
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم خدمت عوامل سخن تازه، اینجا کوچه ای نزدیک میدان سنایی در خیابان ابوذر غفاری 
هست، )سمت راست نرسیده به میدان( االن دوماهه این سوراخ مربوط به فاضالب جلو خونه 
ما فروکش کرده وچندین ماشین افتاده داخلش اما کسی رسیدگی نمی کنه. از شهرداری و 
شرکت آب و فاضالب خواهش میکنم این مشکل را رفع کنید . شبها دید نداره و ممکن هست 
حادثه ای رخ بدهد. در عکس بعدی هم زمین مذکور کاربری اداری داره چندین بار رفتیم 
فرمانداری که تکلیف زمین را روشن کنند، بس که خاک خوردیم خفه شدیم شده محل 

تجمع معتادین و اشغال دونی.   #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
این دریچه در خیابان امام حسین  متعلق به شرکت آب و فاضالب 
می باشد، بالغ بر ۱۵ بار تاکنون تعویض شده، ولی بدلیل عدم کیفیت 

بعد از ۳ روز مجدداً تخریب می شود.
خواهشن به مسئولین اداره آب بسپارید، دریچه رو اساسی تعویض 

کنید.
زن بچه مردم هیچ گناهی ندارن که شب بیفتن داخلش.

#انتقاد#حق#مردم#است

در سومین جشنواره ملی فوالد صورت گرفت:
 تجلیل از برترین شرکت های همکاِر گل گهر

با  که  ایران  فوالد  ملی  جشنواره  سومین  اختتامیه  در 
محوریت بومي سازی و حمایت از ساخت داخل برگزار شد، 
از برترین شرکت های همکارِ گل گهر در حوزه تامین  و 

ساخت، معرفی و تجلیل شد.
شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گل گهر، در حوزه تامین مواد اولیه و مصرفی شرکت های 
به  گهرهمکار، گهر روش و نظم آوران صنعت و معدن 

عنوان تامین کنندگان برتر شناخته شدند.
هم چنین در حوزه سازندگان قطعات و ماشین آالت سه 
شرکت دلتا راه ماشین، شرکت توسعه ساخت طباطبایی و 

قطعه سازي ترابي به عنوان سازندگان برتر انتخاب شدند.
نیز  جدید  تکنولوژي هاي  بخش  در  است  ذکر  شایان   
شرکت دانش بنیان سامانه هاي پیشرفته ارومي در زمینه 
ساخت تپ چنجر و SVC، شرکت فني مهندسیی روناک 
در زمینه تکنولوژي هاي فرآوري کنسانتره و شرکت کیمیا 
صنعت اسپادانا که موفق به دستیابي به تکنولوژي تولید 
گندله به روش SRK شده است، به عنوان شرکت هاي 

برتر مهندسي در حوزه تکنولوژي معرفي شدند.
در این جشنواره شرکت صافکو به دلیل ساخت لینک 
زنجیر بلدوزرهاي راهسازي که اولین تجربه همکاري در 
سال جاري را با گل گهر داشته است، به عنوان سازنده 

جدید وندورهای گل گهر معرفی شد.

انتخاب  شرکت جهان فوالد 
به عنوان تولید کننده نمونه

شرکت جهان فوالد سیرجان در همایش صنعت و معدن 
استان کرمان به عنوان تولید کننده نمونه انتخاب شد این 
همایش که با حضور علی زینی وند استاندار کرمان ، محمد 
رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس ، برخی 
از مسئولین کشوری و استانی و جمعی از فعاالن اقتصادی 
استان در محل تاالر وحدت دانشگاه باهنر کرمان برگزار 

گردید ؛ تولیدکنندگان برتر استان معرفی شدند . 
مدیر  با  سیرجان  فوالد  جهان  از شرکت  ؛  مراسم  این 
عاملی مهندس علی عباسلو به عنوان تولید کننده نمونه 
و برتر استان کرمان با اهداء لوح و تندیس ویژه ی این 

همایش ، تجلیل به عمل آمد .
نیز طی سال جاری  این  از  پیش  فوالد  شرکت جهان 
در همایش ۱۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران در ردیف ۱۰ 

شرکت پیشرو و برتر قرار گرفته بود. 

  خبر

شماره 683
27 بهمن1400 خبر

2

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
درصد   ۸۰ تاکنون  گفت:  کرمان  استان 
بودجه هزینه ای استان تخصیص داده شده 
ادارات  پایان بهمن ماه عیدی کارکنان  و 

استان پرداخت می شود.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
درصد   ۸۰ تاکنون  گفت:  کرمان  استان 
بودجه هزینه ای استان تخصیص داده شده 
ادارات  پایان بهمن ماه عیدی کارکنان  و 

استان پرداخت می شود.
به گزارش  تسنیم جعفر رودری در جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان 
که با حضور علی زینی وند استاندار کرمان، 
شهباز حسن پور رئیس مجمع نمایندگان 
زاهدی  محمدمهدی  و  کرمان  استان 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در سالن شهید مرتضوی 

استانداری کرمان برگزار شد اظهار داشت: 
اعتبارات خسارت سیل به استان ابالغ شده 
و توزیع این اعتبارات در دستور کار است.

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
استان کرمان با بیان اینکه بودجه هزینه ای 
استان تاکنون ۷۹۱ میلیارد تومان معادل 
۸۰ درصد تخصیص داده شده است گفت: 
ادارات  کارکنان  عیدی  ماه  بهمن  پایان 

استان پرداخت می شود.
بودجه  کسری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پایان سال  تا  که  گزارش شود  دستگاه ها 
این  بودجه  راهکار های  اساس  بر  بتوانیم 
کسری را جبران کنیم افزود: توزیع بودجه 
اما  دارد،  یکسانی  شرایط  دستگاه ها  بین 
مدیریت آن در دستگاه ها بر اساس اولویت 

بندی مدیران متفاوت است.
رودری با بیان اینکه در مجموع در توزیع 

دستگاه ها  بین  بودجه  کلی 
وجود  ما  نظر  از  تفاوتی  هیچ 
ندارد ادامه داد: ۴ هزار و ۲۶۴ 
بودجه  ابالغ  تومان  میلیارد 
کرمان  استان  دارایی  تملک 
است که تاکنون هزار و ۴۹۲ 
بودجه  این  از  تومان  میلیارد 

تخصیص داده شده است.
وی با عنوان اینکه تقریباً ۳۵ 
دارایی  تملک  بودجه  درصد 

گفت:  است  شده  داده  تخصیص  استان 
از هزار و ۳۵ میلیارد تومان اسناد خزانه 
اسناد  تومان  میلیارد   ۱۴۵ حدود  استان 
قبولی  قابل  عدد  که  شده  جذب  خزانه 

نیست و حتما به مشکل خواهیم خورد.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
 ۵۴۲ اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توزیع اعتبار 
انجام می شود که عمده آن مربوط  امروز 
از  افزود:  است  سیل  خسارات  جبران  به 
این مبلغ ۱۲۳.۲ میلیارد تومان در حوزه 
کشاورزی و ۱۴۶ میلیارد تومان در حوزه 

راه ها است.

رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: اقتصاد 
بین  منابع  نیست،  بهره ور  کرمان  استان 
نسلی در حال صرف شدن بوده و ثروتی 

هم برای آیندگان ایجاد نمی شود.
سومین  در  طبیب زاده  مهدی  سید   
جشنواره بهره وری و رقابت پذیری استان 
کرمان که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
برگزار  استان کرمان  و کشاورزی  معادن 
کشور  در  بهره وری  داشت:  اظهار  شد، 
با  بسیار  مقوله  کرمان  استان  به ویژه 

اهمیتی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد کرمان بهره ور 
به  توجه  با  کرمان  استان  افزود:  نیست 
ظرفیت های خدادادی و نیروی انسانی که 
دارد، نتوانسته توسعه پایداری داشته باشد.

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 

کشاورزی استان کرمان با اشاره 
و  اشتغال  اینکه کشاورزی،  به 
امنیت غذایی در استان ایجاد 
گفت:  نیست  بهره ور  اما  کرده 
مصرف آب در حوزه کشاورزی 

در استان کرمان زیاد است.
به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
که  باشیم  محصوالتی  دنبال 
نداشته  آب  به  زیادی  نیاز 
استان  در  داد:  ادامه  باشند 
آب  اصلی  موضوع  کرمان 

باعث  گران قیمت  آب  از  استفاده  و  بوده 
می شود که کشاورزی ما بهره وری نداشته 
و کاشت محصوالت آب بر منابع آبی ما 
هدر می دهد. طبیب زاده با اشاره به اینکه 
صنعتی که در افزایش جی دی پی استان 

بیان  نیست  بهره ور  باشد  نداشته  نقشی 
جذب  در  که  فرهنگی  میراث  اگر  کرد: 
گردشگر به استان کاری نکرده باشد باعث 
می شود که این میراث فرهنگی هم بهره ور 

نباشد.
با  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  وی 

برنامه ریزی دقیق از منابع موجود استفاده 
الزم را ببریم گفت: منابع بین نسلی در 
حال صرف شدن است و ثروتی هم برای 

آیندگان ایجاد نمی شود.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
مشارکت  افزود:  کرمان  استان  کشاورزی 
کشاورزی،  صنعت،  از  اقشار  تمام  فعال 
تا  است  الزم  مردم  عموم  و  نخبگان 
و  گفتمان  یک  به  استان  در  بهره وری 

مطالبه عمومی تبدیل شود.
نعمات  خداوند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیادی در استان کرمان به ما داده است 
اقتصادی  خروجی  و  ورودی  بین  گفت: 
به  باید  و  دارد  وجود  نسبتی  چه  استان 
سهم خودمان در جهت بهره وری از منابع 

تالش کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت:

تاریخ پرداخت عیدی کارکنان دولت در استان کرمان

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

 استان کرمان نتوانسته توسعه پایداری داشته باشد

      خبر حوادث
راه اندازی گشت های نامحسوس پلیس راه سیرجان

 و کنترل رانندگان حادثه ساز
برای  نامحسوس  گشت  اندازی  راه  از  سیرجان  راه  پلیس  فرمانده 
در  ساز  حادثه  رانندگان  رفتار  کنترل  و  رانندگی  سوانح  از  جلوگیری 

محورهای مواصالتی این شهرستان خبر داد.
و  نامحسوس  گشت  حضور    : داشت  بیان  سلیمی  مهدی  سرهنگ 
تشدید نظارت های ترافیکی محسوس در سطح راه ها از ۲۵ بهمن ماه آغاز 
و تا پایان سال ادامه دارد. وی اظهار داشت :  این نظارت های نامحسوس 
به منظور کنترل دقیق رانندگان متخلفی است که با عدم رعایت قوانین 
ومقررات وارتکاب تخلفات حادثه ساز امنیت وآرامش  شهروندان را به 
هم می زنند. فرمانده پلیس راه سیرجان افزود : تخلفات حادثه ساز خط 
 قرمز پلیس است و رانندگان متخلف ، قاطعانه اعمال قانون می شوند.

سرهنگ سلیمی در ادامه خاطر نشان کرد : در طول مسیراگر راننده 
مرتکب دوتخلف حادثه ساز همزمان شود خودروی وی به مدت ۷۲ساعت 
توقیف می شود و چنانچه سرعت خودروی وی بیش ازحد مقرر از دستور 
مقام قضایی باشد به جهت حفظ حقوق عامه ، خودروی وی عالوه بر 

اعمال قانون به مدت ۲۴ساعت توقیف وثبت سیستم  می گردد.
وی افزود: پالک خودروهای تیم کنترل نامحسوس شخصی بوده و از 
تجهیزات الکترونیکی در آنها استفاده شده است و همشهریان در مواجهه 
با این خودروهای کنترل نامحسوس حتما به لباس فرم و بغل نویسی 
خودروها توجه داشته و موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ و پلیس راه 
اطالع دهند. فرمانده پلیس راه شهرستان سیرجان در پایان خاطر نشان 
ارامش  با حفظ  رانندگان وهمشهریان عزیزپیوسته  نیاز است   : ساخت 
دررانندگی  از عجله و شتاب پرهیز و به رعایت  قوانین ومقررات راهور 

توجه ویژه ای داشته باشند.

معرفی ۳۴ واحد صنفی در سیرجان به تعزیرات
در  متخلف  واحدصنفی   ۳۴ گفت:  سیرجان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
سیرجان به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند. محمودآبادی گفت: 
در پی واگذاری مسئولیت تنظیم بازار و نظارت بر عرضه کاال های اساسی 
محصوالت کشاورزی به جهادکشاورزی با جدیت تمام، تیم بازرسی و 
نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی و نهاده های دام وطیور و کشاورزی 
این شهرستان متشکل از جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، صنعت، معدن و 

تجارت از واحد های صنفی بازدید و بازرسی به عمل می آورد. 
واحد   ۸۷ از  تاکنون  بازرسی  عملیات  واگذاری  آغاز  از  می گوید:  او 
صنفی، شامل: مرغ و ماهی فروشی، خبازی، میوه فروشی و مراکز توزیع 

نهاده های دامی و کشاورزی  در سیرجان بازدید شده است.
به گفته  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان تاکنون، ۳۴ واحد 
از ۸۷ واحد با تشکیل پرونده و مبلغ ریالی تخلفات بالغ بر ۱۵۵ میلیون 
مراحل  و سیر  ادامه  برای  تعزیرات حکومتی شهرستان   اداره  به  ریال 

قانونی معرفی شدند.

ازیک زوج)ترجیحاً بدون فرزند(

برای نگهبانی 

و یک نفر حسابدار خانم

)با سابقه کاری( 

دعوت به عمل می آید:

0912  194  3015

آگهــی استخـــدام در

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان 

متقاضیان  فقط از ساعت 7/5 صبح تا 4/5 عصر  
باشماره تلفن: 4739  634  0913 تماس حاصل نمایند.

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان؛

  از تعدادی راننـده  پایه یک با گواهینامه معتبر 

جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.

شرکت کرمان ریســـه
)معدن 3(

از یک نفر سرپرست ایمنی 
و یک نفر افسر ایمنی 

مورد تأیید اداره کار سیرجان 

دعوت به عمل می آورد:
تماس: تلفن 

0913   957   1904   
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رفاخوان تمدید مناقصه عمومی یک رمحله ای

شرکت فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان )سهامی خاص( در نظر دارد؛

 ساخت و تجهیز زمین های ورزشی روباز در پارک گردشگـری گل گهر 
واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 18 جاده سیرجان به نیریز 

را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

نحوه توزیع و تحویل اسنــاد مناقصــه: 
مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به سایت اینترنتی 

شرکت به آدرس golgoharsport.ir بخش ابالغیه ها و اسناد اقدام نمایند. 

توضیـح: ارائه مدارک مناقصه هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در 
مناقصه ایجاد نخواهد کرد و شرکت فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان در 

قبول یا رد هر یک از این پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی رشکت رفهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

آگهی دعوت مجمع عمومی) عادی سالیانه نوبت اول(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان می رساند جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت در ساعت 10 صبح  دوشنبــه ، مورخ 1400/12/09 در 
محل شرکت تشکیل می گردد. خواهشمند است راس ساعت تعیین شده در جلسه حضور بهم رسانید.

دستـور جلســـه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت مبنی بر فعالیتهای انجام شده در طول سال 1399-1400

2- تایید و تصویب اوراق ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال 1399-1400
3-انتخاب بازرس     4- تصویب آیین نامه های داخلی    5- تعیین خط مشی شرکت    6- سایر موارد

توضیـح: اعضا می توانند از 10 روز قبل از تشکیـــل مجمع، در دفتـــر شــرکت حاضر و اطالعات الزم را 
در خصوص گزارش بازرس و ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حساب های دیگر کسب نمایند.

هیئت دمریه و دمریعامل رشکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان


