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 هدی رضوانی
حاملهای انرژی نقش مهمی را درزندگی روزمره
و در توسعه هر کشور ایفا میکنند .از آنجایی که
این حاملها منابع محدودی دارند ،مصرف بدون
برنامهریزی آنهامیتواندمشکالتیراهمبراینسل
فعلی و هم برای آیندگان ایجاد کند .یکی از این
حاملها ،برق است که تابستانها ذخیرهاش رو به
کاهش میرود .سلمانی درگفتوگویی با پاسارگاد
ازوضعیت برق سیرجان درتابستان پیش رو گفته
است.
 با توجه به وضعیت خشکسالی امسال
درتابستان وضعیت شبکه برق سیرجان چگونه
خواهدبود؟
همانطورکه اطالع دارید با توجه به خشکسالی
و کمبارشی سال گذشته و محدودیت شدید و
تولید کم نیروگاههای برقآبی در سطح کشور و
از طرفی گرمای زودرس و سراسری بودن شبکه
برقرسانی ،کل کشورو شهرسیرجان را تحت تاثیر
قرار میدهد .فعالیت شبکه برق ،جلب همکاری
کلیه مشترکین اعم از خانگی ،تجاری ،صنعتی،
کشاورزی و ...است که همراهی این مشترکین
با صنعت برق در فصل تابستان و استفاده بهینه
و عدم استفاده از لوازم غیرضرور در ساعتهای
پیک از ساعت  ۱۳الی  ۱۸ما را در این فصل سال
یاری میکندتا شرایطی را فراهم آوریم که همه
مشترکین استفاده نمایند .موضوع مهم دیگر،
استفاده غیرمجاز و بدون مجوز از مزرعههای
رمزارزها در سطح شهرستان است که متاسفانه
در این زمینه افزایش مصرف داشتیم .تا کنون 20
مزرعه رمزارز غیرمجاز در سیرجان کشف و ضبط
شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
ضروری است این موارد نیزتوسط افرادی که مطلع
هستند گزارش شود تا جلوی مصرف بیرویه برق
توسط این مزارع گرفته شود.
 آیا در تابستان بیبرقی را تجربه خواهیم
کرد؟
درصورتی کهمشترکینخانگی،تجاری،صنعتی

زنبورو
زنبورخوار

رییس اداره برق سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد:

مزارع رمز ارز را گزارش کنید

عکس تزیینی است

وکشاورزی و ادارات مثل هر سال با مصرف بهینه
برق ما را همراهی کنند و از طرفی مشترکین
صنعتی و کشاورزی در طرحهای تشویقی این
امور مشارکت و نسبت به عقد تفاهنامه از ابتدای
خردادماه اقدام نمایند و در ساعتهای پیک از
ساعت  ۱۳الی  ۱۸نسبت به کاهش و مدیریت
مصرف خود اقدام کنند ،حجم وسیعی از میزان
مصرف کاهشمییابد.مشترکینخانگیبایستی از
وسایل پرمصرف خود در ساعت غیرپیک و از دور
کند کولر آبی استفاده کنند .همچنین درجه لوازم
خنک کننده باید روی  ۲۵تنظیم و از نور طبیعی
در روز و از سایبان برای کولرهای آبی استفاده
شود .در ادارت شهرستان نیز از ساعت  ۱۱به بعد
کاهش مصرف و ازساعت  ۱۳کلیه مصارف خود را

تعطیل کنند .با رعایت کلیه موارد فوق قطعا دچار
خاموشیهایناخواستهنخواهیمشد .این امورهم
هیچ برنامهای برای خاموشی ندارد مگر در موارد
تعمیرات شبکه سراسری یا معیوب شدن آن.
 برای این خاموشیهای احتمالی چه
برنامهای درنظردارید؟
در صورت معیوب شدن شبکه و حوادث
ناخواسته که ازقبلقابلپیشبینینیست،مشکل
برطرف و برق مشترکین مثل همیشه درسریعترین
زمان ممکن وصل میگردد .اگر هم خاموشی با
برنامهبرایخاموشیهای احتمالی اعالمشود،حتما
ازطریق رسانهها و شبکههای اجتماعی اطالعرسانی
خواهدشد.
 ازسرقت کابل چه خبر؟

درسالهای گذشته ازسال ۹۷تا سال ۹۹نزدیک
 ۱۰۰۰۰کیلو گرمسیممسیوشبکهروشناییسرقت
شدهوتقریباهرسالنسبتبهسالگذشتهاینمیزان
دو برابرشده است و خسارت و خاموشی سنگینی به
مشترکین وارد شده و باعث افت ولتاژو نوسانات در
شبکه و سوختن وسایل برقی مردم و تاریکی بلوارها
و محالت درشب شده است .شهروندان آگاه باشند
اگردرطول شبانهروزافرادی بدون مدرک شناسایی و
مشکوک درشبکه دیدند حتما بالفاصله به پلیس و
 ۱۲۱اتفاقاتبرق اطالعدهند.
 میزان این سرقتها چقدراست و بیشتر
کدام نواحی شهررا شامل میشود؟
سرقتشبکهبیش از ۱۰۰۰۰کیلو گرمسیممسی
و  ۲۰۰۰۰متر کابل روشنایی معابرشهری دربلوارها

*
 عابد کوهپایه
صبح با هیاهیو و صدای زنبورخوارها از خواب بیدار شدم،
از اتاق کاهگلی اقامتگاه بیرون آمدم و با منظره شگفتانگیزپرواز
دهها پرنده زنبورخوار اروپایی مواجه شدم .روی سیمهای برق
نشسته بودند و با شیرجههای مداوم زنبور شکار میکردند .شش
دنگ حواسم متوجه دیدن این پرندگان زیبا بود که مدیر اقامتگاه
از کنارم عبور کرد ،قبل از اینکه متوجه بشوم تفنگ دو لولش را به
سمت پرندهها گرفت و بنگ....
چند روز قبل در اطراف سیرجان نیز حادثه مشابهی رخ
داد؛ حدود صد فرد زنبورخوار زیبای اروپایی توسط یک کندودار زنبورهای بیعسل و ملخها نیزدررژیم غذایی آنها قرارمیگیرند؛
سیرجانی با سم کشته شدند و این در حالیست که زنبورخوارها حشراتی که از آفات کشاورزی بوده و حتی کندوهای زنبورعسل

جزو گونههای تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست بوده
و شکارغیرمجاز این پرنده عالوه برحبس ،به ازای هرفرد جریمهای
 500،000ریالی دارد .هرساله با شروع مهاجرت زنبورخوارهای اروپایی
به ایران شاهد تعارض میان آنها و کندودارها هستیم .تعارضی که
بازنده آن زنبورخوارها بوده و صدها فرد از آنها توسط سم یا گلوله
کشتهمیشوند.
هر زنبورخوار برای بزرگکردن جوجههایش ،در هر روز به
شکار حدود  200حشره نیاز دارد که عمده آنها را حشرات بزرگ،
ُکند و حتی بدون بال تشکیل میدهند اما زنبورهای سرخ ،انواع

شـركت معدنـی و صنعتـی گلگهـر در نظـر دارد جهـت تکمیـل نيـروي انسـاني مـورد نيـاز خـود از بیـن
داوطلبـان مـرد و زن بـه صـورت قـرادادی مطابـق جـدول زیر از طریـق برگزاری آزمـون کتبی ،مصاحبه
تخصصـی و روانشـناختی اقـدام بـه جذب نیـرو نماید.
افـرادی کـه متقاضـی حضـور در آزمـون میباشـند ،میتوانند بـرای ثبتنـام از تاريـخ 1400/02/16
تـا تاریـخ  1400/02/26بـه آدرس اينترنتـي ( )www.geg.irمراجعه نمـوده و پس از مطالعه دقيق
مفـاد آگهـي و بـا توجه به شـرايط ذكر شـده نسـبت به ثبـت نام اقـدام نمايند.

ردیف
1

مقطع تحصیلی

مورد نیاز

بومی
استان

مرد /زن

5

مرد /زن

11

سیرجان

3

کارشناس برق کلیه گرایشها

مرد

5

سیرجان

4

کارشناس کامپیوتر (کلیه گرایشها)

مرد

5

کارشناس مکانیک (کلیه گرایشها)

مرد

6

کارشناس شیمی (گرایش کاربردی و محض)

مرد

7

کارشناس معدن (استخراج)

مرد

8

کارشناس متالورژی (کلیه گرایشها)

مرد

2

کارشناس حسابداری

جنسیت

محل خدمت

تعداد

وضعیت

کارشناس صنایع (کلیه گرایشها به غیر از ایمنی صنعتی)
کارشناس مدیریت صنعتی

کارشناس صنایع گرایش ایمنی صنعتی

شهرستان

سیرجان-
مجتمع
معدنی و
صنعتی
گلگهر

4

کرمان

استان
کرمان

6

سیرجان

4

سیرجان

2
2

استان
کرمان
سیرجان

کارشناس ایمنی و حفاظت کار
کارشناسی سالمت ایمنی و محیط زیست HSE
9

کارشناس تکنولوژی ایمنی صنعتی

مرد

2

کشوری

کارشناس ایمنی گرایش حفاظت فنی
کارشناس ایمنی صنعتی و محیط کار
بهداشت حرفهای  /بهداشت صنعتی

بیقاعدهبازی
 رضا مسلمیزاده
حدود یک سال و
سه ماه پیش در اسفند
 98یادداشتی نوشتم با
عنوان «بیبرندهبازی» که
چند نفری از دوستان
را موافق طبع افتاد و
بسی لطفها نمودند .موضوع آن یادداشت
مربوط به روزگار نوجوانی بود و رقابتهای
فوتبالی بینمحلهای با این وصف« :این
مسابقهها معموال برنده نداشت .نه اینکه بعد
از تالش نود دقیقهای به تساوی میرسیدیم،
ابدا اینگونه نبود .از همهی مسابقههای آن
دوره یادم نمیآید که یکی از آنها سالم به
پایان رسیده باشد .معموال بر سر صحنهای
مشکوک اختالفات باال میگرفت و مشاجره
لفظی به کتککاری و پرتاب سنگ و ...ختم
میشد و»...
این روزها خاطرات آن دوره دوباره زنده
شده است اما این بار از منظری دیگر؛ آن
بیبرندهبازیها چرا چنان بدفرجام بودند؟ در
جستوجوی پاسخ به اینجا رسیدم که ما
از فوتبال و قانون و قواعد آن درک درستی
نداشتیم .در حالی که هر کدام از ما در آن
زمینهای خاکی با ستارگان فوتبال جهان
همذاتپنداری میکردیم و گاهی خودمان را
از آنها برترمیدیدیم ،بیبهره ازهرگونه تاکتیک
فوتبالی ،جز دروازهبان هم ه به توپ هجوم
میبردیم و در آن شلوغیها چه اتفاقاتی
میافتاد ،خدا میداند.
ما در آن شبهفوتبال با فهمی ساده و

را نیزتهدید میکنند .بسیاری ازپرورشدهندگان زنبورعسل این آنها به پرچهای مورد عالقه این پرنده است .جاهایی برای نشستن
پرنده را دشمن اصلی خود به شمارمیآورند و آنها را دلیل ازبین مثل؛ سیمهای برق ،درختان خشک و...
رفتن کندوها و عدم فعالیت مداوم زنبورها میدانند درحالی که
در گام اول میبایست کندوها را دریک دشت وسیع و دور از
بنا به مطالعات علمی صورت گرفته در اروپا و شمال آفریقا این هرگونه محل نشستن برای زنبورخوارها قرارداد( .حداقل  200متر)
موضوع صحت ندارد .درواقع عامل اصلی ضرردهی درصنعت
 -2نصب مجسمههای متحرک پرندگان شکاری در اطراف
پرورش زنبور عسل؛ کمبود منابع غذایی ،آب و هوای نامساعد کندوهای عسل باعث ترس و فرار زنبورخوارها خواهد شد .این
وبیماریست.
مجسمههادارای اندامهایمتحرکمانندسروبالبودهوبسیارشبیه
راهکارهای پایدارو کارآمدی برای حفظ زنبورخوارها و زنبورها نمونههای واقعی هستند .برای کارآیی بیشتر این روش میبایست
صدای پرنده شکاری نیز توسط بلندگوهای مخصوص این کار و یا
دربسیاری ازنقاط دنیا به کارمیرود که به شرح آنها میپردازم:
 -1عامل اصلی انتخاب زنبورهای عسل بهعنوان منبع غذایی حتی یک ضبطصوت معمولی درطول روزو به تناوب پخش گردد.
برای زنبورخوارها متمرکزبودن حجم زیادی زنبورو همچنین نزدیکی  ...ادامه در صفحه 5

آگهي شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

جدول رشتههای مورد تقاضا (جدول الف)

درسالهای گذشته بوده و بیشترین سرقت هم در
سطح مرکزی شهرو روستاهای بخش پاریزو زیدآباد
اتفاق افتاده که همچنان ادامه دارد .درحال حاضر
نیزسرقتهادرروستاهایپاریزادامهدارد.متاسفانه
بهجایاینکهاعتباراتجایگزینکردنشبکهسرقتی
صرف توسعه و احداث شبکه و تعویض شبکه
فرسوده و گسترش زیرساختها شود ،صرف
بازسازیشبکههایسرقتیمیشود.زطرفیخسارت
مالی زیادی به مشترکین وارد شده است.
 برای مقابله با این سرقتها چه اقداماتی
انجام شده است؟
تعویض سیم به کابل شبکههای هوایی که
در بلندمدت امکانپذیر است ،میتواند راه چاره
باشد که درسال  ۱۴۰۰نسبت به سالهای گذشته
 ۳الی  ۴برابر افزایش یافته .در این مورد نیاز به
همکاری مردم برای تسریع عملیات داریم تا بتوانیم
در کمترین زمان ممکن کاررا برای شروع عملیات
بعدیبه اتمامبرسانیم.
 چه مشترکانی ،با چه میزان مصرف برق
جزو مشترکان خوش مصرف به شمارمیآیند؟
مشترکین به سه دسته تقسیم می شوند:
کممصرف ،آنهایی هستند که زیر ۱۰۰کیلووات
مصرف ماهانه دارند که هزینه برق آنها رایگان
محاسبه میشود .مشترکینی که بین  ۱۰۰تا ۳۰۰
کیلو وات مصرف ماهانه دارند و الگوی مصرف را
رعایتمیکنند،مشترکینخوشمصرفهستندو
مشترکین پرمصرف آنهایی هستند که باالی ۳۰۰
کیلو وات و باالی سقف الگوی مصرف تابستان
مصرف دارند که عالوه بر نرخهای معمول۱۶ ،
درصدهزینهبرق آنهابیشترمحاسبهمیشود .این
مشترکین با مصرف بهینه میتوانند به مشترکین
خوشمصرف تبدیل شوند و نرخهای عادی هزینه
را پرداخت و از پرداخت مازاد هزینه معاف شوند.
همچنین شهروندان در صورت امکان میتوانند
اپلیکشن رایگان خدمات برق را نصب و استفاده
نمایند تا در جریان نحوه خدمات غیرحضوری
شرکتبرق گیرند.

یادداشت

روابطعمومی و امور بینالملل شركت معدني و صنعتي گلگهر

سطحی از یک ورزش پرجاذبه و پرطرفدار
بسیاری از قانونهای فوتبال را بلد نبودیم
و نادیده میگرفتیم .افساید برای ما
واژهای بیمعنا بود ،درست شبیه کارتون
فوتبالیستها .سیستم و تاکتیک هم در
فهم ما جایگاهی نداشت .ما چیزی به نام
دفاع و هافبک و فوروارد نمیشناختیم و
فقط میفهمیدیم باید یک نفر توی دروازه
بایستد .کسی که وقتی گل میخوردیم تمام
کاسهکوزهها را سرش میشکستیم و گاهی
پیش از آغاز جنگ نهایی با تیم حریف ،به
جدالی درونگروهی تبدیل میشد.
ما ادای چیزی را درمیآوردیم اما از
قانون و قواعدش بیاطالع بودیم .تا جایی که
به خاطر میآورم بازی ما داور نداشت .شاید
گهگاهی یکی ازبچههای محل البته ادای داور
را درمیآورد .چند سالی از بقیه بزرگتر بود و
قیافهی حقبهجانبی داشت اما پیشاپیش در
توان کارشناسی و بیطرفیاش تردید موج
میزد .قضاوتهایش در بزنگاههای حساس
نفتی بود که آتش نزاع را شعلهور میکرد؛
داوریهایی با قانونهای مندرآوردی که
اختراع خودش بود و بنا به تعلق خاطرش
نسبت به افراد در صحنه تغییر میکرد .ما
همیشه به داور میباختیم و البته به ناداوری
که حقش آن جایگاه نبود.
خاطرات نوجوانی راحت آدم را رها
نمیکنند .شاید عادتهای آن ایام هم تا
روزهای پیری همراهمان بیایند .از دل این
خاطرات میتوان فهمی از امروزبه دست آورد.
خاطرات آدم را به کجا که نمیبرد.

