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نارضایتی مغازهداران از تعطیلیهای پیاپی و درخواست از مسئوالن ستاد کرونا

بیمه و دارایی را هم تعطیل کنید!
گروه گزارش:

 ما بهخاطر کرونا و مردم موافق تعطیلی هستیم به شرط آنکه تعطیلی فقط برای ما نباشد.
 چرا ادارات بیمه و مالیات باز هستند و برای ما که تعطیلیم مالیات مینویسند!

«فقط زورشــان به سر ما می رسد؟ بانکها
باز هستند ،ادارهجات کار میکنند ،دارایی
و بیمه که از یک ســاعت مــا نمیگذرند
همچنان باز و فعال هســتند .چطور برای
ما کرونا هســت بــرای آنها نیســت؟ »
اینها صحبتهای برخی کسبهی معترض
در تماسهــای خود از شــرایط بد زندگی
شغلیشان اســت .با قرمز شــدن شهرها،
مصوبههای ستاد مقابله با کرونا برای ایجاد
محدودیــت و تعطیلی اصنــاف و بازاریان
تبعات خاص خودش را همیشه داشته است.
این تصمیمات کرونایی همچنان موافقان و
مخالفانــی دارد .برخی مغازهداران معتقدند
مصوبه ستاد کرونا موجب ضرر اقتصادی به
آنها میشود .این عده میگویند« :بانکها
که مرکز انتشار ویروس با انواع مشتریهای
مبتال هستند باید باز باشند ،ولی برای ما که
دو سه تا مشتری درست هم نداریم اشکال

دارد؟ .شما بروید نگاه کنید بعضی مشتریها
در بانک حتی ماســک هــم نمیزنند ولی
بانکیها کارشــان را انجام میدهند و هیچ
کس نمیگوید آقا برو بیرون ماسک نداری!
نمیدانیم چرا به مراســم هفتم و چهلم در
قبرستانهای آلوده هیچ کس گیر نمیدهد
ولی این وســط ما باید تعطیل کنیم.؟ شما
بروید ادارههای دارایی و بیمه و مالیات را نگاه
کنید ،پست بانکها ،شهرداری ،معدن همه
باز هســتند ولی ما کسبه که کلی بدهی و
اجاره مغازه و خرج داریم باید تعطیل باشیم!.
مــا مخالف بستهشــدن مغازهمان بهخاطر
ســامتی مردم نیســتیم ولی چرا دیواری
کوتاهتر از ما نمیبینند! آخر برج کرایه ما را
چه کسی میدهد؟ خرج زن و بچهی ما را
چه کسی میدهد؟ آقای استاندار ،فرماندار
یا اداره صنعت و معدن و بازرسهاشون؟» .
در یــک نگاه منصفانه باید به کســبه حق
داد اما باید مشکالت شــهر را هم دید و از
طرف دیگر شــرایط همه را هم سنجید که

اعتراض مربی گلگهر
به صدا و سیمای کرمان

چگونه این روزها بر دامنهی مشکالتشان
افزوده شده است .این مسئوالن ستاد کرونا
هستند که باید تصمیم درست و مقتضی را
بگیرند .یا برای سایر مشاغل و سازمانها هم
محدودیت ایجاد کنند یا فکری برای کسبه
بشــود که از همین درآمدهــای اندک هم

سعید الهویی مربی تیم فوتبال گل گهر پس از پیروزی این
تیم مقابــل پارس جنوبی جم در جریــان رقابت های جام
حذفی که با پیروزی گلگهر همراه بود ،از صدا و ســیمای
کرمان انتقاد کرد و گفت :من این سوال را از صدا و سیمای
اســتان کرمان دارم که چرا بازی نماینده این استان در جام
حذفی پخش نشد؟
وی گفــت :این تیم هــواداران زیادی در ســیرجان دارد و

واگذاری  معادن  گلگهر
به  چینیها  تکذیب  شد

استاندار   کرمان :

آماده  مقابله  هستیم
 ورود اتباع کشورهای مبتال به استان ممنوع شد

گروه خبر:
اســتاندار کرمان با اشــاره به مشاهده
شــدن ویــروس کرونــا هنــدی در
کشــورهای همجوار و مرزهای شرقی
ایران گفت :این استان با وجود میزبانی
از اتبــاع ،آمادگی کامــل در خصوص
مقابله با کرونای هندی را دارد.
دکترعلــی زینیوند روز چهارشــنبه
در جمع رســانهها افــزود :تدابیر در
زمینه مقابلــه با ویروس کرونا هندی
اندیشــیده و تصمیمــات الزم برای
مواجهــه با این ویروس اتخاذ شــده
است.وی با اشــاره به وضعیت شیوع
ویروس کرونای هندی اظهار داشت:
متاســفانه این ویروس در کشورهای
افغانستان و پاکســتان مشاهده شده
و اســتان سیســتان و بلوچستان به
دلیل همجــواری با کشــورهای یاد
شده ،بهعنوان کانون نخست بیماری
در کشور اســت.نماینده عالی دولت
در اســتان کرمان ادامه داد :در کنار
جلســات مقابله بــا ویــروس کرونا
و اعمــال محدودیــت ها ،نشســتی
جداگانه امروز (چهارشنبه) با حضور
تمامی مســئوالن درجه یک اســتان
برگزار شد.
وی گفت :تدابیر الزم در این خصوص
در  ۲وجه آمادگــی مراکز درمانی و
افزایــش تختهای بیمارســتانهای
اســتان کرمــان پیگیری میشــود.

 تمدید محدودیتها در شهرهای
قرمز و نارنجی
جلســه روســای کمیتههای تخصصی
ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا روز پنچ
شنبه برگزار شد .در این جلسه کمیته
امنیتی  -اجتماعی با توجه به مباحثی
که در ســتاد ملی در خصوص کنترل و
مدیریت ویروس جهش یافته هندی به

مجموعه بزرگی پشــت تیم است و فکر می کنم حق مردم
سیرجان باشد که مسابقه تیمشان را حداقل از شبکه استانی
ببینند .شایان ذکر است تیم فوتبال گل گهر عصر پنجشنبه
در جریان رقابتهای جام حذفی موفق شد تیم فوتبال پارس
جنوبــی را با گلهای دقیقه  30گادوین منشــا ،دقیقه 70
یونس شاکری و دقیقه  88امین پورعلی با نتیجه سه بر صفر
شکست دهد و به یک چهارم نهایی جام حذفی صعود کند.

رد یک شایعه در فضای مجازی

مشاهده ویروس کرونا هندی در کشورهای هم مرز با استانهای شرقی

زینیوند عنوان کرد :همچنین مراکز
بهداشــتی و درمانی نیروی انتظامی،
بسیج و سپاه پاسداران آمادگی خود
را اعالم کردند و بــا تامین تجهیزات
اولیه تدابیر الزم اندیشــیده شد.وی
با اشــاره به تشدید کنترل ورودی به
استان کرمان از ســوی مرزها گفت:
مقرر شد با همکاری نیروی انتظامی
و ســپاه پاسداران ورودیها را کنترل
و طرح مهار اتباع خارجی در اســتان
کرمان اجرا میشــود کــه این پروژه
بهصورت جدی پیگیری می شود.وی
افزود :بالفاصله از مســافران گذشته
کشــورهای هند و پاکستان آزمایش
گرفته و مکانی بــرای قرنطینه آماده
شد و موارد مثبت را در استان کرمان
قرنطینــه و از گردش ایــن افراد در
کشــور جلوگیری میشود.اســتاندار
کرمان تصریح کرد :اکنون ورود اتباع
کشورهای مبتال به کرونای هندی به
استان کرمان بهصورت کامل ممنوع
شده است.

افتادهاند .چارهای هم البته نیست و باید برای
وضعیت قرمز به ســتاد کرونا هم حق داد.
سمت دیگر این ماجرا مردم هستند .مردمی
کــه به رغم این همه هشــدار همچنان در
مراسم تدفین و هفتم اموات گوش تا گوش
محوطه قبرستانها را پُر میکنند آن هم در

شرایطی که برخیشان نه ماسک دارند و نه
فاصله اجتماعی را رعایت میکنند .یا موقع
حضور در بانکهــا و ادارات به این مقررات
بیتوجه اند .امروز واگیریها خانوادگی شده
و اگر کسی از یک خانواده مبتال شود دیگر
اعضا را هم مبتال میکند .برای همین است
که خانوادهها دستهجمعی بستری میشوند.
حال باید پرسید گناه دیگر اعضای خانواده
چیســت که باید چوب بیمباالتی هم را
بخورند .در شرایطی که صحبت از ویروس
هنــدی و انگلیســی و جهش زیــاد این
بیماری میشود و خیلیها را هم زمینگیر
کرده چــرا نباید مردم خودشــان به این
موضوع بیشــتر اهمیت بدهنــد تا نیازی
به این همه محدودیتهــا و نارضایتیها
نباشد .طبق نظر کارشناسان اگر ۹۰درصد
پروتکلهای بهداشتی توسط مردم رعایت
شــود در مدت کوتاهتری میتوان با این
ویــروس مقابله کرد و شــرایط را به قبل
برگرداند.

ایران و با توجه به مرز گســترده شرقی
با افغانستان و پاکســتان و رفت و آمد
به کشــور هنــد ،گزارشــی از اقدامات
انجام شــده برای کنتــرل این مرزها با
هماهنگی نیروی انتظامی ،ســتاد کل
نیروهای مســلح و همکاری ستادهای
اســتانهای شرق کشــور و همچنین
مدیریــت و کنتــرل رفــت و آمــد به
کشورهای پاکســتان و افغانستان ارایه
کرد .در این جلســه همه دستگاههای
ذیربط با توجه به مســئولیتی که دارند
موظف شــدند طبق برنامهریزیهای به
عمل آمده نسبت به انجام وظایف خود
اقدام نمایند .در این جلســه همچنین
کمیتــه بهداشــت و درمان گزارشــی
از وضعیــت کرونا در خصــوص میزان
شــیوع و ابتال در مــوج چهارم بیماری
و اینکه در برخی از شــهرهای قرمز با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی از سوی
مردم وضعیت قرمز بــه نارنجی تبدیل
شده است ،ارائه و یادآور شد با توجه به
افزایش نســبی رعایت پروتکلها شدت
بیماری تا اندازهای کاسته شده است اما
به مرحله آرامش نرسیده و این نیازمند
تداوم رعایت کامــل و دقیق پروتکلها
اســت .به پیشــنهاد کمیته بهداشت و
درمان با توجه به اینکه هنوز به مرحله
قابــل اطمینانی در مــورد کنترل موج
چهــارم نرســیدهایم ،محدودیتهای
مربوط به شهرهای قرمز و نارنجی یک
هفته دیگر تمدید شد.

روابطعمومــی و امور بین الملل شــرکت
معدنــی و صنعتــی گلگهــر ضمن رد
شــایعات پیرامون واگذاری معادن منطقه
گلگهــر بــه شــرکتهای چینــی ،این
موضوع را بی اســاس دانســت .بنابراین
گــزارش؛ اخیرا مطلبی بــا این محتوا که
«در مذاکراتی با مقامات چینی قرار است
معادن گلگهر در قالب قراردادی با قیمت
معین به زودی به چینیها واگذار شود»؛
در فضای مجازی سیرجان و استان کرمان
توســط افرادی ناشــناس و فرصت طلب
منتشر شده و در حال بازنشر است.
در این رابطه روابطعمومی و امور بینالملل
شرکت گلگهر ضمن تکذیب این شایعات
و بی اســاس خواندن این دســت مطالب
اعالم کرد «این شرکت معدنی و صنعتی
دارای ســهامدارانی مشخص است که زیر
نظــر وزارت صنعت معــدن و تجارت و
سایر دستگاههای مرتبط و در چهارچوب
قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران
فعالیــت میکند و گزارشهای عملکردی
و فعالیتهای انجام شــده را مستمرا در
اختیار مــردم فهیم ایران اســامی قرار
میدهد».
مهنــدس نجمی مدیــر مجتمع گل گهر
نیز در یک گزارش تصویری این شــایعه
را بی اساس و کار فرصت طلبانی دانست
که می خواهند با تشویش اذهان عمومی
به اهداف خود برسند .وی گفت :برخالف
این شایعات خوشبختانه در ماههای اخیر
بخصوص فروردین امسال رکوردهای بی
نظیری در حوزه معدن و تولیدات داشته

ایم و با توجه به حضور متخصصان توانمند
ایرانــی هیچگونه نیازی به کارشناســان
خارجی نیز در این حوزه ها نداریم.
 فراخوان برای بزرگترین رویداد
ایمنی معادن
خبر دیگــری از گل گهر حاکی اســت
دومیــن همایــش ملی ایمنــی معادن
ایران اسفندماه امســال به میزبانی گل
گهــر برگزار می شــود .ایــن خبر می
افزاید هفته گذشته با حضور مدیرعامل
و معاونیــن شــرکت بصورت رســمی
از پوســتر این همایش ملــی رونمایی
شــد.به گزارش روابطعمومی و امور بین
الملل شــرکت گلگهر ،این همایش  ۴و
 ۵اسفند ماه ســال جاری در محورهای
چندگانه و همراه با کارگاههای تخصصی
در حوزه ایمنی در معــادن و صنایع به
میزبانی شــرکت گلگهر برگزار میشود
و عالقهمنــدان میتوانند برای حضور در
این همایش ،مقاالت خود را از تاریخ ۱۱
اردیبهشــت ماه لغایت  ۲۰دیماه ۱۴۰۰
بــه آدرس minesafety.geg.ir
ارسال نمایند .نتایج مقاالت داوری شده
در تاریــخ  ۲۰بهمن مــاه  ۱۴۰۰اعالم
خواهد شد .شــایان ذکر است دبیرخانه
دومیــن همایش ملی ایمنی در معادن و
صنایع معدنی با رونمایی از پوســتر این
همایش؛ به صورت رســمی کار خود را
آغــاز کرد تــا در هفته اول اســفند ماه
 ۱۴۰۰پذیرای شــرکتکنندگان در این
همایش باشد.

کادر درمان
جلوی یک قتل دیگر را گرفت

نجات جوان چاقو خورده
از مرگ حتمی

گــروه حــوادث :جــوان  16ســاله ســیرجانی
کــه در یــک نــزاع دچــار چاقوخوردگــی از ناحیــه
نزدیــک بــه قلــب شــده بــود بــا تــاش بــه موقــع
کادر درمــان بیمارســتان دکتــر غرضــی از مــرگ
حتمــی نجــات یافــت .رئیــس بیمارســتان دکتــر
غرضــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار حــوادث
نگارســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :یکــی از
روزهــای گذشــته حوالــی ســاعت  21بــه دنبــال
یــک نــزاع جــوان  16ســاله بــا آســیب ناشــی از
ورود چاقــو بــه ســمت چــپ قفســه ســینه دچــار
خونریــزی شــدید شــده و بــه اورژانــس بیمارســتان

دکتــر غرضــی منتقــل شــد.
دکتــر ابنــا افــزود :پــس از معاینــه و اقدامــات
اولیــه توســط پزشــک اورژانــس ،بالفاصلــه پزشــک
جــراح کشــیک بــر بالیــن بیمــار حاضــر و بــه
دلیــل حجــم زیــاد خونریــزی ســریعاً بــه اتــاق
عمــل منتقــل شــد .بــا توجــه بــه وخامــت حــال
بیمــار کادر پزشــکی تصمیــم گرفــت کــه بــه جــای
اعــزام و فــوت وقــت ،عمــل جراحــی توســط تیــم
جراحــی متشــکل از دو جــراح و پزشــک بیهوشــی
شــامل دکتــر ابوالقاســمی ،دکتــر مکیآبــادی و
دکتــر عســکری انجــام شــود .در همیــن راســتا

پزشــکان مــورد اشــاره بــه همــراه تیــم اتــاق عمــل
و تیــم بیهوشــی پــس از حــدود  5ســاعت ،عمــل
جراحــی موفقیتآمیــز و کمنظیــری را انجــام
داده و بیمــار بــا وضعیــت پایــدار بــه بخــش ای
ســی یــو منتقــل و بــه زودی مرخــص میشــود.
وی از تمامــی پزشــکان و کادر درمــان کــه در ایــن
شــرایط چنیــن عملــی را انجــام دادنــد تقدیــر و

تشــکر کــرد .دکتــر ابوالقاســمی جــراح مســئول
ایــن عمــل جراحــی نیــز در ایــن رابطــه گفــت :بــا
توجــه بــه آســیب عــروق بــزرگ و نزدیــک بــودن
محــل اصابــت چاقــو بــه قلــب ،قطع ـاً اگــر بیمــار
چنــد دقیقــه دیرتــر بــه اتــاق عمــل رســیده بــود
جــان خــود را از دســت مـیداد و قتــل دیگــری در
ســیرجان بــه وقــوع میپیوســت.

یادداشت 2

در فواید عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان

ذخیره ای  برای  بازنشستگی

دکتر نسرین اوحدی

فرهنگیان بخش بزرگی از بدنه کارمندان دولت را تشــکیل میدهند ،وظیفه تربیت نسل
جدید و آیندهسازی تا حدود زیادی بر عهده آنها است و دولتمردان نیز میدانند که افزایش
رفاه و ارتقا معیشتی فرهنگیان نقش مهمی در سالمت جامعه دارد .از این رو صندوق ذخیره
فرهنگیان با همین هدف و در اواخر ســال  ١٣٧٣تاســیس شد .قپس از تاسیس صندوق
قرار بر این بود هر یک از فرهنگیان در صورت تمایل به عضویت صندوق ،حداکثر تا سقف
 ۵درصــد از حقوق ماهیانه خود را به آن واریز کننــد و دولت نیز معادل مبلغ واریزی ،به
صندوق کمک کند .صندوق ذخیره فرهنگیان طبق قانون اجازه دارد برای سرمایهگذاری،
مشارکت یا عاملیت در حوزههای بانکی ،تولیدی ،خدماتی ،تجاری ،مالی ،عمرانی ،فرهنگی
و ....اقــدام کند و از این طریق منافع اقتصــادی فرهنگیان را تامین نماید.عضویت در این
صندوق مزایای بسیاری برای فرهنگیان دارد .آنها هم سهم واریزی خود را در اختیار دارند،
هم مبلغی که دولت واریز میکند و هم از ســود هر دوی این مبالغ بهرهمند میشوند .به
عالوه ،صندوق و شرکتهای تابع آن تسهیالتی مانند بیمه شخص ثالث اقساطی ،تورهای
مسافرتی اقساطی ،خودرو لیزینگی و  ...را نیز ارائه میدهند اما در نهایت هدف اصلی صندوق
ذخیره فرهنگیان این است که دارایی معلمان را سرمایهگذاری کند تا این سرمایه در دوران
بازنشستگی به کمک آنها بیاید.به دلیل مزایایی که ذکر کردیم ،تعداد بسیاری از فرهنگیان
به عضویت این صندوق درآمدند و گردش مالی آن در طول زمان به مبالغ باالیی رســید.
متأسفانه ساختارهای اشتباه و نظارتهای نامناسب باعث شد در سالهای گذشته تخلفاتی
در ایــن صندوق رخ دهد .با توجه به این تاریخچه کوتاه ،مشــخص میشــود که عرضه
صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس چه مزایایی میتواند داشته باشد .شفافسازی ،مهمترین
هدف از بورسی شدن شرکتهای زیرمجموعه صندوق است .سازمان بورس روی عملکرد و
گزارشهای شرکتهای بورسی نظارت کامل دارد .شرکتها وظیفه دارند گزارشهای خود
را به صورت شفاف منتشر کنند و سهامداران به راحتی و به صورت آنالین میتوانند از این
گزارشها مطلع شــوند .پذیرش صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس ،منوط به اصالحات
ســاختاری بوده و سازمان بورس قوانین سختگیرانهای در این مورد دارد .پس از پذیرش
شرکتها نیز نظارتهای دقیقی روی عملکرد زیرمجموعههای این صندوق اعمال میشود.
نکتــه مهم دیگر ارزشگذاری داراییهای صندوق اســت .در بورس ارزش روز داراییها به
صورت دقیق محاسبه میشود و فرایندی متفاوت با حسابداری دفتری دارد .پس از تعیین
ارزش واقعی داراییها ،به هر معلم با توجه به امتیازی که دارد ،مقداری سهام تعلق میگیرد.
 چگونگی عرضه صندوق در بورس :طبق گفتههای مهدی نیکدل مدیر عامل
صندوق فرهنگیان ،تالش بر این اســت که زیرمجموعههای صندوق به بورس وارد
شوند .دو شرکت ماشین سازی اراک و ایران ارقام که زیرمجموعه صندوق هستند از
قبل در بورس حضور داشــتند ،بیمه معلم و شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی نیز
سال گذشته وارد بورس شــدند .اخیرا پذیرش اولیه پتروفرهنگ در فرابورس انجام
شده است ،در مرحله بعدی شرکت ساختمانی معلم و سپس شرکت سرمایهگذاری
فرهنگیان وارد بورس خواهند شــد .این سه شرکت هلدینگهای اصلی صندوق به
شمار میروند  ۹۹درصد از داراییهای صندوق را در اختیار دارند .هدف این است که
تا سال آینده ،هر سه آنها وارد بورس شده باشند.
 نحوه استفاده فرهنگیان از سهام :قرار بر این است سهام به صورت واحدها یا
یونیتهای قابل صدور و ابطال در اختیار فرهنگیان قرار گیرد .زمانی که یک معلم قصد
خروج از صندوق داشته باشد ،امتیازات او محاسبه میشود و به میزان متناسب یونیت
یا واحد ســهام فرهنگیان به او ارائه خواهد شــد .فرهنگیان میتوانند به سه طریق از
سهام خود استفاده کنند:یونیتها را به قیمت روز در بازار بفروشند و وجه نقد دریافت
کنند ،سهام خود را به عنوان یک سرمایهگذاری نگه دارند،یونیتها را در اختیار بیمه
معلم قرار دهند و در زمان بازنشستگی از بیمه معلم حقوق مکمل دریافت کنند.
 آخرین مهلت ثبت کد بورسی :برای دریافت سهام صندوق ذخیره فرهنگیان باید
کد بورســی داشته باشید و کد خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان ثبت کنید .ثبت کد
بورسی صندوق ذخیره فرهنگیان از دهم اسفند  ۹۹آغاز شد و آخرین مهلت آن نیز تا پایان
اردیبهشــت  ۱۴۰۰اعالم شده است.لذا فرهنگیان شاغل و افرادی که بعد از سال ۱۳۹۵
بازنشســته شدهاند ،میتوانند وارد وبسایت موسسه به آدرس  www.szf.irشوند ،به
قسمت صورت وضعیت اعضا بروند و در بخش مشخصات پرسنلی ،کد بورسی خود را وارد
کنند.فرهنگیانی که قبل از سال  ۱۳۹۵بازنشسته شدهاند ،الزم است وارد سامانه saham.
 tadbir-atlas.irشــوند و کد بورســی خود را وارد کنند .یادآور می شود «کارگزاری
آگاه» شــعبه سیرجان جهت همکاری با فرهنگیان محترم آماده ارائه خدمات می باشد.
 آدرس :خیابان ولی عصر ،تقاطع ولی عصر و خیابان طالقانی ،جنب فروشگاه به رفاه.
 تلفن( 42231693-4 :هنگام مراجعه همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه ،جهت
کدگیری و کدپرسنلی جهت ثبت در سامانه الزامیست)
منبع :سایت مشتریان کارگزاری آگاه https://bashgah.com/blog

نگاه

به بهانه روز جهانی روانشناس و مشاور

اهمیت  مشاوره  در   زندگی

رویا صادقیان *

در دنیای امروز با تمام حاشیه هایی که دارد استفاده از مشاور و روانشناس در تمامی
بخشهای زندگی بسیار مفید و کارآمد است .اصوال حل بسیاری مشکالت خانوادگی ،
اجتماعی و کودکان با استفاده از همین علم میسر است و تجربه نشان داده استفاده از
مشاور متخصص و روانشناس با دانش ،می تواند بسیاری از مشکالت افراد و خانوادهها را
در زندگی حل کند .امروزه مشکالت خانوادگی یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش
زندگی افراد را تشکیل میدهد .خانواده به عنوان اولین و امنترین محل برای هرکسی
نیاز به داشتن حداقل استانداردهای الزم است و مشاور و روانشناس خانواده در مراکز
ی کنند در کنار حل اختالفات خانوادگی آموزشهای مناسبی
مشاوره خانواده تالش م 
برای برخورد با مشکالت به افراد ارائه دهند.
در حوزه «کودکان و نوجوانان» نیز حساســیتهای موجود در مسائل مربوط به آنها
باعث شده تا مراکز مشاوره برای ارائه خدمات مشاوره بهترینها راه حل ها را انتخاب
کننــد .درمان اختالالت کــودکان و نوجوانان و همچنین کمک بــه فرزند پروری و
نحوه رفتار مناســب با کودکان اگر در دستور کار روانشناس کودک و نوجوان باشد از
بسیاری معضالت بعدی این نسل کم می شود .این علم به درمان تخصصی اختالالت
روانی نیز کمک می کند مثال درمان «وسواس» که یکی از سخت ترین بیماریهای
روحی و روانی اســت .کسانی که از اختالالت وسواسی رنج میبرند خود را مجبور به
انجــام اعمالی میبینند که در عین عدم تمایل به انجــام آن قادر به متوقف نمودن
آنها نیســتند .یا درمان «افســردگی» که با توجه به فشــارای اجتماعی و خانوادگی
یکی از اختالالت رایج در دنیای امروز اســت .اختالل افســردگی میتواند به صورت
عدم تمایل به فعالیت  ،بی خوابی  ،بی اشــتهایی  ،خســتگی مداوم و حتی تمایل به
خودکشــی بروز کند .متخصص درمان افسردگی پس از تشخیص آن تالش می کند
با همراهی و ارائه تمرینات مناســب به درمان افراد و رهایی آنها از این بیماری کمک
کند .همچنین درمان «استرس و اضطراب » نیز با استفاده از مشاور و روانشناس میسر
اســت .بسیاری از کســانی که دچار اســترس و اضطراب میباشند نمیتوانند حتی
از بهترین لحظات خود لذت ببرند .مشــاور متخصص بــه این افراد کمک میکند تا
علت اســترس و اضطراب خود را شناسایی کرده و سپس به درمان آن بپردازند .علم
روانشناســی نه تنها در درمان مواردی از این دســت که در باال عنوان شد موثر است
که در انتخاب مســیر صحیح زندگی آینده نیز نقش قابل توجهی دارد .مثال مشاوره
تحصیلی یا شــغلی  ،یکی از دغدغههای امروز مردم جامعه انتخاب شغل مناسب که
با روحیه  ،عالیق و استعدادهای آنها تناسب داشته باشد میباشد .مشاوره شغلی این
امکان را برای افراد فراهم می آورد با درک بهتر از اســتعداد خود در زمینه مناســب
فعالیت نمایند تا به موفقیت برســند .یا مشاوره برای یک «ازدواج» خوب و آیندهدار.
تردیدی نیســت یک ازدواج خوب با مشاوره قبل از ازدواج مسیر صحیح زندگی را به
زوجین می آموزد .امروزه افزایش میزان مشکالت در بین زوجین و همچنین افزایش
میزان طالق و جدایی ناشی از نا آگاهی در ازدواج خوب است و همین امر باعث شده
تا مشاوره قبل ازدواج به امری ضروری تبدیل شود .کلینیک های روانشناسی و مراکز
مشاوره قبل ازدواج در کاهش این معضالت اجتماعی همواره موثر بودهاند.
*کارشناس ارشد روانشناسی
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مریم حسینی رییس اداره استاندارد سیرجان در گفتگو با نگارستان خبر داد:

توقیف کاالهای غیراستاندارد

 محکومیت قضایی و جریمه یک میلیاردی برای یک واحد تولیدی که از مقررات استاندارد تخلف کرده بود.
 21 مورد از تجهیزات ورزشی غیراستاندارد در بوستانها ،پارکها و شهربازی جمعآوری شد.
ندا حاج ابراهیمی

یک سـال از مسـئولیت شما در
سـیرجان میگـذرد .چـه موضـوع
مهمـی در ایـن مـدت بـرای شـما
ملکـهی ذهنتـان شـده و از انجام
آن رضایـت کامـل دارید ؟
مـن در ایـن مـدت تمام تلاش و همت
خـودم و همکارانـم را صـرف نظـارت
و پیگیـری در صحـت و سلامت و
اسـتاندارد بـودن کاالهایـی کردهایم که
مـردم اسـتفاده میکننـد بهخصـوص
مـواد غذایـی کـه بـا جـان مـردم سـرو
کار دارد .همچنیـن کاالهای بهداشـتی
و یـا سـاختمانی و  ...از سـویی در ایـن
یـک سـال بـا مردمـی مواجـه بودیـم
کـه کرونـا زندگـی آنهـا را مختـل
کـرده اسـت .از مـردم عـادی تا کسـبه
و فروشـنده و غیـره کـه واقعـاً در ایـن
شـرایط آسـیب دیدهانـد .همینهـا
خاطـرات ایـن یـک سـال اسـت کـه
بعضـاً اگـر کاری شـده برایـم شـیرین
اسـت و اگـر در جایـی نتوانسـتم تلـخ
اسـت اگـر چـه کرونـا متأسـفانه تلخی
زندگـی مـردم را زیـاد کـرد.
در ایـن مـدت بـا پروندههایـی
مواجـه شـدید کـه خاطـر شـما را
آزرده باشـد؟
حقیقتـاً نـه .فرهنـگ خـوب مـردم و
صبـر و تحمـل آنهـا در ایـن شـرایط
عالـی بـود .بـرای من بـه عنـوان رییس
اسـتاندارد این شـهر همینکه بـا پرونده
بهخصوصـی روبـرو نشـدم بهویـژه در
حـوزه تولیـد و پخـش مـواد غذایـی

خـودش شـیرین اسـت چـون واقعـاً
مواجهـه با مـواردی که تخلـف آنچنانی
باشـد روح آدمـی را آزار میدهـد و
خوشـبختانه چنین مواردی نداشـتیم و
یـا انـدک بـوده اسـت.
یعنـی هیـچ مـوردی کـه باعث
تشـکیل پرونده و برخـورد قضایی
باشـد در ایـن مدت نداشـتید؟
چـرا مـواردی بـوده در سـایر بخشهـا،
ً
مثلا در تولیـد مصالـح سـاختمانی بـا
تخلفاتـی مواجـه شـدیم کـه پـس از
تشـکیل پرونـده در دادگاه بـه جریمـه
ً
مثلا صاحـب یـک
منتهـی شـدهاند.
پرونـده مصالـح سـاختمانی بـا حکـم
مقامـات قضایـی سـیرجان تـا یـک
میلیـارد ریـال جریمـه محکوم شـد .اما
در حـوزه مـواد غذایـی کـه حسـاستر
اسـت خوشـبختانه مـوردی نداشـتهایم.
از نظـر شـما در ایـن بخـش
شـرایط اسـتاندارد اسـت؟
وضعیـت محصـوالت تولیـدی دارای
کیفیـت مطابـق بـا اسـتاندارد ،در
شهرسـتان در حـد مطلوبـی میباشـد
کـه نتایـج آزمـون نمونههـای تولیـدی
گـواه این موضـوع میباشـد و همچنین
وجـود کاالهـای فاقد کیفیت که توسـط
اسـتانهای دیگـر تولیـد و وارد ایـن
شهرسـتان میگـردد ،بسـیار محـدود
اسـت .زیـرا اطالعرسـانی گسـتردهای
در خصـوص کاالهـای فاقـد عالمـت
اسـتاندارد و کیفیـت الزم ،از طریـق
مکاتبـه به مدیران محتـرم اصناف انجام

میگیـرد کـه طبیعتـاً بـه اتحادیههـای
مربـوط اعلام میشـود.
اسـتاندارد از نظـر شـما چـه
معنایـی دارد؟
مجوز اسـتاندارد به معنـی انطباق کاالی
تولیـد شـده بـا مقـررات و ویژگیهـای
اسـتاندارد محصـول اسـت و ایـن دو
مقولـه بـا هـم بیارتبـاط هسـتند .اگـر
قـرار اسـت کاالیـی مجـاز بـه تولیـد
باشـد ،بایـد دارای ضوابـط ف ّنـی باشـد.
بنگاههایـی کـه محصولشـان را مطابق
ضوابط تولید میکنند مسـتحق داشـتن
اسـتفاده از امتیاز کاربرد نشان استاندارد
میباشـند .بـا وجود تعـداد کم پرسـنل
امـا تمـام تلاش ایـن اداره ،معطـوف به
خدمـت مـردم و پوشـش تمـام بخشها
از جملـه کنترل کاالهای تولید شـده در
شهرسـتان،کنترل و بازرسـی از اصناف،
صـادرات و واردات،کنتـرل و ممیـزی
آزمایشـگاههای همـکار و شـرکتهای
بازرسـی و رسیدگی به شـکایات مردمی
و تخلـف واحدهـای تولیـدی و ...اسـت.
چـه نـوع مـواد غذایـی ،مجوز
اسـتاندرد را دریافـت میکننـد؟
اصـوالً کاالهـای مشـمول مقـررات
اسـتاندارد اجبـاری حتماً باید ازسـازمان
اسـتاندارد مجـوز دریافـت کننـد .بـرای
سـایرکاالها و مـوادی کـه مشـمول
مقـررات اسـتاندارد اجبـاری نیسـتند،
اگـر تولیدکننـده عالقهمنـد باشـد و
محصـول هـم دارای اسـتاندارد ملّـی
باشـد ،میتواننـد اسـتاندارد تشـویقی

جنابآقای

مهنـدس محمدرضا خواجویی
معاون محترم مدیرکل و رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر نوید
بخش رشد و تحوالت بیشتری در این حوزه معدنی و صنعتی است .این انتصاب را به جنابعالی که سابقه
طوالنی خدمت در بخش صنایع و معادن و اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان و شهرستان را دارید
تبریک عرض نموده ،موفقیت روز افزونتان را از خداوند متعال خواستاریم.
ما صنعتگران سیرجانی باور داریم با توجه به موقعیتی که این شهر به لحاظ معدن و صنعت با تولید
چشمگیر سنگ آهن و فوالد دارد و با برخورداری از شاهراه بزرگ اقتصادی کشور  ،می تواند نام سیرجان
را در زمره شهرهای صنعتی بزرگ ایران قرار دهد .لذا تجربه ،درایت ،تخصص و تجربیات گرانبهای شما
به عنوان یکی از مدیران بومی و با سابقه در شهرستان و دیگر همکاران در بخش صنعت و معدن
میتواند در هیأت مدیره یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن منطقه آ ثار مثبتی از خود بهجا گذاشته و
تحقق بخش افزایش اشتغال و تولید و اجرای عملی شعار « تولید ،پشتیبانی ها و مانع زداییها» و سایر
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی باشد .در پایان درخشش همه تالشگران عرصه تولید ،صنعت و
اشتغال را تحت لوای رهنمودهای رهبری معظم و پتانسیلهای موجود شهرستان در پیشرفت و تعالی
بیشتر این خطه و ارزش گذاشتن به کارکنان و متخصصان بومی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
امیدواریم با این اتفاقات ارزشمند همچنان شاهد پیشرفت و تعالی مجموعه بزرگ گلگهر در منطقه
باشیم...
و من ا ...توفیق.....

 شرکت تولیدی رز سرد سیرجان
 شرکت کانی سازان کیان پارس سیرجان
 شرکت صنایع نادین فوم سیرجان

| عکس :نگارستان |

یــک ســال قبــل و در بهــار 1399
ریاســت اداره اســتاندارد ســیرجان
بــه خانــم مریــم حســینی ســپرده
شــد .همــان روزهــا کــه ابتــدای شــیوع کرونــا نیــز بــود در
گفتگــو بــا وی ارتبــاط «اســتاندارد» را با «ســامت مردم»
در شــرایط کرونــا جویــا شــدیم .روزهایــی کــه بــا صــدای
رســا هشــدار داده میشــد بــا متخلفــان توزیــع و پخــش
کاال و جعلکننــدگان عالمــت اســتاندارد کــه ســبب بــازی
بــا جــان و ســامتی مــردم در بحــران کرونــا بشــود طبــق
قانــون از طریــق مراجــع قضایــی برخــورد میشــود .حــاال

یــک ســال از آغــاز مســئولیت مهنــدس مریــم حســینی
میگــذرد کــه بــار دیگــر بــا وی بنــا بــه ضــرورت گفتگــو
کردیــم .ضــرورت آن ،جایــی اســت کــه بــاز هــم کرونــا بــا
شــدت و ّ
ّ
حــدت بیشــتر ســایهاش را همچنــان بــر ســر
مــردم گســترانده و از ایــن رو همــهی دســتگاههای
مســئول مؤظفنــد بــه منظــور تأمیــن ســامت مــردم و
سالمســازی جامعــه از هرگونــه تخلــف وجعــل ،از هیــچ
کوششــی دریــغ نکننــد تــا در کنــار تهدیــدات کرونایــی،
صحــت و ســامتی مــردم از زاویــه دیگــری مــورد تهدیــد
قــرار نگیــرد و شــهروندان حداقــل از کیفیــت و تاریــخ
مصــرف اقــام تولیــدی و مــواد غذایــی در ایــن شــرایط
مطمئــن باشــند .ایــن گفتگــو را بــا هــم میخوانیــم.

دریافـت کننـد.
کاالهـای اجبـاری و غیراجباری
کدامنـد .توضیـح میدهید؟
ببینیـد بیماریهـای گوناگـون و مزمـن
ماننـد انـواع سـرطان ،نازایـی و سـایر
بیماریهـای خـاص کـه امـروز رایـج و
همهگیـر شـده اسـت ناشـی از مصـرف
مواد غذایی ناسـالم و تولیدات نامناسـب
بـرای هـر گـروه سـنی اسـت کـه اکثـر
مـردم را روانـه بیمارسـتانها و انجـام
جراحیهـای سـخت میکند .خـب این
کاالهـا کـه میتوانـد در ایجـاد اینگونه
بیماریهـا اثـر داشـته باشـد بایـد حتماً
عالمـت اسـتاندارد اجبـاری دریافـت
کننـد و با دقت بیشـتری نظارت شـوند.
چـرا بـه ایـن دسـته از مـواد
غذایـی کـه از قبـل هم مشـخص
اسـت ممکـن اسـت بیمـاریزا
باشـند مجـوز داده میشـود و یـا
از تولیـد آن جلوگیری نمیشـود؟
ترکیبـات تراریختـه الزامـاً محصـوالت
نامطلوبی نیسـتند .هنـوز جوامع جهانی
نسـبت بـه مزایـا و معایـب محصـوالت
تراریختـه بـه نتیجه متقنی نرسـیدهاند.
ً
مثلا روغن پالـم ،روغن بسـیار متنوعی
اسـت کـه دارای ویژگـی و عملکردهای
مختلفـی اسـت کـه آن را بسـیار مفیـد
میداننـد و بـه طـور گسـترده مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد .ایـن روغـن
در دمـای اتـاق ،نیمهجامـد میمانـد
و بنابرایـن میتوانـد قابـل پخـش
باشـد؛ در برابـر اکسیداسـیون مقـاوم
اسـت و میتوانـد محصـوالت را مـدت
طوالنیتـری نگـه دارد .در دماهـای بـاال
مقاوم اسـت و محصوالت سـرخ شـده را
تُـرد میکنـد .همچنین بیبـو و بیرنگ
اسـت .بنابراین ظاهر یـا بوی محصوالت
غذایـی را تغییـر نمیدهـد.
 اداره اسـتاندارد تـا چـه میزان
حـق دخالـت در تولیداتـی از ایـن
دسـت دارد ؟
اداره اسـتاندارد وظیفـه نظـارت بر تولید
فرآوردههـای مشـمول مقـررات اجباری
را از مرحلـه مـواد اولیـه ،تولیـد و تـا
مرحلـه عرضـه در مراکز عرضـه و توزیع
و مراکـز فـروش و بررسـی شـکايات
مصرفکننـدگان را دارد .غیراسـتاندارد

بـودن و ناسـالم بـودن بـه اینجـا ختـم
نمیشـود .مـواد گوشـتی و ناخالـص
از قبیـل لبنیـات و مـواد گوشـتی هـم
چـون سوسـیس و کالبـاس نیـز بارهـا
سلامت انسـان را بـه خطـر انداختهانـد
و آدمهـا را بـه انـواع بیماریهـای
انگلـی مبتلا کردهانـد .امـا آیـا از نظـر
سلامت تحـت نظـارت قـرار میگیرند؟
مخاطـرات سلامت مصرفکننـده بـه
دلیـل بیمسـئولیتی تولیدکننـدگان و
نبـود سـاختارهای مناسـب قانونی برای
تنبیـه اسـت .نـه اینکـه ایـن محصـول
عمومـاً مضـر باشـد .بایـد مسـئولیت
تولیـد محصـول سـالم را در بیـن همـه
ذینفعـان توزیـع کـرد .در خصـوص
سلامت و امنیـت غـذا همـه مسـئول
هسـتند بایـد ایـن مسـئولیتها بـه
خوبـی بیـن همـه زنجیره توزیع شـود و
حتـی مصرفکننده نیز مسـئول اسـت.
از مـواد غذایـی و لـوازمخانگی
کـه بگذریـم بـه دسـتگاههای
ورزشـی و تفریحـی بـر میخوریم
کـه در پارکهـا ،بوسـتانها
و شـهربازیها جهـت اوقـات
فراغـت شـهروندان طراحـی و
نصـب شـدهاند و بعضـ ًا بـه دلیـل
غیراسـتاندارد بـودن آسـیبهایی
را بـه افـراد وارد میکننـد .اگـر
چـه از زمان شـیوع ویـروس کرونا
تا بـه حال چنـدان مورد اسـتفاده
قـرار نمیگیرنـد امـا با ایـن حال
فکـر میکنیـد ایـن دسـتگاهها
تـا چـه میـزان از اسـتاندارد الزم
برخـوردار شـدهاند؟
بازرسـی و نظـارت بـر بوسـتانها و
شـهربازیها بـه بخـش خصوصـی و

شـرکتهای بازرسـی واگـذار شـده
اسـت .اگـر شـرکتهای بازرسـی در
طـی مراحـل نصـب و راهانـدازی و
در حیـن بهرهبـرداری عـدم انطباقـی
مشـاهده نماینـد بـه بهرهبـردار بـرای
برطـرف کـردن آن اطلاع میدهنـد
ً
مثلا در شـهربازی سـیرجان حدود60
وسـیله و تجهیـزات بـازی وجـود دارد
و جمعـاً تعـداد تجهیـزات زمینهـای
بـازی در شهرسـتان سـیرجان،
۱۴۵مـورد شناسـایی و مـورد

تعـداد
بازرسـی قرارگرفتهانـد کـه پـس از
طـی ایـن مراحـل از ایـن تعـداد۲۱،
مـورد جمـعآوری شـدند .تعـداد ۴۳
مـورد هـم بـه دلیـل شـرایط خـاص و
شـیوع ویـروس کرونـا و عـدم صرفـه
اقتصـادی بـرای بهرهبـرداران ،تاریـخ
مجوزهایشـان منقضـی گردیـده و
فاقـد تأییدیـه هسـتند کـه در شـرایط
معمولـی شـهرداریها و بهرهبـرداران
شـهربازی میبایسـت نسـبت بـه
رفـع نواقـص و اخـذ تأییدیههـا اقـدام
میکردنـد.
 در رابطـه بـا رسـیدگی بـه
پروندههـای تخلـف در موضـوع
اسـتاندارد هیـچ آمـاری از
پیگیریهـا داریـد؟
بله از واحدهایی که توسـط کارشناسان
اسـتاندارد شهرسـتان بازدیـد شـدهاند،
اگـر واحـدی نیـاز بـه تذکـر داشـته،
تذکـرات الزم و اخطـار بـه واحدهـای
متخلف نیز ابالغ شـده اسـت .بـه عنوان
مثـال در تعـداد اظهارنامههـای مـورد
بررسـی صادراتی 24 :مورد ،در بازرسـی
ف ّنی از واحدهای تولیدی تحت پوشـش:
125مـورد ،نمونهبـرداری از مراکـز

تولیـدی ۱۶۳ :مـورد ،پلمپگـذاری
وسـایل توزین توسـط شـرکت بازرسی:
 ۷۴۸مـورد ،پلمپگـذاری وسـایل
توزیـن توسـط اداره ۲۴۸۴ :مـورد،
بازرسـی از شـرکتهای بازرسـی و
نمایندگـی آنهـا ۵ :مـورد  ،بازرسـی
از آزمایشـگاههای همـکار ۷ :مـورد،
صـدور و تمدیـد پروانـه کاربـرد عالمت
اسـتاندارد اجبـاری ۱۰:مـورد و....
بـا واحدهایـی کـه اخطارهـای
اداره اسـتاندارد را نادیـده بگیرنـد
چـه برخـوردی میشـود؟
معمـوالً طبـق قانـون بـا توقیـف کاال و
پلمـپ واحد تولیـدی روبرو میشـوند و
بعضـاً حتـی بـه مراجـع قضایـی معرفی
میشـوند.
چه توصیهای در راسـتای بهبود
شـرایط به مردم دارید؟
بـه شـهروندان محتـرم توصیه میشـود
هنـگام خریـد ،کاالهـا و محصوالتـی
خريـداري نماینـد کـه دارای عالمـت
اسـتاندارد و کـد عـددی در زیـر عالمت
اسـتاندارد باشـد .همچنیـن در خریـد
مـواد غذایـی علاوه بـر دارا بـودن
عالمـت اسـتاندارد ،بـه تاریـخ تولیـد و
انقضـای محصـول ،شـرایط نگهـداری
و شـکل ظاهـری محصـول کـه تغییـر
فـرم و حالـت نـداده باشـد حتمـاً دقـت
کننـد چـون ممکـن اسـت بـا جـان
آنهـا سـروکار داشـته باشـد .حتـی در
خریـد لـوازم خانگـی علاوه بـر عالمت
اسـتاندارد و برچسـب معیـار مصـرف
انـرژی آن محصـول دقـت نماینـد و
محصولـی خريداري نمایند که از سـطح
و رتبـه معیـار مصـرف انـرژی بهتـری
برخـوردار باشـد.
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گفتگو با دکتر محمدرضا خضری پور
معاون اداری و پشتیبانی شرکت سنگآهن گهرزمین

بزرگتر ین دارایی ما
نیروی انسانی است

 گمان میکنم مسرتبخشترین خبر این روزها برای کارگران ،اراد ه قطعی در اجرای طرحی در منطقه گلگهر
با محتوای همسانسازی و یکسانسازی حقوقها است که تاکنون پیرامون آن جلسات مشترکی با حضو ِر مسئوالن گلگهر،
گهرزمین و سایر شرکتهای تابعه و پیمانکاران ،برگزار کردهایم.
بیژن ادبی
یکــی از مهمتریــن کارکردهــای شــرکت هــای معدنــی
کــه میتوانــد در راندمــان کار و افزایــش تولیــد
مؤثــر باشــد حمایــت از کارگــران و پاســخگویی بــه
مطالبــات آنــان در همــه بخشهــا اعــم از مســائل
رفاهــی ،حقــوق و مزایــای مناســب ،همسانســازی
پرداختهــا ،ایجــاد شــرایط الزم و تأمیــن تجهیــزات
ایمنــی و ســایر نیازهــای مربــوط بــه آنهاســت.
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــه عنــوان بزرگتریــن
تولیدکننــده ســنگ آهــن کشــور در ســیرجان یکــی
از همیــن مراکــز معدنــی و کارگــری اســت کــه بــا
تأمیــن مــواد اولیــه و فــرآوری شــده بــرای فــوالد
 آقای دکتر در ایّام بزرگداشت
هفته کار و کارگر بهسر میبریم.
سیرجان یکی از شهرهای معدنی
و به تبع آن ،گهرزمین یکی از
مهمترین مراکز کارگری منطقه
است .با توجه به شرایط سخت کار
در اینگونه مراکز بفرمایید برای
تأمین مطالبات کارگری چه اقدامات
یا آیتمهایی پیش رو داشته و دارید

کشــور ،نقــش بزرگــی در ایجــاد و توســعه اشــتغال و
بکارگیــری نیروهــای کارگــری در منطقــه گل گهــر دارد.
همزمــان بــا هفتــه کار و کارگــر کــه نقطــه عطــف آن
امــروز یازدهــم اردیبهشــت «روز جهانــی کارگــر» اســت
بــا دکتــر محمدرضــا خضریپــور عضــو هیــأت مدیــره و
معــاون اداری و پشــتیبانی گهرزمیــن پیرامــون شــرایط
کارگــران شــرکت گفتگــو کردیــم .در ایــن مصاحبــه که به
بخشهــای دیگــر شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن اعــم
از طرحهــای توســعه ،فعالیــت اجتماعــی ،معــدنکاری
و فــرآوری نیــز پرداختــه شــد وی بــا حوصلــه بــه
پرسـشهای نگارســتان پاســخ گفــت .دکتــر خضریپــور
از آبــان  99و همزمــان بــا تغییرات مدیریتــی در گهرزمین
بــه ایــن ســمت مشــغول شــده اســت.

و در خصوص مواردی همچون
برنامهریزی برای پرداخت به موقع
حقوق و مزایا ،تأمین شرایط ایمنی
کار ،بیمه کارکنان و کارگران و
یا سایر مسائل مربوط به رفاه و
سالمسازی محیط کار چه گامهایی
برداشتهاید؟
با سالم و عرض تبریک والدت باسعادت
السالم) به
امام حسن مجتبی (علیه ّ

همهی همشهریان عزیز .در مجموعه
گهرزمین به عنوان یکی از بزرگترین
واحدهای صنعتی کشور ،طبیعتاً افراد
بسیاری مشغول کار هستند و بیشک،
کارگران با همه وجود زحمت میکشند.
ما نیز بر همین منوال ،بزرگترین
داراییمان را نیروی انسانی میدانیم.
بر همین اساس ،ما هم در گهرزمین
به دنبال توسعه نیروی انسانی هستیم.

همانگونه که میدانید ما نیروهای بسیار
متبحری داریم .اصلیترین
متخصص و
ّ
عامل موفقیت شرکت نیز همین کارگران
و نیروی انسانی هستند .در راستای
تکریم کارگران ،دستوراتی در هیأت
مدیره ،صادر شده و پیگیر آن هستیم که
وضعیت معیشتی و رفاهی آنان را به طور
اساسی ،بهبود ببخشیم .به همین دلیل،
برای ارتقای سطح ایمنی و سالمت
کارکنان ،مرکز طب کار را مستقر کردیم
و تالش داریم که مرکز بهداشتی و
ایمنی خوبی را هم در آن ایجاد کنیم.
اگر بخواهید ،یک وعده

خوشحال کننده و یا خبر خوب و
نویدبخش برای کارگران شرکت
بگویید ،به چه موضوع مهمی اشاره
میکنید؟
گمان میکنم مسرتبخشترین خبر این
روزها ،اراد ه قطعی برای ارائه طرحی در
منطقه گلگهر با محتوای همسانسازی
و یکسانسازی حقوقها است که تا
کنون پیرامون آن ،سه جلسه مشترک
با حضو ِر مسئوالن گلگهر ،گهرزمین و
سایر شرکتهای تابعه و پیمانکاران،
در مورد یکسانسازی پرداختها برگزار

آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای خیر آباد کفه بخش مرکزی سیرجان (نوبت اول)

دهیاری روستای خیر آباد کفه در نظر دارد زیر سازی ،بتن ریزی وآماده سازی زمین ورزشی جهت اجرای چمن

مصنوعی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکارواجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی کشور واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد

مناقصه به بخشداری مرکزی سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر

اطالعات و جزئیات مربوط به قرار داد در اسناد مربوطه می باشد.سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت

واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد در
صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشد تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به
نفع دهیاری ضبط خواهد شد .تلفن ۴۲۲۳۲۴8۱
عنوان پروژه ومحل اجرا
اجرای زیرسازی  ،بتن ریزی و
آماده سازی زمین ورزشی جهت
اجرای چمن مصنوعی
روستای خیر اباد کفه

مبلغ برآورد (ریال)
بر اساس فهرست ۱۴۰۰

 ۳/۳70/067/065ریال

مبلغ تصمینی (ریال)
شرکت در مناقصه

شماره حساب برای مبلغ
ضمانت نامه

پست بانک
 ۱68/50۳/۳5۳ریال 56۱۴۴76۲۴7667۱/0۲
بنام دهیاری خیر آباد کفه

مدت پروژه۳ :ماه

دریافت اسناد  -محل -بخشداری مرکزی سیرجان مهلت۱۴00/۲/۲7 :

تحویل پیشنهادات  :محل  -بخشداری مرکزی سیرجان مهلت۱۴00/۲/۲۹ :

بازگشایی پیشنهادات  -محل  -بخشداری مرکزی سیرجان مهلت۱۴00/۳/۲ :

دهیاری روستای خیر آباد کفه

| عکسها :عبدالعلی نوری |

کرده و هماندیشی کردهایم .حتی به این
موضوع فکر شده که شیوهنامه پرداخت
یکسان تدوین کنیم .این اقدام ،بیشک
باعث بهبود وضعیت و شرایط کارکنان
و کارگران خواهد شد و انشاءا ...باعث
ایجاد موج مثبت انگیزشی نیز خواهد
گردید.
 یکی از مهمترین پروژههایی که
اخیرا ً در گهرزمین کلید خورد و به
بهرهبرداری نشست ،کارخانه تولید
گندله است .بفرمایید این کارخانه
چه تعداد اشتغال ایجاد کرده ،میزان
تولید آن در سال چقدر است و چه
نقش و تأثیری در چرخه تولید فوالد
در منطقه و کشور دارد؟
بله سال قبل ،افتتاح خط شماره یک
گندلهسازی با ظرفیت  ۵میلیون تن در

سال با تالش مدیران و مهندسان به ثمر
رسید و جا دارد که صمیمانه از مسئوالن
شهری و استانی ،تقدیر و تشکر کنم.
از جمله نماینده شهرستان ،فرماندار
و بهطور خاص مجموعه گلگهر که با
توجه به تجاربشان و تعامل خوبی که
با ما داشتند ،به بهترین شکل ،کارها به
پیش رفت .با توجه به مشکالت تحریم،
پیمانکار خارجی ،کار را رها کرده بود
و رفته بود و این پروژه به تأخیر افتاده
بود .با تالش بچههای همین مرز و بوم
و نیروی خالق کشورمان توانستند
الحمدا ...در دهه فجر پروژه را به
بهرهبرداری برسانند .در این کارخانه
که در زمینه اشتغال نیز تأثیرات خاص
خود را داشت باید بگویم ۳۵۰ ،نفر به
صورت مستقیم و  ۱۵۰۰نفر غیرمستقیم

مشغول کار شدند .در زمینه تولید آهن
اسفنجی ،کمبودی در زمینه خوراک
آنها احساس میکردیم که با احداث
خط کنسانتره و تولید  ۵میلیون تن
گندله بخشی از نیاز فوالدسازیهای
کشور مرتفع شود.
گهرزمین چه طرحهای توسعهای
جدید روی میز دارد و با وجود
تحریمها و محدودیتها و مشکالت،
چقدر امیدوار به پیادهسازی آن
هستید؟
معاونت مهندسی ،بهطور ویژه مأمور
این امر یعنی طرحهای توسعهای شده
است و حتی در شرکت ،کمیتهای به
نام توسعه داریم و در حال کار است .در
حال بررسی طرحهای تولیدی و مالی
هر پروژهای هستیم که بتوانیم آن را

احداث کنیم .هم در بحث گندلهسازی
شماره  ۲و هم آهن اسنجی ،وقتی به
شرایط نهایی رسیدیم ،اعالم خواهیم
کرد .اما پروژه آهن اسفنجی و گندله 2
در حال برنامهریزی است که به زودی
استارت پروژه زده خواهد شد .در مورد
تحریمها باید بگویم که پروژههای آهن
اسفنجی و گندله را که با همت نیروهای
داخلی توانستیم راه بیاندازیم نشان
دادیم وابستگی کمی به خارج داریم
و کارخانههای بعدی را نیز انشاءا...
با دانش بومی راهاندازی خواهیم کرد.
بخشی هم در توسعه مهندسی به
نام بومیسازی داریم .واقعاً هرچه را
که تهدید محسوب میشد ،بچهها به
فرصت تبدیل کردند .فکر میکنم برای
راهاندازی خط گندله  ۹۰، ۲درصدش را

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول

میتوانیم از دانش داخل استفاده کنیم.
در زمینه معدنی هم تیمی برای اکتشاف
تشکیل دادیم که به دنبال شناسایی
پهنهها است .یکی از مشکالتی که
مجموعههای فوالدی را تهدید میکند،
کمبود سنگآهن است و اکتشافات،
نیاز و ضرورتِ امروز کارخانههاست و
امیدواریم که بتوانیم با کشف پهنههای
جدید معدنی این کمبود را برطرف کنیم
و در سال جاری که با درایت مقام معظم
رهبری (مد ظله العالی) به نام تولید،
پشتیبانیها ،مانعزداییها نامیده شده،
به تولید بیشتر کمک کنیم .همچنین
قرار است تا دو ،سه ماه دیگر خط ۳
کنسانتره را به بهرهبرداری برسانیم.
 خاطرم هست اخیرا ً در جریان
افتتاح پروژهها ،مدیرعامل گلگهر
درخواستی را جهت رفع و رجوع
مسائل حقوقی درخصوص پهنهای
جدید از رییسجمهور مطرح کرد
و از وی خواست تا در این زمینه
گرهگشایی کند؟ در مورد آن هم
توضیح میدهید؟
بله این پهنه در کنار معدن  ۳است که
پیگیر آن هستیم مسائل حقوقیاش
مرتفع شود و مجوزهای بهرهبرداری را
از وزارتخانه دریافت کنیم.
همواره یکی از انتقادات و
انتظارات موجود ،بحث انجام
فعالیتهای اجتماعی است که در
حدت
شدت و ّ
شرکتهای مختلف ّ
آن متفاوت است .توضیحی در این
رابطه میدهید که گهرزمین به چه
میزان به آن پرداخته و یا در نظر
دارد بپردازد؟
در راستای فعالیتهای اجتماعی با
تصویب هیأتمدیره شرکت و تالشهای
مدیرعامل ،قدمهای خوبی برداشته
و در همین چند ماه اخیر که تیم
مدیریتی جدید ،زمام امور را در دست
گرفته است ،کمکهای خوبی به مردم
شهرستان سیرجان شده ،بهویژه در
حوزه درمان و در خصوص مقابله با
همهگیری و خرید تجهیزات پزشکی،
یاریرسانی شده است .عالوه بر آن،
بسیاری از مردم بهسبب مشکالت
اقتصادی ناشی از ویروس کرونا دچار

جناب آقای خواجویی

با تقدیر از زحمات جناب آقای فالح ،انتخاب شما را به
عنوان عضو جدید هیات مدیره گل گهر تبریک

دهیاری حسن آباد شیخ ها در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار

بحران معیشتی و فقر شدهاند و تالش
این مجموعه نیز بر آن بوده است که
در مبحث کمکهای مؤمنانه به اقشار
آسیبپذیر کمک شود .عالوه بر آن،
جدای از مدرسهای که این شرکت
قب ً
ال ساخته و تحویل آموزش و پرورش
داده ،ساخت یک مدرسه دیگر در نقاط
متقبل شده که
محروم شهرستان را
ّ
کلنگزنی آن صورت گرفته و در حال
طراحی است که انشاءا ...بهسرعت رون ِد
ساخت آن نیز ،پیگیری میشود .یک
طرح مشارکتی با شهرداری داریم که
تحت عنوان باغ ایرانی در حال پیگیری
است .در بحث معین اقتصادی منطقه
محروم منوجان ،گهرزمین وظیفهش را
به بهترین نحو ممکن انجام داده است.
 یکی از پروژههایی که خبر آن
در همین نشریه و رسانههای دیگر
منتشر شد تفاهمنامه گهرزمین با
حوزه دانشگاه در بحثهای علمی
است ،در این مورد توضیح میدهید؟
بله ،نکته دیگری که در مبحث ادای
مسئولیتهای اجتماعی برای ما
اولویت محسوب میشود ،استفاده از
ظرفیتهای شهرستان برای انجام
ایندست فعالیتهاست .تفاهمنامههای
متناسبی با حوزه دانشگاهی سیرجان
بهخصوص دانشگاه آزاد در زمینه
کارهای پژوهشی و ف ّنی مرتبط به
امضا و مرحله عمل رساندیم .اگر در
گذشته هم این مسی ِر ارتباط با نخبگان
دانشگاهی پیگیری نشده بود ،امروز ما
ُمصِ ر به بهرهگیری از پتانسیل علمی
ارزشمند شهرستان هستیم و آن را
مسئولیت اجتماعی میدانیم .پارسال
جشنواره فیلم فجر که به صورت پایلوت
با میزبانی کرمان انجام شد ،ما اسپانسر
حامی این جشنواره فرهنگی بودیم .ما
و
ِ
این ها را وظیفه میدانیم و در توسعه
این دست فعالیتها بیشتر تالش
خواهیم کرد.
 طرح طبقهبندی مشاغل با
آنکه در این شرکت اجرا شد اما
هنوز برخی کارکنان از عدم تطبیق
حقوق خود صحبت میکنند .توضیح
بیشتری میدهید؟
طرح طبقهبندی مشاغل در شرکت

گهرزمین انجام شده و اجرایی شده و
همانطور که گفتم در جلسات مختلف
پیگیر آن شدهایم ،منتظر هستیم که
دیگر شرکتهای پیمانکار منطقه نیز
یک طرح کالن در کل منطقه گلگهر
با عنوان یکسانسازی و همسانسازی
به تصویب برسانیم که واقعاً یک انقالب
در بحث پرداختها برای نیروی انسانی
اتفاق میافتد .در هر شرکت که یک
مهندس با یک مدرک مشخص ،وظیفه و
سابقه کار مشخصی را به انجام میرساند،
باید مزایا و دریافتی یکسان داشته باشد.
فرق هم نمیکند که در کدام شرکت
مشغول به کار است .همچنین شیوهنامه
رفاهی یکسانی را توسط تیم مشترکی
از شرکتهای حاضر در منطقه اعم از
گلگهر ،گهرزمین ،توسعه آهن و حتی

جناب آقای دکتر شکوهی

خون استان تبریک عرض نموده ،موفقیت شما را از
خداوند متعال خواستاریم.

نشریه نگارستان

نشریه نگارستان

لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به
بخشداری مرکزی سیرجان مراجعه نمایند.

بمناسبت اولین سالگرد

دهیاری در رد و قبول پیشنهادات مختار است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در

جناب سروان
مصطفی کمالیان

اسناد مربوطه می باشد.
عنوان پروژه
ساخت ساختمان دهیاری
حسن آباد شیخ ها

مبلغ برآورد براساس
فهرست بها ابنیه سال ۱۴۰۰

مبلغ تضمینی(ریال)
شرکت در مناقصه

شماره حساب واریز مبلغ
شرکت در مناقصه

روزهای دلتنگی مــان را به یاد خوبی ها و مهربانی
هایش سپری می کنیم و سالگرد درگذشتش را روز
چهارشنبه  1400/۲/15با نثار فاتحه ای به روح پاکش
گرامی می داریم.
همسر و فرزندان

پست بانک
 ۴/۱۱8/۳5۱/56۹ریال  ۲05/۹۱7/578ریال 5678۱6۱۴۳۱۲۲0۲/۱۹
بنام دهیاری حسن آباد

محل دریافت اسناد مناقصه  :بخشداری مرکزی سیرجان

مدت پروژه  ۹ :ماهه  -مهلت دریافت اسناد  ، ۱۴00/۲/۲8 :ساعت ۱۴

محمدرضا خواجویی

انتخاب به جا و شایســته جنابعالی رابه عنوان عضو جدید هیئت مدیره
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهرکه بیانگر تعهــد ،کارآمدی ،لیاقت و
شایستگی های بر جسته شــما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام
و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

سنگ شکن نادری نسب

انتخاب بجا وشایسته جنابعالی
را به عنــوان عضو جدید هیئت مدیره شــرکت معدنی
و صنعتــی گل گهر را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

جناب آقای
محمدرضا خواجویی

موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان آرزومندیم.

شرکت بتن پل -ساردوئی

جناب آقای مهندس

مهلت تحویل پیشنهادات ۱۴00/۲/۲۹ :زمان بازگشایی پاکات ۱۴00/۳/۲ :

محل باز گشایی  :بخشداری مر کزی

جناب آقای

ریاست محترم اداره صنعت  ،معدن و تجارت

محمدرضا خواجویی

دهیاری حسن آباد شیخ ها

شهرستان سیرجان

ریاست محترم اداره صنعت  ،معدن و تجارت

انتخـاب بجـا و شـایسته جنـابعالی به عنـوان عضـو جـدید هیئت مدیـره شـرکت

شهرستان سیرجان

معدنی و صنعتی گل گهر که نشان از درایت ،لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه

انتخاب بجا وشایســته جنابعالی را به عنوان عضو
جدید هیئت مدیره شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
موفقیت روز افزون شما آرزوی قلبی ماست.
.

پیمانکارها مانند نظمآوران و آرمانگهر
و سایر شرکتهای پیمانکاری در دست
تدوین داریم که همگی در حال اجماع
بر روی یک نقطهنظر مشترک هستند
و بیشک با اجرای آن ،اجحافات و
نابرابریها و بیعدالتیها به حداقل
ممکن خواهد رسید .همه به دنبال
دستیابی به یک الگوی مشترک هستیم
که مورد توافق همگان باشد.
 برای مدتی تغییرات مکرر در
هیأت مدیره و مدیریت گهرزمین،
این شرکت را به کانون خبرها و
حاشیهها تبدیل کرده بود .االن
آخرین وضعیت چگونه است و آیا به
ثُبات نسبی رسیده است؟
با لطف خداوند متعال و هدایت خوب
هیأت مدیره و مدیرعامل محترم،

شرکت اکنون به یک آرامش کامل
رسیده است و عامل آن هم وحدت و
یکدلی است که همگان برای خدمت
به کشور دارند .کلیه کارکنان با تالش
شبانهروزی توانستند اهداف شرکت را
محقق کنند .قطعاً امروزه این آرامش
وجود دارد که گندله به بهرهبرداری
رسید و خط کنسانتره به بهرهبرداری
میرسد ،رکوردهای تولید ثبت شد و
با تداوم مسی ِر ثبات و آرامش ،مجمع
شرکت چند روز پیش در پایان فروردین
به خوبی برگزار شد .در مجمع مشخص
شد که شرکت با سودآوری خوبی
مواجه شده و مورد تصویب بازرسان و
سهامداران قرار گرفت .همه از عملکرد و
خروجی شرکت ،راضی بودند که جا دارد
از همه مدیرانی که قبل از ما فعالیت
داشتند ،تشکر کنم .امروزه ما در شرکت
فقط به ایجاد اشتغال ،افزایش تولید و
طرحهای توسعهای میاندیشیم.
 با توجه به گسترش سایه کرونا
بر زندگی مردم و ُکند کردن فعالیت
شرکتها و مراکز تولیدی ،این
عارضه چقدر در کار گهرزمین تأثیر
داشت و چه درصدی از کارکنان
و کارگران شرکت را درگیر خود
کرد با همهگیری این ویروس چه
اقدامات پیشگیرانهای برای حفاظت
جان پرسنل در این شرکت صورت
گرفته و میگیرد؟.
همانگونه میدانید این همهگیری،
جدی به اقتصاد جهان
آسیبهای
ّ
وارد و اقتصاد کشور ما را نیز درگیر
خود کرده است .به صنعت هم همین
لطمه وارد شد .و به تبع آن گهرزمین
هم درگی ِر این تنگناها و مشکالت
شد .البته با برنامهریزی که کردیم،
برای قطع زنجیره ابتال و جلوگیری از
پیامدهای آن ،تنها ۵۰درصد نیروها
را بهکار گرفتیم و چیدمان نیروها را
بهصورتی برنامهریزی کردیم که آسیبی
به همکارانمان وارد نشود .در این میان
توانستیم با تالش همکاران و با افزایش
ظرفیت ماشینآالت به اهدافمان دست
پیدا کنیم .در این زمینه ،تجهیزات
بهداشتی و درمانی را در سایت معدنی
مستقر کردیم ،خرید مواد ضدعفونی،

ماسک و سایر تجهیزات پزشکی را
برای جلوگیری از ابتالی همکاران
فراهم کردیم و در اختیارشان گذاشتیم.
ضدعفونیکردن خودروها و کاهش
ظرفیت اتوبوسها را در دستور کار قرار
دادیم .مث ً
ال اگر ظرفیت  ۴۰نفر بود به
 ۱۵نفر کاهش دادیم و مجبور شدیم بر
تعداد ناوگانمان در برخی مواقع اضافه
کنیم .تستهای مکرر کرونا نیز گرفته
میشود و در هر هفته ،اکثر همکاران
تست کرونا میدهند ،خصوصاً آنها
که به سبب نوع کارشان در مجاورت
همدیگر ،کار میکنند .با این اقدامات
خوشبختانه توانستیم تا حد زیادی از
شیوع آن جلوگیری کنیم .البته موارد
ابتالء داشتهایم ،اما به لطف خدای
کریم و رعایت پرسنل مشکل خاصی
اتفاق نیفتاد .نیروها بهطور مرتب پایش
میشوند و مرتب هم تست میگیریم
و هرنفر بهطور معمول ،ماهیانه یکبار
تست کرونا میدهد.
 از شما به عنوان یکی از
مدیران با سابقه در حوزه صنعت
و معدن و فعالیتهای اجرایی و
بانکی یاد میشود .اگر ممکن است
یک بیوگرافی از خودتان برای
خوانندگان ما بگویید.
بیش از ۳۰سال است که در مشاغل
مختلف صنعتی و مدیریتی کار میکنم.
دانشآموخته رشته حسابرسی در مقطع
دکتری هستم .سالها عضو هیأت
علمی دانشگاه بودم .از طرفی در صنایع
مختلف به عنوان عضو هیأت مدیره و
مشاوره مالی کار کردهام .مدیریت بانک
سپه استان را در اختیار داشتم و این
بانک را در زمان مدیریتم ،در طبقهبندی
کشوری ،به رتبه نخست رساندم .مدیر
بانک سپه استان هرمزگان نیز بودهام.
در زمینه صنعت ،عضو هیأت مدیره
گلگهر بودم و گاهی میشنوم که
میگویند فالنی بازنشسته است ،خیر
من بازنشسته نیستم .از سوی شرکت
سرمایهگذاری امید وابسته به بانک سپه،
به عنوان نماینده آن شرکت ،مأمور به
خدمت هستم و امیدوارم تا زمانی که
حضور دارم بتوانم وظیفهام را نسبت به
مردم شهرم و کشورم انجام دهم.

جناب آقای مهندس
محمدرضا خواجویی

انتصاب جنابعالی را به عنوان ریاست سازمان انتقال

می گوییم ،موفق و پیروز باشید

واجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.

  در راستای فعالیتهای اجتماعی با تصویب هیأتمدیره
شرکت و تالشهای مدیرعامل ،قدمهای خوبی برداشته شده
و در همین چند ماه اخیر کمکهای خوبی به مردم شهرستان
سیرجان شده ،بهویژه در حوزه درمان و در خصوص مقابله با
همهگیری و خرید تجهیزات پزشکی ،یاریرسانی شده و میشود.
عالوه بر آن ساخت یک مدرسه در نقاط محروم شهرستان را
ّ
متقبل شدهایم که در حال طراحی است و انشاءا...
روند ساخت آن نیز ،پیگیری میشود.
بهسرعت ِ
یک طرح مشارکتی با شهرداری داریم که تحت عنوان باغ ایرانی در
حال پیگیری است .در بحث معین اقتصادی منطقه محروم منوجان،
گهرزمین وظیفهش را به بهترین نحوممکن انجام داده است.
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تبریک و تهنیت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما

نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود.
.

عباس مطهری نژاد

شرکت زرین گهر سیرجان

مدیر عامل شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

6

سیاست
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گروه سیاسی:

آیا انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات وین تحت شعاع مصاحبه وزیر خارجه قرار میگیرد؟

انتشـار فایـل صوتـی مصاحبـه وزیـر خارجـه ایـران
در آسـتانه انتخابـات و همزمـان بـا مذاکـرات ویـن،
گذشـته از نقدهایـی کـه در داخل کشـور بـه همراه
داشـته ایـن سـؤال را نیـز ایجاد کـرده اسـت که چه
تأثیـرات احتمالـی بر مسـائلی چـون مذاکـرات وین،
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و روابط خارجـی ایران
بـا کشـورهایی چـون چین و روسـیه میگـذارد و آیا
عامالن افشـای ایـن فایل صوتی ،تمام ایـن تبعات را
در محاسـبات خـود گنجانـده بودهاند؟
در کنـار ایـن مـوارد ،هنـوز نکتـه و چالـش بزرگـی
دربـاره ایـن فایـل صوتـی وجـود دارد و آن چگونگی
سـر در آوردن آن از شـبکه ماهـوارهای ایـران
اینترنشـنال وابسـته بـه کشـور سـعودی اسـت.
هفتـه گذشـته رسـانههای منتقـد و یـا موافـق
ظریـف مطالـب متفاوتـی در ایـن رابطـه داشـتند.
در ایـن میـان جـام جـم کـه از نشـریات نزدیـک به
اصولگرایان میانهرو اسـت پیامدهـای این مصاحبه را
از زاویه دیگری بررسـی کرده و در گزارشـی پیرامون
آن ،تأثیـر ایـن رخـداد سیاسـی را بـر رویدادهایـی
چـون مذاکـرات همزمـان ایـران و اروپـا و انتخابـات
آینـده از نظـر گذرانـده و چنیـن نوشـته اسـت:
«یکـی از اولیـن گمانههایـی کـه پس از انتشـار فایل
مصاحبـه ظریـف مطرح شـد تلاش افشـاکنندگان
ایـن مصاحبـه بـرای تأثیرگـذاری بـر مذاکـرات وین
بـود .دور جدیـد مذاکـرات هسـتهای از  ۱۳فروردین
در ویـن شـروع شـده و بـا وجـود اظهـارات مقامـات
شـرکتکننده در ایـن گفتوگوهـا مبنـی بـر رونـد
سـازنده مذاکـرات ،همچنـان در عرصـه عمـل هیـچ
اتفاقـی نیفتاده و آمریکاییها در مواضع رسـمی خود
اعلام میکننـد حاضر به پذیـرش درخواسـت ایران
مبنـی بر لغو همـه تحریمها در ابتدای کار نیسـتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه رهبـری انقلاب بـه عنوان
یک سیاسـت قطعی اعالم کردهاند تنها راه بازگشـت
ایـران بـه تعهـدات برجامـی ،لغـو همـه تحریمهـا از
سـوی آمریکا و راسـتیآزمایی آن از سـوی جمهوری
اسلامی ایران اسـت .در چنین شـرایطی تحلیلهای
مختلفـی دربـاره تأثیرگـذاری فایل صوتـی مصاحبه
ظریـف بـر ایـن مذاکـرات مطـرح شـده اسـت .در
یکسـوی ایـن جریـان ،حامیـان مذاکـره و دولتیها
هسـتند که معتقدند انتشـار ایـن فایل صوتـی برای
تخریـب مذاکرات صورت گرفته اسـت .مبنای چنین
تحلیلـی هـم ایـن اسـت کـه بـه اعتقـاد دولتیهـا،
مخالفـان دولـت نمیخواهنـد مذاکرات هسـتهای تا
قبـل از انتخابـات ریاسـتجمهوری به نتیجه برسـد.
یکـی از جدیدترین تحلیلها در این زمینه را حسـن

پیامدهای یک انفجار صوتی

روحانـی ،رئیسجمهـوری در جلسـه هیـأت دولـت
مطـرح کـرد و گفـت :درسـت در مقطعـی کـه ویـن
در اوج موفقیـت اسـت آن را پخـش میکننـد که در
درون اختلاف ایجـاد کنند .وی بار دیگـر بر ضرورت
رفـع تحریمهـا تأکیـد کـرد و گفـت :مـا بـا اتحـاد و
وحـدت میتوانیـم پیروز شـویم و تحریـم را برداریم
امـا بـا دودسـتگی و اختلاف نمیتوانیـم مشـکالت
مـردم را حـل کنیم .آنها ضد ایـران و مردم و مصالح
ایران هسـتند و این نوار را منتشـر کردند.اما با وجود
خوشبینـی رئیسجمهـور بـه موفقیـت مذاکـرات
ویـن و هدف منتشـرکنندگان مصاحبه برای تخریب
ایـن مذاکـرات ،برخـی تحلیلگـران معتقدنـد اتفاقـاً
هـدف منتشـرکنندگان ایـن فایـل صوتـی ،بـردن
مذاکـرات ویـن به حاشـیه امن اسـت.
از نگاهی دیگر
یـک کارشـناس دیگـر مسـائل سیاسـی در ایـن
رابطـه میگویـد :درز فایـل در ایـن مقطـع زمانـی
نشـان میدهـد که دولتیهـا پیشـاپیش میخواهند
شکسـت پـروژه برجـام را بـه گـردن طـرف مقابـل
بیندازنـد و بـا اعمال فشـار بر جنـاح مقابـل ،آنها را
وادار کننـد کـه از خطـوط قرمـز عقبنشـینی کرده
و از مخالفـت دسـت بردارنـد .خوشچشـم معتقـد
اسـت :در شـرایط فعلـی کـه آمریـکا بـه برداشـتن

همـه تحریمهـا رضایـت نمیدهـد طرفـداران برجام
بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه سرسـختی نظـام را در
اسـتیفای منافـع ملّـی از طریـق برداشـته شـدن
تحریمهـا تضعیف کنند و با فشـار منفـی روی جناح
مقابـل آنهـا را منفعـل کرده و مجبور کنند از فشـار
و مقاومت برای برداشـته شـدن همـهتحریمها کوتاه
بیاینـد تـا صرفـاً مذاکـره پیش بـرود.
محمـد مرنـدی ،از دیدگاهی دیگر بـه ماجرای صوت
ظریـف مینگـرد و تأثیـر آن بـر مذاکـرات ویـن را
از منظـری دیگـر بررسـی میکنـد .او بـا اشـاره بـه
بخشهایـی از مصاحبـه ظریـف کـه نشـاندهنده
نـگاه منعطفانـه دولـت و وزارت خارجـه نسـبت بـه
درخواسـتهای غـرب و همچنیـن نـگاه منتقدانـه
وزارت خارجـه نسـبت بـه عملکـرد دسـتگاههای
نظامـی کشـور اسـت میگویـد :جمهـوری اسلامی
طبـق برجـام ،تعهداتـی را بهعهـده گرفتـه و
تأکیـد دارد کـه خـارج از ایـن تعهـدات را نخواهـد
پذیرفـت امـا غربیهـا از اظهـارات وزیـر خارجـه
در ایـن فایـل اینگونـه برداشـت میکننـد کـه
در صـورت افزایـش فشـارها ،احتمـال پذیـرش
محدودیتهـای خـارج از برجـام از سـوی ایـران هم
وجـود دارد و بنابرایـن وزیـر خارجـه با سـخنانی که
مطـرح کـرد توقعـات غـرب از ایـران را افزایـش داد.
اما انتشـار فایل صوتی محمدجواد ظریف در آسـتانه

انتخابـات و طـرح دوگانه دیپلماسـی و میـدان ،ذهن
خیلـی از تحلیلگـران را بـه سـمت انتخابـات بـرده
بهویـژه اینکـه در گذشـته شـاهد دوگانهسـازیهای
مجعولـی چـون جنگ  -مذاکـره و توافـق  -مقاومت
در انتخابـات بودهایـم .بـا توجـه به اینکـه از مدتها
پیـش ،ظریف به عنـوان یکی از کاندیداهـای جریان
حامـی دولـت در انتخابـات مطـرح بـوده اسـت ایـن
سـؤال مطـرح میشـود کـه افشـاکنندگان ایـن
فایـل چـه هدفـی را در انتخابـات میخواهنـد دنبال
کننـد بهویـژه اینکـه چنـد سـاعت قبـل از اینکـه
فایـل صوتـی مصاحبـه ظریف منتشـر شـود ،برخی
خبرهـا حکایـت از ایـن داشـت کـه او در نامـهای به
رهبـری انقلاب اعلام کـرده کاندیـدای انتخابـات
ریاسـتجمهوری نخواهـد بـود .این اسـتاد دانشـگاه
معتقـد اسـت بـا توجه بـه اتفاقاتـی کـه در ارتباط با
مصاحبـه ظریـف افتـاده اسـت او دیگر نبایـد به فکر
کاندیـدا شـدن در انتخابات ریاسـتجمهوری باشـد.
مصطفـی خوشچشـم هـم در ایـن زمینـه معتقـد
اسـت :اگر برجام کارایی داشـت و محمدجواد ظریف
در انتخابـات کاندیدا میشـد همه اینگونه برداشـت
میکردنـد کـه انتشـار ایـن فایـل صوتی ،یـک پروژه
ً
کاملا مشـخص به نفـع آقای ظریـف بوده اسـت .به
همیـن دلیل او مجبور شـد تحت فشـارها اعالم کند
کاندیـدای انتخابـات ریاسـتجمهوری نخواهـد بود.
ایـن فعال سیاسـی ،تحلیل دیگری هـم ارائه میکند
و میگویـد« :احتمـال دیگـر ایـن اسـت کـه در یک
اقـدام درون جناحـی بین کارگـزاران و اصالحطلبان،
سـعی شـده اسـت بـا سـوزاندن کارت آقـای ظریف،
فرصت و سـکویی برای گزینه کارگزاران در انتخابات
ریاسـتجمهوری فراهم شـود».

چند نکته در حاشیه یک مصاحبه
مسـیح مهاجـری از فعـاالن سیاسـی و اصولگرایـان
میانـه نیـز در سـرمقاله روزنامـه جمهـوری اسلامی
بـا عنـوان ده نکتـه در حاشـیه مصاحبـه ظریـف در
یادداشـت نقدگونـه خـود نوشـت «:دربـاره انفجـار
خبری بزرگی که انتشـار مصاحبـه دکتر محمدجواد
ظریـف وزیر امـور خارجه کشـورمان بـا عوامل مرکز
بررسـیهای اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری پدیـد
آمـده ،نکاتـی باید مـورد توجه قـرار گیرنـد از جمله
اینکـه :سـخنگوی دولـت گفته اسـت رئیسجمهور

بـه وزیـر اطالعـات دسـتور داده بررسـی شـود چـه
کسـی این مصاحبـه را در اختیار بیگانگان قـرار داده
اسـت .روشـن اسـت که نیازی به این بررسـی وجود
ندارد ،زیرا مصاحبه را مرکز بررسـیهای اسـتراتژیک
ریاسـت جمهـوری کـه زیر نظـر خـود رئیسجمهور
اسـت انجـام داده و رئیـس ایـن مرکـز کـه مشـاور
رئیسجمهـور اسـت مسـئول حفاظـت از آن بـوده و
بایـد در این زمینه پاسـخگو باشـد.
دوم اینکـه :سـوال اصلـی اینسـت که اصوالً فلسـفه
انجـام چنیـن مصاحبـهای چـه بـوده؟ براسـاس
اطالعـات موجـود ،مرکـز بررسـیهای اسـتراتژیک
ریاسـت جمهـوری بـا تمـام اعضـاء دولـت غیـر از
آقایـان جهانگیـری و واعظـی چنیـن مصاحبههائـی
انجـام داده و بهانـه ایـن بوده که مسـائل پشـت پرده
دولتهـای یازدهـم و دوازدهـم در تاریخ ثبت شـوند.
معنـای ایـن بهانهتراشـی این اسـت که اعضـای این
دولتهـا حرفهایـی داشـتند کـه نمیتوانسـتند بـا
مـردم در میـان بگذارند و الزم بـود آنها را به صورت
مصاحبـه در تاریـخ ثبـت نماینـد .ایـراد مهـم ایـن
طـرز تفکر اینسـت که مسـئوالن مرکز بررسـیهای
اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری معتقدنـد دولتمردان
حـق دارنـد مطالـب مهم مرتبط بـا اداره کشـور را به
مـردم نگوینـد و دور از چشـم مـردم کارهائـی انجام
دهنـد و آنهـا را فقـط بـرای تاریـخ بازگو کننـد! به
عبـارت روشـنتر ،مـردم از نظر این حضـرات نامحرم
هسـتند و نبایـد بدانند در کشورشـان چـه میگذرد.
نکتـه سـوم :از اینهـا مهمتـر ایـن اسـت کـه مرکز
بررسـیهای اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری بـا
عنـوان پُرطمطـراق و ردیـف بودجـه قابـل تأملی که
دارد در  ۸سـال دولتهـای یازدهـم و دوازدهـم چـه
کار قابـل عرضـهای انجـام داده اسـت؟ شفافسـازی
فعالیتهـای ایـن مرکز ،یکـی از اقدامات الزم اسـت
کـه بایـد صـورت بگیـرد تـا مـردم در جریـان قـرار
بگیرنـد کـه ایـن بودجههـا چگونه مصرف میشـوند
و چـه نتایجـی بـرای کشـور دارنـد .اقتضـای عنوان
ایـن مرکز اینسـت کـه تحقیقاتـش بتوانـد نیازهای
روز جامعـه در زمینههـای مختلـف را برطـرف کنـد.
اینکـه بهجـای این کار ،مصاحبههائی بـا اعضاء دولت
انجام شـود تـا در تاریخ به ثبت برسـد ،چه مشـکلی
از کشـور حـل میکنـد؟ از اعضـای دولتهـا هـم
انتظـار اینسـت کـه مطالب خـود را به مـردم بگویند
و چیـزی را از مـردم پنهـان نکنند .در خفـا اقداماتی
را انجـام دادن و آن را در تاریـخ به ثبت رسـاندن ،چه
مشـکلی را از مـردم حـل میکنـد؟ دیگر اینکـه :در
اینکـه انتشـار ایـن مصاحبه از سـوی افراد یـا افرادی
در داخـل ،در شـرایط کنونـی بـا اهـداف خاصـی
صـورت گرفته ،تردیدی وجود ندارد .مختل سـاختن

مذاکـرات برجامـی وین ،کارشـکنی در برابر مذاکرات
با عربسـتان کـه درصدد ایجاد وفاق در منطقه اسـت
و تحتالشـعاع قـرار دادن انتخابـات  ۱۴۰۰ازجملـه
اهـداف منتشـرکنندگان ایـن مصاحبـه بوده اسـت.
قطعـاً تمـام اینهـا بـا منافع ملّـی در تضاد هسـتند
و اولیـاء امـور بایـد بـا تدابیـر عاقالنـه خـود مـوج به
راه افتـاده را مهـار کننـد و مانـع ضربه وارد شـدن به
منافع ملّی کشـور شـوند.
رابطه دیپلماسی و میدان
مسـیح مهاجـری در پایـان به ایـن نکته اشـاره کرده
کـه «:عـدهای درصـدد برآمدهانـد ظریـف را مقابـل
شـهید قاسـم سـلیمانی جلـوه دهنـد .ایـن هـم از
اهـداف انتشـاردهندگان ایـن مصاحبـه اسـت در
صورتـی کـه دقت در سـخنان ظریف نشـان میدهد
او برای سـردار سـلیمانی احتـرام زیادی قائـل بوده و
هسـت و نقد او متوجه سیاسـت جاری کشـور اسـت
کـه میدان را بر دیپلماسـی مسـلط کرده اسـت .این
درحالی اسـت هم سـلیمانی و هم ظریف خادم ملت
محسـوب میشـوند و بایـد محتـرم بماننـد .رابطـه
میان میدان و دیپلماسـی همـواره باید هماهنگی آن
دو بـا همدیگـر باشـد نـه سـلطه یکـی بر دیگـری و
اگـر قـرار اسـت سـلطهای وجود داشـته باشـد قطعاً
بایـد میـدان در خدمـت دیپلماسـی باشـد .بعضـی
افـراد به اشـتباه رابطه میـان میدان و دیپلماسـی در
آمریـکا را بـه عنوان مورد نقض سـخنان دکتر ظریف
مطـرح کردهانـد کـه نشـان از بیتوجهـی آنهـا بـه
واقعیـت امـر دارد .آمریـکا ،قدرت نظامـی ،اقتصادی،
فرهنگـی و رسـانهای را در خدمـت دیپلماسـی قـرار
داده و اجـازه نمیدهـد هرگـز از ایـن قاعـده تخطـی
شـود .شـیوه هماهنگی میدان و دیپلماسـی هنگامی
موفـق خواهـد بـود کـه هـر دو از خاسـتگاه مصالـح
نظـام نشـأت بگیرند .این هماهنگی همـواره میتواند
تضمینکننـده منافع ملّی باشـد و به سـدی در برابر
دوگانگیهـا تبدیـل گـردد .مـا متأسـفانه فاقـد ایـن
امتیـاز بـزرگ هسـتیم و بـه جزیـرهای عمـل کردن
عـادت کردهایـم.
امـا ایـراد اصلـی بـه رئیسجمهـور روحانـی و
وزیـر خارجـه ظریـف وارد اسـت کـه مطالـب را در
زمـان وقـوع بـا مـردم در میـان نمیگذارنـد و بـه
عناصـری همچـون گرداننـدگان مرکز بررسـیهای
اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری میـدان میدهنـد
بـرای تاریـخ کار کننـد نـه بـرای نیـاز روز جامعـه!.
بـه همیـن دلیل ،عـزم ایـن روزهـای جامعـه برای
نقـد مسـئولین را بایـد امـری مبـارک تلقـی کنیم
البتـه به این شـرط که انتقادکننـدگان از چارچوب
انصـاف و ادب خـارج نشـوند.

آگهي مناقصه عم

ومي شماره OR -400-100

شرکت عمران روش صنعت در نظر دارد " اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات و نگهداری و  shut downدر کارخانه
جات بهره برداری در تمامی سايتها منطقه گل گهر" را از طريق برگزاری مناقصه به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضیان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر با سرکار خانم رضوانی پور به شماره تماس
 09139453105و  09162724213در همه روزها بجز تعطیل از ساعت  8الی  14تماس حاصل نمايند .
نحوه تحويل مدارک :
 زمان تحويل پاکات مناقصه  :ساعت  11روز چهارشنبه مورخ  1400/02/15می باشد محل تحويل پاکات:سیرجان  ،شهرک صنعتی شماره يك  -نبش خیابان دوم  -واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت عمران روش
صنعت -نزد سرکار خانم رضوانی پور  -کد پستی 7014055040

واحد امور حقوقی و قراردادها
روابط عمومی
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/60ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه "طراحی ،تأمین و اجراي خط رينگ لوله
آب زهكشي و ملزومات مربوطه در معدن شماره  1شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" بصورت EPC
و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به آگاهی می رساند ،مهلت تحويل پاکات مناقصه از روز دوشنبه
مورخ  1400/2/13به روز دوشنبه مورخ  1400/2/27موکول گرديد .الزم به ذکر است ،اسناد مناقصه از
وب سايت اين شرکت به آدرس  WWW.GEG.IRاز بخش مناقصه و مزايده قابل دانلود می باشد.

ضمن ًا بازديد مجدد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/2/18مقرر شده است .شرکت
معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران
خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني وصنعتي گل گهر

آگهی تغییرات حســابداری کیان کارن تراز ســیرجان موسسه غیر تجاری به شــماره ثبت  318و شناسه ملی

برای مدت يكسال مالی انتخاب شدند  3- .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد  .اداره کل

 14007036997به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - : 1397/12/07محل موسسه در واحد

ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()1114348

ثبتی سیرجان به آدرس جديد :استان کرمان-شهرستان سیرجان-بخش مرکزی -شهر سیرجان –تختی-بلوار

آگهی تغییرات شــرکت پســته الماس خاورمیانه شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  2914و شناسه ملی

صادقی-خیابان قدس جنوبی پالک ،100-طبقه همكف -کد پســتی7813865773تغییر يافت و ماده مربوطه به

 10980199518به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ  1398/07/02تصمیمات ذيل اتخاذ شد - 1 :آقای محسن

شرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

صالحی شماره ملی  3060110840به سمت رئیس هیئت مديره  -آقای احسان صالحی شماره ملی  3060111502به

سیرجان ()1108437

سمت نائب رئیس هیئت مديره  -آقای مهدی صالحی شماره ملی  3071219822به سمت مديرعامل و عضو هیئت

آگهی تغییرات شرکت نظم آفرينان سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3761و شناسه ملی 14004525165

مديره - 2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل (چك  ،سفته  ،بروات) عقود اسالمی وساير نامه های

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/02تصمیمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :اعضاء هیئت مديره به

اداری با امضاء مديرعامل يا رئیس هیئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک

قرار ذيل به مدت دو سال انتخاب گرديدند - :آقای محمدرضا عسكری لری شماره ملی - 3060144125خانم سكینه

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()1114351

شــاهمرادی فريدونی شماره ملی  - 3071657579خانم فاطمه شاهمرادی فريدونی شماره ملی 2 3071650695

آگهی تغییرات شــرکت پســته الماس خاورمیانه شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  2914و شناسه ملی

 -آقای حامد خضری شماره ملی  3071790503بعنوان بازرس اصلی و خانم سارا امانی شماره ملی 3060056617

 10980199518به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/12/10تصمیمات ذيل اتخاذ شد

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت يكســال مالی انتخاب شدند  - 3 .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های

 :ســرمايه شرکت از مبلغ 30000000ريال به مبلغ  20000000000ريال منقســم به 100سهم 200000000ريالی از محل

شــرکت انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پرداخت نقدی شرکت طبق نامه شماره 3932/12101مورخ  1399/12/10بانك صادرات کرمان شعبه طالقانی افزايش

سیرجان ()1108462

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و

آگهی تغییرات شرکت پسته الماس خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2914و شناسه ملی 10980199518

موسسات غیرتجاری سیرجان ()1114352

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/07/02تصمیمات ذيل اتخاذ شد  1- :اعضاء

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور ايستا سازه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2083و شناسه

هیئت مديره به شرح ذيل به مدت دو سال انتخاب گرديدند - :مهدی صالحی شماره ملی  - 3071219822محسن

ملی  14003127132به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/12/25تصمیمات ذيل اتخاذ شد :

صالحی شماره ملی  - 3060110840احسان صالحی شماره ملی  2- 3060111502آقای مجتبی زيدآبادی نژاد شماره

نام شرکت به “ طرح و ساخت ايستا سازه بعد چهارم “ تغییر يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره

ملی  3071114151بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن نژاد صالحی شماره ملی  3060112721بعنوان بازرس علی البدل

کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()1122805

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

havaades.negarestan

گروه حوادث /علی عزیزی
وقــوع قتل فجیع در شــهرهایی با
شرایط ســیرجان که هم رسانههای
فعالــی دارد و هم مردمی ماجراجو،
همواره نمود بیشتری دارد .شاید در
جوامعی که مردم نسبت به حوادث
محلــی پیرامون خــود بیخیالتر
هســتند حوادثی ماننــد قتلهای
هولناک ،حاشیه و فضای احساسی
آرامتری ایجاد میکند.
شکی نیســت که وقوع قتل فجیع بر
میزان احساس امنیت شهروندان اثر
منفــی دارد اما آثار قتــل بعضاً برای
افرادی کــه در متن آن قــرار دارند
ویرانکنندهتر و بعضــاً جبرانناپذیر
خواهد بود .در موارد همسر ُکشی در
صورت داشتن فرزند ،تنها افرادی که
بیشترین آسیب به آنها وارد خواهد
شد فرزندان قاتل و مقتول هستند که
بخشــی از این آسیب جبرانناپذیر و
بخش دیگر به سختی جبران خواهد
شد .خانوادهای را تصور کنید که پدر یا
مادر به هر دلیلی توسط همسرش به
قتل رسیده و دو فرزند دارند و اگر در
آینده رضایتی اخذ نشود و طرف مقابل
قصاص شود ،چه سرنوشت تاریکی در
انتظار فرزندان خواهد بود .به همین
ســید رضا
منظور گفتوگو کردیم با
ّ
شهیدی کارشناس روانشناسی تا ابعاد
ایــن اتفاقات تلــخ را از زاویه زندگی
فرزندان قاتل و مقتول بررسی کنیم.
این کارشــناس روانشناسی میگوید:
اینگونه قتلها عمومــاً در زوجهای

0913 620 4535

حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان

@negarestan_news

بررسی آثار روانی همسر ُکشی بر فرزندان خانواده در گفتوگو با کارشناس روانشناسی

با ســن باال رخ نمیدهد و چون این
فجایع معمــوالً برای جوانترها اتفاق
میافتد ،عموماً بچههای آنها یا کودک
هستند و یا نوجوان .اگر به فرض مثال
یــک فرزند را کــودک و فرزند دیگر
را نوجوان در نظر بگیریم بیشــترین
آســیب به فرزند نوجوان این خانواده
شدت به پدر
وارد میشــود .فرزند به ّ
و مادر خصوصاً مادر نیاز دارد و وقتی
در ســنین پایین از وجود مادر و پدر
بیبهره شود از نظر روحی ،شخصیتی و
جدی میبیند .از طرفی
تربیتی آسیب ّ
کودک برای اینکه در بزرگسالی بتواند
شخصیت سالمی داشته باشد و بزرگی
کند باید در بچگی ،بچگی کرده باشد
و یکی از ضروریات بچگی کردن هم
این است که کودک با اتفاقات ناگوار
دنیای بزرگساالن مانند قتل ،جنایت
و  ...آشــنا نشده و ذهن او درگیر این
مسائل نشــود .برای همین است که
روانشناســان تأکید دارند کودکان به
هیچ وجه مسائلی مانند قتل یا جنایت
را حتی از طریق فیلم و ســریال هم
تماشا نکنند .چرا که اگر ذهن کودک
اسیر دنیای بزرگســاالن شود نشاط
کودکانه از بین مــیرود .حال فرض

پس مرگ
امان از ِ
کنید کودکی در شرایطی قرار بگیرد
که در حادثهای مانند همسر ُکشــی
مادر یا پدر او به قتل رســیده و قاتل
نیز گرفتار حبس است .او در بدترین
شرایط ممکن قرار دارد و اثرات منفی
فراوانی بر روان او وارد میشــود .این
کودک یک مرتبه طی چند ساعت از
فضای خانواده خود وارد فضای خانواده
دیگری میشود .ناگهان روش و فضای
تربیتــی حاکم تغییر پیــدا میکند.
همچنین به علت درگیری سرپرست
جدید و خویشــاوندان با حادثه قتل،
فضایی که کودک در آن حضور دارد

بســیار ناآرام و مســموم خواهد بود.
رفتار متفاوت کودک را دچار دوگانگی
میکند و حال روحی او کام ً
ال به هم
میریزد .برای کودک در سنین پایین
پدر مظهر امنیت است و وقتی قتل،
آن هم از سوی پدر رخ میدهد ،نگاه
کودک به عامل تأمین کننده امنیت
به ناگاه تغییر میکند .مظهر امنیت به
نماد ناامنی و کسی که مادر را کشته
تبدیل میشود و این احساس ناامنی
تا پایان عمر با وی همراه خواهد بود.
احساس عدم امنیت از نزدیکان باعث
میشود کودک پرخاشگر شده و نتواند

رابطه خوبی با اطرافیانش برقرار کند.
او نه تنها به اطرافیان بلکه به دنیا به
دید محلی ناامن نگاه میکند .از سوی
دیگر کمبود محبت و نقش حمایتگر
مادر بســیار آثار ســوءی بر کودک
خواهد گذاشت.
سید رضا شهیدی تصریح کرد :سن
ّ
نوجوانی سن بحران هویت است .یک
نوجوان اگر در یک شرایط عادی و در
یک خانواده عادی مشغول به زندگی
باشــد به صورت خود به خود دچار
بحران هویت میشــود .پیش خود
میپرســد ،من که هستم؟ چه کاره

 به علت درگیری سرپرست جدید و خویشاوندان با حادثه قتل ،فضایی که کودک در آن
حضور دارد بسیار ناآرام و مسموم خواهد بود .رفتار متفاوت کودک را دچار دوگانگی میکند و
حال روحی او کامًال به هم میریزد .برای کودک در سنین پایین پدر مظهر امنیت است و وقتی
قتل ،آن هم از سوی پدر رخ میدهد ،نگاه کودک به عامل تأمین کننده امنیت به ناگاه تغییر
می کند .مظهر امنیت به نماد ناامنی و کسی که مادر را کشته تبدیل می شود و این احساس
ناامنی تا پایان عمر با وی همراه خواهد بود .احساس عدم امنیت از نزدیکان باعث می شود
کودک پرخاشگر شده و نتواند رابطه خوبی با اطرافیانش برقرار کند
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هستم و قرار است چه کاره شوم .چرا
دارم با این شــرایط زندگی میکنم
و ...یــک نوجوان در شــرایط عادی
نیاز به آرامش ،دیده شــدن ،احترام
و پشــتیبانی دارد تــا بتواند دوران
بحران هویت را با ســامت از جنبه
روحی طی کنــد .حال فرض کنید
یک نوجوان در دوران بحران هویت
دچار بحران بسیار بزرگتر و ناگوارتر
دیگری نظیر همسر ُکشی توسط پدر
یا مادرش شــود .مدام به این حادثه
و جنبههــای آن فکر میکند .ذهن
شــدت درگیر میشود .با خود
او به
ّ
فکر میکند که من با چه کسانی(!!!)
زندگی میکــردم .ذهنیت دیگری
نســبت به پدر و مادر پیدا میکند.
سؤاالتی زیادی در ذهن او به وجود
میآیــد و میتواند این نوجوان را به
سمت پرخاشگری ،رفاقت با دوستان
ناباب ،اعتیــاد و خدای ناکرده حتی
خودکشی پیش ببرد .بنابراین برای
کاهش آســیبهای چنیــن اتفاقی
بایســتی در مرحله اولیه با کودک
و نوجــوان به طرز صحیح همدردی
کــرد .دوم کودک و نوجوان را از این
فضــای بحرانی به وجــود آمده دور
کننــد و در نزد آنهــا به هیچ وجه
درخصــوص قتل صحبــت نکرده و
پیگیــری ماجرا را درحضــور آنها
دنبــال نکنند .در مرحله ســوم این
کودک و نوجوان نیاز به مشــاوره با
یک روانشناس دارند که بتواند برای
گذر از این بحران و کاهش آسیب آن
به آنها کمک کند.

پرونده اختالس  11میلیاردی در انتظار حکم

گروه خبر :پرونده اختالس  ۱۱میلیــارد تومانی که
توسط عامالن معدودی در بیمارستان شهید باهنر شهر
کرمان انجام شده بود به صدور حکم نزدیک شده است.
این خبر را معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی دانشگاه
علوم پزشــکی کرمان گفت و افزود :این پرونده ســال
گذشته کشف شــد که با ارجاع آن به دستگاه قضائی
همهی عوامل اختالس شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ،مســعود مقدری اظهار کرد :دانشگاه

علوم پزشــکی از نظارت دســتگاههای بیرونی همواره
اســتقبال کرده و به خصوص در این موضوع خاص از
هرگونه همکاری دریغ نداشــته که خود باعث پیبردن
و کشــف حقایق شده است .وی افزود :این اختالس که
توسط عامالن معدودی در بیمارستان شهید باهنر شهر
کرمان انجام شــده بود در سال گذشته کشف شد که
با ارجاع پرونده به دســتگاه قضائی منتظر صدور حکم
هستیم.سازمان بازرسی کل کشور در خبری اعالم کرد:

در راستای بررسی عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی
استان و یکی از بیمارستانها مالحظه شد مسئول امور
مالی بیمارســتان ،از ابتدای ســال  ۱۳۹۸با مشارکت
پیمانــکاران دارویی ،طبخ و توزیع و خدمات و تنظیف
اقدام به ثبت  ۱۱۰میلیارد ریال سند صوری در سیستم
حسابداری بیمارستان کرده و تا زمان کشف جرم مبلغ
 ۸۴میلیارد ریال از وجوه بیمارستان به این پیمانکاران
پرداخت شده است.
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نقد و نظر

حال شهرمان خوب نیست

اینجا یک مادر میمیرد
از کبر و خود پرستی بردم ِز یاد خدا را /
او پــــرده پوش به عیبم من پرده در حیا را

سحر ایرانمنش
در این روزهای تلخ و درگیری همه با کرونا ،دلمان یک تیتر خوب میخواهد
تا حالمان بهتر شــود ،تا امیدمان به بازگشت به زندگی بیشتر ،ولی....
« پیدا شــدن سر زن جوان در ســطل زباله!» چه تیتر وحشت انگیزی
!!! یک زن به وحشــیانهترین شکل ممکن به قتل میرسد و هنوز کسی
نفهمیــده چه اتفاقی افتاده ،فقط گفتند َمــرد در حالت عادی نبوده و
بــا چاقوی میوهخوری ســر زن را بریده ....،و چــه حرفهای بیپایه و
اســاس بین مردم شهر که رد و بدل نشــد ...این اتفاق داشت کمرنگ
میشد و حرفها کمتر که ناگهان عکسی منتشر شد و تیتر زدند«:پیدا
شــدن جنازه یک زن در حومهی شهر! » این قضیه هم داشت فراموش
میشــد که حرف مردم شــد :دو مرد جنازه زن جوان را از ماشین به
بیــرون پرت کرده و فرار کردند ...هر کســی حرفی زد و شــد قصهی
یک کالغ و چهل کالغ محافــل گروهی و خانگی! چقدر حالمان بدتر
شــد با این خبرهای ناامن! مدت زیادی نگذشــت که دوباره تیتر زده
شــد« :دو خواهر ،یکی با جسم ســنگین کشته شد و دیگری به شدت
مصدوم گردید و به بیمارســتان منتقل شــد!» باز در شهر حرفهای
بیپایه و اســاس پخش شد و آخر مشخص نشد قضیه چه بوده است...
هجمهی ناباوری بود ،به فاصله چند ماه ،زنها کشــته شــدند و مردم
فقط حرف زدنــد ،اما این اتفاقات پایانی نداشــت ..چون ناباورانه تیتر
زدنــد «:جنازه ســوخته یک زن جــوان در میان شــعلههای آتش!»
حرفها دوباره شــروع شــد بیآنکه کســی از اصل ماجرا خبر داشته
باشــد ..فقط از تراژدی تلخ و تکراری خیانت میگویند ! و این تهمتها
و حاشــیهها شــده راهی برای فرار از اصل واقعیت و توجیه کار کسانی
که نامشان فقط همسر اســت ...خبرهای ویران کنندهای که نه به من
آرامش میدهد نه به شما حس خوب! اینجا چه خبر است؟
انگار قصه کشتن زنها سریالی شده و برای مردم عادی! هر بار ببینن و
بش َن َون یک زن کشته شد! فقط شیوهی کشتن عوض میشود ،در حالی
فکر نمیشود که این زن مادرست ،آن زن فرزند دارد ! این انسان است
که حق حیات دارد اما به دســت یک اجنبی از پای در میآید ،سوخته
میشود ،آن یکی سرش جدا میگردد ،این یکی از ماشین پرت میشود.
جــواب پدر و مــادر و فرزند او را که میدهد؟ غافــل از اینکه حرف و
حدیــث مردم ،شــایعهها و یک کالغ و چهل کالغها تمام میشــود و
فرزندان معصوم چه میماند
شایعه پخشکنها میروند اما در ذهن این
ِ
و چه میگذرد؟ چرا قتل؟ چرا جنایت؟ هیچ خطایی جرمش کشــتن،
ســر بریدین ،جسم سنگین به ســر زدن و سوزاندن نیست! یک لحظه
بیندیشــیم چه میکنیم و این همه خشونت و قتل برای چیست؟ چرا
اینقدر حال شهرمان را بد میکنیم ....چرا؟

فراخوان شماره 1400-1
انجام امور نگهدا ری ،بهره ربداری و تعميرات روتین و بلند مدت نيروگاه سيکل رتکيبي گهران سيرجان
(پیش ارزیابي توان اجراي كار)

شركت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی یک مرحله ای نسبت به شناسایی
شركت های واجد شرایط زیر جهت انجام امور نگهداری ،بهره برداری و تعمیرات روتین و بلند مدت اورهال نیروگاه

سیکل تركیبی گهران سیرجان اقدام نماید.

دعوت به پیشارزیابي صالحیت ،به منظور ارزیابي و انتخاب پیمانکاران مجربي انجام مي شود كه درصورت احراز

صالحیت ،از ایشان جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل آید.

موضوع :قرارداد بهرهبرداري ،تامین قطعات ،انجام تعمیرات برنامه ای و تعمیرات غیر برنامه ای و نگهداري نیروگاه گهران
براي یک دوره پنج ( )5ساله و قابل تمدید تا ده ( )10سال

محل اجرا كار :استان كرمان -شهرستان سیرجان -نیروگاه گهران مالک نیروگاه  :شركت گهر انرژي سیرجان
مدت اجراي كار :دوره پنج ( )5ساله و قابل تمدید تا ده ( )10سال

مشخصات كلي پروژه :بلوک اول نیروگاه گهران سیرجان دارای دو واحد گازی  V94.2-MAP2Bبا ظرفیت اسمی

 183مگاوت برای هر واحد گاز و بخش بخار به ظرفیت اسمی  164مگاوات (  2بویلر به همراه یک واحد توربین بخار) كه
واحد های گازی از سال  1395سنکرون و مورد بهره برداری قرار گرفته است .

مهلت تهیه و تحویل اسناد :از تاریخ درج آگهي به مدت 14روز
حداقل شرایط الزم براي پیشارزیابي صالحیت:

الف) داشتن پروانه صالحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه  ،صادره از وزارت نیرو  ،معتبر و دارا بودن ظرفیت آزاد
ب) داشتن متوسط گردش مالي معادل حداقل هشتاد ( )80میلیارد ریال درسال ،در دورة پنج سالة اخیر
پ) داشتن پنج ( )5سال تجربة قابل قبول در زمینة بهرهبرداري ،تعمیر و نگهداري نیروگاههاي سیکل تركیبي

ت) داشتن سیستم مدیریت كیفیت طبق استاندارد ISO 9001: 2015
ث) دارا بودن پرسنل فنی و متخصص كارآمد و با سابقه كار مفید و همچنین داشتن حداقل  5مورد سابقه انجام تعمیرات بلند مدت اورهال نیروگاه
های سیکل تركیبی( از نوع ) V94.2
ج) داشتن وضعیت مالي باثبات ،با دسترسي به امکانات مالي كافي به منظور تأمین نقدینگي الزم براي اجراي قرارداد،كه معادل بیست( )20میلیارد
ریال ،بدون در نظر گرفتن تعهدات متقاضي بابت قراردادهاي دیگر برای شروع فعالیتهای ذیل این قرارداد كنار گذاشته باشد.
چ) سابقة مراجعه به مراجع قضائي قابل قبول براي كارفرما (عدم مراجعه یا نداشتن محکومیت).
نتایج بررسي تقاضاهاي ارسالي درزمان مقتضي به متقاضیان اعالم خواهدشد .فقط شركتها و مشاركتهاي تأییدشده ،طبق این پیشارزیابي
صالحیت به شركت در مناقصه دعوت خواهند شد.
نحوه تحویل اسناد  :اسناد تسلیمی می بایست بصورت پاكت الک و مهر شده ارائه گردد
محل تحویل اسناد تکمیل شده : :تهران-خیابان فرشته ،خیابان بیدار-پالک  9شركت گهرانرژي سیرجان -امورقراردادها
پاسخگویی به سوأالت  :پاسخگویی به سوأالت و ابهامات احتمالی مناقصه گران در دوره تعیین شده برای تهیه و تحویل اسناد،از ساعت  8صبح
الی  15بعد از ظهر و از طریق تماس با واحد امور قراردادهای این شركت به شماره تماس  021-26232873داخلی  125امکان پذیر خواهد بود.
الزم به ذكر است كارفرما در رد یا قبول مدارک مناقصه گران در تمام مراحل بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران هرگونه خسارتی اختیار تام دارد.

امور قراردادهاي شركت گهر انرژي سیرجان

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

پروردگار متعال در سوره مبارکه
«دخان» دربار ه فضیلت شب قدر
میفرماید « :ما قرآن را در شبی
فرخنده نازل کردیم؛ زیرا که هشدار
دهنده بودیم .پس در آن شب
هر کاری محکم و استوار میشود».
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 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :
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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید
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معاون دادستان سیرجان:

جامعه خالی از جرم نداریم
بیژن ادبی:

 انتظار ما از رسانه ها بیشتر است

| تیم فوتبال گلگهر |

حضور تیم فوتبال گل گهر سیرجان در
جمع  8تیم پایانی (یک چهارم نهایی
)جام حذفی کشور یک اتفاق خوب
برای عالقمندان فوتبال در این شهر
است .این تیم عصر پنجشنبه
با شکست سه بر صفر تیم پارس
جنوبی جم به این مرحله رسید .قبل
از آن تیم فوتبال آرمان گهر پس از
غلبه بر ملوان انزلی ،روز دوشنبه با
شکست استقالل خوزستان از تیم های
صدرجدول لیگ یک کشور به دومین
پیروزی ارزشمند خود در هفته های
اخیر دست یافت تا هفتهی خوبی برای
فوتبال سیرجان رقم خورده باشد.

| تیم فوتبال آرمانگهر |

در جریان جلســه هماندیشی نمایندگان رسانهها با مســئوالن برگزاری انتخابات
که با صحبتهای معاون سیاســی امنیتی فرماندار پیرامون انجام مراحل مختلف
انتخابات شــوراها همراه بود ،بخشی از جلسه به انتقادات رسانهای پیرامون آنچه
«تخلفات انتخاباتی» میگفتند ســپری شد .در این جلســه قاضی قدیمی معاون
دادســتان عمومی و انقالب سیرجان که به نمایندگی از دستگاه قضایی در جلسه
حضور یافته بود به برخی ســؤاالت رســانهها پاســخ داد .وی با اشاره به ضرورت
برگزاری چنین جلســاتی با حضور اهالی رســانه ضمن استقبال از جلسات مشابه
گفت :بیشک چنین تعاملی ازسوی ما و رسانهها باید در چنین محیطهایی برگزار
و شــرایط جامعه رصد شــود .برگزاری چنین جلساتی این ُحســن را دارد که از
نزدیک با دغدغههای اهالی رسانه در موضوعات مهم اجتماعی مثل انتخابات آشنا
میشــویم .وی افزود :همانگونه که ما و هر مجموعه ســازمانی دیگری قوانین و
رســالتهای مشــخص در این خصوص داریم ،مطبوعات نیز از قوانین مشخصی
مقدس است .قاضی قدیمی گفت:
برخوردار هســتند و رسالت رسانه بســیار واال و ّ
البته من مســئله عدم شفافیت را که از سوی شما مطرح شد نمیپذیرم که آن را
بدون مستند مطرح کنید و افکار عمومی هم دچار مشکل شود .در مورد انتخابات
گذشــته شوراها باید بگویم که بسیاری ادعاها و گزارشهای تأیید نشده را شخصاً
خودم با حضور در محل بررســی کردم اما حقیقتاً مستندات کفایت نمیکرد .مث ً
ال
میگفتند در فالنجا کیف گذاشتهاند و سبد سبد پول میدهند.
ما با مجوز مســئوالن دستگاه قضا و دادستانی رفتیم و از نزدیک مسئله را بررسی
کردیم اما وقتی از نزدیک بررســی کردیم ،مدرک مســتندی بــرای احراز جرم و
برخورد قضایی نبود .وی در ادامه با اشــاره به طرح تحول قضایی که اخیرا ً توسط
رییس قوه قضاییه مطرح شده است ،افزود :قاعدتاً ما هم به عنوان دستگاه قضایی،
ضعفهایی داریم ،به هر حال وقتی میگویند تحول در قوه قضاییه ،یعنی ایراداتی
بــوده که در رأس قوه به دنبال مرتفع کردن آن موارد هســتند .ما این موضوع را
میپذیریم اما آنســوی قضیه یعنی اشتباهات رسانهها را هم باید دستاندرکاران
رســانهها و مطبوعات محلی ببینند و بررســی کنند .نشــریهای که اخالق و ادب
را زیرســؤال میبرد و به دنبال انتقام شــخصی اســت ،کجــای کارش مطابق با
قانون یا رســالت مطبوعاتیاش اســت؟ اگر مسئولی در شــورا یا هرجای دیگری
ماننــد ریاســت جمهوری نقطه ضعفــی دارد و نقدی به او داریــم ،باید این نکته
را هــم در نظر بگیریم که مــا خودمان او را انتخاب کردیــم .مقام معظم رهبری
نظرگرفتن همه جوانــب ،انتخاب اصلح
همواره میگویند ســعی کنید که بــا در
ِ
داشــته باشید .ایشــان اینهمه تأکید میفرمایند که نقد کنید اما تخریب نکنید.
در حقیقــت ،مطبوعــات میتوانند تواناییها و ظرفیتهــای کاندیداها را بگویند،
حتــی میتوانند به نقاط ضعف آن کاندیدا اشــاره کنند امــا نباید تخریب کنند.
وی گفت :در همین جلسه برخی مدعی شدند که مجریان انتخابات شفافیت ندارند،
اص ً
ال اینگونه نیست .ما مجری قانون هستیم و طبق بخشنامهها و دستورالعملها
با رعایت اصل شــفافیت عمل میکنیم .حال من سؤالی از شما رسانهها داریم ،آیا
ما جامعه عاری از جرم داریم؟ اگر باشد که مدینه فاضله است! اینطور نیست و ما
هستیم که باید به اتفاق هم نواقص را شناسایی و جامعه را بسازیم.

هفتهای خوب
برای فوتبال
سیرجان

| عکسها :سیّد حسین موسوی |

چه کسی فایل صوتی ظریف را منتشر کرد !

انتشــار فایل صوتی وزیر خارجه و رساندن آن
به شــبکههای بیگانــه جنجالیترین خبر حال
حاضرکشــور اســت .پروندهای که تاکنون 15
ممنوع الخروجی داشته است.
اما بر ســر اینکه چه کســی یا کســانی فایل
مصاحبه وزیر خارجه را منتشــر کــرده و یا در
مســئولیت خود کوتاهــی کردهانــد خبرهای
متناقضی منتشــر شده اســت .اولین متهم این
رویداد حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رییس
جمهــور و رییس مرکز اســتراتژیک ریاســت
جمهوری اســت که گفته میشــود از اســناد
محرمانه دولــت در این مرکز به خوبی حفاظت
نکرده اســت .او روز پنجشنبه از سمتش برکنار

شــد تا اولین قربانی این پرونده جنجالی باشد.
برخیها بــه مخالفان ظریف در صدا و ســیما
نیز اشــاره میکنند و میگویند آنها با علم به
گفتههای این فایل صوتی تصمیم به تعجیل در
پخش مجموعه جدید تلویزیونی گاندو و مستند
داســتان اتم نمودند( .شــنیده شده مصاحبهی
محمدجواد ظریف با حضور ســه تن از نزدیکان
دولت و اجرای آنها روز ششــم اسفندماه سال
 ،۱۳۹۹در اســتودیو برنامه «سالم صبح بخیر»
شــبکه سه سیما در باغ کتاب تهران ضبط شده
و صدا و سیماییها توانســتهاند به محتوای آن
دست یابند) اما دیگر متهم این جریان نزدیکان
احمدینژاد هستند که گفته میشود فایل را به

جناب آقای دکتر شکوهی

انتصاب شایسته و به جای جنابعالی را به عنوان رئیس سازمان انتقال خون استان کرمان
تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خداوند منان توفیقات روز افزون و خدمت سرشار از شور
و نشاط در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی برای شما آرزومندم.
جواد جهانشاهی ،نماینده شورای بخش بلورد در شورای سیرجان

شبکههای خارجی فرستادهاند .روزنامه اعتماد روز
چهارشنبه در همین رابطه نوشت :سعید آگنجی،
روزنامهنگار ساکن فنالند مدعی شد این فایل از
طریق نزدیکان محمود احمدینژاد به دســتش
رسیده اســت( .عالوه بر ادعای این روزنامهنگار
ایرانی مقیم خارج ،استناد برخیها در این رابطه
این اســت که پیش از این کانالهای نزدیک به
محمود احمدینژاد خبر دادهبودند مخاطبان تا
قبل از انتخابات منتظر یک بمب خبری باشند).
در هر حال بایــد پذیرفت صرفنظر از محتوای
قابل نقد این مصاحبه ،انتشار آن در شبکههای
خارجی از ســوی هر کس باشــد با مصالح ملّی
همخوانی ندارد.

نگاه آخر

ّ
برای حفظ منافع ملی

شهرام نیکویان

هفته گذشــته و بنا به دعوت فرمانداری ســیرجان بــه عنوان مجری
انتخابات ،اصحاب رسانه شهرستان در محل سالن کنفرانس فرمانداری
گرد هم آمدند .نشســتی به میزبانی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری
و بــا حضور برخی مســئوالن فرهنگی ،اجرایی و قضایــی .نگارنده این
گردهمایی را بهانهای قرار داد تا در یادداشــتی به نقش مهم رســانهها
در بحــث انتخابات بپــردازد اما از آنجایی که احتمــال کاهش میزان
جدیترین دغدغه این روزها در
مشــارکت مردم به عنوان مهمترین و ّ
محافل سیاسی مطرح میشود ،اهمیت واکاوی و پرداختن به علل و ارائه
راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی دو چندان خواهد بود .واقع
بینانه به زعم بســیاری از تحلیلگران با بحران اعتماد آسیبدیده مواجه
هســتیم و اگر امروز با نگاهی آسیبشــناختی توسط دلسوزان انقالب
اســامی برای حل این فاجعه اجتماعی و سیاســی چارهاندیشی نشود
ممکن است فردا فرصتی برای جبران خسارات وارده باقی نماند.
در این میان هر چند میزان مشــارکت عمومی در پای صندوق رأی به
عوامل متکثری بســتگی دارد اما بدون تردید با عواملی چون کارآمدی
سیســتم مدیریت کشــور ،عملکرد مدیریتی مســئوالن تصمیمگیر،
پاسخگویی مســئوالن در مقابل مردم و وعدههای داده شده و برآورده
شــدن مطالبات عمومــی رابطه مســتقیمی دارد و از قضا در این بین
رســانهها که نقش قابل توجه و بیبدیلی در این راســتا برعهده دارند
همانگونه که در یک سو تریبون و حلقه واسطی برای انعکاس مواضع،
دســتاوردها ،برنامهها و اهداف و بستری برای پاسخگویی مسئوالن به
شــمار میروند به عنــوان رکن چهارم دموکراســی و نمایندگان افکار
عمومی قلمداد شــده تا صدای مردم را به گوش مســئوالنی برسانند
که باید در مقام عمل خود را پاســخگوی مشکالت مردم بدانند .در این
بین هر چند معضالتی چون فقر ،بیکاری ،تورم افسارگسیخته در کنار
شرایط سخت تحریمهای خارجی ،زنگ خطر را برای کشور به صدا در
آورده اســت اما نمیتوان از نظر دور داشت که امروز در شرایط ویژه و
حساســی قرار داریم که به خصوص در عرصه بینالملل بیش از پیش
نیازمند اقتدار ،تقویت انســجام و همگرایی ملّی میباشیم و الزم است
رســانهها به عنــوان یکی از ابزارهای مهم و تعیین کننده در تشــویق
مردم به حضور در پای صندوق رأی و سهیم شدن در تعیین سرنوشت
خود نقشآفرینی کنند و در این راســتا منویات دلسوزانه و راهگشای
مقام معظم رهبری در خصوص نقش رسانهها در نقد و نظارت ،آگاهی
بخشی،تشــویق مردم به انتخاب اصلح و پاسداری از انتخابات به عنوان
یــک نعمت الهی به عنوان نقشــه راهی پیش روســت تا با بهرهمندی
از این رهنمودها و آگاهی بخشــی به مــردم برای یک انتخاب صحیح
و سرنوشتســاز در ایجاد شــور انتخاباتی که الزمه افزایش مشارکت
میباشد سهیم شوند.
ناگفته نماند نگاهی گذرا به فضای حاکم بر رســانههای خارج از کشور به
خصوص رسانههای معاند فارسی زبان که از مدتها قبل با فرصتطلبی و
تولید محتوای خاص جهت دهی ،تفرفه افکنی و مأیوس کردن مردم ایران
از حضور در پای صندوق رأی را در دستور کار دارند میتواند اهمیت بیشتر
این انتخابات را نمایان سازد ،انتخاباتی برای تعیین سرنوشت و حفظ میراث
ارزشمند و گرانمایهای چون ایرانی آزاد و مقتدر با رویکرد حفظ منافع ملّی
در برابر بیگانگانی که جز تضعیف کشور به چیزی نمیاندیشند.

مفقودی کارت هوشمند

کارت هوشــمند راننده به نام شهریارسجادیان
فرزند اکبر به شماره ملی  ۳۰۷۰۵۸۷۷۷۱مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

