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مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان کرمان استفاده از بخاری نفتی در مدارس 
را ممنوع اعالم کرد و گفت: آمادگی جایگزینی بخاری نفتی با بخاری های استاندارد 

را داریم و در صورت مشاهده از بخاری نفتی در مدارس با متخلفان برخورد می شود.
رضایی در جمع کارکنان حوزه ستادی آموزش و پرورش استان کرمان با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش عشایری مصداق 

عینی عدالت آموزشی و از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی است.    

استفاده از بخاری 
نفتی در مدارس 

ممنوع است

افتتاح بزرگ ترین موزه صوت و تصویر کشور در کرمان
به مناسبت هفته دولت بزرگ ترین موزه صوت و تصویر کشور با حضور معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی، معاون عمرانی استاندار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی و جمعی دیگر از مسئوالن 
استان افتتاح شد.   جواد واحدی معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
یکشنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۱ در حاشیه افتتاح این موزه، اظهار کرد: این موزه در خانه قاجاری وزیری کرمان را ه اندازی 
شده که دارای ۶ هزار متر عرصه و اعیان است.او گفت: برای بازسازی این خانه ۷۶ میلیارد تومان تاکنون هزینه شده و ۳۰۰ 

قطعه وسایل صوت و تصویر جمع آوری شده است.    

تِب تنِد مجری گری و مجری شدن در سیرجان آن قدر 
رواج گرفته است که دور از ذهن  نیست اگر به زودی از 

هر خانواده ای دو نفر مجری شوند! 
یکی از گروه های سنی ئی که هدِف تبلیغ هستند برای 
به روی صحنه رفتن، کودکان هستند.  مجری شدن و 
کلمات  با  را  سنگین  متن های  مجبورند  که  کودکانی 
قلمبه سلمبه حفظ کنند و بعد با دلهره  فراوان آن را در 

جمع اجرا کنند. 
ابولفضل عمادآبادی  شاعر و داستان نویس اهل سیرجان 
است.  سیرجان  در  جریان  این  منتقدان جدی  از  یکی 
و  می ایستد  تب  این  مقابل  نقطه ی  در  عمادآبادی 
می گویند  رشد  و  تربیتی  علوم  دانشمندان  می گوید: 
کودکان زیر هفت سال فقط باید بازی کنند. اگر آموزشی 
هم باشد فقط از طریق بازی هدایت شده باشد. من وقتی 
کودکی می بینم که متنی طوالنی را حفظ کرده، بعید 
می دانم از طریق بازی این اتفاق انجام شده باشد. موضوع 
دیگه خود بحث فن بیان است که مستلزم تمرین های 
از این دوستان خودشان  روزانه روی صداست. بسیاری 

صداهای تربیت شده ندارند.«
از نظر عمادآبادی وادار کردن کودک به تربیت صدا کار 
عبثی ست: »مساله دیگر وضعیت بحرانی کودک در یک 
کالس آموزشی مبتنی بر حفظ و یادگیری است. آن هایی 
احساس  بیهوده  هستند،  مستعدتر  زمینه  این  در  که 
زندگی  مسیر  ادامه  در  است  ممکن  و  می کنند  بزرگی 
توقع دیگری از خودشان داشته باشند. آن هایی هم که 

توانایی کمتری دارند، سرخورده می شوند.«
برگزاری  مسوولیت  که  همشهری  شاعر  این  نگاه  از 
معراج  موسسه  در  نیز  را  مختلفی  فرهنگی  برنامه های 
اندیشه گل گهر دارد؛ مساله دیگر چشم و هم چشمی بین 
والدین برای این موارد است که بچه ها را در یک فضای 

رقابتی آسیب زا در  خانواده قرار می دهد.
شعرخوانی که نگرانی ندارد

اما سخن تازه برای شنیدن نظری دیگر به سراغ مرتضا 
اسدی از مجریان جوان سیرجان می رود. اسدی کالس 
آموزش مجری گری و فن بیان هم برای بچه ها می گذارد. 
برای  از چه سنی  بچه ها  که  این می پرسم  درباره  او  از 
آموزِش اجرا در کالس هایش ثبت نام می کنند و اصولی 
نکاتی است؟  برای شان تدریس می شود، شامل چه  که 
و در اینکه بچه هایی که در کالس ها ثبت نام می کنند، 
آنجا  مجری گری  حرفه  به  خودشان  عالقه ی  با  معموال 

هستند یا به اصرار پدر و مادر؟
که  هست  سالی  هشت  »هفت  می دهد:  پاسخ  اسدی 

بچه هاشان  کردن  صحبت  به  سیرجانی  خانواده های 
لهجه  بدون  و  نزند  تپق  بچه  اینکه  می دهند.  اهمیت 

صحبت کند و اعتماد به نفس داشته باشد.«
اسدی فکر می کند این از جنبه های مثبت ماجراست 
زیرا: »ارتباط کودک با جامعه بهتر شکل می گیرد و به 

خودی خود ارزشمند است.«
کالس های  درباره  همشهری  جوان  مجری  این 
می کند،  برگزار  بچه ها  برای  خودش  که  آموزشی ئی 
چنین می گوید: »من بعد از ۱2 سال تصمیم گرفتم در 
سیرجان تدریس فن بیان، اجرا و شعر خوانی را انجام 
بدهم. هرچیزی باید پشتوانه علمی داشته باشد. کسی 
بتواند  باید  بشود  خوب  بیانش  و  کالمش  بخواهد  که 
شعر را خوب بخواند. پیران قدیمی چرا واضح تر صحبت 
می کردند چون در مکتبخانه حافظ و سعدی می خواندند. 
دانشگاه  در  بیان  فن  بر  تاثیر شعرخوانی  علمی  نظر  از 
هاروارد ثابت شده است. شعرخوانی موجب می شود افراد 
کمتر دچار تپق شوند. بچه ای که سر کالس من بیاید، 
بیان. ده  تقویت  برای  را گذاشته ام شعرخوانی  پایه  من 
جلسه. جلسه ششم و هفتم مشخص می شود که بچه 
صداش  یا  نه.  یا  دارد  را  جمع  توی  کردن  اجرا  جربزه 
یعنی  بیفتد  راه  شعرخوانی  بشود.  خوشگل  می تواند 

کالمت به سطحی مناسب رسیده و تمرین های بعدی 
برای ارتباط چشمی و زبان بدن است که موقتا در مرحله 

اول راه بیفتند.« 
اسدی درباره اینکه چرا خانواده ها اصرار دارند کودکان 
می گوید:  بفرستند،  کالس ها  این  به  را  خردسال شان 
»خانواده ها دغدغه پیدا کرده اند که بچه ها  خوب صحبت 
کنند. باز دغدغه دارند که نکند یکی دوسال دیر بشود 
و بچه دیگر نتواند خوب صحبت بکند. پیش خود من 
از پنج سال میارند. من زیر شش سال خیلی کم قبول 
می کنم. مگه اینکه بفهمم استعداد خاصی دارد.  چرا که 
برای شروع شعرخوانی حتما سواد خواندن و نوشتن اولیه 
را باید بلد باشند. ترجیح من سن هشت سال است اما 

خانواده ها چهار ساله هم می فرستند.«
خانواده ها  که  دارد  تاکید  همشهری  مجری  این 
فقط  و  نیست  فرزندشان  شدن  مجری  دغدغه شان 
دغدغه ی کالمی و بیانی دارند: »دوبلوری و اجرا حاشیه 
است. فن بیان و فن کالم و زیبا صحبت کردن پسر و 

دخترشان اهمیت دارد.« 
در  وغیرحرفه ای  نابجا  آموزش  که  دارد  قبول  اسدی 
زمینه فن بیان در سیرجان وجود دارد اما در کنار آن از 
کارنامه ی خودش دفاع می کند: ما فقط با بچه ها تمرین 

و سعدی  خوانی  حافظ  بعدی  در سطوح  و  شعرخوانی 
خوانی و شاهنامه خوانی می کنیم. هرچیزی آموزش های 
و  مطالعه  با  کنند  دقت  مردم  دارد.  را  خودش  اصولی 
تحقیق در این باره جلو بروند و پول و سرمایه ونگذارند 
نفس کاذب  به  اعتماد  آموزشی غلط دچار  بچه در  که 
عاطفی  و  روحی  ضربه  دچار  باال  سنین  در  زیرا  بشود. 

می شود.«
اینکه کالس های فن بیان با لهجه های محلی زاویه دارند 
و بچه را دچار ضعف اعتماد به نفس در زمینه صحبت 
کردن با لهجه می کنند نیز از نظر اسدی مبنایی ندارد: 
»در کالس فن بیان، لهجه انکار نمی شود. فقط تمرین 
گویش  و  لهجه  با  است.  معیار  زبان  با  کردن  صحبت 
همان  مردم  اختصاصی  که  محلی  در  می شود  محلی 
محل دعوتند، اجرا کرد. اما در غیر این صورت اجرای با 
لهجه توسط مجری نه توسط حضار و مخاطبان فهمیده 

می شود و نه قشنگ است.«
بار کمبود پدر و مادرها بر دوش فرزندان!

یلدا صدوقی روانشناس کودک است. از او درباره تب تند 
اجبار بچه ها و نوجوانان در سیرجان برای مجری شدن و 

آثار این فشار خانواده ها بر بچه ها می پرسم. 
او ناکامی والدین در دوران کودکی و نوجوانی شان را در 
بروز این پدیده بی تاثیر نمی داند:  »کمبودهایی که پدر 
و مادر در محیط های اجتماعی داشتند حاال این طور با 
پرورش بچه این کمبود خودشان را می خواهند جبران 

کنند و در این رشته فن بیان و اجرا ، دیده شوند.«
به نظر صدوقی فشار والدین به بچه ها در هر رشته ای 
آداب  در  درس،  »در  دارد:  هم  عواقبی  و  دارد  وجود 
اجتماعی، در ورزش، در هنر و... همه جا والدین توقعات 
زیادی از بچه دارند و کمال گرایی می کنند. بدون توجه 
و  کودک  عالقه های  به  بی توجه  بچه،  آن  توان  حد  به 
نوجوان و استعدادهای او. والدین می خواهند فرزندشان 
در همه چیز بهترین باشد! و این توقعات آثار بد روانی 
برای کودک و نوجوان دارد. از کاهش عزت نفس تا انزوا 

و افسرگی و گرایش به تنهایی.«
این روانشناس تاکید دارد که والدین نباید مانع بازی 
و شادی وکودکی کردن فرزندشان بشوند و باید اجازه 
بدهند کودک متناسب با سنش هرچیزی را دنبال کند.

او افت تحصیلی برخی دانش آموزان را نیز نتیجه همین 
توقعات زیاد والدین می داند و به عنوان یک روانشناش 
چنین  جای  به  می کند  خواهش  مادرها  و  پدر  از 
چیزهایی روی آموزش غیرمستقیم مهارت های زندگی 
قبیِل»حل  از  مهارت هایی  کنند.  تمرکز  فرزندشان  به 
مساله، تفکر خالق، تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، 

تصمیگری، کنترل هیجان ها و...«

      سمیرا سرچمی

خبــر

کودکان سیرجانی ابزاری
 برای شوآف پدر و مادرها!

طاهره سادات فاطمی* 
همه ی پدر و مادرها دوست دارند کودکانی با اعتماد بنفس باال و فن بیان 
قوی داشته باشند. تا اینجای مساله، عجیب به نظر نمی رسد اما وقتی کودک 
دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر عقده های کودکی و نوجوان خودمان 
شود و وسیله ای برای پز دادن و بقول غربی ها شوآف، مساله بغرنج می شود. 
چرا تب تند کالس های فن بیان در سیرجان هرگز فروکش نمی کند؟ چرا 

سیرجان بیشتر از تمام شهرهای استان مدرس و استاد فن بیان دارد؟
اساتیدی که هنوز تا استاد بودن راه درازی در پیش دارند و بعضا مورد تایید 
هیچ استاد سخنی نیستند؟ بگذریم.. من بعنوان یک والد باید در این موارد 

آگاهانه تر قدم بردارم. چرا دوست دارم بیان کودکم خوب باشد؟ 
تا در جامعه از حقش دفاع کند؟ 

تا در میهمانی ها بدرخشد و شعر بخواند و همه به به و چه چه کنند و چشم 
خاله و عمو و... را بگیرد؟ تا در مدرسه اجرا داشته باشد و همه برایش کف 
بزنند؟ چرا نباید لحظه ای فکر کنم ممکن است فرزند من از نظر بیان به 
قدرتمندی سایرین نباشد و با مقایسه غلط با مجریان کودک و نوجوان و 
حتا مقایسه با اساتیدی!!! که هیچ کدام از استانداردهای سخنوری را ندارند 

به او ضربه میزنم.
پدر و مادر عزیز

دست از سر کودکان معصوم بردارید. فرزند شما با شرکت در این کالس های 
غیر استاندارد فقط راه غلط را می آموزد.تمام بچه های فن بیان رفته مثل هم 
حرف می زنند. آن هم به غلط.مثل هم شعر می خوانند و غلط. مثل هم رفتار 
می کنند و غلط چرا فرزند شش ساله ی شما باید اشعاری را حفظ کند که 
هیچ لذت و درکی از آن ندارد و حتی معنای آن را هم نمی داند؟ پس کی 
زمان لذت بردن از شعرها و قصه های کودکانه است؟ می خواهید فرزندی با 

اعتماد به نفس باال و فن بیان قوی داشته باشید؟ 
برایش قصه بگویید) به شیوه های صحیح( برایش کتاب های مناسب سنش 
را بخوانید. برایش شعرهای قشنگ کودکانه بخوانید و ببینید بعد از دو سه بار 
شعر خواندن چطور شعرها را حفظ می کند و قرار نیست ساعت ها خودتان و 

او را زجر بدهید تا شعرهای بزرگساالن را حفظ کند.
اگر فرزندپروری برای تان مساله است، پس دست از فرزند آزاری بردارید و 
با شیوه های غلط خودتان را گول نزنید. شما با پول خرج کردن و شهریه ی 

کالس های غیراستاندارد را پرداخت کردن، والد خوبی نخواهید شد.
برای فرزندان تان وقت بگذارید و اجازه ندهید در کالس های سخنوری اعتماد 
به نفسش زیر سوال برود. کودک نباید  فکر کند که چون نتوانسته حرف بزند 
و برای افتخار کردن شما به او وارد این فضاهای مسموم رقابتی شده است.

لطفا بچه ها را دستاویزی برای پز دادن قرار ندهید و کودک خود را هرگونه 
هست بپذیرید . پذیرش نقطه ی شروع آرامش شماست.

                  *کارشناس ادبیات و مدیر انجمن مادران قصه گوی سیرجان

    خبر
شدت گرفتن تب خانواده های سیرجانی برای آموزش فن بیان به کودکان؛ 

بچهمجری!
صفحه 3
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آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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

09135320842-09132794372

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید یک دستگاه کمپرسور 

ROTARY با برند AERZEN  مورد نیاز کارخانه احیا 

مستقیم شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

خرید یک دستگاه کمپرسور ROTARY با برند AERZEN  مورد نیاز 
کارخانه احیا مستقیم شماره یک   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛
 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول 
می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثــر تا تاریخ   1401/06/27  ساعت 14:00 
به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پاکات خود  تحویل  به  نسبت 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک الزم  جهت ارسال: 
*نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 15.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

   کدپستی: 7814474320  _   شماره تماس034-42251193

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co   ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری(
واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید یک دستگاه 

باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 
خرید یک دستگاه باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 
از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛

 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول 
می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثــر تا تاریخ   1401/06/23  ساعت 14:00 
به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پاکات خود  تحویل  به  نسبت 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک الزم  جهت ارسال: 
*نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

   کدپستی: 7814474320  _   شماره تماس034-42251193

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co   ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری(
واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(   
به شماره 2001092962000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/06/09  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/17 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهار شنبه تاریخ 1401/06/30                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/07/02 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/06/22

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


