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گهرزمین کانون خبرها

ضرورت
آموزش در آموزش
مجازی

زیرکی را گفتم این احوال بین خندید وگفت
صعب روزی بوالعجب کاری ،پریشان عالمی

جنگل و طبیعت بکر چهارگنبد بار دیگر دجار آتش سوزی شد .اگرچه آتش به همت نیروهای بسیج مردمی خاموش شد اما لطمه بزرگی
به زیبایی های منطقه و طبیعت چهارگنبد وارد ساخت.

قرارداد قلعه نوعی با گلگهر
چقدر است؟

سیرجان مورد
توجه مربیان
بزرگ لیگ

سایت خبری فرارو به نقل از «ایران ورزشی» درباره
حضور قلعه نوعی در سیرجان چنین نوشت :گل
گهر سیرجان یکی از تیمهای متمول لیگ برتر به
حساب میآید که خوشحساب هم هست.
شاید همین مسأله باعث شد فصل گذشته مربیان
زیادی بهدنبال کار کردن در این تیم باشــند .مث ً
ال
مهدی تارتار با وجود اینکه  ۵۰درصد از مبلغ قرارداد
خود را پیش از شــروع فصل از نفت مسجدسلیمان

گرفته بود ،در هفتههای هفتم ،هشتم لیگ نوزدهم
تصمیم به فســخ یکطرفه قــراردادش گرفت تا به
سیرجان برود .البته مسئوالن کارخانه گلگهر مانع
شــدند ،اما بهجز تارتار مربیان دیگری هم دوســت
داشتند به سیرجان بروند که در نهایت این شانس به
مجید جاللی رسید.جاللی در همان ابتدای کار چند
بازیکن جذب کرد تــا تجربه تیمش را باال ببرد .در
نهایت هم موفق شد این تیم را در لیگ برتر نگه دارد.
با این اتفاق به نظر میرسید گلگهر سیرجان کارش
را با جاللی ادامه دهد ،اما یکسری اختالفنظرها مانع
شد تا این باشگاه به سراغ گزینههای دیگر برود .در
نهایت هم خیلی زود توافق با امیر قلعهنویی ،سرمربی
فصل قبل سپاهان صورت گرفت و قرارداد امضا شد.

مح
ب
اق ل توجه سهامداران ترم شرکت آبادگران اپرزی

لطفا جهت پرداخت سودسهام :شماره ملی ،شماره موبایل ،نام و نام خانوادگی و شماره حساب ترجیحا از بانک
ملت را به سامانه زیر ارسال نمایید50002800012091 .

به بهانه آغاز سال تحصیلی جدید

شهسوار صادقی

آیا تکلیف مدیریت شرکت این هفته روشن می شود؟
شرکت سنگ آهن گهرزمین طی دوسه هفته گذشته کانون اصلی خبرها
در حوزه صنعت و معدن ایران بود.تصمیم هیات مدیره شرکت برای ایجاد
تغییر در حوزه مدیرعامل از یک سو و حمایت برخی نمایندگان استان و
نهاد ریاست جمهوری از ابقای مدیریت قبلی از سوی دیگر ،زمینه تحلیل
های متفاوتی را در رسانه های مختلف شکل داد.
موضوعی که هنوز تکلیف آن روشن نشده و به نظر می رسد این هفته وضعیت
آن با تصمیم سهامداران مشخص گردد .بیست و هشتم مردادماه بود که پس
از حضور ســرقینی در سرپرستی وزارت صمت ابتدا در هیات مدیره شرکت
گهرزمین تغییراتی صورت گرفت و مهندس طاهرزاده معاون مدیرعامل گل
گهر جایگزین سردار محمد فالح شد .با رفتن فالح بالفاصله انتخابات هیات
مدیره برگزار گردید و دکتر صادقی به ریاست هیات مدیره انتخاب شد .تنها
دوهفته پس از این تغییرات  ،هیات مدیره جدید در تصمیمی وحید میرزایی
را به مدیرعاملی گهرزمین انتخاب کرد و خبر این انتصاب بالفاصله از سوی
هیات مدیره در ســامانه اطالع رســانی «کدال» که ویژه سهامداران بورس
شرکت هاست قرار گرفت .هنوز چیزی نگذشته بود که با درخواست برخی
نمایندگان استان از ریاست جمهوری مبنی بر جلوگیری از تغییرات عجوالنه
در این شــرکت ؛ نهاد ریاســت جمهوری در پاســخ نامه رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس از سرپرست وزارت صنعت و معدن خواست فعال هیچگونه
تغییری در حوزه مدیریت معادن صورت نگیرد  .نامه بعدی این نهاد در همین
رابطه متضمن کن لم یکن کردن تغییرات قبلی و برگشت احتمالی محمد
فالح به هیات مدیره و ابقای علی اکبر پوریانی قلمداد گردید .حتی شــنیده
شد سهامداران شرکت در جلسه ای بر برگرداندن مدیرعامل قبلی تاکید و
تصمیماتی برای تغییر در نمایندگان خود در هیپت مدیره اتخاذ کردهاند .در
همین حال خبر استعفای دکتر صادقی از عضویت هیات مدیره گهرزمین بر
گمانه زنی ها و پیچیدگیهای آن افزود چرا که هر کدام از سایت های تحلیلی
بنا به گرایش خود علت استعفا را تفسیرکردند .اینک سه هفته پس ازآخرین
تغییرات در گهرزمین ،کارکنان این شــرکت منتظر تعیین تکلیف مدیریت
این مجموعه بزرگ معدنی می باشند .مجموعهای که آرامش و ثبات اولین و
مهمترین نیاز آن می باشد.

نگاه آخر

هیئت مدیره شرکت آبادگران

آگهی استفاده از حق تقدم

شرکت قطعه ساز سیرجان (سهامی خاص)شماره ثبت  1791و شناهس ملی 10860542994
به اطالع کلیه سهامداران شرکت قطعه ساز سیرجان ( سهامی خاص) می رساند که با عنایت به مصوبه
مجمع فوق العاده مورخ  1399/5/12و نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ هفتاد و یک میلیارد
ریال ( 71000000000ریال) به ششصد میلیارد ریال(  600000000000ریال) از محل مطالبات نقدی حال شده،
آورده نقدی سهامداران از طریق صدور سهام با نام جدید و به مبلغ اسمی سهام ( 71000000ریال) افزایش
یابد بنابراین در اجرای مفاد اساسنامه و مواد  166و  169الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ،از کلیه
سهامداران شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت  60روز از حق تقدم خود نسبت به
خرید سهام استفاده نموده و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره  8769872257و شبای
 IR 420120000000008769872257شرکت نزد بانک ملت شعبه مرکزی واریز و فیش مربوطه را به دفتر

شرکت واقع در سایت شرکت قطعه ساز سیرجان کیلومتر  35جاده سیرجان بافت واحد مالی تسلیم
نمایند .بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند راسا حق تقدم پذیره نویسی نشده را
براساس قیمت کارشناسی شده به سایر سهامداران متقاضی به فروش رساند.

رئیس هیئت مدیره شرکت -علی محمودآبادی

با توجه به شــرایطی که گلگهــر دارد و این فصل
قرار است دومین حضور خود در لیگ برتر را تجربه
کند ،بعید بود قلعهنویی بــه چنین تیمی برود ،اما
وقتی قرارداد این ســرمربی باتجربه با گلگهر امضا
شــد ،نگاهها فرق کرد .حاال همه منتظر یک فصل
متفــاوت از گلگهر ســیرجان هســتند و مدعی
شــدن تیمی که جزو تازهواردها به حساب میآید.
گفته میشــود قلعهنویی که ایــن روزها در تالش
برای جذب بازیکنان باتجربه و درجه یک اســت با
قــراردادی به مبلغ  ۱۱میلیارد تومان به ســیرجان
رفته که رقم چشمگیری است .البته در روزهایی که
بازیکنان درجه چندم درخواســت قراردادهای چند
میلیاردی دارند شــاید این مبلغ زیاد نباشد ،اما در
میان مربیان ایرانی چنین رقمی سابقه نداشته است.
حاال که قلعهنویی چنین قــرارداد باالیی با گلگهر
امضا کرده ،احتماالً انتظارات از او هم باال خواهد بود.
از این رو قلعهنویی بهدنبال جذب بازیکنان درجه یک
و ششدانگ است تا بتواند با حضور آنها انتظارات را
برآورده کند.

وضعیت کلی جهان در عصر ســیادت کرونا -این موجود نامرئی
به نوعی همان اســت که حافظ گفته اســت اما در این اوضاعنظام نظام آموزشــی از جهاتی بسی دشــوار تر است .دشواری
نظام آموزشــی فقط این نیســت که از فضای مألوف و معهود
حقیقی ،به فضای نامانوس و نوبنیاد مجازی منتقل می شــود
بلکه فقدان زیر ساخت الزم برای آموزش مجازی مشکالت آن
را صد چندان می کند .واقعیت این است که همه دانش آموزان
از امکانات الزم برای اســتفاده از شبکه های مجازی بهره مند
نیستند .معلمان نیز از این مشکل بی نصیب نیستند ضمن این
معلمان و دانش آموزان تواما از فقدان مهارت های اساسی برای
استفاده از شبکه های مجازی رنج می برند.
با وجود گذشت یک ترم تحصیلی با آموزش مجازی اما فرهنگ
این نوع آموزش هنوز در جامعه ما نهادینه نشــده و متاســفانه
سیاست گذاران و متولیان اداره جامعه ،در حالت عادی به فکر
چنین روزی نبوده و به اهمیت آن پی نبرده اند واینک با ضربه
هولناک کرونا از خواب زمســتانی پریده و سرآسیمه سر چاره
جویی افتاده اند ولی بازهم از اصل اساسی آموزش ،درآموزش
شبکه های مجازی غافل اند .افزون بر اینها ،خانواده های ایرانی
هم هنوز با آموزش های مجازی بیگانه اند و می شــود حدس
جدی نمیگیرند و موثر نمی
زد توان همکاری ندارند یــا آن را ّ
دانند.با این وصف راه درست این است که رسانه ملی و آموزش
وپرورش طرح آموزش اســتفاده از فضای مجازی را به عنوان
امری واجب در دستور کار قرار دهند .از این رو بدیهی است که
ابتدا آموزش معلمان بایددر اولویت قرار گیرد و نباید تصور کرد
داشتن موبایل هوشمند مساوی با داشتن مهارت های آموزشی
در شبکه های مجازی است.
ناگفته نماند ســرعت پایین اینترنت چالش مهم آموزش های
مجازی نیز محسوب می شود که آن هم باید از جانب دولت بر
طرف گردد و برای تمام این مراحل بودجه در نظر گرفته شــود
وا ِالرونــد افت تحصیلی و تبعیض آموزشــی در ایران روز بروز
شدت می یابد و باید از امروز برای کنترل و کاهش آن فکر کرد
چرا که فردا دیر است و اوجب واجبات آموزش در آموزش های
مجازی است که از هر حقیقتی روشن تر است.

