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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   ۴۰
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 ۶  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 ۴۰-۵۰ مغازه از صنف خودمان داریم 
ماسک تولید می کنیم، ولی تا این لحظه هیچ حمایتی 
از دولت ندیدیم. خاکسارپور می گوید: ۸۰۰ 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. ۱۶ 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 ۱۶ 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   ۸۰ 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 ۶۰ 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 ۸۰ 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 ۶ 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 ۶ 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 ۴ 
درصد کاهش و تعداد مرگ در هفته ۱۸ 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 ۴۴۰۴ در یک میلیون نفر جمعیت )کل دنیا ۳۱۴۳ در 
میلیون( و نرخ مرگ ۲۵۳ در یک میلیون نفر جمعیت )کل دنیا ۱۰۷ 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 ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

سند قطعی 
به شماره 4729

 مورخ 1391/3/24
 تنظیمی  دفترخانه اسناد 

رسمی 150 سیرجان 
مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

جواز تفنگ شكاري ساچمه زني دو لول 
كالیبر 12 كوسه ساخت تركیه به شماره 
91٦90٦90 به نام محمدحسن مختاري 

فرزند شیرعلي به شماره شناسنامه 5٨9 
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط مي باشد

جواز حمل و نگهداري سالح شكاري 
یك لول ساچمه زني شماره سالح 2920٦9 

مدل كوسه ساخت روسیه 
به نام محسن محمودآبادي

 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط مي باشد

 عکس ها: الناز پیشیار/سخن تازه 


