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شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" اجرای شبکه پسیو ساختمان های ویال و اداری
جدید " خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا كليه
متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناداستعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت -
مناقصه و مزايده دانلود نمايند.مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روزيکشنبه مــورخ  1400/06/28در
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.ضمن ًا بمنظور بازديد از
محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز دوشنبه مورخ  1400/06/22براي متقاضيان پيش بينی گرديده
است  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله
بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

كميسيون معامالت شركت معدني وصنعتي گل گهر
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دکتــر حســین
حسینی نژاد
از قدیــم گفتهانــد
هرکجاآب هســت،
آبادی هم هســت .بله موضوع آینده آب
است؛ پس دقیقاً میدانیم که میخواهیم
راجع به چــه چیزی صحبت کنیم؛ راجع
به آب و آینده آن در یک شهر احاطه شده
میان قناعت کویر ،ولع کشاورزی و حرص
صنعت.
بــا اینکه برای این اقلیــم کمآبی حکایت
غریبی نیست ،اما باید بپذیریم که شرایط
فعلی بیش از آنکــه مولود قهر طبیعت
و کاهــش مواهب طبیعی باشــد ،نتیجه
توسع ه نابخردانه ،بیتوجهی به آینده ،سوء
مدیریت و باور نداشتن به تجدید ناپذیری
منابع است .موضوع کمآبی آنقدر اهمیت
دارد که بســیاری از کارشناســان ،بحران
آب را یکی از مخاطره آمیزترین تهدیدات
زیســتمحیطی آینده دانســتهاند .آنها
کمبود آب شــیرین را بعد از تغییر اقلیم،
دومین چالش بشــر در قرن  21میدانند
و حتی برخی معتقدند در سال  2025این
مسئله اصلیترین موضوع جهان خواهد بود.
تقاضای روزافزون برای آب در برابر عرضه
محدود آن ،هم چون آتش زیر خاکســتر
منبع بالقوه منازعات آینــده خواهد بود.
اگر چه عمده مصرف آب در کشور مربوط
به بخش کشاورزی است اما این به معنی
غفلت از ســایر بخشها نیســت بنابراین
هدف ما در این نوشــتار تمرکز بر تهدید
مصــرف آب در بخش صنعتی و معدنی با
تمرکز بر منطقه گلگهر سیرجان خواهد
بود .البته این به هیچ وجه معنای مخالفت
و تقابل با گسترش خردمندانه این صنعت
نیســت اما چه کنیم که گلگهر در جایی
بار افکنده است که به گفته مرحوم استاد
باستانی پاریزی «آب برای مردمش آنقدر
ارزشمند است که باغبانهای آن بارها در
زمستان برای اینکه جلو آبی را که رو رفته
بگیرند ،تنه خود را جلوی آب انداخته و با
بیل خاک بــر تن خود ریختهاند تا به این
تدبیر آب هدر نرود».
◄ ◄ صنایع آهــن و فوالد منطقه
گلگهر در حال حاضر چه میزان آب
مصرف میکنند؟
آب و انرژی جــزو جریانهای حیاتی در
صنعت آهن و فوالد هســتند ،این صنایع
با مصــرف باالی آب در واحدهای مختلف
گندلهسازی ،احیای مستقیم ،کوره قوس
و نــورد جزو مصــرف کننــدگان بزرگ
منابع آبی در صنعت به حســاب میآیند.

مکعب آب اســت رقمی بیش از دو برابر
میزان آب مصرفی فعلی.

ناگهان چقدر زود دیر میشود!
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آهن اسفنجی

شمش فوالدی
ورق فوالدی

سایر محصوالت
آلیاژی و نوردی
جمع کل

اولین بن بست در انتخاب شهردار؟

با سرنوشت شهر
بازی نکنید

یادداشت خبرنگار

شــورای شــهر به رغم دعوت عمومی و طی کردن
فرایند مرحله به مرحلهی انتخاب شــهردار ،سرانجام

درخواست معاون دادستان از کسانی که
در فضای مجازی فعالیت بانکی دارند

مراقب  درگاههای
جعلی  باشید

میزات تولید فعلی

درافق

(میلیون تن)

گندله

ســهم عمده منطقه گلگهــر در زنجیره
تولید فوالد مربوط به تولید کنســتانتره
آهن و گندله اســت .به گفته کارشناسان
مستقر در این بخش ،برای تولید یک تن
کنستانتره آهن در حدود نیم متر مکعب
( 500لیتر) آب مورد نیاز اســت .به طور
مثال برابر گزارشات منتشر شده در طول
بهرهبرداری از خط اول تولید کنســانتره
مقدار آب برای تولید هر تن کنسانتره در
شرکت گهرزمین بر اســاس قرارداد 460
 liter/tonدر نظر گرفته شــده است ،اما
همانطور که نمــودار مصرف آب خطوط
یک و دو شرکت گهرزمین نشان میدهد
میزان مصرف هر خط عددی بین50000
در کمتریــن و105000متــر مکعب در
بیشترین حالت در ماههای مختلف سال
نوســان داشته اســت به طوری میانگین
مصرف ماهانه هر خــط چیزی در حدود
نزدیک به  80000متر مکعب بوده است.
بر این اســاس بــرای تولیــد  2میلیون
تــن محصــول چیــزی در حــدود دو
میلیــون متــر مکعب آب مصرف شــده
اســت یعنی بــه ازای هر تن کنســانتره
یــک متر مکعــب آب مصرف میشــود.
برابر آمار در سال  1399در منطقه گلگهر
در حدود  17/5میلیون تن کنســتانتره و
14/2میلیــون تن گندله تولید شــده که
برای این مقدار محصول  31/7میلیون متر
مکعب مورد استفاده قرار گرفته است .عالوه
بر این در حدود 4میلیــون تن انواع آهن
اســفنجی نیز در این منطقه با استفاده از
روش قائم تولید شده که نیازمند مصرف 2
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 5نفر را به دور نهایی برد و از آنها برنامه خواســت
تا بر اساس شناخت قبلی و نیز برنامههای ارائه شده
از میان آنها دو نفر و از میان دو نفر نهایتاً شــهردار
خود را با اکثریت آرا انتخاب کند.
کار که به اینجا رسید تصور همه بر این بود یک گام
تا انتخاب شــهردار بیشــتر نمانده و چهارشنبه شب
پس از اخذ آخرین برنامه از آخرین نامزد شهرداری،
شهردار جدید شــهر مشخص و کار تمام میشود اما
زهی خیال باطل چرا که مرغ برخی اعضا یک پا دارد
و باید نامزد مورد نظر حتی اگر رأی هم نداشته باشد
به شــهرداری بیاید .جالب اینکــه از دو نفری که با
آرای اکثریت همین شــورا به مرحله فینال رسیدند
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و از نقطه ابتدایی تا پایانی تولید ،شــامل
بهرهبرداری از معدن ،تولید کنسانتره ،تولید
گندله ،احیا و فوالد سازی ،کمتر از  6لیتر
است .برای سایر فوالدسازیهای کشور نیز
بعید بهنظر میرســد که این عدد بیش از
 10تا  12لیتر باشد .بر این اساس حداقل
 3/6میلیــون متر مکعب آب نیز برای این
محصوالت آلیاژی و نوردی مورد استفاده
قرا گرفته است.
◄ ◄ مصرف آب منطقه گلگهر دو و
نیم برابر مصرف شهرستان
به طور کلی برای تولید  36/3میلیون تن
انواع محصول در ســال  1399در منطقه
گلگهر در حدود  43/3میلیون متر مکعب
آب مصرف شــده ،چیزی بیش از ظرفیت
سد تنگوئیه که ســاالنه  40میلیون متر
مکعب آب را در خود جای میدهد .البته
این مقدار به غیر از آبی است که در بخش

◄ ◄ خسرو زتشنگی به بیابان هجر
سوخت /ای آب زندگی ،تو به جوی که
میروی؟
یک مقایسه ســاده دیگر میتواند میزان
مصرفــی آبی کــه در این صنعــت مورد
استفاده قرار میگیرد را ملموستر نماید.
اگر میزان مصرف خانگی  620لیتر در روز
برای هر خانوار  4نفــره ایرانی که معادل
حدودا  18متر مکعب در ماه اســت را در
نظر بگیرید آنگاه خواهید دید مقدار آبی
که برای تولید  18تن کنستانتره یا گندله
و یــا  2تن فوالد مصرف میشــود برابر با
مصرف یک ماه یک خانوار  4نفره است.
به گفته مجیدمیرشــاهی رییس اداره آب
و فاضــاب ســیرجان در مجموع مصرف
سالیانه آب شهرستان سیرجان و نجفشهر
 18میلیون متر مکعب است ،بنابراین میزان
آب مصرفی که فقط جهت تولید محصول
در منطقه صنعتی گلگهر در طول یکسال
مصرف میشود تقریباً دو و نیم برابر مصرف
آب خانگی کل شهرستان 320هزار نفری
ســیرجان اســت .با این همه شاید تا این
جای کار مطلب خیلی نگران کننده نباشد
چرا که با پایان یافتن فاز یک طرح انتقال
آب از خلیج فارس به گلگهر که به گفته
فدایی استاندار وقت کرمان ساالنه  45هزار
مترمکعب آب را به گلگهر اختصاص داده
است کفاف مصرف آب مصرفی مورد نیاز
فعلی را خواهد داد به شرطی که برداشت

با تدابیر انجام شــده هیچکدام اکثریت نداشــتند(!)
چون در رأیگیری نهایی به یکی سه رای ،به دیگری
یک رأی و بقیه ســفید داده شــد تــا نتیجه دو ماه
برنامهریزی و فراخوان و جلسات کذایی بشود صفر(!).
آیا به بنبســت کشــاندن یک پروســه دو ماهه در
انتخاب شهردار بازی با سرنوشت یک شهر نیست؟
چــرا وقتی به هدفمان نمیرســیم زیر میز انتخاب
میزنیم تا همه چی به هــم بریزد؟ آیا فکر کردهایم
این دو ماهی که گذشــت متعلق به مردم بوده که به
راحتی زیرش میزنیم ،آیــا فکر کردهایم هزینههای
پیــدا و پنهان مــا را مردم میپردازنــد و اینجوری
پاسخشــان را میدهیم؟ از قدیــم میگویند باالتر از

گروه حوادث :معاون دادســتان ســیرجان از شهروندانی
که فعالیت بانکی خــود را در فضای مجازی انجام میدهند
خواست مراقب درگاههای جعلی که به نام بانکهای مختلف
توسط کالهبرداران طراحی میشوند ،باشند.
قاضی مجتبی قدیمی گفت :اخیرا ً عدهای سودجو ،درگاهی
جعلی به نام یکی از بانکها ایجاد کردند که حساب مردم را
از این طریق خالی کنند.
وی ادامــه داد :کالهبرداران درگاههای جعلی را عموماً عین
درگاه اصلی طراحی میکنند تا مردم متوجه نشوند .قاضی
ویژه پروندههای سایبری ادامه داد :آدرس اینترنتی هر بانک
مشــخص اســت و آدرس درگاههای اینترنت بانک نیز در
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شرب ،فضای ســبز ،راهداری و  ...در این
منطقه استفاده میشود.

متر مکعب آب برای هر تن محصول است
و برای  4میلیون تن آهن اســفنجی تولید
شده در سال  8 ،1399میلیون متر مکعب
آب مصرف شــده اســت .اما تولیدات این
منطقه تنها محدود به گندله و کنستانتره
نیست و در این منطقه در سال  1399در
حــدود  600000تن محصوالت آلیاژی و
نوردی نیز تولید میشــود .محصوالتی که
در قسمتهای انتهایی زنجیره تولید قرار
میگیرند .به طور متوســط صنعت آهن و
فوالد در ایران حدود  6/5متر مکعب آب به
ازای تولید یک تن فوالد مصرف کرده است.
به گفته علیرضا ابراهیمی مدیر برنامهریزی
توســعه و تکنولــوژی هلدینگ میدکو بر
اساس مدارک و مستندات دقیق موجود،
در شــرکتهای برتر فوالدی کشــور که
از آخریــن تکنولوژیهای روز اســتفاده
میکننــد ،مصرف آب بــهازای تولید هر
کیلوگرم فــوالد خام در سراســر زنجیره

در سال 1399

برای سال 1404

(میلیون مترمکعب)
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میزان مصرف آب

میزان مصرف آب

میزان آب مورد نیاز

آب از چاههــای زیرزمینــی که در اختیار
این منطقه است متوقف گردد و مسئولین
صنعتی به همین آب نطلبیده از دریا آمده
به چشــم مراد نگاه کــرده و با مدیریت
مصرف به همان بسنده نمایند .اما آیا این
روند ثابت خواهد ماند؟
◄ ◄ آینده آب به کجا میرسد؟
بر اســاس برنامه راهبردی وزارت صنعت،
معدن و تجارت کشــور ،ایران برای سال
 1404برنامه تولید  55میلیون تن فوالد
را هدفگذاری کرده است.
به گفته ایمان عتیقی مدیر عامل گلگهر،
این شرکت در سال  ۹۹با تولید  ۴۲درصد
کنســانتره و  ۲۷درصد گندله در جایگاه
بزرگتریــن تولیدکننده ایــنمحصوالت
در کشــور قرار دارد؛ موضوعی که نشــان
می دهد منطقه گلگهر ســهم مهمی را
در اجــرای این برنامــه راهبردی بر عهده
دارد .نکته مهم در اینجا این اســت که بر
اساس محاسبات کلی منطبق با دادههای
طرح جامع فوالد ،برای دســتیابی به این
هدف ،ایــران نیازمند حدود  295میلیون
متر مکعب مصرف آب در ســال است به
همین نســبت سهم گلگهر از تولید انواع
محصــول رقمی معــادل  64میلیون تن
محصول برای افق  1404خواهد بود که از
این میزان  7میلیون تن انواع شمش ،ورق
و ســایر محصوالت آلیاژی 7 ،میلیون تن
آهن اسفنجی و  50میلیون تن کنستانتره
و گندله خواهد بود .برای تولید این حجم
از محصول نیازمند حداقل  93میلیون متر

ســیاهی رنگی نیست و رأی کبود هم اعالم مخالفت
اســت ،اما در این جریان با انداختن رأی ســفید به
صندوق انتخاب شــهردار نشان داده شد باالتر و بدتر
از رنگ سیاه همین رأی سفید است که میتوان با آن
با سرنوشــت یک شهر بازی کرد ،مردم را به تمسخر
گرفت و نقطهی تاریکی در کارنامه عملکرد یک شورا
در همیــن آغاز کار گذاشــت .با توجه بــه اینکه آرا
مخفی است ،مشــخص نیست کدام اعضا رأی سفید
داده و کدام موافق یا مخالف اما آنچه مشخص است
نباید خاطره بســیار بد شورای ســوم را که در آن با
همین بازیها  6ماه شهر را بدون شهردار نگه داشتند
زنده کرد.

◄ ◄ گلگهر در آینــده نیازمند
حداقل 93میلیون مترمکعب آب در
سال است
به نظر میرسد انتقال آب از خلیج فارس به
منطقه گلگهر به عنوان یک راهکار اصلی
جبران آب از سوی مسئولین مطرح بوده و
در حال با پایان یافتن فاز یک این طرح در
حاضر ساالنه  45میلیون مترمکعب آب به
گلگهر اختصاص داده شده است.
اجرای پروژه فاضالب شهر سیرجان راهکار
دیگر تأمین آب است .بنا به گفته مهندس
میرشــاهی این پروژه در افق  1420و بر
طبــق مطالعه مشــاور  615لیتر در ثانیه
پســآب خواهد داشــت .با اجرای فاز اول
پیشبینیمیشود حدود 250تا 300لیتر
در ثانیه پسآب داشته باشیم ،یعنی چیزی
در حدود بین  25تا  30هزار مترمکعب در
شبانه روز که در یکسال حدود  10میلیون
لیتر در ســال پسآب خواهد شد .پروژهای
که بــه گفته محمد طاهــری مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب اســتان کرمان در
آذرماه 1400آماده بهرهبرداری میشود.
در مجموع با اجرایی شــدن دو پروژه آب
خلیج فــارس و فاضالب شــهری رقمی
معــادل  55میلیون متر مکعــب آب در
دسترس خواهد بود اما این مقدار به هیچ
وجه کافی نخواهد بود و برای سال 1404
برای تولید مقدار محصــول هدفگذاری
شــده حداقل  38میلیون متر مکعب در
ســال کمبود آب وجود خواهد داشــت،
رقمی معادل یک خط لوله دیگر انتقال آب
از خلیج فارس؛ امری که دسترسی به آن به
نظر در کوتاه مدت بعید به نظر میرسد و
اگر نتوان این حجم از آب را از طریق انتقال
از خلیج فارس به ســرانجام رساند جبران
این کســری از منابع زیرزمینی به شدت
کمآب ســیرجان فاجعه آمیز خواهد بود،
موضوعی که حتی میتواند تبعات امنیتی
نیز به دنبال داشته باشد.
فراموش نکنیم اگر به آینده آب و بحرانهای
پیش روی آن بیتوجهی کردیم بعدها حق
نداریم متهم شماره یک در بروز کمآبی را
آسمان ،تغییرات اقلیم ،خشم پروردگار یا
ســیلی طبیعت بدانیم؛ بلکه متهم شماره
یک؛ نابخــردی ،آزمندی ،مدیریت کلنگی
یــا خشکســالی مدیریتی و فقــر خَ رد و
آیندهنگری در تصمیمگیریها است.
یادمــان نرود کــه زمان و آینــده هرگز
منتظر مــا نخواهند ماند و به قول مرحوم
قیصر امین پــور « :ناگهان چقدر زود دیر
میشود!».

با نگاهی به ترکیب فعلی شورای شهر میتوان گفت
این شــورا از یک منظر شــورای خوبی است چون از
دو گروه با تجربه و جوانتر تشــکیل شده و مثل تیم
فوتبالی که همین ترکیب را در خود جای میدهد تا
با اســتفاده از نیروی جوانی و تجربه در کنار استفاده
از مربیان و مشــاوران خوب موفق شود ،این شورا نیز
قطعاً میتواند با همین ترکیب به شــرط استفاده از
کارشناسان و مشاوران خوب و مدیریت کارآمد ،بهتر
و بیشــتر از قبل اثر خود را در شــهر بگذارد و مردم
را امیدوار کند ،چیزی که متأســفانه در روند انتخاب
شــهردار تا این لحظه دیده نشد اما جبران آن دور از
دسترس نیست.

سایت اصلی هر بانک ارائه شده است ،که شهروندان بایستی
همیشــه از طریق آدرس اصلی ســایت بانک اقدام کرده و
هیچگاه بر روی لینکهای منتشــر شده در فضای مجازی
یا لینکهایــی که از طریق پیامک اعالم میشــود ،کلیک
نکنند .معاون دادستان سیرجان بیان کرد :شهروندان هنگام
خرید اینترنتی نیز بســیار مراقب باشند و خرید را حتماً از
فروشگاههای مجاز معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیک
هستند انجام دهند.
قاضی قدیمی اضافه کرد :فروشگاههای اینترنتی بدون نام و
نشان و با نام و آدرس جعلی در اینستاگرام و تلگرام فعالیت
زیادی دارند که منتظر هستند تا طعمه خود را شکار کنند.

آگهی مناقصه برداشت ،سورت ،بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات ،گوجهفرنگی و فلفلدلمهای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات برداشت ،سورت ،بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات ،گوجهفرنگی و فلفلدلمهای واحد سیدان و مجتمع ابراهیمآباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در
استان فارس ،شهرستان مرودشت ،واحد سیدان و استان کرمان ،شهرستان ارزوئیه ،روستای وکیل آباد را به میزان حدود  ۲۶۰۰تن مرکبات (برداشت از اواخر مهر لغایت پایان اسفند  ،)۱۴۰۰حدود  ۴۵۰۰تن گوجه فرنگی )
حدود  ۷۵۰تن مربوط به واحد سیدان و  ۳۷۵۰تن مربوط به مجتمع ابراهیم آباد) و حدود  ۷۰۰تن فلفلدلمهای (مربوط به مجتمع ابراهیم آباد) از مهر ماه  ۱۴۰۰لغایت پایان تیرماه  )۱۴۰۱از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مناقصه مذکور را دارند دعوت بعمل میآید جهت بازدید از محل انجام موضوع مناقصه و اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه حداکثر تا تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری
و دفتر شرکت واقع در سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای)۰۳۴( ۴۲۳۰۵۴۳۰- ۴۲۳۰۴۴۰۳واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه  ۰۹۱۲۷۶۰۷۸۲۲کارشناس بازرگانی تماس و یا به
سایت  www.pistachio-tooka.irمراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  ۱۱روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸تحویل دبیرخانه شرکت نمایند .زمان برگزاری مناقصه روز دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۲۹راس ساعت  ۱۱در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در
سیرجان ،بلوار سید جمالالدین اسدآبادی میباشد .ضمن ًا برگ شرایط شرکت در مناقصه در مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲در سایت درج خواهد گردید.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

ورزش
به حضــور تیم لیگ برتــری گلگهر در
ســیرجان اشــاره کرد که اکثر نگاهها به
ســمت او میشــود .حضور گلگهر لیگ
برتری در کنــار آرمانگهر با ســرمربی
پُرآوازه و بازیکنان طراز اولش که امســال
تا مرز کسب سهمیه آسیا هم رفت موجب
شــده بسیاری توجهات به سمت این تیم
باشــد و آرمانگهــر زیر ســایه گلگهر
چندان دیده و حمایت نشــود .این اما در
حالی اســت که مسئوالن آرمانگهر خود
برای تیمشــان کم نمیگذارند ولی باید
قبول کرد دومین تیم فوتبالی ســیرجان
چــه بخواهد و چه نخواهد تحت شــعاع
گلگهر ،کمتر دیده میشــود .دو تیمی
که امسال قرار بود جهت تبادل بازیکنان
زیر ۲۳ســال و امید به هــم کمک کنند
امــا هیچ اخباری دال بــر این موضوع تا
این لحظه مخابره نشــده اســت .آنچه
از آرمانگهر این روزها شــنیده میشود
جذب برخی بازیکنان این تیم از ســوی
تیمهای دیگر است.
حســن شوشــتری هافبک گلزن این تیم
به ســپاهان رفت ،روزبه ســینکی به تیم
فوتبال پارس جم پیوست ،امید پورقنبری
بــه تیم مس کرمان منتقل شــد و ایمان
رازانــی بازیکن خط دفاع آرمانگهر ســر
ازآلومینیــوم اراک درآورد .امیدواریم کار
جابجاییهــا در این تیم بــه همین تعداد
ختم شــود چرا که امیــر محمودآبادی،
میالد صادقیان ،ســعید قائدیفر ،ســجاد
حســامی و مرتضــی حســینزاده دیگر
بازیکنان آرمانگهر نیزکــم و بیش مورد
توجه برخــی تیمهای لیــگ برتری و یا
دسته اولی بودهاند .با این توصیف چنانچه

زمان از دست نرود! تنها کمتر از یک ماه به شروع بازیهای لیگ دسته اول مانده است!

خواب  خرگوشی  آرمانگهر
یا حرکت  با  چراغ  خاموش

گروه ورزش:
طبق اعالم ســازمان لیــگ فوتبال ایران،
مسابقات لیگ دســته اول کشور از نیمه
مهر شروع میشود و درحالی که تا آن روز
زمان زیادی برای آمادهســازی تیمها باقی
نمانــده ،هنوز ترکیب و تکلیف بســیاری
تیمها در این گروه در ابقای بازیکنان قبلی
یا جذب بازیکن جدید و وضعیت کادر ف ّنی
مشخص نیست.
از اســتان کرمان ســه تیم در لیگ دسته
اول فوتبال حضــور دارد .آرمانگهر ،مس
کرمان و مس شهربابک که برای اولین بار
تابستان امسال به دسته اول صعود کرد.
آرمانگهر به رغم نوپا بودن تیمش اما در
دو فصل گذشــته شــانه به شانه تیمهای
بزرگ حرکت کرد و هر بار در پایان فصل،
میانه جــدول جای گرفــت .مس کرمان
تیم شــناخته شــده کرمانیها نیز فصل
گذشــته و فصل قبــل از آن بخت صعود

مجدد به لیگ برتر داشت اما با بدشانسی،
ایــن فرصتها را از دســت داد .تیمی که
تاکنون حواشــی زیادی را در این سالها
به دلیل اختالفــات درونی تجربه کرده و
میکند .با این حال تیمهای مس کرمان و
مس شهربابک که بودجه خیلی خوبی در
اختیار دارند ،میتوانند به راحتی بازیکنان
مورد نیازشــان را جذب کنند .کاری که
برای آرمانگهر به رغم تالش و کوشــش
مدیران ورزش این باشگاه سختتر از سایر
نمایندگان استان است تا نبردی نابرابر در
فصل نقل و انتقاالت بــرای این تیم رقم
بخورد.
در مس کرمان که تا این اواخر ترکیب کادر
ف ّنیاش مشخص نبود ،اخیرا ً سرمربی خودش
را شــناخته و اقدام به جــذب بازیکن کرده
اســت .مس شهربابک هم که تازه به لیگ 1
آمده قطعاً برای اینکه دیده شــود دست به
صرف هزینههای بــاال خواهد زد .اما حضور
مقتدرانه آرمانگهر در ســال سوم حضورش

دعوت به همكاری

به دو نفر نیرو جهت کار در کارواش نیازمندیم.
آدرس :میدان گیتی نورد
۰۹۱۷۱۶۹۵۱۱۳

دعوت به همكاری

در لیگ دسته اول بسته به تفکرات مدیریتی
در این شــرکت ،هدفگذاری مشــخص و
بازگذاشتن دست باشگاه در جذب بازیکنان
جدید برای رفع نقاط ضعف تیمشان است.
آرمانگهر تحت شعاع گلگهر
یکــی از مشــکالت آرمانگهــر میتوان

 با همه این مشکالت مدیر عامل باشگاه آرمانگهر نگران تیمش نیست
و میگوید منتظر خبرهای خوب از ما باشید .ما تا حاال چراغ خاموش حرکت
کردیم ولی از این به بعد اخبار خوبی از باشگاه میشنوید .با سرمربی تیم
تمدید کردهایم و بزودی کمکهای او نیز مشخص خواهند شد ...به تناسب
نیاز تیم هم تعدادی بازیکن جدید گرفتهایم و در شرف گرفتن بازیکنان جدید
دیگری نیز هستیم ضمن اینکه بعضی بازیکنان قبلی هم باقی میمانند.
هندیزی از بازیکنان جدید نامی به میان نیاورد اما گفت بهزودی اسامی
دستیاران سرمربی و بازیکنان جدید به رسانهها اعالم میشود.

دعوت به همكاری

دعوت به همكاری

مفقـودی

با مزایای عالی نیازمندیم.

 ۰۹۳۷۱۴۵۶۴۷۴خلیفه

خانم با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس نیازمند میباشد

ماهر جهت کار در معدن نیازمندیم.

)۰۳۴ ( ۴۲۳۸۲۰۷۱ - ۴۲۳۸۲۰۷۰

۰۹۱۳۲۴۵۵۹۰۶ - ۰۹۱۳۱۴۵۱۵۲۵

جناب آقای
مهندس علی زمانی

سرکار خانم دکتر زهرا یزدانپناه

میباشــد تبریک عرض نمــوده ،موفقیت و
سربلندی شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
حامد نبی زاده
عضو هیات مدیره شرکت آتیه نگر کلوت

َپته دوزی

به روش سنتی کرمان

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی
برای خانم های عالقه مند به این هنر سنتی

دوخت انواع پته با نخ گیاهی و سنتی

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس :بلوار سیدجمال،
کوچه جنب بنیاد مسکن
مدیریت :خانم ایرانمنش
۴۲۳۰۹۸۴۰
۰۹۱۳۶۶۲۹۷۳۷

دعوت به همكاری

به یک همکار خانم ماهر جهت کار در کافینت

شرکتی فعال واقع در منطقه ویژه اقتصادی به دو نفر نیروی

عمران که نشان از لیاقت و شایستگی جنابعالی

منتظر خبرهای خوب باشید
با ایــن وجود امــا مدیرعامل باشــگاه
آرمانگهــر نگــران نیســت و میگوید
منتظر خبرهای خوب از تیم باشــید .به
منظور کســب اطالع از آخرین وضعیت
تیــم از جــواد هندیزی مدیر باشــگاه
ورزشــی آرمانگهــر پرســیدیم چرا تا
این لحظه که زمان زیادی به مســابقات
نمانده هیچ خبری از بستن تیمتان برای
فصل جدید نیســت که وی در پاســخ
گفت« :اینجور هم نیســت که خبری
نباشد ،ما تا حاال چراغ خاموش حرکت
کردیم ولی از این به بعد اخبار خوبی از
باشگاه میشنوید».
او گفــت «:با ســرمربی تیم آقای شــهبا
تمدیــد کردهایم و تا یکــی دو روز دیگر
کمکهای او نیز مشــخص خواهند شــد.
همچنین به تناســب نیاز تیــم ،تعدادی
بازیکن جدیدگرفتهایم و در شُ رف گرفتن
بازیکنان جدید دیگری هم هستیم ،بعضی
بازیکنان قبلی هم باقی میمانند».
هندیــزی از بازیکنان جدید نامی به میان
نیاورد اما گفت« :بزودی اســامی بازیکنان
جدیــد بــه رســانهها اعالم میشــود».
مدیرعامل باشــگاه آرمانگهر از دو اردوی
آمادهســازی پیش رو هم برای تیمشــان
خبر داد و به نگارســتان گفت «:با تکمیل
فهرســت بازیکنان و کادر ف ّنی تیم تا قبل
از شــروع بازیها دو اردوی آمادهســازی
برگزار میکنیم که اردوی اول در چالدران
یا شــهرکرد خواهد بــود و اردوی دوم در
تهران برگزار میشــود تا ترکیب نهایی و
ثابت تیم مشخص شود».
هندیزی گفت :منتظر بســتن تیمی خوب
از آرمانگهر برای حضوری خوب در فصل
جدید فوتبال دســته  1باشید و امیدواریم
این اتفــاق خوب با همراهــی هواداران و
ادامه حمایت مسئوالن محترم آرمانگهر
که همیشــه یاور و پشــتیبان تیم بودهاند
بیفتــد تا بتوانیم دل هــواداران فوتبال را
بیش از قبل در سیرجان شاد کنیم».

فروشگاه داالن درب به یک منشی خانم با روابط
عمومی باال جهت کار به صورت دو شیفت و
آشنایی اولیه با کامپیوتر نیازمند است.
۰۹۱۳۶۷۸۹۱۰۲

به یک نیروی مکانیک ماهر و یک سرویسکار

انتخاب شما به سمت مدیر عامل شرکت جهان

مسئوالن باشگاه آرمانگهر در وقت اندک
باقی مانده نجنبند،کار بســتن تیمشان با
توجــه به قراردادهای باالیی که این روزها
صحبت از آن میشــود مقداری سختتر
خواهد شد.
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نقد و نظر

چالشهای انتخابات آینده هیأت فوتبال استان

دستاندازهای قانونی

گروه ورزش :انتخابات هیأت فوتبال استان کرمان قرار است بهزودی
برگزار شــود .انتخاباتی که همیشــه با چالش و حاشــیه مواجه بوده
اســت .از مهمترین چالشهای آن شــیوه برگزاری انتخابات ،موانع و
دســتاندازهای قانونی و حقوقی ،پروسه طوالنی پاسخ به استعالمات
و مــوارد دیگری چون رقابتهای درون گروهی اســت که حاشــیه و
حساسیتهای آن را زیاد میکند.
در انتخابات هیأت فوتبال اســتان که سیرجانی هم همیشه در دو بخش
انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حضور فعالی داشتهاند این بار نیز با
دو نامزد حضور دارند .وبالگ ورزشی تک به تک این هفته در نوشتاری به
چالشهای حقوقی و قانونی انتخابات پیش رو بدین شرح اشاره کرده است...
«تنور انتخابات هیأت فوتبال کرمان چندی دیگر با اعالم رسمی کاندیدهای
آن کام ً
ال داغ خواهد شد و باید دید در نهایت سکان مدیریت فوتبال استان
در هیأت فوتبال به دســت چه کسی سپرده خواهد شد .اما در حالی که
فضای فوتبال استان آماده ورود به فضای انتخاباتی میباشد ،برخی موارد
مهم و مبهم برای این انتخابات تا قبل از راه افتادن کمپینهای تبلیغاتی
برای کاندیدها ،وجود دارد که الزم اســت با مشخص شدن آنها ،حواشی
منفی این انتخابات به کمترین میزان خود برسد.
نکتــه اول در رابطه با این انتخابات ،مشــخص کــردن قطعی آئیننامه
و دســتورالعمل اجرایی برای برگزاری آن اســت ...در حال حاضر به نظر
میرسد که دو آئین نامه کشوری و استانی جدا برای برگزاری این انتخابات
صائب نظر میباشــد که در برخی از مــواد آئیننامهای با یکدیگر تعارض
جدی نیز دارند ...این موضوع ســبب میشــود که روند برگزاری قانونی
ّ
انتخابات با تعارضات اساسی روبرو شود و به نظر میرسد در همین مرحله
تائید صالحیت کاندیدها ،آئیننامه ناظر بر برگزاری انتخابات مشــخص و
اعالم شود تا این موارد تعارض میان آئیننامههای کشوری و استانی موجب
ایجاد یک باگ و خالء قانونی برای جوالن و رخ دادن حواشی نشود.
نکتــه دیگر اینکه مواردی برای برگــزاری و تائید صالحیت کاندیداها
وجود دارد که هرچند نکاتی ریز محســوب میشــوند اما بسیار مهم و
اثرگذار در روند انتخابات اســت .مواردی مثل مشــخص شدن حضور
بازنشســتهها در انتخابات و قانونی بودن انتخاب آنها به عنوان ریاست
هیأت فوتبال و یا زندگی دائمی رئیس هیأت فوتبال اســتان در شــهر
مرکزی اســتان و موارد دیگری از این دست ...این موارد در زمان تائید
جدی مورد
صالحیــت کاندیدهای پُرتعداد هیأت فوتبــال باید به طور ّ
بررسی قرار گیرند و اگر مطابق آئیننامه ،اجرای این موارد الزامی تلقی
میشود ،باید دقیقاً در همین زمان اعمال نظر گردند تا در ادامه مواردی
از این دست ،جدل و تنشهای حقوقی و آئیننامهای انتخابات را بیش
از پیش نکند و انتخابات و حتی نتیجه آن را نیز با چالشهای بلند مدت
مواجه نسازد.
نکته دیگر در رابطه با این انتخابات ،فرای بحثهای آئیننامهای و حقوقی
آن اینکه ،با توجه به صعود تیمهای شهرستانهای استان کرمان به لیگ
برتر ،به نوعی مرکزیت فوتبال از مرکز اســتان به شهرهای دیگر با چالش
انتقال مواجه شده است.

فـروش زمیـن

فروش یک قطعه زمین  ۲۲قصبی ده قاضی ،بر
جاده ،حصار دور باال ،ساختمان  ۵۰متر زیربنا
نیمه ساز ،درخت ثمری ،استخر با قولنامه عادی
۰۹۱۳۶۳۱۵۶۰۵

کیف مدارک حاوی (عابر بانک ،کارت ملی ،کارت
سوخت) به نام اسماعیل محیاپور مفقود شده ،از
یابنده خواهشمند است با شماره زیر تماس گرفته و
مژدگانی دریافت نمایند.

۰۹۱۳۸۱۶۸۴۶۹

از خودگذشتگی و فداکاری پزشکان متعهد و دلسوزی
چون شما بر کسی پوشیده نیست و با هیچ چیز جز اجر
الهی و رضایت او قابل جبران نیست .از اینکه با سعه صدر
و حسن اخالق با تالش جدی در جهت بهبودی عزیزانمان
در نهایت فرهیختگی اهتمام ورزیدید ،از شما پزشک پر
مهر و بزرگوار سپاسگزاریم .امیدواریم در سایه ایزد منان
سرافراز باشید و همواره هدف عالی شفابخشی که فطرت
آشنای تمامی انسانهاست را با رویکرد پزشکی سرلوحه
تالش بی وقفه خود قرار دهید.

جناب آقای

حجت اسدی زیدآبادی
و خانواده محترم

مصیبت درگذشت مرحوم

فرج اهلل اسدی زیدآبادی

را به شما تسلیت عرض نموده ،از

درگاهخداوندمتعالبرای آنمرحوم رحمتو غفران الهی

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.

یحیائی ستوده و بیگزاده

فروشگاه چینی مقصود (عزتآبادی  -حسنپور)
تاسیس موسســه غیر تجاری خیریه حمایت از سالمندان
ســارا در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶به شــماره ثبت  ۴۴۱به شناسه
ملی  ۱۴۰۱۰۲۵۴۴۶۶ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده
که خالصه آن به شهر زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
نام :خیریه حمایت از سالمندان ســارا موسسه غیر تجاری
موضوع فعالیت :خدمترســانی به جامعه هدف ســازمان
بهزیستی :تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان -
تاسیس خانه سالمت دختران و زنان  -تاسیس مجتمع ها و
مراکز خدماتی بهزیستی اســت .به موجب مجوز از اداره کل
سازمان بهزیستی برابر با شماره مجوز ۱۴۰۰/۱/۲۴/۵/۱/۴۴۲۱
در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۴/۱۶در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.
مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبت بــه مــدت نامحدود
مرکز اصلی :استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،بخش مرکزی،
شهر سیرجان ،محل کوی شریعتی ،خیابان ادیسون غربی ،بن
بست ((دوم)) پالک  ، ۰طبقه همکف کدپستی ۷۸۱۵۷۹۵۶۳۹
مدیران
خانم آیدا تدین به شــماره ملی  ۲۹۸۱۰۹۴۲۱۱و به ســمت
عضو مجمع عمومی هیئــت امناء به مــدت نامحدود و به
ســمت عضو علی البدل هیئــت مدیره به مدت  ۳ســال
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خانم مهرآذین منوچهری به شــماره ملــی  ۳۰۶۰۲۰۸۱۴۱و
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  ۳ســال و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء بــه مدت نامحدود
آقــای عمید منوچهری به شــماره ملــی ۳۰۶۰۳۳۶۳۷۷
و بــه ســمت مدیرعامــل به مدت  ۲ســال و به ســمت
عضو اصلــی هیئت مدیره به مدت  ۳ســال و به ســمت
عضــو مجمع عمومــی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود
آقای محمــد تدین به شــماره ملــی  ۳۰۶۰۴۴۳۱۰۶و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء بــه مدت نامحدود
آقای عبدالرضا ترایان به شــماره ملــی  ۳۰۷۰۱۷۱۹۴۱و به
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت  ۳ســال و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء بــه مدت نامحدود
خانم بتول بحرانی به شــماره ملی  ۳۰۷۰۸۲۱۸۶۳و به سمت
عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود و به سمت
نایب رئیس هیئــت امناء  -عضو اصلی بــه مدت نامحدود
آقای احمدعلی تدین به شــماره ملی  ۳۰۷۰۸۷۷۳۵۴و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود و
به ســمت رئیس هیئت امناء  -عضو اصلی به مدت نامحدود
آقــای محمودرضا تدین به شــماره ملــی ۳۰۷۰۹۷۹۶۹۶

و به ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره به مدت  ۳ســال
و بــه ســمت خزانــه دار به مدت  ۳ســال و به ســمت
عضــو مجمع عمومــی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود
آقــای علیرضا تدین به شــماره ملــی  ۳۰۷۰۹۸۹۵۰۰و به
ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء بــه مدت نامحدود
خانم مهرافــروز تدین به شــماره ملــی  ۳۰۷۱۰۱۵۳۸۰و
به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره به مدت  ۳ســال و
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  ۳ســال و به
ســمت و عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود
آقای امیر حســن تدین به شــماره ملــی  ۳۰۷۱۰۲۵۶۲۹و
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  ۳ســال به ســمت
عضو مجمــع عمومی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود و
به ســمت و عضو اصلی هیئــت مدیره به مدت  ۳ســال
خانم صدیقه حاجی محمدی به شــماره ملی ۳۰۷۱۰۴۱۲۸۴
و به ســمت دبیر هیئت امناء به مدت نامحدود و به ســمت
عضــو مجمع عمومــی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود
خانم بتــول غفوری نژاد به شــماره ملــی ۳۰۷۱۰۷۹۲۸۱
و به ســمت مدیر صنــدوق به مدت نامحدود و به ســمت
عضــو مجمع عمومــی هیئت امنــاء به مــدت نامحدود

آقای ایمان علیدادی نژاد به شــماره ملی  ۳۰۷۱۲۳۷۵۰۲و
به ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود
آقای مجید رنجبر زیدآبادی به شماره ملی  ۳۰۷۱۴۷۲۸۰۳و
به ســمت عضو مجمع عمومی هیئت امناء به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
موسسه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود با امضاء
آقای عمید منوچهری (مدیر عامل) و آقای امیرحسن تدین
(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر موسســه معتبر میباشد.
بازرسان
آقای ایمان علیدادی نژاد به شــماره ملــی ۳۰۷۱۲۳۷۵۰۲
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت  ۱ســال
آقــای مجیــد رنجبــر زیدابــادی بــه شــماره ملی
 ۳۰۷۱۴۷۲۸۰۳به ســمت بــازرس اصلی به مدت  ۱ســال
روزنامــه کثیراالنتشــار نگارســتان جهــت
درج آگهــی هــای موسســه تعییــن گردیــد.
ثبت موضوع فعالیت مذکور ،به منزلــه اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
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جامعه

 شماره 1274
 شنبه  20شهریور 1400

ندا حاج ابراهیمی
از زمانی که تلفنهای
بیسیم ( موبایل )
شدند
راهاندازی
بیش از دو دهه میگذرد .اوایل کار فقط
افراد ثروتمند و مسئوالن اداری و دولتی
از تلفن همراه برخوردار بودند اما دیری
نگذشت که ایرانسل هم با سیمکارتهای
ارزان قیمت و خطهای اعتباری ،البته با
آنتندهی نه چندان خوب ورود کرد و به
رقابت با همراه اول پرداخت بهگونهای که
حتی پدربزرگها و مادربزرگهای مسن
هم در جیبشان یک تلفن همراه جای
دادند .مادربزرگهایی که به قول آنها
موبایلها دیگر جایی برای وجود قلکها
و پساندازهای کودکی باقی نگذاشتهاند و
حتی پول توجیبی بچهها هم صرف خرید
شارژ گوشیها و اینترنت نافرجام این
روزهای آنها میشود.
اما موضوعی که باعث شد به آن بپردازم
مشکل تمام شدن فوری شارژ تلفنها و
اینترنت گوشی و حتی خانگی در همان
روزهای اولیه خرید است .من خودم
بارها با خرید مکالمه همراه به این نتیجه
رسیدهام که شارژهای با قیمت پایین با
یک تماس کوتاه مدت و کمتر از یک
دقیقه به سرعت به پایان میرسد .اما
مکالمه یک ماهه بهخاطر قیمت باال در
کل ماه ،با تلفنهای پیاپی و مکالمات
طوالنی در حد  ٢٠٠٠تومان و کمتر
برایم آب خوردهاند و مابقی شارژ ١۴٠٠٠
تومان و حتی بیشتر به حساب شبکه رفته
است .البته نه من که بسیاری از مردم به
اینگونه موارد برخوردهاند و معتقدند که
شبکه همراه اول همینطوری جیب مردم
را خالی میکند .در صورتی که بارها از
طریق رسانهها اعالم شده است که این
شبکه مؤظف است که هزینه اضافی را به
مردم بازگرداند اما خبری نشده است.
عده زیادی میگویند :بستههای اینترنت و
مکالمه را طوری تعریف میکنند که فریب
دهنده است .خانمی میگفت :من یک
ماه پیش  ۱۵۰۰دقیقه مکالمه گرفتم به
قیمت  ۳۰هزار تومان و در پایان ماه۳۰۰ ،
دقیقه باقی ماند .اما این ماه پیامی حاوی
 ۲۹۰۰دقیقه با قیمت ۵۰هزارتومان به

روز از نو روزی از نو برای خانوادهها ،دانشجویان و دانشآموزان

شروع سال تحصیلی با طعم مشکالت اینترنتی

 شارژهایی که زود تمام میشوند ،تعرفههایی که نامشخصاند ،سرعت پایین و آزار دهنده اینترنت و سواالت فراوان دیگری که هیچکس جوابشان را نمیدهد

من ارسال شد .یعنی ٣٠٠دقیقه باقیمانده
ماه قبل را به من بازنگرداندند.
 راهی برای محاسبه نیست
او گفت ک ً
ال راهی برای محاسبه تعرفه
به مشتری نیست که قابل کنترل باشد.
دائم و اعتباری هم فرقی نمیکند ،شوهرم
که همراه دائمی دارد قبل از خرید بسته
مکالمه ،بدهی قبلی را پرداخت اما بعد از
 ۵روز ،بدهی قبلی باز به مبلغ ۸۰هزار
تومان به او پیامک شده است .اینها تعرفه
اینترنت را هم دوال پهنا حساب میکنند.
احساس میکنم با حذف قبوض کاغذی،
راحتتر میتوانند مردم را دور بزنند.
از همه مهمتر این که جایی برای
توضیح محاسبه تعرفهها وجود ندارد و
نمیدانیم برای پیگیری به کجا مراجعه
کنیم !.در طول این یک سال هم که
مدارس و دانشگاهها به صورت مجازی
برگزار شدهاند ،تعرفههای اینترنت
خانگی و موبایلها باالتر رفته و اینترنت

 ١٠٠گیگابایتی یک سالهشان به دو
هفته نرسیده و به اتمام رسیده است.
اما سرعت نه تنها بیشتر نشده بلکه
روز به روز ضعیفتر هم میشود .مردم
و بهخصوص والدین دانشآموزان و
همچنین دانشجویان نگرانند تا مبادا در
شرف سال تحصیلی جدید و زمان تشکیل
کالسهای آنالین همچون سال قبل با
این مشکل روبرو شوند و دغدغه سرعت
ناچیز اینترنت هم بر مشغلههای درسی
اضافه گردد و همچون قبل باعث آزار و
اذیتشان شود .بسیاری از دانشجویان
به همین علت با کمبود وقت حتی سر
امتحان مواجه شدهاند و نمره در خوری را
کسب ننمودهاند.
 بقیه شاکیها چه گفتند!
قبض تلفنم فقط  ۸۳۰۰تومان بود که
یک طرفه شد!! قب ً
ال سقف بدهي من ٧٠
هزارتومان بود و این مبلغ را حتی تا مدت ۵
ماه هم استفاده میکردم و پس از این مدت،

تلفنم یک طرفه میشد اما االن قبضها
ماهانه شدهاند و در صورت نپرداختن،
حتی اگر مبلغ بدهی کم هم باشد ،تلفن به
مدت یک هفته یک طرفه و بعد از آن قطع
میشود و در صورت عدم پرداخت ،شماره
خط همراه مصادره میشود.
راضیه مخاطب دیگری بود که اینها را
گفت و افزود :هزینههای همراه اول هم
مثل سایر هزینههای گران ،عادی شدهاند.
قیمت مکالمهها پس از چند بار استفاده
دو برابر میشود .در طول یک ماه1100 ،
دقیقه من چگونه حرف میزنم که هر
روز هزینه را باال میبرند .به نظرم هزینه
تبلتهایی که در برنامه دورهمی به
مخاطبین هدیه میکردند ،از جیب مردم
و از همین تعرفههاست و ا ِال همراه اول
به کسی نان مفت نمیرساند .اگر خیلی
به فکر مردم است ،با هر بهانه شارژ تلفن
را نخورد.
محمد هم که یک دانشجو است میگوید:
در خانه از اینترنت مخابرات استفاده

در قالب طرح همدلی و کمکهای مؤمنانه از سوی شرکت گهرزمین صورت گرفت:

اهدای هزار بسته کمکمعیشتی
به خانوادههای نیازمند

آگهی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

بدین وسیله به اطالع صنعتگران شهرک صنعتی شماره  1سیرجان می رساند با توجه به عدم حصول نصاب قانونی در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ، 1400/04/22نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  1سیرجان

میکنیم که  adslاست .از سال پیش
اینترنت ،قطع و وصل میشود .در حین
انجام کار ،ناگهان دچار قطعی اینترنت
میشویم .چراغ اینترنت و پورت مودم
خاموش میشود و تا زمان اتصال مجدد
باید صبوری کرد که در بسیاری اوقات
در زمان کالسهای دانشگاه و تا اتصال
دوباره ،مدت زمان زیادی طول میکشد
و حتی زمان کالس هم به پایان میرسد
و بهرهای نمیبریم .در محیط دانشگاه هم
نیستیم که بتوانیم از دیگران جزوه بگیریم
یا به صورت حضوری مشکلمان را با
اساتید در میان بگذاریم .چند بار هم با
پشتیبان تماس گرفتم و مرا به شمارهای
دیگر حواله دادند .بعد از تماس با شماره
بعدی آن هم پس از کلی پیغامهای
داخلی ،باالخره اپراتور جواب داد و در
آخر با چند سوال و پرسش نیرویی را برای
بررسی فرستادند اما باز هم چیزی عوض
نشد و همچنان بعد از روشن کردن مودم،
کلی طول میکشد تا چراغها روشن
شود و آن هم به مدت  ۵دقیقه و دوباره
همان بازیها از سر گرفته میشود .با این
وضع قطعی اینترنت اص ً
ال نمیتوان در

بدینوسیله به اطالع صنعتگران سهامدار مستقر در شهرک صنعتی شماره  1سیرجان می رساند با توجه به عدم حصول

نصاب قانونی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  ، 1400/04/22نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده

شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  1سیرجان به شماره ثبت  ۳2۹۷شناسه ملی  1400۳221820راس ساعت  10صبح

روز سهشنبه مورخ  1400/06/۳0در محل سالن هالل احمر به آدرس :خیابان وحید با دستور کار ذیل برگزار میگردد.
 -1انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی سال 1400

 -۳تصویب صورتهای مالی سال  1۳۹8و سال 1۳۹۹

 -5تصویب بودجه پیشنهادی سال جاری
 -۷انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 -2تعیین حقالزحمه بازرس (حسابرس) قانونی

 -4تصویب آییننامه معامالت ،انضباطی و استخدامی
 -6تصویب نرخ هزینه های مشترک

 -8سایر اموری که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  1سیرجان

 قبض تلفنم فقط  ۸۳۰۰تومان بود که یک طرفه شد !.قبًال سقف
بدهی من  ٧٠هزارتومان بود و این مبلغ را حتی تا مدت  ۵ماه هم
استفاده میکردم و پس از این مدت ،تلفنم یک طرفه میشد اما اآلن
قبضها ماهانه شدهاند و در صورت نپرداختن ،حتی اگر مبلغ بدهی کم
هم باشد ،تلفن به مدت یک هفته یک طرفه و بعد از آن قطع میشود و
در صورت عدم پرداخت ،شماره خط همراه مصادره میشود .هزینههای
همراه اول هم مثل سایر هزینههای گران ،عادی شدهاند .قیمت
مکالمهها پس از چند بار استفاده دو برابر میشود .در طول یک ماه،
 1100دقیقه من چگونه حرف میزنم که هر روز هزینه را باال میبرند.

الســام) شهرستان سیرجان شناسایی شده و
حسن مجتبی (علیه ّ
بســتههای کمک معیشتی با حمایت مالی شرکت گهرزمین به آن
ها اهدا شــد .این طــرح با حضور نماینده ولــی فقیه و امام جمعه
سیرجان ،فرماندار ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ،رئیس
سازمان تبلیغات اسالمی و دکتر محمدرضا خضریپور عضو هیئت
مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت سنگ آهن
گهرزمین انجام شد.
روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت سنگ آهن گهرزمین

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

آدرس :خیابان وحید با دستور کار ذیل برگزار میگردد -1 .افزایش سرمایه  -2تصویب تغییرات اساسنامه

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

 مخابرات چکار میکند؟
در آستانه برگزاری مدارس و دانشگاهها
هستیم که هنوز تکلیف حضوری و
غیرحضوری بودن آن مشخص نشده
اما در صورت برگزاری دوباره کالسها
به صورت مجازی و آنالین ،رسیدگی به
وضعیت اینترنت ،بیش از پیش مهم است.
در بحث اینترنت دادهای یا همان اینترنت
اپراتورهای تلفن همراه که در برخی
مکانها فاقد پوشش مناسب اینترنت
هست و حتی هنوز در قسمتهایی از
سیرجان وجود دارد که تحت پوشش
 4gنیست و هنوز  3gاست که سرعت
خیلی پایینی را ارائه میدهد .مکانهایی
هم که تحت پوشش  4gاست به دلیل
تراکم جمعیت زیاد و ترافیکی که بر روی
دکلهای اینترنتی این اپراتورها بهوجود
میآید باعث کاهش کیفیت و سرعت
اینترنت حتی در مکانهای با پوشش

در راستای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای نیازمند
در شرایط کرونا ،بار دیگر شــرکت گهرزمین به یاری خانوادههای
نیازمند شــتافت و برای چندمین بار کمکهای معیشــتی خود را
شامل  1000بسته به این خانوادهها با همکاری قرارگاه امام حسن
السالم) اهدا کرد.
مجتبی (علیه ّ
بنابرایــن گــزارش اهــدای این میــزان کمکهای معیشــتی به
خانوادههــای کم برخوردار ســیرجان ،در قالب طرح شــهید حاج
قاســم ســلیمانی برنامهریزی و صورت گرفت .به گــزارش روابط
عمومی و امور بینالملل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین ،در این
طرح خانوادههای نیازمند و آســیبپذیر با همــکاری قرارگاه امام

به شماره ثبت  ۳2۹۷شناسه ملی  1400۳221820راس ساعت  ۹صبح روز سهشنبه مورخ  1400/06/۳0در محل سالن هالل احمر به
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  1سیرجان

کالسهای آنالین شرکت کرد .در آزمون
مجازی هم که مصیبت تازه شروع میشود
چون با قطع اينترنت کل امتحان یا بخشی
از آن را از دست میدهیم.

باالی اینترنت میشود که توجه به تراکم
شهری و افزایش تعداد  BTSها در این
مناطق برای پوشش ترافیک الزماالجرا
است .در کل اگر پوشش و پهنادهی
خوبی توسط این اپراتورهای تلفن برای
اینترنت داده صورت گیرد ،بهتر از اینترنت
مخابرات عمل میکند.
زهرا کارمند بانک است و میگوید :در این
وضعیت کرونا و اینترنت خیلی ضعیف،
استرس ما بیشتر میشود .چون بانک
شلوغ میشود و نمیتوانیم کار مردم را
زود انجام دهیم تا محیط بانک خلوت
شود .همین اتفاق را در مورد ادارات دیگر
نیز در نظر بگیرید .با شنیدن صحبتها و
درد دل مردم که کم هم نیستند ،سیل
سواالت روانه ذهنم میشود .تعرفه ها
چگونه تعیین میشوند؟ آیا هزینههای
اینترنت در سیرجان با شهرهای دیگر و
حتی پایتخت تفاوت دارد یا این که همه
چیز از همان مرکز تعیین میشود و بقیه
شهرها از این امورات باید پیروی کنند؟
چرا خطوط تلفن و موبایل حتی برخالف
میل مالکین مصادره میشود؟ مخابرات تا
چه حد بر اینترنت تسلط دارد و چگونه
وضعیت کنترل میشود؟ چرا در مورد
هزینههای وارده و تحمیلی هیچ ارگانی
برای پیگیری وجود ندارد؟ اص ً
ال این
شبکههای ارتباطی زیر نظر چه کسی
اداره میشوند؟ و سواالت دیگری که با
پیگیریهایم و عدم پاسخگویی رییس اداره
مخابرات شهرستان ،همه بیجواب ماندند.
به راستی قرار است این ماجراها در
این وضعیت اقتصادی آشفته مردم به
کجا خاتمه یابد؟ چه کسی مسئول این
وضعیت است و تا کجا ادامه خواهد
داشت؟ آیا امسال هم دانشآموزان و
دانشجویان با این بحران مواجه خواهند
بود یا میتوانند به آینده امیدوار باشند؟

به شماره ثبت  2540و شناسه ملی 10630107136
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص) یا نماینده قانونی آنان دعوت
بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز پنجشنبه مورخ  1400/6/25راس ساعت 18
در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان ،خیابان والفجر شمالی  -کوچه  - 4پالک  86بصورت محدود برگزار خواهد
شد حضور بهم رسانند .سهامدارانی که مایل به حضور در جلســه می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق
سهام و کارت شناسایي معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ کارت ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند.
دستور جلسه :
 -1تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.
 -2سایر موارد.
هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)
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خیــر و
خوشــبختانه بــا افــراد ّ
نوعدوست زیادی آشنا شدم .قطعاً
بیماران که به داروخانهها مراجعه
میکنند به خاطر شرایط جسمی
و روحی استرس زیادی دارند ،اگر
زمانی بــا بیحوصلگی آنها روبرو
میشــویم به آن ها حق میدهیم
و پرسنل داروخانه سعی میکنند
با خوشرویی و صبوری نسخههای
بیماران را آماده کنند.

گفتگو با مرتضی محمدتقیان؛ تکنسین و مدیر مرکز دارویی هالل احمر

به سه هزار بیمار خاص
خدمات میدهیم
گروه پزشکی و سالمت:
مرکــز درمانــی و پزشــکی هــال احمــر کشــور بــه عنــوان یــک
هلدینــگ دارویــی و تجهیــزات پزشــکی بــا مجموعــهای از
کارخانههــای تولیــد دارو و تجهیــزات پزشــکی و در اختیــار
داشــتن داروخانههــای تخصصــی نقــش بــه ســزایی در تأمیــن
داروهــای کمیــاب بیمــاران خــاص و ارتقــاء نظــام ســامت
جامعــه ایفــا کــرده اســت.
در ســیرجان نیــز حــدود دو دهــه از تأســیس داروخانــه
هاللاحمــر در زمــان مدیریــت یــدا ...قربانــی در ایــن مرکــز
میگــذرد .داروخان ـهای کــه حتــی مجــوز اولیــه هــم نداشــت
امــا بهخاطــر تأمیــن نیازهــای دارویــی مــردم بــا هــر شــرایطی
راهانــدازی شــد .ایــن مرکــز دارویــی اگــر چــه بــرای مدتــی
بهخاطــر همــان موضــوع مجــوز از ادامــه کار آن جلوگیری شــد
امــا بــا وســاطت مســئوالن دوبــاره فعالیــت خــودش را شــروع
کــرد و پاســخگوی نیــاز بیمــاران از جملــه بیمــاران خــاص شــد
کــه تعدادشــان در ســیرجان بــه هــزاران نفــر میرســد.
در گفتگــوی حاضــر بــا آقــای مرتضــی محمدتقیان تکنســین و
مدیــر مرکــز دارویــی هــال احمــر ســیرجان جزییات بیشــتری از
خدمــات ایــن مجموعــه مطلع شــدیم.
 شــما به عنوان تکنسین
دارویی مجرب کــه هم قبل
از کرونا و هم بعــد از آن کار
کردهاید ،چه تفاوت اساســی
و بــارزی در ایــن دو مقطع
زمانی در محیط کارتان حس
میکنید؟
کار در داروخانه جمعیت هاللاحمر
به دلیــل توزیع داروهــای ویژه و
کمیاب برای بیماران خاص و صعب
العالج همیشه از حساسیت بسیار
باالیی برخوردار بوده اســت ،زیرا
همیشه دغدغه تأمین دارو را برای

این بیماران عزیز داریم .اما اکنون
که در اپیدمی کرونا به سر میبریم
باز هم دغدغــه داروخانه جمعیت
هاللاحمر تأمین داروهای کمیاب
و خاص بــرای بیمــاران کرونایی
اســت .به نظر من حساسیت کار،
همیشــه در داروخانــه جمعیت
هاللاحمر وجــود دارد و من هیچ
تفاوت بارزی بین شــرایط قبل و
بعد از کرونا در داروخانه هاللاحمر
نمیبینم و تنها تفــاوت در حجم
مراجعه بیماران به داروخانه است
که به نسبت قبل ،زیادتر شده و ما

همیشه ســعی کردهایم با توجه به
شرایط جسمی و روحی بیماران در
اســرع وقت داروهای مورد نیاز در
اختیارشان قرار گیرد.

 با افزایــش حجم بیماران
کرونایی برخی داروهای آنان
نیز کمیاب شــد .کدام یک از
داروهای کرونایی اآلن با مشکل
تهیه میشــود و چاره کار این
بیماران در این زمینه چیست؟
خوشــبختانه با حمایت و همراهی
نماینده محترم مردم ســیرجان و
بردسیر ،فرماندار محترم ،معاونت
غذا و داروی شهرستان ،مدیرعامل
محترم جمعیت هاللاحمر استان،
رییس محترم جمعیت هاللاحمر
شهرســتان و کارشــناس محترم
امور بیماران خــاص در داروخانه،
تمامی داروهایــی که مجوز توزیع
داروخانــهای دارنــد و مــورد نیاز
بیماران کرونایی هســتند موجود
اســت و خوشــبختانه از این نظر
مشکل نداریم.
 داروخانــه هاللاحمــر
همیشه نقطه امید مردم برای
یافتن داروهای خاص و کمیاب
بوده؛ فکــر میکنید چرا این
مهم بر دوش مراکز دارویی این
جمعیت گذاشــته شده و چرا
داروخانههــای دیگر از چنین
مزیتی برخوردار نیستند؟
جمعیــت هاللاحمــر یــک نهاد
بینالمللی و عامالمنفعه اســت و
چون همیشــه در همــه حوادث

ملی و بینالمللی به یاری آســیب
دیــدگان و نیازمندان میشــتابد
و به دلیل ســابقه طوالنی که این
نهــاد بینالمللی در حوزه درمان و
تأمین داروهای خاص دارد و اخیرا ً
هم جمعیــت هاللاحمر در تأمین
و واردات واکســن کرونــا اقدامات
مؤثــری انجــام داده ،بــه همین
دالیــل آحاد جامعه بــه جمعیت
هاللاحمــر اعتماد ویژهای دارند و
هم چنین انتظارات و امید ویژهای
ضمــن اینکه یادآور میشــوم به
دلیل عامالمنفعه بودن و عدم دید
سودآوری به هاللاحمر این مرکز
تمامی اقــام و داروها و حتی حق
ف ّنی را طبق قیمت مصوب دولتی
ارائه میکند.
 آقای محمدتقیان ،اولین
حضور شما در امور داروخانهای
به چه زمانی برمیگردد .اصوالً
داروخانه برای شــما حائز چه
جذابیتهایی بود که به سمت
آن رفتید؟
همیشــه کمک به هــم نوع برای
انســانها جایگاه ارزشمندی دارد
و من هم قبل از شــروع فعالیتم
در داروخانــه به صورت داوطلبانه
در برنامههــای بشردوســتانه و
عامالمنفعه جمعیــت هاللاحمر
فعالیــت میکــردم .اوایل حضور

مــن در جمعیــت هاللاحمر ،به
ماجــرای زلزله بــم برمیگردد و
چون شــرایط دردنــاک آن زمان
برای من و همه نیروهای داوطلب
و ایثارگر جمعیت هاللاحمر هیچ
وقت فراموش شــدنی نیســت و
لذت و حالوت شــیرین کمک به
آســیبدیدگان و تسکین بر آالم
هموطنانمان باعث شــد که من
فعالیتم در هاللاحمر ادامه دهم و
چون داروخانه جمعیت هاللاحمر
بخش بسیار مهم و حساسی برای
کمک و یاری رســاندن به همنوع
محســوب میشــود ،با توجه به
عالقــهای که در این امر داشــتم
وارد این حوزه شدم.
 خیلیهــا از روی عالقه و
برخی هم به خاطر محدودیتها
یا حتــی اجبار ،رشــتهای را
انتخاب میکنند ،اگر ماشــین
حرکــت در زمــان به صورت
موقت در اختیارتان قرار گیرد
و به شما بگویند میتوانید به
گذشــته خود برگردید آیا باز
هم حاضر میشدید این شغل
را انتخاب کنید؟
نــه تنها من بلکه اگر از هرکســی
که مــدت طوالنــی در جمعیت
هاللاحمــر فعالیــت میکند این
سوال را بپرســید قطعاً جوابشان

مثبــت اســت ،چون هیــچ لذتی
باالتر از این نیســت کــه با تمام
وجودت جــان انســانی را نجات
دهــی و یــا آالم نیازمنــدی را
تســکین دهــی .همــه بچههای
هاللاحمر بــه این شــعر زیبای
ســعدی اعتقاد ویــژهای دارند که
بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد /
کــه در آفرینــش زیــک گوهرند
چه عضوی به درد آورد روزگار /دگر
عضوها را نماند قرار.
 چه مدت اســت سیرجان
هســتین و چه برداشــتی از
فرهنگ مراجعین خود دارید،
آیا کم حوصله و عجول هستند
یا نه صبر و شکیبایی دارند؟
من 30ماه در شهرستان سیرجان
حضور و افتخــار خدمت به مردم
را دارم ،مردم شهرستان سیرجان
مردمانــی خونگــرم هســتند و

 در حال حاضــر داروخانه
تحــت مدیریت شــما چه
مشکالتی دارد؟
برای انجام کارهای بزرگ و خدمت
همیشه مشــکالت و موانعی وجود
دارد ،امــا خوشــبختانه تاکنــون
مســئولین ،ما را تنها نگذاشــتند،
بــا این وجود در خصــوص تأمین
اعتبار برای خریــد داروها با توجه
به وضعیت اقتصــادی موجود در
مضیقه هســتیم ،اما از همین جا
از بنگاههای اقتصادی شهرســتان
ســیرجان که همیشــه یار و یاور
داروخانــه جمعیــت هاللاحمــر
شهرستان سیرجان بودند تشکر و
قدردانی میکنم و انشاءا ...که این
حمایت و پشــتیبانی تداوم داشته
باشد.
 دغدغههای ذهنی جنابعالی
به عنوان مدیر یک داروخانه در
اینجا چیست؟
بــرای هر مدیــر دغدغههــا زیاد
است اما دغدغهی اصلیام تأمین
همه داروهای مــورد نیاز بیماران
اســت .دغدغه دوم من این است

 به نظر من حساسیت کار ،همیشه در داروخانه جمعیت
هاللاحمر وجود دارد و من هیچ تفاوت بارزی بین شرایط قبل
و بعد از کرونا در داروخانه هاللاحمر نمیبینم و
تنها تفاوت در حجم مراجعه بیماران به داروخانه است
که به نسبت قبل ،زیادتر شده.
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که با حمایت مسئولین ،انشاءا...
داروخانــه جمعیــت هاللاحمر
شهرستان ســیرجان به بزرگترین
مرکــز توزیع داروهــای خاص و
صعبالعالج در جنوب شرق کشور
تبدیل شود.
 خیلــی از بیمــاران و یا
همراهان مراجعــه کننده به
داروخانه را متقاضیان انسولین
تشــکیل میدهند .موضوع
کمبود انسولین به کجا کشید
و اآلن وضع ایــن دارو چگونه
است؟
خداروشــکر با همراهی مسئولین
مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم
پزشکی سیرجان ،سهمیه انسولین
داروخانه سیرجان تأمین میشود.
در حــال حاضــر در این خصوص
مشکلی نداریم و سهمیهها بهطور
کامل توزیع میشود.
 در حال حاضر به چه تعداد
بیماران خاص در ســیرجان
سرویس دارویی میدهید؟
این داروخانه به بیماران سرطانی،
پیوندی ،تاالسمی ،ام اس ،دیابت،
هپاتیت و پروانــهای خدمات ارائه
میدهــد و ماهانه قریب به 3000
هزار نفر مراجعه کننده داریم.
 و حرف پایانیتان..؟
جــا دارد همینجــا از نماینــده
محترم مــردم در مجلس ،فرماندار
شهرســتان ،معاون غــذا و داروی
دانشکده علوم پزشکی ،مدیرعامل
محترم جمعیت هاللاحمر استان،
رییس محترم جمعیت هاللاحمر
شهرســتان و ســایر مســئولین
شهرســتان بهخاطرحمایتهــای
همیشگیشــان و همچنیــن از
پرسنل زحمتکش داروخانه تشکر
و قدردانی کنم .همینطور از صبر
و شــکیبایی مردم عزیز شهرستان
که در مواقــع کمبود دارو حوصله
میکننــد و همــواره یاریگــر ما
هستند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

به شماره ثبت  2540و شناسه ملی 10630107136
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص) یا نماینده قانونی آنان دعوت بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1400/6/25راس ساعت  16:30در

محل دفتر مرکزی واقع در کرمان خیابان والفجر شمالی  -کوچه  - 4پالک  86بصورت محدود برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند .سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند میتوانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت

شناسایي معتبر یک ساعت قبل از جلسه جهت اخذ کارت ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند.

دستور جلسه  -1 :استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به .1399/12/30
 -3بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به . 1399/12/30
 -6انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.

 -2استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به .1399 /12/30

 -4تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.

 -7انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

 -5انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به . 1400/12/29

 -8سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

آگهی مزایده عمومی تجدید شده شماره /1400/6ز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی
انسانی پرستاری و مامائی بیمارستان امام رضا(ع)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد" 65هزار تن گندله سنگ آهن با عیار  65درصد"
را از اسکه بارکوبا شرایط تحویل به صورت  ،FOBاز طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و

همچنیـن اطالع از شـرایط مـزایده به سـایت
 WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزایده مراجعه
نمایند.الزم به ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر
تا ساعت 14:00مورخ  1400/06/29به آدرس :تهران ،خیابان
دکتر فاطمی ،روبروی هتل الله ،پالک  ،273شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر ،طبقه همکفواحد دبیرخانه تحویل
گردد .تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00مورخ
 1400/06/30در دفتر تهران خواهد بود.

بیمارستان امام رضا(ع)به شماره  2000092962000013را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه
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دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی پرستاری ومامائی

Ave 250
Min 90
Max 4.0
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24-19
Min 90

کمیسیون معامالت شرکت معدني وصنعتي گل گهر

مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/20می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:00روزیکشنبه تاریخ 1400/06/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز شنبه تاریخ 1400/07/10
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 1400/07/11
زمان جلسه توجیهی  :ساعت  10روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس  :بلوار سیدجمال ،جنب پارک ترافیک ،دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934:دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

السالم) فرمودند :
امام علی (علیه ّ
هرکه خودرایی کند هالک گردد
و هرکه با مردمان مشورت کند
در عقل آنان شریک شود.

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

 سال بیست و چهارم  شماره   1274شنبه  20شهریور 1400

شهسوار صادقی

 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
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نگاهی به مدیریت شهری

صاحبان شهر و تأمینکنندگان منابع مالی
آن».
در یک نگاه کلی اهداف مدیریت شــهری
عبارتند از :برنامهریزی برای ارایه خدمات
شهری مورد نیاز شــهروندان برابر قوانین
و مقررات کشــور ،تالش و سیاستگذاری
برای بهبود شــرایط زندگی و کسب و کار،
اصناف گونان جمعیت شــهری ،توجه به
افراد و اقشــار کم درآمد ،ایجــاد و فراهم
ســاختن زیرساختهای توســعه ،تشویق
مردم بهویژه صاحبان حرفه و سرمایه برای
سرمایهگذاری درون شهری ،نظارت بر روند
توســعه پایدار و تأمین حقــوق آیندگان،
حفاظت از تمام جنبههــای محیط کالبد
شــهری ،آموزش فرهنگ شهرنشینی در
قالب شــهر ما خانه ماست ،توسعه و توزیع
عادالنه فضاهای فرهنگی و بناهای ورزشی
و تعامل بــا تمام نهادهای اجتماعی که در

از اسکوچیچ مغضوب
تا مربی محبوب ایرانیها

برای او
که در
تیم ملی
دلبری
میکند

تیم ملــی فوتبال ایــران در مرحله
انتخابی جام جهانی با  3گل از ســد

امور اداره شهر دخیلاند.
مدیریت شهری در ایران طبق برخی اصول
فصل هفتم قانون اساســی به شــوراهای
برآمــده از صنــدوق رأی و در نهایــت به
شهرداران منتخب شورا و مورد تأیید دولت

واگذار شده و این دوگانگی در روند کاری،
مشکلساز است و بحث ف ّنی میطلبد که
از توان نویســنده خارج اســت اما از باب
آسیبشناسی شــهری به سه نکته تعیین
کننده ولی تغافل اشاره میکند.

تجربه نشان میدهد مردم نسبت به اهمیت شوراها التفات الزم را ندارند و
ورود پول به عرصه انتخابات فلسفه شورا و دموکراسی و انتخاب اصلح را به حاشیه
رانده است .نکته دیگر اینکه شوراها بر خالف فلسفه وجودی خود  ،به جای نهاد
مدنی و اجتماعی در بسیاری از موارد به کلوپ سیاسی تبدیل شدهاند و در این ماجرا
نمایندگان دولت ،مجلس،احزاب و نهادهای مذهبی گرچه انکار میکنند در حالی که
هرکدام به صورت آشکار و پنهان نقش و نقشه دارند .نکته بعدی هم همین میوه تلخ
سیاستزدگی شوراهاست که میتواند مدیریت شهری را از وجود مدیران الیق
محروم کند و حاصل شوم آن ،ضرر و زیان مردمی است که بار هزینه شورا و شهرداری و
مدیریت شهری را باشانههای نحیف بهدوش میکشند.

عــراق «چغر و بَد بدن» گذشــت تا
تنها تیم شــشامتیــازی گروه اول
ایــن رقابتها باشــد .برخالف بازی
با ســوریه که باید بــا ذرهبین در پی
یافتن بهتریــن بازیکن میبودیم ،در
ایــن دیدار انتخــاب برترین بازیکن
کار دشواری است .شاید خیلیها به
واسطه گل و پاس گل مهدی طارمی،
او را ب ه راحتی بهترین بازیکن زمین
بدانند ،با ایــن حال نمیتوان از کنار
بازی خوب امید نورافکن ،ســماجت
ســعید عزتاللهی ،هوشــیاری زوج
خط دفاعی ،دوندگی بیامان نوراللهی
و امیــری ،فضاســازیهای بینظیر
ســردار آزمون و البته جهانبخش که
در همین ابتدای بازی با ضربه ســر
دیدنی عراقیها را مات کرد گذشت.

ُحسن شهرت سیاستمداران

19:07

محسن جالل پور *

همه این مــوارد در کنــار همدیگر
دلیلی برای یکی از «یکطرفهترین»
بازیهــای تاریخ تیم ملــی ایران در
تقابل با عراق است .واقعیت این است
که میشود درباره بازیکنان تیم ملی
و حضورشــان در دیــدار برابر عراق
و تأثیرگذاریشــان ،صفحهها سیاه
کرد ،اما موردی که کمتر دیده شده،
عملکرد دراگان اســکوچیچ اســت.
ســرمربی کروات ایران در شرایطی
موفق شده دومین پیروزی یکطرفه
تاریخ فوتبال ایران برابر عراق را رقم
بزنــد که هنوز هم بســیاری با دیده
تردیــد دربــاره تواناییهایش حرف
میزنند .البته شــاید این دســته از
کارشناسان و عدهای از ناکارشناسان
حق داشته باشند و عیار واقعی دراگان

نکتــه اول این که :تجربه نشــان میدهد
مردم نسبت به اهمیت شوراها التفات الزم
را ندارنــد و ورود پول بــه عرصه انتخابات
فلسفه شــورا و دموکراسی و انتخاب اصلح
را به حاشیه رانده است.
نکتــه دوم انتخابــات شــوراها و مدیریت
شهری بر خالف فلســفه وجودی خود ،به
جای نهاد مدنی و اجتماعی در بسیاری از
موارد به کلوپ سیاسی تبدیل شدهاند و در
این ماجرا نمایندگان دولت ،مجلس ،احزاب
و نهادهای مذهبی گرچــه انکار میکنند
ولی هرکدام به صورت آشکار و پنهان نقش
و نقشه دارند.
نکتــه بعــدی هــم همیــن میــوه تلخ
سیاســتزدگی شوراهاســت که میتواند
مدیریت شــهری را از وجود مدیران الیق
محروم کند و حاصل شوم آن ،ضرر و زیان
مردمی است که بار هزینه شورا و شهرداری
و مدیریت شــهری را با شــانههای نحیف
بهدوش میکشند.
البته نیت نهادهای مداخلهگر در مدیریت
شــهری خیر اســت اما اولویــت هر کدام
متفاوت اســت و این تفاوت مانع از تفاهم
و تأمین منافع مردم است.

را در صعود بیدردسر تیم ملی به جام
جهانی بدانند ،ولــی اصل ماجرا این
است که دراگان نتوانسته و احتماالً در
آیندهای نزدیک هم همچنان نتواند
خودش را ثابت کند! دلیل این مورد
را بایــد در اتفاقهــای بهمن 1398
جست؛ جایی که او بهعنوان سرمربی
تیم ملی انتخاب شد اما مصادف شد
با پدیدآمدن صفاتی بــرای او؛ یکی
میگفت که کار کا ِر داللهاســت و
دیگری هم پای آقازادهها را به میان
میکشید و آن یکی از دست داشتن
مافیا در انتخاب او میگفت و الخ....
اما حاال دراگان کاری کرده که بسیاری
از مربیان قبل از او حتی خوابش را هم
نمیدیدند؛ او با تیم ملی ایران ،عراق
را بعد از  11ســال در دیداری رسمی

شکست داد ،برای اولینبار در تاریخ،
بحریــن را در خاک خــودش مقهور
تیــم ایران کرد و با  9پیروزی متوالی
بهترین شروع تاریخ یک مربی در تیم
ملی ایران را نمایش داده است...
اکنون تیم ملی با او شــانس زیادی
برای رســیدن به جام جهانی پیدا
کرده و حاال رفتهرفته بازیکنانی که
از کنار اسکوچیچ قرارگرفتن طفره
میرفتند ،عکسهای دو و چندنفره
با او میاندازند .شــاید عیار دراگان
تا زمــان صعود تیم ملــی به جام
جهانی مشــخص نشود ،ولی هرچه
که هست ،مربیای که شایعه شده
بود در حریم آقازادهها و مافیاست،
فع ً
ال مشغول دلبری از فوتبال ایران
است /.شرق

ریختن نخالههای ساختمانی در سطح شهر ممنوع است /با متخلفین برخورد میشود

طرح ضربتی جمعآوری نخالههای ساختمانی
 شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،پس از ثبت شماره پالک خودرو با شماره  137تماس و موضوع را اطالع دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان از اجرای طرح
ضربتی جمع آوری نخالههای ســاختمانی با هدف پاکسازی محالت
خبر داد.
به گزارش امور رســانه مدیریت ارتباطات شــهرداری سیرجان ،علی
رضایی مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند در گفتگو با واحد خبر
شــهرداری بیان داشت :سازمان مدیریت پســماند شهرداری مجری
این طرح هستند .وی گفت :مصالح و ضایعات ساختمانی ،نمونه بارز
ســد معبر و آلودگی زیستمحیطی اســت و در این طرح ،ضایعات و
نخالههای ساختمانی ،جمعآوری و به مکانی در خارج از شهر منتقل
میشوند .علی رضایی با بیان اینکه ایجاد سد معبر و آلودگی مهمترین

مسأله مهمی بهنام اقتصاد و

در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

به بهانه تغییر و تحوالت شهرداری

امــروزه شــهرها به
دلیــل ایفــای نقش
چندگانهی اجتماعی،
اقتصــادی ،فرهنگی و سیاســی از اهمیت
زیــادی برخوردارند و لذا متناظر با رشــد
شهرنشــینی ،توجه به مدیریت شهری نیز
در کانون توجه بشر قرار گرفته بطوریکه
در همین راســتا رشته علمی تحت عنوان
«مدیریت شهری» در دانشگاههای جهان و
از جمله ایران تأسیس شده است.
شــالودههای مدیریت شــهری عبارتند از
«بر عهده گرفتن نقشــی فعال در توسعه،
مدیریت و هماهنگسازی منابع و دستیابی
به اهداف توســعه شــهری» .سازمان ملل
متحد نیــز برای ارتقا مدیریت شــهری و
اعتالی دموکراسی بر این اولویتها تأکید
دارد« :اداره شــهر با مشارکت شهروندان،
گردش آزاد اطالعــات به عنوان پیش نیاز
مشارکت ،شــفافیت در زیر مجموعههای
مدیریت شهری ،شفافیت گردش مالی در
تمام ســطوح و ضوابط اخالقی برای روابط
مدیریت شــهری با شــهروندان به عنوان

یادداشت آخر

عامل اجرای طرح ضربتی جمعآوری نخالههای ســاختمانی اســت،
اظهار داشت :یکی از مشکالت شهر سیرجان عدم همکاری برخی از
همشهریان برای جمع آوری نخالههای ساختمانی است که در طرح
یاد شده شــهرداری با اقدامی ضربتی و فوری ،نخالههای ساختمانی
سطح شهر ،حاشیه خیابانها و معابر و مکانهای غیرمجاز را جمعآوری
میکند .به گفته مدیر عامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری،
نخالههای ساختمانی ،عامل بر هم زدن زیبایی شهر و فضای دیداری
اســت و به رغم تالشهای شــهرداری در این زمینه ،به دلیل تخلف
بعضی از شــهروندان ،این معضل همچنان باقی است که امید میرود
با راهاندازی کارگروه ســاماندهی نخالههای شهری ،بخش عمدهای از

مشکالت موجود برطرف شــود .رضایی تصریح کرد :شهروندان برای
ساماندهی و جمعآوری نخالههای ساختمانی خود با سازمان مدیریت
پسماند شــهرداری هماهنگی و همکاری نمایند .برپايه اين گزارش
از آنجــا که این نخالهها به مرور زمــان و در زمینهای خالی تخلیه
میشوند به صورت دپو و پراکنده در سطح شهر موجب بروز نازیبایی
شدهاند .در همین راســتا با برنامهریزیهای صورت گرفته و ابالغ به
همه مناطق طی این طرح کلیه نخالههای ســاختمانی سطح مناطق
جمعآوری خواهند شد .الزم بهذكر است در خصوص روند اجرای طرح
ضربتی در برخی مناطق ســطح شهر به دلیل حجم کار ،عملیات به
اتمام رسیده و در برخی دیگر از مناطق کماکان در حال اجرا میباشد.

دولتهــا که عوض میشــوند بــرای فعاالن
اقتصادی این ســؤال پیش میآید که دولت
جدید چــه راه و روشــی را در این حوزه که
با سرنوشــت و زندگی مردم گره خورده در پیش خواهد گرفت.؟
...وقتی وزیری تغییر میکند یا رئیس ســازمانی عوض میشــود،
عامالن اقتصاد کنجکاو میشوند که از برنامهها و جهتگیریهای
او آگاه باشــند چرا که اطمینان دارند برنامههــای وزیر و رئیس
جدید مستقیم و غیرمستقیم روی کسب و کار و زندگیشان تأثیر
میگذارد .در اقتصاد قاعدهای به نام «حسن شهرت سیاستمداران»
مطرح اســت که میگوید«:سیاســتمدار به هر صفتی که شهرت
داشته باشد ،انتظارات جامعه حول آن شکل خواهدگرفت».
فعاالن اقتصادی به تجربه آموختهاند که هر سیاستمداری سکان
قدرت را در دســت بگیرد ،اقتصاد و جامعه را به سمت ترجیحات
و اولویتهــای مورد نظر خود میبرد .اغلب گرایشها و ترجیحات
سیاستمداران جایی ثبت نشده اما گفتارها ،رفتارها ،ترجیحات و
منشهای سیاســتمداران در ذهنیت مردم ذخیره شده و شهرت
آنهاســت که انتظارات آیندهی جامعه را شکل میدهد .به طور
ویژه ،انتظارات تورمی وابســته به جهتگیــری ،عملکرد و درجه
استقالل بانک مرکزی است .چنانچه انتظار فعاالن بازارها نسبت به
این ویژگیها تغییر کند ،نوسان قیمت داراییها هم دور از انتظار
نیست .اقتصاددانان دو کانال اثرگذاری شناسایی کردهاند:
◄ اول ،زمانیکــه رئیــس جمهــوری در انتخــاب رئیــسکل
بانکمرکــزی معیارهای اقتصادی را کنــار میگذارد و مالحظات
سیاسی را پُر رنگ میکند.
◄ دوم ،اگر برداشــت بازارها این باشد که سیاست رئیس جدید
بانک مرکزی درباره تورم از رئیس پیشــین متفاوت اســت ،قطعاً
انتظارات آنها نیز تغییر خواهد کرد.
متأســفانه به نظر میرســد مجموعه افرادی کــه در این دولت
مســوولیت وزارتخانههــای اقتصادی را بر عهــده گرفتهاند ،به
«هدایت نقدینگی» اعتقاد دارند .هدایت نقدینگی یا عباراتی نظیر
آن در اقتصاد ایران اسم رمز سیاستمدارانی است که به نقدینگی
به عنوان فرصت و ابزاری برای حل مسائل کشور نگاه میکنند.
از آنجا که در گذشــته خروجی چنین تفکراتی ،رشد نقدینگی و
افزایش شــدید تورم بوده ،از همین حاال انتظارات تورمی در حال
شکلگیری اســت .همان طور که اشاره شــد ،یکی از مهمترین
الزامات اثرگذاری سیاســتهای اقتصادی ،اعتبار سیاســتمداران
نزد آحاد اقتصادی اســت .اگر سیاســتگذاران اقتصادی و مقامات
به برنامههای ضدتورمی شهرت داشته باشند ،سیاستهای اعالمی
آنها برای کنترل تورم نیز نزد عامالن اقتصادی اعتبار بیشــتری
پیــدا خواهد کرد .بنابراین جا دارد از رئیس جمهوری محترم این
مطالبه را داشته باشیم که در تعیین رئیسکل بانک مرکزی دقت
الزم را داشته باشند چرا که این مجموعه نقش تعیین کنندهای در
مسیر اقتصاد کشور خواهد داشت.
*رییس سابق اتاق بازرگانی استان

وی گفت :طبق تعرفه مورد تصویب شورای اسالمی شهر سیرجان در
صورت مشاهده چنین مسئلهای ،فرد یا افراد خاطی مشمول جریمه
نقدی خواهند شد.
وی افزود :رهاسازی نخاله ساختمانی در محوطه بیرونی ساختمانهای
مســکونی و تجاری (پیادهرو ،جــوی آب و خیابان) خالف مقررات و
حقوق شهروندی میباشد.
وی اظهار کرد :این کار در سطح شهر باعث به خطر انداختن بهداشت
محیط و نازیبایی منظر شــهری میشود .وی تصریح کرد :شهروندان
میتوانند در صورت مشاهده چنین تخلفی ،پس از ثبت شماره پالک
خودرو با شــماره  137تماس و موضوع را اطــاع دهند .مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهرداری با اشاره به اینکه مردم باید نسبت
به محیطزیست و فضای اطراف خود حساس و مسئولیتپذیر باشند،
خاطرنشان کرد :خودروهای حمل پسماند ساختمانی مجاز به تخلیه
ضایعات در زمینهای خالی داخل یا خارج شهر نیستند و چند نقطه
از شهر جهت تخلیه نخاله ساختمانی تعبیه شده است که به شرح ذیل
اعالم میگردد -1:مرکز تخلیه خاک و نخاله در شــهرک صنعتی بعد
از پل هوایی محل دپوی نخاله -2 ،مرکز تخلیه خاک و نخاله واقع در
کیلومتر  13جاده شــیراز سمت راست .شایان ذکر است هر دو محل
مجاز تخلیه نخاله داراي تابلو راهنما ميباشند.
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