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 زهرا خواجویینژاد
«سارا ،مینا و الهام» سه دختر معلولی هستند
که اول مهر نمیتوانند به مدرسه بروند .آنها عاشق
مدرسهرفتن هستند اما مدرسه استثنایی «طلوع»
دست رد به سینه آنها زده است .والدین بچهها شنبه
این هفته به دفتر پاسارگاد آمدند و خواستند راهی
جلوی پایشان گذاشته شود تا فقط بچههایشان به
مدرسهبروند.
 اکسیژن به مغزشان نرسید
سارا مشکل cpیا همان بیماری جسمی حرکتی
دارد .در اثر زایمان سخت بچه دیر به دنیا میآید و در
اثرفشاریکهبهبچهمیآید،اکسیژنیکلحظهبهبچه
نمیرسدودچارمشکلجسمیحرکتیمیشود.اینها
رامادرشمیگوید«:تازمانیکهساراراهنرفتمامتوجه
مشکلش نشدیم چون از نظر ظاهری اصال مشخص
نبود اما وقتی راه افتاد دیدم بچهام اصال تعادل ندارد.
پس از آن چندین بار عملش کردیم االن راه میرود
اما راه طوالنی نمیتواند برود .در واقع یکی از سلولهای
مغز آسیب دیده و همان باعث شده قسمت حرکتی
آسیبببیند».میناسندرومدانداردمادرشمیگوید؛
«به من گفتند چون زیر 20سال زایمان داشتم بچهام
دچار سندروم دان شده است .گفتند توی صد نفر یک
نوزادچنینمیشود.منبهجزمینایکدختردیگرهم
دارم که سالم است .مینا فقط گفتارش ضعیف است،
واز لحاظ هوش عالی است ».مادر الهام میگوید«:الهام
تشنجی است .در  8ماهگی تشنج کرد و اکسیژن به
مغزش نرسید و دچار مشکل شد ،او از نظر ظاهری
و رشدی هیچ مشکلی ندارد اما چشم و دست با هم
همخوانی ندارند و با اینکه عینک م یزند اما هنوز هم
مشکل دارد و یادگیریاش ُکند است».
 به خاطر معلولیت باید از حقشان
محرومشوند
میناوالهامهمراهمادرانشانآمدهانداماسارانیامده
است .مادر سارا میگوید بچه من در راه رفتن مشکل
دارد.میبایستبغلشکنمکهنمیتوانستم.اومیگوید:
«بچههای ما حدود  9سال دارند اما هنوز مدرسه
نرفت هاند .فقط پیش  1و پیش  2رفتند .بعد از اتمام
شدبستانیخواستیمبچههارامدرسهاستثنایی
دورهپی 
ثبتنامکنیم.گفتندیکسالدرخانهبابچههاکارکنید
سال بعد بیاورید تا از آنها تست سنجش بگیرند ،اگر
قبولشدنددرمدرسهاستثناییثبتنامشانمیکنیم.
کل پارسال را در خانه بودند و سعی کردیم خودمان
بچهها را آماده کنیم .اما امسال که بچهها را برای
سنجش بردیم گفتند در تست سنجش رد شدند و
نمیتوانندمدرسهبروند.حالسوالماایناست،تکلیف
بچههای ما چیست؟ یعنی به خاطر معلولیت باید از
اولیهترینحقشانمحرومشوند».
مادر سارا معتقد است کودکش از لحاظ ذهنی
مشکلی ندارد؛ «چند روز پیش گوشی پدرش خراب
شده بود و فقط او توانست درستش کند ،پدرش وقتی
این اتفاق را دیدگفت وقتی بچهی من اینقدر ذهنش
باز است چرا مدرسه قبولش نمیکند .اینها درصدی
از هوش را دارند و میتوانند یاد بگیرند .از نظر گفتاری
دخترمخوباستوحرفم یزندوفقطبعضیکلمات
را که سخت باشند درست نمیتواند تلفظ کند ».او
مدعی است« :در سنجش فقط یک سوال پرسیدند

حداقلچهارتاسوالدیگرازبچهمیپرسیدند
شاید آنها را بلد بود.دخترم از نظر یادگیری
مفاهیمعالیاستوهیچمشکلیندارد».مادر
مینا میگوید« :من نم یدانم سنجش بر چه
اساس و معیاری بچهها را قبول یا رد میکنند.
مادرفخرآبادزندگیمیکنیماماحاضرمبچهام
را در مدرسه قبول کنند ،به خاطرش هر روز از
فخرآبادمیرومومیآیمتاروحیهبچهامحفظ
شود و یه چیزی یاد بگیرد .به خدا از مربی
مهدشاگربپرسیدمیگویدچقدرپیشرفتش
عالی بوده است .ولی نم یدانم چه طوری
سنجش بچهها را رد کرده است».
 دلیلاینکهمدرسهبچههاراقبول
نکردهچهبودهاست؟
مادر سارا در جواب این سؤال میگوید:
مدرسه میگوید در طرح سنجش نمره الزم
را کسب نکردند و برای همین آنها را قبول
نکردند.
مادر مینا سریع در حرفش میآید و
میگوید :مدرسه طلوع شده مرکزی برای
بچههای عادی که کندذهن هستند و در
مدارس عادی قبولشان نمیکنند ،همین
باعث شده حق بچههای ما که واقعا معلول
عکس:پاسارگاد
هستند ضایع شود .درصورتی که این مدرسه
مادرمیناکهدخترشسندرو مدانداردمعتقداست
حقبچههایماست.
مادر سارا بالفاصله میگوید :ببینید بچههای دخترش در این مدت پیشرفت داشته است؛ «پارسال
کندذهن مشکل آنچنانی در یادگیری ندارند فقط که دخترم را مهد میفرستادم مربیاش از او خیلی
مطالب را کند یاد میگیرند و در مدارس عادی هم راضیبودجزسندرومدانیهاستکه 10درصدمشکل
میتوانند بروند یا اینکه اگر در مدرسه استثنایی بیایند دارد ،هوشش عالی است ،بچهام از یک بچه عادی بهتر
یک سال یاد میگیرند راه که افتادند دوباره تست نقاشی میکشد .مربیاش گفت اگر بتواند تصویر یک
سنجشمیگیرندومیتوانندبهمدارسعادیبرگردند .آدم بکشد که چشم و ابرو و دست و پا داشته باشد
اما بچههای ما فقط همین یک مدرسه را در سیرجان سنجشقبولشمیکند،حاالدرتستسنجشهمین
کار را انجام داده است اما او را قبول نکردهاند».
دارند.
 پس من کی مدرسه میروم؟
 مابهتستسنجشهماعتراضداریم
مادر سارا میگوید« :من یک پسر دیگر هم دارم
او ادامه داد :ما به گرفتن تست سنجش هم اعتراض
داریم،وقتیدخترمبرایتستسنجشداخلاتاقشد کهداردبرایسالتحصیلیجدیدآمادهمیشود،سارا
و بیرون آمد گفتم مامان چه گفتند؟ گفت گفتند یک مدام به من میگوید پس من کی مدرسه میروم؟
گردی بکش .بعد گفتند خانم بیا بچهات را ببر ،گفتم کو پس لواز مالتحریر من ،مامان من دیگر مدرسه
چرا؟گفتبچهیتونمیتواندمدرسهبرود،برویدمربی نمیروم ،االن من در جواب بچهام چه باید بگویم؟
خصوصی بگیرید تا روی بچهتان کار کند .یا ببرید یعنی بچه بماند تو خانه که حافظهاش تحلیل رود،
مهدکودک و سال دیگر او را بیاورید .این داستان سال شاید در مدرسه هم آنچنان که باید یاد نگیرند اما
پیش هم تکرار شد و بچههای ما یک سال توی خانه باعث میشود بچههای معلول روابطعمومیشان
خوبشودوازجامعهفرارینباشندتواجتماعباشند،
بودندبدوناینکهآموزشببینند.
اصالبرایشانیکدلخوشیاست».
 هزینهمربیخصوصیرانداریم
او ادامه میدهد« :ببنید همه خانوادههایی که
مادر مینا میگوید :مربی خصوصی ماهی -400
 500هزار تومان میگیرد از کجا بودجهاش را بیاوریم .بچههای معلول دارند وضعیت مالی خوبی که ندارند
من دوتا بچه دارم از فخرآباد باید بیایم ،باید برای دخترم مثال شاید یکی مثل من بتواند برای بچهاش مربی
سرویسبگیرمکهاورابهسیرجانبیاورند،سرویسهم خصوصی بگیرد اما آنها که ندارند باید چه کنند .زنی
ماهی 200هزارتومانمیگیرد.بعداگرقرارباشدماهی که خودش سرپرست خانواده است به خاطر بچهاش از
 500تومان به مربی خصوصی بدهیم که نمیشود .با روستا به شهر آمده است و ماهی 300-200هزارتومان
بیشتر درآمد ندارد چگونه میتواند هزینه معلم
اینهزینههاچطوریمربیخصوصیبگیریم؟
او ادامه داد«:خرج تحصیل بچههای عادی را دولت خصوصی بچهاش را تامین کند و مجبور است مربی
موظف است رایگان بدهد بچههای ما که مشک لدار نگیرد و این بچهها اگر آموزش نبینند بدتر میشوند و
هستند و هزارتا خرج دیگر هم دارند .ما باید خرج حافظهشانتحلیلمیرود».
مادر مینا میگوید«:اگر عنوان مدرسه ،استثنایی
گفتاردرمانی،کاردرمانیو. .اگرقرارباشدمعلمخصوصی
است یعنی حق بچههای معلول است که در این
بگیریم و آن خرج هم اضافه شود ،از کجا بیاوریم».

گزارش پاسارگاد از کودکان معلولی که هیچ مرکزی
برای آموزش آنها در سیرجان وجود ندارد

کودکان
کد هشت

سرکار خانم ثریا روحاالمینی

انتقــال شــما را از مدرســه ابتدایــی بــه هنرســتان
زینـب(س) تبریــک عــرض مینمایــم .امیــد اســت در
ســایه ایــزد منــان شــاهد پیشــرفتها و موفقیتهــای
روزافــزون شــما باشــیم .همکار شما کریمی

سرکار خانم هدی رضوانیپور

قبولــی شــما را در رشــته کارشناســی ارشــد علــوم
ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبایــی تبریــک عــرض
مینماییــم .بــه امیــد موفقیتهــای روزافــزون برای شــما

هفتهنامه پاسارگاد

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران روش صنعــت ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3240و شناســه ملــی  14002961768بــه
اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ 1398/04/29
الف-تعییــن ســمت مدیــران :آقــای علــی یوســفی فرزنــد احمــد بــه
شــماره ملــی  3070098673بــه نمایندگــی شــرکت گهـرروش ســیرجان
بــه شناســه ملــی  10860532704بــه عنــوان رییــس هیئتمدیــره
آقــای احســان حکیمیپــور فرزنــد محمدحکیــم بــه شــماره ملــی
 3071208219بــه نمایندگــی شــرکت گهرعمــران ســیرجان بــه شناســه
ملــی  10860530016بــه عنــوان عضــو هیئتمدیــره آقــای وحیــد
عباســپور فرزنــد عبــاس بــه شــماره ملــی  3071168391بــه نمایندگــی
شــرکت ســرمایهگذاری مســکن و ســاخت و ســاز کارکنــان گلگهــر
ســیرجان بــه شناســه ملــی  10860267186بــه عنــوان نایبرییــس
هیئتمدیــره آقــای احمــد حجتــی فرزنــد محمداســماعیل بــه شــماره ملــی
 3070991696متولــد  1343/01/17بــه ســمت مدیرعامــل
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی پــس از تصویــب هیئتمدیــره بــا
امضــای ثابــت آقــای احمــد حجتــی فرزنــد محمداســماعیل (مدیرعامــل) و
بــه انضمــام امضــای آقــای علــی یوســفی (رییــس هیئتمدیــره) و یــا آقــای
وحیــد عباســپور (نایبرییــس هیئتمدیــره) همــراه با مهر شــرکت معتبر
میباشــد و نامههــای اداری و اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل بــه همراه
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ج -اختیــارات و وظایــف مدیرعامــل در چارچــوب و براســاس مقــررات
قانــون تجــارت و اساســنامه شــرکت بــوده و مجموعــه وظایــف و اختیــارات
مدیرعامــل مصــوب در جلســات قبلــی هیئتمدیــره و بــر اســاس مــاده
 40اساســنامه بندهــای  17.16.15.13.10.9.8.7.6.4.1را تفویــض اختیــار
و مــورد تنفیــذ قــرار داد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()602445

مدرسه تحصیل کنند ».وی افزود« :باید از بچههای
عادی سنجش بگیرند یعنی ببینند بچهای میتواند
مدرسه عادی برود یا نه ،برای رفتن به مدرسه
استثنایی که نباید سنجش بگیرند .در هیچ شهر
دیگری این جوری نیست .در شهرهای بزرگ
بچههایمعلولبهراحتیدرمدرسهاستثناییآموزش
میبینند ».او میگوید« :یعنی هیچکس در این شهر
جوابگویمانیست.درفرمانداری،آموزشپرورشفقط
میگویندبراساساینمصوبهبایدسنجشبچهشمارا
بپذیرد.اصالبچههایماتحتهرعنوانیطبقهبندی
میشوند ما فقط میخواهیم آموزش ببینند ».وی
افزود« :ما خانوادههایی که بچه معلول داریم چقدر
خوندلمیخوریمتااینهارابزرگمیکنیم.حداقل
بارفتنبهمدرسهتنهادلخوشیبچههارانگیرند».
مادرمینامیگوید«:مربیشانمیگویدبرویدپیش
خانمی که سنجش ازشان میگیرد گریه و زاری کنید
شاید بچهتان را قبول کنند .مگر میشود به این شیوه،
پارسالگریههمکردیماماقبولشاننکردند».
 ما فقط میخواهیم خواندن نوشتن یاد
بگیرند
مادر سارا میگوید« :آن روزی که بچهام را در
سنجش قبول نکردند اینقدر گریه کردم که شوهرم
گفت اصال خودم توی خانه بچه را نگه م یدارم .دلم
میخواهد بچهام یک چیزی یاد بگیرد .اصال بچهام گم
شد یا من وسط خیابان از هوش رفتم و بچهام باال سرم
بود حداقل بتواند بگوید مادر و پدر من کی هستند.
شماره تلفن را بلد باشد ،یک تابلو را دیدند بتوانند
بخوانند،اسموفامیلشانرابتوانندبنویسند،درهمین
حدماراضیهستیم».
مادر الهام میگوید« :من خودم سرپرست خانواده
هستم و االن ماهی  300تومن اجاره خونه میدهم و
کال 200هزار تومان برایم باقی میماند .و دیگر هزینه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت دوم)
شرکت ساختمانی جدیت ثبت شده به شماره 235
شناسه ملی10860510129

از کلیه سهامداران دعوت به عمل
میآید که در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده که در ساعت  9صبح مورخ
 1398/07/11در محل قانونی شرکت
تشکیل میگردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1نقل و انتقال سهام شرکت
هیئتمدیره
آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالعاده (نوبت دوم) شرکت ساختمانی جدیت ثبت
شده به شماره  235شناسه ملی 10860510129

از کلیــه ســهامداران دعــوت بــه عمــل میآیــد
کــه در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور
فوقالعــاده کــه در ســاعت  10صبــح مــورخ
 1398/07/11در محــل قانونــی شــرکت
تشــکیل میگــردد ،حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرس
 -3انتخاب روزنامه شرکت

هیئتمدیره

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران کار ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1326و شناســه ملــی  10860552017بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/04/30
الــف -صورتهــای مالــی شــامل ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان منتهــی بــه
 1397مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
ب -موسســه حسابرســی رازدار بــا شناســه ملــی  10100129086و شــماره
ثبــت  1177بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای بهــزاد آویــج بــا شــماره ملــی
 0047360375بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی
انتخــاب شــدند.
ج -روزنامه پاسارگاد برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری

کالس خصوصی را ندارم».
مادر سارا از رفتار بد مردم با معلوالن ناراحت است:
«فامیلوآشنامداممیپرسندچراسارامدرسهنمیرود،
یعنینمیتواندمدرسههمبرود».
 مینا کد  8خورد
از نظر آموزش بچههای معلول ،بچهای که پس از
انجام تست سنجش کد  8بخورد یعنی آموزشپذیر
نیستوتربیتپذیراستحاالمیناکهسندرو مداندارد
کد 8خورده است و مادرش مانده است برای آموزشش
چه کند .با این حال میگوید :من کوتاه نمیآیم ،از
روبهرو شدن بچهام در اجتماع ابایی ندارم و مرتب او را
همراه خودمان تو اجتماع میبریم که اجتماعی شود و
از مردم و اجتماع ترس نداشته باشد .هرچند خودم از
نگاهها و حرفهای مردم ناراحت میشوم اما نمیگذارم
از اجتماع دور باشد.
مینا با ماژیک روی تخته عکس خانه میکشد،
خانهای با دو پنجره ،الهام هم کمکش میدهد و آنقدر
در دنیایشان غرق هستند که نم یدانند این هیاهو به
خاطرآنهاست.
مصاحبهنمیکنم
خانم ساالری مدیر مدرسه استثنایی طلوع با
تاکید بر اینکه مصاحبه نمیکند و بروید با مسئوالن
شوپرورشمصاحبهکنید،فقطبهیکجملهاکتفا
آموز 
میکند:مابراساسنتیجهطرحسنجشکارمیکنیم،
هرکسی در سنجش قبول شده باشد در این مدرسه
ثبتناممیشود.
 تعهدی مبنی بر ثبتنام دانشآموزان
تربیتپذیرنیست
شوپرورش
معاون آموزش ابتدایی اداره آموز 
میگوید :مدارس استثنایی ،مدرسه هستند نه مرکز
نگهداری از کودکان و این یکی از اشتباهات رایج
برخی والدین است .محمود قاسمیان با تاکید بر اینکه

بچههای استثنایی حتماً با ارایه نامه سنجش
وارد این مدارس میشوند ،میگوید :بعد
از سنجش که در دو مرحله انجام میشود
یک عده از دانشآموزان عادی میشوند،
یک عده دانشآموز مرزی که باز هم جزو
دانشآموزان عادی به حساب میآیند ،یک
گروه دانشآموزان استثنایی آموزشپذیر
هستند که باید به مدرسه استثنایی بروند و
آموزش روی آنها تاثیر دارد و گروه آخر جزو
دانشآموزان استثنایی تربیتپذیر هستند .با
این حال آنها را هم به صورت آزمایشی به
مدرسه میفرستیم و تا  ۴سال فرصت دارند
آموزش بگیرند .اگر مسئوالن مدرسه در این
مدتبهایننتیجهبرسندکهآموزشرویآنها
تاثیر دارد در مدرسه میمانند ولی اگر تاثیری
نداشته باشد از نظر قانونی نمیتوانیم آنها را
در مدرسه بپذیریم .چون اگر قرار باشد همه
این دانشآموزان آموزش ببینند وقت معلم
هدر میرود در حالی که آموزش روی آنها اثر
نداردومعلممیتواندهمینوقترابهبچههای
استثناییآموزشپذیررسیدگیکند.قاسمیان
گفت :اگر ثابت شود دانشآموزی تربیتپذیر
است تعهدی برای آموزشوپرورش مبنی بر
ثبت نام او ایجاد نمیشود .او در مورد تعداد
دانشآموزان در کالس مدارس استثنایی
گفت :استاندارد این کالسها ۶تا ۱۱نفر است و روش
آموزش آنها خاص است .کسی که تربیتپذیر باشد
پذیرفته نمیشود چون سامانه ثبتنام سامانه نظارتی
است و نمیتوان آنها را ثبتنام کرد اما بچههایی که
لب مرز باشند به آنها یک فرصت داده میشود که
ببینیمآموزشبرآنهاتاثیرداردیاخیر.اگردانشآموزی
آموزشپذیر باشد ما حاضریم کالس ضمیمه ایجاد
کنیم تا هیچ دانشآموزی از تحصیل باز نماند و این
تاکید وزارتخانه است و تا به حال نشده که به خاطر
کمبودفضاوکمبودنیرودانشآموزیرانپذیریم.
 هیچ جای خطایی در تستهای
سنجشنیست
جواد زیدآبادی مدیر اسبق طرح سنجش و مدارس
استثنایی گفت :هوش و استعداد یک چیز خدادادی
است و افراد از نظر هوشی در  5گروه قرار میگیرند؛
افرادی سرشار از هوش هستند که افراد باهوش تلقی
میشوندوبهرههوشیشانباالتراز 120است،یکعده
افراد معمولی هستند ،عده دیگر افراد مرزی هستند؛
یعنی در مدارس عادی مدرسه میروند اما باید بیشتر
کار کنند .دیر یاد میگیرند و زود فراموش میکنند.
گروه بعدی دانشآموزان آموزشپذیر هستند که
یادگیریشان کند است .مثال ممکن است یک پایه را
سه سال بخوانند و دسته آخر دانشآموزان تربیتپذیر
هستند که آموزش رویشان تاثیر ندارد و در بستر
شوپرورش نمیتوانند باشند و باید حتما تحت
آموز 
پوششبهزیستیباشند.
او از مدارس استثنایی با نام مدارس با نیازهای ویژه
یادمیکندومیگویددراینمدارسبچههاییمیتوانند
باشندکهبتوانندآموزشرافرابگیرند.بهگفتهاو؛افرادی
که در پایگاههای سنجش کار میکنند تا جایی که راه
داشته باشد افراد را به مرحله پایین نمیفرستند و به

جناب آقای مهندس ایوب مقدم

بدینوســیله مصیبــت درگذشــت پدربــزرگ عزیــز
و بزرگوارتــان مرحــوم حاجغالمرضــا بلــوردی را بــه
شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض میکنیــم.

خانواده مهدی کهنشهری

همکار و دوست گرامی

سرکار خانم مرجان بادفر

مصیبت بســیار ســخت و جانســوزی اســت فقدان
پــدر و فــراق عشــق ،بــه ویــژه عشــقی از جنــس
ایثــار و محبــت .عشــقی کــه در فــراق ،دوچنــدان
د حیــف کــه دیگــر آغــوش پرمهرش
میشــود و صـ 
بــرای تســکین نیســت .در غمتــان شــریکیم و از
خــدای بــزرگ بــرای شــما و خانــواده محترمتــان
صبــر و اجــر آرزومندیــم.

مدیریت و پرسنل آزمایشگاه دکتر خاتمی

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران روش صنعــت ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3240و شناســه ملــی
 14002961768بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی ســالیانه مــورخ 1398/04/19
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد :شــرکت گهــر روش ســیرجان بــه شناســه ملــی
 10860532704شــرکت گهــر عمــران ســیرجان بــه شناســه
ملــی  10860530016شــرکت ســرمایه گــذاری مســکن و
ســاخت و ســاز کارکنــان گلگهــر ســیرجان بــه شناســه ملــی
10860267186
ب -موسســه حسابرســی و خدمــات مالــی کوشــا منــش به شناســه
ملــی  10100434110بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای حمیــد
اســدی بــه شــماره ملــی  3071023022بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
ج -صورتهــای مالــی منتهــی بــه  1397/12/29مــورد تصویــب
قــرار گرفت.
د -روزنامــه پاســارگاد بــه منظــور درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردید.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()602441

بچهها فرصت میدهند و اگر واقعا آموزش روی بچهها
تاثیرنداشتند،آنهاراتربیتپذیراعالممیکنند.
او با تاکید بر اینکه هیچ جای خطایی در تستهای
سنجش وجود ندارد ،گفت :اولین آزمونی که گرفته
میشودبهعنوانآمادگیتحصیلیاستبچههاییکه
در این آزمون نمره نمیآورند از آنها آزمون تخصصی
گرفتهمیشودکهسهتاتستداردوتستهابهگونهای
است که حتی دانشآموزان ناشنوا ،یا افرادی که لکنت
دارند هم میتوانند این تستها را پاسخ دهند سپس
براساس نتیجه این تست اعالم میشود که بچهای
تربیتپذیر است یا آموزشپذیر .او البته تاکید میکند
آموزش حق همهی بچههای این جامعه است؛ حتی
بچههای معلول ،و هیچ شکی در این نیست که این
بچههابایدازخدماتدولتیاستفادهکننداماجایگاهاش
شوپرورشنیست.
درآموز 
معلوالناگرآموزشنبینندبدترمیشوند
مهتاب حسینی رییس بهزیستی که در جریان
اینماجرابود،گفت«:بچههاییکهتربیتپذیرهستند
آموزششان زیر نظر بهزیستی است .ما برای بچههای
تربیتپذیر مراکز حرفهآموزی داریم .متاسفانه آموزش
کودکانتربیتپذیرزیر 14سالیکیازمشکالتماست
چونمرکزمخصوصآموزشآنهانداریم».حسینیبا
بیاناینکهچندنفرازخانوادههایاینبچههابهبهزیستی
مراجعه کردند،گفت « :امروزهم بهکرمان نامه نوشتیم
کهماچیکارکنیم،یکراهحلیبرایکودکانتربیتپذیر
زیر  14سال برای ما بگذارید .البته تعدادشان  4-3نفر
است .نمیشود با این تعداد برایشان مرکزی گذاشت.
اگرتعدادشانحداقلبه20نفرمیرسیدمامیتوانستیم
یکمرکزیبرایشانبزنیم».
به گفتهی حسینی؛ «مراکز آموزش کودکان زیر
 14سال در بعضی از مراکز استانها وجود دارد اما
در شهرستانها نیست .در حال حاضر در سیرجان
فقط مرکز حرفهآموزی کودکان باالی  14سال
وجود دارد .چون باالی  14سال محدودیت ندارد و
تعدادشان بیشتر است .اما در مورد بچههای زیر 14
سال متاسفانه هیچ مرکزی نداریم ».وی افزود« :حاال
به کرمان نامه زدیم ببینیم که چکار کنیم .مثل اینکه
شوپرورش طرح سنجش را دقیقتر اجرا میکند
آموز 
و بچههایی را که پیشرفت نداشتند را رد میکنند و
برای همین این مشکل ایجاد شده است ».حسینی
شوپرورش داشتم
میگوید« :طی صحبتی که با آموز 
گفتند بچههای تربیتپذیر را سال پیش پذیرش
کردیم چون هیچ پیشرفتی نداشتند رد کردیم و اگر
اینجاباشندبیشترسرخوردهترمیشوند».ازنظرمهتاب
حسینی بچههای معلول اگر آموزش نبینند و با آنها
کارنشوندوضعیتمعلولیتشانبدترمیشود؛«هرچه
کودک بیشتر آموزش ببیند و هرچه بیشتر مهارتها
و کارهای ظریفتر را با دستش انجام بدهد مغزش
بیشتر رشد میکند ».او سپس میگوید« :کودکان در
مراکزحرفهآموزیمهارتهایخودیاری،حرفهآموزی،
مهارتهایرفتاریو. .یادمیگیرند».رییسبهزیستی
گفت « :با همکارانمان صحبت کردیم که با توجه به
تعداد ک م دختران زیر  14سال بیاییم مرکز مختلط
بگذاریم ،نامهاش را به کرمان زدیم اگر کرمان اعتباری
برایمان در نظر بگیرند مرکز را راه م یاندازیم .چون
تعدادشانآنقدرنشدکهبخواهیممرکزجدابزنیم».

خانواده محترم بادفر

بــا انــدوه فــراوان فقــدان
عزیــز ازدســترفته ،کوهنــورد
بااخــاص و بااخــاق شــادروان
حاجعبدالمجیــد بادفــر کــه در
منطقــه بیدوئیــه بــر اثــر ایســت
قلبــی دار فانــی را وداع گفــت ،از
طــرف خــود و جامع ـهی کوهنــوردی
پیشکســوتان ســیرجان بــه شــما
بزرگــواران محتــرم و معــزز
تســلیت گفتــه ،بقــای عمــر ســایر
بازمانــدگان آرزوی قلبــی مــا اســت.
سیدرضا شجاعی

سرپرست گروه پیشکسوتان کوهنوردی سیرجان
آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات مســافرتی آســمان ســمنگان شــرکت
تعاونــی بــه شــماره ثبــت  1563و شناســه ملــی  10860539734بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/02/22
و منضــم بــه نامــه شــماره /98/1821ص مــورخ  98/03/02اداره تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان
 -1اعضــای اصلــی و علــیالبــدل هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت
ســه ســال انتخــاب گردیدنــد:
 خانــم کبــری عمادآبــادی کــد ملــی  - 3070319327آقــای محمدجــوادفخرآبــادی کــد ملــی  - 3071783450خانــم فاطمــه فخرآبــادی کــد ملــی
 2980685909اعضــای اصلــی و تعــداد  2نفــر بــه شــرح زیــر بــه ســمت
اعضــای علیالبــدل هیئتمدیــره - :آقــای علیرضــا فخرآبادیپــور کــد ملــی
 - 3070412211خانــم ملیحــه شــهابینژاد کــد ملــی -2 3071243073
آقــای مجیــد فخرآبــادی کــد ملــی  3071132311بــه عنــوان بــازرس اصلــی
 آقــای علــی عمادآبــادی کــد ملــی  3071365284بــه عنــوان بــازرسعلیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند-3 .صورتهــای
مالــی ســالهای  1390الــی  1397قرائــت و مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()602456

