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دعوت به همکاری

 Kermantablo@gmail.comمدارک خود را ارسال ک

صفحه 5

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد" خرید و تخلیه  25.000تن ماسه بادی و خاک رس ( 22.500تن

ماسه بادی بدون ریگ و  2.500تن خاک رس شیرین)" جهت کاشت درخت در محل موردنظر کارفرما (کیلومتر

متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر میتوانند همه ر

ساعت  8الی  16با شماره های  034 – 32750748 -9تم

 20جاده سیرجان-شیراز (جاده آسفالت) و سه تا پنج کیلومتر جاده خاکی )" را از طریق
مناقصههمکاری
برگزاری به
دعوت
عمومی در سطح شهرستان سیرجان به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت

(نیروی تمام وقت)

دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت

شرکت مهندسی

مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات روز شنبه مورخ  99/12/09به
سیرجان-مجتمع الکترونیک کرمان تابلو جهت بهره برداری مگاپروژه طرح
نشانیمهندس�ی برق و
ش�رکت

واحدحقوقیبهو صنایع جنوب شرق کشور قطعه دوم( حدفاصل سیرجان تا
امورفارس
خلیج
پیشرو آب
معدنی و صنعتی گل گهر -جنب رستوران رز -حوزه مدیرعامل شرکت پاریز انتقال
قراردادها-تلفن 034-41424328:می باشد.

سرچشمه)نیازمند افراد واجد شرایط با مشخصات ذیل می باشند:

میزان تضمین شرکت در مناقصه  500.000.000 :ریال ( پانصد میلیون ریال ) در قالب چک بانکي رمزدار یا چک
کارشناس و کارشناس ارشد برق گرایش های

رسالت به
تضمین شده بانکي /ضمانت نامه بانکی معتبر  /واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2بانک
قدرت -کنترل -مخابرات -الکترونیک)
(

شرکتقص عم
پیشرو صنعت توسعه
پاریز ومی
آنامگهی منا ه

زمان بازدید  :روز دوشنبه تاریخ 99/12/04

ش

واجدین شرایط (مرد) می توانند با همراه داشتن مدارک از ساعت  8الی  16به آدرس شرکت

واقعدرکیلومتریکجادهقدیمزرندمراجعهنمایندیاازطریقادرسایمیلشرکتبهنشانی:

•ماره
 Kermantablo@gmail.comمدارک خود را ارسال کنند.
/99/012م.عکلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار می باشد.
شرکت در قبول یا رد

باشد.
مناقصه
تخلیهبه عهده
آگهی
دارد"چاپ
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در •نظرهزینه
رس ( 22.500تن
میخاک
بادی و
برندهماسه
 25.000تن
خرید و

ماسه بادی بدون ریگ و  2.500تن خاک رس شیرین)" جهت کاشت درخت در محل موردنظر کارفرما (کیلومتر

متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر میتوانند همه روزه به جز روزهای تعطیل از

• متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  ( 09135401855آقای
تماس های  034 – 32750748 -9تماس حاصل نمایند.
تاتلیبا )شماره
مهندس 16
ساعت  8الی

 20جاده سیرجان-شیراز (جاده آسفالت) و سه تا پنج کیلومتر جاده خاکی )" را از طریق برگزاری مناقصه

عمومی در سطح شهرستان سیرجان بهحاصل
نمایند .شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت
اشخاص واجد

دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت

سیرجان-مجتمع
99/12/09وبه نشانی
مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات روز شنبه
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
قراردادهای
امورمورخحقوقی

معدنی و صنعتی گل گهر -جنب رستوران رز -حوزه مدیرعامل شرکت پاریز پیشرو -واحد امور حقوقی و
قراردادها-تلفن 034-41424328:می باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه  500.000.000 :ریال ( پانصد میلیون ریال ) در قالب چک بانکي رمزدار یا چک

تضمین شده بانکي /ضمانت نامه بانکی معتبر  /واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2بانک رسالت به
نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

زمان بازدید  :روز دوشنبه تاریخ 99/12/04

• شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار می باشد.
• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

• متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  ( 09135401855آقای مهندس تاتلی ) تماس

حاصل نمایند.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

شرکت مهندسی برق و الکترونیک کرمان تابلو
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دستمزدهای ناچیز  ،عیدی پایین کارگران و

کارفرمایانی  که  بهرهکشی  میکنند

نگارستان

نزدیک هــای عید که میشــود کارگر
جماعــت به فکــر پاداش عیــدی خود
میافتد تا شاید از محل آن بتواند بخشی
از بدهیهای خــود را صاف کند اما مگر
میتواند؟! کرایه منزل ،شــهریه دانشگاه
فرزنــد ،قبضهای باالی آب و برق و گاز
دیگر جایی بــرای پرداخت بدهی باقی
نمیگذارد.
تازه خریدهای عید میماند و اگر شرایط
کرونایی هم مانع خریدهای بیشتر شود
باید مبلغی بــرای حداقلهای خوراکی
و پوشــاکی شــب عید جدا گذاشت اما
مگر میشــود.؟ مدتهاســت که بحث
همسانسازی حقوقها و افزایش درآمد
کارگــران در مراکز معدنی و صنعتی به
میان میآید اما یا اجرا نمیشود یا ناقص
اجرا میگــردد .این موضــوع در مراکز
معدنی و صنعتی سیرجان که بیشترین
کارگــران را در درون خــود جای داده
بیشــتر نمایان و مورد اعتراض کارگران
اســت .کارگرانی که از سوی کارفرماها
به بیگاری کشیده میشــوند ولی هیچ
توجهی به شرایط زندگی آنها نمیشود.
موضوعی که خاص سیرجان هم نیست
و در کشور عمومیت دارد .شرق با اشاره
به همین موضــوع در این رابطه چنین
مینویسد «:یکی از مباحث مهمی که این
روزها در جامعه ایران وجود دارد ،اعتراض
به حقوقها و دستمزدهای پایین است

که دراینمیان بحث حقوق و دستمزد
کارگــران و نحــوه افزایش آن بســیار
مناقشهبرانگیز است .صرفنظر از جدال
بر سر چگونگی و مقدار حداقل دستمزد
بین کارگران و کارفرمایان مسئله سود و
بهرهکشی اهمیت بســیاری دارد .امروزه
توجــه و تمرکز بر رکود و کاهش ســود
شرکتها ،بنگاهها و کارخانهها است که
هرچند در جای خود بسیار مهم است؛ اما
محققان و پژوهشگران را از پرداختن یک
مسئله دیگر بازمیدارد و آنهم بهرهکشی
است .اگر سخن از نرخ باالی بهرهکشی در
بنگاهها و شرکتها گفته شود ،کارفرمایان
به قول هاروی ممکن است دفاتر خود را
برای اثبات اینکه سودشان پایین است،
به ما نشان دهند .شاید تأسف بخوریم و
نرخ باالی بهرهکشــی را فراموش کنیم؛
اما نرخ پایین سود میتواند با نرخ باالی
بهرهکشی همراه باشد.
این نکته اســتدالل محوری جلد ســوم
سرمایه است .سرمایهداران بر مبنای نرخ
سود عمل میکنند و به آن تمایل دارند
که سرمایه را در جایی به کار ببندند که
باالترین ســود را دارد .او معتقد اســت
اگر من ب ه دنبال موقعیتی باشــم که به
گمانم باالترین نرخ سود را داشته باشد،
میتوانم ســرمایهام را بــه آنجا انتقال
بدهم؛ اما این امر ضرورتاً من را به اتخاذ
تصمیمات خوب از منظر بهینهســازی
نرخ بهرهکشــی که عنصر کلیدی است
که هر سرمایهدار باید به دنبال آن باشد،

مرثیهای برای قنات و حیات
 ادامه از صفحه 3
اینکه با وجود چندین شــهرک صنعتی در منطقه ســیرجان مجوز احداث چنین
کارخانهای با این حد از آالیندگی درست در کنار یک شهر مسکونی صادر میشود
و یا اینکه با وجود کیلومترها رودخانه بایر با بستری خشک در منطقه سیرجان که
اصلیترین بازار شــن و ماسه منطقه است فردی دنبال احداث کارخانه شن و ماسه
در پنجاه کیلومتری بازار تقاضا دارد از نکات عجیب این رویداد است.
ماجرا از این قرار اســت که با باال گرفتن تب خانهباغ در منطقه خوش آب و هوای

بیژن ادبی

بلــورد و ارزش گرفتــن زمینهای باغی و همچنین محدودیــت منابع آب ،عدهای
سودجو به صرافت افتادهاند که با طرحهای صوری و فرمالیته و به بهانه کسب و کار
و ایجاد اشــتغال به صورت رایگان به منابع آب و خاک دسترســی پیدا کنند .حال
در این ماجرا شــغلی و کســبی نیز ایجاد کنند و یا نکنند ،نه کسی مطالبهگر است
و نه کسی پاسخگو.
نمیدانم این معدن شــن و ماسه و یا کارخانه کنســتانتره دارای مجوز از نهادهای
مربوطه هســتند یا خیر .اگر بدون مجوز قانونی هســتند که وای به حال این شهر
بیقانون و اگر دارای مجوز هســتند که باید گریســت به حال اداره محیطزیست و
ســایر نهادها که چنین عامدانه و آگاهانه در پی تخریب یک منطقه و زیســت آن
هستند.

کسبه بازار و یک تقاضا
از مسئوالن شهر
تعــداد زیادی از کســبه بازار و پاســاژ علی ابــن ابیطالب
الســام) در نامهای به مســئوالن شهرستان خواستار
(علیه ّ
تمهیدات امنیتی بیشــتر و تأمین روشنایی پارکینگ پشت
پاســاژ و نصب دکــه انتظامی در آن محدوده شــدند .متن
درخواســت کســبه که حدود 40امضا در ذیل خود دارد به
این شرح است.
فرمانداری و دادستانی محترم شهرستان
با ســام و آرزوی توفیق ،با توجه به سرقت رخ داده اخیر در
بازار سیرجان ،تعدادی از کسبه طالفروش با توجیهات امنیتی،
در تالش برای مسدود کردن درب پاساژ ولیعصر(عج) و علی
ابن ابیطالب(ع) منتهی به کوچه و پارکینگ پشت بازار هستند.
بدون در نظر گرفتن این نکته که این مسیر آمد و رفت ،یکی
از مهمترین دالیل رونق مغازههای پاســاژ علی ابن ابیطالب و
ولــی عصر میباشــد و با توجه به اینکه این مســیر تنها راه
ارتباطی بین پاســاژ و پارکینگ اســت ،بیش از ٧٠درصد از
مشــتریان کسبه صنف پوشاک ،کفاشــیها ،خیاطان و دیگر

صنوف و کسبه این مجتمع تجاری از این مسیر تردد میکنند
که با مســدود شدن آن باعث کسادی و رکود گردیده و ایجاد
این مشــکل در این شرایط ســخت اقتصادی و بیماری کرونا
باعث ورشکســتگی کسبه مذکور میگردد .لذا خواهشمندیم
به جای پاک کردن صورت مســأله و ایجاد مشکل برای امرار
معاش کسبه اقدام به حل مشکل به صورت اساسی نمایند .لذا
پیشنهاد میشود با گذاشتن نگهبان و هزینهای اندک از سوی
طالفروشان محترم(طبق پیشنهاد مکرر نیروی انتظامی) و هم
چنین تأمین روشــنایی پارکینگ از ســوی اداره محترم برق
و نصب کیوسک توســط نیروی محترم انتظامی در محدوده
پارکینگ و پشــت بازار این مشــکل مرتفع گــردد .در پایان
خواســتار توجه مقامات مســئول به این مشکل و جلوگیری
از تضییع حق کســبه و مردم
میباشــیم .پیشــاپیش از
همکاری و مســاعدت شما و
حمایــت از کســبه و صنوف
آسیبپذیر سپاسگزاریم.
با تشکر  /کسبه
پاساژ علی ابن ابیطالب(ع)،
ولی عصر(عج) و بازار سیرجان

نامه وارده

نامه ای با دهها امضا به نماینده دولت
در اعتراض به یک معدن شن و ماسه

آقای فرماندار نگذارید
قناتهایمان خشک شود

فرماندار محترم شهرستان سیرجان
با ســام و تحیــات  ،احتراماً اینجانبــان امضاء کننــدگان زیر
به نمایندگی از کشــاورزان ،مالکین و ســاکنان شــهر بلورد که
همگی از قنوات -1علیآباد -2 ،دهشــکنان-3 ،شهســواری-4 ،
محمدآبــاد -5 ،زینآباد -6 ،اکبرآباد -7 ،خرمه -8 ،یحییآباد-9 ،
نصرآباد-10،حسینآباد-11 ،حیدرآباد-12 ،گوئین-13 ،سلسبیل،
-14کشکوئیه-15 ،امیرآباد ،و -16کهنشهر مالکیت داشته و در
آن به شغل کشاورزی اعم از باغداری و کشت و زرع مشغول به کار
میباشیم و همچنین قنات زینآباد که عالوه بر کشاورزی قسمتی
از آب شــرب این منطقه را نیز تأمین مینماید ،به عرض آن مقام
محترم میرسانیم که سنگشکنی واقع در منتهی علیه این شهر
در مسیر رودخانه شهسواری بدون هیچگونه بررسی کارشناسانه و
زمین منطقه نصب شــده است ،این سنگشکن در شرق
مطالعه
ِ
بلورد ،باالترین نقطه گلوگاه عبور رودخانه مذکور نصب شــده در
حالی که تمامی مادر چاههای قنوات فوق به صورت مســتقیم در
مسیر این گلوگاه میباشند.

الزم به ذکر است که زهکشی «ترهکار» قنوات در زمینهای شنی
در مســیر و مجاورت رودخانه قرار دارد .حریم آبی قنوات حتی
تا بیــش از دو هزار متر از محل زهکش میباشــد تا بتواند آب
مورد نیاز را تأمین و به پایین دست هدایت نماید.حتی از دیواره
چاههای قنات نیز قسمتی از آب تولید شده تأمین میگردد که
این مورد را بارها مغنیها دیدهاند .بهترین عامل مؤثر در آبدهی
قنوات عبارت اســت از وســعت و ظرفیت الیه آبدار در«ترهکار
تأمین آب مادرچاه»که با بههم زدن هرگونه مسیر در حریم آبی
مادر چاههای قنوات تا چند هزار متری میتواند شبکه آبراههها
و رودخانه و گسلهای زیرزمینی را به هم زده و در کاهش و حتی
خشــکیدن آب آنها اثر جبرانناپذیری بگذارد .لذا از آن مقام
محترم اســتدعا داریم ترتیبی اتخاذ کنید تا سنگشکن مذکور
از این مکان به پایین دســت شهر بلورد تغییر مکان داده شود تا
آسیبی به زهکشی قناتهای یاد
شده وارد نشود .از جنابعالی و
سایر مقامات مسئول در پیگیری
موضوع و ایجاد امیــد در میان
کشاورزان منطقه نهایت تشکر و
امتنان را داریم.
امضاء:
مالکین  16رشته قنات
کشاورزی در بلورد

در جریان افتتاح ویدیو کنفرانسی کارخانه بزرگ گندله گهرزمین مطرح شد:

جهش  قابل  توجه  در  تولید  فوالد  کشور  

| عکسها :مجید شبستری  /امین ایراننژاد |

صبح پنجشنبه کارخانه گندلهسازی
شرکت سنگآهن گهرزمین با حضور
معــاون وزیــر صنعت و معــدن و با
پیام رئیس جمهــور از طریق ویدیو
کنفرانس افتتاح شــد .همزمان با این
برنامه ،ســه طرح بزرگ ملّی در حوزه
صنایع معدنی در استانهای هرمزگان
و کرمان و مازندران نیز افتتاح شدند.
در مراسم افتتاح کارخانه گندلهسازی
گهرزمین که با خیر مقدم به مهمانان
و ســخنان مهنــدس محمــد فالح
مدیرعامل شرکت سنگآهن گهرزمین
و ارائه گزارشی از سوی وی در ارتباط
با مشــخصات و ویژگیهای کارخانه
گندلهسازی گهرزمین همراه بود ،وی
از مدیران قبلی گهرزمین و همکارانش
در این شرکت که برای راهاندازی این
کارخانــه بزرگ همــت کردند تقدیر
نمود و ضمن ســپاس از حضور ویدیو
کنفرانسی رییس جمهور و وزیر صمت
در افتتاح این پروژه بزرگ اظهار داشت:
این کارخانه با ظرفیت پنج میلیون تن
و با ســرمایهگذاری ســه هزار و ۸۳۰
میلیارد تومان ایجاد شــده و موجب
اشــتغال  ۵۰۰نیــروی کار در ایــن
شهرستان گردیده است.
در جریــان ایــن مراســم ،علیرضــا
رزمحسینی وزیر صمت نیز که در کنار
رییس جمهور حضور داشت اعالم کرد:
«در تولید فــوالد خام  ۷۷درصد و در
زمینه تولید محصــوالت فوالدی ۸۳
درصد رشــد داشــتیم» و اضافه کرد:
«ایران در دو سال گذشته ،توانست با ۹
میلیون تن صادرات ،رتبه  ۱۶را به خود
اختصاص دهد و با احتساب شاخصها،
رشــد صنعتی ایــران  ۶و نیم درصد
است .در ادامه برنامه رییسجمهور از
رزمحســینی وزیر صمت تشکر کرد و
این طرحها را موجب بالندگی کشــور
در حــوزه صنعت و معدن دانســت.
رییسجمهــور ابراز داشــت :اَبَرپروژه
انتقــال آب ،تحول بســیار بزرگی در
کشــور ایجاد خواهد کــرد و آن را از
طرحهای بینظیر تاریخ ایران دانست و
ابراز امیدواری کرد فاز بعدی آن نیز به
زودی محقق شود .رییسجمهور افزود:
منطقه شرق کشــور ما از لحاظ آب،

رهنمون نمیکند. ...
رقابــت ،ســرمایهداران را وامــیدارد
تصمیمهایشان را بر حسب نرخ سود در
اولویت بر نرخ بهرهکشی اتخاذ کنند؛ اما
برای کارگران این نرخ بهرهکشــی است
که واقعاً اهمیت دارد.به نظر میرســد
بهرهکشی در مقابل سود جایگاه تحلیلی
خود را از دســت داده اســت و شایسته
اســت بیش از هر زمــان دیگری به آن
پرداخته شود .در محیطهای کار سخن
از کاهش ســود بــرای کارفرمایان و در
نتیجه رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی
است و همه نگاهها متوجه تضمین سود
سرمایهداران شده است که شاید بیش از
همه به خاطر نبــود ثبات اقتصاد کالن،
ابزار تولید فرسوده و قدیمی و ناکارآمدی
مدیریتی است؛ ولی هرچه باشد ،دلیلی
برای نپرداختن به مســئله بهرهکشــی
کارگران نیســت؛ بهویژه به علت وجود

نیــروی کار فراوانی که بهآســانی مورد
بهرهکشی واقع میشــوند .بهرهکشی از
کودکان و زنان مسئلهای است که پیش
از هر زمان دیگری شایسته بررسی است.
همانگونه که هــار ِوی در کتاب «هفده
تضاد سرمایهداری» از بهرهکشی کودکان
در تولید توپ فوتبــال برای بازیکنان با
درآمدهای میلیاردی در قبال شندرغازی
مزد سخن میگوید ،در مباحث اقتصادی
و شغلی هشدار مارکس درباره بهرهکشی
معموالً نادیده گرفته میشــود .تا زمانی
که افراد مجبور به کار تحت سیطره بازار
هستند ،مسئله بهرهکشی هم وجود دارد.
وود در فصل آخر کتابش با عنوان مارکس
که به موضوع بهرهکشی سرمایهداری از
نظر مارکس پرداخته ،مفهوم بهرهکشی
را در ارتباط با آسیبپذیری کار نسبت به
سرمایه و کارگران نسبت به سرمایهداران
به کار برده است.

نامه وارده

همواره در فقر و نیازمند بوده اســت و
یکی از راهحلهایی که همواره مطرح
میشــد ،انتقال آب از خلیج فارس و
شیرینسازی آن بود .وی اجرای چنین
پروژههایی را عامل احیای استانهای
کمآب در این حوزه جغرافیایی دانست
و نتایج آن را افزایش توازن ،تحول رشد
شــرق ،افزایش امنیــت و رفاه در این
بخش از کشور دانست.
دکتر وجیــه ا ...جعفری ،معاون وزیر
و رییس ســازمان توســعه صنایع و
نوسازی ایران نیز که در جمع مهمانان

در محل مراســم افتتاح حضور داشت
طی اظهاراتی در خــال آیین افتتاح
کارخانه گندله ســیرجان ،با اشاره به
برنامه  ۱۴۰۴و بررســی شاخصهای
مــورد انتظــار ایــن وزارتخانه گفت:
در منطقه گلگهــر  ۳۴درصد تولید
گندله ســنگآهن و  ۴۵درصد تولید
ســنگآهن و  ۱۵درصد تولید آهن
اســفنجی کشــور را در اختیار داریم
کــه قابل توجه اســت .وی همچنین
اظهار امیدواری کرد که تا آخر ســال
دو پــروژه دیگر نیز افتتاح شــود .وی

در تشــریح تاریخچه گندله گفت :در
حقیقت این پروژه از سال  ۹۳به طور
جدی در دســتور کار قرار گرفت که با
ّ
وجود تغییراتی کــه بابت تحریمهای
ظالمانه ایجاد شد ۴۷ ،درصد قطعات
را با موفقیــت ،بومیســازی کردیم.
وی میزان ســرمایهگذاری در کارخانه
گندلــه گهرزمیــن را ۳۸۳۰میلیارد
تومان اعالم کرد و ابراز داشت :در این
منطقه دســتاوردهای عظیمی محقق
شــده اســت .وی افزود :بیش از پنج
هزار میلیارد تومان این کارخانه درآمد

خواهد داشت که با این حجم از درآمد
میتوان توسعه بیشتری انجام و برای
جوانان بیشــتری فرصت کاری فراهم
نمود.
در ادامه شــهباز حســنپور نماینده
مردم سیرجان و بردسیر نیز با تقدیر
از همت واالی مهندســان گهرزمین
در به ثمر رساندن این کارخانه ،برای
کلنگ زنــی گندله دوم گهرزمین نیز
ابراز امیدواری کرد و گفت چشمانداز
توســعه در ایــن منطقه بــا حضور
متخصصین و مدیران پرتالش بسیار

روشن اســت .وی در ادامه از مدیران
شرکتهای حاضر در منطقه گلگهر
خواســت با اهمیت دانســتن تالش
و کوشــش کارکنان و بــه خصوص
کارگــران مجموعه معدنــی خود در
ی کارکنان و کارگران و
زمینه دریافت 
همسانســازی حقوق آنها اقدامات
الزم را انجــام دهند .وی در خصوص
اقدام بــه مســئولیتهای اجتماعی
شرکتهای صنعتی نیز تأکید کرد و
خواستار اجرای کامل این مسئولیت
هــا بــا هــدف خدمــت صادقانه به

شهرستان و شهروندان گردید .گفتنی
است شرکت گهرزمین با ذخیره ۶۴۳
میلیون سنگآهن ،بزرگترین معدن
سنگآهن خاورمیانه است که در آن
برنامهریزی تولید ساالنه  ۱۵میلیون
تن «ســنگآهن»،تولید سالیانه ۱۰
میلیون تن «کنسانتره » و  ۱۰میلیون
تن «گندله» به منظور تأمین خوراک
مورد نیاز کارخانجات فوالد کشــور و
تحقق اهداف چشــمانداز توسعه ۲۰
ساله این صنایع فوالدی هدفگذاری
شده است.

شهر
ندا حاجابراهیمی:
بــا ســهلانگاری و
ســازمان
غفلــت
محیطزیست،کارخانههای
آالینده با هدف تولید ثروت برای سرمایهداران
و انتشــارگرد وغبار برای مــردم یکی پس از
دیگری چون قــارچ میرویند امــا این اداره
همچنان خــود را به خواب میزند انگار که نه
خانی میآید و نه خانی میرود!
پس از آنکه با شــکایت اهالی بلورد و دستور به
موقع دادستانی از تاراج روزانه هزاران لیتر آب
آشامیدنی مردم بلورد با انواع تانکرهای کوچک
و بزرگ به سمت شرکتهای معدنی در تابستان
امسال جلوگیری شد ،حاال نوبت شکایت ساکنان
منطقه از کارخانه نوظهوری رسیده که در یکی
دو کیلومتــری بلورد نه تنها با تولید آالیندگی
و گرد و غبار ناشــی از فراوری سنگ آهن ،به
زیبایی درختان و باغات محل آســیب رسانده،
که میرود حیات گیاهان و سالمتی مردم را با
جدی مواجه سازد و منابع و داراییهای
تهدید ّ
مردم را نابود کنــد .این کارخانه خصوصی که
بنــا به اظهار مردم و مســئوالن محلی متعلق
به تعدادی از مدیران شــرکت [ ].....میباشد با
فراوری سنگآهن و تولید کنسانتره ،گرد و غبار
عجیبی تولید میکند که هم برای حیات زیست
مضر اســت و هم به گفته یکــی از نمایندگان
ادوار شورای بلورد درحال از بین بردن درختان
و آســیب رساندن به ســامت مردم و نابودی
صدها قطعه مرغ در مرغداری اطراف شده است.
اعتراض مردم در شبکههای اجتماعی زمانی باال
گرفت که یک کلیپ کوتاه از میزان آالیندگی
کارخانه توســط یکی از ساکنین محل منتشر
شــد .این کلیپ که هنــوز در فضای مجازی
دست به دست میشود حاوی میزان و غلظت
باالی گرد و غبار ناشی از تولید و دپوکنسانتره
و خردایش سنگ آهنهای انتقالی به کارخانه
مذکور است که حتی بوتههای بیابانی را به رنگ
تیره درآورده است.
 ساکنین محل چه گفتند؟
یکی از شــهروندان محلی کارشناس معدن از
نفوذ مدیران این کارخانه در شهرستان و استان
صحبت کرد و گفت :شما اگر میخواهید این
گزارش را برای محیطزیست تهیه کنید کاری
از پیش نمیبرید ،خودتان بررسی کنید ببینید
چرا! .واقعاً اگر محیطزیســتیها میخواستند

خیانت به مردم و محیطزیست /این کارخانه از کیست؟

به سراغ بخشدار ســابق بلورد رفتیم که گویا
برخی مقدمــات کار در زمان او صورت گرفته
بود .بیگمرادی در پاسخ سعی کرد موضوع را
از خودش دور کند و گفت تأسیس کارخانه در
زمــان من نبوده و به من ارتباطی ندارد !.او با
قطع تلفن خداحافظی کرد و خیلی زود رفت!.
وقتی به او پیام دادم من همینها را می نویسم
ســعی کرد مجددا ً ارتباط برقرار کند که دیگر
دیر شده بود.
رسولیان مسئول محیطزیست هم گفت من
آن زمان نبودم و هرچه بوده قبل از من بوده!.
رسولیان گفت به این کارخانه اخطار کردهایم
ولی دیگر ما کاری نمیتوانیم بکنیم.
محمدرضا خواجویی رییــس اداره صمت نیز
گفت :زمانی که کارخانه تأســیس شــده من
سیرجان نبودم در مرکز استان بودم ولی هیچ
کارخانــهای تا مجــوز ادارات ذیربط را نگیرد
نمیتوانــد فعالیت کند .محمدپور ،بخشــدار
فعلی بلــورد هم تلفنی ضمن تأیید آالیندگی
کارخانه گفت :بنده پیگیریهای الزم را در این
باره انجام دادهام ولی مسئوالن محیطزیست،
اداره صمت و فرمانداری به این منطقه آمدند و
شرایط را دیدند!.
این پاســخهای متناقض مرا یــاد گفته اهالی
انداخــت که همه با هم هماهنگ هســتند و
گزارش شما به جایی نمیرسد!.

دار و ندار مردم را نابود نکنید
  صاحبان کارخانه کنسانتره ،ابتدا مجوز ریختهگری گرفتند بعد آن را تغییر کاربری دادند!

جلو این کارخانه را بگیرند چشمشان را به روی
این همه آلودگی نمیبســتند و یا اص ً
ال مجوز
نمیدانند .محل این کارخانه میبایســت 50
کیلومتری باشد نه یک کیلومتری کنار باغات
مردم و خانههای مسکونی.
وی گفت :ســودهای ســهام میلیــاردی این
کارخانه نصیب صاحبانش میشــود ولی آثار
زیانبــارش نصیب مردمی کــه هیچ پناهی
ندارنــد! من صاحبــان اصلی و پشــت پرده
کارخانه را میشناســم اگر خواستید معرفی
میکنم تا بدانید چه کســانی به ظاهر تسبیح
به آب میکشند اما پشت پرده برای خودشان
با اســتفاده از رانت و موقعیت شغلی که دارند
کارخانهی فراوری ســنگآهن و کنتســانتره
میزنند .تــازه میخواهند گندلــهاش را هم
همینجا احــداث کنند .محیطزیســت اگر
احســاس میکند دورخورده حاال بیاید جلو
گندلهشــان را بگیرد ولی نمیگیرد .شما کجا
شنیدهاید تا حاال محیطزیست یک کارخانه را
پلمپ و تعطیل کرده باشد.!.
یکی دیگر از اهالی با تشــکر از شــخصی که
کلیــپ آالیندگی کارخانه را منتشــر کرد در
یکــی از شــبکههای اجتماعی کــه متن آن
موجود است نوشت «:متأسفانه همه با هم زد
و بند دارند .اینها از روز اول ســر مردم کاله
گذاشــتند .کارگاه را به عنوان ریختهگری که
آالیندگــی ندارد گرفتند بعد تبدیل کردند به
فراوری سنگآهن! شهروند دیگری گفت «:با
توجه به آنچه در فیلم مشاهده میشه فرایند
این کارخانه چه تولید کنسانتره چه ذوب یا هر
چیز دیگــر ،آالیندگی دارد .اینها به احتمال
زیاد خیلی از پروتکلها رو دور زدهاند و تغییر
کاربری داده یــا از اول با طرح دیگهای مجوز
گرفته ولــی از آنجاییکــه غبارگیرها گران
قیمتند و نیاز به آب و برق زیادی دارند زیر بار
نصبش نمیروند!.
هاشمی بخشــدار اسبق سیرجان مقیم بلورد
نیز گفت :اینها در زمان بخشــدار قبلی بلورد
اقدام به گرفتن مجــوز کارگاه ریختهگری در

تشکی مجم عم
آگهی دعوت سهامداران هب ل ع ومی عادی بطور فوق العاده

کیلومتر  2جاده بلورد -سیرجان کردند .زمانی
که نماینده برای بازدید از این مکان آمد ،به وی
قول به کار گرفتن 50نیروی انســانی را دادند
ولی متأســفانه در حال حاضر چندنفر بیشتر
مشغول به کار نکردند!
 آب آشامیدنی مردم را میبرند!
وی گفت :عالوه بر این ضررها ،در شبانه روز با
چند دستگاه تانکر ،آب آشامیدنی و کشاورزی
مــردم را به کارخانهشــان منتقــل میکنند
صدای کســی هم در نمیآید.از ســوی دیگر
یک کارخانه شــن و ماسه نیز توسط فردی به
نام[ ]...در قسمت شرقی بلورد احداث گردیده
است که آب رودخانه شهسواری را به تسخیر
خود درآورده! خالصه همه دست به دست هم
داده و منابع اینجا را به یغما میبرند کســی
هم جوابگو نیست نه اداره آب ،نه محیطزیست
و نه فرمانداری! بخشدار اسبق سیرجان گفت:
گرد و غبار حاصل از آن ،باعث ابتالی اهالی به
بیماریهای خطرناک از قبیل سرطان و سایر
بیماریهای تنفسی خواهد شد .عالوه بر این،
کل اکوسیســتم و پوشش گیاهی منطقه را از
بین برده است.
 مرغهایی که تلف شدند!
در اطراف ایــن کارخانه دو واحــد مرغداری

قرار دارد که یکی از این دو از ســال 60فعال
است .صاحب این مرغداری به نگارستان گفت:
تاکنون تعداد زیادی از مرغهای واحدتولیدی
من بهخاطر سموم ناشــی از گرد و غبارهای
شــیمیایی این کارخانه دچار مشکل تنفسی
شــده و تلف شــدند .همین حــاال هم تعداد
زیادی از مرغها مشکل تنفسی و بیماری پیدا
کردهاند .او گفت :من به همه جا شکایت کردم
به بخشداری ،کالنتری  ،محیطزیست و صنعت
و معدن .مســئوالن صنعت و معدن گفتند ما
بــه اینها مجوز ندادهایــم .اینجا فقط مجوز
ریختهگــری دارد اگر مجوز دیگــری دارند از
کرمان گرفتهاند .او گفت :مرغداری آنطرفتر
هم صاحبش شــاکی است ولی مگر زور ما به
کســی میرسد .این همه شــکایت کردیم به
جایی نرســیدیم ،طبقه پایین همیشه حق و
حقوقش را پایمال میکنند .صاحب این واحد
پرورش مرغ گفــت :واقعاً نمیدانم وقتی ما از
قبل اینجا هستیم چرا محیطزیست و صنعت
و معدن به یک کارخانه که اینقدر آالیندگی
دارد کنــار ما و نزدیکی باغهــا و مزارع مردم
مجوز میدهند تا تمام هستی ما از بین برود.
 کی بود کی بود من نبودم
برای کســب اطالعات بیشتر از مسئوالنی که
مجوز کارخانه در زمان آنها صادر شــده ابتدا

مجم عم
آگهی دعوت سهامداران رد جلسه ع ومی فوق العاده
نوبت دوم

شرکت ماهان ترابر سمنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت

شرکت مهندسی آبادگران و توسعه سازان پاریز

 3۷۸۶و شناسه ملی ۱4۰۰4۷۷۶۶34

به شماره ثبت  ۲۰۰۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵4۷۲۱۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه

از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع

مورخ  ۹۹/12/16در محل دفتر شرکت واقع در سیرجان کیلومتر

پاریز در تاریخ  ۹۹/12/12راس ساعت  ۹صبح که در محل ساختمان

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت  0۹:00صبح

 5جاده تهران تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

بررسی صورتهای مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه

رئیس هیات مدیره

 فقط سیستم قضایی میتواند
رسولیان رییس محیطزیست سیرجان با اشاره
به اینکه ما دیگر نمیتوانیم کاری بکنیم و از
دســت ما کاری ساخته نیست گفت :اگر این
کارخانه شــاکی خصوصی داشته باشد فقط
سیســتم قضایی میتواند کار آنها را تعطیل
کنــد لذا اگر معترضین به ســمت و ســوی
شــکایت بروند تنها دستگاه قضایی است که
میتواند اقدامات قانونی و قضایی را انجام دهد.
میرشکاری از معترضین محلی نیز در پایان
این گزارش گفت« :همانطور که با حمایت
دستگاه قضایی توانستیم جلو زیادهخواهی
معادن را در انتقال آب قنوات بلوردکه روزانه
با یکصد تانکر به گلگهر منتقل میکردند
بگیریم با اتکال به خدا و حمایت دادســتان
محترم که همیشــه جانب مردم محروم را
گرفته تا ســرمایهداران ،جلو این کارخانه را
هم میگیریم و نمیگذاریم با مواد شیمیایی
دارو نــدار مــا را به باد بدهند و خودشــان
ثروتاندوزی کنند.

عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت مهندسی آبادگران و توسعه
شرکت واقع در سیرجان شهرک صنعتی شماره یک تشکیل می
گردد ،حضور به هم برسانند.

دستور جلسه:

افزایش سرمایه شرکت و سایر موارد

نگاه

آب دیگر به انجیر نخواهد رسید

مرثیهای برای قنات و حیات

محمد حیدرآبادی

باران که میبارد و درهای رحمت الهی باز میشــود ،همه خوشحال و
شادمان میشوند .شــهری و روستایی و عشایر .وابستگی بیش از حد
زندگی امروزه بشــر به آب ،این عنصر حیاتی اســت که گســتره این
شادمانی را به وجود آورده است .اما خوشحالی روستانشینان و عشایر
بسیار خاصتر است.
میزان و حد بارش باران نیز در کیفیت این شــادمانی مؤثر اســت .در
بلورد همچون ســایر مناطق ،باران که به کوهســار ببارد رودخانهها
جاری میشــوند.جاری شدن رودخانههاســت که کیفیت سال آبی را
رقــم خواهد زد .در منطقــه بلورد که دهها قنــات تأمین کننده آب
شــرب و کشاورزی مردم را عهدهدار اســت نیز آب این قناتها متأثر
از رودخانههایی اســت که به صورت فصلی و مقطعی جاری میشوند
و روح حیــات و زندگــی را درون کانالها و پشــتههای قنات جاری
میسازد .همچون درون رگهای مردم.
یکی از رودخانههای فصلی بلورد رودخانه شهســواری اســت که از
کوههای چهارگنبد جاری میشــود و پس از گذر از بین دو روستای
محمدآباد و علیآباد از شــرق بلورد و غرب کشکوییه به سمت دشت
ابراهیمآباد جریان پیدا میکند .البته با خشکســالیهای سالیان اخیر
کمتر شــاهد گذر این رودخانه از بلورد و جاری شدن به سمت دشت
ابراهیمآباد بودهایم .اما همین که آب این رودخانه به حوالی بلورد برسد
از منظر آبخیزداری کفایت میکند .دقیقاً در ســه کیلومتری بلورد و
تقریباً بین دو روســتای محمدآباد و علیآباد درخت انجیر کهنسالی
در بســتر رودخانه رشد کرده است .به باور مردم و کارشناسان محلی
قنات و تجربه چندین ســاله آب رودخانه شهســواری به این درخت
انجیر که برسد بسیاری از قناتهای بلورد پُرآب میشوند و اصطالحاً
زه میگیرنــد .در واقع«آب به انجیر رســیده» .مســرتبخشترین
خبری اســت که میتوان به یک بلوردی رساند چرا که نوید از پرآبی
قناتهای بلورد دارد .در باب اهمیت قنات این شــاهکار مهندسی و
معمــاری و لزوم حفظ و نگهداری آن ســخن به میان آوردن اگر چه
الزم و ضروری است اما تکراری و حوصله سر بر است چرا که بر کسی
پوشیده نیست.
خبر بد اینکــه در حدود پنج کیلومتر باالتــر از این درخت انجیر و
درست در مســیر رودخانه احداث یک معدن شــن و ماسه به مثابه
دستانی است بر گلوی رودخانه .برگلوی قناتهای بلورد و در واقع بر
گلوی مردم و باغ و بســتانهای منطقه بلورد .چرا که با بهرهبرداری از
این معدن و تغییر شــکل بستر طبیعی رودخانه دیگر هرگز آب از این
معدن عبور نخواهد کرد چه رسد به آنکه به انجیر نیز برسد.
مشــکل دیگر بلورد که این روزها در فضای مجازی مطرح است وجود
کارخانه تولید کنســتانترهای اســت که با تغییر کاربری از طرح اولیه
دست بر گلوی هوای بلورد فشرده است.
 ادامه در صفحه 2

مدیرگرانقدر

مدیرگرانقدر

جناب آقای

جناب آقای

سیدکمالحسینی
انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به س�مت ریاس�ت
بانک سپه مرکزی س�یرجان تبریک عرض میکنم.
موفقیت روزافزونتان را از خداوند متعال مس�ئلت
مینمایم.

شرکت امیران کابل  -یونس خضری

هیئت مدیره شرکت

عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحلهای
مس
تهیه و نصب اتبلواهی اطالعاتی و هدایت یر

 شماره 1252
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سیدکمالحسینی
انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به س�مت ریاس�ت
بانک س�په مرکزی س�یرجان تبریک عرض نموده
موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از خداوند متعال
مسئلت مینمایم.

شرکت کمند توسعه -محمد کورکی نجات

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای

خرید و نصب یک دست گاه اسکیپ لورد هب همراه ده عدد باکس

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه و نصب تابلوهای اطالعاتی

ش�هرداری س�یرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (ش�رح مختصر :خرید و نصب یک دس�تگاه

نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران(دارای پروانه

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد

الکترونیکی دولت (س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران

درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و

و هدایت مسیر) به ش�ماره  20۹۹005674000143را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار

اعتبار دار از س�ازمان حمل و نقل درون ش�هری) و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  13۹۹/12/02میباشد.

اس�کیپ لودر به همراه ده ع�دد باکس) به ش�ماره  20۹۹005674000138را از طریق س�امانه تدارکات
مناقصهگران(دارای پروانه اعتبار دار از سازمان حمل و نقل درون شهری) و بازگشایی پاکتها از طریق

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  13۹۹/12/02میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز شنبه تاریخ 13۹۹/12/0۹

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 13۹۹/12/12

زمان بازگشایی پاکتها 17:00 :روز چهارشنبه تاریخ 13۹۹/12/20

زمان بازگشایی پاکتها 16:00 :روز یکشنبه تاریخ 13۹۹/12/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  1۹روز سه شنبه تاریخ 13۹۹/12/1۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  1۹روز شنبه تاریخ 13۹۹/12/23

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه

آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

پاکتها:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41۹34
دفتر ثبتنام 88۹6۹737 :و 851۹3768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

پاکتها:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41۹34
دفتر ثبتنام 88۹6۹737 :و 851۹3768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
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اقتصاد

 شماره 1252
 شنبه  2اسفند 1399

گروه اقتصاد

نقد و نظر

سبد فروشگاه را به مسئولین بدهید
تا با 1/5میلیون عیدی خرید کنند!

عیدی شما را هم ریختند؟

در صــف نانوایی بعــد از مدتها همدیگر را دیده بودند 60.ســالی
داشتند .من پشت سرشان بودم .چند دقیقهای با هم حرف زدند و
جویای احوال خانواده هم شدند .احوالپرسی ادامه داشت تا اینکه
آن یکی که موهایش سفیدتر بود ،پرسید :عیدی شما را هم ریختند؟
آن یکــی گفت :آره ،یک و نیم میلیون ریختن به حســاب! مرد مو
سفیدتر گفت :با خودشون چه فکری کردند .اینها اص ً
ال از قیمتها
خبر دارند؟ به خدا اگه داشــته باشــند .دیگری گفت :یک فروشگاه
بریــم ،بیایم ،یک و نیم میلیون که هیچ ،حقوقمون را هم باید بدیم
بره .فکر نمیکنند این بازنشسته است ،نوه داره ،هزارخرج داره ،آخه
با این پول کجای زندگیاش رو پر کنه تو این گرونی ها؟
نوبتشان رسید ،هر کدام نانشان را گرفتند و رفتند .دور میشدند
اما صدایشــان میآمد .دیگری هنوز داشــت میگفــت :اینها با
خودشــان چه فکر کردند؟بعد از اینکه حسابی دور شدند ،من هم
از خودم پرســیدم که مسئولین با خودشان چه فکر کردند که برای
بازنشستگان تأمین اجتماعی یک و نیم میلیون تومان عیدی ریختند؟
از گرانی و تورم خبر ندارند؟ نمیدانند قیمتها در همین یک سال
اندازه  10ســال باال رفته اســت .یک و نیم میلیــون تومان عیدی
برای 10ســال قبل هم کم بود چه برســد به این روزها که میلیون
دیگر تبدیل به یک شوخی شده است.
همینجور که فکر میکردم گفتم کاش میشــد یک ســبد دست
مسئولین میدادم و به آنها میگفتم برو با یک و نیم میلیون خرید
کن .ببینم میتونن چیزی بخــرن! همین االن برای دو کیلو و نیم
گوشت ،باید  300هزار تومان پول داد .برای دوتا مرغ صدهزارتومان
بایــد پول داد .چند کیلو میوه ،نزدیک به  100هزار تومان خرج بر
میدارد .لباس و اینها را هم که حرفی در موردشان نزنیم بهتر است.
جالب اســت ســال قبل ایــن عیدی یــک میلیون تومــان بوده
و امســال شــده یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان .تورم
بــه انــدازه غولهــای افســانههای ایرانی قد کشــیده اســت و
عیــدی فقــط 500هــزار تومــان افزایــش پیــدا کرده اســت.
کاش در این روزهای ســخت که هم کرونا هســت و هم گرانی و
تورم ،کمی بیشــتر هوای مردم به ویژه بازنشستگانی که با سیلی
صورتشان را سرخ نگه میدارند ،داشته باشید.
شــاید شــما هم دیده باشــید ،این روزها پیران شــهر هم رو به
مسافرکشــی آوردهاند .یکی از همین رانندگان در میان حرفهای
مســافر و رانندگی ،گفت :که نوههایم به خاطر کرونا ،نمیآمدند،
امروز بعــد از مدتها میآیند ،میخواهم برایشــان کباب بخرم.
به خاطر همین گفتم کمی با ماشــین کار کنــم .خرج زیاده آقا،
درآمدمون کفاف زندگی را نمیدهد.
وقتی برای مردم تصمیم میگیرید ،خود را جای آنها بگذارید .سری
به بازار بزنید و ببیند با حقوق یا عیدی که تعیین میکنید ،بازنشسته
خسته از شرایط میتواند زندگی کند یا نه؟ /منبع :عصر ایران

بازهم ستاد تنظیم بازار ،قیمت مرغ را تغییر
داد .مدتی اســت بازار این کاالی پروتئینی
کــه از مهمترین کاالهای غذایــی مورد نیاز
خانوارهاست دچار چالش قیمت شده تا شاهد
شکایات و گالیههای مردم و بعضاً کمبود مرغ
در فروشــگاهها باشیم .اگرچه اداره صمت به
دنبال رفع این نابســامانی اســت ولی برخی
نارسایی ها در این حوزه مشکالتی پیش روی
مردم گذاشته است.
چندی پیــش و پس از کــش و قوسهای
فراوانی که بازار مرغ پشــت ســر گذاشت؛ از
کمبود نهادههــا تا گرانــی و کاهش تولید.
چند روزی وضعیت بازار متعادل شد ،اما این
روزها باز هم در بازار مرغ دچار نوسان قیمت
هستیم .برخی شهروندان در تماسهای خود
از این وضعیت ابــراز ناراحتی کرده و گفتند
مرغ که دیگر کاالی خارجی نیست کمبود و
گرانی آن را احساس کنیم.
با صاحبان فروشگاههای مرغ فروشی هم که
صحبت کردیم گالیههــای خاص خود را در
میزان اختصاص سهمیه دارند .مشتریها هم
به هکذا ،اما آنچه بیشــتر به چشم میآید
ناهماهنگی در جاهای دیگری است که باید
مرتفع شــود .البته اتفاقاتی نظیر قاچاق مرغ
هم بیتأثیر در این اختالل نیست .همین دو
روز قبل بود که فرمانده انتظامی سیرجان از
کشــف بیش از 10تن مرغ از چهار دستگاه
خودرو خبر داد .سرهنگ ایران نژاد گفته بود:
مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
آگاهی با همکاری پاســگاههای انتظامی در
مسیر در راستای مبارزه با قاچاق کاال و مبارزه
با اخالل در توزیع اقالم مــورد نیاز مردم۴ ،
دســتگاه خودرو را در محور سیرجان  -بافت
متوقف و مورد بازرسی قرار دادند که مأموران
در بازرســی از این خودروها در مجموع ۱۰
تــن و  ۳۷۴کیلو مرغ فاقــد هرگونه مجوز

قیمت این کاالی پروتئینی بازهم دچار نوسان شد

بی تدبیری در بازار مر غ
 استاندار :خودم د ِر انبارها را باز می کنم

دامپزشکی که از سوی کارشناسان  ۳میلیارد
ریال برآورد قیمت شدند را کشف کردند.
 مرغ هر کیلو  22/820تومان
در همین حال روز چهارشنبه  29بهمن ماه
جلسه ستاد تنظیم بازار در فرمانداری برگزار
شــد تا با توجه به نزدیک شــدن به روزهای
پایانی ســال ،به هر حــال تمهیداتی جهت
تأمین مایحتاج ضروری خانوارها به خصوص
مرغ اتخاذ شــود .روابط عمومی اداره صمت
ســیرجان گزارش کرد در این جلســه که با
حضور اعضای ستاد مذکور برگزار شد قیمت
گوشت مرغ به ازای هر کیلو  22/820تومان

سایت نمایشگاههای
دایمی در سیرجان
دایر میشود

آگهی شناسایی پیمان کار
با توجه به نیاز به ماشین آالت بدون راننده ( به صورت تمام وقت ) به شرح ذیل ؛ از اشخاصی
که توان تأمین هر یک یا کلیه ماشین آالت را دارند دعوت می شود ظرف مدت پنج روز از
تاریخ انتشار آگهی ،آمادگی خود را به صورت مکتوب به همراه مستندات و مدارک موردنظر
اعالم نمایند.
الف – تعداد و ماشین آالت مورد نیاز  5 :دستگاه مزدا تک کابین – 5دستگاه مزدا دوکابین-
 5دستگاه ریچ
ب -مدل ماشین آالت  97 :به باال
ج -مدت زمان اجرای کار  :دوازده ماه شمسی
د -محل انجام کار  :استان کرمان -شهرستان سیرجان و منطقه گل گهر (  60کیلومتری جاده
سیرجان-شیراز)
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09137662923تماس حاصل
نمایند.

عم
فراخوان مزایده ومی فروش  2قطعه زمین از امالک دهیاری فخر آباد (نوبت اول )

دهیاری فخر آباد در نظر دارد  2قطعه زمین تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده
بهره گیری از س�امانه ندارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irو با شماره مزایده  2099093778000001را به صورت
الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار مزایده  99/12/2مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده تاریخ  99/12/19ساعت 14:00

تاریخ بازدید  99/12/3تا تاریخ  99/12/19مهلت زمانی ارسال پیشنهادات مورخ  99/12/3ساعت  9:00تا
تاریخ  99/12/20ساعت  14:00تاریخ بازگشایی پاکت ها  99/12/23:ساعت 9:00
تاریخ اعالم برنده  99/12/24ساعت 9:00

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری فخر آباد :
رعایت موارد ذیل الزامی اس�ت-1 :برگزاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکیدولت می باش�د و کلیه مراحل
فرآیند مزایده ش�امل خرید و دریافت اس�ناد مزایده (در ص�ورت وجود هزینه مربوطه )،پرداخت تضمین ش�رکت در مزایده
(ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد -2 .کلیه
اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سلمانه مزایده قابل مشاهده  ،بررسی
و انتخاب می باشد.
-3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت پبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934:
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استان ها در سایت سامانه " www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل مزایده گران
" موجود است  .آدرس سیرجان – خیابان خیام – بخشداری مرکزی 034-42235081

دهیاری فخرآباد

مصوب شد و مقرر گردید با عرضهکنندگان با
جدی و
قیمتی باالتر از نرخ مصوب ،برخورد ّ
قانونی صورت گیرد.
 د ِر انبارها را خودم باز میکنم
اما یک روز قبل از آن در کرمان نیز جلســه
مشابهی ســتاد تنظیم بازار تشکیل داد که
استاندار شخصاً در این جلسه شرکت و تعارف
را کنار گذاشــت تا با اخراج نماینده یکی از
دستگاهها از جلسه خواستار حضور رییس آن
مجموعه در این نشست شود .نیم ساعت بعد
آقای رییس خود در جلســه حضور یافت تا
استاندار بیش از این عصبانی نشود.

اســتاندار کرمان در جلسه ستاد تنظیم بازار
استان گفت :جهادکشــاورزی باید لیستی را
تا هفته آینده به اســتانداری تحویل دهد تا
میزان تولیدات مرغداریها بررســی شوند و
دلیل پایین بودن تولید برخی از مرغداریها
پیگیری شود .به گفته او اگر قطعهفروشی نیز
در بازار اخالل ایجاد میکند باید جلویش را
گرفت .او خطاب به مدیران استان بیان کرد:
اگر در بازار کمبود کاالیی داشته باشیم ،خودم
در انبارهــا را باز میکنــم و مدیران مؤظف
هستند که وضعیت استان را به خوبی به مرکز
منتقل کنند تا آنها سهمیه کافی و بهموقع
به استان اختصاص دهند.

رییــس اداره صمت ســیرجان گفت :ســیرجان شــرایط ایجاد
نمایشــگاههای دائمــی را دارد .بــه گزارش روابــط عمومی اداره
صمت ســیرجان وی اظهار داشــت :موقعیت ســیرجان به لحاظ
اقتصادی ،تجاری و معدنی ایجاب میکند یک مکان دائمی جهت
نمایشــگاههای بین المللی در شهرســتان ایجاد شود .محمدرضا
خواجویی با تقدیر از شهرداری که برای این منظور زمینی اختصاص
داده اســت گفت :مــکان در نظر گرفته شــده میتواند به عنوان
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی صنعت ،معدن ،کشاورزی و

 مؤظفیدکمبودها را رفع کنید
زینیوند گفت :ســاالنه در استان کرمان ۷۵
هزارتــن میانگین مصرف مرغ اســت و ۴۸
هزارتن تولید استان اســت که از این مقدار
 ۶-۵هزارتن در بدترین شرایط به استانهای
دیگر میرود .او با بیان این مطلب اضافه کرد:
در بخش مرغ گرم  ۳۵هزارتن کمبود داریم
البته با وزیر جهادکشاورزی جلسات مفصلی
گذاشتیم و ایشان بدون استثنا به ما در قالب
زنجیره مجوز داده و در استان به دنبال تنظیم
بازار هستیم .اســتاندار ادامه داد :استانهای
فارس و یزد نیز تولیدکننده هســتند که ما
اولویت آنها نیستیم و برخی شهرستانهای
استان نیز فاصله زیادی با این استانها دارند
که همین نیز مشکل ســاز است .در چنین
شرایطی ما مرغ منجمد را برای ارزان فروشی
نمیخواهیم بلکه برای رفع نیاز مردم است و
وزارت جهاد و امور دام مؤظف هســتند این
کمبود را تأمین کنند .او با اشــاره به اینکه
اکنون حدود ۷۰درصد تولید داخل اســتان
داریم گفت :کمبود ما بیش از اینهاســت و
اگر تولیداتمــان را مدیریت کنیم میبینیم
تخلفاتــی وجود دارد که نبایــد به راحتی از
کنارش رد شویم.
 تعزیرات ورود کند
استاندار کرمان افزود :توزیع غیرتخصصی مرغ
نیز بحث دیگری اســت که باید به آن توجه
شود و در این راستا دستگاه قضایی ،اطالعات
و تعزیــرات باید ورود کنند و با متخلفانی که
توزیع غیرتخصصی انجام میدهند به صورت
قانونی برخورد کنند.
او گفــت :جریمهها بازدارند نیســت و باید
حکمهای بازدارنده صادر شود .توزیع مویرگی
باید به گونهای باشــد که مــردم در تمامی
فروشگاهها قادر به خرید مرغ باشند.

همچنین نمایشگاههای فصلی و مقطعی اختصاص یابد و از آن در
سایر زمانها استفاده چند منظوره کرد.
حسن خدامی عضو شورای شهر نیز از این اقدام شهرداری استقبال
کرد و آن را در راســتای فعالیتهایی دانست که مورد نیاز شهری
همچون سیرجان است .وی گفت :طرح احداث نمایشگاه دائمی و
بینالمللی برای سیرجان در شورای فرهنگ عمومی شهرستان به
تصویب رســیده که با پیگیری رئیس اداره صمت و شورای اصناف
مجوز احداث آن اخذ شده است.

عم
آگهی مناقصه ومی شماره /99/58ع

ش�رکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه " خدمات مهندسي ،تأمین کاال ،ساخت و نصب
تجهیزات بصورت توأم ( )EPCجهت بهبود وضعیت شبکه برق رسانی معدن شماره یک " خود را بصورت  EPCو از
طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین
کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات س�اعت  9الي  14روز چهارش�نبه م��ورخ
 1400/01/18در مح��ل دفترکمیسیون مع�امالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازدید
از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ  99/12/10مقرر شده است .شرکت معدني و صنعتي گل گهر در
رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شی
عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحله ای ساخت ساختمان دهیاری حسن آباد خ اه

دهی�اری حس�ن آباد ش�یخ ه�ا در نظ�ر دارد مناقص�ه عمومی اج�رای س�اختمان دهیاری به ش�ماره

 2099093798000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات

از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت س�تاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد

شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و در سایت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/12/2ساعت 19:00

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت  14مورخ 99/12/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد،ساعت  10تاریخ 99/12/20
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  10تاریخ 99/12/23

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت ها آدرس:سیرجان خیابان خیام بخشداری مرکزی034-42235081

دهیاری حسن آباد شیخ ها

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

0913 620 4535

حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان

@negarestan_news
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میکنند ۷۰درصد نمونههای آزمایشگاهی مثبت
میشــود !.این یعنی بحران جدید کرونا که دلیل
آن همین تجمعات آرامستانی ،جشن در تاالرها،
سفرهای آخر هفته به بندرعباس و قشم و یا ایاب و
ذهابهای غیربهداشتی در معادن است .میگویید
نه بروید از نفرات بستری شده بپرسید کجا بودهاند
و کجا مبتال شــدهاند؟ !.خودشان میدانند کجا
رفتهاند و حال که گرفتار شدهاند میگویند کاش
نمیرفتیم !.مراسم عقد وازدواج خانگی در منازل،
خانه باغهای خصوصی ،کافیشاپهای زیرزمینی
و باشگاههای ورزشــی هم از دیگر مراکز تولید و
تکثیر ویروس کرونا هستند.
اسدی میگوید « :در برخی از این نوع تجمعها
ما  ۸تا۱۰نفر مبتال داشــتهایم» !.او میگوید :آیا
میدانید گــردش ویروس جهش یافته بســیار
وحشــی و خطرناک انگلیســی که هم طغیان
زیاد و هم عوارض و درگیری شــدید ریوی را با
خود دارد ،در جای جای کشــور مشاهده شده
و جای خود را بازکرده اســت؟! این ویروس ۳۰
تا ۴۰درصد کشندگی بیشتر و سرعت همهگیری
باالتری دارد و اتفاقاً سنین نوجوان و جوان را هم
مبتال میکند.
پــس بیاییم این همه زحمات کادر بهداشــت
و درمان شهرســتان را که با همکاری خودتان
وضعیت شهرســتان را تا مرز آبــی برگرداندند
هدر ندهیم .پرســتارانی که شب و روز ماسک
از دهان و دســتکش از دستشــان نمیافتد و
بسیاری از روزها ،اعضای خانواده و فرزندانشان
را نمیبینند.

کانونهای ریزگرد کرونا در شهر ما کدامند؟

تشییع و خاکبندان ،
معادن و تاالرها
 آیا سیرجان به سمت وضعیت قرمز پیش میرود ؟

گروه حوادث:
تاکنون بیشترین مبتالیان کرونا در سیرجان در
این سه نقطه دچار کرونا شدهاند .تاالرها ،معادن
و مراسم تشییع و خاکبندان در آرامستان!
همیــن االن در معــادن گهرزمیــن و گلگهر
باوجود پیشــگیریها اما بیشترین مبتالیان را
داریم که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود.
انتشار یک عکس از نحوه ایاب و ذهاب کارکنان
گهــرروش در اتوبوسهایی که در آن کارگران،
کیپ تا کیپ نشســته بودند در فضای مجازی
واکنشهایی به دنبال داشت .یا ازدحام و نزدیک
به هم بودن کارگــران و کارکنان در گهرزمین
و گلگهر و سایر شرکتهای معدنی این مراکز
را به کانون انتشــار ویروس کرونا تبدیل کرده
است .تاالرها و عروسیها هم به هکذا.

اکبر اســدی رییس گروه بیماریهای دانشکده
علوم پزشــکی ســیرجان با اعالم برخی از این
مطالب گفت :متأسفانه حضور مردم در تشییع
و تدفینها و تجمع در مراسم خاکبندان ،بدون
واهمه از انتشــار کرونا مشــکل بزرگی ایجاد
میکند که صدایش چند روز بعد برایشان در
میآید!.
او گفت :جالــب اینکه اطالعیههای بلند باالی
تشییع و خاکبندان را به پیج رسانهها میسپارند
و زیرش مینویســند« :عدم حضور شــما قابل
درک اســت»! خب شــما دارید غیرمســتقیم
مردم را دعوت میکنید بعد مینویســید عدم
حضور شما قابل درک است؟ آیا شما میدانید
با این کار موجب ابتالی چند نفر میشــوید؟
مبتالیانی که ممکن اســت در میانشان مرگ
و میــر هــم اتفاق بیفتــد که مســئولیتش با

ندا حاج ابراهیمی
در شــماره هفته گذشته نگارســتان گزارشی از مشکالت
پیش روی بیماران بهخصوص در حوزه زنان و زایمان تهیه
و چاپ کردیم و در آن نوشتیم رییس نظامپزشکی به رغم
تماس و ارســال پیام و درخواست پاسخ به سؤاالت مردم و
خبرنگاران نه تنها پس از دوســه هفته هیچ پاسخ روشنی
نداد که هر بار نوشت «فع ً
ال وقت ندارم»« ،نیستم»« ،سرم
شلوغ است»و از این توجیهات!
درحالیکه گریز از پاســخگویی زیبنده سازمانی که بنا به
فلســفهی وجودیاش همیشــه باید جانب مردم بایستد
نیســت! رییس نظامپزشکی ســیرجان و شهربابک دو روز
پس از آن گزارش و انتقادها به رسم احتماالً «روکم کنی»
خیلی زود به نشریه دیگری رفت و آماری داد که متأسفانه
نقض غرض بود! .
مث ً
ال گفته بود در میزان شــکایتهای مردمی از پزشــکان

شماست! .متأسفانه تاالرها هم شرایط مناسبی
ندارند .عدهای با ماســک به تاالر میآیند اما به
محض شــروع پذیرایی ،همه ماسکها را دیگر
تا پایان مراســم میگذارند کنار و برادروار بیخ
گوش هم چای و میوه و شام میل میفرمایند.
موقــع حرکت کاروان عروس هم که دیگر هیچ
پروتکلی یاد مهمانان نمیافتد.
اسدی میگوید«:سیرجان با این شرایط به سمت
قرمز شدن پیش میرود و بر اساس آنچه داریم
مشاهده میکنیم و آنچه آمار فزاینده مبتالیان
در روزهای اخیر نشــان میدهد این سه محیط
یعنی «معادن ،آرامستان و تاالرها» به کانونهای
تولید و انتشار کرونا تبدیل شدهاند» .دوستان!،
مدیران! ،مســئوالن محترم! ،مدیــران تاالرها
و صاحبان مراســم تشــییع و خاکبندان! کمی
اندیشــه کنید و مســئول جان دیگران نشوید.

مردم عزیز!  ،همشــهریان گرامی! و شهروندان
محترم شما هم میتوانید این طلسم را بشکنید
به شــرط آنکه ارزش جان خودتــان را بدانید.
آخر چــه لزومی دارد در این شــرایط حتماً به
مراسم خاکبندان بروید! خب با یک پیام تسلیت
عذرخواهی بکنیــد .مگر نمیگویند عدم حضور
شــما قابل درک است .خب درک میکنند شما
چرا نرفتید! مهمانان محترم عروسی! شما دیگر
چرا رعایــت نمیکنید .تاالرها دنبال کاســبی
خودشــان هستند ،صاحبان جشــن هم دنبال
جشنشان ولی شــما که میتوانید برای حفظ
جانتــان نروید و یا اگر میروید ماســکتان را
در نیاوریــد و فاصله را رعایت کنید .چرا به قول
سیرجونیها قلوتو مینشینید! یا مسافر محترمی

حاشیهای بر یک مصاحبهی رییس نظامپزشکی

آدرسهای غلط

کاهش  45درصدی داشتیم! .کسی متوجه نباشد ابتدا فکر
میکند تالش برادران محترم ســازمان نظامپزشکی باعث
شده این میزان کاهش در شکایتهای مردم صورت گیرد
اما وقتی در ادامه او در پاســخ علت کاهش 45درصدی را
ذکــر میکند علت آن را وجود کرونا و مراجعه کمتر مردم
به مطب پزشکان و بیمارستانها بیان میکند!.
این پاسخ به معنای آن است که اگر مث ً
ال کرونا نبود و مردم
مثل قبل به پزشــکان مراجعه داشتند کاهش  45درصدی
از شــکایات هم رخ نمیداد !.در ثانی باید گفت مســئول

واگذاری مغازه آرایشی

محترم! شــما که از کاهش حجم پروندهها نام بردید ولو به
دلیل کرونا ،اما کاش تعداد و تعدد پروندهها در ســالهای
گذشــته را (حداقل سه سال گذشــته) به نسبت ده ماهه
اول امســال با عدد و رقم مشخص میکردید که چه میزان
بوده اســت !.کاش از آمار زیرمیزیها هم میگفتید که در
زمان مســئولیت شما چه رشدی داشــته و یک زن زائوی
روســتایی و کم درآمدکه به اجبار باید ســزارین شود باید
چه مبالغ ناقابلی قبل از عمل تقدیم پزشک جراح بکند تا
تحــت عمل جراحی قرار گیرد و اگر نپردازد تکلیفش چه

مفقودی کارت هوشمند

قابل توجه عالقمندان لوازم و آرایشی گالری مهتاب با کلیه

کارت هوش�مند کامیون کشنده انترناش مدل  8۷به شماره
پ�الك 6۷۷ع 3۱ایران  45و ش�ماره هوش�مند 4۲۰3۰85
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد

لوازم ودکوراسیون واگذار میگردد .باسابقه چندین ساله
آدرس :خ نصیری شمالی ،جنب چاپ خلیل ،گالری مهتاب

۰۹۱۷۲۰۹۲۱۷۱خواجویی نژاد

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی

عم
انجام کلیه خدمات ومی دافرت اداری شرکت توسعه عمران و مدرییت منطقه گل گهر

کــه بدون هیچ واهمهای به مراکز تولید و تکثیر
کرونا در بندرعباس ،قشم و کیش میروید .برای
یکسال هم که شده قید سفر را بزنید .درسته که
تا حاال خانهنشین بودهاید و جایی نرفتهاید .مدت
دیگری هم دندان روی جگر بگذارید و نروید که
ویروس را بیاورید به جان بزرگترها و بستگانتان
بیاندازید .اگر میخواهید بیرون شوید به همین
فضای پاک و آزاد اطراف سیرجان بروید و ساعتی
بمانید و برگردید .ســفر و مسافرت بندر و قشم
همیشه هست اما آنچه نیست و ممکن است از
بین برود جان شما و بستگان است که اگر برای
آن ارزش قائل هستید امسال را به سفر نروید.
به گفته رییــس مرکز بیماریها در دانشــکده
پزشکی این روزها از صددرصد نفراتی که مراجعه

میشود ا ...اعلم!.
کاش میگفتید چرا در آییننامه طرح جامع ســامت که
زیرمیزیها حذف شــد چــرا دوباره برقرار شــد و آیا این
نشانه ضعف این ســازمان در برخورد با پزشکان خاطی و
نگرفتن جانب مردم نیست؟! از سویی نگفتند چه کسی باید
پاسخگوی تخلفات گسترده حوزه دارویی و غذایی باشد و
نگفتند چرا پزشــکان متخصص از بیمارانشان میخواهند
پس از دریافت دارو از داروخانههــا دوباره برگردند داروها
را چک کنند و آیا این نشانه بیاعتمادی پزشکان از برخی
داروخانههایی نیســت که یا مسئول ف ّنی ندارند یا تخصص
خوانــدن و پیچیدن دقیق نســخه را نمیداننــد( !.آنهم
درشرایط کرونا که پاس دادن بیمار میان مطب و داروخانه
چه عوارضی که ندارد!).
در همیــن گفتگــوی نیم بند هم توضیــح ندادند که چرا
نرخنامه ســونوگرافیها و سیتیاســکنها و دیگر مراکز
تشخیصی آزمایشــگاهی تهیه نمیشود و در دید بیماران

مفقودی

قــرار نمیگیرد تــا بدانند تعرفهها چیســت و پول اضافی
نپردازند !.البته ســؤال و پرسش در این زمینه فراوان است
و مثنوی هفتاد من کاغذ میشــود اما فقط با یک ســؤال
دیگر ،یادداشت را میبندیم و آن اینکه آیا رییس سازمان
نظامپزشــکی ســیرجان و شــهربابک میتواند بگوید چه
تعداد مردم و بیماران آدرس و شماره تلفن نظامپزشکی را
میدانند تا بیایند شکایات خودشان را مکتوب مطرح کنند؟
و آیا بسیاری از مردم از وجود چنین سازمانی اص ً
ال مطلعند؟
کدام ســامانه ،شــماره تلفن و یا کانال ارتباطی را به مردم
معرفی کردهاید تا نشــان و آدرســی از شما داشته باشند؟
گوشهنشــینی و گریز از گفتگو و پاســخ به سؤاالت افکار
عمومی یعنی گمنامی و بینشــانی که نتیجهاش جفاهای
بسیاری است که به مردم میشود .مردمی که بسیاری آنها
از وجود خارجی سازمان شما که مث ً
ال قرار است به تخلفات
پزشکی رسیدگی و کیفیت سالمت مردمان شهرش را رصد
کند بیاطالعند !.

مفقودی پاسپورت

گواهینام�ه پایه ی�ک ،کارت ملی ،کارت هوش�مند راننده  ،کارت

پاسپورت به نام مصطفی بارك زهی نام پدر:
عبدالستار شماره پاسپورت  ۲۲5۷۱۰6 :مفقود
گردیده است.

س�وخت ،کارت پای�ان خدمت ،پروانه س�اختمان ،کارت بانکی ،به
نام قنبر قاس�می ن�ژاد به کد مل�ی  3۰۷۰486۷46مفقود گردیده
از یابنده تقاضا می ش�ود با ش�ماره  ۰۹۱3۹56654۹تماس حاصل
نموده مژدگانی دریافت نماید
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احداث تقاطع اهی ر ح افز  4ر ی وا ع رد ه ل ر

شرکت توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام کلیه خدمات عمومی دفاتر

شرکت توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد احداث تقاطه های غیرهمسطح

نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه ازتاریخ ۱3۹۹/۱۱/۲۷

راه و باند می باشند واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد

اداری شرکت خود را به شرکت های واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه مذکور واگذار

به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

فاز  4شبکه ریلی واقع در منطقه گل گهر را به شرکت های پیمانکاری که دارای رتبه  3رسته
مناقصه ازتاریخ  ۱3۹۹/۱۲/۲به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

 _۱آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت ۱3:3۰مورخ ۱3۹۹/۱۲/6

 _۱آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت ۱3:3۰مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱۰

 _3سپرده شرکت درمناقصه 465،3۰۹،۲۷۱ :ریال

 _3سپرده شرکت درمناقصه ۱۰،35۲،3۰4،۷۰3 :ریال

_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

 _4هزینه درج آگهي برعهده برنده مناقصه میباشد.

 _5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکرگردیده است.

_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

 _4هزینه درج آگهي برعهده برنده مناقصه میباشد.

 _5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکرگردیده است.

_6محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  5۰جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت

 -6تاریخ بازدید از پروژه 5/۱۲/۱3۹۹ :

مدیریت منطقه گل گهر )

شرکت معدني وصنعتي گل گهرساختمانهاي هلدینگ مستقر برتپه ،بلوك (5شرکت

معدني وصنعتي گل گهرساختمانهاي هلدینگ مستقر برتپه ،بلوك (5شرکت توسعه،عمران و
_۷تلفن جهت هرنوع هماهنگي  ۰۹۱3۱4۲۰64۲:آقاي بلوردي(به غیر از ایام تعطیل) تلفن

ثابت۰344۱4۲38۹5 :

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

5

_۷محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  5۰جاده محور سیرجان _شیراز،
توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر )

_8تلفن جهت هرنوع هماهنگي  ۰۹۱3۱4۲۰64۲:آقاي بلوردي(به غیر از ایام تعطیل) تلفن

ثابت۰344۱4۲38۹5 :

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

پیامبر مهربانی ها
(صلوات ا ...تعالی علیه و آله ):
هرکس آبروی برادر مسلمانش
را حفظ کند ،بدون تردید
بهشت بر او واجب شود.

 سال بیست و چهارم  شماره   1252شنبه  2اسفند 1399

 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
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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

از البهالی رسانههای جمعی

کالهبرداری با وعده دروغین استخدام

فردی که با وعده دروغین استخدام افراد در شرکتها و کارخانهجات منطقه
گلگهر سیرجان ،آنها را سرکیسه میکرد از سوی مأموران پلیس دستگیر
شد .این ماجرا زمانی لو رفت که عدهای از شهروندان سادهدل با قرار گرفتن
در تــور این کالهبردار بین 10تا  50میلیون تومان پرداخت کرده بودند و
همچنان منتظر استخدام! اما خبری نمیشود که نمیشود! مال باختگان
وقتی فهمیدند چه کالهی سرشان رفته بنای شکایت گذاشتند تا پلیس به
دنبال این فرد شیاد باشد .شهروندان محترم باید بدانند مدتها است که
شرکتهای مهم و اصلی منطقه گلگهر از طریق آزمون استخدامی اقدام
به جذب نیرو کرده و رفتن به ســرکار با پرداخت پول سرابی بیش نیست
که متأسفانه چند جوان دختر و پسر در آن گرفتار شدهاند.

تخلف در لباس دوستدار محیطزیست

گاهــی اوقات متخلفیــن به لباس یک ســازمان در میآیند تا در این
پوشــش مرتکب تخلف و جرم شــوند .نمونهاش فــرد مجرمی که به
عنوان دوســتدار محیطزیست به مناطق شکارممنوع میرفت و شکار
میکرد ،این فرد متخلف پس از مدتها پنهانکاری باالخره شناسایی
و دستگیر شــد .به گزارش ســرویس حوادث این خبر را رئیس اداره
حفاظت محيطزيســت بوانات اعالم کرد و گفت :این فرد چندی پیش
به همراه شــکارچی دیگری با پوشیدن لباس محیطبانی همراه با آرم
ویژه ضابطین دادگســتری و یگان حفاظت محیطزیست کشور توسط
مأمورین محیطزیست منطقه بهرامگور دستگیر شد.
رســتگار گفته است :این فرد ادعا میکرد چهار سال است دست از شكار
برداشــته و از اين طريق اعتماد محیطبانان استانهاي فارس و کرمان را
جلب و در فضای مجازی نیز موفق به جلب نظر دوستداران محیطزیست
و جلب توجه طرفدارانی شده بود به نحوی که از وی به عنوان الگویی برای
دوری از شکار یاد میکردند.گفتنی است در لحظه دستگیری ،یک قبضه
اسلحه دوربیندار به صورت مسلح به همراه کلیه متعلقات شکار و صید از
دو متهم کشف و ضبط و متخلفان با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند
تا یادشان به کارهایی بیفتد که با فریب دیگران انجام میدادند.

وضعیت حقوقها در ۱۴۰۰

این روزها که کارکنان دولت و بازنشستهها ،پاداش ناچیز عیدی را دریافت
کردهاند (به نســبت تورم البته) به فکر میزان حقوقشان در سال جدید
هســتند که سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه در یک نشست خبری
به این ســؤال ذهنی کارکنان تا حدودی پاســخ داد و گفت :کمیسیون
تلفیق حداکثر حقوق دریافتی را  ۱۵برابر حداقل حقوق دریافتی در سال
آینده تصویب کرده بود اما دولت درخواســت افزایش سقف را داشت که
کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود داد .این نماینده مجلس افزود:
در خصوص اخذ مالیات نیز از حقوقهای  ۴تا  ۸میلیون تومان  ۱۰درصد،
از  ۸تا  ۱۲میلیون تومان  ۱۵درصد ،از  ۱۲تا  ۱۸میلیون تومان  ۲۰درصد
مالیات کسر میکند.

تصویری از کارخانه گندله سازی گهرزمین که روز پنجشنبه افتتاح شد.
در این کارخانه که ساالنه  5میلیون تن گندله تولید می کند  500نفر مشغول به کار شدند.

شکست سنگین گلگهر
و صدرنشینی پرسپولیس
زیر سایه محرومیت منشا و قلعه نویی
گلگهر پس از شکســت در تبریز ،در سه دیدار
اخیرش یک مســاوی و دو پیروزی به دست آورد
تا شرایط خود را بازیابی و شرایطتش را در جدول
بهتر کند ،اما ســیرجانی ها برای اینکه نیمفصل
اول را بــا حضور در رده چهــارم جدول به پایان
برسانند و صعود دو پلهای داشته باشند ،باید از سد
پرسپولیس می گذشتند اما نه تنها چنین نشد که
پرسپولیس با شکست سنگین گلگهر ،هم آرزوی

گلگهری را بر بــاد داد و هم با این نتیجه پُرگل
که کمتر به باور خودشان میآمد ،به صدر جدول
اثاثکشــی کردند تا پس از حواشی پس از فینال
آسیا قهرمان نیم فصل شوند.
این یــک روی ماجرا بــود .امــا روی دوم ماجرا
محرومیت قلعه نویی از حضــور بر روی نیمکت
گلگهر به خاطر دریافت  4کارت زرد بود که قطعاً
بهانه خوبی به دست این ســرمربی برای توجیه

جناب آقای علی پورجعفری مدیرعامل محترم شرکت ایلیاگستر
(صادرکننده نمونه ملی سال)99
جناب آقای رامین سارنگ مدیرعامل محترم شرکت توسعه آهن وفوالد گل گهر
(صادرکننده نمونه ملی سال)99
جناب آقای مجتبی غیاثی حافظی مدیرعامل محترم شرکت پسته پدیده
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای جمشید نورمندی پور مدیرعامل محترم شرکت پسته الماس کویر جنوب
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای عباس اسدی زیدآبادی مدیرعامل محترم شرکت متین پسته
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای کامبیز فرزادی مدیرعامل محترم شرکت یاقوت سبز کرمان
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای مهدی زیدآبادی نژاد مدیرعامل محترم شرکت پسته سیرجان توتیا
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای علی عباسلو مدیرعامل محترم شرکت جهان فوالد
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای رمضان قربان ابراهیمی مدیرعامل محترم شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای بابک شایسته مدیرعامل محترم شرکت رنگدانه سیرجان
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای رضا زیدآبادی نژادمدیرعامل محترم شرکت نانو نخ و گرانول
(صادرکننده نمونه استان کرمان سال)99
جناب آقای محسن زیدآبادی نژادمدیرعامل محترم شرکت پسته مهر سیرجان
(شایسته تقدیر استان کرمان سال)99

شکست  5بر صفر تیمش به دست بدهد.
نکته دیگر محرومیت گادوین منشــا اســت که
بهخاطر یــک حرکت غیراخالقــی از حضور در
ایــن بازی محروم بــود تا یادآور شــویم در کنار
میلیاردها پولی که به این بازیکنان میدهیم کاش
یــه مقدار درس اخالق هم به آنها میدادیم تا با
محرومیتهای خودخواسته و بچهگانه با سرنوشت
یک تیم و احساسات هواداران بازی نکنند.

نگاه آخر

در حاشیه برخورد
تحکم آمیز استاندار
بیژن ادبی

در خبرهای هفته گذشــته خواندم اســتاندار کرمان
در جلســه ســتاد تنظیم بازار ،عذر نماینــده یکی از
ســازمانهای اداری را خواســته بود و به وی گفته بود
جلســه را ترک کند و رییس سازمان شــخصاً در جلسه حضور پیدا کند که
گویا این اتفاق نیمساعت بعد می افتد ! .وقتی این حرکت استاندار را در کنار
گفتههای روز اولش در ورود به استان که گفته بود من از مسئوالن سازمانها
میخواهم در جلسات مهم ،نماینده نفرستند ،کنار هم گذاشتم متوجه شدم
حرف و عمل استاندار در بیش از سه ماه از زمان ورودش همچنان یکی است
جدیت میتواند منشأ اصالح برخی روندهای غلط در سیستم
و گاهی تحکم و ّ
مدیریتی ما باشد .این اتفاق بهانهای شد تا بنویسم اگر ما بخواهیم مسئوالن
را بر مبنای میزان اقبال و محبوبیت اجتماعیشان بررسی کنیم ،باید به این
فهم و شــناخت از شــیوه مدیریتی آنها دست پیدا کنیم و بدانیم که از چه
میزان کارایی برخوردار است .یعنی سنجش اینکه سیاستها و برنامههای وی
چهقدر کارگشا بوده و در اجرای آن از چه میزان توفیق برخوردار شده است.
برای بررسی عملکرد قریب به سهماهه استاندار فعلی کرمان نیز میبایست ،فارغ
از حواشــی مجموعه اقدامات و کارنامــه وی را در این مدت کوتاه ارزیابی کرد.
استاندار فعلی ،آقای علی زینیوند به جای نشستن در اتاق استاندار و بستن در،
از همان ابتدای ورود به اســتان تاکنون ســعی کرده است به بازدید اغلب نقاط
اســتان بپردازد ،همهجای استان را ببیند و در شناخت نواحی و شهرستانهای
مختلف و متعاقباً ارتباطگیری با متصدیان امور و مردم و برنامهریزیهای بعدی
هرگونه شــناخت اولیه را از ضعفها و ظرفیتها نقطه به نقطه استان پیدا کند.
زینیوند که اصوالً نشان داده ِ
پشت میزنشین نیست ارادهی سیاسی و اجتماعی
بسیار مثبتی برای تحول و چرخش نخبگان در مناسبات مدیریتی استان از خود
نشــان داده و فیالمثل ،قول داده است که به زنان میدان کار بیشتری بدهد و
فرماندار زن را به این جایگاه ارشــد اجرایی در شهرستانها برساند .یکی دیگر
از سیاســتهای قابل دفاع او ،این موضوع به شمار میآید که او تمامی مدیران
ادارات را متعهد کرده است که صرفاً خودشان در جلسات شورای اداری و دیگر
شوراهای مدیریتی عالی استانی حضور پیدا کنند .علت این تصمیم او نیز کام ً
ال
قابل پذیرش است .استاندار میگوید که تنها مدیر دارای اختیارات ویژه و قدرت
عمل در زمینه تصمیمگیریها و چارهاندیشیها است و در صورت حضور شخصی
دیگر به نمایندگی از رییس آن اداره ،مشخص نیست که میزان اختیار و قدرت
اخذ تصمیم او در فوریتهای پیشآمده چیســت .او از مسئوالن خواسته که در
ایندســت جلســات طبق یک رون ِد نظم اداری ،به موقع بیایند و بروند و از این
برنامه کاری مد ّون نیز عدول نکنند ،در موضوع ابتدایی این نوشــتار شاید برای
تکدر خاطر احتمالی فرد مذکور
برخی به این موضوع ،تنها به دید اخراج آن فرد و ّ
نگاه کنند ،اما اگر به ُکن ِه ماجرا که میتواند یک رفتار الگو و اصالحی اثرگذار و
نتیجه بخش در مسائل مدیریتی باشد از تکدی خاطر یک نفر میگذرند .چنانکه
پیش از این نیز در مورد دیگر استانداران اسبق از جمله رزمحسینی ،وزیر فعلی
صمت ،پیش آمده بود که چنین رفتاری با یک مسئول مخابراتی استان داشته
باشند که البته انگیزه رفتار و نوع رفتار متفاوت بود اما در همین نشریه آناقدام
را نیز برای تحکم مدیریتی صحیح دانســتیم گرچه به ظاهر آن ماجرا را جالب
ندانستیم .اما مورد فعلی حاکی از اراده مثبت زینیوند در خصوص سامانبخشی
بینظمی و انتروپی اداری است که در برخی مواقع ،مشکلآفرین میشود و از این
جهت باید به وی تبریک گفت و آرزو کرد شیوه های غلط مدیریتی در کشور ما
که این سیستم را فشل کرده برای همیشه اصالح شود.

بدون شک صادرات غیرنفتی موتور محرک تولید و اشتغال است ،ظرفیتهای بیشماری
ک�ه گام به گام در راس�تای تحقق ش�عار جهش تولید ،به امکانات بالفعل بدل میش�ود
و نش�ان از عزم راس�خ مردان این ح�وزه در تحقق رهنمودهای مق�ام معظم رهبری در
چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی دارد.
صادرکنن�دگان محترم طالیه داران جبهه صادرات و تج�ارت جهانی ،تمامی امکانات و
مساعی خود را در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به خدمت گرفته اند تا با بهره گیری
از ظرفیت های لجس�تیکی ،فنی ،مالی و علمی موجود در کش�ور در راس�تای گامهای
دول�ت برای تس�هیل فرآیندهای صادرات�ی و با توجه به لزوم افزایش مش�ارکت بخش
خصوصی و جامعه علمی کش�ور در تدوین راهبردهای صادراتی ،آثار و تبعات منفی هر
تصمیم و سیاستی در حوزه تجارت خارجی کشور را به حداقل ممکن تنزل دهند.
بر خود واجب میدانیم تا ضمن ارج نهادن به تالشهای شما عزیزان و گرامیداشت فعاالن
عرصه صادرات و تجارت جهانی ،از خدمات با ارزش و زحمات شما صادرکنندگان عزیز
تقدیر نموده ،موفقیت و س�المتی همه س�روران گرامی را از درگاه ایزد منان مس�ئلت
می نماییم.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی کرمان دفتر سیرجان

