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7 ایسنا:  رییس اداره فن آوری اطالعات آموزش و پرورش استان کرمان درباره نحوه دریافت سیم کارت های دانش آموزی گفت: زمان دریافت سیم 
کارت دانش آموزی نامحدود است. خجسته درباره توزیع سیم کارت های دانش آموزی گفت: فرآیند تولید سیم کارت های دانش آموزی آغاز شده 
و اپراتورها پای کار آمدند و مکلف شدند که سیم کارتی به نام سیم کارت شاد را برای استفاده ایمن در فضای مجازی ارائه دهند تا از این طریق 
دل نگرانی های خانواده ها هم کاسته شود. وی گفت:  این سیم کارت خاص استفاده کودکان و نوجوانان در فضای مجازی خواهد بود. قاعدتاً این 
سیم کارت ها آن دسته از مخاطراتی که شامل استفاده کنترل نشده از فضای مجازی است را، نخواهند داشت و قرار است ما در خصوص این 

سیم کارت ها به صورت White list عمل کنیم که دانش آموزان بتوانند به فضاهایی که مورد تائید است دسترسی داشته باشند.                

آغاز توزیع سیم کارت های دانش آموزی در استان کرمان خبــر

در  مختلف  کنکور های  در  همیشه  سیرجان   
دارد. و  داشته  زیادی  افتخارات  مختلف  ادوار 
رتبه دوم کنکور تجربی سال٨۹ توسط مهرناز 
توسط   ۹۶ سال  تجربی  یک  رتبه  شهسواری، 
با  جاری  سال  و  راینی   قاسمی  امیرحسین 
امر  در  اختالل  و  کرونایی  محدودیت های  تمام 
آفرینی  افتخار  برای  خوبی  سال  اما  تحصیل 
فرزندان سیرجان تا به اینجای کار بوده است. 
هانیه زیدآبادی نژاد؛ دوران ابتدایی، راهنمایی و 
دبیرستان را در سیرجان گذرانده و دانش آموز 
سمپاد بوده و موفق به کسب رتبه ۲٨ زیر گروه 
یک کنکور علوم تجربی سال ۹۲، رتبه ۴علوم 
پایه، رتبه یک آزمون پیش کارورزی  پزشکی 
رزیدنتی سال ۹۹  آزمون  رتبه دوم  و  عمومی  
شد. حال گفت وگوی خودمانی سخن تازه با این 

دختر موفق همشهری در پی می آید.

  چه تعریفی از پزشکی داری؟ پزشکی یک 
است،  متفاوت  انگیزه های  از  پر  خاص  رشته 
انگیزه برای ساختن سطح خوبی از زندگی برای 
آینده، انگیزه برای کمک به هم نوع با توجه به 
ظرفیت های وجودی و از همه مهم تر لحظه ای 
که بیمارت با حال خوش و بهبود یافته از بیماری 
 پیش تو می آید یک انگیزه غیر قابل وصف است.

از اینک   آیا منتظر تک رقمی شدن بودی و 
رتبه شما یک نشد ناراحت شدید؟ من در واقع 
برای کسب رتبه تک رقمی تالش کرده بودم و 
بعد از آزمون هم متوجه شدم که آزمونم را خوب 
داده ام. هدفم یعنی قبولی رشته مورد عالقه ام 
مهم بود که شکر خدا محقق شد، خانم تفاق که 
از  کردند  کسب  را  دستیاری  آزمون  یک  رتبه 
دوستان من هستند و ورودی پزشکی ۹۱ بودند 
سالی که کنکور سراسری داشتم، پشتیبان ویژه 
من بودند و همین تعامل باعث دوستی ما شد 
یافتند. این موفقیت دست  به   و خوشحالم که 

  رشته تخصصی مورد عالقه تان که تصمیم 
چیست؟  دهید،  تحصیل  ادامه   آن   در  دارید 
در رشته ی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران ادامه خواهم داد.

 بعضی از دانشجویان  از ابتدا رشته های نورولوژی  
یا  جراحی قلب را انتخاب  می کنند؛ شما به این 
رشته ها عالقه داشتی؟ دانشجویان زیادی عالقه 
مند به رشته های جراحی هستند ولی من از ابتدا 
رشته های  به  و  نداشتم  عالقه  رشته ها  این  به 
چشم  نهایتا  که  بودم  مند  عالقه  محدودی 
 پزشکی که یک رشته مینور است، انتخاب کردم.

  هیچ وقت از انتخاب پزشکی پشیمان شدی؟ 
را  دندانپزشکی  یا   داروسازی   چرا  اینک   یا 
انتخاب نکردی؟ هیچ موقع، قبل انتخاب رشته 
از افراد زیادی خصوصا پزشکان  مشورت گرفتم و 
چون پدر و برادرم هم پزشک بودند تاثیر مثبتی 
داشت و با همه سختی هایی که در این راه داشت 

با عالقه شغل مقدس  پزشکی را انتخاب کردم.

 یک مساله مهم، که فکر می کنی ۴سال بعد 
انرژی  همین  شدن،  اتند  یا  بورد  امتحان  برای 
را داری؟ اگر کسی باهدف و انگیزه مسیری را 
انتخاب نماید شاید به طور موضعی خسته شود 
اما به طور واقع از هدفش خسته نمی شود. دوران 
رزیدنتی دوران سختی است اما ۴سال می گذرد  
و انتهای مسیر مهم است که می دانم به خاطر 

انگیزه و هدفم فکر نمی کنم خسته شوم.

پزشکی  عمومی   دوره  سال  چند  این  در   
فکر  مهاجرت  به  آیا  رزیدنتی  برای  مطالعه  و 
انترنی خود  ایرانی در دوره  کردی؟ دانشجویان 
سختی های بسیاری باعث می شود که به مهاجرت 
فکر کنند و بخواهند دوره رزیدنتی را در جایی 
دیگر با امکانات رفاهی بیشتر بهتر بگذارنند قطعا 
دانشجویان به این مساله فکر خواهند کرد. اما 
مهاجرت یک مساله ی پیچیده است که مشکالت 

خاص خودش را دارد. من با توجه به شرایطی که 
داشتم و نیز وابستگی ام به خانواده و ادای دین به 
همشهریانم قصد مهاجرت نداشتم. ناگفته نماند 
به حق پزشکی ایران هیچ چیزی کمتر از  علم 
پزشکی جهان ندارد و حتی جلوتر است و تنها 
مساله ای که هست کمبود رفاه و امکانات و جنبه 

اقتصادی اش باعث آزار دانشجویان است.

برای  مطالعه  به طور جدی  زمانی  از چه   
همان  کردی؟  شروع  را  دستیاری  آزمون 
ابتدا که وارد رشته پزشکی شدم این هدفم بود 
که  به محض  فارغ التحصیل شدن در امتحان 
شرکت کنم. همیشه در همه ی این هفت سال 
جز شاگردان برتر ورودی خودم بودم و مطالعه 
را به صورت مداوم داشتم اما به طور جدی از 
اواسط دوره اینترنی که مرداد سال گذشته بود 
قبل  اما  انجامید  طول  به  یکسال  کردم  شروع 
و  اینترنی  دوره  طول  در  یکساله  دوره  این  از 
 استاجری دروس را به طور عمقی مطالعه کردم.

 مطالعه روزانه ات به چه میزان بود؟آیا همزمان 
طرح هم می گذراندی؟ چون شروع مطالعه من از 

دوره اینترنی بود و این دوره سختی بسیاری دارد 
من فقط نصف روز برای مطالعه وقت داشتم زمان 
برگزاری آزمون اسفند ماه بود که من بخاطر آن 
دو ماه مرخصی گرفتم اما به خاطر شیوع کرونا 
امتحان به مرداد۹۹ موکول شد و این مدت را در 
منزل مشغول مطالعه بودم. من طرح نگذراندم و 
همزمان با فارغ التحصیلی دوره عمومی وارد دوره 

تخصص خواهم شد.

 به عنوان یک فارغ التحصیل پزشکی عمومی، 
فکر می کنی آمادگی کار به عنوان GP )پزشک 
عمومی( را داری؟ در دوره اینترنی و استاجری 
و  استاجری  دوران  در  کنه؟  اذیتت  بود  چیزی 
اینترنی متاسفانه اکثر دانشگاه های علوم پزشکی 
ایران به تربیت متخصص ها و فوق متخصص ها 
قائل  برای دوره ی عمومی  ارزشی  می پردازند و 
نیستند و اساتید انرژی کمتری را برای آموزش 
دوره ی پزشکی عمومی می گذارند و این موضوع 
کار اینترن ها و استاجرها را سخت تر می کند. 
چون کسی که جویای علم است باید به کتاب ها 
و منابع مراجعه کند و خودش در جهت یادگیری 
تالش بیشتری کند و کشیک های اینترنی در شان 

یک اینترن نیست و به دلیل حجم کاری بسیار 
دانشجویان سال آخر اذیت می شوند. در دوره ی 
پزشکی عمومی الزم هست پزشک همه ی مطالب 
را بداند و عالوه بر آن تجربیات الزم را نیز کسب 
به  جدید  التحصیل  فارغ  یک  ولی  باشد  کرده 
 عنوان یک پزشک عمومی آمادگی الزم را ندارد.

رشته  در  در  خود  الگوی  را  کسانی  چه   
و  بخش  الهام  الگوهای  دادی؟  قرار  پزشکی 
درخشانی در پزشکی ایران وجود دارد به طور 
طب  پدر  یلدا؛  علیرضا  پروفسور  مرحوم  مثال 
عفونی ایران و عضو فرهنگستان علوم پزشکی 
که  دلیل خاطراتی  به  و  بودند  پدرم  استاد  که 
من  الگوی  همیشه  کردند  نقل  ایشان  از  پدرم 
که  سمیعی  مجید  پروفسور  همچنین  بودند. 
 نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار جهان هستند.

 در حال حاضر نسبت به جامعه پزشکی 
این  شما  نظر  است،  مطرح   انتقاداتی 
انتقادات چقدر وارد است؟و چه باید کرد که 
کمتر مورد این انتقادات قرار گرفت؟ رعایت 
اخالق حرفه ای نه تنها در پزشکی بلکه در همه ی 
شغل ها یک اصل است و هر فرد باید با اخالق و از 
روی انسانیت با مردم رفتار کند که اکثر پزشکان 
دارای اخالق حرفه ای هستند. در روزهای شیوع 
کرونا همه ی شغل ها تعطیل شد اما تنها پزشکان 
و کادر درمان پای کار ماندند و شبانه روز از خود 
گذشتگی کردند و الزم است همه جامعه قدر دان 
آنها باشند و باید به حق قضاوت کنیم اما اگر هر 
پزشک اصول علمی و اخالقی را رعایت کند کمتر 

مورد انتقاد قرار می گیرد.

 چه تصمیمی برای آینده این موفقیتت داری؟  
در جهت ارتقاي جامعه خواهم کوشید و انفاق 
پزشکي  حیطه  در  که  افرادي  به  هم  سوادم 
تحصیل میکنند راههاي کسب موفقیت را در حد 

توان خود به آنها نشان خواهم داد.

 گفت و گوی ویژه سخن تازه با رتبه دوم آزمون دستیاری 99 کشوری؛

انفاق موفقیتم، کمک به هم نوعانم خواهد بود
      معظمه صادقی نژاد

هیچ اجباری 
برای آموزش 

حضوری 
دانش آموزان نیست

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه آموزش حضوری ارجح بر آموزش مجازی است، گفت: هیچ اجباری 
برای آموزش حضوری دانش آموزان در استان کرمان نیست و در نهایت والدین باید تصمیم بگیرند. 
فدایی تصریح کرد: آموزش و پرورش در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود، ضمن اینکه سالمت مردم 
و دانش آموزان جزو اولویت هاست. عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه 
زمان برگزاری کالس ها به یک سوم رسیده، تصریح کرد: کالس های ۴۰ نفره به سه قسمت تقسیم 
شده و کالس ها به صورت روزهای زوج و فرد برپا می شوند ضمن آنکه هر کالس نیز  ۱۰ یا ۱۵ نفره 

تشکیل خواهد شد.

توصیه هایی برای بازگشایی مدارس
بازگشایی  درباره  احمدی طباطبایی«  وحید  »سید  دکتر 
مدارس گفت: در ابتدا آموزش و پرورش ابالغ کرده بود که 
کالس ها در مناطق قرمز غیرحضوری برگزار خواهد شد اما 
یکدفعه اعالم کردند که تمامی کالس های درس بدون توجه 

به وضعیت کرونایی مناطق، حضوری برگزار خواهد شد!
که  پرورش مطرح کرده  و  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  گرفته  را  تصمیم  این  بهداشت  وزارت  با  هماهنگی 
این  در  می رود  انتظار  کرد:  بیان  آموزان  دانش  به  خطاب 
شرایط دانش آموزان پروتکل های بهداشتی را دقیقا رعایت 
کرده همچنین درخواست جدی داریم که مسئولین مدارس 

نیز شیوه نامه های بهداشتی را به صورت کامل اجرا کنند.
مورد  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تبعات عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس اظهار 
قطعا  نشود،  رعایت  بهداشتی  دستوالعمل های  اگر  کرد: 
سالمت دانش آموزان و سایرین به خطر می افتد ولی اکنون 
شده  مدارس  بر  نظارت ها  و  بازرسی ها  روی  زیادی  تاکید 
است و انتظار می رود مربی های بهداشت آموزش و پرورش 
و کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بر نحوه رفتار 

مدارس نظارت جدی داشته باشند.
وی با بیان این مطلب که امروز ۱۵ شهریورماه به صورت 
زمینه  در  درمان  و  بهداشت  وزارت  با  ویدئوکنفرانس 
بازگشایی مدارس جلسه خواهیم داشت، در ادامه در مورد 
اینکه آیا ستاد مقابله با کرونای استان می تواند مدارس را 
غیرحضوری کند؟ تصریح کرد: احتمال دارد که امروز ۱۵ 
شهریورماه در ستاد استانی مقابله با کرونا تصمیمی مبنی 
بر اینکه مدارس در مناطق قرمز غیرحضوری برگزار شوند، 

گرفته شود.
نقش  گفت:  آموزان  دانش  والدین  به  خطاب  طباطبایی 
آموزان  دانش  به  بهداشتی  مسائل  آموزش  برای  والدین 
پایه های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم بسیار مهم است و 
توصیه اکید داریم که پدرها و مادرها ۲ عدد ماسک، کیسه 
فریزر، ژل شستشوی دست و بطری آب معدنی را همراه 
مباحث  حتما  نیز  مدارس  مسئولین  و  کنند  فرزندانشان 
رعایت فاصله گذاری فیزیکی و تهویه مناسب در کالس های 

درس را به صورت جدی انجام دهند.
وی با تاکید برآنکه حتما پنجره های کالس های درس باید 
باز باشند، عنوان کرد: در برخی از مناطق استان می توان 
توصیه  که  کرد  برگزار  باز  فضای  در  را  درس  کالس های 
باز برگزار و  می شود تا جای ممکن کالس ها را در فضای 
اسپیلت در کالس درس،  یا  و  از کولر  استفاده  در صورت 

پنجره ها را باز بگذارند.

    خبر

گامی دیگر در مسیر رشد و توسعه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان

افتتاح چهار مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در یک روز
روز دوشنبه ۱۷شهریور ماه تعداد چهار مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در خصوص انجام امور ادارای، اجرایی، فنی و مشاوره ای، مرکز خدمات امور اراضی، صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و 
امور مرتبط، مرکز خدمات توسعه علوم و فنون کاربردی و مرکز خدمات توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی که در راستای اهداف شرکت های تعاونی تولید می باشند، با حضور مهندس محسن کمال الدینی، ریاست 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، اکبر محمودآبادی؛ معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان، مدیر دفتر سرپرستی پروژه سیماک استان و جمعی از کارشناسان کشاورزی شهرستان 
سیرجان در محل دفتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیرجان افتتاح گردید. هدف از افتتاح این چهار مرکز خدمات بخش غیر دولتی، وسعت بخشیدن به دایره ی خدمات رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی شهرستان به مردم است که باتوجه به وسعت شهرستان و گستردگی بخش کشاورزی در آن، نیاز به وجود این مراکز بیش از پیش احساس می شد. پس از مراسم افتتاحیه در راستای همکاری و تعامل سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مدیران پروژه سیماک، جلسه ای مشترک با کارشناسان نقشه بردار شهرستان سیرجان برگزار شد. در این جلسه کمال الدینی، ریاست سازمان، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات بجا و شایسته 
محمدرضا اسالملو، مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید و نایب رییس نظام مهندسی استان، و همچنین همکاری و تعامل عرب نژاد، مدیر دفتر سرپرستی پروژه سیماک استان کرمان، در خصوص اهمیت و حساسیت امر 
نقشه برداری که توسط کارشناسان این سازمان انجام می پذیرد مطالبی را عنوان و نکاتی را یادآور شد. درپایان این مراسم، کالسی مبنی بر آموزش کارشناسان حوزه ی فنی برگزار شد تا کیفیت خدمات رسانی در این زمینه نیز 

به سطح بهتری از پیش برسد.


