایت
زبالــه به نقطه مناســب  -حــاال چه مکان
مــورد نظر در مســیر بندرعبــاس یا نقطه
دیگــر  -تصمیم مقتضی را خواهند گرفت.
اجرای این طرح زیســت محیطی می تواند
آرامش خاطر شهروندان عادی و دوستداران
محیط زیســت را فراهم و از سویی موضوع
تهیه کلیگ های آموزشی برای شهروندان در
تفکیک زباله ها و یا بیرون گذاشــتن آن در
ســاعت مقرر را پیگیری خواهند کرد .بدون
تردید شهر تمیز و سالم هم به سالمت جامعه

و مــردم کمک می کند و هم زیبایی بصری
را برای شهروندان و مســافرانش به ارمغان
خواهد آورد.
اما موضــوع بازیافت زباله هــا نیز اگرچه
مدتی اســت خانواده ها بــا توصیه برخی
انجمن های زیســت محیطــی از جمله
انجمن رفتگــران طبیعت انجام می دادند
و درآمد حاصله از فروش ضایعات بازیافتی
بــه معلولین ضایعه نخاعی از ســوی این
انجمن تعلق می گرفت ولی مدتی اســت
بخاطر شــیوع کرونا متوقف شده است .از
این رو مطلوب اســت کــه انجمن مذکور
با رعایت پروتکل ها این پروژه ارزشــمند
را دنبــال کند و خانوادهها نیز نســبت به
این امر حساســیت داشــته باشند .اینکه
شهرداری در ارتباط با بازیافت -که قطعا
برایش هزینه بر است -چه کاری می تواند
انجام دهد خود سوالی است که پاسخش
را به مسئوالن شهرداری واگذار می کنیم
ولی آنچه بیان و تذکرش مهم اســت این
طرح حداقل در خانواده ها انجام شــود و
این خود کمک بزرگی به محیط زندگی و
زیست شهروندان می باشد.
◄ طرح پژوهشی انجمن رفتگران
مدیر انجمن رفتگران طبیعت سیرجان خود
در رابطه با تفکیــک زباله گفت :حدود پنج
شــش سال اســت که به فرهنگ سازی در
زمینه تفکیک زباله در منازل پرداخته ایم و
متاســفانه از ابتدای سال ۹۹به دلیل انتشار
ویــروس کرونا اقدامــی در این زمینه انجام
ندادیم که درصورت ســفید شــدن اوضاع
حتما این کار را از سر خواهیم گرفت.کاظمی
خاطر نشان کرد در راستای کارهای زیست
محیطی و فرهنگ سازی در این زمینه یک
طرح پژوهشــی به ســازمان محیط زیست
وصندوق ملی محیط زیست کشور ارائه داده
ایم که خوشــبختانه مورد تایید قرار گرفته
ومنتظر تامین بودجه هستیم تا بتوانیم بین
۵۰۰۰خانواده ی ســیرجانی فرهنگ سازی
درباره تفکیک زباله از مبدا و کاهش شیرابهی
زباله تر اقدام کنیم  .وی گفت :این بودجه از
محل ۳۵درصد از ۱درصد فروش محصوالت
کارخانجات و صنعت آالینده تامین خواهد
شد که پیش از این تمام این مبلغ در اختیار
شهرداری،دهیاری و استانداری گذاشته می
شد.
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نگاه
گروه شهر

برای نارنجیپوشان شهر

این روزها و در پی شــیوع ویروس فراگیر کرونا که بخش وسیعی از جامعه
را خانهنشین کرده ،نارنجیپوشان شــهر عالوه بر زدودن آلودگی از چهره
شهر ،در جبههای دیگر از مبارزه با کرونا ،وظیفه پاکسازی ،جمعآوری و دفع
پسماندها را بر عهده دارند .زحمات خاموش اما تاثیرگذار پاکبانان و نیروهای
خدمات شهری در این روزها ،سالمت آنها را نیز به خطر میاندازد.کارگران
شــهرداری در روزهایی که همه مردم به زدن ماســک و دورکاری تشویق
میشــوند ،به خیابانها میآیند تا محافظ سالمت جامعه باشند ،چراکه نه
امکان دورکاری دارند و نه تمیزی شهر بدون وجودشان دوام میآورد.
این روزها ،اما این قشــر زحمتکش ،با حجم باالی زبالههای رها شــده در
مکانهای عمومی و کوچه و خیابانها از جمله ماســک ها یا دستکشهای
یکبار مصرف روبرو هســتند که میتواند تهدیدی برای ســامت آنها باشد
و توجه بیشــتر مسئوالن شهرداری برای حفظ ســامت آنها و تامین اقالم
بهداشــتی مورد نیازشان را میطلبد.یکی از همین نیروهای خدمات شهری
می گفت :درست است که سالمت ما در خطر است ،اما اینکه فقط خودمان
بخواهیم مراقب باشــیم و رعایت کنیم خطر را از سرمان رفع نمیکند .این
درست که همه باید نکات بهداشتی را رعایت کنند و این رابطه دو طرفه است
اما اگر فقط ما رعایت کنیم ،اما مردم مالحظه نکنند تاثیری ندارد و همچنان
ســامت ما در خطر است .رفتگر نارنجی پوش دیگری معتقد است  :افرادی
هستند که زمانبندی برای بیرون گذاشتن زباله را رعایت نمیکنند .بعضیها
هم دستکش و ماسکهای استفاده شده را در کیسههای زباله نمیگذارند و
در محیط رها میکنند.این کارگر خدمات شــهری می گوید :هنوز بعضی از
مردم زباله تر و خشک را از هم جدا نمیکنند که این امر باعث زحمت بیشتر
همکاران ما میشود .از طرفی در هر خیابان یا محله افرادی هستند که خطر
پسماندهای عفونی را جدی نمیگیرند و احساس مسئولیت نمیکنند.او می
گوید :در شرایط فعلی حجم کار ما بیشتر از قبل شده و اگر مردم همکاری
کنند و برای ما کار درست نکنند می توانیم استراحت بیشتری داشته باشیم
اما چه کنیم که هنوز برخی شهروندان نمی دانند یا نمی خواهند بدانند در
این شرایط کرونا  ،با تولید کمتر زباله
و یا رها نکردن آن در سطح پیاده رو
و خیابان مشکالت ما را کمتر کنند
 .اگــر کرونا برای مــردم خطر دارد
برای ما خطرش بیشتر است چون
بطور مستقیم با زبالههایی سروکار
داریم که می تواند منشأ انتقال کرونا
باشــند .به هر حال مــا هم زندگی
داریم و آســایش مــی خواهیم .در
حالی که ما سالمت خودمان را برای
نظافت شهر و سالمت مردم به خطر
میاندازیــم اما همین مردم آنطور
که باید موضوع سالمت ما را در نظر
نمیگیرند ..

دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی
از تعدادی دیپلم آقا ترجیحا فنی دعوت به
همکاری می نماید
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خدمات داروخاهن بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات داروخانه بیمارستان امام رضا (ع)
سیرجان به شماره 2099092962000018را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری

یاد و خاطره پدر عزیز و مهربانمان

یاد و خاطره پدر مهربان و بزرگوارمان

را در یازدهمین سالگرد آسمانی شدنش
گرامی میداریم

را در هشتمین سالگرد عروجش گرامی میداریم

حسین مسلمی زاده

حاج اکبر زیدآبادی نژاد

مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم

عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق

سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/07/19می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت 14روز یکشنبه تاریخ 99/07/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روزشنبه تاریخ99/08/10
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 99/08/11
زمان جلسه توجیهی  :ساعت  10روز شنبه مورخ 99/08/03
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس  :بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934:
دفتر ثبت نام88969737 :و 85193768

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دعوت به همکاری

از تعدادی خانم جهت بسته بندی دعوت
به عمل می آید
09033865303
دعوت به همکاری

به دو نفر نیروی خانم با فن بیان و روابط عمومی باال جهت

کار در دفتر امالک نیازمندیم (آشنایی با کامپیوتر )

آدرس:ولی عصر بعد از چهاراه فرائی امالک کارن

09122241957

جناب آقای

مهندس مهدی زاهدی

درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان را ب�ه
جنابعالی و خانواده محترمتان تس�لیت
عرض نموده ،ب�رای آن مرحوم از درگاه
خداوند متع�ال رحمت و مغفرت و برای
بازماندگان صبر جمیل خواهانیم
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
تعاونی تولید قائم سبز عمادآباد
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توگو
گف 
شـهر ایـن بـود کـه ایـن نامـه ،قابلیـت
اجرایـی نـدارد و تـا زمانـی کـه قابلیـت
اجرایـی پیـدا نکـرده و ابلاغ جدیـدی
نگرفتیـد بـرای دوری از دو َدسـتهگیها
و تنشهـا بـه سـایت ورود نکنیـد کـه
مـن تمکیـن کـردم و دیدید کـه احترام
گذاشـتم و دیگـر نیامـدم تـا اینکـه بـا
انتخـاب مجـدد هیئـت مدیـره بـا حکم
و ابلاغ رسـمی برگشـتم.

گفتگوی صریح با علی اکبر پوریانی سرپرست شرکت سنگ آهن گهرزمین

️ یک رفت و برگشت جنجالی

 در این گفتگو از مدیرعامل سابق و سرپرست فعلی گهرزمین پرسیدیم علت برکناری و بازگشت مجدد شما چه بود
و کدام یک از اتهامات وارده را که در این فاصله پیرامون شما مطرح شد ،قبول دارید.؟
بیژن ادبی
گ آهــن خاورمیانــه ،کانــون خبرهــا
در روزهــا و هفتههــای اخیــر شــرکت گهرزمیــن ،مالــک بزرگتریــن ذخایــر ســن 
و شــاهد یکــی از عجیبتریــن تغییــرات در ســطح مدیرعامــل بــود .ظهــر روز چهارشــنبه پنجــم شــهریورماه،
هیئتمدیــره شــرکت در تصمیمــی «وحیــد میرزایــی» را جایگزیــن «علیاکبــر پوریانــی» کــرد .خبــر ایــن تغییــر خیلــی
زود از ســوی هیئــت مدیــره در ســامانه کــدال کــه ویــژه خبررســانی بــه ســهامداران بــورس اســت ،قــرار گرفــت تــا
همــه در برابــر یــک کار انجــام شــده قــرار گرفتــه باشــند .چنــد روز بعــد مدیرعامــل جدیــد از دفتــرش در تهــران راهــی
ســیرجان شــد تــا پــس از دیــدار بــا امــام جمعــه و فرمانــدار شــهر ،از ســایت گهرزمیــن بازدیــد و اولیــن جلسـهاش را
بــا مدیــران زیرمجموعــه شــرکت برگــزار نمایــد .تنهــا دو روز بعــد از حضــور مدیــر جدیــد در ســایت ،مدیرعامــل ســابق
ـتور روز
بــه پشــتوانه نامــه ریاســت جمهــوری مدعــی حضــور در ســمت قبلــی خــود شــد .زمینـهی ایــن حضــور بــه دسـ ِ
ـهریور رئیسجمهــوری برمیگشــت کــه خطــاب بــه «جعفــر ســرقینی» ،سرپرســت وقــت وزارت صمــت هــر
دهــم شـ
ِ
گونــه عــزل و نصبــی در ایــن مجموعــه را در دوران سرپرســتی وزارتخانــه ممنــوع کــرده بــود.
در همیــن اثنــا پوریانــی از حضــور در ســایت گهرزمیــن بــا نظــر مقامــات قضایــی شــهر تــا تعییــن تکلیــف نهایــی ماجــرا
منــع شــد .ایــن پایــان داســتان نبــود .آغــازی بــود بــر پــروژهای کــه در نهایــت بــه برکنــاری اعضــای هیئــت مدیــره
ـمی پوریانــی بــه محــل کار ســابقش انجامیــد .اکنــون چنــد روز پــس از
گهرزمیــن از ســوی ســهامداران و بازگشــت رسـ ِ
بازگشــت مدیرعامــل ســابق بــه محــل کار و آرامــش نســبی در حــوزه مدیریــت گهرزمیــن ،بــرآن شــدیم در گفتگویــی
صریــح بــا علــی اکبــر پوریانــی از جزییــات ایــن اتفاقــات و چرایـ ِـی بازگشــت مجــدد وی ،ســواالتی بپرســیم .در ایــن
گفتگــو کــه در حاشــیهی ســفر روز چهارشــنبه او و همراهــان بــه ســیرجان صــورت گرفــت ،وی بــه ســواالت مــا در
ایــن رابطــه و نیــز اتهامــات و پروندههایــی کــه در ایــن فاصلــه در فضــای مجــازی علیــه او مطــرح شــد ،پاســخ گفــت.
ضمن تشکر از حوصله شما خوانندگان عزیز ،این گفتگوی بیپرده را باهم میخوانیم...

 علـت برکنـاری شـما چـه بود.
روزی کـه ایـن اتفـاق افتـاد آیـا
شـما در جریان بودیـد و دلیلش را
بـه خودتـان گفتند؟
نـه آن روز مـن خبر نداشـتم .در وزارت
صمـت جلسـه بـا معـاون وزیـر بـودم.
وقتـی برگشـتم شـرکت تصمیمشـان
را گرفتـه بودنـد .البتـه بهتـر بـود اگـر
چنیـن تصمیمـی داشـتند از مـن هـم
دعـوت میگرفتنـد باشـم و در حضـور
خـودم صحبـت میشـد.

 از قبـل هـم نمیدانسـتید قرار
اسـت چنین اتفاقـی بیفتد؟
از قبـل زمزمـه هایـی مطـرح میشـد
تحـرکات از ناحیـه یکـی از
کـه بعضـی
ّ
معاونـان رییـس جمهـور در حـال انجام
اسـت و احتمـال دارد تغییـر و تحولـی
در شـرکت صـورت گیـرد .اصـوالً آمـد
و رفتهـا در ایـن مجموعههـا طبیعـی
اسـت امـا بهتر بـود طبـق روال خودش
بـا نظر سـهامداران کـه صاحبـان اصلی
شـرکت هسـتند صـورتبگیـرد نـه بـا

اشـارهی مسـتقیم وزارتخانه بـه اعضای
هیئتمدیـره کـه تنهـا جایـگاه حقوقی
دارنـد و نمایندهی سـهامداران هسـتند
نـه نماینـدهی سرپرسـت وزارتخانـه.
 مگـر روال خـودش چگونـه
اسـت؟ جـز این اسـت کـه اعضای
هیئـت مدیـره میتواننـد در عزل
یـا انتصاب یـک مدیر طبـق قانون
تجـارت تصمیـم بگیرند؟
بلـه اعضـای هیئت مدیره ایـن اختیار را

دارنـد و قانـون هـم همیـن را میگویـد
امـا بـا کسـب تکلیـف از سـهامداران.
اینهـا کـه نماینـده خودشـان نبودنـد،
نماینـده سـهامداران هسـتند در هیئت
مدیـره و طبیعـی اسـت کـه بایـد بـا
آنهـا در میـان میگذاشـتند نـه اینکه
از جـای دیگـری در وزارتخانـه خـط
بگیر ند .
 از کجـا میدانیـد کـه بـا
سـهامداران در میـان نگذاشـتند
و بزرگتریـن تصمیـم را در یـک
شـرکت کـه میتوانـد تبعـات
داشـته باشـد یعنـی تغییـر
مدیرعامـل ،بهتنهایـی گرفتـه
با شـند ؟
اگـر درمیـان گذاشـته بودنـد کـه
برکنارشـان نمیکردنـد .آنهـا اآلن کجا
هسـتند ؟
وقتی ایـن خبر را شـنیدید چه
احساسـی داشـتید و اولین چیزی
کـه درذهنتـان آمد ،چـه بود.
احسـاس کـردم بـار بزرگـی از دوشـم
برداشـته شـده اسـت .ببینیـد مـن از
جوانـی و زمـان جنـگ کـه بـه سـپاه
آمـدم و سـپس کـه فرمانـده انتظامـی
اسـتان شـدم و سـالهای پـس از آمدن
دولـت آقـای خاتمـی بـه وزارت صنعت
و معـدن رفتـم تـا اینجا کـه مدیرعامل
گهرزمیـن بـودم بیـش از ۴۰سـال
میگـذرد .شـما باشـید بعد از ۴۰سـال
فعالیـت آن هـم در مقاطـع و شـرایط
مختلـف از اینکـه از مسـئولیت رهـا
بشـوید ،احسـاس راحتـی نمیکنیـد!

 پـس چـرا تمکیـن نکردیـد از
تصمیـم هیئتمدیـره و بالفاصلـه
بـه معـدن آمدیـد و جلسـه
گذاشـتید و گفتیـد مـن هنـوز
مدیرعامـل هسـتم .آنهـم دو روز
بعـد از اینکـه مدیرعامـل جدیـد
در سـایت آمده و جلسـه گذاشـته
بو د . . .
اینجـور نیسـت کـه شـما میگوییـد.
مـن ابتـدا تمکیـن کردم حتی دوسـتان
و همکارانـی کـه تمـاس داشـتند،
میپرسـیدند چـه شـده میگفتـم
تصمیـم هیئـت مدیـره اسـت و مـن
تـا امـروز توفیـق بیشـتری نداشـتم که
خدمتتـان باشـم .امـا وقتـی نامـهی
رییـس جمهـور رسـید کـه باالتریـن
مقـام اجرایـی کشـور اسـت و از طرفـی
سـهامداران بالفاصلـه جلسـه گرفتنـد و
بـا ایـن تغییـر مخالفت داشـتند طبیعی

بـود کـه باشـم تـا تکلیـف را مقامـات
مربوطـه روشـن کننـد .من که سـرخود
بـه دفتـرم برنگشـتم.
 گفتنـد نامـه رییس جمهـور با
البـی و درخواسـت نماینـدگان به
خصـوص دخالت رییس کمیسـیون
اقتصـادی مجلـس صـادر شـده
اسـت ،شـما چقـدر از درخواسـت
نماینـدگان مطلـع بودید؟
ببینیـد شـرکت گهرزمیـن یک شـرکت
بـزرگ و متعلـق بـه منطقـه و اسـتان
اسـت .خوب و بدش برای اسـتان اسـت.
هرگونـه کاهش و یا افزایـش بازدهی در
آن اثـرش نـه در اسـتان کرمـان کـه در
کشـور مشـهود خواهـد بـود و طبیعـی
اسـت نماینـدگان اسـتان بـه موضوعـی
کـه منافع یـا مضـرات اقتصادی اسـتان
و کشـور را در بـر دارد ورود کنند .اسـم

ایـن البـی نیسـت .تنهـا نماینـدهی
کرمـان هـم نبـود که ایـن نامـه را امضا
کـرده بـود .اکثریـت نمایندگان اسـتان
از هـر طیـف و جنـاح امضـا کـرده
بودنـد کـه البتـه بیشـتر بهنـام آقـای
پورابراهیمـی مطـرح شـد چـون رییس
کمیسـیون اقتصـای مجلـس هسـت و
جایگاهـش مشـخصتر اسـت .طبیعـی
اسـت کـه نهـاد ریاسـت جمهـوری هم
بـه درخواسـت ایـن تعـداد نماینـده از
اسـتان جـواب بدهـد.
 شـما از یـک طـرف بـه
پشـتوانهی نامـه رییـس جمهـور
همچنـان خودتـان را مدیرعامـل
میدانسـتید ،از طـرف دیگـر
مدیرعامـل منتخـب هیئـت مدیره
هـم میگفت کـه مـن مدیرقانونی
شـرکت هسـتم .او احکامـی 

صـادر کـرد و مرتـب میآمـد و
میرفـت و جلسـه میگذاشـت...
فکـر نمیکردیـد ایـن دوقطبـی
شـدن شـرکت بـه نفـع مجموعـه
بزرگـی مثل گهرزمین نباشـد و در
تولیـد و راندمان کار ،اثـر بگذارد؟
چـرا اتفاقـاً تأثیـرات نامطلوبـی داشـت.
همینکـه بعضیهـا حکـم گرفتنـد و
نیروهـا هـم نمیدانسـتند کـه مسـئول
قسمتشـان بـه درسـتی کیسـت،
بیشـترین اثـر منفـی را در کارشـان
گذاشـت .تولیـد افـت کرد و مشـکالتی
در رونـد کار شـرکت بهوجـود آمـد کـه
بایـد آقایـان پاسـخگو باشـند.
 داسـتان تذکر مقامـات قضایی
شـهر در ایـن ماجـرا چـه بـود.
شـنیده شـد تذکراتی داده بودند؟
بلـه تفسـیر مسـئوالن محتـرم قضایـی

 روزی کـه از مدیرعاملـی عـزل
شـدید خودتـان فکـر میکردیـد
دوبـاره برگردید؟
ببینیـد اینجا یـک مغازه بقّالی نیسـت،
یک شـرکت سـنگ آهـن بزرگ اسـت.
روزیکـه مـن سـال ۱۳۹۳آمـدم ایـن
شـرکت بـه دلیـل ورشکسـتگی در
معـرض فـروش بـود .سـهامداران در
اداره آن مانـده بودنـد .فقـط ۱۲۰
میلیاردتومـان تعییـن قیمـت شـده
بـود کـه فروختـه شـود .امـا اآلن
سـرمایههای شـرکت  ۱۴۵هـزار
میلیـارد تومـان اسـت .شـرکتی کـه
همـت
در حـال واگـذاری بـود بـه ّ
متخصصـان و کارکنـان زحمتکـش
اآلن بزرگتریـن تولیدکننـدهی سـنگ
آهن در کشـور اسـت .جـدای از احداث
 ۳خط کنسـانتره و احـداث خط گندله
بـرای جلوگیـری از خـام فروشـی ،یکی
از بزرگتریـن دسـتاوردهای مـا در
شـرکتی کـه آن موقـع چنـد صـد نفـر
بیشـتر نیـرو نداشـت اشـتغال بیـش از
 ۷هـزار نفـر اسـت  .خـب یک شـرکت
بـا ایـن همـه دسـتاورد که خـط  ۴و ۵
کنسـانتره و خـط دوم گندلـه را هـم
میخواهـد شـروع میکنـد معلـوم
اسـت کـه عـدهای میخواهنـد بیاینـد
سـر یـک کار آمـاده و تصمیمات پشـت
پـرده بگیرنـد.
 جـواب سـوال مـن را ندادیـد،
خودتـان احتمـال میدادیـد
برگردیـد؟
در اینگونـه شـرکتهای خصوصـی
آنچـه مهـم هسـت ارادهی سـهامداران
اسـت و من بـا توجه به این پیشـرفتها
کـه در بـاال گفتـم حـدس مـیزدم،

سـهامداران بهراحتـی بـا رفتـن مـن
موافـق نباشـند بـه خصـوص کـه بدون
نظـر آنهـا ایـن تصمیـم گرفتـه شـده
بـود .البتـه مـن نیامـدهام کـه بمانـم.
همیـن االن هـم که بگویند بـرو میروم
و بـه گذشـتهی خـودم و همکارانـم در
کسـب این همـه موفقیت بـرای اقتصاد
و صنعـت کشـور افتخـار میکنـم- .کـه
خلـوص بچههـای متخصص
صـد البتـه
ِ
در آن بیتأثیـر نیسـت .متخصصینـی
کـه برخی آنهـا یـادگاران دوران جنگ
هسـتند بـا همـان روحیـه و شـجاعت و
همچنیـن لطـف خـدای متعـال-.
آقای پوریانـی در فاصلهی عزل
و انتصـاب مجدد شـما در مدیریت
گهرزمیـن ،اتهامـات متعددی علیه
شـما از سـوی مسـئوالن جدیدی
کـه منصـوب شـده بودنـد وارد
شـد و حتـی مدیرعامـل جدیـد
از دسـتگاه قضایـی خواسـته بـود
بـه پروندههـای گهرزمیـن ورود
کنـد .از بـاب شفافسـازی ممکن
اسـت توضیـح دهید چقـدر از این
اتهامات درسـت اسـت و چه میزان
نادرسـت؟ به هـر حال مـردم باید
از آنچـه در افـکار عمومـی مطرح
میشـود ،بیشـترآگاه باشـند
دقیقـاً .مـن هـم معتقـد هسـتم اگـر
ابهامـی ایجـاد میشـود ،مـردم حـق
دارنـد کـه بداننـد .روزگاری مـن
بـا همیـن مـردم یـا فرزندانشـان،
دوشـادوش در جنـگ میجنگیدیـم،
حـاال همـان مـردم اگـر بـه مـن و
امثـال مـن بیاعتماد شـوند آن سـوابق
بیخاصیـت میشـود .متأسـفانه در
کشـور مـا تـا یـک جابهجایـی صـورت
میگیـرد ،انـواع اتهامهـا مثـل ن ُقـل و
نبـات علیـه قبلیهـا مطـرح میشـود
بـدون اینکـه تبعـات ایـن حرفهـای
نسـنجیده را بداننـد .خصوصـاً در فضای
مجـازی امـروز کـه بابـت آن ،هیچ کس
بدهـکا ِر حرفهایـش نیسـت .مـن در
یـک کالم عـرض کنـم بـه لطـف خدا و
بـا خلـوص ّنیـت افـرادی کـه اینجا در
ایـن سـالها زحمـت کشـیدهاند حتـی
یـک مـورد پرونـده کـه اتهاماتـی در آن

ثابـت شـده باشـد ،نداریـم .خیلیهـا
تلاش کردنـد پرونـدهای درسـت کنند
ولـی نـه در دادگاه و نـه در سـازمان
بازرسـی ،هیـچ پرونـدهی محکومیتـی
وجـود نـدارد .اتفاقـاً بـه عکـس ،مـا
حکم
شـکایت همان افـراد را کردهایم و
ِ
محکومیتشـان را بهخاطـر تهمتهـای
نـاروا از دادگاه محتـرم گرفتهایـم که هر
وقـت مقامـات قضایـی اجـازه بدهنـد و
حکـم از نظـر آنها قطعی باشـد ،منتشـر
کنیـم .با ایـن حـال و بهرغـم اختیارات
حاکـم بـر بنگاههـای خصوصـی ،ایـن
شـرکت از حضـور نهادهـای نظارتـی
همـواره اسـتقبال کـرده و اسـتقرار
دو سـالهی تیـم کارشناسـی سـازمان
بازرسـی کل کشـور در شـرکت سـنگ
تعامـل
آهـن گهرزمیـن ،بیانگـر سـطح
ِ
حداکثـری و اسـتقبال مـا از فراینـد
نظـارت و بازرسـی در سـطوح مختلـف
اعـم از خریـد ،فـروش ،امـور مالـی و
سـایر امور جاری شـرکت بوده و هست.
چنـدی پیـش یکـی از
سـایتهای کرمانـی موضوعـی
مطـرح کـرده بـود راجع بـه بدهی
شـرکت عصرپویـا بـه گهرزمیـن
و خریـد کنسـانتره بـدون واریـز
ت محصـول!
پـول و مابـهازاء قیمـ 
چهقـدر ایـن موضوع صحـت دارد
و اگـر نـدارد چرا چنیـن موضوعی
مطـرح میشـود؟
بایـد از خودشـان بپرسـید کـه چـرا
بدون سـند بـا حیثیت  ۲شـرکت بازی
میکننـد .مـن بـه ضـرس قاطـع عرض
میکنـم ایـن موضـوع کـذب اسـت.
همـکاران مـا جوابیـهای بـه آن سـایت
دادنـد کـه البتـه کامـل چـاپ نکـرد
کـه جـای سـوال داشـت .ایـن مسـئله
از اسـاس کـذب اسـت و وجـوه مربوطه
از شـرکت عصرپویـا برابـر آییننامههـا
و ضوابـط اخـذ و بـه حسـاب شـرکت
واریـز شـده و اسـناد آن در مالـی
شـرکت وجـود دارد .ایـن را عـرض
کنـم کـه فـروش سـه میلیـون و صـد
هـزار تـن کلوخـه بـه شـرکت عصرپویا
بـا تشـریفات قانونـی بـه قیمـت عادلـه
و در زمانـی صـورت گرفتـه که شـرکت
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مذکـور ،بـا تسـویه دیـون گهرزمیـن به
بانـک دی به مبلـغ  ۲۵۰۰میلیارد ریال
بـه صـورت یک جـا ،شـرکت گهرزمین
را از باتالقـی نجـات داد که میتوانسـت
روزانـه  ۳میلیـارد و  ۹۰۰میلیـون
ریـال جریمـه بـه شـرکت تحمیـل
نمایـد .عملکـرد مدیریـت گهرزمیـن
در راسـتای پیشـگیری از ضـرر و زیـان
سـهامداران ،یکـی از افتخـارات مـا در
ادوار شـرکت گهرزمیـن اسـت و ایـن
گونـه مطالـب اگر صحت داشـته باشـد
و ضـرری متوجه شـرکت و سـهامداران
شـده باشـد باید سـهامداران خودشـان
بزننـد و حتـی بـرای جبـران خسـارت
طـرح شـکایت کننـد نـه افـرادی کـه
بـه صـرف به دسـت آوردن یـک فضای
خبـری حرفهایـی بزننـد که از اسـاس
کـذب اسـت و باعـث بیاعتمـادی
خوانندگانشـان بشـود.
ماجـرای بکارگیـری شـرکت
«زنوبـر ایرانیـان» به عنـوان یکی
از شـرکتهای نزدیک به شـما در
ایـن مجموعـه چیسـت .موضوعی
کـه همـواره روی آن صحبـت
میشـو د ؟
زنوبـر ایرانیـان از سـال  ۱۳۸۴بـا نـام
قبلـیاش «تیسفونسـاز پارسـیان» در
منطقـه گلگهـر ف ّعـال بـوده و تازگـی
نـدارد .این شـرکت حتـی در گهرزمین
یکسـال قبـل از ورود من شـروع بهکار
کـرده اسـت ،لـذا طـرح ایـن اتهـام که
بـه دلیـل وابسـتگی فامیلـی ،آن را من
آوردهام ،اتهامـی خلاف انصـاف اسـت
چـون قبـل از مـن بـوده ،ضمـن اینکه
قراردادهـای منعقـده نیـز در چارچـوب
مقـررات صـورت گرفتـه و تخلّفـی در
ّ
آن از سـوی هیـچ کدام از سـازمانهای
نظارتی مشـاهده نشـده اسـت.
موضـوع اسـتخدامهای فامیلی
چیسـت؟ برخی معتقدند بسـتگان
شـما مدیریتهـا را در اینجـا بـه
دسـت دارند؟
مـن دسـت شـما را میگیـرم و میبـرم
به سـایت تا ببینیـد چندنفر از بسـتگان
مـن در رأس مدیریتهـای شـرکت قرار

دارنـد .حـرف زدن بـه قـول معـروف،
مالیـات نـدارد .افتخـار مـن و همکارانم،
ِ
شـرکت تعطیلشـده و
احیـای یـک
ایجـاد شـغل بـرای بیـش از هفتهـزار
نفر اسـت .در میـان این عده افـراد بیکار
و وابسـته بـه خانـواده هـای ایثارگـر هم
کـه جان بـه پای حفـظ مرزهای کشـور
گذاشـتند وجود دارد .حـاال در میان این
هفتهـزار نفـر ،ممکـن اسـت هفتنفـر
هم آشـنای فامیلی و یا بسـتگان نزدیک
مـن هـم وجـود داشـته باشـند کـه آنها
هـم از مـردم همین کشـوراند .اما اینکه
بگوییـم مدیریتهـا در دسـت بسـتگان
مـن اسـت ،خلاف انصـاف و حقیقـت
ا ست .
بـه هرحـال در رأس خیلـی از
مدیریتهـا همـکاران سـازمانی
سـابق شـما هسـتند؟
بلـه کتمـان نمیکنـم .روزی کـه
آمـدم ،احسـاس کـردم اینجـا بـه
یـک مدیریـت جهـادی احتیـاج دارد و
یـک معجـزه میتوانـد گهرزمیـن را از
ورشکسـتگی و رکـود محـض نجـات
دهـد .مـن هـم نیروهایـی میخواسـتم
کـه هم تخصصی در رشتهشـان داشـته
باشـند ،هـم روحیـهی زمـان جنـگ را
داشـته باشـند .مطمئن باشـید جز این
امکانپذیـر نبـود .از طرفـی مـن بایـد
بـا نیروهـا و مدیرانـی کار کنـم کـه بـه
آنهـا اعتماد و اطمینان داشـته باشـم.
 شـما معتقدیـد هیـچ تخ ّلفـی
در مجموعـه صـورت نگرفتـه و
نمیگیـرد؟ چنـدروز پیـش یکـی
از مدیـران نشـریات گفتـه بود که
مـا پـس از آنکـه برخـی تخ ّلفات
گهرزمیـن را مطـرح کردیـم از
شـکایت ایـن شـرکت در دادگاه
تبرئه شـدیم و این نشـان میدهد
کـه تخ ّلفـات ،بوده اسـت...
از قدیـم گفته اند فقط دیکته نانوشـته
اسـت کـه غلط نـدارد .در ایـن همه کار
و حجـم تولیـد و سـرمایهگذاری ممکن
اسـت  4تا اشـتباه هم رخ بدهـد .ما که
معصـوم نیسـتیم .بـه هـر حـال تخلّفی
هم که باشـد سـازمان بازرسـی هسـت
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نهادهـای نظارتـی دیگـر هسـتند .در
رابطـه بـا ادعـای آن نشـریه این سـوال
را بهتـر اسـت واحـد حقوقـی ما پاسـخ
بدهـد اما تا آنجا که اطالع دارم شـرکت
از یکـی همیـن نشـریات به دلیل نشـر
اکاذیـب ،دو مورد شـکایت مطـرح کرد
کـه در یکـی از پروندههـا بـه واسـطهی
سـفارشهایی که شـد رضایـت دادیم و
در پرونـدهی دیگر چـون در مصاحبهای
بـا همـکاران سـابق مـا ،فقط نقـل قول
کـرده بودنـد و خودشـان بانـی اولیـه
نشـر اکاذیب نبودنـد و از طرفی جوابیه
شـرکت را هـم طبـق قانـون مطبوعات
چـاپ کـرده بودنـد ،در دادگاه برائتـش
صـادر شـد ولـی مصاحبهشـونده چـون
در جاهـای مختلف نشـر اکاذیب نموده
بـود ،از  ۴شـکایت واحـد حقوقـی در
 ۳شـکایت محکـوم شـده اسـت کـه
در صـورت صالحدیـ ِد دادگاه محتـرم،
میگویـم واحـد حقوقی شـرکت احکام
محکومیـت را در رسـانه هـا منتشـر
کنـد ،تـا آنـان ،اینجـا و آنجـا نگویند
کـه مـا تبرئـه شـدهایم .خـب اگـر آنها
تبرئـه شـده باشـند و تخلّفـات ،محـرز
بـوده ،مـن اآلن اینجـا چـکار میکنم؟
میبایسـت بـه جـای آنهـا ،اآلن مـن
محکـوم و زندان باشـم!
 بـه عنـوان سـوال آخـر یکـی
از اتهامـات بـه شـما ایـن بـود که
از جایـگاه سـردار سـلیمانی بـه
نفـع خودتـان و مدیریتتان سـوء
اسـتفاده میکنید .موضع شـما در
قبـال ایـن انتقاد چیسـت؟
مـن افتخـارم ،سـربازی و فرمانبَـری
در رکاب حـاج قاسـم بـوده ،از ابتـدای
جنـگ تـا بعـد از جنـگ ،امـا اگر شـما
یک سـند آوردید که من بـرای انتصاب
یـا ابقای خـودم از ابتدا تاکنـون ،جایی
از ایشـان ،مایـه گذاشـته باشـم ،حـق
بـا شماسـت .ولـی اینکـه دوسـتان مـا
جایـی صحبـت میکننـد و یا سـفارش
قبلـی ایشـان را بـرای کمـک بـه مـن
در ایـن مسـئولیت ،دلیـل همـکاری و
حمایـت خودشـان میداننـد ،دلیلـی
نمیشـود کـه مـن سـوء اسـتفاده ای
کرده باشـم.

جناب آقای مهندس

محمد محیاپور

مدیرعامل محترم شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

انتخ�اب جنابعالی به عن�وان مدیر برگزی�ده درحوزه
صنعت و معدن نش�ان از تالش مس�تمر و خس�تگی
ناپذیری شماست .این انتخاب را صمیمانه به شماتبریک
میگویم به امید موفقیتهای روزافزون.

افشار  -مدیریت فروشگاه الهام

مفقودی برگ سبز

برگ س�بز پژو  405ج�ی ال ایکس ای  ۱/8م�دل  ۱۳84به
شماره موتور  ۱248408۳096و شماره شاسی۱4242250:
به شماره انتظامی 2۱7ص 74ایران 75به نام علی سعیدی
نژاد به ش�ماره ملی  ۳07۱846924مفقود گردیده از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی سند

س�ند وان�ت پی�کان م�دل  ۱۳9۳ب�ه ش�ماره
ب�ه ش�ماره شاس�ی
موت�ور118p0130667
 NAAA36AA5EG716332ب�ه پ�الک 528ص47
ای�ران  75به نام کبری ابکار به ش�ماره ملی ۳070089062
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد
آگهی تغییرات ش�رکت فنی مهندس�ی کیمیا صنعت فن س�منگان شرکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  2224و شناس�ه ملی  ۱0860550564به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳99/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  - ۱ :آقای ابوالقاس�م کافی شماره ملی ۳۱490۳485۱به سمت مدیر عامل
وعض�و هیئت مدی�ره  -آقای اصغر کافی ش�ماره ملی  ۳۱49409756به س�مت رئیس هیئت مدیره
 آقای علی کافی ش�ماره ملی ۳۱4987۱44۱به 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 ()9680۱9
آگهی تغییرات ش�رکت گهر تامین سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت ۱05و شناسه ملی
 ۱086209298۱به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ف�وق العاده م�ورخ  ۱۳99/0۳/۳۱تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  :انتقال شرکت گهر تامین سیرجان (س�هامی خاص) در تاریخ  99/6/2بشماره ثبت
 ۱05در اداره ثبت ش�رکت های ثبت ارزوئیه به شناس�ه ملی  ۱086209298۱ثبت و امضاء ذیل دفاتر
تکمیل گردید که خالصه آن بش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .به موجب آگهی ش�ماره
 ۱۳99۳04۱9588000548مورخ  99/5/8مرجع ثبت ش�رکتها و موسس�ات غیر تجاری س�یرجان و
مس�تند صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ۱۳99/0۳/۳۱مرکز 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  7859۱۱7858انتقال یافت و در اداره ثبت ش�رکت های
ثبت ارزوئیه تحت شماره  ۱05به ثبت رسیده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارزوئیه ()968022
تاس�یس ش�رکت س�هامی خاص صنایع غذایی مانا صنعت رای�کا درتاریخ  05/06/۱۳99به ش�ماره
ثبت  4977به شناس�ه ملی  ۱4009۳9۱607ثبت 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
 78۳7۳46647س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  ۱,000,000ریال نقدی منقسم به ۱00
س�هم  ۱0000ریالی تعداد  ۱00س�هم آن با نام عادی مبلغ  ۱000000ریال توس�ط موسسین طی گواهی
بانکی ش�ماره  ۳542/5مورخ  ۱۳99/05/28نزد بانک صادرات ش�عبه زیدآباد با کد  ۳542پرداخت
گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای محمد فقیه میرزائی به شماره ملی  ۳040۳772۱۳و 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  ۳060288۱00و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای امین فقیه
میرزائی به ش�ماره ملی  ۳060546۱69و 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  ۳060۱۳2۱۳5به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدمهدی ملک پورافشار به شماره ملی ۳060۳78۳۱2
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
تاس�یس شرکت س�هامی خاص هامین مس پارس�یان درتاریخ  ۱2/۱2/۱۳98به ش�ماره ثبت 4845
به شناس�ه مل�ی  ۱40090۳0078ثبت 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
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  78۱5۳5۱087سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  ۱0000000ریال نقدی منقسم

ب�ه  ۱00س�هم  ۱00000ریالی تعداد  ۱00س�هم آن با نام عادی مبلغ  ۱0000000ریال توس�ط موسس�ین
طی گواهی بانکی ش�ماره  6۱6مورخ  ۱۳98/۱2/06نزد بانک انصار ش�عبه ش�عبه صاحب الزمان با کد
 27۱7پرداخ�ت گردیده اس�ت اعض�ا هیئت مدیره خانم مهرناز منجزی ایس�تادگی به ش�ماره ملی
۱742۱59605و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای داریوش منجزی ایستادگی
به شماره ملی ۱97۱84679۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای جمشید دهیادگاری
به ش�ماره ملی ۳0709567۳4و 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  ۳07۱006500به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی آقای
مس�عود پیروز به ش�ماره ملی  ۳07۱576609به 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
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  ۱086052220۳به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ
 ۱۳99/05/25تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د - ۱ :اعضای هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال
انتخاب گردیدند- :آقای علی عباس زاده ش�ماره مل�ی - ۳0709444۳4خانم ناهید حیدری پاریزی
شماره ملی ۳07009272۱-خانم نادیا عباس زاده به شماره ملی  - 2 ۳07۱8۱2477آقای مرتضی ده
ش�یری زاده شماره ملی  ۳07۱2۱2747به س�مت بازرس اصلی و آقای غالمعباس ده یادگاری شماره
ملی  ۳070۳50569به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند- ۳ .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
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  ۱086052220۳به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره مورخ
 ۱۳99/05/25و منض�م به نامه ش�ماره  45/20۱۳2مورخ  99/05/27اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمان  - ۱آقای علی عباس زاده به شماره ملی ۳0709444۳4به سمت مدیرعامل و

عضو هیئت مدیره -خانم ناهید حیدری پاریزی به ش�ماره ملی ۳07009272۱به س�مت رئیس هیئت
مدیره -خانم نادیا عباس زاده به ش�ماره ملی ۳07۱8۱2477به 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 گهر کاوش گران برق س�یرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4829و
شناسه ملی  ۱400897۳6۳6به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳99/05/27تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای مهدی نورمحمدی چناری شماره ملی ۳070690726
به س�مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مجتبی نورمحمدی چناری شماره ملی ۳07۱۱65757
به س�مت رئیس هیئت مدیره خانم صدیقه پاریزی ش�ماره ملی  ۳07۱992874به 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 تراکتورسازی عمران سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  ۱۳07و
شناسه ملی  ۱08605۳6254به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳98/02/۱4تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  ۱- :آقای حس�ین صالحی ش�ماره ملی  ۳0702870۳4بس�مت مدیرعامل ورئیس هیئت
مدیره  -خانم نس�رین صالحی ش�ماره ملی  005۱90487۱بس�مت نائب رئیس هیئت مدیره  -خانم
فاطمه صالحی ش�ماره ملی  ۳07۱257767بس�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  )۳0702870۳4همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()97۱0۱9
آگهی تغییرات شرکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4۳52و شناسه ملی
 ۱4007275676به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ۱۳99/04/24تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :تعداد مدیران شرکت به سه نفر افزایش یافت بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()97۱0۳4

ب
اق ل توجه شهروندان ،کسبه و اصناف سیرجان

طبق ماده  92قانون شهرداری ها

نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر
ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

کمیته زیباسازی شهرداری سیرجان
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جامعه

 شماره 1235
 شنبه  19مهر 1399

نگاه
نگارستان

تبعیضهای ناروا

این روزها فشــار اقتصادی و محدودیت هــای کرونایی چنان بر مردم
غلبــه کرده که دیگر توان خرید و رفتن به بازار ندارند .اگر هم می روند
و از تــرس کرونا هم خودشــان را دور از جمعیت می گیرند ،آخرش با
دســت خالی برمی گردند .گوشت و مرغ و ماهی که هیچ ،هزینه باالی
کاالهــای اولیه خوراکی مثل تخم مرغ و پنیر و شــیر گرفته تا همان
نان خالی که هر روز قیمت همین را هم بیشــتر می کنند ،دیگر تصور
رفتن به بازار و خیابان را از مشــتری ها گرفته است .جالب اینکه کسی
مســئولیت هم نمی پذیرد .نه در شهر و اســتان و نه در کشور! وقتی
رییس دولت میگوید کاخ ســفید را نفرین کنید دیگر تکلیف فرماندار
و استاندار روشن اســت !.کسی هم نیست بپرسدآیا کاخ سفید موجب
افزایش قیمت تخم مرغ شده یا گوشت قرمز را از سفره خانواده ها حذف
کرده است؟ در کشور ما سوء رفتارها و سوء مدیریت ها چنان است که
نیازی به دشــمنان منفوری چون کاخ سفیدنیست .کاخ نشینان دولتی
خودمان برای خالی کردن جیب و سفره مردم کفایت می کنند.
وقتی با ســوء تدبیر یک شبه قیمت بنزین سه برابر می شود ،یا با سوء
مدیریت در وزارت اقتصاد قیمت ســکه و دالر را به عرش می رســانند
دیگر چه نیازی به تراشــیدن دشــمن خارجی از سوی رییس دولتی
است که حاضر نیست از کاخ ریاست جمهوری اش پا را به بیرون بگذارد
و بــه میان مردم بیاید تا ببیند چه می کشــند .در کشــوری که هیچ
تناســبی میان درآمد شهروندانش نیست و بازیکن فوتبالش  4میلیارد
و مربیاش 12میلیاردتومان برای فقط یکســال میگیرند اما کارمند و
کارگرانش با هزار زحمت و خطر و مرارت ،درآمد سالشــان به 30تا 40
میلیون تومان نمیرســد چه تناســبی میان این دو نوع درآمد هست؟
 12میلیــارد چند تا  30میلیون میشــود؟ کجای ایــن با روح عدالت
اجتماعی و مساوات اسالمی میخواند؟ در کشوری که یکی از بیخانگی
و بیکاشانهای ازدواج نمیکند و دیگری نمیداند آپارتمانها و هتلهای
ساخته و نساخته اش را با چه آبشن هایی تمام کند چه تناسبی میان
زندگی افرادش هســت؟ در کشــوری که جوان کم درآمد ما برای وام
ازدواجش باید از پیچ و خم هزار فرم بانکی و ضامن و ســفته بگذرد و
دیگری چند هزار میلیارد وام بدون ضامن بدهکار اســت چه تناسبی
میان خدمات بانکی به شــهروندانش وجود دارد؟ افرادی که از نردبان
رانت و شــانههای مردم فقیر باال رفتهاند اما حاضر نیســتند یک جعبه
ماسک به هموطنشــان کمک کنند تا از سایه شوم ویروس مرگبار در
امان باشند..
از اینگونه ناعدالتیها و تبعیضهای ناروا میان افراد جامعه ما زیاد است
و چشــم بینا و گوش شــنوایی هم نیســت که ببیند ،بشنود و بگوید
برنامهریزی ما برای رفع این نابســامانیهای اقتصادی که کمر خلق ا...
را شکسته است چیست .اص ً
ال برنامهای وجود ندارد که بگویند چیست!.
اص ً
ال نمیدانند «برنامه» چیســت« ،راهکار» کدام اســت «تدبیر» چه
مفهومی دارد !.ولی در عوض کاخ ســفید هست تا به خلق خدا نشانش
دهند بگویند آنجا را نفرین کنید!

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 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 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 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 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
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 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
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 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 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

محمد مهدی حاتمی /فرارو
بــرای ایرانیهایی که بعــد از انقالب به
دنیا آمــده اند و حتی بخــش بزرگی از
ایرانیهایی کــه دوران پیش از انقالب و
ســالهای جنگ تحمیلی را هم به چشم
دیده اند و لمس کرده اند ،ســال ۱۳۹۹
از نظر اقتصادی با همه ســالهای دیگر
تفــاوت دارد .عمق بحــران اقتصادی در
ایران حاال به اندازهای زیاد شده که کسی
نمیتواند پیش بینــی کند طی ماههای
آینده ،خروجــی این وضعیت چه خواهد
بود .اما هر چه هســت ،ایرانیها میدانند
و حس میکنند که به شــدت فقیر شده
اند و دهه  ،۱۳۹۰دهه خوش یمنی برای
آنها نبوده و اوج این بدیمنی را هم حاال
در آخرین ســال این دهه ،با گوشــت و
پوست و استخوان خود حس میکنند.
اما اگر بخواهیــم نگاهی به تصویر کالن
اقتصــاد ایران بیندازیم تــا بتوانیم عمق
فاجعــه را بهتر درک کنیــم ،دقیقاً چه
جزئیاتی را خواهیم دید؟
 ما چقدر فقیر شده ایم؟
بررسی آمارهای مربوط به هزینه-درآمد
خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر
میشــوند ،تصویــر ترســناک و نگران
کنندهای از آینده کوتــاه مدت ایران به
دست میدهند .بر این اساس ،در فاصله
سالهای  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸تولید ناخالص
داخلی سرانه حدود ۱۰درصد کاهش پیدا
کرده و از آنجا کــه هنوز آمارهای کامل
مربوط به ســال  ۱۳۹۹منتشر نشده اند،
میتوان حــدس زد وضعیت وخیمتر هم
شده باشــد .به عبارت ساده تر ،ایرانیها
طی این ســه ســال ۱۰ ،درصد فقیرتر
شــده اند و این در حالی اســت که این
آما ِر خام ،گویای همه مســائل نیســت
و ضمنــاً ،دربرگیرنــده وضعیــت وخیم
ســال  ۱۳۹۹هم نیســت.در فاصله سه
ســاله  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸مصرف حقیقی
خانوار هم کاهشــی  ۳درصدی را نشان
میدهد و البتــه از آنجا که بخش اعظم
هزینــه خانوار مربوط به اجــاره بها ( در
صورت نداشــتن ملک شــخصی) است،
حذف اجــاره بها از محاســبات نشــان
میدهد که مصــرف حقیقی کاالها طی

آمارها نشان میدهد شهروندان ایرانی در دهه  ،۱۳۹۰به شدت فقیر شدهاند

چگونه جیب های مردم خالی شد

این مدت چقدر کاهش پیدا کرده است.
به این ترتیــب ،برای دهک اول درآمدی
(فقیرترین هشــت میلیــون ایرانی) ،در
فاصله سالهای  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸مصرف
حقیقی بدون احتســاب اجاره بها ،حدود
 ۱۷درصد کاهش پیدا کرده اســت و این
تازه پیش از آغاز وضعیت بحرانی در سال
 ۱۳۹۹است که با شیوع کرونا بر وخامت
آن افزوده شده است.
 خداحافظی ایرانیها با «گوشت»
و «برنج»
تصویر وضعیت خانــوار ایرانی ،اما زمانی
وخیمتر میشــود که بدانیــم در فاصله
 ۱۳۹۵تــا  ۱۳۹۸و حتی پیــش از بروز
بحران عمیقتر اقتصادی در سال ،۱۳۹۹
مصرف کاالهای اساســی نزد خانوارهای
ایرانی به شــدت کاهش پیدا کرده است.
به طــور طبیعی ،وقتی شــما با کاهش

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 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 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 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 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 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 صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی
3060110107به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم آفاق بیگلری شماره ملی 3179277335
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993به سمت
عضو هیئت مدیره آقای محمد محمودآبادی ش�ماره ملی  3071156758به سمت عضو هیئت مدیره
آقای س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239به س�مت عضو هیئت مدیره ب -کلیه
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته  ،بروات) عقود اس�المی با امضاء
مدیرعام�ل و یک�ی از اعضاء هیات مدیره وس�ایر نامه ه�ای اداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()983282
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش
زیدآباد  ،دهس�تان محمودآبادس�ید  ،روس�تا محمودآبادسید ،محله محمود آباد س�ید  ،کوچه امام
حسین  ، 6کوچه امام حسین  ، 4پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7836327846تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .ب-تعداد اعضاء هیئت مدیره به  5نفر افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983283
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس سیرجان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند :عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3060110107آفاق بیگلری شماره ملی
 3179277335علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993محمد محمودآبادی شماره ملی
 3071156758س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239ب-خانم حمیده صادقی پور
ش�ماره ملی  3060078580بعنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه محس�نی شماره ملی 3060109370
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند  .ج -روزنامه نگارستان جهت نشر
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()983285
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3626و شناسه ملی
 14004002556به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت به  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله
ش�هرداری  ،کوچ�ه ولی عص�ر  ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعص�ر  ،واحد ، 4طبقه دوم ،
واحد  - 4کدپستی  7814714362تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983287
آگهی تغییرات ش�رکت ویرا زمرد درس�ا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4796و شناسه ملی
 14008879844به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1399/01/28الف -محل
ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله کوی پیکان  ،خیابان
امام هادی  ،خیابان شهید مستقیمی  ،پالک  ، 76طبقه همکف کدپستی  7815933473تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983295
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی
3060110107به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم آفاق بیگلری شماره ملی 3179277335
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993به سمت
عضو هیئت مدیره آقای محمد محمودآبادی ش�ماره ملی  3071156758به سمت عضو هیئت مدیره

درآمد و افزایش هزینه مواجه میشــود،
منطقی است که هزینههای مازاد خود را
کاهش بدهید و مث ً
ال دیگر به رســتوران،
ســینما و باشگاه ورزشــی نروید و خرید
کاالهــای لوکــس را متوقــف کنید .اما
قطع یا کاهش مصرف کاالهای اساســی

(گوشت ،مرغ ،چای ،شکر ،لبنیات ،روغن،
برنج و امثال اینها) آخرین چیزی است
که خانوارها به طــور معمول به آن فکر
میکنند .دلیل اینکــه دولت بارها تاکید
کــرده که نمیگــذارد خانوارهای ایرانی
از این نظر کمبودی احســاس کنند هم

 در فاصله سالهای  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸تولید ناخالص داخلی
سرانه حدود ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و از آنجا که هنوز آمارهای
کامل مربوط به سال  ۱۳۹۹منتشر نشده اند ،میتوان حدس زد
وضعیت وخیمتر هم شده باشد .به عبارت ساده تر ،ایرانیها طی
این سه سال ۱۰ ،درصد فقیرتر شده اند و این در حالی است که این
آمار خام ،گویای همه مسائل نیست و ضمنًا ،دربرگیرنده وضعیت
ِ
وخیم سال  ۱۳۹۹هم نیست

آقای س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239به س�مت عضو هیئت مدیره ب -کلیه
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته  ،بروات) عقود اس�المی با امضاء
مدیرعام�ل و یک�ی از اعضاء هیات مدیره وس�ایر نامه ه�ای اداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()983308
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش
زیدآباد  ،دهس�تان محمودآبادس�ید  ،روس�تا محمودآبادسید ،محله محمود آباد س�ید  ،کوچه امام
حسین  ، 6کوچه امام حسین  ، 4پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7836327846تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .ب-تعداد اعضاء هیئت مدیره به  5نفر افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983309
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس سیرجان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند :عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3060110107آفاق بیگلری شماره ملی
 3179277335علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993محمد محمودآبادی شماره ملی
 3071156758س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239ب-خانم حمیده صادقی پور
ش�ماره ملی  3060078580بعنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه محس�نی شماره ملی 3060109370
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند  .ج -روزنامه نگارستان جهت نشر
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()983311
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3626و شناسه ملی
 14004002556به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت به  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله
ش�هرداری  ،کوچ�ه ولی عص�ر  ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعص�ر  ،واحد ، 4طبقه دوم ،
واحد  - 4کدپستی  7814714362تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983313
آگهی تغییرات ش�رکت ویرا زمرد درس�ا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4796و شناسه ملی
 14008879844به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1399/01/28الف -محل
ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله کوی پیکان  ،خیابان
امام هادی  ،خیابان شهید مستقیمی  ،پالک  ، 76طبقه همکف کدپستی  7815933473تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983321
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی
3060110107به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم آفاق بیگلری شماره ملی 3179277335
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993به سمت
عضو هیئت مدیره آقای محمد محمودآبادی ش�ماره ملی  3071156758به سمت عضو هیئت مدیره
آقای س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239به س�مت عضو هیئت مدیره ب -کلیه
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته  ،بروات) عقود اس�المی با امضاء
مدیرعام�ل و یک�ی از اعضاء هیات مدیره وس�ایر نامه ه�ای اداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()983324
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش
زیدآباد  ،دهس�تان محمودآبادس�ید  ،روس�تا محمودآبادسید ،محله محمود آباد س�ید  ،کوچه امام
حسین  ، 6کوچه امام حسین  ، 4پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7836327846تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .ب-تعداد اعضاء هیئت مدیره به  5نفر افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983325
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس سیرجان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند :عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3060110107آفاق بیگلری شماره ملی
 3179277335علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993محمد محمودآبادی شماره ملی
 3071156758س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239ب-خانم حمیده صادقی پور
ش�ماره ملی  3060078580بعنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه محس�نی شماره ملی 3060109370
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند  .ج -روزنامه نگارستان جهت نشر
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()983327
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3626و شناسه ملی
 14004002556به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت به  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله
ش�هرداری  ،کوچ�ه ولی عص�ر  ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعص�ر  ،واحد ، 4طبقه دوم ،
واحد  - 4کدپستی  7814714362تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983329
گهی تغییرات ش�رکت ویرا زمرد درس�ا شرکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4796و شناسه ملی
 14008879844به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1399/01/28الف -محل
ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله کوی پیکان  ،خیابان
امام هادی  ،خیابان شهید مستقیمی  ،پالک  ، 76طبقه همکف کدپستی  7815933473تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983337
تاس�یس شرکت س�هامی خاص فراز س�ازان جهان نگین پرتو درتاریخ  22/06/1399به شماره ثبت
 4988به شناس�ه ملی  14009427586ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زی�ر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  :انجام کلی�ه امور پیمانکاری عمرانی و ابنیه
– س�اختمان سازی ،شهرک س�ازی ،راه سازی ،جاده سازی  ،جدول کشی،پل سازی ،پیاده رو سازی
 ،نقش�ه کش�ی ،نقشه برداری -س�اخت  ،اجراء و نظارت واحدهای مس�کونی اداری و تجاری -انجام
کلیه امور مربوط به تاسیس�ات (آب ،ب�رق ،گاز،مخابرات،فاضالب)  -انجام کلیه امور خدمات عمومی
 تنظیف س�اختمانهای اداری  ،مس�کونی  ،تجاری -زیر سازی  ،آس�فالت ریزی  ،روکش معابر  ،زیربنای ش�هری  ،فضا س�بز  ،باغبانی  ،چمن زنی  ،هرس درختان  ،جدول گذاری  ،رنگ آمیزی جدول ،
روش�نایی معابر  ،آبیاری سیستمهای کم فش�ار و تحت فشار -انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید
 ،توزی�ع ،انتق�ال نیرو ،اعم از نیروگاه ها  ،ش�بکه های برق و تاسیس�ات برقی ،پس�ت های توزیع و

همین اســت ،چرا که کاالهای اساسی،
در واقع خط قرمز مصرف خانوار هستند.
بر اســاس گــزارش مرکز آمــار ایران،
متوســط مصــرف ماهانه گوشــت قرمز
خانوارهای کشــور در ســال  ۱۳۹۸در
قیاس با ســال ( ۱۳۹۰یعنی در یک بازه
 ۸ســاله) حدود  ۵۱.۶درصد کاهش پیدا
کرده اســت .به عبارت ساده تر ،ایرانیها
در ســال  ۱۳۹۸به طور متوسط به اندازه
نصف ســال  ۱۳۹۰گوشت قرمز مصرف
میکرده اند و اوضاع قطعاً در سال ۱۳۹۹
وخیمتر هم شــده اســت .دهک چهارم
درآمدی از این منظر بدترین وضعیت را
داشــته است و مصرف گوشت قرمز برای
خانوارهــای این دهــک درآمدی در این
فاصله زمانی ،حدود  ۶۵.۲درصد کاهش
پیدا کرده است.
جالــب اینجا اســت که مصــرف ماهانه
گوشــت قرمز در دهــک درآمدی دهم
(یعنی هشت میلیون نفر از ثروتمندترین
ایرانی ها) هم به شــکل قابل مالحظهای
کاهش پیدا کرده اســت .بر این اساس،
متوســط مصرف ماهانه گوشت قرمز نزد
این گروه درآمــدی از ایرانیها در فاصله
زمانی مورد اشاره حدود  ۴۱.۴درصد افت
کرده است .این یعنی حتی ثروتمندترین
ایرانیها هم امــروز در قیاس با یک دهه
پیش گوشــت کمتری مصرف میکنند.
عجیبتر از مورد گوشت قرمز که قیمت
باالی آن در مقایسه با وضعیت درآمدی
خانــوار میتواند توجیهــی برای کاهش
مصرف آن باشد ،کاهش مصرف برنج طی
هشت سال ابتدایی دهه  ۱۳۹۰است.
برنج اصلیترین خوراکی ایرانیها اســت
و مشــخص نیست کاهش مصرف برنج با
کدام ماده غذایی جبران شــده است .بر
اساس آمارهای مرکز آمار ایران ،متوسط
مصرف ماهانه برنج در خانوارهای کشــور
در ســال  ۱۳۹۸نســبت به سال ۱۳۹۰
حــدود  ۳۴.۷درصد کاهــش پیدا کرده
است.

الکترونیک عام و خاص ،سیس�تم های کنترل برق و ابزار دقیق -طبخ و توزیع غذا  ،س�لف سرویس
 ،رس�توران داری – خاکبرداری  ،گودبرداری  ،باطله برداری  ،اکتش�اف  ،اس�تخراج و بهره برداری از
مع�ادن رو باز و زی�ر زمینی  -تامین  ،تعمیر و نگه داری ماش�ین آالت صنعتی و اداری  -حمل ونقل
مواد معدنی در محدوده معدن  -حمل ونقل درون شهری  -انجام کلیه امور صنعتی و معدنی  -خرید
و ف�روش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی -ش�رکت در
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی  -تامین نیروی انس�انی ش�رکت درص�ورت لزوم پس از اخذ
مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان
کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله شهرک سمنگان  ،کوچه (بوستان)
 ،خیابان ش�هید آوینی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  7819987520سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت اس�ت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقس�م به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام
عادی مبلغ  1000000ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی شماره  14مورخ  1399/06/12نزد بانک
ملی ایران ش�عبه خیابان ولیعصر س�یرجان با ک�د  8194پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره
خانم فاطمه محمودآبادی به ش�ماره ملی  3060023786و به س�مت رئی�س هیئت مدیره به مدت 2
س�ال آقای محمد محمودآبادی به ش�ماره ملی  3060203504و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
 2س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم ریحانه محمودآبادی به شماره ملی 3060591261
و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
ع�ادی 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 بازرسان آقای
محمود بیداد به ش�ماره ملی  3070164404به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امین
محمودآبادی به شماره ملی  3071925107به سمت بازرس علی البدل 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 ()987134
تاسیس شرکت سهامی خاص رابین سازه باهر ایرانیان درتاریخ  11/06/1399به شماره ثبت  4982به
شناس�ه ملی  14009399870ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری عمرانی و ابنیه – س�اختمان
سازی  ،شهرک سازی  ،جاده سازی  ،راه سازی  ،جدول کشی  ،پل سازی  ،پیاده رو سازی ،سد سازی
 ،ش�هر س�ازی  ،محوطه سازی  ،فضاسبز  ،نقشه کشی  ،نقش�ه برداری -سیویل -مشاوره  ،ساخت ،
اجراء و نظارت واحدهای مسکونی  ،اداری و تجاری -معماری  -انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات
(آب،برق،گاز،مخابرات،فاض�الب) -انتقال آب  -حمل و نقل درون ش�هری  -حمل و نقل مواد معدنی
در مح�دوده معدن -تعمیر  ،تامین  ،نگه داری ماش�ین آالت صنعتی  ،معدن�ی  ،اداری  -انجام کلیه
فعالیتهای کش�اورزی -خرید و فروش ادوات کش�اورزی و ماشین آالت و تجهیزات مرتبط با موضوع
فعالی�ت  -خرید و ف�روش کلیه محصوالت کش�اورزی  -خرید و فروش کلیه نهادهای کش�اورزی و
باغبانی از جمله س�م ،کود  ،بذر و غیره -س�اخت کود و س�م های فرمولیک  -آبیاری سیس�تمهای
تحت فش�ار و کم فش�ار -هرس درختان  ،چمن زنی  ،باغبانی  ،فضای سبز -مدیریت امور کشاورزی
 نصب عالئم ترافیکی و راهداری  -تامین نیروی انس�انی ش�رکت  -ش�رکت در مناقصات دولتی وخصوص�ی درصورت لزوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط م�دت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان،
محله آیت اهلل س�عیدی  ،خیابان س�عیدی  ،کوچه س�عیدی  ، 9پالک  ، 0پاس�اژ مهر  ،غرفه ، 1182
طبقه همکف کدپس�تی  7813819588س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1,000,000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  5002مورخ  1399/06/01نزد بانک ملی شعبه بازار سیرجان با کد
 8192پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره خانم س�ارا بقالی به شماره ملی  2972201401و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی کریمی گوغری به شماره ملی  3060443866و
به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حجت صادقی
به ش�ماره ملی  3071898770و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال 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 ه�ای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ی�ا رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرسان آقای محمد کریمی
گوغری به ش�ماره ملی  3052339966به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا
حاج ابراهیمی به ش�ماره ملی  3071862946به 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 ()987136
آگهی تغییرات ش�رکت فنی و مهندس�ی هادی رس�ان جنوب شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 2669و شناسه ملی  10861819404به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/06/11تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :الف  -سمت مدیران  :خانم صدیقه پاریزی شماره ملی  3071992874به سمت مدیرعامل
وعضو هیئت مدیره  -آقای مجتبی نورمحمدی چناری شماره ملی  3071165757به سمت رئیس هیئت
مدیره  -آقای مصطفی آذرنگ شماره ملی  3071232071به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  .ب  -کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود اسالمی و سایر نامه های اداری
با امضاء رئیس 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 ()987143
گهی تغییرات ش�رکت س�یرجان عمران تداوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1255و شناسه ملی
 10860535750به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1399/05/07تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  - :س�رمایه ش�رکت از مبلغ 2000000000ریال به مبلغ 8000000000ریال منقس�م به 100س�هم
80000000ریالی بانام عادی از محل پرداخت نقدی شرکت طبق نامه بانک تجارت شعبه امام رضا به شماره
69/22340/35مورخ 1399/04/10افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()987153
آگهی تغییرات ش�رکت فنی و مهندس�ی هادی رس�ان جنوب شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 2669و شناس�ه ملی  10861819404به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/06/11تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :اعضاء هیئت مدیره عبارتند از :خانم صدیقه پاریزی
ش�ماره ملی  - 3071992874آقای مجتبی نورمحمدی چناری ش�ماره ملی  - 3071165757آقای
مصطف�ی آذرنگ ش�ماره مل�ی 3071232071برای مدت  2س�ال انتخاب گردیدن�د  .ب -آقای امیر
حس�ین دیانی ش�ماره ملی  3071217412بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا ویژه اس�دی شماره ملی
 3071178328بعن�وان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخ�اب گردیدند  .ج -روزنامه
نگارستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()987164
آگهی تغییرات شرکت مقاوم فوالد چهل ستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4214و شناسه
ملی  14004775370به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1399/05/15تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د - 1 :تعیین س�مت مدیران  -آقای فرهمند رحیمی زاده ش�ماره ملی  4230985541به س�مت
مدیرعام�ل وعضو هیئت مدیره  -خانم فرزانه باباخانی ش�ماره ملی  3060285926به س�مت رئیس
هیئ�ت مدی�ره  -خانم فاطمه باباخانی نژاد ش�ماره ملی  3060446334به س�مت نائب رئیس هیئت
مدیره  - 2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت  ،قراردادها وعقود اسالمی و سایر نامه های
اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()987165
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ریزش ساختمان مسکونی و حبس دسته جمعی یک خانواده

درسی که از حادثه شیراز
باید گرفته شود

گروه حوادث نگارستان

ریـزش یـک سـاختمان مسـکونی البتـه
قدیمـی در خیابـان لطفعلـی خـان زنـد
شـیراز کـه هفتـه گذشـته رخ داد  ،حبس
تـوأم بـا خطر مـرگ  6نفـر از اعضای یک
خانـواده را بـه دنبـال داشـت  .اگرچـه بـا
حضـور بـه موقـع گـروه امـدادی سـازمان
آتشنشـانی افـراد محبـوس نجـات یافتند

امـا تاخیـر در نجـات آنهـا مـی توانسـت
مـرگ دسـته جمعـی اعضـای ایـن
خانـواده را بـه دنبـال داشـته باشـد .ایـن
حادثـه سـاعت  ۱۴:۵۶روز چهارشـنبه
رخ داد و طـی آن سـاختمان مذکـور بـر
سـر سـاکنانش فروریخـت اما طـوری بود
کـه  6عضـو خانـواده در زیـر یـک سـقف
از هـم پاشـیده حبـس شـدند .در جریـان
ایـن اتفاق همسـایگان با صـدای هولناک

فرو ریختن آوار سراسـیمه با سـامانه ۱۲۵
تمـاس گرفتنـد.
مامـوران آمـاده آتـش نشـانی شـیراز نیـز
بالفاصلـه پـس از دریافـت خبـر ،زنـگ
ایسـتگاههای خـود را بـه صـدا درآوردنـد
و آتشنشـانان بـه همـراه تیـم سـگ های
تجسـس عازم کوچـه  ۷۰خیابان لطفعلی
خـان زنـد شـدند.رییس سـازمان آتـش
نشـانی شـیراز در ایـن بـاره اظهار داشـت:

پـس از رسـیدن نیروهـای عملیـات بـه
محـل حادثه مشـاهده شـد کـه این ملک
بـا توجـه بـه قدمـت بـاال ،فرسـودگی و
تـرک هـای متعـدد در دیوارههـای آن
از قسـمت مشـرف بـه کوچـه ،بـه داخـل
کوچـه آوار شـده بـود .محمدهـادی قانـع

پاسخی بر یک سوال فراگیر این روزهای مردم

سرماخوردهام ،آنفلوآنزا گرفتهام یا کرونا ؟
قبل از ابتالی به کرونا از ترس آن جان ندهید!

با باالرفتن تب ویروس کرونا در کشــور و به تبع
آن در شــهرها و از جمله شــهرما که هم اکنون
قریب یکصــد بیمار کرونایــی را روی تختهای
بیمارســتانهایش جای دادهاند ،بحــث آنفلوانزا
هم مزید بر علت شــده تا نام این دو ویروس که
اشتراکاتی هم با هم دارند ِورد زبان مردم باشد .به
ت ََبع آن سوال این روزهای مردم مربوط به همین
موضوع است که اگر سرما بخورم نشانه کدام یک
از این دو بیماری است.؟

  کرونا یا آنفلوانزا؟
قبل از ورود به این بحث یک نکته را به خوانندگان
عزیز یــادآوری کنیــم که خیلی هــم ترس به
جدی
خودتــان راه ندهید .بله ،کرونا یک بیماری ّ
اســت که ســایهاش را بر دنیا و از جمله کشور ما
پهن کرده ولی قرار نیســت از ترس کرونا قبل از
ابتالی به آن جان بدهیــم !.باید البته مراقب بود
ولی نگران نبود چون «کرونا هراسی» بدتر از خود
«کروناویروس» است .پس بنابراین با وجود همهی

هشدارها احتیاط کنید ،ماسک بزنید ولی کارتان را
با رعایت شیوه نامههای بهداشتی انجام دهید اما
مراقبت کنید و بهترین مراقبت هم زدن ماسک و
فاصلهگیری از جمع است.
امــا در موضوع عنــوان این یادداشــت به نقل از
کارشناسان علوم پزشکی الزم است اطالع داشته
باشــید که اگر ســرما خورده یــا آنفلوآنزا گرفته

باشید ،ممکن اســت در کنار عالئم دیگر ،سرفه
هم بکنید .عالئــم آنفلوآنزا معموالً ناگهانی ظاهر
و مبتالیان دچار بدندرد ،لرز ،ســردرد ،خستگی،
ســوزش گلو یا گلودرد ،آبریزش یا گرفتگی بینی
و سرفه میشوند .حال فرد مبتال در آنفلوآنزا بدتر
از سرماخوردگی شدید است .ویروسهای متفاوتی
عامل سرماخوردگی ،آنفلوآنزا و کرونا هستند ،ولی

افـزود :آتـش نشـانان بالفاصله بـا توجه به
ازدیـاد جمعیـت داخل کوچه به کشـیدن
نـوار احتیـاط و ایمن سـازی محـل حادثه
و همزمـان نیـز بـه تخلیـه ملکهـای
مجـاور اقـدام کردنـد.وی بیان کـرد :طبق
اسـتعالم از همسـایگان مبنـی برحضور ۶

این بیماریها عالئم مشابهی دارند که تمایزشان
میتواند سخت باشد .اما در مورد این بیماریها که
ممکن است در ماههای آینده به آنها مبتال شویم،
باید چه نکاتی را بدانیم؟ بسیاری از افرادی که به
کرونا مبتال میشوند ،حداقل یکی از عالئم اصلی
زیر را دارند :تب ،سرفه مدام که تازه ایجاد شده ،از
دست رفتن یا تغییر حس بویایی یا چشایی.
 الف) تب
اگر تب کنیــد یعنی کرونا گرفتهاید؟خیر ،ممکن
اســت تب یکی از عالیم این بیماری باشــد ولی
داشتن تب دلیل محکمی برای کرونا نیست .تب
یعنی باال رفتن دمای داخل بدن به بیش از 37/8
درجه سانتیگراد .تب ممکن است وقتی ایجاد شود
که بدن با هر نوع عفونتی مبارزه میکند نه فقط
با ویروس کرونا .برای اندازهگیری دمای بدن بهتر
است از تبسنج اســتفاده کنید .اگر تبسنج در
دسترس نیست سینه یا پشت خود یا فردی را که
نگرانش هستید لمس کنید و ببینید احساس داغی
میکنید یا نه .تب یکی از عالئم اصلی کروناست،
اما آنفلوآنزا و عفونتهای دیگر هم میتوانند باعث
تب شوند ،اما تب در سرماخوردگی بعید است.
 ب) اگر سرفه میکنید؟
اگر سرما خورده یا آنفلوآنزا گرفته باشید ،ممکن است
در کنار عالئم دیگر سرفه هم بکنید .عالئم آنفلوآنزا
معموالً ناگهانی ظاهر و مبتالیان دچار بدندرد ،لرز،

نفـر از اعضـای خانواده در منزل مسـکونی
و بـا توجـه بـه مسـدود شـدن راه خروجی
منـزل و احتمال تخریب کامـل این ملک،
آتش نشـانان به سـرعت و بـا ایمنی کامل
عملیـات آواربرداری را به جهت رهاسـازی
اعضـای خانـواده آغـاز نمودند.
وی اظهـار کـرد :در ادامـه ایـن عملیات،
نیروهـای آتش نشـانی بـا رعایت تمامی
نـکات ایمنـی از چند قسـمت مشـغول
آواربرداری شـدند و با تالش بسـیار پس
از ارتبـاط کالمـی بـا اعضـای خانـواده
جهـت کاهـش اسـترس آنها ،سـرانجام
در مـدت زمـان کوتاهـی موفـق شـدند
خانـواده  ۶نفـره را از منـزل بـه سلامت
خـارج کنند.رییـس سـازمان آتـش
نشـانی شـیراز با اشـاره به جستوجوی
سـگهای تجسـس در میان آوار از نبود
شـخصی در آوار بـه جـا مانده خبـر داد
و افـزود :بعـد از قطـع گاز و بـرق منـزل

سردرد ،خستگی ،سوزش گلو یا گلودرد ،آبریزش یا
گرفتگی بینی و سرفه میشوند .حال فرد مبتال در
آنفلوآنزا بدتر از سرماخوردگی شدید است .عالئم
ســرماخوردگی معموالً بهتدریج بروز میکنند و
شدتشان کمتر است :سرفه و گاهی هم عطسه،
ّ
گلــودرد و آبریزش بینی .در ســرماخوردگی تب،
لــرز ،بدندرد و ســردرد بهندرت بــروز میکنند.
ســرفه در کرونا یعنی سرفهکردن زیاد برای بیش
از یک ساعت یا سه حمله سرفه یا بیشتر در طول
 ۲۴ساعت.
کسانی که به دلیل بیماریهای مزمن مثل بیماری
مزمن انسدادی ریه ســرفه دارند ،در صورت ابتال
به کرونا ،سرفهشان بدتر میشود .در صورت سرفه
مدام که تازه ایجاد شــده ،آزمایش کرونا بدهید.
براســاس برخی گزارشها ،کــودکان در صورت
ابتال به کرونا کمتر دچار عالئم تنفسی میشوند.
در آنها تب و ســردرد بیشتر شایع است و دچار
خستگی و بثورات پوستی میشوند.
 ج) در صورت بروز عالئم اصلی کرونا چه
کنیم؟
در صورت بروز عالئم اصلی کرونا آزمایش بدهید.
این عالئم ممکن اســت در سرماخوردگی عادی
و آنفلوآنــزا هم بروز کنند ،ولی حتی اگر حالتان
بد هم نباشد ،برای جلوگیری از انتشار ،آزمایش
کرونا بدهید و خود را ایزوله کنید.
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مسکونی با درخواسـت عوامل شهرداری
بـرای جمـع آوری خـاک و نخالـه ،آتش
نشـانان پـس از ایمنسـازی کامل محل
حادثـه و تحویـل بـه عوامـل انتظامـی و
شـهرداری به عملیات خود پایـان دادند.
اصـوال سـاختمان هـای قدیمـی کـه
در همـهی شـهرها از جملـه شـهر مـا
نیـز وجـود دارنـد جـای مطمئنـی برای
اقامـت نیسـتند و هـر آن ممکـن اسـت
بـا یـک گودبـرداری در کنار سـاختمان
هـا یـا هـر تـکان دیگـر فـرو ریزنـد و
بـرای سـاکنانش حادثـه درسـت کنند..
از ایـن رو شـهرداری هـا بـرای احیـای
بافـت فرسـوده و قدیـم بیـش از قبـل
بایـد حساسـیت داشـته باشـند .احیای
بافت فرسـوده هـم از خطـرات احتمالی
بـرای جـان افـراد کـم مـی کنـد و هـم
زیباسـازی و بهسازی محله های قدیمی
را بـه دنبـال دارد.
اگر عطسه میکنم ،یعنی کرونا گرفتهام؟ عطسه
عالمت کرونا نیســت و احتیاجی نیســت تست
بدهید مگر اینکه تب هم کرده باشــید ،ســرفه
کنید یا حس بویایی و چشــایی خود را از دست
داده باشــید .قطرههایــی که با عطســه پخش
میشوند میتوانند باعث انتقال عفونت شوند ،به
همین دلیل موقع عطســه با دستمال دهانتان را
بپوشانید ،بعد دستمال را دور بیندازید و دستتان
را بشویید.
 د) اگر آبریزش یا گرفتگی بینی داشته
باشم چه؟
آبریزش یا گرفتگی بینی در سرماخوردگی شایع
است ،اما در کرونا بعید است و اگر عالمت دیگری
ندارید شاید الزم نباشد تست کرونا بدهید.
 ه) اگر حالم خیلی بد باشد...؟
در پایان یادآور میشــویم کرونا طیفی از عالئم
خفیف تا شدید دارد .برخی افراد بدون عالمتند،
امــا میتوانند این ویــروس را منتقل کنند .این
عالئم ممکن اســت تا دو هفتــه بعد از تماس با
ویروس بروز کنند ،ولــی معموالً حدود پنج روز
بعد ظاهر میشوند .تنگینفس نیز میتواند نشانه
عفونت شــدید کرونا باشــد .اگر نفس کشیدن
برایتان سخت شده با پزشک مشورت کنید .اگر
تنگینفس ناگهانی و شدید است حتماً با اورژانس
تماس بگیرید /.مجله سالمت

مج
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ط
آگهی دعوت هب جلسه ع و ی عادی هب ور وق العاده سالیاهن و ت دوم
نش
کانون باز ست گان اتمین اجتماعی شرکت سنگ آهن گل گهر هب شماره ثبت 200
و شناهس ملی  10862099399شهرستان سیرجان استان کرمان

به اطالع کلیه اعضا محترم کانون می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

سالیانه نوبت دوم این کانون در ساعت  16روز چهارشنبه مورخ  1399/8/14در سیرجان به

عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحله ای

ل
تهیه مصا ح و احداث افز اول سوله اهی کارخاهن بازیافت زباله

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.

( نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( شرح مختصر :تهیه مصالح و احداث فاز اول سوله
های کارخانه بازیافت زباله به شماره  2099005674000069را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/7/12می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز
شنبه تاریخ 1399/7/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز سه شنبه
تاریخ 1399/7/29
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17روز چهارشنبه تاریخ 1399/7/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت ها :آدرس سیرجان میدان انقالب ،شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن034-41325077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

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

روزهای  11و  12آبان ماه 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.
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

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   1235شنبه  19مهر1399

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09133477433 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :مهدوی


ایّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

اذان مغرب

شـــنــبـه

 19مهر

04:28

11:34

17:39

یکشــنبه

 20مهر

04:29

11:34

17:38

دوشــنبه

 21مهر

04:29

11:34

17:37

سه شنبه

 22مهر

04:30

11:33

17:36

چهارشنبه

 23مهر

04:30

11:33

17:35

پنجشنبه

 24مهر

04:31

11:33

17:34

جــــــمعه

 25مهر

04:32

11:33

17:33

حاشیه  -خبر

بزن اون ماسکات رو!

خیلی عجیب اســت که هنوز برخی از مردم اعتقادی به زدن ماســک ندارند و
خیلی سرخوش در خیابانها و مکانهای عمومی قدم میزنند .نمیدانیم شاید
ما اشــتباه میکنیم و اونا درســت رفتار می کنند .این روزها بخشی از مردم که
ی ماسک نمیزنند ،شــبیهترین آدمها به قوم بنی اسرائیل هستند.
مکان عموم 
هر دلیلی میآورند که نکات بهداشتی را رعایت نکنند.بنی اسرائیل همان پسران
یعقوب وپیروان فعلی دین یهود هســتند که پیغمبر آنها حضرت موسی و کتاب
آسمانیشان تورات است.این قوم پس از آنکه حضرت موسی به پیغمبری مبعوث
گردید و آنها را به قبول دین و آئین جدید دعوت کرد ،به عناوین مختلفه موسی
را به ُسخره گرفتن و او را تخطئه کردند و هر روز به شکلی از او معجزه و کرامت
می خواستند  .موسی(ع) هم هر آنچه مطالبه می کردند به قدرت خداوندی انجام
می داد ولی هنوز مدت کوتاهی از اجابت مسئول آنها نمی گذشت که مجددا ایراد
دیگری بر دین جدید وارد می کرند و معجزه دیگری از او می خواســتند.حاال ما
مردم هم ،دچار قومی بنیاسرائیلی شدیم .هرچه ستاد ملی و پزشکان برای رعایت
نکات بهداشتی دلیل میآورند ،آنها به دنبال هدلیل تازهای هستند و بهانهای تازه
میجویند.تختهای بیمارستانها جا ندارد .کرونا هر روز سرکشتر میشود و به
خُ ــرد و کالن رحم نمیکند .ترامپ با آن ترامپ بودنش ،کرونا کرفت و هنوز که
هنوز است آن مغازه دار در بازار فکر میکند که کرونا نمیگیرد و این ویروس کار
خودشان است! /عصر ایران

کاندیداها به صف!

کارناوال انتخاباتی

تب حضور و داوطلبی برای ریاســتجمهوری آنقدر زیاد شــده که هر کس
از راه مــی رســد می خواهد کاندیدا شــود .برخی این ها در مسئولیتشــان
بخشــی از ظرفیت خــود را برای آمادهکــردن در انتخابات صــرف میکنند.
کســانی که نه قابلیتش را دارند و نه کســی از آنها خواسته وارد بشوند! البته
اگر آنها گزینههای درســتی باشــند دیگران به سراغشــان میآینــد اما اگر
قابل نباشــند آمدنشــان به عنوان کاندیدا در انتخابات نه تنها خیر و برکتی
بــرای جامعه ندارد بلکه مضر هم هســت .یک فعال سیاســی منتقد با دیدن
این شــرایط می گوید :در این شــرایط باید جریان انقالب ،قوه عاقله خوبی را
فارغ از ســهمخواهی و زیادهخواهیها و با تدبیر باال برای خودش ایجاد کند و
دقت کرده چه کســی به درد کشور میخورد ،نه اینکه احساسی با موضوعات
کشــور بازی کرد و به میدان آمد .من معتقدم باید نهضت نیامدن شکل گیرد.
برخــی روزنامههــا و برخی از افراد نــام من را به عنوان کاندیــدای انتخابات
البته حرف خوب را محســن هاشمی رفسنجانی زد .رییس شورای شهر تهران
گفت :با وضعیتی که االن هست فکر نمیکنم هیچ عاقلی کاندیدا شود .شرایط
کشور بسیار سخت اســت و کسی که خود را کاندیدا میکند ،به قول غربیها
باید سوپرمن باشد .البته برخیها لطف داشتند به بنده و آنهم به دلیل جایگاه
مرحوم پدرم یک نگاهی به من داشــتند ولی مــن هیچوقت چنین چیزی را
مدنظر قرار ندادهام» .او که رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران هم هست در
پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است شما نیز تحت تأثیر برخی درخواست ها
و فشارها قرار بگیرید و بیایید ،گفت« :امیدوارم که بنده گول نخورم » /فرارو

با زدن ماسک و جلو گیری از شیوع بیشتر کرونا ،از خستگی و فرسودگی بیشتر پرستاران و کادر درمان جلوگیری کنیم

پیشگویی
شکست ترامپ
در انتخابات
آمریکا
آلن لیکتمن مورخ و پروفســور آمریکایی که از
ســال  ۱۹۸۴نتایج انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا را به درستی پیش گویی کرده بود ،این
بار شکســت ترامپ در انتخابات  ۲۰۲۰را هم
پیش بینی کرده اســت .رادیو کانادا اعالم کرد
آلن لیکتمن مورخ و اســتاد دانشگاه آمریکایی
در واشــنگتن کــه از ســال  ۱۹۸۴تاکنون۹ ،
انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا را به
درستی پیش بینی کرده بود ،این بار از شکست
ترامپ در انتخابات  ۲۰۲۰خبر داد.

وی در ایــن رابطه تصریح کــرد :به عنوان یک
مــورخ آموخته ام تاریخ را بــی طرفانه مطالعه
کنم .مدل پیش بینی من همه انتخابات ایاالت
متحده از سال  ۱۸۶۰میالدی را دربر می گیرد.
این پروفسور آمریکایی درباره مدل پیش بینی
خود افزود :از زمان پیــش بینی موفقیت آمیز
انتخاب مجدد «رونالد ریگان» در ســال ۱۹۸۲
بــه عبارتی دو ســال و نیم قبــل از انتخابات،
نتایج همه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا

را تاکنون با اســتفاده از  ۱۳عبارت کلیدی ،به
درستی پیش بینی کرده ام.وی ادامه داد :بسیار
بعید است که پیش بینی من در هفتههای آینده
تغییــر کند .وی گفت :دونالد ترامپ در ســال
 ۲۰۱۶به دلیل پیش بینی درست انتخابش به
مــن تبریک گفت ولی اینبار دیگر نیســت که
تبریک بگوید .لیکتمــن تاکید کرد :بنابراین از
ســال  ۱۹۹۲ترامپ اولیــن رئیس جمهوری
خواهد بود که مجددا انتخاب نمیشود.

نگاه آخر

پایان افتخار آفاق و آواز
محمد غیوری
نوروز  1373برای مــن وخانواده ام نوروزی متفاوت بود.داغدار بودیم و
همه چیز و همه کس بوی غم میداد.تنها عمه ام در عنفوان جوانی و با
داشــتن چهار بچه کوچک و طی مرگی ناگهانی و هولناک ما را قبل از
آن نوروز تنها گذاشته بود .حجم مصیبت زیاد بود .بزرگترها سیاه پوش
بودند.کودکی دوازده ساله بودم و درعین درک آن مصیبت بزرگ از آن
همه بذر غم و اندوهی که در خانه و در آستانه نوروز و دم سال تحویل
پاشیده شــده بود به دل راضی نبودم.نوروز را هیچگاه دوست نداشتم.
فقــط در کودکی و از برای کســب مال و عیدی بود که چشــم انتظار
نوروز بودم.آن ســال اما شــواهد حاکی از آن بود که عیدی و پولی در
کار نیست.قبل از سال تحویل برای تصمیم در مورد چگونگی برگزاری
مراســم عید اول مهمان داشتیم.عمویم و شوهر عمه ام .پشت سر هم
ســیگار دود میشد.همه جلوی تلویزیون روشن که در حال پخش ویژه
برنامه تحویل سال بود جمع شده بودند.
از قضا درســت در همین نقطه ای که همیــن االن در حال تایپ این
مطلب هستم.مجری برنامه خبر از مهمان ویژه ای میداد .همه بی تفاوت
بودند تا اینکه نام استاد محمدرضا شجریان از زبان مجری بیرون پرید.
ولوله ای به پا شــد.گرد غم و مرگی کــه تا آن لحظه فضا را گرفته بود
رخت بر بست از آن خانه و جای خود را شعف و نشاط داد.
مهمان برنامه خســرو آواز ایران بود.همه از پای تا به ســر سمع و نظر
شدند تا گفتنش بشنوند.معجزه و جادویی به نام شجریان را و نفوذش
در دلها را آنروز و در عین کودکی حس کردم.اینکه شــخصی چه دارد
کــه می تواند مصیبــت بزرگ یک خانواده را ولو بــرای لحظههایی به
نسیان بســپرد در ذهن چون سنگ یک کودک حک شد تا سالها بعد
و به اســتناد همان ذهنیت،همان کودک در نوجوانی اولین نوار کاست
شجریان را بخرد و آن خاطره و آن کاست بشود سر آغاز یک عشق بازی
مستمر و البته بهترین عیدی دریافتی.
من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت/که اول نظر به دیدن او شعله ور شدم
شجریان مصداق بارز یک هنرمند مردمی بوده و خواهد بود.از استعفای
دسته جمعی با گروه چاووش تا خس و خاشاک نامیدن خود برای مردم.
از قضــای روزگار آخریــن تصویــر حک شــده از شــجریان در ذهن
من نیــز یک پیــام نــوروزی بود.آنگاه که با ســر تراشــیده و عاری
از مــو ضمــن یــادآوری فاجعــه ی زود از دســت دادن مشــکاتیان
و لطفــی ،اذهان مــردم را از بــرای خســرانی دیگر آمــاده کرد.من
اول روز دانســتم /کــه ایــن عهد که با مــن میکنی محکم نباشــد.
انسان ها میرا هستند و مانایی صفت نچسب آنان است اما بودن شجریان
ولو با سختی و گذران بیماری در نوع خود یک نعمت بود.
اجتماع مردم جلوی بیمارستان جم نشان از قدر دانستن این نعمت بود.
برای همه لحظه های نابی که او به آنها داده بود .برای همه لحظه های
روحانی که روزه خود را با صدای او افطار کردند.
برای همه لحظه های غم و شــادی که صدای او تسلی بخش بود .مردم
قدرشناس شجریان هستند .قدرشناسی را از خود او یاد گرفته اند.خود
او خوانده است که  :یا رب این قدر شناسی ز که آموخته بود .ای کاش
کرونا نبود تا این قدرشناسی شکوه دیگری داشته باشد.
مردم عمری برای شــنیدن و گفتنش همه ســمع و بصر می شــدند
حال موســم رفتن اوســت.رفتن او نیز همچون دیدنش با شکوه است.
تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم/از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم
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و بشارت ده صاربان را ،آانن که هرگاه مصیبت و گرفتاری ربایشان روی دهد گویند :ما از خداییم و هب سوی او باز می گردیم.
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آن چه که خداوند زبرگ مقدر می فرماید چ بنده ای را حق یر آن نیست و رب آنچه که حکمت متعالی اش علق می گیرد .چ کس را جرات بیر و تعد ل آن ی باشد .هجران ابدی و غم
مح
سنگ
ت
مش
همس
از دست دادن ر و ماردی ع ززی هنوز رب قلبمان ینی می کند و جز پناه ربدن هب یت الهی چاره ای نیست .پیام سلیت سرشار از بت شما زبرگ مردان و زانن دیار سردار دلها شهید

سپهد حاج اقسم سلیمانی خصوصا مردم ع ززی شهرستان سیرجان واصل و موجب تسالی خاطر اینجانب و خانواده داغدارم گردید .اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدردی شما سروران گرامی
تح
مح
بس
و مهربان نبود مل این بار گران ی دشوار و شکننده رت می شد .با نهایت احترام هب حکم حق شناسی ،بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از بذل بت و الطاف همه شما ع ززیان ازجمله،
م
مجم
مع
مح
مح
مح
مح
نماینده ولی فقیه و امام جمعه ترم ،استاندار ترم و اعضای ترم شورای اتمین استان ،ع نمایندگان ترم رد جلس شورای اسالمی ،خانواده اهی ظم و معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران،
مح
مح
مح
مح
مح ح
مسئولین ترم قضایی ،فرمانداهن ترم نظامی استان ،مدری و کارکنان ترم ج و زیارت استان ،شهردار و اعضای ترم شورای شهرستان ،روسای ترم ادارات و سازمان اهی دولتی و غیر
حم
مح
مح
دولتی استان ،امام جمعه ترم شهرستان سیرجان ،فرماندار و اعضای ترم شورای اتمین شهرستان سیرجان ،مدافعان سالمت بوژیه کارکنان ز تکش بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان،
مح
نج
مجم
جامعه زبرگ فرهنگی استان و شهرستان سیرجان ،مدریعامل ترم شرکت گل گهر سیرجان ،مدری و مسئوالن وهع گهرزمین ،زبرگان و ی کایک مردم شریف و یب این دیار که ارباز همدردی
مس
نم
صم
کردند ،یماهن تقدیم وده و سالمتی و بهروزی همه شما را از خداوند منان ئلت می نماییم .از اینکه هب علت اتلمات روحی فراوان و کثرت زبرگواران اقرد هب قدردانی حضوری و تلفنی نشده ایم
عذرخواهی می نماییم و امیدواریم هب جای ساهی اندوه رد زندگیتان همیشه آفتاب اتبان شادمانی ردخشان باشد.
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