
به  بچه ها  نفرستادن  اجباري،  خانه نشيني 
نبود  دور،  راه  از  و  مجازي  آموزش  مدرسه، 
امکاناتي  کمبود  نقاط،  برخي  در  اينترنت 
مثل تبلت برای برخي دانش آموزان، تعطيلي 
محدوديت هاي  اعمال  از  ناشي  مدرسه 
کرونايي توسط دولت سابق همه از مشکالت 
اجتماعي  محدوديت هاي  که  بود  علني ئي 
تحميل  ما  آموزشي  ساختار  به  کرونا  دوران 

کرد.
روي  فقط  يخ  کوه  يک  مثل  که  مشکالتي   
راحتي  به  و  ديده ايم  که  اينهاست  آب. 
برميشماريم. زير اين کوه يخ عمق فاجعه اي 
نسل  آموزش  روند  براي  است  بزرگتر  بسيار 
خواهد  درازمدتي  تاثيرات  و  ايران  آينده ي 
و  نو  نسل  شدن  اجتماعي  ميزان  بر  داشت 

حتا سالمت جسم و روان آنها.
چه  ساله  چند  اين  در  مجازي  آموزش   
ضربه هايي به فرايند اجتماعي شدن کودکان 

و نوجوانان زده و راه حل جبران چيست؟
در  مدرسه  تعطيلي  و  محدوديت ها  تاثير   
و  آموزشي  فقر  و  تبعيض  به  بخشي  شدت 

کاهش برابري آموزشي چه بوده؟
دانش آموز  سواد  سطح  کاهش  منظر  از   
تاثيرات مخرب اين دوره چه بوده و راه حل 

آن چيست؟ برگزاري دوره هاي جبراني؟
به  را  بچه ها  درصد  چند  مدرسه  تعطيلي   
ساکن  و  وزن  افزايش  و  کشاند  حرکتي  فقر 
حد  چه  تا  خانه  در  تبلت ها  پشت  ماندن 
موجبات در خطر قرار گرفتن سالمت جسمي 
بچه ها و سالمت روانشان را به همراه داشته 

است؟ 
انزواي  و  رايانه اي  بازي هاي  سبک  تغيير 
بچه ها در آينده چه تغييري بر زندگي سبک 

زندگي نسل جوان آينده خواهد گذاشت؟ 
 هيچ آمار دقيقي وجود ندارد. فقط ميتوان 
حدسهايي زد و از ميان حرفهاي آموزگاران و 
دغدغه هاي شان  و  نگراني ها  و  مادرها  و  پدر 
چه  مافات  جبران  برای  ادامه  در  که  فهميد 

بايد کرد؟
به  باره  همين  در  سيرجاني  معلمان  از  يکي 

سخن تازه مي گويد:

آموزش همگاني و باکيفيت يکي از پايه هاي 
بدون  که  است  آشکار  و  است  پايدار  توسعه 
داشتن يک ساختار آموزشي خوب و توانمند، 
حرف زدن از توسعه، يک شوخي بيمزه است

به گفته ي اين آموزگار همشهري: 
نرفته  مدرسه  سال  دو  که  دانش آموزي 
است عادت هاي غلط در رفتار و  در شيوه ي 
يادگيري او شکل گرفته است که حاال حتا با 
آن  مدرسه هم سخت مي شود  به  بازگشتش 

عادت ها را از سر او دور کرد.
و  شدن  بيدار  دير  صبح ها  مثل  عادت هايي 
نداشتن حس همکاري و تعاون با بغل دستي 
پرتحرک  جمعي  بازي هاي  به  گرايش  و 
نگرفتن  ياد  مثل  بدتري  تا چيزهاي  نداشتن 
آموزش  سال هاي  در  که  پيش نياز  دروس 
خانه  در  اما  بياموزد  مي بايست  مجازي 
بازيگوشي کرده و کالس آنالين را بدون هيچ 
امتحانات مجازي  يا در  نکرده  دنبال  تذکري 

از اهالي خانه کمک گرفته است.
مدارس  و  معلمان  چالش هاي  همه  اينها   

کرد  اساسي  فکر  آن  رفع  براي  بايد  و  است 
و برنامه ي مدون در وزارت آموزش و پرورش 

ريخت. 
 از کدام مشکل بگوييم؟

او  دبستاني ست.  کودک  يک  مادر  صالحه 
از مشکالت دو سه سال گذشته اش در  نيز  
"با  مي گويد:   فرزندانش  آموزش  حيطه ي 
رو  به  رو  جديدي  چالش هاي  با  کرونا  آمدن 
جديدترين  و  جديدترين  از  يکي  که  شديم 
با  و  بود  مدرسه  حوزه  در  چالش ها  اين 
از  بودن  دور  و  مدارس  شدن  حضوري  غير 
بچه ها  براي  زيادي  مشکالت  مدرسه،  فضاي 
من  دختر  براي  و  آمد  وجود  به  خانوادها  و 
اين  مي خواند  درس  دبستان  مقطع  در  که 

مشکالت بيشتر بود.
 من به عنوان يک مادر کارمند در سال اول 
خانه  در  را  زيادي  مدت  شدم  مجبور  کرونا 
آنالين دخترم  در کالس هاي  بتوانم  تا  بمانم 

را همراهي کنم.
معلم  صحبت هاي  متوجه  گاهي  طرفي  از   

دوباره  بايد  من  و  نمي شد  او  دادن  درس  و 
يک  نقش  و  ميدادم  توضيح  برايش  عصرها 

معلم را ايفا مي کردم .
و  بود  کمتر  مشکل  اين  دوم  سال  در  اما 
بهتري  ارتباط  آنالين  کالس هاي  با  دخترم 
دوران  مشکالت  از  ديگر  يکي  کرد.  برقرار 
فضاي  در  حضور  عدم  حضوري  غير  مدارس 
و  مدرسه  نشاط  از  بودن  دور  و  مدرسه 
بچه ها  روان  بر  زيادي  تاثير  که  بود  دوستان 

داشت.
از زمان امتحانات هم نگم براتون که بچه ها 
و  بايد  که  آنچنان  خانه  در  حضور  دليل  به 
شايد دل به درس نمي دادند و افت تحصيلي 

بسيار زياد بود."
با حضوري شدن مدارس  اين مادر   نگاه  از 
دوباره مشکالت و چالش هاي جديدي داريم 
و 2سال ماندن در خانه بچه ها را تنبل کرده 
و افت تحصيلي به دنبال داشته و امسال سال 
سختي براي معلمان و دانش آموزان و والدين 
خواهد بود چرا که برگشت به دوران قبل از 

کرونا و روال عادي بسيار سخت است.
سختيهايي که گذشت

فاطمه زيدآبادي؛ روانشناس و استاد دانشگاه 
درباره ي اين مشکالت به سخن تازه مي گويد:

در  آن  زياد  شيوع  و  کرونا  ويروس  "ورود 
و  خانواده ها  ويژه  به  افراد  زندگي  سبک 
که  کرد  ايجاد  زيادي  تغييرات  آنها  فرزندان 
در ابعاد منفي  آن چشم گيرتر بود؛ از جمله 
تاثير  به آموزش و تحت  اين مسائل مي توان 

قرار گرفتن آن اشاره کرد.
دانش آموزان از زمان شروع آموزش مجازي 
و  فضا  اين  به  نسبت  شناخت  عدم  دليل  به 
ارزيابي  مورد  است  قرار  شکل  چه  به  اينکه 
تحت   ... و  دوستان  از  دوري  گيرند،  قرار 
بر  مزيد  نيز  والدين  طرفي  از  و  بودند  فشار 
به  فرزندانشان  دسترسي  نگراني  بودند؛  علت 
نگرفتن  ياد  نگران  آموزش،  از  غير  فضاهايي 
چندين  مسئوليت  احساس  درسي،  مطالب 
آن  از  زيادي  آگاهي  که  مسائلي  در  برابر 
تحت  بيشتر  را  آموزان  دانش  اين  و  ندارند 

تاثير قرار داد.
مختلفي  مسائل  با  خود  نوبه  به  نيز  معلم 
چگونه  جمله  از  کردند  نرم  پنجه  و  دست 
کنند  مديريت  را  يکطرفه  حدي  تا  ارتباط 
قرار  تاثير  تحت  آموزان  دانش  يادگيري  که 
نگيريد، مديريت فضاي منزل که در آموزش 
براي  انگيزه  ايجاد  نکند،  وارد  اي  خدشه 

همکاري دانش آموزان و ...
معلمان  هم  و  خانواده ها  از  خيلي  طرفي  از 
از نداشتن امکانات از جمله کامپيوتر ، تلفن 
همراه، اينترنت و ... نگراني زيادي را متحمل 
دانش  رسد  مي  نظر  به  راه  اين  در  شدند. 
فشار  بيشترين  اول  معلمان کالس  و  آموزان 

را متحمل شدند. 
و  يادگيري  کيفيت  آنالين  آموزش  قطعا 
و  داده  قرار  تاثير  تحت  شدت  به  را  آموزش 
به  مدرسه  شدن  حضوري  از  بعد  آن  تبعات 

چشم مي خورد و خواهد خورد.
دانش آموزان،  همکاري  عدم  متاسفانه 
فعاليت هاي  در  والدين  شدن  جايگزين 
درس  جهت  کافي  انگيزه  نداشتن  آموزشي، 
و...  نامناسب  ارزشيابي  شيوه هاي  و  خواندن 

باعث کيفيت پايين شد."

      سمیرا سرچمی
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مدارس دولتی مجاز
 به دریافت شهریه نیستند

اشاره  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
اينکه هيچ اجباری در زمينه پرداخت شهريه در  به 
مدارس دولتی نبايد وجود داشته باشد، گفت: والدين 
کرد:  اظهار  رضايی  رضا  کنند.  گزارش  را  تخلفات 
هر  که  دارند  مصوب  شهريه  يک  غيردولتی  مدارس 
وزارت  سوی  از  موجود  پارامترهای  مبنای  بر  ساله 
آموزش و پرورش برای همه مدارس در سراسر کشور 

شهريه اعالم می شود.
وی ادامه داد: بيشترين ميزان افزايش شهريه امسال 
نسبت به سال قبل ۳۷ درصد است و اگر مدرسه ای 
بيشتر از اين درصد شهريه اخذ کند، والدين می توانند 
و  آموزش  کل  اداره  در  مردمی  مشارکت ها  اداره  به 
ادارات  يا  دو  و  يک  نواحی  يا  کرمان  استان  پرورش 
و  استان مراجعه کرده  پرورش در سراسر  و  آموزش 

موارد را برای بررسی گزارش دهند.
مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان بيان کرد: 
مبلغ شهريه ثابت و متغير مدارس غيردولتی بايد در 
دفتر مدرسه در معرض ديد اوليای دانش آموزان قرار 
هم  دولتی  مدارس  خصوص  در  باشد.رضايی  داشته 
عنوان کرد: هيچ اجباری در زمينه پرداخت شهريه در 
مدارس دولتی نبايد وجود داشته باشد و در صورت 

مشاهده تذکرات الزم به مدير مدرسه داده می شود.
اظهار  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
اين است که برای آغاز سال  بر  کرد: تمام تالشمان 
مدارس  برای  منصفانه ای  شهريه  جديد  تحصيلی 
از آن  به هيچ عنوان بيش  غيردولتی تعريف شود و 

شهريه ای گرفته نشود.
آمادگی برای صدور مجوز 

راه اندازی مدارس غیردولتی ویژه اتباع
برای  آمادگی  از  پرورش  و  آموزش  وزير  معاون   
اتباع  ويژه  راه اندازی مدارس غيردولتی  صدور مجوز 
خبر داد. احمد محمودزاده در جلسه شورای آموزش 
کرمان با اشاره به تعداد باالی دانش آموزان اتباع در 
فضای  کمبود  با  کرمان  استان  گفت:  کرمان  استان 
ريزی  برنامه  راستا  اين  در  و  است  مواجه  آموزشی 
برای افزايش ظرفيت ها ضروری است.وی عنوان کرد: 
راه اندازی  برای  آمادگی  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
برخوردار  کرمان  در  اتباع  برای  دولتی  غير  مدارس 
شهرستانهای  در  کار  اين  افزود:  محمودزاده  است. 
دانش  باالی  تعداد  که  بردسير  و  رفسنجان  کرمان، 
آموزان اتباع دارند قابل اجرا است.وی گفت: بخشی از 
اعتبارت سفر دولت به کرمان نيز مربوط به آموزش و 
پرورش است که می تواند بخشی از مشکالت استان 

را رفع کند.

در آستانه بازگشایی مدارس حضوری و امید به بازگشت آب رفته به جوی روند آموزش؛    خبر

مدرسهدلتنگهیاهویبچهها
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا »ع« (

به شماره 2001096398000003  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان( 

2001005674000117  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 باطریسـاز و برقکـــار اتومبیـل شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف باطریساز و برقکار اتومبیل شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره و بازرس 
صنف مذکور برای  انتخاب پنج  نفر عضو اصلی و دو  نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل

روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، 
معتبر(  کسب  پروانه  )صاحبین  اتحادیه  این  محترم  اعضا  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار  الکترونیکی  بصورت  دوم  طبقه 

درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مجید بلـوردی 2- میالد بلـوردی 3- مسعود خالقـی 4- میالد شجاعـی 5- رضا صادقـی 6- هادی محمدپـور

7- صالح محمدرفیـع 8- مجید محمدنـژاد 9- رسول محیاپـور 10- محمد صالح هندیـزی
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- علیرضا حاج محمـدی 2- محسن خواجویـی 3- حامد شاهمـرادی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
فروشندگان طال، جواهر و ساعت شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان طال، جواهر و ساعت شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل 
روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 ساعت 17:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  ایرانـژاد 2- محمد مسلم  پناهنـده 3- سعید  رضـا زاده 4- سیدرضا سجـادی 5- محمد صفـاری

 6- محمد  محمدرفیـع 7- امین  محمودآبـادی  8- مجید محمودآبادی  9- جواد  مقامـی 10- سید محمود هاشمـی
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- مهدی الیـق 2- علی  محمودآبـادی 3- میالد  معینـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگـــان فـــرش و موکت شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان فرش و موکت شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل 

روز پنج شنبه مورخ 1401/06/31 ساعت 10:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حسین آجاگـه  2- علیرضا احسانی  3- مجید بیگ  4- محمد  پور ابراهیم آبادی  5- سید حمید حسینی 6- سیدمنصور حسینـی

7- محمدحسن کریم الدینـی  8- محمدحسین کیانفـر  9- مجتبی لری گوئینـی  10- حمید محیاپـور   11- هادی هوشـداران

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- زینب پورعلـی 2- وحید حیدرپـور 3- احمد طیبـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 پنچرگیـری و تعویض روغــن شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف پنچرگیری و تعویض روغن شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 
بازرسصنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل 
روزسه شنبه مورخ 1401/06/29 ساعت 10:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- رحیم بیدخوابی  2- احسان جهانشاهی  3- پوریا  جهانشاهی  4- محمدامین زینلـی  5- مهدی سیوند قرایـی 6- مهران شـول

7-حسن طالبـی زاده  8- مسعود  عباسلـو  9- سیدجالل  علـوی  10- وحید  کریم قاسمـی   11- سعید  ناصـر

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حمیدرضا  آذرپیونـد 2- امید محمـودزاده 3- علی نورمندی پـور

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان


