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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده - نوبت اول
)شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان به شماره ثبت 965 شناسه ملی 10860530016 (

به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول تعاونی در 

ساعت 18 روز چهارشنبــه 1399/06/12 در محل سیرجـان- خیابان فرمانـداری، 
اندیشـــه نمونـــه  دخترانــه  مدرسه   ،4 فرمانــداری  کوچه 

 تشکیل می گردد. خواهشمند است راس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانید.

1-این جلسه با حضور نصف به عالوه یک نفر اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد، برای 

کلیه اعضا اعم از حاضرین و غایبین، نافذ و معتبر می باشد.

2-چنانچه حضور عضوی به دالیلی در مجمع عمومی میسر نباشد، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به نماینده تام 

االختیار خود یا عضو دیگری واگذار نماید.هر نماینده حق یک رای بیشتر نخواهد داشت، ولی هر عضو عالوه بر رای خود، حق 

3 رای با وکالتنامه را خواهد داشت. جهت دریافت برگ وکالتنامه وکیل و موکل می بایست در روزهای 10 و 11 شهریورماه از 

ساعت 8 لغایت 15 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:

- روز 10 شهریور ماه؛ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، ساختمان 45 ، دفتر جناب آقای مهندس محمد اکبری نسب

- روزهای 10 و 11 شهریور ماه؛ محل دفتر تعاونی واقع در سیرجان، بلوار مالک اشتر، خیابان وحدت، پالک 111

3- داوطلبان کاندیدای سمت بازرسی از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز مهلت دارند تا به محل تعاونی واقع در سیرجان، 

بلوار مالک اشتر، خیابان وحدت، پالک 111 مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

دستــور جلســه:
1.قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی 98

2.قرائت گزارش بازرس در مورد عملکرد سال مالی  98 شرکت
3.قرائت و تصویب صورتهای مالی سال 98 و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود سال 98

4.استماع گزارش حسابرسی سال مالی 98 
5.تعیین قیمت روز هر سهم برای سال مالی 98

6.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی )سال 99(
7.تعیین حسابرس و هزینه حسابرسی آن.

8.گزارش و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه.
9.تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل.
10.تعیین حق الزحمه بازرس برای سال مالی 98
11.تعیین حق الزحمه بازرس برای سال مالی 98

هیئت دمریه رشکت تعاونی گهر عمران سیرجان12.تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ آگهی های شرکت.  

با رعایت پروتکل های بهداشتی
بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه بازگشایی شد

تخفیف ویـژه به مناسبت افتتاحیه

خیابان امیرکبیر، درمانگاه فاطمیه، بخش دندانپزشکی 
09137454۲۶5 / 4۲۲0۶1۲0
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2 فارس: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: طی دو ماه اخیر عمدتا قرمز بودیم، باالی ۹۵ 
درصد شهرستان های استان قرمز و یا نارنجی بودند و کمتر از ۱۰ درصد شهرستان های استان در وضعیت 
زرد قرار داشتند. وی عنوان کرد: متغیر بودن شاخص ها کار را برای آموزش و پرورش سخت می کند و در 
شهرهای نارنجی و قرمز باید تمام آموزش ها به صورت مجازی برگزار شود و در شرایط زرد تلفیق از مجازی 
و حضوی و شرایط سفید با رعایت پروتکل های بهداشتی کالس ها به صورت حضوری برگزار شود. وی افزود: 
علی رغم تمام تالش های انجام گرفته  متاسفانه بعضی از افراد در طول روزهای گذشته دستورالعمل ها را 

رعایت نکردند و نگران هستیم دوباره سیر نزولی به سمت سیر صعودی حرکت کند.

وضعیت قرمز و 
نارنجی 9۵ درصد 

شهرستان های 
کرمان

خبــر

ایسنا: دکتر محمدی؛ رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در تشریح جذب دانشجویان رشته پزشکی در سیرجان  گفت: : پس از رایزنی 
فراوان توسط مسوولین دانشکده و نماینده مردم سیرجان در خانه ملت، سرانجام موافقت شدیم که تعداد ۲۵ الی ۳۰ نفر دانشجوی رشته 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان را تحت عنوان محل تحصیل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان، جذب کنیم.وی  اظهار کرد: بین دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان و شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین تفاهم نامه ای به منظور کمک به ساخت پردیس دانشگاهی دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان منعقد شده که با وجود واگذاری زمین مورد نیاز از سوی اداره مسکن و شهر سازی، به زودی انشاهلل با تدبیر مدیرعامل جدید و با 

تکمیل کمک ۲۰ میلیارد تومانی، ساخت پردیس دانشگاهی علوم پزشکی در سیرجان اجرایی خواهد شد.

پذیرش دانشجوی رشته پزشکی از بهمن ماه در دانشکده سیرجان

ایسنا: حیمی پور ؛ رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره ی اعزام به خدمت مشموالن مبتال به 
کرونا، گفت: »اگر در حین اعزام مشمولی مبتال به کرونا بوده یا دارای عالئم مشکوک به کرونا باشد، این فرد به خدمت اعزام 
نشده و تاریخ اعزام جدیدش از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم خواهد شد«. وی درباره ی آن دسته از مشموالنی 
که در موعد اعزام به کرونا مبتال شده یا در روند غربالگری ها مشکوک به کرونا تشخیص داده شوند، اظهارکرد: »همان طور 
که پیش از این بارها اعالم شده ستاد کل نیروهای مسلح پروتکل های بهداشتی ویژه ای در مورد سالمت سربازان داشته و 

آنان هنگام اعزام به سربازی طی چندین نوبت غربالگری شده و وضعیت سالمتی شان بررسی می شود«.     

بازار  همهمه ی   و  است  پایان  به  رو  کرونایی  تابستان 
از  خبری  چندان  دارد.  بی رمقی  مهر  ماه  بوی  از  خبر 
بازگشایی و بدو بدو کردن والدین برای تهیه روپوش های 
رنگارنگ مدارس و دفتر مشق های نو نوار نیست. این 
پویایی در جامعه  و  نبود ذوق  و  اول مهر  بازار  خلوتی 
ناشی از بالتکلیفی روند بازگشایی مدارس است. والدینی 
که درپی خبری از تعیین و تکلیف مدرسه فرزندان شان 
پیج های خبری اما بی خبر را باال و پایین می کنند. اما 
خبر معتبری نمی یابند در این بابت نظرمحمد موقری 
جویا  را  سیرجان  کرونا  با  مقابله  ستاد  پور؛ سخنگوی 
آمار  فراخور  به  حاضر  حال  در  گفت:  چنین  او  شدیم 
بستری و فوتی، سیرجان روزهای قرمز و نارنجی خود 
را می گذراند و به دنبال تجمعات بدون رعایت پروتکل 
های اجرایی محرم این روزهای قرمز ادامه دار خواهد بود 
و دستور ستاد مقابله با کرونای استان برای بازگشایی 
مدارس وابسته به این موضوع است و دستورات الزم از 
سوی ستاد مقابله با کرونا استان به آموزش و پرورش 
تماس  گزارش طی  ادامه  در  می شود.  ابالغ  شهرستان 
آموزش  رییس  محیاپور؛  اکبر  با  تازه  سخن  خبرنگار 
تحصیلی  سال  شروع  نحوه  از  وی  سیرجان  پرورش  و 
جدید چنین گفت:  با توجه به وضعیت شیوع بیماری 
انجام  کرونا در شهر سال تحصیلی ۹۹ به سه صورت 
می شود« رنگ قرمز، که نشانه از وضعیت قرمز است و 
آموزش دانش آموزان فقط غیرحضوری از طریق برنامه 
رنگ  می شود.  انجام  اجتماعی  شبکه های  وسایر  شاد 
زرد،  نشانه  نیمه بحرانی بودن جامعه است و تلفیقی 
از آموزش حضوری و غیرحضوری را خواهیم داشت. به 
طوری که دانش آموزان یک کالس درس به دو گروه 
تقسیم می شوند عده ای شنبه و دوشنبه وگروهی دیگر 
یکشنبه و سه شنبه در کالس درس  حضوری می یابند 
مجازی  فضای  طریق  از  نیز  پنجشنبه  و  چهارشنبه  و 
آموزش می بینند.  رنگ سفید، نیز نشانه سالمت جامعه 
از کرونا است که در این حالت دانش آموزان به صورت 
کامال حضوری هر روز به مدرسه خواهند رفت. محیاپور 
در ادامه افزود: در حال حاضر و تا روزهای آتی مشغول 
مقاطع  تمامی  در  آموزان  دانش  درسی  کتب  توزیع 
هستیم و سال تحصیلی جدید از شنبه مورخ پانزدهم 
شهریور ماه به صورت غیرحضوری از طریق برنامه های 
ذکر شده آغاز می شود و ادامه یا تغییر روند وابسته به 

دستور ستاد مقابله با کرونا استان کرمان است.

رییس آموزش و پرورش سیرجان: 

سال تحصیلی جدید 
غیر حضوری آغاز می شود 

 تعیین هیات رییسه شورای شهر سیرجان براي 
چه  کلي  و  مدت ها  از  پس  مانده  باقي  سال  یک 
کنم، چه کنم و تعویق یک هفته اي راي گیري، 

به سرانجام رسید.
خزانه  رییس،  نایب  شورا،   ریاست  براي   دیروز 
کاندید  نفر  فقط 4  رییسه  و منشي هیئت  داري 
شدند، که براي کرسي ریاست شورا، ابوذر زینلي 
با پنج راي موافق و دو راي سفید،  نایب رییسي؛ 
طاهره جهانشاهي با پنج راي موافق و ۲ راي سفید، 
خزانهداري؛ محمد عسکري با 6 راي موافق و ۱ راي 
سفید و منشي هیات رییسه با پنج راي موافق و ۲ 
راي سفید به امین صادقي رسید. بعد از اتمام راي 

گیري و تعیین تعطیالت شورا از اول تا چهاردهم 
منتخب  رییس  نایب  جهانشاهي؛  طاهره  مهرماه، 
شورای شهر بعد از تقدیر و تشکر از زحمات امین 
صادقي، انتقادي به اعضا شورا داشت وی گفت: اگر 
خانم ها کاندید ریاست شورا شوند که هیچ حمایتی 
از آنها نمی شود که این خود جای انتقاد دارد که 
خانم ها حق کاندید شدن را ندارند در صورتي که 
نیمي از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند. 
امین صادقي در پاسخ به انتقاد جهانشاهي گفت:  
شما در هر سمتي باشید به وظیفه شغلي تان عمل 
مي کنید و تفاوتي ندارد به هر حال قسمت نبوده 

است.
اسالمي  شوراي  ریاست  عنوان  به  زینلي  ابوذر 
سیرجان در دوره پنجم سال چهارم نیز در ادامه 

جلسه گفت: قرار نبود کاندید ریاست شورا شوم و 
از دوستاني که راي موافق و یا سفید دادند ممنون 
هستم.  زینلی گفت: اهداف و برنامه هاي یک سال 
باقي مانده از شوراي پنجم بسیار است اما مهمترین 
هدفي که  دارم حفظ و احیاي جایگاه شوراي شهر 
است از این جایگاه و صندلي صیانت میکنم  و از 
و  نیز میخواهم که همراهي کنند  همه همکاران 
باید هماهنگ و همسوي شورا و  قطعاً شهرداري 

تصمیمات شورا باشد. 
نکته جالب در جلسه دیروز انتخاب از پیش تعیین 
گفته  به  که  ریاستي  کرسي  و  بود  اعضا  شده ی 
ابوذر زینلي قصد نشستن بر آن را نداشته و طاهره 
جهانشاهي قصد کاندید شدنش را داشته و دوستان 

همراهي نکردند و به نایب رییسي راضي شده بود.

مدیر عامل کارخانه های تراکتور سازی منطقه 
ویژه اقتصادی سیرجان با اشاره به خود کفایی 
شالیزاری  و  باغی  تراکتورهای  تولید  درعرصه 
انواع  به صادرات  قادر  تحریم ها،  وجود  گفت:با 

تراکتورهای تولیدی هستیم. 
مهندسان  همت  به  افزود:  صالحی  حسین 
جوان با فناوری جدید به تولید پیشرفته ترین 
این  افتخارمان  و  تراکتورها رسیدیم  بهترین  و 
است که تولید ملی از نظر پیشرفت و استقامت 

و مدرن بودن مشابهی در دنیا ندارد.
این کارخانه ۵۰۰ دستگاه تراکتور  وی گفت: 
نفرمستقیم  وبرای6۰  تولید  در سال  شالیزاری 
می کند  ایجاد  شغل  مستقیم  غیر  و۵۰۰نفر 
تا  تولید  که در صورت حمایت بیشتر ظرفیت 

۱۵۰۰ دستگاه تراکتور قابل افزایش است.

مدیر دو کارخانه تراکتو سازی سیرجان گفت: 
بیش از ۹۰ درصد قطعات بومی سازی است و 
این نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصادی و 
مقابله با تحریم ها در شرایط کنونی دارد و خود 
تحقق  برای  جوانان  این  بلند  همت  از  حاکی 
جهش تولید و قطع کامل وابستگی به قطعات 

وارداتی است.
تولید  به  از برخی کم توجهی ها  انتقاد  با  وی 
گفت : ما از ابتدای سال برای سهمیه گازوئیلی 
تحویل  و  کنیم  روشن  را  تراکتورمان  باید  که 
به   موفق  هنوز  و  کردیم  اقدام  بدهیم  کشاورز 

اختصاص این سهمیه گازوئیل نشدیم . 
این  پشتیبانی  مدیر  غالمرضاپور؛  مجتبی 
ظرفیت  گفت:  هم  سازی  تراکتور  کارخانه 
تولید در دو کارخانه تراکتور سازی سیرجان به 

گونه ای است که در سال جهش تولید می توانیم 
صادرات هم داشته باشیم .

فرمانداری  سرپرست  بهاءالدینی؛  سهراب 
سیرجان هم گفت: این واحد تولیدی می تواند 

و  باشد  منطقه  در بخش صنایع  موفق  الگویی 
کشور  تراکتور  تولید  قطب  به  سیرجان  امروز 

تبدیل شد.
این  سختکوش  کارگران  افزود:  بهاالدینی 
کارخانه هم با ابراز رضایت از اشتغال در واحد 
خود  کار  و  تالش  با  افزود:  صنعتی  و  تولیدی 
وبه  می دهیم  نجات  وابستگی  از  را  کشورمان 

اقتصاد کشور کمک می کنیم.
سرپرست فرمانداری سیرجان در کارخانه های 
اقتصادی سیرجان  ویژه  منطقه  تراکتور سازی 
کمر  پیشرفته  تراکتور  دستگاه   8۰۰ ساالنه 
پیشرفته  تراکتور  دستگاه   ۵۰۰ و  باغی  شکن 
شالیزاری تولید می شود و در مجموع ۱۱۰ به 
طور مستقیم و 7۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم 

مشغول بکارند.

گزارشی از انتخابات هییت رییسه شورای شهر سیرجان: 

انتخابات تک کاندیدایي از پیش تعیین شده

جهش تولید در کارخانه تراکتورسازی سیرجان

کارخانه تراکتور سازی سیرجان برای تولید تراکتورهای شالیزاری فعال شد

         معظمه صادقی نژاد

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست شورای اسالمی شهر سیرجان تبریک و تهنیت 
عرض نموده ، از درگاه احدیت توفیق و سربلندی شما را در این عرصه آرزومندیم. همچنین 
امیدواریم تداوم حضورتان در شورای شهر سیرجان همچون گذشته منشاء خیر و خدمت 

رسانی به شهروندان فهیم سیرجانی باشد. 

جناب  آاقی ابورذ زینلی
) رئیس محترم شورای اسالمی شهر سیرجان (

رئیس و  رپسنل سازمان دمرییت آرامستانهای شهرداری سیرجان

سپاس یگانه معبود هستی که برما منت نهادتاشاهد انسانهایی از جنس مردم باشیم که در راه خدمت به مردم و اعتالی 

نظام مقدس  جمهوری اسالمی سر از پا نشناخته و استوار وبانشاط  دراین راه گام بر می دارند.

انتخاب سرکارعالی را به سمت نایب رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان تبریک و تهنیت عرض نموده ، از 
درگاه ایزد منان برای جنابعالی مزید توفیقات جهت خدمت صادقانه به شهروندان و برنامه ریزی سرشار از 
پیشرفت برای شهر سیرجان را از حضرت احدیت مسئلت می نماییم  و بهروزی و پیروزی  را در ظل توجهات 

صاحب الزمان از خداوند متعال رابرای شما خواستاریم.

 رسکار خانم طارهه جهانشاهی
) نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر سیرجان (

رئیس و  رپسنل سازمان دمرییت آرامستانهای شهرداری سیرجان

جناب آاقی مهندس

 وحید میرزایی     بافتی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شرکت 
و  توفیق  نموده،  عرض  تبریک  زمین  گهر  آهن  سنگ 

سربلندی  شما را در این عرصه آرزومندیم.

هفته انهم سخن اتزه

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت مدیرعامل شرکت 
سنگ آهن گهر زمین  که نشان از توانمندی و درایت شما 
دارد را تبریک عرض نموده، سربلندی تان را از درگاه حق 

تعالی مسئلت دارم.
حادم اهدیان 

)معاون دمری کل و  رئیس اداره تعاون، کار و رافه اجتماعی  شهرستان سیرجان(

مدیرعامل  انتصاب به حق و شایسته جنابعالی به سمت 
نموده،  عرض  تبریک  را  زمین  گهر  آهن  سنگ  شرکت 
نظام  به  خدمت  در  را  شما  موفقیت  گذشته  همچون 

مقدس جمهوری اسالمی آرزومندم.
سهراب  بها الدینی

)رسرپست  رفمانداری  وژیه   شهرستان سیرجان(

رسکار خانم طارهه جهانشاهی
انتخاب سرکار عالی را به عنوان نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر سیرجان تبریک عرض نموده ، موفقیت 

شما را در این عرصه آرزومندیم.

هفته انهم سخن اتزه

جناب آاقی ابورذ زینلی
انتخاب جنابعالی را به عنوان رئیس شورای اسالمی 
شهر سیرجان تبریک عرض نموده ، موفقیت شما را 

در این عرصه آرزومندیم.

هفته انهم سخن اتزه

جناب آاقی مهندس

 وحید میرزایی     بافتی
جناب آاقی مهندس

 وحید میرزایی     بافتی
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3 تیم والیبال فوالد سیرجان در اولین دیدار تورنمت چهار جانبه ارومیه برابر آذرباتری پیروز شد. 
در این مسابقه نماینده سیرجان موفق شد ۳ بر ۲ آذرباتری ارومیه را شکست دهد. نماینده والیبال 
سیرجان در دومین دیدارش به مصاف تیم قدرتمند شهرداری ارومیه رفت تیمی که از بازیکنان ملی 
پوش همچون فیاضی، یلی، حضرت پور و چند ملی پوش دیگر شرکت داشتند، در پایان این مسابقه 
با نتیجه ۳ بر ۲ حریف قدرتمند خود را شکست داد. مردان فوالدی سیرجان در آخرین دیدار خود 
به مصاف قهرمان فصل گذشته لیگ "شهرداری ورامین" رفتند و موفق به شکست قهرمان دو فصل 

گذشته لیگ برتر و نهایتا قهرمان تورنمنت چهارجانبه ارومیه شدند. 

گام بلند 
نماینده والیبال 
سیرجان برای 

لیگ برتر

به دنبال انتشار برخی اخبار نادرست پیرامون نقل و انتقاالت تیم فوتبال گل گهر؛ باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان با اعالم بیانیه ای، از عالقه 
مندان به فوتبال و هواداران این باشگاه خواست که اخبار موثق و قطعی را از طریق درگاههای اطالع رسانی رسمی باشگاه گل گهر دنبال و از توجه به 
شایعه ها و حدس و گمان ها خودداری کنند. »با عنایت خداوند متعال، بالفاصله پس از مسجل شدن حضور تیم فوتبال گل گهر سیرجان در لیگ برتر 
فصل بیستم، این باشگاه به دنبال انتخاب، تایید و به کارگیری افراد مجرب و حرفه ای است تا تیم فوتبال خود را برای حضور در لیگ برتر فصل آینده 
به بهترین شکل ممکن مدیریت نموده و ترکیب نهایی آن را مشخص کند. اما در این بین برخی خبرنگاران و اصحاب رسانه شایعه هایی را مبنی بر 

خرید برخی بازیکنان و به کارگیری برخی مربیان در تیم فوتبال گل گهر منتشر نموده اند که ناشی از حدس و گمان و گاه زاییده ذهن آنان می باشد. 

خبــر

 

بقا در طبیعت«  برنامه ی »زندگی در شرایط سخت و 
تیم همنورد در حاشیه غربی کویر سیرجان و کوه های 
در  آموزش  و  تمرین  از  پُر  برنامه ای  اجرا شد.  اطراف 
راستای »گم شدن در بیابان و راه های نجات«، با اهدافی 
مشخص و از پیش تعیین شده. پیرامون این موضوع با 
جالل گل محمدی سرپرست این برنامه )رییس هیات 
از نگاه  کوهنوردی سیرجان( به صحبت نشستیم که 

مخاطبان هفته نامه سخن تازه می گذرد.        

 برنامه 3 روز زندگی در شرایط سخت و بقا در طبیعت 
چه بود و چگونه اجرا شد؟

پنج شنبه 6 شهریور ساعت ۱4:۰۰ شروع برنامه بود و شنبه 
8 شهریور ساعت ۱۹:۰۰ پایان برنامه.

تیم متشکل از ۹ نفر خانم و آقا به نام های؛ جالل گل محمدی 
ارجمند،  امین  کوهستانی،  سحر  روزه،   ۳ برنامه  سرپرست 
مریم صفاری، سید  فریده شاهمرادی، مسعود جعفرآبادی، 
 ۲4 خواجویی.  مجتبی  و  کورکی  صبا  نصرت آبادی،  مجید 
ساعت قبل از شروع برنامه ۹ نفر شرکت کننده توسط پزشک 
متخصص هیئت کوهنوردی آقای دکتر زارع چکاب پزشکی 
کامل (قلب، ریه، تب عالئم احتمالی کرونا و..( شدند. آغاز 
مسیر از حاشیه غربی کویر سیرجان برنامه شروع و با گذشتن 
از کوه های هزار چیل، گرداب، ِزهری، کوه سرخ، دهانه چکاب 
و چاه رستم، گود غول و نهایتا دهانه کهکمی طی شد، پیاده 

روی مسیری 48 کیلومتری، در ۵۵ ساعت.
ما برای این ۵۵ ساعت یک جیره غذایی مشخص به اندازه 
زنده ماندن -نه برای سیر شدن- با خود برده بودیم. دقیقا 
هر نفر؛ ۳ لیتر آب )مجبور به اضافه کردن ۱ لیتر شدیم(، 
8۰ گرم مغز بادام، ۱۵۰ گرم خرما، ۱۰۰ گرم مویز، 6 عدد 
سیب زمینی کوچک و ۲۰۰ گرم نان خشکه، این تغذیه برای 
هر شخص بود. اما 6 کنسرو برای تیم ۹ نفره هم به همراه 

داشتیم.

  هدف از برگزاری این برنامه چه بود؟ در کوهنوردی 
همیشه شاهد اتفاقاتی هستیم و یکی از این اتفاقات گم شدن 
یک کوهنورد در کوه یا طبیعت هست، گم شدن در هر فصل 
سال شرایط خاص خودش را دارد، برنامه ۳ روزه ما در فصل 
تابستان بود، ما هم با توجه به شرایط این فصل، برنامه را اعم 
از تغدیه، پوشاک تنظیم کردیم، فرض بر این بود که هر کدام 

از دوستان به هر دلیل گم و از گروه جدا شدند. باید شرایط 
زنده ماندن در شب و روز، همچنین ادامه مسیر و رساندن 
خود به نزدیکترین آبادی بدون تجهیزات را آموزش می دیدند 
و کسب تجربه می کردند؛ شاید یک کوهنورد با تجربه طی 
سالها کوهنوردی اتفاق گم شدن برایش نیفتاده باشد پس 
این برنامه آموزشی برای افراد باتجربه هم مفید بوده تا اگر 
روزی با این اتفاق روبرو شدند علم و توان رویارویی را داشته 

باشند.
نفره همنورد خوش  به گروه 9    3 روز در طبیعت، 
گذشت؟  واقعا ما برای خوشگذرانی، تفریح، کوهنوردی و 
یادگیری  سختی ها،  با  مقابله  برای  ما  بودیم؛  نرفته  ورزش 
راه های زندگی در شرایط  فراگیری  و  بقا در طبیعت  فنون 
سخت رفته بودیم، باید عنوان کنم سخت گذشت، در مجموع 
نمی توانم بگویم خوش گذشت به عنوان مثال بعضی از بچه ها 
پاهایشان تاول زد که این نشان دهنده خوشگذرانی نبودن 
کار ما را می رساند. فقط می توانم بگویم بسیار خوب گذشت.

نوردهاِی  هم  که  مسیرهای  پیمودن  چگونگی  از    
تیم همنورد پست سر گذاشتند، توضیح دهید؟ همان 
طور که عنوان کردم 6 شهریور ساعت ۱4:۰۰ عصر استارت 
آفتاب  از غروب  قبل  تا ۱8:۳۰  بود، ساعت ۱7:۰۰  کارمان 
یک توقف یک و نیم ساعته در کویر برای روش »جان پناه 
درست کردن در کویر«، »تعیین جهت« و »مشخص نمودن 
ما هستند  دنبال  به  احتماال  برای کسانی که  ادامه مسیر« 
داشتیم. بعد از این توقف یک و نیم ساعته، با تعیین جهتی 
که درست کرده بودیم حرکت کردیم و در راه هم همان طور 

یابندگان  برای  ادامه مسیر  نمودن  بیان کردم مشخص  که 
داشتیم. ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰ برای صرف شام )۳ سیب 
زمینی آتشی( یک توقف و استراحت کوچک داشتیم و دوباره 
به حرکت خود ادامه دادیم. تا ساعت ۱:۰۰ بامداد کمی نور 
بود ولی از ساعت ۱:۰۰ به بعد مهتاب غروب کرد، در تاریکی 
مطلق به مسیر خود ادامه دادیم به طوری که بوته، سنگ 
و شیار را تشخیص نمی دادیم، تا ساعت ۳:۰۰ بامداد بدون 
توفق در حرکت بودیم. طبق برنامه از پیش تعیین شده ۳:۰۰ 

بامداد تا ۵:۳۰ استراحت و خواندن نماز داشتیم. 
ساعت ۵:۳۰ دوباره حرکت کردیم و تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
کوه  به  رسیدیم  تا  دادیم  ادامه  خود  مسیر  به  توقف  بدون 
سرخ، در این مکان طبق برنامه 4 ساعت استراحت و نحوه 
»زنده گیری جانوران« را تمرین کردیم. ساعت ۱4:۰۰ دوباره 
چاه  چکاب  کوه  به  آفتاب  غروب  نزدیک  و  کردیم  حرکت 
رسیدیم )شب دوم(. اینجا بود که آب تمام کردیم و از آب 
گندیده چاه کشیدیم، تصفیه کردیم و در نهایت به عنوان 

نوشیدنی گرم و سرد استفاده کردیم. 
و  روز سوم در چک آب  یعنی صبح  بعد  روز  اذان صبح  تا 
چاه رستم ماندیم و دوباره ساعت ۵:۰۰ صبح حرکت کردیم، 
تا ۱۰:۰۰  اینجا مسیرمان کوهنوردی شد، ساعت ۹:۳۰  از 
ساعت  تا  هم  ظهر  ظهر،  تا  مسیر  ادامه  دوباره  و  صبحانه 
۱۵:۰۰ توقف داشتیم برای استراحت، نماز و نهار، از ساعت 
۱۵:۰۰ تا ۱8:۰۰ آموزش و تهیه »جان پناه معلق « و »جان 
پناه زمینی« در جنگل را داشتیم، شیوه استفاده از این جان 
پناه را تک تک بچه ها تست کردند. همچنین مهمترین روش 
آموزش  را  باران  و  باد شدید  در  آتش  داشتن  نگه  و  حفظ 

دادیم. ساعت ۱8:۰۰ دوباره حرکت کردیم به طرف چاه پَت 
آفتاب  از غروب  بازگشت«، ساعت ۱۹:۳۰ قبل  محل »قرار 
رسیدیم به چاه پت؛ که با گل، هندوانه و شربت خنک به 

استقبال مان آمدند.

مسیر«  نمودن  »مشخص  و  جهت«  »تعیین  نحوه    
درست  یعنی  جهت«  »تعیین  بله،  می دهید؟  توضیح  را 
کردن فلش خیلی بزرگ با خاِک متفاوت از رنگ زمین، حاال 
چرا بزرگ؟ تا سرنشینان هلیکوپتر هم توان دید فلش را به 
راحتی داشته و مسیرافراد گم شده را ادامه دهند. »مشخص 
نمودن ادامه مسیر« هم با گذاشتن پالستیک، پارچه و حتی 
گذاشتن بوته بر روی درختان مسیر را مشخص می کنیم.    

  روش تصفیه آب را شرح می دهید؟ یک بطری یک و 
نیم لیتری را از وسط بریدیم، روی درب بطری چهار سوراخ 
ایجاد کردیم، سپس در نیمه ی »بریده شده سر دار« بطری 
پارچه هم  نازک )پنبه و  از علف های سبز و  ابتدا یک الیه 
الیه  یک  علف ها  روی  بعد  ریختیم،  کرد(  استفاده  می توان 
ریختیم، در  ارزن(  دانه  اندازه  )به  ریز  زغال های  و  ریز  شن 
انتهای یک الیه شن درشت تر )به اندازه دانه عدس( ریختیم. 
آب تصفیه نشده را درون بطری دیگر ریخته ته آن را سوراخ 
کردیم تا هوا وارد بطری شده و آب به صورت قطر قطر از 
سر بطری که شل کردیم روی نیمه بطری که با شن و علف 
تهیه کرده بودیم بریزد و بعد از عبور از سه الیه ی شن و علف 
به درون دیگر نیمه برده شده بطری )ته بطری( جمع آوری 
را ۲۰ دقیقه روی  آمده  به دست  می شود. مرحله آخر آب 

آتش می جوشانیم و به عنوان نوشیدنی گرم و نوشیدنی سرد 
استفاده می کنیم.

  روش تهیه جان پناه معلق و شیوه نگه داشتن آتش 
در باد را شرح می دهید؟ ابتدا یک تخت با چوب درست 
کردیم و سپس تخت را با طناب به درخت آویزان کردیم، این 
کار برای در امان ماندن از شر حیوانات خزنده و موزی از قبل 
آتش؛ یک حفره  برای حفظ  و عقرب صورت می گیرد.  مار 
کوچکی در زمین به عمق و قطر ۳۰ تا 4۰ سانتیمتر ایجاد 
می کنیم و درون این حفره آتش می کنیم سپس برای هوا 
کشی رو به باد یک کانال و نهایتا یک تونل می زنیم و حفره 
آتش را به حفره ای دیگر وصل می کنیم، چنانچه باد زیاد باشد 
۱۵ درجه حفره و کانال هواکشی را خالف جهت باد می زنیم.

  این برنامه توسط شما طراحی و به همراه تیم نه نفره 
اجرا شد، آیا قبل از این چنین برنامه ای در سیرجان 
بار  اولین  برای  بلکه  نه تنها در سیرجان  پیاده شده بود؟ 
در استان »برنامه ۳ روز زندگی در شرایط سخت و بقا در 
طبیعت« توسط »یک باشگاه« صورت گرفت. خودم قبال در 

بخش »آموزش نظامی« این دوره ها را طی کردم.

  در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟ سپانسر این 
روزه مسوولین شرکت »میلگرد سیرجان حدید«  برنامه ۳ 
بوده که هزینه این دوره را پرداخت کرده و قرار است از بچه ها 
)۹نفر( تقدیر به عمل آورند، بابت این همکاری و اسپانسری 

کمال تشکر را دارم.

        برنامه 3 روز زندگی در شرایط سخت و بقا در طبیعت؛

 برای خوشگذرانی نرفته بودیم، فقط بسیار خوب گذشت
       مرتضی شول افشارزاده

اخبارباشگاه گل گهر از طریق مراجع رسمی باشگاه  اطالع رسانی می شوند

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 ۲78 305۲/0913 145 ۲۶43
503۶ ۲30 0919 خدائی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

کارخانه کارتن فرزان سیرجان
تولیدانواع جعبه کارتن)معمولی -لمینت( 

جهت بسته بندی محصوالت کشـــاورزی و صنعتـــی

شهرک صنعتی شماره 1 خیابان پنجـم،  پالک 5
یـش ندا ا    0913   145   2248  

فروش انواع کولر گازی اسپلیت

فروش - نصب - سرویس - تعمیر

09132477057-09136360013

 به یک سوئیت کوچک یا دو اتاق 
با رهن و اجاره مناسب  

 نیازمندیم. 
093۶ ۶71 0817

 عکس ها:  روابط عمومی باشگاه همنورد



شماره 616
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4 ایسنا: معاون آموزش متوسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به تشریح برگزاری کالس های درس در وضعیت های متفاوت کرونایی 
پرداخت . وی  گفت: به دنبال آن هستیم سال تحصیلی بدون وقفه شروع شود و همچنین افراد الزم التحصیل را پوشش کامل دهیم تا کسی 
از تحصیل محروم نباشد. حبیب الهی افزود: اگر ستاد مقابله با کرونای استان اجازه بازگشایی مدارس بدهد و در وضعیت سفید قرار بگیریم 
برنامه های آموزشی طبق روال سال گذشته اجرا می شود ضمن آنکه پروتکل های بهداشنی و فاصله اجتماعی را رعایت خواهیم کرد.اگر 
منطقه ای در وضعیت زرد قرار گیرد:  مدارس با رعایت تراکم کالس ها برگزار می شوند  و اگر منطقه ای در وضعیت قرمز قرار گیرد: کلیه آموزش ها 

به صورت غیرحضوری است و دانش آموزانی که از ابزارهای هوشمند بهره مند هستند آموزش ها به صورت مجازی است.   

اعالم شیوه آموزش مقاطع تحصیلی خبــر

راه  بازی های  مدرسه/بوی  ماه  بوی  آمد  »باز 
مدرسه« دیگر به یک ترانه ی غریب تبدیل شده 
ا ست که گویی به خاطرات سال های خیلی دورمان 
پیوسته. ماه مهری  که با یک کوله پشتی، چند 
دفتر و خودکار بیک سر و تهش به هم می آمد و 
باقی اش بازی بود و مشق و امال. حاال اما ماه مهر 
نه راه مدرسه ای  به صدا در آید، دیگر  زنگش که 
به  نه شور و حالی. دانش آموزان گوشی  هست و 
ندارند عطای  که  و آن ها  دست حاضری می زنند 
برای  و  می بخشند  لقایش  به  را  درس  خواندن 

همیشه غیبت می خورند.
کیسه  و  لیف  و  لنگ  می کند.  دستفروشی  زن 
کار  مشغول  بنزین  پمپ  در  و  می فروشد  حمام 
است. او می گوید: »کارش سخت است. اینکه باید 
هی التماس کنم تا بخرند و هی راننده ها از ترس 
دونه  یک  حتا  گاهی  باال.  بدهند  را  کرونا شیشه 
هم نمی فروشم و دست از پا درازتر برمی گردم به 
مدرسه ای  دوتای شان  که  دارم  بچه  تا  خونه. سه 
هستند. هر دو را به کار گرفته ام که بتونیم خرج 
خونه را بدهیم. یکی شان کفش واکس می زند و آن 
یکی شاگردی می کند.«می پرسم بچه هایت برای 

آموزش مجازی مشکل ندارند؟ 
»سال قبل از همسایه مان گوشی قرض گرفتم تا 
درس شان عقب نیفتد. گوشی را پس دادیم. امسال را 
حیرانیم دوباره. آن یکی پسرم که شاگرد یک مغازه 
است، می گوید درس نمیخونم. ارزشش رو نداره به 

کسی التماس کنیم تا بهمان گوشی قرض بده.«
یک  در  زهرا  نام  به  همشهریان  از  دیگر  یکی 
خانه ی به قول خودش »اعیونی« خدمتکار بوده. او 
می گوید: »این همه سال برای شان کلفتی کردم. حتا 
برای شان نان می پختم. شیرینی درست می کردم. 
به دوشم  تنهایی  را  کارها  مینداختم. همه  ترشی 
می کشیدم. چون حقوق نسبتاً خوبی عایدم می شد 
و گاهی خوراکی و غذا هم می تونستم ببرم خونه.

کرونا که اومد و وضعیت بحرانی شد. خانم خانه زنگ 

زد و گفت که دیگر نرم اونجا. گفت تو زیاد رفت و 
آمد می کنی. ممکنه ناقل باشی و به ما هم بدی. به 
همین راحتی کارم رو از دست دادم و نتونستم کاری 
پیدا بکنم.« زهرا هم تنها دغدغه ی این روزهایش 
بچه مدرسه ای اش است که گوشی ندارد و عاشق 

درس.
 بی گوشی ها به مدرسه می روند

پرورش سیرجان  و  آموزش  رییس  محیاپور  اکبر 
می گوید: »ده هزار دانش آموز در سیرجان به گوشی 
اگر  می کنیم  ما سعی  و  ندارند  دسترسی  اندروید 
کمی اوضاع و شرایط مربوط به کرونا بهبود یافت 
برای شان کالس های حضوری و رفع اشکال بگذاریم. 
او  از  عصر.«  و  شیفت صبح  دو  با  در کالس هایی 
این  برای  توانسته  پرورش  و  آموزش  آیا  می پرسم 
چالش راه حلی بیاندیشد تا از خطر ترک تحصیل 
بچه ها جلوگیری کند؟ به عنوان مثال برای شان وامی 

در نظر بگیرد؟
»ببینید وام در حیطه ی وظایف ما نیست. ضمن 
اینکه خانواده ی این بچه ها از قشر فقیر و آسیب پذیر 
وام  برای  کسی  راحتی  به  که  هستند  جامعه 
ضامن شان نمی شود. ما سال پیش برای  دریافت 
گوشی اندروید از سوی خیرین فراخوان دادیم اما 
فقط پنجاه و دوتا گوشی آورده شد.« او می گوید: 
»مورد ترک تحصیل نداشتیم اما باید پذیرفت که 
حتا اگر ترک تحصیل هم نکردند، آموزش خوبی 
دریافت نکرده اند. ما یکی از برنامه هامون این هست 
کدام  که  کنیم  مشخص  موردی  صورت  به  که 
دانش آموز به گوشی دسترسی دارد و کدام خیر و 

بعد برای شان کالس حضوری برگزار کنیم.«
وظیفه دولت

رشته ی  در  دانشگاه  مدرس  فتحی زاده  حسین 
از  »یکی  می  گوید:  مشکل  این  باره  در  اقتصاد 
با  درآمدهاست.  توزیع  دولت ها،  وظایف  مهمترین 
توجه به کاهش تجارت بین الملل به علت تحریم و 
کرونا، درآمد ارزی کشور به شدت کم شده است و 
فروش نفت شدیدن کاهش یافته و کسری بودجه 
دولت افزایش پیدا کرده است. اقتصاد کوپنی، فقط 

توزیع  برای   مدت  کوتاه  در  و  است  مسکن  یک 
فقر  راهکارهاست که جامعه دچار  از  یکی  کاالها، 
غذایی نشود و همه ی افراد بتوانند از حداقل معیشت 
برخوردار گردند وگرنه در دنیای واقعی هیچ چیز 
بهتر از یک بازار رقابت نیست که در آن افراد بتوانند 
بصورت آزادانه دست به انتخاب بزنند. تا نیاز خود را 
برآورده کنند. زیرا دخالت دولت ها در بازار فقط باعث 
کاهش کارایی بازار و عدم تخصیص بهینه می گردد. 
چه در تخصیص ارز باشد و چه در تخصیص مواد 
غذایی و دارو و اما متاسفانه کشور ما با سه بحران 
مسائل  در  علمی  غیر  مدیریت  اول  است؛  روبرو 
اقتصادی، دوم تحریم ها و سوم کرونا. به عنوان مثال 
بازدهی  از  پایین  سنین  در  مجازی  آموزش  بحث 
خوبی برخوردار نیست زیرا آموزش مجازی بیشتر 
به صورت یک طرفه صورت می گیرد و دانش آموز 
سایر مهارت های اجتماعی را فقط با کنش و واکنش 
ارتباطی با دیگران در محیط آموزشی یاد می گیرد 
که  ببیند  نمی تواند  معلم  یک  دیگر  سوی  از  و 

دانش آموزش آیا مطلب را یاد گرفته است یا نه؟«
همان  یا  اموزشی  وسایل  موضوع  به  فتحی زاده 
گوشی ، تبلت یا لب تاب برای آموزش اشاره می کند 
است که: »متاسفانه این مورد برای خانوارهای فقیر، 
بار مالی سنگینی ایجاد کرده است. این خانواده ها 
هم تعداد فرزند بیشتری دارند و  هم اینکه دسترسی 

کمتری به اینترنت ارزان دارند.«
اقتصادی  کارشناس  این  دید  از  مساله  همین 
باعث می شود که زمینه ترک تحصیل دانش آموزان 
خانواده های تهیدست فراهم که خود موجب تبعات 

اجتماعی در آینده است.
فتحی زاده به مسئله ی دادن وام به خانواده ها برای 
و  می کند  اشاره  فرزندان شان  برای  گوشی  تهیه ی 
به  توجه  »با  نمی داند:  کاربردی  را  طرحی  چنین 
قیمت گوشی ها و مشکل پرداخت اقساط در کنار 
بی کارِی ناشی از تحریم ها و کرونا و مشکالت اداری 
برای دریافت وام، این راه حل هم گره ای از مشکل 

خانواده های فقیر  باز نمی کند.«
اما با توجه به وظیفه ی دولت برای فراهم کردن 

شرایط تحصیل رایگاِن درج شده در قانون اساسی، 
فتحی زاده پیشنهاد می دهد: »از طریق شبکه های 

تلویزیونی به بچه  ها آموزش بدهند.«
گوشی های نذری

موسسه خیریه قاصدک که فعالیتش  را از سال ۹۳ 
آغاز کرده  است. یک انجمن است متشکل از دهه ی 
هفتادی ها. اعضایی که دغدغه ی همشهریان شان را 
داشتند و با نذر یکی از دوستان شان که موادغذایی و 
بهداشتی بوده این ایده در ذهن شان شکل می گیرد 
که نذورات افراد خیر را در بین همشهریان نیازمند 
توجه  با  بودند که  نوشته  آنها جایی  پخش کنند. 
به آغاز سال تحصیلی جدید برای بچه ها، نیازمند 
کالس های  در  بتوانند  تا  هستند  اندروید  گوشی 
مجازی شرکت کنند و از درس عقب نیفتند. برای 
همین اگر کسی گوشی اندروید دست دوم در خانه 
دارد در اختیار این موسسه قرار دهد. این موضوع 
بهانه ای شد تا با مدیر قاصدک درباره ی این موسسه 
مهین السادات  کنیم.  گفت وگو  فعالیت هایش  و 
حسینی از شرایط بچه هایی می گوید که به خاطر 
نداشتن گوشی ترک تحصیل کرده اند: »مثاًلً پسری 
گوشی  او  شریف آباد.  اهل  و  بوده  دهم  که کالس 
را  گوشی شان  هم  دوستانش  و   نداشته  اندروید 
دستش نمی دادند. مجبور بوده از روی دست آنها 
نگاه کند و درس را یاد نمی گرفته. یا مثاًلً دختری 
و  بوده  بیمار  برادرش  بوده،  فوت کرده  پدرش  که 
مادرش در بازار دستفروش. او به دلیل کرونا بی کار 
شدت  به  و  بود  دوم  کالس  که  دختر  و  می شود 
اما به خاطر نداشتن گوشی  عاشق درس خواندن 
در آستانه ی افتادن قرار می گیرد و اعضای موسسه 
قاصدک برایش یک گوشی دست دوم پیدا می کنند 
و به دستش می رسانند. اما دیر شد و آموزش درستی 

ندید و متاسفانه امسال را نمی تواند پاس کند.«
حسینی در ادامه ی چالش هایی که در راه تحصیل 
بچه ها در این شرایط وجود دارد، می گوید: »در واقع 
مشکالت بچه ها خیلی بیشتر شده. این در حالی ست 
نشده.  اندیشیده  برایش  راهکاری  و  فکر  هیچ  که 
آموزش ها سخت تر شده، بیشتر والدین این بچه ها 

استفاده  گوشی  از  وقت  هیچ  و   هستند  بی سواد 
نکرده اند که بتوانند بچه ها را همراهی کنند. نداشتن 
گوشی، هزینه ی باالی اینترنت، هزینه ی ثبت نام ها و 

موارد بسیار دیگر.«
شود  تشکیل  کالس ها  »اگر  که:  است  نگران  او 
مواد  ماسک،  نداشتن  می شود.  بیشتر  مشکالت 
ضدعفونی، تهیه فرم لباس، سرویس مدرسه و..« چرا 
که بیشتر سرپرستان این خانواده ها کارگر خانه ها 
بودند که در شرایط کرونا کارشان به صفر رسیده 
و مشکالت خانوادگی و  تغذیه ای هم در میان آن ها 

بی داد می کند.
خواهشی که او دارد: »از دوستانی که در ایام محرم 
نذری های زیادی داشتند االن با توجه به آغاز سال 
تحصیلی جدید بخش دیگری از نذرهای شان را به 
این خانواده ها و بچه های شان اختصاص دهند. نبود 
بود و هست که هیچ  بزرگی  واقعا مشکل  گوشی 
هم  ناگهانی  گرانی  با  و  نشده  موردش  در  فکری 
همراه شد که واقعا در توان ما نبود برای همه تهیه 
کنیم. از اعضای گروه مان هرکس که گوشی داشت 
و الزم نداشت یا می توانست دوباره تهیه کند تعداد 

محدودی جمع کردیم و در اختیار بچه ها گذاشتیم. 
تعدادی از معلم ها هم بودند که گوشی خودشان را 
دادند که البته بعداز امتحان ها پس گرفتند. متاسفانه 
به دلیل شرایط کرونا نمی توانستیم برای آموزش به 

صورت حضوری کمک شان کنیم.«
موسسه خیریه قاصدک تحت عنوان گروه قاصدک 
متشکل از کمتر از ۱۰ جوان مهرورز با هدف حمایت 
از کودکان بیمار و بی سرپرست یا بدسرپرست تحت 

نظارت بهزیستی شروع به فعالیت کرده است.
حسینی می افزاید: »واقعاً تامین نیازهای کودکان 
تحت حمایت انجمن هم به لحاظ مالی و هم بعد 
روانی این موضوع برای مان خیلی اهمیت داشته. تا 
جای ممکن ما خودمان را دوست و همراه خانواده ها 
معرفی می کنیم. اجازه ی ارتباط مستقیم نمی دهیم 
و وقتی بدانیم که ممکن است فرزند خانواده تحت 
فشار قرار بگیرد به خصوص زمانی که  اسباب بازی، 
دوچرخه و  غذاهای خاص تهیه می کنیم، هدف مان 
فخر فروشی و دیده شدن نبوده اما االن به دلیل 
بیشتر  خیریه  اعضای  داریم  دوست  مالی  شرایط 

شوند تا بتوانیم بچه های بیشتری را شاد کنیم.«

گزارش سخن تازه از مشکل ادامه تحصیل بچه هایی که گوشی هوشمند ندارند؛

رنجی به نام اندروید!
      سمیرا سرچمی

 عکس:  سخن تازه

فارس:  نماینده مردم کرمان گفت: باید برای ۵ میلیون دانش آموزی که به دلیل نداشتن گوشی 
هوشمند خود به خود از تحصیل باز می مانند فکری کنیم. زاهدی افزود: اکنون حداقل سه میلیون 
دانش آموز در  سراسر کشور داریم که تبلت و گوشی هوشمند ندارند و دو میلیون دانش آموزش 
دسترسی به اینترنت ندارند و در مجموع ۵ میلیون دانش آموز از ۱4 میلیون دانش آموز از فضای 
مجازی و شبکه شاد نمی توانند استفاده کنند. وی بیان کرد: شبکه شاد با توجه به اینکه در بستر 
اینترنت است ما در این زمینه نگرانی داریم زیرا همیشه دانش آموزان در دوره ابتدایی را نسبت به 

استفاده از گوشی هوشمند منع کردیم اما اکنون  گوشی هوشمند در اختیار آنها قرار می دهیم.

ضرورت تأمین 
گوشی هوشمند 
برای ۵ میلیون 

دانش آموز

فروش، نصب، سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

4 2 3 3 8 7 8 8 -  0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5 نقد و اقساطفروشگاه اسپلیت صالحی 

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : 17/800/000 تومان
تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم

ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

کارگاه بلوک زنی اعتماد
تحویل در اسرع وقت و در محل کار شما

کمربندی، بعد از مکی آباد،نبش بلوار غدیر، 
جنب آهن فروشی نورمندی

0 9 1 3  6 6 9  6 2 1 6

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9
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5 گفتار نو: دست اندرکاران حوزه نشر و چاپ در استان کرمان می گویند: گرچه قبل از شیوع ویروس کرونا، به علت مشکالت بازار کاغذ و افزایش 
هزینه های چاپ حال و روز خوشی نداشتیم ولی با ورود این ویروس کسب و کارمان تخته شده و در واقع نقره داغ شدیم. مدیر نشر فرهنگ 
عامه که حدود یک دهه در این زمینه فعالیت دارد گفت: حوزه نشر و کتاب و کتابخوانی در کل کسب و کار ضعیفی است چون میانگین سطح 
مطالعه پایین است.  سبزه صادقی با بیان اینکه اصلی ترین مشکل حوزه کتاب حتی قبل از کرونا عدم همخوانی تعداد ناشران و مراکز پخش و 
کتابفروشی ها بوده، تصریح کرد: نسبت ناشران به مراکزپخش، هزار به ۱۰ است که البته کتابفروشی های ما هم به دلیل اینکه صرفه اقتصادی 

ندارد حق دارند به سمت کتاب تجاری رفته تا فرهنگی..

کرونا کسب و کار ناشران را تخته کرد خبــر

حدود شش ماه است دنیا در رکود کرونا فرو رفته. کرونا 
آمد و دنیا را با یک شوک بزرگ روبرو کرد. بسیاری 
دچار  وهمناک  ویروس  این  با  مواجهه  در  مشاغل  از 
مشکل شدند و کار و کاسبی آن ها از رونق افتاد. افراد 
زیادی که در صنوف مختلف مشغول به فعالیت بودند و 
از این طریق روزگار خود را می گذراندند با شیوع کرونا 
و دوران قرنطینه مجبور شدند کاسبی خود را تعطیل 
کنند و خسارت هنگفتی را تحمل نمایند. خسارتی که 
همچنان با ادامه داشتن کرونا برقرار است و چه بسا 
پس از پایان کرونا نتوانند شدت این خسارت بزرگ 
تاثیر  روحانی  حسن  که  حالی  در  نمایند.  جبران  را 
کرونا بر اقتصاد را 3 درصد عنوان می کند، اما شواهد 
چیز دیگری نشان می دهد. در گزارش پیش رو، پای 
گفتگوی برخی از فعاالن صنوف مختلف نشستیم که 
با شیوع کرونا دچار خسارت شدند و هیچ حمایتی از 

سوی دولت دریافت نکردند.

دولت به مشاغل وعده دروغ ندهد!
پوشاک  صنف  اتحادیه  رییس  خاکسارپور؛  محمود 
فروشان و مزون عروس و عضو هییت مدیره شورای 
خسارت های  از  دردی  پر  دل  ایران  پوشاک  صنوف 
دوران کرونا دارد و می گوید: اکثر واحدهای صنفی ما 
از رونق افتادند. اگر قبال در ماه ۲۰ تا ۳۰ جواز صادر 
می کردیم، االن به خاطر کرونا ماهانه ۲۰ جواز را باطل 
می کنیم؛ این فاجعه است. از اسفند تاکنون مزون های 
لباس عروس تعطیل شدند. از اسفند تا پایان تعطیالت 

عید هم کلیه مغازه های پوشاک تعطیل بودند. 
دولت به صورت رسانه ای اعالم کرد مغازه ها را به خاطر 
حفظ جان مردم تعطیل کنید و اگر در این مدت چک 
کاسبکاران برگشت خورد، ثبت سیستم نمی شود. در 
حالی که االن چک های برگشتی همه ثبت سیستم 
شده اند. من اولین رییس اتحادیه ای بودم که با شیوع 
کرونا آستین باال زدم و تمام مغازه های فروش پوشاک 
و مزون ها را تعطیل کردم. همه این افراد ماهی حداقل 
برگشت  همه  که  داشتند  چک  تومان  میلیون   4۰
امید که چک های شان  این  به  تعطیل کردند  خورد. 
ثبت سیستم نمی شود و بعد می توانند دسته چک یا وام 

چک های  هیچ؛  نکرد،  که  حمایت  دولت  بگیرند. 
برگشتی را هم ثبت سیستم کرد. االن نه چک به ما 
می دهند، نه جنس می دهند و با این حساب خراب 
نمی توانیم، وام بگیریم. آمدند پوشاک را جزو مشاغل 
آسیب دیده اعالم کردند و گفتند از 6  میلیون تومان به 
باال وام می دهند. یک پروسه طوالنی را باید پشت سر 
بگذاریم برای گرفتنش. من خودم ۱۵ روز است دارم 
دوندگی می کنم برای این وام. وی در ادامه گفت: ما 
حتی با همکاری 4۰-۵۰ مغازه از صنف خودمان داریم 
ماسک تولید می کنیم، ولی تا این لحظه هیچ حمایتی 
از دولت ندیدیم. خاکسارپور می گوید: 8۰۰ عضو صنف 
ما هم از کرونا آسیب دیدند. مزون های عروس و فروش 

لباس دامادی ۱۰۰ درصد خسارت دیدند.

کرونا برای صنف ما شده کاسه داغ تر از آش
دل پر درد اعضای آسیب دیده از صنوف مثل یک دمل 
چرکی است که با کوچکترین تلنگری سر باز می کند. 
عکاسان،فیلمبرداران  صنف  رییس  احمدی؛  سلطان 
با دوران کرونا و تعطیلی  و چاپخانه داران است که 
مراسم های عروسی بیکار شده اند و به شدت آسیب 
ما  که  بوده  هم  دیگر ضرری  می گوید:  وی  دیده اند. 
ندیده باشیم؟ من خودم آتلیه دارم، شش ماه است که 
درآمد نداشتم. متاسفانه حتی با نامه نگاری و پیگیری 
هم دست مان به هیچ کجا بند نشد. سلطان احمدی 
اضافه می کند: اعضای اتحادیه در وضعیت بدی قرار 
گرفته اند. این صنف هم از وعده وام دولت بی بهره مانده. 
ایشان خاطرنشان می کند: دولت فقط یک وام مصوب 
کرده، شرایط سختی برایش گذاشتند که شامل حال 
هیچکس نشده. ۱6 میلیون تومان وام می دهند که به 
هیچ عنوان جبران خسارت نمی کند. بودند افرادی که 
دارایی های شان را فروختند برای تامین مخارج زندگی. 
مسووالن شهرستان هم که نمی توانند بدون دستور 

کشوری کاری کنند. او  به افراد آسیب  دیده صنف 
خود اشاره کرده و می گوید: به خاطر کرونا حدود ۱۲۰ 
نفر در صنف ما متضرر شدند. خیلی  ها آتلیه را بستند 
طول  در  عادی  روزهای  در  نداشتند.  درآمدی  چون 
سال  ماه ها به خاطر ایام محرم و صفر، ماه مبارک 
رمضان و ایام فاطمیه،  تعطیل بودیم و در واقع تیر 
این  ما زد، و کال تعطیل شدیم.  به  را کرونا  خالص 
بیماری شد کاسه داغ تر از آش. بسیاری از اعضا سراغ 
مشاغل دیگری رفتند که بتوانند زندگی شان را اداره 

کنند. از شرایط بِد ما کاسب ها کسی اطالعی ندارد.  
 

اگر می خواهند وام بدهند؛ چرا شرط می گذارند؟
یکی دیگر از مشاغلی که به واسطه شیوع کرونا دچار 
ضرر و زیان شد تاالرهای عروسی بودند که به کلی از 
رونق افتادند. نصیرزاده؛ رییس صنف رستوران دارها و 
تاالردارهای شهرستان هم در خصوص مشکالت صنف 
نمی شود.  حل  گفتن  با  مشکالت  می گوید:  خودش 
سری  یک  درآمد  قطع  بر  عالوه  تاالرها  تعطیلی 
هزینه ها مثل بیمه کارکنان و قبض آب و برق را هم 
به تاالرداران تحمیل کرد. عماًل هیچ درآمدی نداریم. 
برای قطع آب و برق خیلی به تاالردارها سخت گرفتند. 
پرداخت حقوق کارگران ثابت و قراردادی مشکل است. 
که  می دهد  دورکاری  عنوان  به  ناچیزی  مبلغ  بیمه 
جوابگوی زندگی کارگران نیست. نمی دانم مشکل باید 
به دست چه کسی حل شود. وی به قضیه وام های 
کذایی که وصول نشدند هم اشاره کرده و می گوید: 
قرار بود به ازای هر پرسنل بیمه شده ۱6 میلیون تومان 
وام بدهند اما شرط گذاشتند. به خیلی از افرادی که 
چک برگشتی دارند این وام تعلق نمی گیرد. یکسری 
چک ها قبل از شروع کرونا بوده. برای وام گفتند اگر از 
اسفند کسی چک برگشتی داشته باشد وام می دهند و 
قبل از آن باشد، نمی دهند. اگر می خواهند وام بدهند 

این دیگر چه شرطی است؟ اگر کسی پول داشت که 
چکش برگشت نمی خورد. وی به آمار صنف خود که 
می گوید:  و  کرده  اشاره  هم  متضرر شده اند  کرونا  از 
حدود ۲۵ تاالر در شهرستان به خاطر کرونا متضرر 
شدند که به طور میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در مجموع 
خانواده های این افراد را تشکیل می دهند. بسیاری از 
تاالرداران برای گذران زندگی به سراغ مشاغل دیگر 

رفته اند. 
   

کرونا برای همه بد بود، برای صنف ما فاجعه بود 
هم  کرد؛  وارد  آموزش  حوزه  به  ضربه سختی  کرونا 
از راه  با تعطیلی مدارس و آموزش  به دانش آموزان 
دور و هم به فروشندگان لوازم التحریر که با تعطیلی 
رییس  فریدونی؛  شدند.  بیکار  کار  از  عماًل  مدارس 
صنف لوازم التحریر از کرونا به عنوان فاجعه یاد کرده 
ما  صنف  برای  بود،  بد  همه  برای  کرونا  می گوید:  و 
درصد   8۰ حدود  االن  تا  ماه  اسفند  از  بود.  فاجعه 
خیلی  کرده. خرید  پیدا  کاهش  لوازم التحریر  فروش 
کم شده. مردم بالتکلیف هستند. نمی دانند مدارس 
حضوری است یا آنالین. فروش ما هم خیلی کاهش 
پیدا کرده. همان تعداد محدودی هم که قصد خرید 
دارند به خاطر افزایش 6۰ درصدی قیمت لوازم التحریر 
نمی توانند خرید کنند. پارسال این موقع در مغازه های 
ما جای سوزن انداختن نبود و امسال در طول روز یکی 
دو تا مشتری داریم. فریدونی مشکل دیگری که به 
خسارت این صنف دامن زده است را گرفتن حق توزیع 
متاسفانه  می گوید:  و  کرده  عنوان  درسی  کتاب های 
توزیع کتاب های درسی را هر سال داشتیم که آن را 
هم امسال به خاطر کرونا از ما گرفتند و به مدارس 
دادند. خیلی متضرر شدیم. حدود 8۰ نفر در صنف 
لوازم التحریر در کرونا خسارت دیدند. از او می پرسم آیا 
افرادی بودند که به خاطر کرونا و رکود نسبی، تغییر 
شغل بدهند؟ می گوید: تغییر شغل نداشتیم. افراد به 

هر بدبختی که بود دوام آوردند.

کسی در بحران کرونا از ورزش دفاع نکرد
صحبتی هم داریم با یکی از باشگاه داران شهرستان 
به نمایندگی از سایر باشگاه هایی که به خاطر شیوع 
کرونا جزو اولین مکان هایی بودند که تعطیل شدند. 
مهدیه نظری؛ مسوول یکی از این باشگاه ها در خصوص 
وضعیت خسارت حوزه ورزش در دوران کرونا می گوید: 
فعالیت ۵۰ درصد از باشگاه ها تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفته. تعداد مراجعه کنندگان بسیار کاهش پیدا کرده 
و این وضعیت بسیار بغرنج است برای باشگاه دارانی 
که حداقل اجاره ای که در ماه می پردازند سه میلیون 
خیلی  وضعیت  با  باشگاه ها  درصد   ۹۰ است.  تومان 
بدی روبرو هستند. حتی از جیب پرداخت می کنند 
که روی پا باقی بمانند. اکثرا ملک استیجاری داشتند 
که برخی اجاره را بخشیدند به باشگاه و عده ای هم 
نبخشیدند. وی از طرز نگرش مسووالن به ورزش هم 
گالیه مند است و می گوید: متاسفانه طوری القا کردند 
که شاید عامل اصلی کرونا ورزش است. در صورتی 
که ورزش باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 
اما متاسفانه به  با کرونا است  از راه های مقابله  یکی 
دلیل نداشتن کارشناس خوب در این حوزه کسی از 
باشگاه دارها و ورزشکاران دفاع نکرد. ورزش و تغذیه 
سالم در عدم ابتال به کرونا بسیار موثر است اما چون 
باشگاه ها مسقف هستند به آن ها اجازه فعالیت داده 
نشد. کارشناسانی که به حوزه ورزش آگاهی ندارند 
اولین جایی را که تعطیل می کنند باشگاه است و هیچ 
اعتراضی هم متاسفانه انجام نشد. کسی نگفت مردم را 
تشویق به ورزش کنید؛ حتی در فضای باز. متاسفانه 
سکوت کارشناسان ورزشی شهرستان باعث شد خیلی 
راحت مسووالن به تعطیلی باشگاه ها فکر کنند. وی 
در خصوص آمار باشگاه هایی که از کرونا متضرر شدند 
وی اضافه می کند: تنها ۵۲ باشگاه بدنسازی در این 

شهر متضرر شدند. بسیاری از باشگاه ها هم دایر هستند 
که فقط اجاره شان را به دست بیاورند. اکثر باشگاه ها 
تا مرز تعطیلی پیش رفتند. من خودم مجبور شدم 
باشگاه تخصصی کودکم را تعطیل کنم. هیچ حمایتی 
از باشگاه ها نشد. مثال اجاره هر ماه یک باشگاه پنج 
میلیون تومان است. در این 6 ماه حدود ۳۰ میلیون 
تومان فقط باید اجاره بپردازند. خیلی از باشگاه داران 
هم  دولت  است.  باشگاه  همین  درآمدشان  راه  تنها 
از  متضرر  باشگاه های  به  تومان  میلیون  گفته شش 
کرونا وام می دهد. وی به عدم همراهی وزیر ورزش 
ورزش  از  می گوید:  و  کرده  اشاره  هم  حوزه  این  در 
هم  ورزش  وزیر  به  حتی  نشده.  حمایتی  هیچگونه 
گفتند شما که می گویید باشگاه ها تعطیل شود، دارید 
مزیت ورزش در حفظ سالمت را زیر سوال می برید. 
و  تعطیل کردند  قهوه خانه ها  با  را همزمان  باشگاه ها 
این دو را در یک راستا دیدند متاسفانه، در حالی که 
ورزش بسیار برای سالمتی مفید است. نظری اضافه 
می کند: به محض اینکه دری به تخته می خورد اول 
حوزه ورزش را تعطیل می کنند. گفتند االن هم به ازای 
هر سه مترمربع یک نفر فعالیت کند، ماسک هم بزنند 
در حالی که استفاده از ماسک به همراه ورزش برای 
آزموده  کارشناس  یا  است.  بسیار خطرناک  سالمتی 
نداریم، یا توجهی به مصوبات نمی شود یا اینکه واقعاً 

نمی خواهند از ورزش دفاع کنند. 
از  گوشه ای  تنها  شد  منعکس  آنچه  تازه:  سخن 
مشکالت و دغدغه های صنوفی است که با شیوع کرونا 
دچار خسارت فراوانی شده اند و حرف مشترک اکثر 
آن ها وعده هایی است که از سوی دولت برای حمایت 
کدام  هیچ  اما  شده  مطرح  آسیب دیده  مشاغل  این 
عملی نشده، که عمده ترین آن هم پرداخت وام 6 یا ۱۲ 
میلیون تومانی به صنوف آسیب دیده است که علیرغم 
اینکه هیچ دردی را دوا نمی کند اما همین مبلغ اندک 
سال ها  شاید  کرونا  نرسیده.  دست شان  به  هنوز  هم 
صنوف  رهایی  برای  مسووالن  می طلبد  بماند؛  باقی 
مختلف که در دوران کرونا دچار بحران و رکود شغلی 
شده اند یک راهکار کاربردی در نظر بگیرند چرا که این 
مشکل؛ مشکل یک هفته و یک ماه نیست و ممکن 
است سال ها دوام داشته باشد و افرادی که تمام منبع 
درآمدشان از راه کاسبی در صنوف و مشاغل مختلف 
است با این تعطیلی ادامه دار و عدم حمایت دولت عماًل 
به خاک سیاه می نشینند. چه بسا علیرغم تبعات مالی 
و اقتصادی برای این افراد و خانواده های شان تبعات 
روانی و مشکالت عدیده ای را به دنبال داشته باشد 
نیز غیرقابل جبران است. وقت  از آن ها  که بسیاری 
آن رسیده مشکل صنوف آسیب دیده از کرونا به طور 

جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد.

نگاهی به وضعیت مشاغل آسیب دیده از کرونا؛

تعطیلی کسب وکار و تالش برای بقا
         گروه شهر

ابتال و مرگ ناشی
 از کووید 19 
در ایران باالتر

 از متوسط جهانی

گفتارنو: دکتر علی میرزازاده  بیان کرد: در طی یک ماه گذشته تعداد ابتال و مرگ کووید ۱۹ در ایران 
روند کاهشی داشته است به طوری که در مقایسه با هفته های گذشته، تعداد موارد مبتال در هفته 4 
درصد کاهش و تعداد مرگ در هفته ۱8 درصد کاهش داشته اند. این عضو گروه اپیدمیولوژی و آمار 
زیستی موسسه علوم بهداشت جهانی افزود: بر طبق تعداد کل ابتال و مرگ گزارش شده تا تاریخ ۲۹ 
آگوست، نرخ ابتال به بیماری کووید ۱۹ در ایران 44۰4 در یک میلیون نفر جمعیت )کل دنیا ۳۱4۳ در 
میلیون( و نرخ مرگ ۲۵۳ در یک میلیون نفر جمعیت )کل دنیا ۱۰7 در میلیون( می باشند که باالتر از 

نرخ ابتال و مرگ در کل دنیا است.

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

سند قطعی 
به شماره 47۲9

 مورخ 1391/3/۲4
 تنظیمی  دفترخانه اسناد 

رسمی 150 سیرجان 
مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

جواز تفنگ شکاري ساچمه زني دو لول 
کالیبر 1۲ کوسه ساخت ترکیه به شماره 
91۶90۶90 به نام محمدحسن مختاري 

فرزند شیرعلي به شماره شناسنامه 589 
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط مي باشد

جواز حمل و نگهداري سالح شکاري 
یک لول ساچمه زني شماره سالح ۲9۲0۶9 

مدل کوسه ساخت روسیه 
به نام محسن محمودآبادي

 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط مي باشد

 عکس ها: الناز پیشیار/سخن تازه 



ويترين آخر

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
به علت ضعف جسمی استعفا داد و درباره علت این استعفا 
گفت: نگران هستم که ضعف جسمی من در تصمیم گیری هایم 
اثر بگذارد و این به سود ژاپن نیست. به همین دلیل، کنار رفتن 

را بر ماندن ترجیح داده ام.
این اقدام نخست وزیر ژاپن برای آن دسته از مسوولین کشور 
ما که تا سنین باالتر از ۹۰ سالگی هم همچنان به منصب و مقام 
می چسبند و حاضر نیستند کنار بروند، بسیار درس آموز است. 
ما اکنون در کشورمان، افرادی باالی 7۰ سال در مسوولیت ها 
باالتر  مسوولیت های  آوردن  دست  به  آرزوی  هنوز  که  داریم 
دارند. افرادی در سنین میان 7۰ و 8۰ سالگی داریم که دارای 
ده ها مسوولیت هستند و باز هم برای به دست آوردن مناصب 
دیگر تالش می کنند. افرادی باالی 8۰ سال سن داریم که برای 
راه رفتن مشکل دارند ولی مسوولیت های حساسی برعهده آنان 

است.
نخست وزیر ژاپن اکنون 66 سال دارد و بدون آنکه فشاری 
برای کنار رفتن بر او وارد شده باشد، خودش داوطلبانه کنار 
رفته است. این، یعنی احترام قائل شدن برای حقوق مردم. ما 
که مسلمان هستیم و در یک نظام اسالمی زندگی می کنیم، باید 
به دستور اسالم تعهد بیشتری به حقوق مردم داشته باشیم و به 
همین دلیل باید در کنار رفتن از مناصب و فرصت را برای افراد 
توانمندتر فراهم کنیم ولی حاضر نیستیم قدرت را به دیگران 

واگذار کنیم.
دو سال قبل، قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اجرائی شد 
ولی این قانون هم نتوانست چسبیدگان به قدرت و مناصب را 
کنار بزند. علت اینست که اوالً این قانون با تبصره های متعدد و 
استثناهای فراوان، کاماًل خنثی شد و ثانیاً به درستی هم اجرا 
نشد و هرکس و هر دستگاه نهاد و ارگان به بهانه های مختلف 
افراد موردنظر خود را با توصیه ها و فشارها و رانت های گوناگون 
در مسوولیت ها و مناصب نگهداشتند و مانع جابجائی شدند. 

این، یعنی به بازی گرفتن قانون و پایمال کردن حقوق مردم.
وقتی نخست وزیر 66 ساله ژاپن، داوطلبانه کنار می رود، آن 
دسته از مسوولین ما که از سن بازنشستگی فراتر هستند، باید 
این اقدام درس آموز را سرمشق خود قرار دهند و داوطلبانه کنار 
بروند. توجیهاتی از قبیل اینکه بهتر از من پیدا نمی شود، من 
احساس تکلیف می کنم و کشور به من نیاز دارد، فقط نوعی 
خودخواهی و خودبرتربینی است. کشور ما نیروهای توانمند 
زیادی دارد که اگر به بهانه های گوناگون طرد نشوند، بسیاری از 
مشکالت با حضور آنها در مسوولیت های کلیدی برطرف خواهد 
شد و به دور و تسلسل باطلی که مدتهاست گرفتار آن هستیم 

پایان داده خواهد شد.

به گزارش ایسنا،  رهبر انقالب در ارتباط تصویری با اجالس آموزش و پرورش 
بیان کردند: از ملت عزیز ایران تشکر می کنم به خاطر حسن رفتارشان در دهه  

عاشورا که واقعاً امسال را به عنوان یک پدیده در تاریخ کشور ماندگار کرد.
از بیماری و  ایشان خاطرنشان کردند: وجود محدودیت های شدید ناشی 
انتشار بیماری و مراقبت از اینکه این انتشار انجام نگیرد، در عین حال حفظ 

شور حسینی و حفظ مجالس؛ حقیقتاً متشکرم.

به گزارش ایسنا، حجه االسالم سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه با بیان این که این حکومت و نظام ذاتش ضد فساد است بنابراین فساد 
در آن برچسبی ناچسب است که باید برای مقابله با آن پیگیری جدی کرد گفت: 
محاکمه مفسدان یک بخش از وظایف دستگاه قضاست و بخش دیگر پیگیری 
برای اصالح بسترهای فسادزاستو صرف توصیه در دستگاه قضا برای این که 

حوزه های الگوساز در جامعه فعال شود کافی نیست 

       گوناگون

تشکر رهبر انقالب از ملت به خاطر حسن رفتارشان در دهه عاشورا

رهبر انقالب: امارات متحده عربی به دنیای اسالم خیانت کرد

ريیسی: ذات حکومت و نظام ما ضد فساد است

کرونا، جان يک رئیس جمهور را گرفت

طی  اقتصادی  حقگو؛کارشناس  حسین 
یادداشتی با عنوان چرا وضع بهتر نمی شود؟ 
در روزنامه شرق نوشت: در حالی که  کمتر از 
دوازدهم  دولت  عمر  پایان  به  سال  یک 
از  رئیس جمهور  آقای  است،  مانده  باقی 
برای  کشور«  اقتصادی  راه  »نقشه  تدوین 
سال  هشتم فعالیت دولت خبر داد. دکتر 
روحانی اعالم کرد که رونمایی از این سند 
راهبردی در »هفته دولت« انجام می شود 
حوزه های  آن  اجرای  »با  داد  که  وعده  و 
مختلف اقتصادی برای رونق تولید، هم افزا 
خواهند شد« و تصریح کرد: دولت با تدوین 
برای  دقیق،  و  هدف گذاری  راه  نقشه  این 
انسجام  ایجاد  به دنبال  یک سال پیش رو 
و حرکتی نظام مند و یکپارچه سازی منابع 
مشارکت  در  کنار  دستگاه ها  همه  مالی 
ایجاد  بر  عالوه  تا  است  مردم  حداکثری 
پیشرفت  و  توسعه  ثبات، مسیر  و  آرامش 
کشور را هموارتر کند. دولت دوازدهم  که 
ناشی  مثبت  تحوالت  با  را  خود  فعالیت 
بود، در  توافق برجام آغاز کرده  از امضای 
همان اوان دستاورد های ارزشمندی کسب 
تورم  و  درصدی   7/۳ اقتصادی  کرد. رشد 
تک رقمی )6/۹ درصدی( در سال ۹6 و نیز 
رفت وآمد هیات های اقتصادی از کشور های 
که  بود  روشنی  افق  و  امید  مختلف  و... 
و  ترامپ  دونالد  روی کارآمدن  با  متأسفانه 
باخت.  رنگ  به سرعت  برجام  از  او  خروج 
پس از آن سیر  نزولی اقتصاد کشور آغاز شد 
و متأسفانه تاکنون نیز با رشد های پایین 
)منفی 4/۵ و منفی ۵/6 درصد( و تورم های 
باال )۲/۳۱ و   ۲/4۱ درصد( در سال های ۹7 

و ۹8 تداوم یافته است. متأسفانه غفلت از 
انجام اصالحات اقتصادی در فضای مناسب 
ایجادشده پس  از برجام و موکول کردن این 
اصالحات ضروری به آینده، عامل اساسی 
شدت گیری  با  اقتصادی  اوضاع  وخامت 

تحریم ها و پس از  آن بیماری کرونا بود.
اصوال  آیا  که  است  این  اما  مهم،  سؤال 
نظام قانونی کشور کم از این گونه برنامه ها و 
 نقشه های راه و... دارد؟! برنامه ششم توسعه، 
منشور اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود فضای 
کسب وکار، قانون حمایت از تولید و...  فقط 
است که  قانونی  متون  این  از  نمونه  چند 
باید بر اساس آن ها مسائل اقتصادی کشور 
جهت  در  حرکت  و  حل وفصل  تاکنون 
بهبودی  اقتصادی، نظام مند شده باشد.  .اما 
چرا چنین نشده است و کار بهبود شرایط 
تولید کشور به نقشه راهی دیگر حواله داده 
می شود؟! آیا بهتر نبود به جای  افزودن بار 
مقررات  و  قوانین  سنگین  بار  بر  دیگری 
اقتصادی، به همین سؤال پاسخ داده می شد 
و چرایی انجام نشدن این مجموعه  عظیم از 
قوانین و مقررات، تحلیل می شد و سپس 
بر اساس شناخت ایجادشده، در جهت رفع 
کمبود های احتمالی قانونی اقدام می شد؟! 
 در همین روز ها خبر ارائه طرحی از سوی 
نمایندگان مجلس برای اصالح قانون فضای 
کسب وکار منتشر شده است. 6۰ نماینده 
 مجلس با امضای این طرح درصددند حق 
اعتراض برای تشکل های غیردولتی نسبت 
را  جدید  آیین نامه  و  بخش نامه  هر  به 
فراهم  کنند و دولت ملزم به رسیدگی به 

اعتراض ها شود.

اما به راستی در همین مورد، آیا  کمبودی 
در الزام دولت برای انجام وظایف قانونی اش 
تشکل ها  و  انجمن ها  نظرات  شنیدن  در 
دیگری  از جای  یا مشکل  دارد  وجود  و... 
و  بند  چند  افزودن  و  اصالح  با  و   است 
انجام  بار  زیر  اجرائی  دستگاه های  تبصره 
مسوولیت های قانونی شان نخواهند رفت؟! 
و  قدرتمند  مدنی  وجود  نهاد های  بدون 
احزاب و جمعیت ها و قبول حق مشارکت 
جامعه در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 
تصویب  و  صرفا  بوروکراتیک  روش های  با 
صدور  و  راه  نقشه های  تدوین  و  قوانین 
بخش نامه ها و... امر توسعه محقق نمی شود. 
عجم اوغلو و رابینسون  این موضوع را در 
قالب ضرورت همراهی نهاد های سیاسی با 
اقتصادی  نهاد های  فراگیرشدن  و  بازشدن 
اینکه  نهاد های  کرده اند.  صورت بندی 
مالکیت  حقوق  نیازمند  فراگیر  اقتصادی 
همه  برای  برابر  اقتصادی  فرصت های  و 
انعقاد  آزادی  و  خاص  طبقه  و  قشر  نه  و 
هستند. و...  بازار ها  در  تبادل  و   قرارداد ها 

می گیرند  بنیانی شکل  بر  که  مؤلفه هایی 
کرده اند؛  ایجادشان  سیاسی  نهاد های  که 
»این  فرایندی سیاسی است که نهاد های 
این  و....  می کند  مشخص  را  اقتصادی 
می کنند  تعیین  که  سیاسی اند  نهاد های 
مردم تحت لوای  کدامین نهاد های اقتصادی 
زندگی کنند و باز این نهاد های سیاسی اند 
رقم  را  فرایند  این  کارکرد  چگونگی  که 
می زنند« )عجم اوغلو(.  جامعه نیز البته باید 
که منفعل نباشد و درصدد تکاپوی ارتقا و 

تقویت خود برآید.
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چرا وضعیت اقتصادی بهتر نمی شود؟

تجلیل ستاد امر به معروف  از کادر بیمارستان امام رضا)ع( سیرجان در بخش کرونا

رهبر انقالب بیان کردند: امارات متحده عربی هم به دنیای اسالم خیانت کرد، 
هم به ملتهای عرب و کشورهای منطقه و هم به فلسطین. البته این خیانت دیر 
نخواهد پایید. به گزارش ایسنا، رهبر انقالب خاطرنشان کردند: ملت فلسطین 
زیر فشارهای شدید قرار دارند از همه جهات، آن وقت آنها می آیند با اسرائیلی ها 
و عناصر پلید آمریکایی مثل آن یهودی که در خانواده ترامپ وجود دارد علیه 

مصالح دنیای اسالم  کار می کنند.

آفتاب- وزیر اموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد آخرین 
وضعیت بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، گفت: روز شنبه روز آغاز سال 
تحصیلی است و بنابر این است که همه مدارس به صورت حضوری دایر باشند مگر 
منطقه ای که از سوی ستاد ملی کرونا، قرمز اعالم شود و مدارس اجازه بازگشایی 
ندارند. حتی اگر منطقه ای زرد باشد کالس ها برگزار می شود ولی با تعداد محدودتر 

دانش آموزان.

دانش آموزان از ۱5 شهريور به مدرسه می روند؛ به جز مناطق قرمز

»پراناب موکرجی«، رئیس جمهوری پیشین هند روز دوشنبه بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا درگذشت.

به گزارش خبرگزاری "پی تی آی" هند، وی که نزدیک یک ماه بر اثر ابتال به 
کرونا در کما به سر می برد، امروز در یک بیمارستان نظامی "کونونمنت" دهلی نو 

در سن 84 سالگی فوت کرد.

زوم

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به »انتخـاب پیمانکـار جهت شارژ آهن اسفنجـی 

به کارخانه ذوب  و ریخته گری شماره یک «  خود اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که 

دارای حداقل دوسال سابقـــه کار مرتبط درمجموعـــه های صنعتـــی می باشند دعوت به عمل می آید  

تـا ظرف مدت حداکثر هفـت روز  از تاریخ چاپ ایـن آگهـی، تمایــــــل خود را به صورت مکتــــوب 

 SJS.TENDER            @gmail.com :همراه با تصویــر اسنــاد و مـــدارک ذیـــل به آدرس ایمیــل

ارسال نمایند.

واحد   رخید  خدمات   مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، ذکرشماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

2- اساسنامه و مدارک ثبتی ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و...( 
3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه)قرارداد و رزومه ارسالی می بایست 

مربوط به سال 95  تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند.(
4-  مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-  گواهی  اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.  
شرایط:

 1-محل اجرا ؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز، کیلومتر 3 
جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
3- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول  یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 4877  99۶  0913  تماس حاصل نمایید.) پاسخگویی در ساعات اداری(
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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شماره یک - دومرحله ای  »شماره 21-99-خ«

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار


