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با رعایت پروتکل هایبهداشتی
بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه بازگشایی شد

تخفیف ویـژه به مناسبت افتتاحیه

خیابان امیرکبیر، درمانگاه فاطمیه، بخش دندانپزشکی 
۰۹۱۳۷۴۵۴۲۶۵ / ۴۲۲۰۶۱۲۰

                                                   »بنام خدای صبر و استقامت«

  دومین سال عروج مظلومانه وچشم انتظار
             

 را گرامی می داریم»ام الشهداحاجیه افطمه بهاالدینی«

مادری که قریب به ۴۰ سال چشمش از انتظار فرزند مفقود و گمنامش؛ 
روحانــی مبـــارز جاویــداالثر »حجــت االسالم ذبیـــح اهلل بهاالدینـــی« که در نبرد با بعثیان عراقی اسیرشده 

بود، باز نایستاد و منتظر و دلسوخته ازاین دنیای فانی رخت بربست و به فرزندان شهیدش پیوست ...
مادرجان؛ همین که می شنویم شهید مفقودی را شناسایی کرده اند و میخواهند بیاورند یادمان به حضور امیدوارانه و عجوالنه ات 
می آید که شاید از فرزند تو هم خبر آورده باشند. دلمان سخت می گیرد و لحظه به لحظه ی این حضور ناامیدانه ات را قریب به 

۴۰ سال، نظاره گر بودیم و می دیدیم... ما فقط  نظاره می کردیم ولی امان از درک سخت این احساس... اکنون دو سال است

روح بلندت شاد، یادت رگامی وخارطه ات ربای همیشه رداذاهن ودلها باقی

شاید کمی آرام گرفته باشی. دیگر صحنه هایدردآور انتظار را نه تو خلق می کنی و نه ما مشاهده...

جناب آاقیان رمتضی و مجتبی   اهشمی

از درگاه احدیت  بدانید،  تان  را شریک درد و غم  ما 
الهی و برای شما  برای آن مرحومه رحمت و مغفرت 

صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

کافـه اسپرســو خانواده

تسلیت واژه کوچکیست در غم فقدان مادر

بر کسی پوشیده نیست که در عرصه ی کالن کشور، هیچ گاه نگاهی جدی به حوزه ی میراث وجود نداشته

 تصور مسوولین این بود که با ثبت جهانی گلیم، به هدف خود رسیده ایم در حالی که هنوز در ابتدای راه قرار گرفته بودیم
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2 ایسنا:  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: عوارض برخی بیماری ها بین ۵ تا ۱۰ سال 
طول می کشد تا مشخص شود که چه عوارض خاصی دارند اما پیش بینی می شود کرونا، ابتال بیماران به 
دیابت را افزایش می دهد یعنی افرادی که اصال بیماری قند نداشتند بعد از ابتال مقداری قند خونشان باال 
می رود اما تجربه این چند ماه نشانه می دهد که ریه بیماران مبتال به کووید ۱۹ بهبودی کامل پیدا کرده 
است. وی گفت: مردم از کارهای وسواس گونه خودداری کنید و شاهدیم که بعضی از افراد کاور روی سر و 
کفش می کشند یا دستکش می پوشند این کارها هیچ تاثیری ندارد و فقط سه روش شستن مکرر دست ها، 

فاصله اجتماعی و ماسک تنها راه های عدم ابتال به بیماری کووید ۱۹ است.

کرونا، ابتالی 
بیماران به دیابت

 را افزایش می دهد

خبــر

گفتارنو: مدیرکل انتقال خون استان کرمان درباره وضعیت ذخایر خونی استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر در گروه هایO منفی، A منفی 
و B منفی در استان کرمان کمبود داریم. وی درباره وضعیت اهدای پالسما برای درمان بیماران کرونایی نیز بیان کرد: در سه ماه اخیر بیش از 
۱۲۰ مورد اهدای پالسما توسط بهبود یافتگان کرونا داشته ایم و با توجه به اینکه تازه کار را آغاز کردیم، آمار قابل قبولی است. وی اظهار کرد: 
توصیه ما همچنان این است که افراد مبتال به کرونا ۲۸ روز از بهبودی نسبت به اهدای پالسما اقدام کنند زیرا مطالعات علمی نشان داده پالسمای 
این افراد در بهبودی مبتالیان به کووید ۱۹ موثر است.میرزائی تصریح کرد: پایگاه مرکزی انتقال خون در شهر کرمان مستقیم پالسمای خون 

اهداکنندگان را دریافت می کند و در پایگاه های دیگر اهدای خون انجام و در فرآوری پالسما جدا می شود.

در گروه هایO منفی، A منفی و B منفی در استان کرمان کمبود داریم

تابستان رو به اتمام و پاییز هولناک 
کوید19  و  آنفلوانزا  بیماری  آبستن 
که  پاییزی  است.  ما  قدمی  چند  در 
دانشکده ی  مسوولین  خیالی  بی  با 
سازمان  و  سیرجان  پزشکی  علوم 
کنترل  عدم  در  اسالمی  تبلیغات 
بازگشایی  و  محرم  عزاداری های 
آغازی  حضوری،  بصورت  مدارس 
نفس گیر برای کادر درمان به دنبال 
فصل  شروع  در  و  داشت.  خواهد 
و  قرمزتر  روزهای  به  منجر  جدید 

تلخ تری خواهد شد.

خبری از واکسن آنفلوانزا نیست
واکسن  روزها  همین  حوالی  هرساله 
شهر  داروخانه های  در  فصلی  آنفلوانزای 
عرضه می شد اما در حال حاضر خبری از 
ستاد  از  نقل  به  نیست،  آنفلوانزا  واکسن 
گفته  کرات  به  که  کرونا  با  مقابله  ملی 
آستانه ی  در  پرخطر  افراد  است  شده 
جهت  آنفلوانزا  واکسن  دریافت  به  پاییز 
پیشگیری از بیماری مذکور اقدام کنند. 
واکسن  اما چرا  نیمه گذشته  از  شهریور 

آنفلوانزا توزیع نشده است.
تاریخ دقیقی نمی دهند

 همین زمینه عباس فخریان؛ مدیر غذا 
و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
وزارت  گفت:  این گونه  تازه  سخن  به 
برای توزیع  تاریخ دقیقی  بهداشت هنوز 
مرکز  هنوز  و  است  نداده  واکسن  این 
نفرستاده  را  سیرجان  سهمیه ی  کرمان 
قطعا  ماه  همین  در  و  بزودی  اما  است 
فخریان  رسید.  خواهد  مردم  دست  به 
نیز درمورد اینکه چه کسانی در اولویت 
تزریق این واکسن هستند گفت: بیماران 

و  دیابتی  کلیوی،  ریوی،  عروقی،  قلبی 
سرطانی،  مثل  خاص  بیماران  همچنین 
دیالیزی، هموفیلی، تاالسمی، ام اس، اچ 
 6۰ باالی  افراد  آلرژیک  آسم،  وی،  آی 
زمینه ای،  بیماری  دارای  سال،کودکان 
افراد با نقص سیستم ایمنی، زنان باردار 
اولویت  در  باید  درمانی  مراکز  وکارکنان 

دریافت این واکسن باشند. 
واکسن با ارائه کارت ملی

 به افراد داده می شود
واکسن  توزیع  نحوه ی  از  ادامه  در  وی 
ارائه ی  با  واکسن  این  گفت:  آنفلوانزا 
از پزشکان داخلی، اطفال  نسخه ی یکی 
به  فرد  ملی  شماره ی  نیز  و  عفونی  و 
طریق  از  احتماال  توزیع  می رسد  فروش 
داروخانه ها و خانه های بهداشت محله ها 
توزیع  دقیق  زمان  اما  می گیرد  صورت 
متعاقبا از طریق رسانه ها به اطالع عموم 

خواهد رسید و به مردم توصیه می شود 
درحال حاضر با شرایط قرمز کرونا برای 
داروخانه ها  به  آنفوالنزا  واکسن  تهیه ی 
نشوند  ازدحام  باعث  و  نکنند  مراجعه 
به  زیرا سهمیه ی واکسن سیرجان هنوز 
دانشکده ی  وداروی  غذا  مدیریت  دست 

علوم پزشکی سیرجان نرسیده است. 
ممکن است توسط 

مراکز بهداشت توزیع شود
مردم  از  همچنین  فخریان  دکتر 
تشکیل  جهت  خطر  پر  افراد  خواست 
بهداشتی  مراکز  به  سالمت  پرونده ی 
مراجعه  بهداشت  خانه های  و  درمانی  
به  سهمیه ای  است  ممکن  زیرا  کنند 
از  و  شود  داده  نیز  بهداشت  مراکز  این 
به  استناد  و  پزشکی  پرونده های  طریق 
جهت  پرخطر  افراد  سیب   سامانه ی 
به  تر  پایین  قیمتی  با  واکسن  دریافت 

شوند  فراخوانده  مربوطه  بهداشت  مراکز 
قیمت  داروخانه ها  در  توزیع  و درصورت 
بستگی  هزارتومان  4۰تا۵۰  بین  واکسن 
به کارخانه ی تولید کننده متغیر است. 

کودکان و افراد جوان سالم
 نیاز ندارند 

سیرجان   همشهریان  به  دیگر  توصیه ی 
کودکان  و  جوان  افراد  که  است  این 
ندارند  واکسن  دریافت  به  نیازی  سالم 
نداشته  واکسن  دریافت  به  اصراری  پس 
باشند تا سهمیه ی اولیه، اولویت با افراد 
شدن  شارژ  در  و  باشد  جامعه  پرخطر 
کم  افراد  با  اولویت  سهمیه ی شهرستان 

خطرتر باشد.
داروی  و  غذا  مدیر  حسیبی؛  محمد 
استان کرمان نیز دراین رابطه به خبرنگار 
ما گفت: واکسن هنوز به  استان کرمان 
از  خوبی  خبرهای  اما  است  نرسیده 

کرمان   استان  قبول  قابل  سهمیه ی 
زیر  جمعیت  براساس  که  است  رسیده 
علوم  دانشکده ی  و  شهرستان  هر  نظر 
و  سنجیده  تعداد  این  شهر  هر  پزشکی 
آخر شهریور ماه توزیع می گردد که ابتدا 
بیشتری  فوریت  با  پرخطر  گروه های  به 
گروه ها  سایر  برای  بعد  و  می شود  داده 
ازطریق وزارت بهداشت تحت سامانه ای 
بامدیریت مرکزی اقدام به توزیع فقط از 

طریق داروخانه ها می گردد.
مسوولین  امیدواریم  تازه:  سخن 
معاونت  و  سیرجان  پزشکی  دانشکده 
اقدامات الزم را  غذا و داروی شهرستان 
آن  اختصاص  و  واکسن  این  تهیه  جهت 
افراد پرخطر و بعدا دیگر همشهریان  به 
انجام  کرونا  قرمر  وضعیت  به  توجه  با 

دهند.  

محمد حسیبی؛ مدیر غذا وداروی استان:

آخر شهریور ماه واکسن آنفلوانزا درسراسر استان توزیع می شود 
         معظمه صادقی نژاد

واکسیناسیون را جدی بگیریم! 

واکسیناسیون، اقدامی که مسیر علوم تجربی و پزشکی را متحول نمود و روند 
تاثیر بیماری هایی چون سرخک، آبله مرغان، فلج اطفال و بسیاری دیگر را تغییر 
داد.بیماری هایی که در سنین نوزادی و خردسالی برای انسان به شدت خطرناک 

بوده و باعث مرگ و میر زیادی در بین نوزادان و کودکان بودند.
این روند درمانی در تمام طول زندگی آدمی ادامه دارد اما مهمترین برهه ی آن 
از بدو تولد تا 6 سالگی ست که باید عمل واکسیناسیون در زمانی مشخص برای 

واجدین صورت پذیرد.
امروز اما با وجود ویروس کرونا، عامل بیماری مهم و جهان شمول قرن ۲۱ که 
باعث اخالل در تمامی راه و روش های یک زندگی عادی شده و محققان نیز در پی 
کشف واکسنی برای پیشگیری و درمان آن هستند؛ موجب شده تا روند مراجعه 
کنندگان به مرکز بهداشت نیز به سختی و توام با استرس ابتال و یا حتا انتقال این 
ویروس همراه باشد و در نتیجه واکسیناسیون شدن نوزادان و کودکان در زمان 
مقرر انجام نشود و این مساله و عواقبی که بسیاری از آن بی خبرند، موجب نگرانی 

خانواده ها، به خصوص مادران شده است.
نزدن واکسن عوارض بسیار دارد

زمان کرونا  واکسیناسیون در  برای  بهداشت  مراکز  از شیوه ی کاری  اینکه  برای 
اطالع کاملتری داشته باشیم با دکتر محمد موقری پور؛ معاون بهداشت دانشکده 
علوم پزشکی شهرستان گفتگویی انجام دادیم و از وی در پاسخ به این سوال که 
واکسیناسیون  عمل  گفت:  می شود؛  انجام  چگونه  کرونا  زمان  در  واکسیناسیون 
در این زمان، همانند دیگر زمان ها ادامه دارد. برای واکسن بدو تولد نوزادان در 
همان زمان به دنیا آمدن و بالفاصله در بیمارستان این روند طی می شود و دیگر 
خردساالن و بزرگساالن نیز با مراجعه به مراکز بهداشت که هر منطقه را تحت 

پوشش دارند، می توانند تزریق واکسن خود را بالمانع انجام دهند.
دکتر موقری اینگونه ادامه داد: برخی خانواده ها، به خصوص مادران به دلیل ترس 
از ابتالی خود و فرزند برای واکسیناسیون به مراکز بهداشت مراجعه نمی کنند؛ و 
این اقدام مهم را به تعویق انداخته که از سوی مراکز بهداشت با این افراد تماس 
گرفته و روز و ساعتی برای حضور یافتن جهت تزریق واکسن هماهنگ می شوند.

در ضمن اینکه ما تمام آموزش های الزم برای رعایت فاصله و دیگر نکات مهم در 
مقابله با ابتال و انتقال ویروس کرونا را به کارکنان مراکز بهداشت داده ایم و در 
نتیجه هیچ نگرانی برای حضور در این مراکز وجود ندارد. البته الزم است بگویم: 
جای هیچ نگرانی نیست، زیرا فاصله ها رعایت می شود و در خصوص کودکان نیز 
تا ازدحامی در  امر موجب می شود  متاسفانه تعداد موالید ما کم است و همین 
مراکز صورت نگیرد. معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان باتوجه به 
اینکه نزدن واکسن عوارض بسیار دارد، توصیه ی ما، انجام واکسیناسیون در زمان 
مشخص است؛ همچنین برای اطمینان بیشتر اشخاص پیش از حضور در مرکز 
می توانند با آنجا تماس حاصل نموده تا در زمان خاصی به مرکز بهداشت مراجعه 
کنند و از این راه هراس و بهانه ای مبنی بر تراکم جمعیت برای عدم حضور خود 

جهت واکسن زدن نداشته باشند.

     گزارش

  محمد حسیبی؛ مدیر غذا و داروی استان کرمان  عباس فخریان؛ معاونت غذا و داور مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مهندس محسن نجف آبادی مهندس توحید قاسمی مهندس محمد بهنیا مهندس شهرام  نیکویان

 پس از سالها انتظار اتفاق افتاد:

انتصاب مدیــران متخصص بومــی در ُگهر زمیــن
شرکـــت  عامــــل  مدیـــــر  عنوان  به  میرزایـــــی  وحیــد  دکتـــر  انتصــــاب  از  پس 
شدند.  معرفی  جدید  مدیر   4 شرکت   مدیرعامل  سوی  از  احکامی  طی  زمین،  گهر  آهن   سنگ 
بر اساس این احکام که به صورت جداگانه صادر گردید است آقایان: مهندس محمد بهنیا بعنوان 
معاون اداری و پشتیبانی؛ مهندس شهرام نیکویان به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل؛ 
عنوان  به  نیز  قاسمی  توحید  مهندس  و  سایت  سرپرست  عنوان  به  آبادی  نجف  محسن  مهندس 
ارتباطات منصوب گشته اند. نکته کلیدی و حائز اهمیت در صدور  سرپرست مدیریت فن آوری و 
این احکام عدم نگاه صرفا بومی گرایی به انتصابات بوده است و در احکام صادر شده عالوه بر بومی 
گزینی؛ تخصص گرایی و شایسته ساالری نیز به وضوح مالحظه می شود. بنظر میرسد با توجه به 
موج رضایتی که از سوی بدنه کارگری پس از اعالم خبر این انتصابات شاهد آن هستیم و با توجه 
به مقبولیت و محبوبیتی که این مدیران در بدنه کارگری شرکت گهر زمین طی سالهای اخیر کسب 
کرده اند باید منتظر روزهای خوش آتیه مدیریتی برای دکتر میرزایی در این شرکت بود.کما اینکه 

هنوز ابتدای راه هستیم و انتظار انتصابات تازه، چندان دور از ذهن نیست.

جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: 

استفاده همگانی از واکسن آنفلوانزا توصیه نمی شود
دوز  میلیون  دو  از  کمتر  گذشته  سال 
واردات واکسن آنفلوآنزا داشتیم، اما این رقم 
افزایش  دوز  میلیون   ۱۲ تا   ۱۱ به  امسال 
همگانی  واکسیناسیون  اما  یافت  خواهد 

آنفلوانزا توصیه نمی شود.
کیانوش  وبدا،  از  نقل  به  الف  گزارش  به 
دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور؛ 
افزود: همکاران شبکه بهداشتی کشور سال 
دریافت  واکسن  دوز  هزار   ۲۵۰ گذشته، 
برابری   ۱۰ افزایش  با  امسال  که  کردند 
بهداشت،  شبکه های  در  واکسن  توزیع 
برای  واکسن  دوز  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  دو 
یعنی  پرخطر  و  معرض خطر  در  گروه  های 
بیماران  و  باردار  مادران  واکسیناسیون 
خاص توزیع می شود و این گروه از جمعیت، 

رایگان واکسینه خواهند شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
کرد: همچنین  خاطرنشان  بهداشت  وزارت 
 ۸.۵ بر  بالغ  نیز  افراد  و  گروه  ها  سایر  برای 
میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در نظر گرفته  
توزیع  شبکه  در  شهریور  اواخر  که  شده 
دارویی و داروخانه ها توزیع شده و در قبال 
تحویل  قابل  واکسن  دوز  یک  ملی  کد  هر 

خواهد بود.
همگانی  واکسیناسیون  کرد:  تاکید  وی 
نمی شود،  توصیه  وجه  هیچ  به  آنفلوآنزا 
عالوه برآن، اینکه شایعه شده برای دریافت 
صورت  داروخانه  ها  در  نام  ثبت  واکسن، 
هدف  تنها  نه  و  ندارد  نیز صحت  می گیرد 
خیرخواهانه ندارد، بلکه به نظر می رسد این 
یک کالهبرداری است و عده ای در پی سوء 

استفاده هستند.

جهانپور ادامه داد: به رغم همه مشکالت 
ارزی، برای تهیه و توزیع و مصرف منطقی 
نخواهد  وجود  مشکلی  آنفلوآنزا  واکسن 
داشت و واکسن برای گروه های در معرض 
بنابراین  است،  فراهم  پرخطر  و  خطر 
ایجاد  نباید  تقاضای کاذب و هزینه بی جا 
گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  کرد. 
برآورد وزارت بهداشت این است که امسال 
آنفلوآنزا  مورد  در  گذشته  سال  به  نسبت 
حتی ممکن است مشکالت کمتری داشته 
باشیم؛ زیرا مردم نکات بهداشتی را بیشتر 
رعایت می  کنند، کمتر در مکان  های عمومی 
ماسک  از  می شوند،  حاضر  تجمع ها  و 
استفاده می  کنند و این مراقبت  ها همزمان 
در کنترل کرونا و آنفلونزا موثر خواهد افتاد.

وی گفت: خوشبختانه امسال تامین واکسن 

آنفلوآنزا برای بیماران خاص و مادران باردار  
۱۰ برابر سال قبل است، در حالی که تامین 
واکسن برای سایر گروه های پرخطر نیز ۵ یا  
6 برابر سال گذشته است. واکسن آنفلوآنزا 
از منابع معتبر و شرکت  های برتر اروپایی که 
مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستند، 
تهیه شده و دقت نظر کافی برای تهیه آن 
با  فرد  هر  افزود:  وی  است.  گرفته  صورت 
مراجعه به داروخانه و با ارائه کارت ملی و 
را  آنفلوآنزا  واکسن  می تواند  ملی  کد  ثبت 
توزیع  شهریور  پایان  از  قبل  تا  کند.  تهیه 
بر  تالش   و  می شود  آغاز  آنفلوآنزا  واکسن 
از  تا آن زمان بخش اعظمی  این است که 
واکسن ها وارد شده و توزیع آنها انجام شده 
از  بیش  نمی  تواند  فرد طبیعتا  و هر  باشد 

یک واکسن خریداری کند.

         زهرا شهسواری
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3 مهر: شفیعی با اشاره به اینکه استان کرمان تیر و مرداد بسیاری سختی را به لحاظ شیوع کرونا سپری کرد، اظهار کرد: با رعایت خوب 
پروتکل های بهداشتی توسط مردم طی هفته گذشته روند کاهشی بیماری با شیب بسیار مالیم را شاهد هستیم. وی افزود: در اثر رعایت خوب 
مردم کم کم زنجیره انتقال در سطح استان در حال کنترل است و ان شااهلل با رعایت بیشتر مردم و استفاده از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی و 
شست و شوی دست ها موفق به کنترل کامل زنجیره انتقال شویم تا ماه های خوبی را پیش روی داشته باشیم.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
بیان کرد: طی هفته گذشته شاهد کاهش موارد بستری در بیمارستان ها و موارد قطعی بیماری بودیم. شفیعی بیان کرد: روز گذشته در سطح 

استان کرمان ۱۹ بیمار بستری جدید مبتال به کرونا و 6 مورد فوتی داشتیم.

شیب کاهشی بسیارمالیم کرونا خبــر

باغ بمید، محله ای در ضلع شمالی میدان سنایی. 
جایی که پس از گذشت سال ها هنوز آباد نشده و 
با گذر زمان  هیچ تغییری در آن صورت نگرفته 
است. تنها محله ای که هم در آن زیارتگاه است 
و  آسفالت  به  تنها  باستانی.  اثر  چندین  هم  و 
تعویض برخی جدول های در خیابان هایش بسنده 
شده و امکانات آموزشی، رفاهی، الکترونیکی در 
برنامه ریزی و ایجاد نشده است. این محله،  آن 
پتانسیل فراوانی برای مطرح شدن در شهرستان 
را داراست در راسته ی تک خیابان اصلی اش چند 
مکان قدیمی و ارزشمند وجود دارد که با برنامه 
از  بهینه تری  استفاده  ریزی درستی می توانست 
بنای  با چندین  این محله  متاسفانه  اما  آن شود 

تاریخی همچنان در شهر گم شده است.
بی رونقی ادامه دار

با دوربرگردانی از سمت بلوار شیخ فضل اهلل وارد 
این محله می شویم در تنها خیابانش فقط چند 
جز  ترددی  چون  است،  شمار  انگشت  مغازه ی 
ساکنین در آن خیابان صورت نمی گیرد با رکود 

اقتصادی مواجه گردید. البته باید به این مورد هم 
اشاره ای داشت که در مناسبت های خاص، عبور و 
مرور برای زیارت امامزاده احمد)ع( از این خیابان 
انجام می گیرد به همین دلیل در رونق و آبادانی 
به همین آسفالت و جدول گذاری خیابان اصلی اش 
پس کوچه های  کوچه  ساکنین  و  شده  بسنده 
اطراف این خیابان، در شرایط کمبود امکانات به 

سر می برند. 
ایجاد دانشکده به امید رونق محله

فلسفه ی ایجاد و احداث دانشکده و دانشگاه ها در 
هر منطقه ای، رونق بخشیدن به آن محله است و 
یا وجود اماکن متبرکه در این محله، می توانست به 
آبادانی هر چه بیشتر آن کمک کند. اما متاسفانه 
وجود هیچ یک از این دو مرکز 
در  نقشی  پرتردد،  و  پربازدید 
تحول و آبادانی این محله تاکنون 
قدیمی  عمارت  است.  نداشته 
شوکت  خانه  نام  به  زیبایی  و 
قلو  دو  یخدان های  و  سعیدی 
هم که می توانست جزو یکی از 
جاذبه های گردشگری این محله 

باشد و گردشگران زیادی را جذب و باعث رونق 
کسب و کار شود، اما افسوس که مسوولین اداره 
گردشگری  حال  به  فکری  هیچ  فرهنگی  میراث 
آزاد  دانشگاه  فقط  نکردند.  سنتی  مکان  این  در 
اسالمی با بازسازی خانه شوکت سعیدی و تبدیل 
آن به دانشکده هنر و معماری هم جلوی پیشروی 
این  در  هم  گرفت  را  تاریخی  بنای  این  تخریب 

محله فضای آموزشی ایجاد کرد. 
بناهای نیمه تخریب و کاهش ضریب امنیت

کوچه های زیادی در این محله وجود دارند که 
صحرا  به  زمانی  که  کوچه هایی  هستند.  خاکی 
منتهی می شده اند و آن سویش بناهای خشت و 
گلی که نشان از رونقی چندین ساله داشته اند. 
بناهای خشت و  این  باید کمی واقع بین بود که 
برای  پناهگاهی  به  تبدیل  مخروبه،  نیمه  و  گلی 
زندگی مهاجران افغان یا افرادی بی سر پناه شده  
به  را  این محله  امنیت  که می توان گفت همین 
شدت پایین آورده و زندگی را سخت کرده است. 
زندگی همچنان  بناها،  این  در مجاورت  که  چرا 
آنجا  در  که  افرادی هستند  هنوز  و  دارد  جریان 

سکونت دارند. 

نبود مکان تفریحی ورزشی
حتا یک فضای سبز و پارک در این محله نیست 
که معنای سبزی را مقابل دیدگان رهگذر، نقش 
بندد، مگر چند درختی که در میانه ی کوچه ها 
کاشته شده و گاهی خود اهالی به آن رسیدگی 
می کنند. البته فضایی سبزی کاری در این محله 
مکان  این  به  خاصی  طراوت  که  دارد  وجود 
بیشتر  را  این قسمت  بودن  و روستایی  بخشیده 
به رخ هر بیننده ای می کشید به گفته ی یکی از 
به  حیوانی  کود  که  »زمانی  محله:  این  ساکنین 
بوی  باید  هفته  یک  تا  می شود،  داده  این صحرا 
می تواند  این  به  کنیم.  استشمام  را  آن  نامطبوع 
و  پشه  مثل  حشراتی  شدن  پدیدار  کرد:  اضافه 
در  مدت ها  و  می شوند  گزیدگی  باعث  که  کک 
خانه ی ما وضع به همین منوال می گذرد و باید 
با دردسرهای آن  سازگار شویم.« او ادامه می دهد: 
»یک مکان آموزشی در این منطقه وجود ندارد، 
باید فرزندان مان را به مدارس مرکز شهر ببریم 
اینجا بود که پس  چرا که مدرسه ای قدیمی در 
کرده اند  نوسازی  را  آن  تازه  ویرانگی،  مدت ها  از 
اما هنوز قابل استفاده نیست و باید کلی هزینه ی 

رفت و آمد کنیم تا بتوانیم فرزندمان را به مدرسه 
بفرستیم.«

قناتی که دیگر احیا نشد
پیرمردی که در حال عصا زدن است در رابطه 
با این محله می گوید: »اینجا زمانی برای خودش 
بهترین محله ی خوش آب و هوا بود. قناتی که از 
داخل خانه ها ی ما عبور می کرد اما این قنات که 
خشک شد و دیگر کسی پیگیر نشد که آن را احیا 
کنند و همین باعث ایجاد دردسرهایی شده است. 
لحظه  هر  و  می کند  فروکش  قنات  چاه  که  چرا 
امکان دارد خانه هایی که در اطراف آن است دچار 
مشکل شوند. درختان آن به طور کل خشک شد 
و همه ی این باغ ها یا به حال خود رها شدند یا 

تبدیل به خانه شدند. البته آبادانی 
در اینجا خیلی کم است و کم پیش 
می آید که کسی بیاید اینجا خانه 
نگاه کنید که  را  پیاده روها  بسازد. 
چقدر کثیف هستند و پر از خار و 
خاشاک و زباله های بادآورده، انگار 
همه  جای شهر آباد شد به غیر از 

اینجا.«

سگ ها را ساماندهی کنید
همراهی  را  سالخورده  مرد  این  که  جوانی  مرد 
می کند در تکمیل حرف های او می گوید: »اینجا 
نه عابربانکی وجود دارد که بتوان خدمات بانکی را 
انجام داد. سگ های ولگرد که دیگر امان مردم این 
محله را بریده است و در هر کوچه  پس کوچه ای 
می توان گله ای از سگ را به چشم دید. خب این ها 
و  جمع آوری  یا  باید  دارند  مریضی  هزار  خود  با 
ساماندهی شوند یا فکر دیگری برای شان برداشت 
و اینگونه به حال خود نباید رهای شان کرد چون 
اینجا  این،  بر  عالوه  می شوند.  مردم  آزار  باعث 
یک مکان ورزشی درست و حسابی ندارد. مدتی 
زورخانه ای بود که برای یک ورزش خاص است. 
که  چمنی  سبز  فضای  یک  ورزشی،  سالن  یک 

بتوان آنجا بازی کرد وجود ندارد.
کاش می شد که به این محله هم نگاه بیشتری 
می شد تا کمبودهایش رفع شوند.« همه مشکالت 
آثار  از  که  یخدان هایدوقلو  وجود  تا  شده  باعث 
قدیم و باستانی شهرمان است نادیده گرفته شود 
در صورتی که می توانست به بهترین و زیباترین 

مکان تفریحی شهر تبدیل شود.

گزارشی از مشکالت محله ی قدیمی باغ بمید:

حکایت محله ی فراموش شده در شهر 
       لیال گلزاری

ایرنا:  مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با بیان اینکه تعطیلی اماکن ورزشی به آسیب های 
اجتماعی منجر می شود گفت: رشته های ورزشی که ستاد کرونا به آنها اجازه فعالیت داده می توانند با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و با نظارت تیم های بازرسی به فعالیت خود ادامه دهند. وی به تعطیلی 
باشگاه ها و هیات های ورزشی از ابتدای اسفند به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: 
بعد از گذشت ۲ ماه از شیوع کرونا نهایتا مجموعه ستاد ملی و ستاد استانی به این جمع بندی رسیدند 
که دیگر نمی توان در صنوف مختلف تعطیلی داشته باشیم چون ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد 

کشور وارد می شود.

تعطیلی اماکن 
ورزشی منجر به 

آسیب های اجتماعی 
می شود

  عکس  ها: الناز پیشیار/سخن تازه

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

تعمیر لوازم خانگی در منزل
یخچال، لباسشویی، جارو برقی، بخاری و...

محیاپور  09381455260/09136150771

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله هایفاضالب 
توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.
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4 گفتار نو: معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: دلیل 
اصلی ورود دالل ها به بازار فرش، حضور بافندگان غیرحرفه ای است. وقتی غیرحرفه ها وارد این بازار 
می شوند به دلیل آنکه آن تولید با کیفیت را ندارند پس نمی تواند خودشان فرششان را عرضه کند 
بنابراین رو به سمت دالل ها می آورند و بازار را به چالش می کشند. وی با اشاره به فعالیت ۷۲ هزار 
بافنده در سطح استان کرمان اظهار کرد: یکی از مشکالت حوزه فرش استان کرمان بحث بیمه بافندگی 
است که متاسفانه تاکنون از ۷۲ هزار بافنده تنها ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر یعنی ۲۰ درصد کل بافندگان 

بیمه هستند.

۲۰ درصد 
بافندگان فرش 

بیمه هستند

گفتارنو: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از برگزاری بیست و ششمین جشنواره ملی شعر رضوی به میزبانی کرمان خبر داد. 
محمدرضا علیزاده، در سخنانی گفت: جشنواره ای که در سال ۱۳۷۳ آغاز شد، اکنون و پس از ربع قرن برگزاری به جشنواره ای با یک ساختار و 
سیستم فرهنگی تعریف شده و تشکیالت اجرایی و اداری کاملی تبدیل شده است. وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های این جشنواره؛ خاستگاه 
آن است، جشنواره شعر رضوی در کرمان شکل گرفت و امروز گنجینه غنی و بانک اطالعات کامل از ابتدا تا امروز جشنواره در دبیرخانه دائمی 

جشنواره موجود می باشد.   

خبــر

دانش آموخته ی  ندارد.  معرفی  به  نیاز  خواجویی  ابوذر   
سیاست که به دغدغه ی فرهنگی رو آورد و روزنامه نگاری 
چندگانه .  مسوولیت های  گرفت.  عهده  به  مسوولیت  که 
طعنه می زنم و می گویم: نسخه ی سیرجانی دکتر والیتی 
شده ای دکتر جان، با حفظ سمت همه جا هستی و چندین 
پست داری؟! به خنده جواب می دهد: »البته با این فرق 
اساسی که این سمت ها برای من حقوق و دستمزد و مزایا 
ندارد و فقط یک نوع وقف کردن خود برای فرهنگ است.«

 به تازگی به عنوان مشاور رسانه ای اداره کل میراث فرهنگی 
انتخاب شدی. این سمت دقیقاًً یعنی چه وظایفی داری؟

در ابتدا آقای مهندس فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستِی استان  به بنده پیشنهاد دادند که با پذیرش پستی 
در اداره کل میراث، در کرمان مشغول به کار بشوم. منتها بنده 
تصمیم گرفتم که در سیرجان بمانم و تمرکز اصلی خود را بر روی 
سامان بخشیدن به حوزه شهر جهانی گلیم بگذارم. بعد از این 
بود که پیشنهاد پذیرش پست مشاور رسانه ای مدیرکل میراث به 
بنده داده شد. مهندس فعالی تصمیم گرفتند تا فضای جدیدی 
نهاد فرهنگی  این  با  انجمن های مردمی  برای پیوند رسانه ها و 
ایجاد شود . به  خصوص پیگیری و توجه به مطالباِت جدی ای که 
در سه حوزه ی مهِم میراث، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد 
و در سال های اخیر علی رغم طرح در رسانه ها، کمتر به   آنها توجه 

شده و یا اصال توجهی نشده است.
 فکر می کنی در این سمت بتوانی برای آثار تاریخی مفید به 

فایده باشی؟ 
آثار  به  توجه  حوزه  این  در  جدی  مطالبات  این  از  یکی  قطعا 
تاریخِی   اخیر خانه های  است. در چند سال  ثبت نشده  تاریخی ِ 
بسیاری مثل همین مورد آخری یعنی خانه ی ارزشمند تیمو در 
کرمان، به دلیل نا آگاهی وارثان و البته در برخی موارد به خاطر 
تعلل میراث در شناسایی این خانه ها، تخریب و از بین رفته اند. 
خب به هر حال شناسایی و ثبت ملی این آثار از  وظایف حوزه ی 
معاونت میراث فرهنگی است و بنده فقط نقِش مشورتی دارم. ولی 
قطعا سعی خواهم کرد که چنین مطالباتی را که نیاز به پیگیری 
ویژه دارند، خیلی سریع به اداره کل میراث انتقال دهم تا شاید از 

این به بعد کمتر شاهد تخریب خانه های تاریخی باشیم.
مردم  ماندن  ناآشنا  فرهنگی  میراث  اداره  حوزه  ضعف های  از 
خانه های  وارثان  معموال  است.  سازمان  این  اصلی  وظیفه ی  با 
نهاد  یک  به چشم  ندارند.  سازمان  این  به  خوبی  نگاه  تاریخی 
دولتی مصادره کننده به آن نگاه می کنند. تصوری که خود میراث 
برای برطرف کردنش تالشی نکرده و تداوم همین پندار موجب 
تخریب شبانه، تدریجی و عامدانه ی بسیاری از آثار تاریخِی ثبت 

نشده، است.

هر چند بنده معتقدم که رسانه ها هم نباید در چنین مواردی، 
یک طرفه به قاضی بروند. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که 
در عرصه ی کالن کشور، هیچ گاه نگاهی جدی به حوزه ی میراث 
وجود نداشته. متاسفانه این سازمان که امروز تبدیل به وزارتخانه 
شده، از ادغاِم سه نهاد مهم تشکیل شده که هر کدام به صورت 
جداگانه با کمبود اعتبار و نیروی متخصص روبرو هستند. در واقع 
این سازمان در ابتدا با اعتبارات اندک و فضای محدود، وظیفه ای 
اما بعد  تاریخی را بر عهده داشت.  آثار فرهنگی و  از  نگهداری 
تصمیم گرفتند دو نهاد گردشگری و صنایع دستی را هم در این 
سازمان ادغام کنند. خب سازمانی که توانایی نگهداری میراث 
تاریخی را نداشت و هنوز هم ندارد، چگونه می تواند در بخش 
مهم گردشگری تحول ایجاد کند و یا بخش ورشکسته و در حال 

مرِگ صنایع دستی را نجات دهد. 
ضمن اینکه بر خالف تصوری که ما داریم، گردشگری و میراث 
همیشه در یک راستا قرار ندارند. خب االن دغدغه اصلی مسووالن 
ارشد کشور، جذب حداکثری گردشگران خارجی است. در چنین 
اوضاعی وزارت میراث باید تمام تالش خود را برای آماده سازی 
آثار تاریخی برای جذب گردشگر به تعداد زیاد، به کار بگیرد . این 
در حالی است که اساسا ساختار و رسالت میراث به گونه ای است 
موافق  تاریخی،  بناهای  به برخی  آسیب  از  جلوگیری  برای  که 

هجوِم گردشگران نیست.  
و  مردمی  مطالبات  از  بخشی  شرایطی  چنین  در  حال  به هر 
باشد و بخشی  ارشد کشوری  باید به سمت مسووالن  رسانه ها 
گفته ی  طبق  که  تیمو  خانه  همین  مثل  مردم .  متوجه ی  هم 
معاون میراث فرهنگی استان از ابتدای سال جاری چندین بار 
اما  مذاکره شد  آن  مالکیت  مدعی  با  ملک  این  به  ورود  جهت 
متاسفانه ایشان هر بار زمان بازدید کارشناسان را موکول به آینده 
کرده و اجازه برداشت و تهیه گزارش و ورود به ملک را نداد ه 
است. خالصه اینکه نگاِه آقای فعالی از انتخاب مشاور رسانه ای 
با هدف ایجاِد ارتباط بیشتر رسانه ها و دوستداران میراث با این 
نهاد بوده. چرا که در وضعیت فعلی که میراث فرهنگی از عدم 
اختصاص ردیف بودجه ی مناسب و عدم اجازه برای جذب نیروی 
متخصص، رنج می برد، تنها اهرم برای حفظ میراث، سرمایه های 

اجتماعی هستند.
 درباره مرکز سیرجان شناسی بگو. در این مدت چه کردی؟ 
برنامه هایت چه بود؟ و حاال پس از گذشت زمان و کار تجربی، 
امروز   را  برنامه ها عوض شده؟ چقدرشان  آن  به  نگاهت  چقدر 

آرزو می بینی؟ چقدرشان با واقعیت هماهنگ بود؟
از مطالبات دوستداران  ایجاد مرکز سیرجان شناسی یکی  خب 
یادگارهای فرهنگی در سیرجان بود. چندین نوبت هم به قلم 
استادان فرهیخته ای چون دکتر پورمختار و در رسانه های محلی 
به  ضرورت تشکیل آن پرداخته شد ولی خب به دلیل نا آشنایی 
عدم پیگیری های   و  نهاد  این  کارکردهای  با  شهری  مسووالن 

الزم، راه اندازی این مرکز تا زماِن حضور منصور مکی آبادی در 
فرمانداری سیرجان به تعویق افتاد. جهانی شدن سیرجان در حوزه  
صنایع دستی و عالقه ی شخصِی فرماندار سابق به مسایل فرهنگی 
و میراث، باعث شد که روند شکل گیری این مرکز آغاز شود و بعد 
از جلساتی که در کرمان و سیرجان شکل گرفت، در نهایت مرکز 
سیرجان شناسی به عنوان اولین مرکز شهرستان شناسی در استان 
کرمان، راه اندازی و مسوولیت آن به بنده واگذار شد. قرار هم شد، 
ریاست شورای عالی این مرکز به عهده فرماندار باشد تا این مرکز 
که در واقع کارکرد اصلی اش پژوهش است، به لحاظ اجرایی نیز 

تاثیرگذاری بهتری داشته باشد.
آسان  "عشق  که  حافظ  معروف  شعِر  همان  مثل  خب  ولی 
از  هم  مرکز سیرجان شناسی  مشکل ها"  افتاد  ولی  اول،  نمود 
شد  روبرو  عدیده ای  مشکالت  با  شکل گیری اش  ابتدای  همان 
درگیر  زمان  آن  در  که  گل گهر  دارند.  وجود  نیز  هم چنان  که 
کمکی  وعده هایش،  خالف  بر  بود،  شده  مدیریتی  جنگ های 
این مرکز  واقع مسوولیت  و در  نکرد  این مرکز  راه اندازی  برای 
بدون ِ بودجه و حقوق، بدوِن نیرو و بدوِن مکان به بنده سپرده 
شد. خب می شد با توجه به این موضوع، همان ابتدا این مرکز 
شکل نگرفته برای همیشه مثل مرکز یزدشناسی منحل شود. ولی 
سعی کردم که این مرکز با همین شکل دست وپا شکسته حفظ 
شود تا در زمانی دیگر، به لحاظ ساختاری، شکل کاملی به خود 
از  و نشست تخصصی  به همین منظور چندین همایش  بگیرد . 
سوی مرکز سیرجان شناسی برگزار شد. از جمله نشست تخصصی 
"سیرجان ازمنظر بررسی های باستان شناسی" که مورد توجه ی 
دانشگاه  از سوی  حتی  و  گرفت  قرار  کشور  دانشگاهی  محافل 
تهران پیشنهاد شد که ادامه این نشست در این دانشگاه برگزار و 
نتایج آن در ژورنا  ل های معتبر بین المللی به چاپ برسد . از سویی 
با توجه به رسالت این مرکز در معرفی تاریخ و فرهنِگ سیرجان 
با همکاری صمیمانه ی دکتر سهیل سریزدی، ساخت و انتشار 

مجموعه ای از کلیپ ها را در دستور کار قرار دادیم .
مدارس  در  روز  یک  طرح  ویژه نامه ها،  برخی  چاپ  کنار  در   
فرهنگِی  آثار  کردیم  سعی  مدارس،  برخی  در  و  زدیم  کلید  را 
سیرجان را به دانش آموزان معرفی کنیم. در سلسله  همایش های 
گنج سی ساله که به مناسبت سی سالگی مرکز کرمان شناسی در 
نهایت  در  و  داشتیم  فعالی  برگزار شد، حضور  کرمان  و  تهران 
نیز به عنوان فعال ترین شهرستان، لوح تقدیر این  همایش بزرگ 
و شرح  انجام شد  که  کارهایی  دیگر  سوای  کردیم.  دریافت  را 
از حوصله مخاطبان شما، خارج باشد، حضور  آنها شاید  همه ی 
یک  گل گهر  فرهنگی  جشنواره  در  سیرجان شناسی  مرکز 
مسووالن  هم  تا  شد  سبب  بار  اولین  برای  که  بود  نقطه عطف 
فعال  پی ببرند. حضور  مرکز  این  به اهمیِت  عمومی  افکار  هم  و 
که  سیرجان شناسی  غرفه های   در  شهرستان  بخش های  همه 
سیرجان  شهرستان  فرهنگ عامه  و  مردم شناسی  ظرفیت های 

را به نمایش گذاشته بودند در کنار همایش های تخصصی ویژه 
تا پربازدیدترین و جذاب ترین،  این بخش ها، سبب شد  معرفی 
بخش جشنواره، به حوزه سیرجان شناسی تعلق بگیرد. با وجود 
امکاناتی ندارد و تالش  این، همچنان این مرکز هیچ بودجه و 
بنده فعال بر این موضوع متمرکز شده تا سیرجان شناسی به لحاظ 
هویتی و ساختاری، در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد و بعد بتواند 
به صورت جدی در حوزه های مختلف و به ویژه در بخش پژوهش 

ورود کند.
 به عنوان دبیر شهرجهانی گلیم از کارهای شده و نشده بگو. 
آیا برای حفظ و بهره برداری فرهنگی و اقتصادی از این عنوان 

کوتاهی نشده؟
شهر جهانی گلیم، همان قدر که برای سیرجان عنوان شیرین و 
بزرگی جلوه می کند، قصه ی پرغصه ای هم دارد  . سه سال از ثبت 
این اتفاق بزرگ گذشته و به جرات می توانم بگویم تقریبا همه ی 
این  در حق  سال ها  این   در طی  استان  و  مسووالن شهرستان 
میراث جهانِی سیرجان، به معنای واقعی کوتاهی کرده اند. البته 
اتفاق بزرگی به باور هر مسوولی  حق هم داشتند، درک چنین 
نمی نشیند. تصور آقایان این بود که با ثبت جهانی گلیم، به هدف 
خود رسیده ایم در حالی که هنوز در ابتدای راه قرار گرفته بودیم.

به  شهرجهانی گلیم  رساندن  برای  را  سه سال  ما  که  آنجایی  از 
از دست  اهدافی که شورای جهانی صنایع دستی تعیین کرده، 
دادیم و تنها یک سال تا پایاِن اعتبار چهارساله ی ثبت جهانی گلیم، 
نداریم.  عقب ماندگی ها  جبران  جز  چاره ای  داریم،  باقی  زمان 
به همین منظور در قدم اول تمرکز خود را بر روی افتتاح موزه 

گلیم و استقرار دبیرخانه در این مکان گذاشتیم. 
موزه  این  ساختمان  مشکالت  از  بسیاری  امروز  تا  خوشبختانه 
حل شده و اگر برخی ناهماهنگی ها بین شهرداری و اداره کل 
داده  تخصیص  مناسبی  بودجه ی  البته  و  شود  برطرف  میراث 
شود، با انتخاب مشاور موزه، امیدوارم که تا پیش از پایان سال، 

پذیرای گردشگران  و  ببیند  را  افتتاح  رنگ  موزه،  این  سرانجام 
داخلی و خارجی باشد. از سویی در پژوهش هایی که انجام شد، 
متوجه شدیم معضل اصلی گلیم سیرجان که باعث از رونق افتادن 
خرید وفروش این دست بافته شده، این است که؛ ما در سیرجان 
فقط پروسه تولیِد گلیم را داریم و متاسفانه به فراینِد پیش و پس 
پیگیری هایی که  با  داریم  نکردیم. تالش  توجه  گلیم،  تولید  از 
صورت گرفته و از طریق معین های اقتصادی و و البته مشارکت 
بخش خصوصی، راه اندازی  کارخانه های ریسندگی، رنگرزخانه، 
شستشوی گلیم و... در دستور کار قرار دهیم تا با رفع دغدغه 
تعیه و گرانِی مواد اولیه، قیمت تمام شده گلیم را پایین بیاوریم. 
بازرگانی  اتاق  و  استانداری  طریق  از  شده  تالش  این که  ضمن 

استان، بخشی از موانِع صادرات گلیم رفع شود. 
مرکز  راه اندازی  اولیه  مجوز  هم،  آموزش  و  پژوهش  زمینه  در 
صادر  گلیم  دبیرخانه  همکاری  با  آزاد  دانشگاه  گلیم  تحقیقات 
شده. ضمن این که مرکز تحقیقات صنایع دستی و گلیم شرکت 
نظم آوران در کنار یک کارگاه مجهز در روستای دارستان افتتاح 
کند.  برطرف  را  ما  دغدغه های  از  بخشی  می تواند  که  شده 
ایجاد  کرونا  ویروس  شیوع  که  هم  محدودیت هایی  علی رغم 
کرده، تقویم آموزشی و برنامه یک ساله شهرجهانی گلیم تدوین 
حل  برای  هم  قدم هایی  شد.  خواهد  اجرایی  به زودی  که  شده 
بیمه ی بافندگان برداشته شده که امیدوارم با گشایشی که در این 
حوزه صورت بگیرد، بتوانیم به بخش کوچکی از رعایت حقوق 
اجتماعی بافندگان ، عمل کنیم. البته دقت کنید که همه  موارد 
در حالی انجام  شده که متاسفانه دبیرخانه نیز بودجه ای ندارد و 
آبان ماه که  اوایل  امیدوارم در  باید معجزه کنیم.  با دست خالی 
برنامه های جشن ثبت جهانی گلیم را در پیش رو داریم، به صورت 
جدی برنامه های تقویم یک ساله شهرجهانی گلیم را شروع کنیم 
این دست بافته ی جهانی سیرجان،  پود  و  تار  تا شاید سرانجام 

رنِگ سامان به خود بگیرد.

ابوذر خواجویی در گفت وگو با سخن تازه؛

دست های خالی فرهنگ و قصه  پر غصه گلیم
     حسام الدین اسالملو

برگزاری بیست و ششمین جشنواره ملی شعر رضوی  

 عکس:  امین ارجمند

1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/06/22

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه : 524، 139،954 ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجــــــــان_کیلومتر ۵۰ محور سیرجــان _شیــــــــراز

شرکت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوک ۵ 

)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : ۰۶۴۲  ۱۴۲ ۰۹۱۳ - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

» انجام کلیه خدمات عمومی دفاتر شرکت«
خود را از طریق  برگزاری مناقصه عمومی  به شرکت های ذیصالح واگذار نماید. لذا از 

متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/06/15 به سایت 

این شرکت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

 جامعه
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5 ایسنا: معاون آموزش متوسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به تشریح برگزاری کالس های درس در وضعیت های متفاوت کرونایی 
پرداخت . وی  گفت: به دنبال آن هستیم سال تحصیلی بدون وقفه شروع شود و همچنین افراد الزم التحصیل را پوشش کامل دهیم تا کسی 
از تحصیل محروم نباشد. حبیب الهی افزود: اگر ستاد مقابله با کرونای استان اجازه بازگشایی مدارس بدهد و در وضعیت سفید قرار بگیریم 
برنامه های آموزشی طبق روال سال گذشته اجرا می شود ضمن آنکه پروتکل های بهداشنی و فاصله اجتماعی را رعایت خواهیم کرد.اگر 
منطقه ای در وضعیت زرد قرار گیرد:  مدارس با رعایت تراکم کالس ها برگزار می شوند  و اگر منطقه ای در وضعیت قرمز قرار گیرد: کلیه آموزش ها 

به صورت غیرحضوری است و دانش آموزانی که از ابزارهای هوشمند بهره مند هستند آموزش ها به صورت مجازی است.   

بایدها و نبایدهای روزهای کرونایی دانش آموزان و والدین خبــر

بود  باز  اگر  مدرسه  بزنید،  زنگ  شنبه  »صبح 
همه  نتیجه ی  جمله   این  بفرستید.«  رو  بچه 
باید  که  بود  وزیری  کش و قوس های  و  تالش ها 
تصمیم  مدرسه  در  بچه ها  نبودن  و  بودن  برای 
شرایط  این  در  وظیفه اش  که  وزیری  می گرفت. 
راه حل مشخص  ارائه ی یک  و حساس،  بحرانی 
از  نتوانست  که  است  معلمان  و  والدین  برای 
پسش بربیاید و به سبک و سیاق همیشه، مساله 
گفت: »حضور  وزیر  نهایت  در  تا  آبکی حل شد 

دانش آموزان در مدرسه اجباری نیست.«
اما دعوای والدین و مدیران بر سر چیست؟ 

مجازی  فضای  و  مختلف  گروه های  در  والدین 
نوشتند و اعتراض شان را به حضور بچه های شان 
در مدرسه مطرح کردند. آن ها معتقدند این امر 
قمار بر سر جان فرزندشان است و نمی خواهند 
معترض  والدین  بفرستند.  مدرسه  به  را  بچه 
مدرسه  به  بچه  فرستادن  با  که  را  آن هایی 
و  دادند  قرار  اتهام  مورد  نداشتند  مشکلی 
حضور  از  که  هستند  کسانی  این ها  گفتند 
می خواهند  و  شده اند  خسته  خانه  در  بچه ها 
بودند  معتقد  آن ها  کنند.  استراحت  را  ساعاتی 
به باور این والدین کرونایی وجود ندارد و این ها 

دروغ پردازی های رسانه ای ست. 
دالیل  مدرسه  مدیران  و  معلمان  میان  این  در 
خودشان را دارند و می گویند آموزش از راه دور 
پرت  حواسش  خانه  در  بچه  زیرا  ندارد  کیفیت 

است و دل به درس نمی دهد. 
ایمان شیخ ذکریا مدیر دبستان و یلدا صدوقی 
و  موافقت ها  دالیل  از  کودکان  روانشناس 
مدارس  در  آموزان  دانش  حضور  مخالفت های 

می گویند.

دغدغه های یک موافق برگزاری کالس های درس
ایمان شیخ ذکریا*

صبح از تعلیق می گویند و شب از تعویق! سر درگمی 
دارد. هم مدیران را در برنامه ریزی بهتر اذیت کردند و 

هم اولیا و هم معلمان. 
نحوه  هم  و  کرونا  هم  روبروییم.  مقوله  دو  با  ما 
پرداخته  مقوله  دو  هر  به  باید  که  آموزشی  خدمات 
یکی  و  می شود  پررنگ  یکی  متاسفانه  ولی  بشود 
نادیده گرفته می شود. مثال االن در تصمیمات همه ی 
توجهات به کروناست. از لحاظ مدیریت اجرایی و هم 
نیست  ما طوری  بر کشور، جامعه ی  فرهنگ حاکم 
آموزش  و  مدارس  حاال  کند.  رعایت  را  شرایط  که 
این  که  ماست  دولت  آخر  اولویت  در  همیشه  مثل 
می شود.  دیده  تصمیم گیری ها  بودن  بعدی  تک  در 
است  سخت  بسیار  ایران  در  غیرحضوری  آموزش 
بعد  االن  نداریم.  را  الزم  زیرساخت های  ما  چون 
درست  زیرساخت ها  این  هم  ماه  هفت  گذشت  از 
اینترنت  است  مردم  اختیار  در  که  اینترنتی  نشده. 
خانواده ها  که  افزارهایی  سخت  نیست.  قبولی  قابل 
دارند، کاربردی نیست. یکی گوشی دارد و یکی تبلت 
دارد و یکی لپ تاپ. یکی هم هیچ کدام را ندارد. چیز 
دیگری هم که در مساله ی آموزش غیرحضوری دیده 
نشده، این نکته است که بچه های پیش دبستانی اول 

و دوم و حتا سوم نیاز به یک واسطه ی آموزشی دارند 
و خانواده های ما نزدیک به هفتاد درصدشان شرایط 
تربیت  نحوه ی  به  توجه  با  ندارند.  را  نقش  این  ایفای 
مدام حواسش  یکی  باید  و  وابسته هستند  بچه ها  ما، 
باشه و تذکر بدهد. حاال این فشار به خانواده ها تحمیل 
می شود و خانواده ها هم چون قدرت معلم و مدرسه را 

ندارند، شاهد تنش های زیادی خواهند بود.
هم  مجازی  آموزش  فرهنگی  تبعات  از  دیگر  یکی 
ما طی  دانش آموزان که  به  باشد  والدین  شاید کمک 
انجام  در  والدین  که  بودیم  شاهدش  اخیر  ماه های 
در  یا  می کنند  کمک  بچه ها  به  امتحانات  و  تکالیف 
واقع تقلب می رسانند. نرم افزار شاد آن کنترل الزم را 
ندارد. نرم افزار شادی که معرفی شده چه قابلیت هایی 
بود.  این کار در آینده خیلی بد خواهد  دارد؟ تبعات 
بچه ها سال های بعد در آموزش مشکل خواهند داشت. 
بچه ای که آموزش ندیده و با پایه ی ضعیف باال می آید.

بچه ها از پدر مادر حرف شنوی ندارند و اگر احساس 
یادگیری  به  دل  نیست  کار  در  مدرسه ای  کنند 
درمانی  کادر  به  فشار  از  ما  روزها  این  نمی دهند. 

را  آموزشی  کادر  کنارش  در  باید  اما  می شنویم  زیاد 
امکانات سخت  دولتی  مدارس  توی  کنیم.  اضافه  هم 
مجازی  آموزش  برای  خوبی  افزاری  نرم  و  افزاری 
بهتر  امکانات  این  غیردولتی  مدارس  در  ولی  نیست. 
است ولی مشکلی که وجود دارد در مدارس غیردولتی 
چون مردم شهریه می پردازند، توقع دارند بچه آموزش 
گرفتن  باشند،  داشته  نارضایتی  و  نبیند  اگر  ببیند. 
گرفت  شهریه  نشود  اگر  و  است  سخت  هم  شهریه 
پرداخت  مهم ترینش  که  مدرسه  هزینه های  مطمئناًً 
حقوق معلمان است به مشکل بر می خورد. اتفاقی که 
و حتا یک جاهایی  بودیم  سال گذشته هم شاهدش 

باعث مختل شدن امر اموزش میشه.
باید در نظر گرفت که اگر مدارس نتوانند این خدمات 
را بدهند، تبعات خواهد داشت و والدین و مدیران رو 
در روی هم قرار می گیرند. تعداد نارضایان و شاکیان 
پرورش  و  آموزش  چشم  در  دودش  و  می شود  زیاد 

خواهد رفت. 
مساله دیگر اینکه در این چند ماه شاهد حضور مردم 
در همه جا بودیم و این نشان از ضعف اجرایی دولت 

دارد که در اجرای پروتکل های بهداشتی مشکل داشته 
و فرهنگ در جهت رعایت نکردن بوده. حاال چه شده 
در  و  مختلف  مراسم های  در  که  جامعه ای  که همین 
و  شده  رها  خودش  حال  به  بازار  و  خیابان  و  کوچه 
قرار  اولویت  در  را  اجتماعی  فاصله ی  و  بهداشت 
که  آینده  نسل  آموزش  و  مدرسه  به  نوبت  نمی دهد، 

می رسد، همه یاد دغدغه های بهداشتی  می افتند؟!
وقتی  هستند.  جامعه  همین  از  بخشی  هم  بچه ها 
جمعی  بازی های  مشغول  کوچه ها  در  ماسک  بدون 
که  مدرسه  در  اما  نمی شود!  نگران  کسی  هستند، 
با  یا  کرد  کنترل  را  آن ها  بهداشتی  رفتار  می توان 
هر  و  داد  کاهش  را  کالس ها  جمعیت  شیفت بندی 
دانش آموز را روی یک نیمکت نشاند، همه صحبت از 

تعطیلی امر ضروری آموزش می کنند!
 اگر واقعاً نگرانی برای بچه ها وجود دارد، این را باید 
فکر کنیم کرونا  اینکه  ببینیم.  ارکان جامعه  تمام  در 
و  عبث  فکر  یک  می شود،  منتقل  مدرسه،  در  فقط 

بیهوده است. 
حضور بچه ها با تعداد کم و ساعات محدود در مدرسه 

در  کودکان  شدن  رها  از  خطرتر  کم  می تواند  حتا 
کوچه ها و پارک ها برای بازی باشد. به جرات می گویم 
بود  خواهد  بچه ها  برای  جا  خطرترین  کم  مدارس 
قابل  محدود  ساعات  در  و  باشند  محدود  اگر  چون 
کنترل و این کنترل حتما انجام می شود چون بچه ها 
همین  و  مدیر  و  معلم  از  دارند  شنوی  حرف  بسیار 

کنترل را پدر و مادرها کمتر روی بچه ها دارند.
                                              * مدیر دبستان

مزایا و معایب آموزش مجازی از منظر روانشناسی
یلدا صدوقی*

دبستان  کودکان  برای  حضوری  و  مجازی  آموزش 
بعد  فقط  اگر  که  دارند،  معایب  سری  یک  هرکدام 
موارد  این  به  دهم  قرار  مدنظر  را  آنها  روانشناسی 

می توان اشاره کرد:
که  است  این  دارد  وجود  که  مهمی  خیلی  نکته 
آموزش حضوری در مدرسه فقط بعد آموزشی ندارد، 
روانی  رشد  نیز  و  حرکتی-جسمی  رشد  نظر  از  و 
مهمی  بسیار  نقش  اجتماعی(  و  هیجانی  )شناختی، 
دارد. آموزش حضوری در مدرسه می تواند در پرورش 
و  خودآگاهی  مثل  زندگی  مهارت های  مختلف  ابعاد 
افزایش اعتماد به نفس، مهارت همدلی، ارتباط موثر و 
دوستیابی بچه ها، مدیریت روابط بین فردی و مهارت 
جرات ورزی و نه گفتن، توانایی تفکر خالق و انتقادی، 
توانایی  و  تصمیم گیری  و  مساله  حل  مهارت های 
خشم  و  استرس  جمله  از  منفی  هیجانات  مدیریت 
بسیار موثر باشد. که متاسفانه در آموزش مجازی به 

این امور کمتر پرداخته می شود.
آموزش مجازی در محیط خانه هم مشکالت زیادی 
وقت  معلم ها  اینکه  با  مثال  عنوان  به  می کند.  ایجاد 
حضوری  آموزش  به  نسبت  بیشتری  خیلی  انرژی  و 
صرف می کنند؛ بار آموزشی تا حد زیادی به خانواده 
منتقل می شود. والدین در نقش معلم در کنار کودک 
قرار می گیرند و ممکن است تعامل مثبت آنها خدشه 
زیاد می شود.  والدین  و  بین کودک  تنش  و  دار شود 
کما اینکه هنوز اول سال است اما گزارش هایی به من 
رسیده مبنی بر تنبیه و تهدید کودک توسط والدین 

برای پیگیری تدریس و تکالیف.

طرف  از  که  روانی  فشارهای  و  محدودیت ها  این 
نسبت  را  کودک  هم  می شود  وارد  کودک  به  والدین 
به درس و مدرسه دلزده می کند و هم رابطه و تعامل 

مثبت والد-فرزند را از بین می برد.
مهم  مشکالت  سری  یک  هم  حضوری  آموزش  در 
و  بهداشت  حیطه  مشکالت  بر  عالوه  دارد.  وجود 
سالمتی، از نظر روانی هم با یکسری مشکالت مواجه 

خواهیم بود؛ اینکه:
قرار  باالیی  اضطراب  و  تنش  تحت  خانواده ها  الف( 
بیمار  کودک  آیا  اینکه  بابت  نگرانی  با  و  می گیرند؛ 
کودک  به  را  اضطراب  این  ناخودآگاه  نشود،   ناقل  یا 

منتقل می کنند.
ب( همچنین می دانیم که در بحران کرونا مساله ای 
که گریبان گیر افراد زیادی شده، مساله وسواس است، 
که حاال با این شرایط، این وسواس به صورت فکری 
و عملی در کودک و خانواده شدیدتر از قبل می شود.

در  بچه ها  که  است  این  دیگر  مهم  مساله  ج(یک 
تعامل  و  بازی  به  نیاز  و  می بینند  را  یکدیگر  مدرسه 
معلم  که  اینجاست  و  دارند  هم  با  عاطفی-هیجانی 
کودک  به  دایم  کنترل گر  نقش  در  مدرسه  کادر  و 
تذکر می دهند که دور هم جمع نشوید، بازی نکنید 
می شود.  سرکوب  عاطفی-هیجانی  نظر  از  کودک  و 
حرکتی  رشد  در  حضوری  آموزش  تاثیرات  همچنین 
قبال  که  زندگی  مهارت های  پرورش  و  روانی  رشد  و 
نخواهد  وجود  عماًل  سرکوب  و  تذکر  این  با  گفتیم، 

داشت.
جدای از بُعد مادی، خود من تا پایدار شدن شرایط 
ترجیح  را  مجازی  آموزش  واکسن،  آمدن  حداقل،  و 
آن  به  مربوط  مسائل  حل  می کنم  فکر  و  می دهم 
بگیرد  یاد  خانواده  که  صورت  این  به  است؛  ساده تر 
داشته  کودک  زمان  برای  دقیق  برنامه ریزی  چگونه 
زمان های  با  اشکال  رفع  از کالس های  گاهی  و  باشد 
که  ببیند  آموزش  خانواده  نیز  و  کند  استفاده  کوتاه 
چگونه برخورد کند که کودک خودش پیگیر آموزش 
و تکالیفش باشد و تنش والد-فرزند ایجاد نشده و والد 

نقش معلم نگیرد.
*کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، روانشناس کودک و 
نوجوان، بازی درمانگر و مدرس مهارت های زندگی

سخن تازه فواید حضور و غیاب دانش آموزان در کالس را در عصر کرونا، بررسی می کند؛

»س« مثل سالمت یا »س« مثل سواد؟
       گروه جامعه

آنا: رییس دانشگاه آزاد سیرجان در مراسم آغاز سال تحصیلی در مجتمع آموزشی سمای سیرجان 
ظهار کرد: شرایطی خاصی که به علت وجود ویروس منحوس کرونا بر جهان و کشور ما حاکم شده، 
امسال را با سال های گذشته متفاوت کرده است به شکلی که سیستم آموزشی ما در آموزش و پرورش 
و آموزش عالی نیز متفاوت از سا ل های گذشته خواهد بود. وی افزود: این مجموعه آموزشی کامالً به 
زیرساخت های برگزاری کالس های مجازی به بهترین شکل تجهیز شده است. یعنی تالش کرده ایم 
طوری آموزش مجازی را برگزار کنیم که فرزندان در منزل احساس کنند سر کالس به صورت 

حضوری نشسته اند.

کالس های مجتمع 
سما بصورت 

مجازی برگزار 
می شوند  

فروش، نصب، سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

4 2 3 3 8 7 8 8 -  0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5 نقد و اقساطفروشگاه اسپلیت صالحی 

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : 17/800/000 تومان
تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم

ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هایباغــــــــی و ویالیـــی

تاب هایریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

 به یک سوئیت کوچک یا دو اتاق 
با رهن و اجاره مناسب  

 نیازمندیم. 
۰۹۳۶ ۶۷۱ ۰8۱8

از تعدادی فروشنده آقا و خانم با سابقه 
فروشندگی جهت همکاری در 

لوازم خانگی توس چینی دعوت به عمل می آید.
حضــوری   مراجعــه 

بلوار سیدجمال، نرسیده به مشعل گاز

  عکس: الناز پیشیار/سخن تازه
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سابق  دروازه بان های  مربی  و  دروازه بان  نکونام  الیاس 
تیم گل گهر، با جدایی از تیم گل گهر چند سالی ست که 
مربی دروازه بان های آرمان گهر است. نکونام در پرورش 
فوتبال  اهالی  زد  زبان  شهر  دروازه بانی  استعدادهای 
زیادی  دروازه بان های  گذشته  سال  چند  طی  وی  بوده، 
در  کرده.  آرمان گهر  و  گل گهر  تیم های  روانه  و  آموزش 
فصلی که گذشت شاگردش روزبه سینکی دروازه  بان تیم 
بهترین  ورزشی  فرتاک  کارشناسان  زعم  به  آرمان گهر، 
مربی  این  با  انتخاب گردید.  لیگ یک کشور  دروازه بان 
آتیه در راستای عنوان سینکی و دروازه بان های  خوش 
بومی شهر به صحبت نشستیم که تقدیم مخاطبان سخن 

تازه می شود. 

چه  با  گذشت  که  فصلی  آرمان گهر  تیم   
مشکالتی روبرو بود؟

بزرگ ترین مشکل تیم  آرمان گهر در فصلی که گذشت 
تمرین  برای  حتی  ما  بود.  اختصاصی  زمین  نداشتن 
مسابقات لیگ یک کشور هم اجازه رفتن به زمین امام 
با هماهنگی  الی 4 جلسه  علی )ع( را نداشتیم؛ تنها ۳ 
که  رفتیم  ورزشگاه  این  به  تمرین  برای  گرفته  صورت 
جای تقدیر دارد. فقط برای انجام بازی های خانگی لیگ 
یک این ورزشگاه در اختیار تیم آرمان گهر قرار می گرفت. 

زمین  روی  هم  جلسه  چند  اینکه  ضمن 
داشتیم.  تمرین  تختی  مصنوعی  چمن 
شهردار نجف شهر و مدیرعامل باشگاه 
همکاری  واقعا  نجف شهر  شهرداری 
کردند تا توانستیم تمرینات تیم را 
در زمین چمن طبیعی شهرداری 
ولی  کنیم.  برگزار  نجف شهر 
روزهایی بود که چند جلسه ی 
تمرین  چمن  زمین  متوالی 

در اختیار نداشتیم.

تمرینات   
آرمان گهر  تیم 
تعطیالت  در 
کرونایی به چه 
پیش  شکل 

رفت؟
فنی  ر د کا
هدایت  با 
شهبا  قاسم 
شرایطی  در 
اجازه  تیم ها  که 
گروهی  تمرین 
تدابیری  نداشتند،  را 
انفرادی  بازیکنان به صورت  تا  اندیشید 
زمان  تا  باشند،  داشته  تمرین  تیم  مربی  چند  نظر  زیر 
شروع تمرینات تیمی بازیکنان از آمادگی بدنی مناسبی 

برخوردار باشند و دچار افت بدنی نشوند.

از  تیم  آرمان گهر  دروازه بان  سینکی  روزبه   
دید کارشناسان فرتاک ورزشی بهترین دروازه بان 
این  به عنوان مربی  انتخاب شد، نکونام  لیگ یک 

دروازه بان چه صحبتی در این راستا دارد؟
شب  نان  از  خوب  دروازه بان  یک  داشتن  من  نظر  به 
بسته  تیم  موفقیت یک  و ۵۰ درصد  است  واجب تر  هم 
سینکی  روبه  با جذب  ما  قبل  فصل  دارد.  دروازه بان  به 
روزبه  داشتیم.  دروازه بانی  پست  در  خوبی  انتخاب 
آرمانی  شرایط  در  و  است  خوبی  و  باتجربه  دروازه بان 

وجودش برای هر تیمی نعمت است.

فصل  این  در  روزبه  که  عملکردی  به  توجه  با   
این  از  باشگاه  مدیران  فصل  پایان  از  بعد  داشت، 
دروازه بان و نکونام مربی اش تقدیر به عمل آوردند؟

فعال تمرینات تیم به تعطیلی رفته، با توجه به شناختی 
از سرگیری  با  باشگاه و کادر فنی دارم،  از مدیریت  که 
باشگاه  مسوولین  فرصت  اولین  در  مطمئنم  تمرینات 

تقدیر و تجلیل به عمل خواهند آورد.  

 از دیگر دروازه بان های تیم آرمان گهر در فصلی 

که گذشت بگویید؟
مهدی زنجانی دروازه بان ۳۳ ساله اصفهانی آرمان گهر 
۱۱ بازی گلر دوم تیم بود که در ۹ دیدار فیکس بازی 
کرد و ۲ کلین شیت داشت. امیرحسین زرندی دروازه بان 
۲۱ ساله سیرجانی تیم در دیدار با رایکا بابل درون دروازه 
ساله   ۱۷ دروازه بان  محمدی  مهدی  ایستاد.  آرمان گهر 

سیرجانی تیم ۹ بازی گلر دوم بود.

 برای فصل پیش رو دروازه بان جذب می کنید؟
برای  آتی  در فصل  تیم  و سرمربی  مدیریت  اگر  البته 
همکاری روی بنده نظر داشته باشند؛ با توجه به شرایط 
داریم.  گلر  به  نیاز  درصد   ۱۰۰ تیم  دروازه بان های 
چنانچه  هست،  سرباز  زیاد  احتمال  زرندی  امیرحسین 
مرخصی دوران خدمت بگیرد در آرمان گهر حفظ خواهد 
شد. مهدی محمدی دیگر گلرمان از چند تیم لیگ یک 
و برتر پیشنهاد دارد، باید شرایط سنی و فنی محمدی 
سال  چند  به  نیاز  دروازه بان  این  گرفت،  نظر  در  هم 
که  اصفهان هم  اهل  زنجانی  مهدی  دارد.  بیشتر  تجربه 
قراردادش تمام شده. روزبه هم طبق قراردادی که برای 
این فصل دارد باید با مسوولین باشگاه به توافق برسند. با 
توجه به پیشنهادهای روزبه  و شرایط دیگر دروازه بان ها 
باید از همین االن به فکر جذب دروازه بان باشیم تا خدای 

ناکرده در جذب دروازه بان دقیقه ی نودی نشویم. 

 اشاره ای هم داشته باشید به دروازه بان های که 
قرار است جذب کنید؟  

می خواهیم،  اول  سطح  دروازه بان   ۲ حال  این  با 
در  گذشته  فصل  که  داریم  نظر  زیر  را  دروازه بان هایی 
لیگ یک بازی کردند. روزبه و  4 الی ۵ دروازه بان لیگ 
یکی جز اولویت هاهستند. با این شرایط کادر فنی باشگاه 
تصمیم  بهترین  برسد  توافق  به  با سینکی  آرمان گهراگر 

اتخاذ خواهد شد. 

 آینده دروازه بان های بومی سیرجان را چگونه 
می بینی؟

گلر  و من دو مربی  فتح آبادی  این چند سال رضا  در 
ارتقا سطح  برای  بودیم، مطمئنم  تخصصی در سیرجان 
انجام  زیادی  کارهای  سیرجانی  دروازه بان های  کیفی 
آموزش  زیادی  دروازه بان های  نکونام  آکادمی  در  شده، 
دادم، اکثر آنها در تیم های گل گهر و آرمان گهر مشغول 

بازی هستند.

 عملکرد دروازه بان های بومی که آموزش دادی 
را شرح می دهی؟

نیمکت  روی  بازی  چند   ۷۷ متولد  فخر آبادی  رضا 
گل گهر در لیگ برتر، فخرآبادی در پایه های گل گهر ۳ 

سال شاگردم بود.
امیرحسین زرندی متولد ۷۷ که امسال در لیگ یک 
برای آرمان گهر بازی کرد، زرندی در رده سنی نوجوانان 

از  و جوانان گل گهر مربی اش بودم، دروازه بانی که یکی 
عوامل صعود تیم آرمان گهر از دسته ۳ به دسته ۲ بود، 

۹۰ درصد بازیها درون دروازه قرار داشت. 
 ۹ گذشت  که  فصلی  در   ۸۱ متولد  محمدی  مهدی 
بازی به عنوان گلر دوم روی نیمکت آرمان گهر نشست، 
محمدی در پایه های  گل گهر ابتدا در پست مدافع بازی 
می کرد با پیشنهاد من تغییر پست داد و کار خود را در 

پست دروازه بانی ادامه داد.
امیر محمد علی پور متولد ۷۹ چند بازی روی نیمکت 
گل گهر در لیگ برتر نشست، علی پور از آکادمی گل گهر 
سنی  رده  در  و  آموخت  خودم  پیش  را  فوتبال  الفبای 
نوجوانان و جوانان گل گهر هم مربی اش بودم، علی پور را 
با موافقت شهبا به صورت قرصی از گل گهر گرفتیم در 
اولین سال مرحله اول لیگ دسته ۳ در سن ۱6 سالگی 

برای آرمان گهر در لیگ برزگساالن بازی کرد.

 در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
مدیرعامل  هندیزی  علی الخصوص  باشگاه  ازمسوولین 
باشگاه، کادر فنی، تمام بازیکنان و هواداران عزیز کمال 
تشکر را دارم که با تالش خود در فصل اول حضورمان در 
لیگ یک با کسب رتبه ۱۱ جدول حفظ سهمیه کردیم. 
................................................................................................

     احیای دروازه بان سابق گل گهر در آرمان گهر 
روزبه سینکی؛ ترجیح می دهم در کنار خانواده ام آرمان گهر بمانم

لیگ  تیم های  اکثر  در  که  دروازه بانی  سینکی  روزبه 
یکی از جمله گل گهر بازی کرده، سینکی اوایِل آخرین 
کنار  تیم  فنی  کادر  از سوی  لیگ یک  در  فصل گل گهر 
به   گل گهر  تیم  از  شدن  رانده  از  پس  وی  شد.  گذاشته 
تیم لیگ یکی شهرداری ماهشهر پیوست و بعد از اتمام 
جذب  را  او  و  توافق  وی  با  آرمان گهر  فنی  کادر  فصل، 
کردند، این دروازه بان با عملکردی که این فصل در تیم 
از  یکی  خود  پست  در  که  کرد  ثابت  داشت  آرمان گهر 
سوی  از  هم  نهایت  در  است،  ایران  فوتبال  بهترین های 
کارشناسان فرتاک ورزشی به عنوان بهترین دروازه بان 
از اتمام  ایران پس  انتخاب شد. پسر پایتخت  لیگ یک 
لیگ فرسایشی امسال به شهر خود تهران بازگشت و در 
رادار چند تیم لیگ یکی و تیم لیگ برتری ماشین سازی 
برای فصل پیش رو قرار دارد، از این رو ما مصاحبه غیر 

حضوری با وی داشتیم که از نگاه تان می گذرد.   

چگونگی  از  گل گهر  تیم  سابق  دروازه بان   
پیوستن تان به تیم آرمان گهر دیگر تیم سیرجانی 

توضیح می دهید؟
درد  به  منتها  داشتم  زیادی  پیشنهاد    ۹۹-۹۸ فصل 
فوتبال نمی خورد چرا که این پیشنهادها از نظر مالی مرا 
راضی نمی کرد؛ از طرف باشگاه آرمان گهر تماس گرفتند 
تیم  دیگر  گل گهر  در  فصل  چند  اینکه  به  توجه  با  و 
از نظر مالی و پرداختی  بودم، احساس کردم  سیرجانی 
با توجه به خصوصیات  اینکه  شرایط خوبی دارد. ضمن 
سالم  و  ساده  آرمان گهر،  سرمربی  شهبا  قاسم  اخالقی 
بودنش دوست داشتم زیر نظر این مربی کار کنم. دیگر 
اینکه با بچه های بومی چون آقا حکمت، میالد صادقیان، 
الیاس نکونام مربی گلرهای آرمان گهر در ارتباط بودم با 

مشورت تیم آرمان گهر را انتخاب کردم.

 چه شد از باشگاه گل گهر جدا شدی؟
سال گذشته گل گهر بودم و با توجه به مشکالتی که 
مربی  زمانی  رسول  و  گل گهر  سرمربی  بگویچ  وینگو  با 
هفته  و  نشین  نیمکت  داشتم،  گل گهر  دروازه بان های 
مذاقم  به  نشینی  نیمکت  واقع  در  شدم.  اخراج  چهارم 

خوش نیامد و نتوانستیم با هم ادامه دهیم.

دروازه بان  سینکی  روزبه  کلی  عملکرد   
آرمان گهر سیرجان در فصلی که باالخره گذشت.

در فصل ۹۸-۹۹ لیگ یک از هفته ششم بازی اولم را 
برای آرمان گهر رده ۱۵ انجام دادم، نیم فصل اول خیلی 
کمک کردم و با رده ۱۳ نیم فصل را به پایان رساندیم. 
 4 و  پیچید  پایم  مچ  بادران  با  بازی  دوم  فصل  نیم  در 
هفته از هفته ۲۲ تا هفته ی ۲۷ نتوانستم به میدان بروم، 
بعد از اتمام مصدومیتم ۷ هفته بازی کردم و هفته آخر 
درون  زرندی  آقای  بودم  محروم  اینکه  به  توجه  با  هم 
دروازه  درون  بازی  در ۲4  این فصل  در  ایستاد.  دروازه 
آرمان گهر ایستادم،۹ کلین شیت داشتم و فقط ۲۲ گل 

دریافت کردم.

 مقابل کدام تیم ها کلین شیت کردی؟
 ۹۰ اراک،  آلومینیوم  شیراز،  فجرسپاسی  با  تقابل  در 
ارومیه، خونه به خونه بابل، مس رفسنجان، مس کرمان، 

قشقایی شیراز، هوادار تهران و علم و ادب تهران.

 سنگربانی سینکی در چند بازی منجر به برد و 

گرفتن 3 امتیاز شد؟
در بازی های که درون چارچوب آرمان گهر بودم مقابل 
۹ تیم با برد از زمین بازی بیرون آمدیم، تیم های چون؛ 
استقالل  اراک،  آلومینیوم  ارومیه،  سپید رود رشت، ۹۰ 
خوزستان، ملوان بندر انزلی، داماش گیالن، علم و ادب 
هوادار  و  شیراز  سپاسی  فجر  برگشت(،  و  )رفت  تبریز 

تهران.

 روزبه با آرمان یک فصل دیگر قرارداری، این 
فصل هم برای آرمان گهر بازی می کنی ؟

دارم،  قرارداد  دیگر  فصل  یک  آرمان گهر  با  دقیقا  بله 
منتها در قرارداد فصل دومم )فصل پیش رو( قید شده 

"توافقی" یعنی از نظر مالی باید به توافق برسیم.

از  پیشنهاد  چند  فصل  بازی های  اتمام  از  بعد   
دیگر تیم ها داشتی؟

از ۳ تیم لیگ یکی پیشنهاد داشتم، با ۲ مربی حضوری 
راستا  این  در  هم  مسوولین  از  یکی  با  و  کردم  صحبت 
از  یکی  با  هم  داخلی  قرارداد  یک  داشت.  تلفنی  تماس 

تیم های لیگ برتری بستم.

کدام  به  سینکی  رو  پیش  گزینه  چند  بین  از   
باشگاه نزدیکتر است؟

تبریز  سازی  ماشین  برتری  لیگ  تیم  با  من  واقع  در 
قرار داد داخلی بستم، طبق صحبت های انجام شده قرار 
بر این شد به عنوان گلر اول به این تیم برم، ولی متوجه 
شدم گلر لیگ برتری هم مد نظر این باشگاه هست که 
با  طرفی  از  دارد؛  من  نسبت  به  باالتری  داد  قرار  رقم 
باشگاه  محترم  مدیر  هندیزی  آقای  با  که  صحبت هایی 
ترجیح  داشتم  تیم  سرمربی  شهبا  قاسم  و  آرمان گهر 
دادم به تبریز نروم. در هفته ی آتی با آقای هندیزی قرار 
مالقات گذاشتم و صحبت در مورد فصل جدید البته ۳ 
پیشنهاد لیگ یکی هم دارم ولی اگر لیگ برتر نروم در 
گهر  آرمان  خانواده  کنار  در  می دهم  ترجیح  یک  لیگ 

بمانم.   

 مشکالتی که تیم آرمان گهر سال اول حضورش 
در لیگ یک داشت؟

زمین فوتبال یکی از واجبات تیم داری هست، اصول 
است.  استاندارد  زمین  داشتن  تیم هم  اولیه یک  نیاز  و 
مشکل بزرگ با شگاه آرمان گهر نداشتن زمین اختصاصی 
باشگاه  طبیعی  چمن  زمین  آرمان  تمرینات  بوده، 
شهرداری نجف شهر بود، زمینی که جلوی دروازه هایش 
خراب بود و سرمربی مجبور به کوتاه کردن زمین می شد 
که ابعاد زمین به هم می ریخت. بارها من دروازه بان در 

زمین بدون خط  کشی و با طول کم تمرین کردم.
تیمی  دو  اراک  آلومینیم  و  رفسنجان  مس  تیم های 
برتر، شرایط خوبی داشتند، زمین  لیگ  به  صعود کرده 
گل گهر  ببینید حتی  شما  عالی هست.  اراک  آلومینیوم 
در فصلی که گذشت به خاطر نبود امکانات کافی برای 
حضور درلیگ برتر از اول فصل تا آخر فصل تهران بود 
سخت  مشکل  اگر  سیرجان  می آمد،  به  بازی ها  برای  و 
آرمان گهر حداقل ۲  نمی رفت.  تهران  به  نداشت  افزاری 
زمین استاندارد می خواهد، در مجموع سیرجان برای تیم 
داری حداقل باید 6 زمین استاندارد تمرین داشته باشد.

      
 دروازه بان فصل 98-99 آرمان گهر سابقه بازی 
در کدام تیم های لیگ یک و برتر فوتبال ایران را 

دارد؟
لیگ برتر سال ۸4 دروازه بان سوم استقالل تهران بودم 
سالی که این تیم پایتخت و پر طرفدار از دروازه بان های 
بزرگی چون رحمتی و طالب لو بهره می برد. لیگ یک اکثر 
تیم ها بازی کردم، تیم هایی چون همای تهران، استقالل 
جنوب تهران، کاوه تهران، مس سرچشمه، استقالل اهواز، 
تبریز،  ماشین سازی  هرمزگان،  آلومینیم  زمینی،  نیروی 
گل گهر سیرجان سال ۹4 به سرمربیگری نامجومطلق )از 
سال ۹۰ به بعد نامجو هر موقع سرمربی بوده در تیمش 
حضور داشتم(، یک نیم فصل خیبر خرم آباد، شهرداری 
گل گهر  برگشتم  دوباره  ماهشهر،  شهرداری  بندرعباس، 
اما این بار با سرمربیگری وینگو که تیم فصل ۹۷ رفتم به 
ماهشهر و فصل ۹۸-۹۹ به آرمان گهر پیوستم . آرمان گهر 

سیرجان.

چگونه  را  سیرجان  دروازه بان های  آینده   
می بینی؟

 ۳ و  دارد  زیادی  خوب  دروازه بان های  سیرجان 
تجربی  با  و  جوان  مربی  نکونام  نظر  زیر  که  دروازه بانی 
بازیکنانی چون امیرحسین زرندی، مهدی  کار می کنند 
دارند.  پیش  در  خوبی  آینده  فخرآبادی  رضا  محمدی، 

زرندی آینده فوتبال سیرجان هست.  

الیاس نکونام مربی دروازه بان های آرمان گهر؛

وجود روزبه سینکی برای هر تیمی نعمت است
 دروازه بان های زیادی به گل گهر و آرمان گهر تحویل دادم

       مرتضی شول افشارزاده
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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 سال89 توسط مهرناز 
توسط   9۶ 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 ۲8 زیر گروه 
یک کنکور علوم تجربی سال 9۲، رتبه ۴علوم 
پایه، رتبه یک آزمون پیش کارورزی  پزشکی 
رزیدنتی سال 99  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 4سال 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 4۰ 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 1۷شهریور 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.



ویترین آخر

بهارنیوز: ساختار نظام سیاسی کشور از ابتدای انقالب محل نقد 
و نظر بوده است. بعد از گذشت بیش از سه دهه از اصالح قانون 
اساسی و کاهش قدرت نظارت مجلس بر دولت با حذف جایگاه 
نخست وزیری، عده ای نمایندگان مجلس دهم معتقدند »برای 
تسهیل امور کشور و تقویت نظارت مجلس بر دولت الزم است در 
کشور برای مدتی نظام پارلمانی حاکم شود«. احمد توکلی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر گروهی از نمایندگان 
برای تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی گفت: مطمئن 
نیستم االن زمینه ای برای این تغییر وجود داشته باشد چون االن 
کشور گرفتاری های مهمتری دارد که باید بیشتر فکرها روی حل 
آنها متمرکز شود. معتقدم سرعت در حل این مشکالت ضروری 
است و مشغول شدن به اموری که اگر نتیجه ای داشته باشد 
بلند مدتی است، به صالح نیست. با اشاره به مشکالت اولویت دار 
کشور، افزود: امروز گرفتار مسئوالن بی دغدغه هستیم که عده ای 

که اصال دغدغه مردم را ندارند.
اداره کشور  برای  نامناسب  الگوهای   فساد در سیستم است. 
می کند.  بیچاره  دارد  را  همه  منافع  تعارض  شود.  می  تعقیب 
است.  ظالمانه  و  ناعادالنه  وحشتناک  درآمد  توزیع  همچنین 
اختالف طبقاتی در جامعه بی داد می کند که بر اثر آن استخوان 
مردم در حال خورد شدن است. اینها دردهای اصلی هستند.وی 
درباره تأثیر تقویت اختیارات مجلس برای ساقط کردن دولت و 
تغییر نخست وزیر در زمان هایی کمتر از 4 سال، یادآور شد: برای 
آنکه چنین تغییرات ساختاری را انجام دهیم محتاج به تفاهم ملی 
هستیم. اعمال تغییرات ساختاری سیاسی به این معنا که وزن 
مجلس در برابر دولت باال برود تا دولت از درون مجلس انتخاب 
شود، مقدمه هایی الزم دارد. وی افزود: برای حاکم کردن نظام 
پارلمانی نیاز است آنقدر در جامعه راجع به آن حرف زده شود که 

برای اکثریت مردم موضوع جا بیفتد. 
حال آنکه االن مردم نمی توانند به چنین مسائلی توجه کنند 
گرفتاری  این  از  بسیاری  علت  هستند.  گرفتار  بدجوری  چون 
ها برآمده از دولتمردان است.این فعال سیاسی تأکید کرد: اگر 
یک مجلس بخواهد نظارت قوی بر دولت کند با همین قوانین 
و ساختار کنونی نیز می تواند این کار را انجام دهد. امروز بیشتر 
تمرکز نمایندگان مصروف اهداف جزیی و منطقه ای است، آنها 
بعد از جلسه علنی روزچهارشنبه به حوزه های انتخابیه می روند و 
صبح روز یکشنبه با خستگی زیاد خود را به صحن علنی مجلس 
نمی توانند  که  است  معلوم  در چنین وضعیتی  آنها  می رسانند. 
اینکه  بیان  با  بگیرند.توکلی  را  دولت  قانون شکنی های  جلوی 
مشکل اصلی امروز کشور ساختاری نیست، افزود: تفاوت بین نظام 
پارلمانی و نظام ریاستی آنقدر نیست که بتواند در اداره کشور 
تحول ایجاد کند. آنچه امروز تحول ایجاد می کند ایمان و وفاداری 

به اسالم و ایران است.

آفتاب  نیوز: جمعی از تشکل ها و احزاب سیاسی اصالح طلب در واکنش به برخی احکام 
صادره برای فعاالن سیاسی این جناح، به رییسی نامه نوشتند. در بخشی از این نامه 
آمده است: »احزاب و تشکل های سیاسی امضاکننده این نامه از شما به عنوان رییس 
قوه قضاییه انتظار دارند ضمن دستور تجدیدنظر در این پرونده و پرونده های مشابه، 
ترتیبی اتخاذ فرمایید تا احزاب و تشکل های سیاسی در ایفای وظیفه انتقال مسالمت آمیز 

مطالبات جامعه به مسووالن، قوه قضائیه را در کنار خود ببینند نه در مقابل خود.

آفتاب  نیوز: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از پرداخت 
پنج هزار و 4۰۰ میلیارد تومان پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 
۹۸ در تمامی استان ها ازجمله تهران تا ظهردیروز )سه شنبه( خبر داد. الهیار 
ترکمن با قدردانی از دولت تصریح کرد: با همکاری دولت و دستور مستقیم 
رییس  جمهوری روز شنبه ۱۵ شهریورماه اعتبار مالی به صورت کامل و نقدی 

تأمین شد. 

       گوناگون

نامه 26 حزب اصالح طلب به رییس  قوه قضاییه

هیچکس مجاز نیست دانش آموزان را ملزم به حضور در 
مدارس کند

پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته ٩٨ پرداخت شد

عقب گرد بورس به کانال یک میلیون و 5۰۰هزار واحد

آفتاب  نیوز: براساس آخرین آماری که 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه )سمات( ارائه داده، در سه 
ماهه بهار سال جاری دولت در مجموع 
درآمد  تومان  میلیارد   ۳4۸ و  سه هزار 
و  بورس  در  سهام  معامالت  از  مالیاتی 
فرابورس کشور داشته که این میزان هفت 
درصد از کل درآمد مالیاتی معامالت سهام 
در سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده و نزدیک به 
۱۱ برابر درآمد مالیاتی کل سال ۱۳۹۷ 

است.
درآمد مالیاتی دولت از این معامالت با 
رشد ۹۰درصدی از ۳۳۱ میلیارد تومان در 
سال ۹۷ به سه هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان 
در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده بود که این 
میزان در سال جاری نیز در حال تجربه 

یک رشد اساسی چشمگیر است؛ 
براساس این گزارس، در قیاس ماهانه 
ماه های  در  دولت  مالیاتی  درآمد  نیز 
فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به 
ترتیب حدود ۷۲۲ میلیارد تومان، هزارو 
64۸ میلیارد تومان و هزارو ۱۷۷ میلیارد 
تومان است که هر کدام از آن ها بین 6۰ تا 
۸۰ برابر درآمد مالیاتی دولت از معامالت 
 ۱۳۹۷ سال  مختلف  ماه های  در  سهام 
است. کارشناسان اعالم کرده اند که برآورد 
درآمد مالیاتی در شش ماهه سال جاری 
این  با  است.  تومان  میلیارد  هزار  تا ۱۰ 
نقدینگی  ورود  تداوم  شرط  با  و  اوصاف 
سرمایه گذاری،  و جذب  سرمایه  بازار  به 
بازار  از  دولت  مالیاتی  درآمد  احتماال 
سرمایه، بیش از برآوردی است که سمات 

ارائه داده است.

برآورد درآمد مالیاتی 1۰ هزار 
میلیاردی در ۶ ماه

در  اقتصاددان،  شقاقی شهری،  وحید 
این  دریافت  که  پرسش  این  به  پاسخ 
می تواند  اندازه  چه  تا  مالیات  میزان 
یاری رسان دولت در شرایط کسری شدید 
بودجه باشد، می گوید: درآمد مالیاتی ۳.۵ 
هزار میلیارد تومانی دولت در سه ماهه بهار 
به  تقریبا  اکنون که  سال جاری دولت، 
شش ماه از سال می گذرد، طبق برآورد ها 
به نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
این اقتصاددان در ادامه می گوید: ۱۰ 
توجهی  قابل  رقم  تومان  میلیارد  هزار 
است و اگر درآمد مالیاتی به همین ترتیب 
می تواند  کند،  پیدا  ادامه  سال  پایان  تا 
بخشی از کسری بودجه دولت ناشی از 
حذف درآمد های نفتی کشور را پوشش 
دهد. البته باید دید بازار سرمایه با همین 
شتاب که در ماه های اخیر داشته، ادامه 
پیدا کند و نقدینگی را از بازار جذب کند.

به گفته او، هرچقدر بازار سرمایه توسعه 
پیدا کند، می تواند محل مطمئنی برای 
دولت  برای  مالیاتی  پایدار  درآمد های 

باشد.
بهره گیری دولت از بازار سرمایه

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی 
نیز دراین باره می گوید: در ماه های ابتدایی 
سال تا همین یک ماه پیش، بازار سرمایه 
و  یافت  افزایش  باالیی،  بسیار  شتاب  با 
این مسئله مطرح شد که سهم کارمزد 
دولت از معامالت بورس رقمی میلیاردی 
می افزاید:  فیاضی  است.  قابل توجه  و 

بتواند  دولت  هرچقدر  عادی  شرایط  در 
فعالیت های  از  و  کرده  ایجاد  شفافیت 
کند،  دریافت  مالیاتی  درآمد  اقتصادی، 
این  بتواند  باید  اما  است،  خوبی  اتفاق 
شفافیت را به تمامی بخش های اقتصادی 
تسری دهد و از بنگاه های بزرگ مقیاس 
یا فعالیت های سوداگرانه مالیات دریافت 

کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: 
دولت  که  می شود  بغرنج  مسئله  وقتی 
فقط در شرایطی که در مضیقه مالی قرار 
می گیرد، اقدام به دریافت مالیات می کند 
که این شائبه را ایجاد می کند که دولت 
در حال موج سواری بر شاخص های بازار 
سرمایه است و از طریق حمایت از بورس، 
مانند  سازمان ها  برخی  به  خود  بدهی 
سازمان تأمین اجتماعی را به بازار سرمایه 
احاله می دهد. به گفته او، این اتهام به 
دولت وارد است که در حال موج سواری 
بر امواج خروشان بورس در شرایط مضیقه 
مالی است که عمدتا به سهام داران خرد 
ضربه وارد می کند. به ویژه در شرایطی که 
بازار سرمایه دچار نوسان یا افت می شود. 
فیاضی تصریح می کند: بسیاری از نهاد ها 
پرداخت  از  که  دارند  وجود  بنیاد ها  و 
مالیات معاف اند و عمال چیزی وارد خزانه 
دولت نمی شود. اگر دولت و مجلس اتفاق 
نظر داشته باشند، می توانند از این بخش 
مهم اقتصادی مالیات دریافت کنند، زیرا 
هماهنگی  )شورای  آن  قانونی  ظرفیت 
اقتصادی سران قوا( نیز وجود داشت که 
می توانستند از این طریق، موانع قانونی 
آن را نیز برطرف کنند، اما چنین نکردند.
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موج سواری روی بورس

فقدان نظارت شهرداری بر پروژه های پیاده رو- خیابان دهخدای شمالی

ایسنا: وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هیچکس مجاز نیست که دانش آموزان را 
ملزم به حضور در مدرسه کند؛ اگر کسانی به هر دلیلی ترجیح می دهند که به صورت 
غیرحضوری آموزش ببینند، اشکالی ندارد و ما به صورت غیرحضوری آموزش آنها را ارائه 
می کنیم اما به هر صورت، آموزش حضوری در مدارس ما برقرار خواهد بود و هر تعداد از 

دانش آموزان که مراجعه کنند ما اولویت را به آموزش حضوری می دهیم.

ایسنا: حدود دو ماه پس از اجرایی شدن سیاست جدید دولت در یکپارچه سازی 
صدور کارت های بازرگانی، سرپرست وزارت صمت اعالم کرده که اجرای کامل این 
طرح به مدت دو ماه به تعویق خواهد افتاد. پس از حواشی که در مسیر صدور 
کارت های بازرگانی با محوریت اتاق بازرگانی به وجود آمد سرپرست جدید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که دولت، خود نقش محوری در تایید و توزیع 

این کارت ها ایفا خواهد کرد.

صدور کارت بازرگانی دوباره آزاد شد

ایسنا: حرکت نزولی شاخص کل بورس همچنان ادامه دارد و این شاخص دیروز 
با بیش از ۳۷ هزار واحد کاهش به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عقب گرد 
کرد. معامالت دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار 
با ۳۷۱4۵ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید. شاخص کل 

با معیار هم وزن نیز 4۵۸۸ واحد کاهش یافت و رقم 4۳۲۲۵4 واحد را ثبت کرد.

زوم

فروش انواع کولر گازی اسپلیت

فروش - نصب - سرویس - تعمیر

09132477057 -09136360013

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

۰۹۱۳ ۲۷8 ۳۰۵۲/۰۹۱۳ ۱۴۵ ۲۶۴۳
۵۰۳۶ ۲۳۰ ۰۹۱۹ خدائی

ملی  شناسه  و   477 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شوکا  پیمانکاری  و  باربری  نقل  و  حمل  شرکت 
10860516407 به استناد احکام و آراء قضایی دادگاه ها مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در اجرای 
دادنامه هایشماره 9809973431200190 مورخ 1398/02/30 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان و 
9809973413201649 مورخ 1398/11/03 شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان کرمان شرکت مذکور منحل و آقای 

محمد حسن خراسانی به شماره ملی 3071671229به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: ٩74٩43(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری و پیمانکاری شوکا
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