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اقتصاد
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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
کرونا دست کمی از سونامی نداشت.
بیخبر آمد و همه را درشوک فرو برد .اقتصاد
را در هم پیچید و بسیاری از کاسبیها را به
رکود اجباری دعوت کرد .یکی از مشاغلی
که از ابتدای شیوع ویروس کرونا باالجبار
تعطیل شد تاالرهای برگزاری مراسم عروسی
بود .عروسیهایی که روزی محل جمع شدن
افراد فامیل در کنار هم بودند تا شبی را در
کنار هم شاد باشند ،دیداری تازه کنند و
پیوندی را جشن بگیرند ،حاال بیش ازپنج ماه
است که در اغما فرو رفتهاند و به دنبال آن
تاالرها و نیروهایی که در آن مشغول به کار
بودند نیز آسیبهای جبرانناپذیری دیدهاند.
آسیبهایی که اگر با تعطیلی دو ماه محرم
و صفر تداوم پیدا کند و اگر کرونا قصد
خداحافظی نداشته باشد تمام امسال را در
بربگیرد ،کمر تاالرداران و نیروهایی را که در
آنجا مشغول کاربودند خم خواهد کرد تا یک
سال بدون درآمد را تجربه کنند.
 دولت هیچ توجهی به وضعیت
تاالرداران ندارد
محمد نصیرزاده رییس اتحادیه تاالرداران
سیرجان به فعالیت حدود  ۲۵تاالر در
شهرستان اشاره کرده و میگوید :حدود
 ۲۵تاالر مجوزدار و در حال اخذ مجوز در
سطح شهر داریم .اگر فرض کنیم هر تاالر
حداقل  6نیروی ثابت بیمهای داشته باشد،
حدود  ۱۵۰نیرو به صورت مستقیم از تبعات
کرونا تا کنون متضررشدهاند .وی به مشاغل
وابسته به تاالر هم اشاره کرده و میگوید:
حدود  6ماه است که مراسم عروسی برگزار
نمیشود و عالوه برتاالرها بسیاری ازمشاغل
وابسته مثل مزونها ،گلفروشیها و ...یا
حتی به طور غیرمستقیم عمدهفروشیها،
مرغفروشیها و ...هم آسیب جدی دیدند.
چون عمده کار آنها در ارتباط با تاالرها و
برگزاری مراسم عروسی بود .آماری که ابتدا
گفتم افراد بیمهشده تاالرها هستند و افراد
دیگری هم هستند که بیمه تاالرنیستند ولی
آنجا کار میکنند که این آمار را خیلی بیشتر
افزایش میدهد .نصیرزاده ازبیتوجهی دولت
گالیهمند است و اضافه میکند :دولت هیچ
توجهی به وضعیت تاالرداران ندارد .از طریق
مسئوالن شهرستان هم پیگیری کردیم.
بخشنامه آمده بود برای ارایه تسهیالت به
مشاغل آسیبدیده از کرونا .تاالرداران
ثبتنام کردند ولی هیچ تسهیالتی دریافت

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

یکی از مشاغل آسیب دیده از کرونا؛

اشک تاالرها در عزای رکود
نکردند .بسیاری از تاالرداران
سیرجانی ورشکست شدند و
کاسبی خود را جمع کردند و
رفتند سراغ مشاغل دیگر.
باید از این افراد حمایت
شود .وی وضعیت کارگران
رابغرنجترمیداندومیگوید:
اوضاع کارگران تاالرها به
مراتب بدتر است .گفتند به
آنها بیمه بیکاری میدهند
که نصف حقوقشان هم
نمیشود .افرادی بودند که
در تاالر ماهیانه  ۴میلیون
تومان حقوق میگرفتند
در حالی که سقف بیمه
بیکاری فکر میکنم ۸00
هزار تومان باشد که با این
تورم اصال نمیتوان با آن
زندگی کرد .از او میپرسم
آیا با تعطیلی تاالر کرونا
واقعا کنترل میشود؟
پاسخ میدهد :به هیچ وجه.
روزی که کرونا آمد ،شروع
تعطیلی تاالرها با توافق
خود تاالرداران بود .قبل از
اینکه دستورالعملی در این
زمینه ابالغ شود ،خودشان
داوطلب این کار را انجام
دادند .بارها درجلسات به مسئوالن شهرستان،
رییس اماکن ،کمیسیون نظارت و ...گفتم
اگر قرار است تاالرها تعطیل باشند ،جلوی
فعالیت خانهباغها را هم که پنهانی مراسم
برگزار میکنند ،بگیرید .آنها متاسفانه نه
رعایت میکنند و نه کسی بر فعالیتشان
نظارت دارد .معتقدم اگر تاالرها تعطیل
نمیشدند بهتر بود .مردم مراسمشان را با
رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزارمیکردند و
نیازبه برگزاری مراسم پنهانی درخانهباغها نبود.
ما ناظر مقیم داشتیم که مرتب نظارت دارد
بر عملکرد تاالرها .متاسفانه توجهی به این
مقوله نشد .تاالرها در این  ۶ماه تعطیل بودند

فروش امتیاز
وام رسـالـت
09103792289
یک واحد آپارتمان کوچک
واقع در خیابان شریعتی
اجاره داده میشود

0 9 1 31 79 5 0 75

به یک سالندار خانم
جهت کار در کافه باغ
(ترجیحا مجرد) با روابط
عمومی باال جهت یک
شیفت کاری نیازمندیم.

09140132541

خرید و فروش

قابل توجه کلیه مشاغل

وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

جهت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی میتوانید با برگ سبز خودرو به دفتر
پیشخوان خیابان انقالب مراجعه فرمایید.
آدرس :میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان طبقه باال
دفترپیشخوان نوین ارتباط 42235099
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

در حالی که آمار ابتال به کرونا بیشتر شد .دو
ماه محرم و صفررا هم که باید تعطیل باشند.
رویهمرفته میشود چیزی حدود یک سال
یزند.
تعطیلی که ضربه سنگینی به تاالرها م 
اگر تسهیالتی به تاالرداران اختصاص ندهند
و از آنها حمایت نشود ،شرایط خیلی بدی
برایشان پیش خواهد آمد.
تعطیلی تاالرها درکاهش کرونا موثراست
سخنگوی ستاد کرونا اما نظر دیگری
در مورد تعطیلی تاالرها دارد و میگوید:
تعطیلیها بنا به شرایط و وضعیت ابتالی
شهرستان به صورت هفتگی تمدید میشود.
تاالردارانشدیدامتضررشدند اماتصمیمگیری

آهـنآلـات

دسته دوم و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

امــالک توکــل
خرید فروش
رهـن اجاره
09135989435
میدان آزادی

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

محمود سلطانی

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

درمورد وضعیت آنها به اداره صنعت ،معدن
و تجارت برمیگردد .اگرشرایط درسیرجان بهتر
شود ممکن است اجازه بازگشایی داده شود
ولیفعالهیچچیزمشخصنیستونمیتوانبا
قاطعیت صحبت کرد .درحال حاضروضعیت
شهرستان نسبت به قبل کمی بهتر شده ولی
هنوزوضعیت خوب نشده .امیدواریم با رعایت
کردنشهروندانبتوانیمبهشرایطبهتربرگردیم.
ضمن اینکه تعطیلی تاالرها کمک بسیارزیادی
به کاهش ابتال به کرونا کرده .هر تجمعی که
کم شود کمککننده است .تاالرها هم به دلیل
جمعیتی که دارند اگرتعطیل باشند درکاهش
ابتالبسیارموثرهستند.

حم

ل اث
ـاثیه من

با30

 %تخفیف

با کادری مجرب

ش
با مجوز رسمی
انتهای بلوار فاطمیه جنب
بانهرو
آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب
ـزل
زی ،بد
و
و بیمه معتبر
ن
ت
ع
قطعهشویی
شرکت لنـگر بار
طیلی
42252330 09136473880
09136342007 42252330
سلطانی(قدیم)
 0 9 1 3 9 4 7 3 8 8 0سلطانی(قدیم) با یک بار امتحان مشتری دائمی ما خواهید شد

خریدار خودروهای

سبک و سنگین اوراقی

پالک قدیم هستیم
(به صورت نقدی)

09130517756

آگهــی تغییــرات شــرکت گهرموتــور ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  4502و شناســه ملــی  14007868370بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ :1398/03/04
 آقــای ســجاد کاظمــیزاده بــه شــماره ملــی  3060168199بــه عنــوانرییــس هیئتمدیــره  -آقــای ســعید کاظمــی به شــماره ملــی 3060013497
بــه عنــوان نایبرییــس هیئتمدیــره  -آقــای وحیــد بنیاســد آزادی بــه
شــماره ملــی   3060221065بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئتمدیــره -
آقــای وحیــد بنیاســد آزادی بــه شــماره ملــی  3060221065بــه عنــوان
مدیرعامــل شــرکت بــرای مــدت باقیمانــده هیئتمدیــره ()99/7/10
انتخــاب شــدند.
 کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــای ثابــت آقــای وحیــد بنیاســد
آزادی بــه شــماره ملــی (3060221065مدیرعامــل) و بــه انضمــام امضــای
آقــای ســجاد کاظمــیزاده بــه شــماره ملــی  3060168199و آقــای ســعید
کاظمــی بــه شــماره ملــی ( 3060013497اعضــای هیئتمدیــره) و نامههــای
اداری و اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()919888

 یک سال از جیب خوردن خیلی
سخت است
به سراغ یکی از تاالرداران میرویم تا به
نمایندگی از سایر همصنفیهای خودش از
شرایط این روزها بگوید .صدایش به زحمت
شنیده میشود که نشاندهنده ناراحتی بیش
از حد به خاطر تعطیل شدن کار و کاسبی
و فشار بیکاری و بالتکلیفی است .میگوید:
از اسفند تا حاال تعطیل کردیم و فعالیتی
نداشتیم .در این مدت  ۱۶میلیون تومان
پول بیمه نیروهایمان را پرداخت کردم.
خسارت سنگینی متحمل شدیم ،نمیشود
مقدارش را برآورد کرد .بستگی به مجلسی

دارد که میتوانستیم در این
مدت برگزار کنیم .فرض
کنید اگر هر تاالر حداقل
 ۶۰مراسم را هم که از
دست داده باشد چیزی
بالغ بر  ۳۰۰میلیون تومان
در این مدت خسارت دیده
که حداقل میزان خسارت
است .دو ماه محرم و صفر
را هم تعطیل هستیم و با
شرایطی که کرونا دارد بعید
میدانم تا پایان سال بتوانیم
فعالیت کنیم .یک سال از
جیب خوردن شرایط خیلی
سختی است .وی از دولت
هم بسیار گالیهمند است و
اضافه میکند :دولت گفته
بود  ۱۶میلیون تومان وام
میدهد .دو ماه قبل ثبت
نام کردیم ولی هیچ خبری از
پرداخت نیست ۱۶ .میلیون
به هیچ کجا نمیرسد .پول
بیمه کارگران ماست .باید
میانگین میگرفتند ازمیزان
خسارت تاالردارانً .
مثال ۱۰۰
میلیون تومان پنج ساله وام
میدادند .این میشد یک
اقدام عادالنه و خدا را هم
خوش میآمد .با  ۱۶میلیون تومان چه کار
کنیم؟
او که با همسر و دخترش تاالر خود را
اداره میکرده و حاال همگی بیکار شدهاند،
خاطرنشان میکند 3 :نیروی بیمهای داشتم؛
خودم ،همسرم ،دخترم و نیروهای پارهوقت
هم در تاالر کار میکردیم .کل منبع درآمدی
ما همین تاالر بود که از دست رفت .نه
خبری از حمایت است ،نه تسهیالت .فقط
درتلویزیون صحبت میکنند که فالن تومان
تسهیالت دادیم .خب به کی دادند؟ پسر من
هم در شهر دیگری تاالر دارد و اوضاع او هم
همینطور است و در مرز ورشکستگی است.

به یک کارگر ساده جهت
کار (بستهبندی) در نانوایی
نیازمندیم.
09139273794
امـالک امیـرکبیـر

منزل  8قصب  12متر زیربنا درب حیاط شهرک ثاراهلل  950میلیون
منزل نیمه ساز  10/5قصب  2نبش  120متر زیربنا شهرک سمنگان  1/250میلیارد
آپارتمان  120متری تجاری اداری بسیار شیک با تمام امکانات خیابان ولیعصر -متری  12میلیون
منزل  10قصب درب حیاط  150متر زیربنا نوساز شهرک صدف معاوضه با زمین
منزل  12قصب درب ساختمان نوساز تکمیل بسیار شیک شهرک صدف  1/700میلیارد
باغ  70قصب  15دقیقه آب قنات  60متر ساختمان درختان بزرگ روستای دهنو  300میلیون
مسکونی تجاری  18قصب  30متر بر بلوار دو نبش بلوار سید جمال معاوضه با کرمان

تجاری مسکونی  24قصب دو نبش بر خیابان مولوی  9میلیارد
تجاری مسکونی  20قصب دو نبش خیابان امیر کبیر کارشناسی
باغ  75قصب با درختان بزرگ و چشمانداز بسیار زیبا در شهر پاریز
رهن و اجاره:
منزل درب حیاط مستقل  160متر زیربنا  3خواب شیک شهرک سمنگان
منزل  110متر زیربنا دو خواب شهرک رزمندگان
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن  -افتخاری
09217593889 - 42205360
09923963619 - 09132799667

مسئوالن فقط آمارسازی میکنند .کسی
نمیداند ما به خاک سیاه نشستهایم .یکی از
تاالرداران را میشناسم که  ۲میلیارد تومان
برای ساخت تاالرهزینه کرده و حاال نمیتواند
بدهیاش را بپردازد .کاش مسئوالن حمایت
واقعی میکردند تا بتوانیم کمرراست کنیم.
 به کارگران تاالرها تسهیالت کرونا
پرداختمیشود
رییس اداره کار اما به پرداخت تسهیالت
کروناتا اردیبهشتماه اشارهمیکندومیگوید:
دراینکه تاالرداران دراین مدت متضررشدهاند
شکی نیست اما دولت برای آنها خدمات
تسهیالتی در نظر گرفته .کارگران تاالرها
میتوانند از تسهیالت حمایتی بیمه بیکاری
کرونا استفاده کنند .خیلیها هم ثبتنام
کردهاند و به حسابشان واریز شده .صاحبان
تاالرها هم اگر در سامانه کارا برای دریافت
تسهیالت کرونا ثبتنام کنند ،تسهیالت به
آنها پرداخت میشود .از او میپرسم دریافت
این تسهیالت شرایط خاصی ندارد؟ به همه
پرداخت میشود؟ پاسخ میدهد :بله .هم به
تاالرهایی که کد بیمه دارند و هم تاالرهایی
که فاقد بیمه هستند پرداخت میشود .منتها
به افرادی که نیروی بیمه شده دارند به ازای
هر نفر  ۱۲یا  ۱۶میلیون تومان تسهیالت
پرداخت میشود .به کارگران تاالرها هم یک
کمکهزینهی حمایتی به اسم بیمه بیکاری به
صورت متمرکز از سوی وزارت کار پرداخت
میشود .این مبلغ میزان  ۵۵درصد حقوق
هر یک از کارگران است .وی در پاسخ به این
سوال که این کارگران آسیبدیده بقیه حقوق
خود را چگونه باید جبران کنند؟ میگوید:
مابقی حقوق ازسوی دولت پرداخت نمیشود.
این مبلغ پرداختی هم جنبه حمایتی دارد تا
به شرایط عادی برگردند .کارفرما خودش باید
حقوق آنها را پرداخت کند .هادیان در پاسخ
به این سوال که با توجه به تعطیلی محرم و
صفرو آسیبی که همچنان متحمل میشوند
آیا برای حمایت از تاالرها تدبیری از سوی
شهرستان در نظر گرفته شده؟ میگوید :این
تصمیمگیریها کشوری هستند و ما نقشی در
آن نداریم .بیمه بیکاری کارگران تا اردیبهشت
به آنها پرداخت میشده ،بعد از اردیبهشت
هم باید درخواست بیمه بیکاری بدهند و اگر
مشمولشرایطبشوندمیتوانند ازبیمهبیکاری
که عرف معمول بوده برخوردار شوند .اینها
سیاستهای وزارتخانه است و هرسیاستی که
درنظرگرفته شود ما اجرا میکنیم.

آگهی استخدام

استخدام دو ردیف شغلی دریک
شرکت معتبر راهسازی :

* راننده غلتـک

* راننده پایـه یک

سـرویـس رفتو برگشـت
بـا تمـام مزایـای قـانـونی
09128525456

با مجوز رسمی

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

مجه
زترین

اتوبار

