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روزان هم  یادداشت: 

خیانت 

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

 بیش از 27۰ هزار پرس غذای گرم  

بین نیازمندان کرمان توزیع شد

انتقال ویروس از کودک به کودک

 در مدارس خیلی نادر است

خطر طغیان بیماری هایی 

که از کشور پاک شدند! 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛

کسن سهم استان کرمان از وا

 آنفلوانزا پنج هزار عدد است

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:
درباره حضور دانش آموزان 

در مدرسه هیچ اجباری در کار نیست

8

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری مدیرکل تعاون
 کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به مناسبت هفته تعاون:

تعاونی  بهترین راه حل 

معضل مسکن است

هوشنگ مرادی کرمانی 

و پیوند ادبیات کالسیک ایران 

با دنیای سینما و تلویزیون

آگهی مناقصه شماره 485 د99
)تجدید مناقصه(

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی 
شماره  1 و 2 سیرجان و ناحیه صنعتی اختیارآباد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، با برآوردحدود 122519 میلیون ریال 
به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 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.
-  سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5151000000 )پنج میلیارد و یکصد و پنجاه و یک میلیون ریال( می باشد.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ 99/06/15 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 00: 18 روز پنجشنبه مورخ 99/06/20

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : تا ساعت 00: 14 روز دوشنبه مورخ 99/06/31
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/07/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه )پاکت الف(: 
کرمان - بلوار شهید عباسپور )پارادیس(- نبش میدان عاشورا - تلفن: 034-31272012

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

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ 
مناقصه گر« موجود است.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

گزارش »کرمان امروز« ازاستقبال حداقلی دانش آموزان از بازگشایی مدارس و درخواست »آ.و.پ« استان از والدین؛

از مسئوالن اصرار  از والدین انکار

متن کامل در صفحه سوم

بازگشایی مدارس از روز شنبه این هفته آغاز شد اما برخالف آنچه که مسئوالن آموزش و پرورش انتظار داشتند، این تصمیم مورد اقبال والدین و دانش آموزان قرار نگرفت. بسیاری از والدین در پاسخ وزیر 
آموزش که گفته بود: »نبض مدرسه باید با حضور دانش آموز بزند« می گویند: »نبض فرزندانمان مهم تر از نبض مدرسه است«. با این حال اداره کل آموزش و پرورش استان از والدین خواست تا با مدارس همکاری 

الزم را داشته باشند. ضمن آنکه تصمیمات جدید درباره نحوه آموزش نیز به مردم اطالع رسانی خواهد شد که احتماال غیر حضوری بودن آموزش ها خبرساز خواهد شد و....

آموزش و پرورش: نبض مدرسه باید با حضور دانش آموزان بتپد   والدین کرمانی: نبض فرزندانمان مهم تر از نبض مدرسه است

متن در صفحه هشتم

مدیرکل آموزش و پرورش استان عنوان کرد:

وضعیت باسوادی 

کرمان  در شمال استان 

بهتر از جنوب است
 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   پروتکل ها رعایت نشد، شکایت کنید
 شمارمبتالیان کرونا در جهان از ۲۷ میلیون نفر گذشت

  اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا با چه کسانی است؟
   اعالم نتایج روز اول دونده های مس در لیگ کشور

  شنا در استخر کشاورزی جان یک نفر را گرفت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمان که خبر از قرار تخریب سردر دانشکده فنی  گزارش »کرمان امروز« از یک شایعه تلخ 
 به دلیل اجرای پروژه پل تقاطع امیرکبیر می دهد:

شهردار کرمان:
در پروژه مذکور نیاز به هیچ تخریبی نیست

اطالعیه: قابل توجه کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

متن در صفحه 3

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 99/25/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » تأمین مصالح و تجهیزات، حمل و اجرای فیلتر 
شنی و تأسیسات آبرساني در محل حوضچه باطله جدید کارخانجات خطوط 5، 6 و 7 تولید کنسانتره آهن و سد 
رسوبگیر« خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین 
کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه  شنبه 
مــورخ 99/6/25 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل 
اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 99/6/19 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

خبر
مدیرکل کمیته امداد:

 بیش از ۲۷۰ هزار پرس غذای 

گرم  بین نیازمندان کرمان توزیع شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان از توزیع ۲۷۰ هزار و 
۹۰۰ پرس غذای گرم در مرحله دوم رزمایش ایران همدل در قالب طرح 

اطعام حسینی )ع( خبر داد.
دوم  مرحله  اینکه  بیان  با  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  صادقی  یحیی 
رزمایش ایران همدل به منظور کمک به خانواده های نیازمند و آسیب دیده 
هم زمان با سراسر کشور از عید سعید غدیر در استان کرمان آغاز شده است 
افزود: در قالب اجرای مرحله دوم رزمایش ایران همدل ۷۲ آشپزخانه ویژه 
امداد استان کرمان در مرکز استان و  طرح اطعام حسینی توسط کمیته 
شهرستان ها راه اندازی شد که از ابتدای ماه محرم تاکنون ۲۷۰ هزار و ۹۰۰ 
علوم  دانشگاه  نظارت  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  گرم  غذای  پرس 

پزشکی کرمان طبخ و بین نیازمندان توزیع  شده است.
وی همچنین از توزیع هشت هزار و ۳۰۰ بسته سبد کاال با کمک خیران در 
قالب مرحله دوم رزمایش ایران همدل در بین خانواده های نیازمند استان 
خبر داد و بیان کرد: ارزش این تعداد سبد کاالی توزیع  شده بیش از ۸۷۶ 

میلیون تومان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان به روش های مشارکت 
نیکوکار  و  خیر  مردم  افزود:  و  کرد  اشاره  )ع(  حسینی  اطعام  طرح  در 
حساب  شماره    ۰۳۴۸۸۷۷# دستوری  کد  طریق  از  می توانند  استان  این 
۲۲۰۳۱۳۶۱۰۵ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹ بانک تجارت در 

این طرح مشارکت کنند.

شهردار کرمان:

آسفالت معابر شهر در قالب پویش 

آسفالت سرعت می گیرد

کیفی  ارتقای  به  جدی  توجه  ضرورت  به  توجه  با  گفت:  کرمان  شهردار 
پروژه های عمرانی الزم است در همۀ طرح های عمرانی از مشاور ذی صالح 

استفاده شود.
برخی  پیگیری  جلسۀ  در  عالم زاده  سیدمهران  کرمان آنالین،  گزارش  به 
و  مسایل  به رغم  عمرانی  پروژه های  تمام  افزود:  کرمان  شهر  پروژه های  از 
مشکالتی که در پیشبرد طرح ها با آن روبه رو هستیم، باید با کیفیت باال 

اجرا شوند تا رضایت مردم فراهم آید.
سریع تر  پیشبرد  بر  عالوه  اصولي،  و  صحیح  مدیریت  با  داد:  ادامه  وي 

پروژه های شهری، می توان کیفیت کار را نیز ارتقا داد.
شهردار کرمان با بیان اینکه در پروژۀ آرامستان به میزان ۳۵۰۰ مترمکعب 
خاک برداری شده به اجرای طرح پویش آسفالت معابر شهر کرمان اشاره 
چهار  منطقه  محدوده  معابر  از  مترمربع  هزار   ۶۶ تاکنون،  گفت:  و  کرد 

آسفالت شده و این طرح هم چنان با جدیت دنبال می شود.
برای  کرد:  خاطرنشان  عمومی  حمل ونقل  ارتقای  طرح  خصوص  در  وی 
مشاور  به  وزارت کشور  کرمان، شرح خدمات مصوب  در  تراموا  راه اندازی 

ارائه شده که وضعیت فراخوان مشاور تا هفتۀ آینده مشخص می شود.
شهردار کرمان همچنین از ادامۀ بازسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر 

کرمان خبر داد.
عالم زاده به تحویل دو قطعه زمین برای راه اندازی بازارچه های مشارکتی نیز 
اشاره کرد و افزود: در این زمینه مقرر شده مقدمات کارشناسی و فراخوان 

درخصوص دو قطعه زمین مربوط، پیگیری و انجام شود.
وی در خصوص پروژۀ بازار قلعه محمود بیان کرد: درهای شش دهنۀ ورودی 
بازار در حال آماده سازی است؛ جهاد دانشگاهی باید طرح اولیۀ مرمت را 
ظرف مدت یک ماه و طرح اتصال بین بازار شمالی و جنوبی را ظرف مدت 

چهار ماه تحویل دهد.
امالک  قلعه محمود،  بازار  مرمت  طرح  اجرای  در  افزود:  کرمان  شهردار 
پیگیری خواهد  آینده  و اخذ حکم طی هفتۀ  خطرساز شناسایی می شود 
شد. عالم زاده با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه مشاور براي رصد پروژه ها، 
بازدید و ارائه گزارش دقیق از آن ها در جلسات پیگیری پروژه های شهری 
مدیریت  نحوۀ  عمراني،  پروژه هاي  اجرای  در  مهم  مسایل  از  یکي  افزود: 
هزینه هاست که الزم است در این خصوص برنامه ریزی دقیق شود تا شاهد 
افزایش غیرمتعادل و غیراصولي هزینۀ پروژه ها نباشیم. وی یکی از مسایل 
بسیار مهم در مدیریت پروژه های عمرانی را مدیریت هزینه و زمان پروژه 
دانست و یادآور شد: با در نظر داشتن این موارد می توانیم گام های مؤثری 
در جهت توسعه و آبادانی شهر و خدمت رسانی بهتر به شهروندان برداریم. 
در این نشست شهرداران مناطق پنج گانۀ شهر کرمان نیز گزارشی از روند 

پروژه های در حال اجرا در سطح مناطق ارائه کردند.

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کشور:

دستی که مهارت دارد بیکار نمی ماند
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت: ویژگی که این دانشگاه 
سمت  به  را  آموخته  دانش  که  است  مهارت  آموزش  می کند  متمایز  را 

کارآفرینی می برد تا بتواند در جامعه گره گشا باشد.
کرمان،   از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
به  سفر  در  کشور  کاربردی  علمی  دانشگاه  آموزشی  معاون  جاللی،  مختار 
محور،  مهارت  پژوهشی،  آموزشی  ۳نسل  دانشگاه  اینکه  به  باشاره  کرمان 
جامعه محور دارد گفت: این دانشگاه در سال ۱۳۷۲ تشکیل شد که هدف 
نسل سوم بود. او بابیان اینکه تاکنون اقدامات مهم و موثری انجام شده است 
افزود:این دانشگاه تاکنون ۲میلیون دانش آموخته داشته و ۲۰۰هزار دانشجو 

به صورت مستمر فعالیت می کنند.
جاللی تصریح کرد:همچنین ۳۰هزار مدرس در ۸۰۰ کد رشته و در ۴حوزه 

صنعت، کشاورزی و مدیریت و هنر فعال هستند.
ویروس  شیوع  به  اشاره  با  کشور  کاربردی  علمی  دانشگاه  آموزشی  معاون 
و  ایجاد شده گفت: ۶۰درصد دروس عملی  اعمال محدودیت های  و  کرونا 
باخوب شدن  را  واحد های عملی  باید  دانشجویان  و  است  نظری  ۴۰درصد 

شرایط کرونایی حتما حضور پیدا کنند.

استاندار کرمان گفت: والدین دانش آموز در خصوص نحوه آموزش فرزند 
خود مجاز به تصمیم گیری هستند و هیچ اجباری در کار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در جلسه ستاد استانی مقابله 
با کرونا در خصوص وضعیت بازگشایی مدارس بیان کرد: طی چند روز 
اخیر تصمیمات مختلفی گرفته شده که این تصمیمات در فضای مجازی 
منتشر شده است که شاهد اظهارنظرهای مختلفی در خصوص بازگشایی 

مدارس بوده ایم.
ستاد  و  پرورش  و  آموزش  شورای  موجود  شرایط  به  توجه  با  افزود:  وی 
جلساتی داشته اند که طی آنها تصمیم بر این شد که پنج اصل را مبنای 

بازگشایی مدارس قرار دهیم و بر اساس آنها رفتار کنیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه آموزش در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود، 
گفت: سالمت مردم و دانش آموزان جزو اولویتهای آموزش و پرورش و ستاد 

کرونای استان است.
فدایی تصریح کرد: معتقدم که آموزش به صورت حضوری ارجحیت دارد 
ضمن اینکه در این شرایط دولت و آموزش و پرورش باید امکاناتی فراهم 
آورند تا دسترسی به آموزش حضوری و همچنین مجازی به سهولت انجام 
شود لذا والدین دانش آموز در خصوص نحوه آموزش فرزند خود مجاز به 
تصمیم گیری می باشد و هیچ اجباری در کار نیست که یکی از موارد اصول 

بازگشایی مدارس است.

وی یادآور شد: در صورتی که دانش آموز در کالس آموزشی به صورت 
و  باشد  آموزش وی مشخص  تکلیف  باید  باشد  نداشته  حضوری شرکت 
آموزش  آموزشی،  دیگر  صورت های  آنالین  آموزش  طریق  از  آموز  دانش 

ببیند.
استاندار کرمان گفت: آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه علوم پزشکی 
بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس به صورت دقیق نظارت 
خواهند داشت ضمن اینکه زمان برگزاری کالس ها به صورت حضوری نیز 

به یک سوم کاهش یافته است.
وی ابراز کرد: در صورت آموزش به صورت حضوری کالس ها به صورت زوج 
و فرد برگزار خواهد شد ضمن آنکه درهر کالس ۴۰ نفره تنها ۱۰ یا ۱۵ 
دانش آموز باید حضور داشته باشند و همچنین فاصله یک تا یک و نیم متر 

بین هر دانش آموز رعایت شود.
وی در ارتباط با نظارت بر سرویس مدارس گفت: کار گروهی متشکل از 
دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، پلیس راهور، نماینده انجمن اولیا 
و مربیان، شهرداری کرمان و معاونت امور عمرانی استانداری تشکیل شده 
است که در این رابطه تصمیم گیری خواهند کرد و مصوبه آن به سایر 

شهرهای استان نیز اطالع رسانی خواهد شد.

گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
وضعیت باسوادی در شمال استان بهتر از جنوب استان 
است که طرح شتاب بخشی باید در جنوب استان اجرا 
شود تا درصد باسوادی را در این منطقه افزایش دهیم.
»احمد اسکندری نسب« در جلسه شورای سوادآموزی 
بازگشایی  اول  اینکه در روز  به  اشاره  با  استان کرمان 
کشور  سراسر  با  همزمان  کرمان  استان  در  مدارس 
حضور  مدارس  در  آموزان  دانش  از  درصد   ۶۰ حدود 
پیدا کردند اظهار کرد: ما دغدغه های خانواده ها را می 

دانیم و درک می کنیم و سالمت دانش آموزان برای 
ما نیز مهم است اما باید بپذیریم که آموزش هم باید 

استمرار پیدا کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید برآنکه 
در رعایت پروتکل های بهداشتی سختگیرانه عمل می 
کنیم، اظهار کرد: در ۲۲۰۰ مدرسه )یک سوم مدارس 
آموزان  دانش  نفر   ۵۰ از  کمتر  استان  سطح  استان( 
به  بهداشتی  نامه های  آنها رعایت شیوه  داریم که در 

آسانی اجرا می شود.

حضوری  آموزش  کنار  در  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  کنیم،  می  دنبال  هم  مجازی  آموزش 
بهداشتی  های  دستورالعمل  دقیق  رعایت  راستای  در 
تمامی کالس های حضوری به صورت زوج و فرد می 

باشند.
اسکندری نسب از رشد سواد آموزی در استان نسبت 
به گذشته خبر داد و عنوان کرد: براساس سرشماری 
در  و  درصد   ۹۴.۷ کشور  باسوادی  میانگین   ۹۵ سال 
استان کرمان ۹۲.۳ درصد بوده است گفتنی است که 

نرخ  باالترین  کوهبنان  شهرستان  کرمان،  استان  در 
باسوادی و شهرستان قلعه گنج کمترین نرخ باسوادی 

را دارند.
در  سواد  که طرح سرشماری  مطلب  این  بیان  با  وی 
به  را  استان  در  باسوادی  میزان  دقیق  برآورد  راستای 
در  باسوادی  وضعیت  کرد:  عنوان  ایم،  داده  پیشنهاد 
طرح  که  است  استان  جنوب  از  بهتر  استان  شمال 
شتاب بخشی باید در جنوب استان اجرا شود تا درصد 

باسوادی را در این منطقه افزایش دهیم

استاندار کرمان:

درباره حضور دانش آموزان در مدرسه هیچ اجباری در کار نیست

مدیرکل آموزش و پرورش استان عنوان کرد:

وضعیت باسوادی در شمال استان کرمان بهتر از جنوب است

هم  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نیم میلیون واکسن  و  بهداشت یک  اکنون وزارت 
از  آنفلوانزا در اختیار دارد که سهم استان کرمان 

این آمار۵ هزار واکسن است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی نژاد در 
جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا بیان کرد: همه 
طرف  از  شده  ابالغ  مصوبات  رعایت  به  مکلف  ما 
ستاد ملی کرونا هستیم و در صورتی که مدرسه ای 
شرایط برگزاری کالس حضوری را ندارد آموزش و 

پرورش مکلف است که آن را اصالح کند.
فعلی  آنفلوانزا در شرایط  واکسن  وی در خصوص 
توزیع  نوع  دو  افزود:  هستیم،  کرونا  درگیر  که 
واکسن آنفلوانزا در هر سال انجام می شود که یک 
بخش از آن برای کادر بهداشت و درمان و بخش 

دیگر آن برای عموم جامعه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال 

حاضر وزارت بهداشت و درمان ۱۰ تا ۱۶ میلیون 
ارز  تاکنون  اما  کرده  درخواست  آنفلوانزا  واکسن 

مورد نیاز آن تأمین نشده است.
رشیدی نژاد تصریح کرد: هم اکنون وزارت بهداشت 
یک و نیم میلیون واکسن آنفلوانزا در اختیار دارد 
که سهم استان کرمان از این آمار ۵۰۰۰ واکسن 
است اما تا به حال وزارت بهداشت اقدام به توزیع 
واکسن  اینکه  محض  به  اما  نکرده  واکسن ها  این 
آنفلوانزا وارد استان شود در خصوص نحوه توزیع 

آن تصمیم گیری خواهد شد.
طباطبایی  وحید  سید  همچنین  جلسه  این  در 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
یادآور شد: آموزش و پرورش استان لیست مدارس 
را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد تا ما 
بتوانیم در امر نظارت بر پروتکل های بهداشتی به 

آنها کمک کنیم.

و  ها  پیگیری  گفت:با  کرمان  آهن  راه  مدیرکل   
از خط  کیلومتر  گرفته ۴۶  انجام  های  ریزی  برنامه 
جاری  سال  پایان  تا  کرمان   – زرند   – بافق  ریلی 
نقش  مهم  این  که  شد  خواهد  بهسازی  و  بازسازی 
موثری در تقویت شبکه ریلی استان خواهد داشت .

ایرنا افزود:  مجید ارجونی در گفت و گو با خبرنگار 
ریلی  قدیمی  خط  کرمان،  اصلی  مشکالت  از  یکی 
بافق – زرند - کرمان است که در سال های مختلف 
در حال بازسازی است و از سال ۹۰ تاکنون فقط ۷۴ 

کیلومتر از این خط بازسازی شده است.
وی بابیان اینکه با بازسازی این خط  سرعت قطارها 
تضمین  قطارها  ایمنی  همچنین  و  رود  می  باال 
میشود، اظهار داشت: با انجام این بازسازی مشکالتی 
که مسافرین طی سال های گذشته با قطار داشتند، 

بیان  کرمان  آهن  راه  مدیرکل  شد.  خواهد  برطرف 
کرد: در ناحیه کرمان ۷۷۲ کیلومتر خطوط اصلی و 
فرعی داریم که ۶ درصد سهم خطوط ریلی کشور را 
شامل می شود و رتبه هشتم را در کل خطوط کشور 

دارا هستیم. 
ارجونی خاطر نشان کرد: به دلیل برنامه ریزی خوبی 
از  که  قطارهایی  تمام  داشتیم،  قطارها  بحث  در  که 
سمت کرمان حرکت کردند، بدون تأخیر بودند و در 
قطارهایی هم که در حوزه خود راه آهن کرمان بوده، 

تقدم زمانی داشتیم.
به گفته مدیرکل راه آهن استان کرمان گفت: از سال 
گذشته تاکنون میزان پنج هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال 
خط  زیرساخت  تقویت  و  ریلی  توسعه  صرف  اعتبار 

آهن این استان شده است .

 ارجونی  با بیان اینکه در سال ۸۷ اداره کل راه آهن 
استان کرمان مستقل شده است افزود،  در آن زمان 
۶۷ هزار تن بار از در این مجموعه بارگیری می شد 
اما با ۲هزار و ۸۰۰ درصد افزایش میزان بارگیری راه 
آهن استان کرمان به بیش یک میلیون و ۴۶۸ هزار 

و ۹۸۳ تن رسیده است.
بارنسبت  تخلیه  بخش  در  همچنین  کرد:  بیان  وی 
بحث  در  و  داشتیم  رشد  درصد   ۲۱۴  ،۸۷ سال  به 
تناژ بارگیری، راه آهن کرمان رتبه هشتم کشوری را 
داشته و سه درصد جابجایی بار ریلی کشور بر عهده 

این منطقه است.
مدیرکل  راه آهن استان کرمان افزود: در سال ۸۷ 
تعداد مسافری که توسط خطوط ریلی استان کرمان 
جابجا می شد حدود ۴۲۸ هزار نفر بود که در سال 

۹۷ این آمار به یک میلیون ۱۳ هزار و ۸۴۸ رسیده 
است .

مسافر  جابجایی  درصد   ۳.۶ سهم  به  اشاره  با  وی 
توسط خطوط ریلی استان کرمان در کشور تصریح 
 ۱۳۹ حدود   ۸۷ سال  به  نسبت   ۹۷ سال  در  کرد: 
درصد رشد مسافر را شاهد بودیم، اما با شیوع کرونا 
قطارهای  از ظرفیت  درصد  قبل ۵۰  اواخر سال  در 

مسافربری کاهش یافت.
استان  ریلی  خطوط  بازسازی  به  اشاره  با  ارجونی 
اعتباری  با  گذشته  سال  در  کرد:   تاکید  کرمان 
ارتباطی  سیستم های  تومان  میلیون   ۷۰۰ بر  بالغ 
بروزرسانی  و  اصالح  کرمان  استان  ریلی  خطوط 
شده و همچنین ۱۴ میلیارد ریال به منظور بهسازی 

نمازخانه های بین راهی اختصاص داده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛

سهم استان کرمان از واکسن آنفلوانزا پنج هزار عدد است

مدیرکل راه آهن کرمان  خبر داد:

بازسازی46  کیلومتر از خط آهن بافق به زرند و کرمان
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

کوزه 

از آن ظروف  تا  بود  کوزه گر گل را ورز داده و آماده کرده 
سفالی درست کند. هر کس سفارش داده بود او هم بنا به سفارش 
ظروف را آماده کرده و داخل کوزه گذاشت و کوره را روشن 
کرد تا ظروف گلی به سفالی تبدیل بشوند. در این گیر و دار 
ظرفی خوش فرم که آتش امانش را بریده بود عرق ریزان گرما 
را تحمل می کرد تا قیافه اش آنگونه شود که بتواند الیق سفره 
بزرگان باشد. ظرف دیگری با رنگ و لعابی خاص خیلی دقیق 
بوفه پذیرایی خانه ای مجلل  تا در  بود  لعابش  مواظب رنگ و 
جای گیرد. در این میان کوزه سفالی ساده به راحتی خوابیده بود 
و در خواب خود را پر از آب سرد می دید که آماده سیراب 

کردن دیگران است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

خیانت 

این روزها حرف از دروغ و دزدی و بی 
وفایی بسیار است اما ساده ترین مفهومی 

که برای رهایی از این سیاه چاله ها می توان در نظر گرفت 
خیانت است زیرا چاره دوری کردن از واژه ی تلخ خیانت 
و  وحشتناک  معانی  تمام  ی  دربرگیرنده  خیانت  است. 
هیچ  حق  برداریم  که  خیانت  از  دست  است.  دردناک 
کس را نخورده ودل هیچ کس را حتی با دروغی نخواهیم 
شکست. وعده وعیدهای دروغ نخواهیم داد اگر مردم به 
همدیگر خیانت نمی کردند هیچ اتفاق بدی در هیچ جای 
جهان نمی افتاد. همواره نباید در انتظار خوب بودن مردم 
اصالح  و  بودن  خوب  به  دست  خودمان  که  اگر  نشست 
اخالق بزنیم یک نقطه از جهان را متحول کرده ودر مدار 
آرامش قرار می دهیم رفته رفته این خوبی ها در مردم اثر 
داشته و آنها نیز برای خوب بودن و دور شدن از خیانت 
قدم برمی دارند تا مورد توجه قرار گیرند. خیانت و سوء 
استفاده های گوناگون سرانجام آدم را به فالکت کشیده 
و از چشم زندگی می اندازد. قبل از هر خوب بودنی نیاز 
اما امروزه  نباشیم. دروغ نوعی خیانت است  داریم که بد 
خیانت های پیچیده تری نیز در سطح جهان جریان دارد و 
انسانیت ایجاب می کند که از تمام این خیانت ها دوری 
پوشیده  نوعی خیانت  نیز  شود حتی دروغ های مصلحتی 
هایمان  خیانت  مواظب  زنند.  می  سر  افراد  از  که  هستند 
باشیم که جهان را تاریک نکنند که خیانت ها همواره مایه 
ی سرافکندگی جهان بوده اند. یک لحظه خود را به جای 
آنها خیانت می کنیم چه حسی  به  قرار دهیم که  افرادی 

خواهیم داشت!؟
حتی حق خیانت به مردان و زنانی را که ندیده ایم نداریم 

همیشه آدم بودن مساوی با انسان بودن نیست. افسوس ...
اندازه ی بد بودن ما شهر کثیف است

پابند خیانت نشدن راه ظریف است 
این دایره از جنگ من و تو زده بیرون 

ای عشق کجایی که مرا درد حریف است

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« ازاستقبال حداقلی دانش آموزان از بازگشایی مدارس و درخواست »آ.و.پ« استان از والدین؛

از مسئوالن اصرار  از والدین انکار
آموزش و پرورش: نبض مدرسه باید با حضور دانش آموزان بتپد   والدین کرمانی: نبض فرزندانمان مهم تر از نبض مدرسه است

یک استاد اپیدمیولوژی دانشگاه کالج لندن:

انتقال ویروس از کودک به کودک در مدارس خیلی نادر است 

اما  شد  آغاز  هفته  این  شنبه  روز  از  مدارس  بازگشایی 
انتظار  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  که  آنچه  برخالف 
داشتند این طرحی نبود که در شرایط کرونا دانش آموزان 
از آن استقبال کنند و در مدرسه حاضر شوند حتی دانش 
های  سال  طول  در  نیز  درسی  لحاظ  به  که   آموزانی 
تحصیلی گذشته مشکالت درسی داشتند حاضر به حضور 

فیزیکی در مدرسه نشدند. 
هیچ  به  ها  بچه  معتقدند  انتفاعی  غیر  مدارس  معلمان 
عنوان از این طرح استقبال نکرده اند و در مدارس دولتی 
هم آنگونه که انتظار می رفت دانش آموزان از این طرح 

استقبال نکرده و در مدرسه  حضور نیافتند.
والدین بسیاری ازدانش آموزان معتقدند؛ طرح بازگشایی 
مدارس در شرایط استقرار کرونا ویروس آنقدر بدون فکر 
و برنامه بوده است که نه دانش آموزان و نه پدر و مادرها 

به آن روی خوش نشان نداده اند.
در هر صورت مدارس باز شده است و معلم ها نیز موظف 
تعیین شده در مدرسه و کالس  هستند در ساعت های 
دانش  شاید  تا  بنشینند  انتظار  به  و  یابند  حضور  درس 

آموزان به مدرسه بیایند.
آموزش و پرورش در کنار حضور فیزیکی دانش آموزان 
از طرح آنالین و با استفاده از سامانه شاد قرار است دروس 
را  پا به پای معلمان پیش ببرد؛ طرحی که در دو ماه آخر 
سال تحصیلی گذشته به اجرا در آمد اما مشکالت فراوانی 
قطعی  یا  و  نبود  جمله  از  داشت.  همراه  به  خود  با  نیز 
اینترنت و یا عدم دسترسی دانش آموزان  به تلفن همراه 
. در هر صورت این طرح با تمام کاستی هایش اجرا شد و 

کتاب های درسی تمام شد.
به هر حال اعالم شد که از شنبه مدارس دایر است و 
بازتاب های منفی زیادی به همراه داشت و به  این خبر 
اعالم شد که حضور  و  اصالح  زود  این خبر  همین علت 

دانش آموزان در مدرسه اجباری نیست. هر چند بسیاری 
از بچه ها که از قرنطینه خسته شده بودند و فضای خانه 
برایشان مالل آور شده بود به سمت مدرسه ها پر گشودند 
دانش  حضور  اجازه  هم  ها  خانواده  از  بسیاری  تعداد  اما 
در  هم  والدین  از  بسیاری  ندادند.  مدارس  در  را  آموزان 
با  باید  مدرسه  »نبض  بود:  گفته  که  آموزش  وزیر  پاسخ 
فرزندانمان  »نبض  می گویند:  بزند«  دانش آموز  حضور 

مهم تر از نبض مدرسه است«.
به گفته رییس روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش 
بازگشایی مدارس )15 شهریور( 50  اول  روز  در  استان، 

درصد دانش آموزان در مدارس حضور یافتند. 
اولین  به  اشاره  با  ایسنا  با  باهری در گفت و گو  مهران 
روز بازگشایی مدارس در استان کرمان همزمان با سراسر 
کشور اظهار کرد: در استان کرمان ۶5۴ هزار دانش آموز 

داریم که در نخستین روز سال تحصیلی جدید )-1۴00
1۳۹۹( در برخی مناطق به ویژه مناطق روستایی و کم 
جمعیت باالی ۹0 درصد دانش آموزان در مدارس حضور 

پیدا کردند.
در  آموزان  دانش  حضور  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
بازگشایی  اول  روز  در  تقریبا  متوسط،  و  بزرگ  شهرهای 
مدارس )15 شهریورماه( 50 درصد دانش آموزان استان 
آموزان  دانش  کرد:  تصریح  اند  یافته  حضور  مدارس  در 
در روزهای آینده باید براساس تصمیم شورای مدرسه در 

مدارس حاضر بشوند.
رییس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  بر  نظارت  اینکه  بر  تاکید 
مدارس  در  و  بهداشت  مراکز  توسط  روستاها  در  مدارس 
شهری توسط مربیان بهداشت و مراقبان بهداشت صورت 
واحد   ۷۸5۹ کرمان  استان  در  کرد:  اظهار  گیرد  می 
دانش  نفر   10 از  کمتر  مدرسه   ۷10 که  داریم  آموزشی 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  زمینه  در  و  دارند  آموز 
به  کرمان  استان  در  ها  آموزش  و  ندارد  وجود  مشکلی 

صورت حضوری انجام می شود.
باهری با بیان اینکه 15۲۸ مدرسه در استان 10 تا 50 
نفر دانش آموز و 1۲۹۳ مدرسه دارای 50 تا 100 دانش 
آموز هستند اظهار کرد: ۲1۳1 مدرسه در استان کرمان 
بیش از 100 نفر دانش آموز دارند ضمن آنکه ۲1۴۳ واحد 

پیش دبستانی داریم که تاکیدی بر حضورشان نیست.
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  رییس 
گفت: تمهیدات الزم برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مدارس اندیشیده شده و مدارس فعالیت خود را آغاز 
همکاری  مدارس  با  نیز  والدین  داریم  انتظار  و  اند  کرده 
جدید  تصمیمات  آنکه  ضمن  باشند  داشته  را  الزم  های 
درباره نحوه آموزش ها نیز به مردم اطالع رسانی خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه دغدغه ما حفظ سالمت دانش آموزان 
است، اظهار کرد: براساس اعالم وزیر آموزش و پرورش، 
الزامی  آموزان  دانش  اولیاء  از  رضایتنامه  و  تعهد  گرفتن 
مدرسه  در  آموزان  دانش  حضور  برای  نباید  و  نیست 

رضایت نامه بگیرند.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

یک استاد تمام اپیدمیولوژی و بهداشت دانشگاه کالج لندن 
انگلیس،  کشورهای  در  گرفته  صورت  مطالعات  گوید:  می 
ایرلند، فرانسه، فنالند، استرالیا و سنگاپور نشان می دهد که 
انتقال ویروس کرونا از کودک به کودک در مدارس به ندرت 

صورت گرفته است.
با  ایسنا،  با  و گو  مارموت" در گفت  "مایکل  پروفسور سر 
اشاره به بازگشایی مدارس در برخی از کشورهای اروپایی و 
همچنین ایران ، درباره چگونگی حفاظت دانش آموزان در 
مدرسه از ویروس کووید 1۹ گفت: در سراسر جهان، بیش از 
1.5 میلیارد کودک و جوان در طول فاز اول پاندمیک کووید 

1۹ از رفتن به مدرسه محروم شدند.
مدرسه  به  رفتن  از  محرومیت  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تاثیرات منفی بر روی یادگیری کودکان خواهد گذاشت اظهار 
و منعفت های  دارای سود  فیزیکی در مدرسه  کرد: حضور 
خیلی زیادی برای بچه هاست و زمانی که آنها در دوران بلوغ 
آنها کمک  به رشد مغزی  با دوستانشان می گذرانند،  خود 

شایانی می کند.
مارموت با بیان اینکه فعالیت های فیزیکی اجباری می تواند 
آینده محافظت  در  مزمن  بیماری های  برابر  در  را  کودکان 
کند افزود: بسیاری از جوانان از سرویس های ارائه شده در 
مدارس از قبیل ناهار و محصوالت بهداشتی رایگان می توانند 
بهره ببرند و به طور کلی جوانان از بودن در مدرسه سود و 

بهره خواهند برد.
وی در پاسخ به این سوال که در بسیاری از کشورهای دنیا 
از جمله ایران مدارس بازگشایی شده اند، آیا مزایای بازگشت 
اگر  از خطرات آن است؟ و  بیشتر  به مدرسه  دانش آموزان 
ما  گفت:  چیست؟  مطمئن  بازگشت  شرایط  است  چنین 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  را  آنها  و  دانیم  می  را  خطرات 
می دهیم و استدالل می کنیم که بهترین ابزار برای کاهش 
خطرات، اقدامات کنترلی محلی مبتنی بر راهنمایی های ملی 

است.
مدارس ذاتا خطرناک نیستند

بر  تاکید  با  انگلستان   UCL دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد 
اینکه مدارس ذاتا خطرناک نیستند گفت: اگرچه ناقص است، 
اما دانش ما درباره انتقال ویروس کرونا در مدارس به سرعت 
در حال پیشرفت است و در این راستا باید سه نکته کلیدی و 

اساسی را در ذهن داشته باشیم.

کنیم  توجه  آن  به  باید  که  ای  نکته  اولین  داد:  ادامه  وی 
در  کرونا  ویروس  انتقال  از  موارد خیلی کمی  است که  این 
مدارس تاکنون مشاهده شده است. سازمان بهداشت عمومی 
انگلستان )PHE( اطالعات و داده های مربوط به حدود یک 
میلیون کودکی که در ماه ژوئن در پیش دبستانی و مدارس 
ابتدایی انگلستان حاضر بوده و تحصیل کرده اند را تجزیه و 
تحلیل کرده است. ۳0 مورد شیوع یافت شده که ۷0 کودک 
و 1۲۸ مورد از کارکنان مدارس ویروس کرونا را گرفته اند و 
متوجه شده اند که بیش از دو سوم از انتشار و شیوع ویروس 
از  کرونا  ویروس  انتقال  و  شده  آغاز  کارکنان  توسط  کرونا 

کودک به کودک تنها در دو مورد اتفاق افتاده است.
مارموت افزود: مطالعات مشابه ای در ایرلند، فرانسه، فنالند، 
استرالیا و سنگاپور نیز انجام شده که نشان می دهد انتقال 
ویروس کرونا از کودک به کودک در مدارس به ندرت صورت 

گرفته است.
این استاد تمام اپیدمیولوژی و بهداشت دانشگاه کالج لندن 
به یک نظر سنجی صورت گرفته در اروپا در این زمینه اشاره 
کرد و به ایسنا گفت: یک نظرسنجی در اروپا نشان می دهد 
که هیچ مدرک و دلیل محکمی مبنی بر انتقال بعدی ویروس 
از دانش آموزان به خانواده وجود ندارد. تنها در یک کشور )از 
10 کشور( گزارش شده است که کودک والدین خودش را به 
این بیماری مبتال کرده است. از طرف دیگر، شواهد خیلی 
قوی و زیادی وجود دارد که نشان می دهد احتمال عفونت 

کودکان به کووید 1۹ از طریق بزرگترها در خانه باال است.
وی به دومین نکته اساسی در بازگشایی مدارس اشاره کرد 
و گفت: دومین نکته اساسی که باید آن را در خاطر بسپارید 
این است که کمتر از 5 درصد موارد مبتال به کووید 1۹ در 
اروپا، را افراد زیر 1۸ سال تشکیل می دهند. احتمال ابتالی 
شدید کودکان به کووید 1۹ و نیاز به بستری شدن آنها در 
بیمارستان خیلی کم است و به صورت عمومی خیلی کمتر 
و  کند  می  پیدا  بروز  جدی  صورت  به  کودکان  در  بیماری 

عواقب بیماری آنها نیز به طور کلی کمتر جدی است.
بیش از حد موضوع را دراماتیک نکنیم

جوانان  ابتالی  موارد جدی  از  نباید  ما  داد:  ادامه  مارموت 
به کووید 1۹ چشم پوشی کرده و آنها را نادیده گرفته یا بی 
اهمیت بدانیم اما چون این موارد غیرمعمول بوده، باید از بیش 

از حد درماتیک کردن این موضوع دوری و اجتناب کنیم.
 UCL دانشگاه  بهداشت  و  اپیدمیولوژی  تمام  استاد  این 
و  کننده  تعیین  فاکتور  سومین  اینکه  بیان  با  انگلستان 

از  را  خودشان  نباید  مدارس  که  است  این  ساز  سرنوشت 
موقعیت جدا کنند اظهار کرد: آگاهی از تعداد موارد در مناطق 
اطراف، نشانه خوبی از خطر انتقال در مدرسه است. اگر فاصله 
گذاری فیزیکی و اقدامات بهداشتی با سعی و کوشش و به 
صورت دقیق و معقوالنه در مدارس اعمال شود، بعید به نظر 
می رسد که مدارس از سایر محیط های کار یا محیط های 

فراغت با تعداد جمعیت مشابه، خطر بیشتری داشته باشند.
وی احتمال انتقال مستقیم ویروس از کارمندان بزرگسال 
به کودکان را بیشتر از عکس آن دانست و گفت: باید به این 
به  بیشتر  بیماری  این  کودکان  در  که  داشت  توجه  موضوع 
صورت بدون عالمت باقی مانده و این خطر ابتال نیز به صورت 

غیرعمدی وجود دارد.
به  نیاز  مدارس  در  بزرگساالن  اینکه  بر  تاکید  با  مارموت 
حفاظت بیشتری دارند اظهار کرد: سازمان بهداشت عمومی 
انگلستان توصیه می کند که کارکنان مدارس در مورد محدود 
کردن حضور خود در خارج از مدرسه و در معرض بیماری 
قرار گرفتن، بیشتر مراقب و هوشیار باشند و اینکه اقدامات 
کنترلی سخت بین کارکنان در مدارس باید بیشتر خودش 

را نشان دهد.
این استاد تمام اپیدمیولوژی و بهداشت دانشگاه کالج لندن 
با بیان اینکه خطر انتقال ویروس در مدارس خیلی کم است 
اما نه به این معنا که اصال وجود ندارد، اظهار کرد: ما باید به 
دنبال اقدامات و کارهایی باشیم که این خطر را به حداقل 
برساند. اخیرا توسط کارشناسان بهداشت و آموزش و پرورش 
سازمان بهداشت جهانی مقاله ای منتشر شده که در آن نکات 
و عناصر کلیدی برای تعادل بین باز شدن مدارس و حفظ 

ایمنی پیشنهاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این مرحله از همه گیری ویروس 
چیزی  محلی  سطح  در  ها  فعالیت  از  ای  مجموعه  کرونا، 
است که برای محدود کردن انتقال ویروس نیاز است افزود: 
های  تیم  و  دارد  محلی  تفسیر  به  نیاز  ملی  های  راهنمایی 
مدرسه باید براساس زمینه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی 
محلی شیوه های خود را سازماندهی کنند. تفاوت های زیادی 
بین یک مدرسه ابتدایی روستایی، کالج های حومه شهر یا 

دبیرستان مرکز شهر وجود دارد.
کشورهای  از  بسیاری  در  اینکه  به  اشاره  با  مارموت 

ریسک  به حداقل  دستیابی  و  کنترل  های  روش  اروپایی، 
با استانداردهایی در دو بخش شروع شده است افزود: اولین 
اقدامات  طریق  از  را  ویروس  انتشار  که  است  این  تاکتیک 
محاصره ای و مانعی متناسب و در خور مدارس محدود کرد. 
کودکان و جوانان این ظرفیت را دارند که خودشان را با این 
برای  را  آنها شرایط  و مشارکت  و وفق دهند  شرایط عادت 
اثربخشی موانع ایجاد خواهد کرد که موفقیت این تاکتیک 

نیاز به تالش دراز مدت دارد.
کرونا می تواند ماه ها با ما باشد

 UCL دانشگاه  بهداشت  و  اپیدمیولوژی  تمام  استاد  این 
اقدامات گسترده شامل:  این  گفت:  اقدامات  این  تشریح  در 
کردن  »ضدعفونی  درس«،  های  کالس  مناسب  »تهویه 
مرتب مجموعه ساختمان«، »افزایش شست و شوی دست 
در کالس ها، سلف سرویس  ارتباطات  کردن  »محدود  ها«، 
فاصله  ایجاد  اگر  ماسک  از  »استفاده  مدارس«،  سرویس  و 
فیزیکی غیرممکن است« و »اقدامات حفاظتی برای معلمین 
و دانش آموزان آسیب پذیر )به عنوان مثال اجازه دهیم به آنها 

از شیلد استفاده کنند(« می باشد.

   بازگشایی مدارس از روز شنبه این هفته آغاز شد اما برخالف آنچه که مسئوالن 
اقبال والدین و دانش آموزان  این تصمیم مورد  انتظار داشتند،  آموزش و پرورش 
قرار نگرفت. بسیاری از والدین در پاسخ وزیر آموزش که گفته بود: »نبض مدرسه 
باید با حضور دانش آموز بزند« می گویند: »نبض فرزندانمان مهم تر از نبض مدرسه 
است«. با این حال اداره کل آموزش و پرورش استان از والدین خواست تا با مدارس 
همکاری الزم را داشته باشند. ضمن آنکه تصمیمات جدید درباره نحوه آموزش نیز 
به مردم اطالع رسانی خواهد شد که احتماال غیر حضوری بودن آموزش ها خبرساز 

خواهد شد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اطالعیه آگهی مزایده
بدین وســیله از اعضای محترم شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درخواست و تاکید می شود با 
مراجعه به ســامانه این شرکت به نشانی www.sahab-co.com نسبت به تکمیل اطالعات شخصی خود و 

همچنین رؤیت ارزش سهام و یا انصراف از عضویت اقدام نمایید.
ضمنا در صورت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن های ۳۲۲۶1۲۹۶ - ۳۲۲۶۲۸۸۳ - 0۳۴ تماس و یا 
حضور عضو محترم به دفتر مرکزی شــرکت به آدرس کرمان : خیابان ســپه - نبش سپه یک، دفتر کارگروه 

پاسخگویی به سهام اعضاء مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان 
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فرهنگ و ادب

هوشنگ مرادی کرمانی و پیوند ادبیات کالسیک ایران با دنیای سینما و تلویزیون

نوشتاری درباره آرتور ایهام پوپ، مورخ و هنرمند؛  

مردی که عاشق فرهنگ و معماری ایران بود

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

جمله  از  و  معاصر  نویسندگان  برجسته ترین  از  کرمانی  مرادی  هوشنگ 
ادیبانی به شمار می رود که بیشترین تعداد اقتباس ادبی از آثارش در سینما 
از جمله  نام وی را  تلویزیون صورت گرفته است؛ به طوری که می توان  و 

پیونددهندگان ادبیات داستانی با سینما و تلویزیون دانست.
دانشجویی از هوشنگ مرادی می پرسد چرا آثار خود را در اختیار سینماگران 
از جمع دانشجویان می پرسد: »چند  یا شهرت؟ مرادی  قرار می دهد، پول 
نفرشان قصه های مجید را خوانده اند. از حدود سیصد دانشجو، بیست نفر 
دست شان را بلند می کنند. می پرسد چند نفر »قصه های مجید« را دیده اند. 

همه دستشان را باال می برند. او می گوید: »ببینید، دلیلش این است."
پیوند  که  است  ادیبانی  و  نویسندگان  جمله  از  کرمانی  مرادی  هوشنگ 
سینمای  با  فارسی  ادبیات  معنادار  فاصله  توانسته  و  دارد  سینما  با  خوبی 
بیوگرافی خود می  درباره  مرادی کرمانی  کند.  تاحدی جبران  را  داستانی 

گوید:
در  خورشیدی   ۱۳۲۳ شهریور   ۱۶ هستم.  کرمانی  مرادی  هوشنگ  من 
به  فقر  و  و محرومیت  منتهای سختی  توابع کرمان، در  از  روستای سیرچ 
دنیا آمدم، از ۸ سالگی کار کرده ام؛ از همین دوران به خواندن عالقه خاصی 
خرید  برای  کودکی  در  بار  یک  آمده  کرمانی  مرادی  خاطرات  داشتم«.در 
کتاب اقدام به خالی کردن نمک از کامیون می کند، در پایان شب اگر چه 
با پول زحمت خود کتاب را می خرد اما به دلیل زخم های به وجود آمده 
از سختی سنگ های نمک در دستش، برای خواندن کتاب مجبور می شود 
آن را با زبان ورق بزند. همیشه یاد آوری کودکی او را آزار می دهد، پس 
نوجوانی اش را در چند کلمه خالصه می کند "تا ۱۵ سالگی در کرمان بودم 

و زندگی ام بدون پدر و مادر گذشت، زندگی پر از سختی و درد. "
مرادی کرمانی در رشته زبان انگلیسی موفق به اخذ مدرک لیسانس شد. 
محلی  رادیو  با  همکاری  و  کرمان  در  خورشیدی   ۱۳۳۹ از  را  نویسندگی 
مطبوعات  در  داستان  چاپ  با  خورشیدی   ۱۳۴۷ در  و  کرد  آغاز  کرمان 
فعالیت مطبوعاتی اش را گسترش داد. نخستین داستانش در مجله خوشه 
منتشر شد که نامش کوچه ما خوشبخت ها بود. داستانی که حال و هوای 
با  را  اش  زندگی  های  رنج  و  دردها  خود  بعدی  آثار  در  داشت.  آلود  طنز 
تبدیل می کند. می گوید: »این داستان ها،  به داستان  رگه هایی طنزآمیز 
حاصل چنگ زدن و تالش من در زندگی است؛ یعنی من به زندگی خودم 
چنگ زدم و آن را به تصویر کشیدم و داستان هایم همه ریشه در زندگی 
من دارد. زمانی که دیدم، مردم دردهای مرا گوش نمی دهند، سعی کردم، 

آنها به زبان طنز بگویم.
آثار هوشنگ  در  و سینما  ادبیات  پیوند  به  گزارش سعی شده  این  در   

مرادی کرمانی پرداخته شود و فقدان به کارگیری ادبیات کالسیک را در آثار 
نمایشی بیشتر مورد توجه قرار دهد. به طورکلی تاکنون ۳۸  فیلم تلویزیونی 
بر اساس داستان های مرادی کرمانی به تصویر درآمده که در جشنواره های 
داخلی و خارجی شرکت کرده است از مهم ترین آن هامی توان به این موارد 

اشاره کرد:
قصه های مجید ) ۱۴ داستان( ۱۱  فیلم تلویزیونی و ۳ فیلم سینمایی، 

کارگردان کیومرث پوراحمد
صبح روز بعد )فیلم سینمایی( کارگردان: کیومرث پوراحمد

شرم )فیلم سینمایی( کارگردان: کیومرث پوراحمد
نان و شعر )فیلم سینمایی( کارگردان: کیومرث پوراحمد

داستان صنوبر کارگردان: صدیق برمک، محصول افغانستان
خمره )فیلم سینمایی( کارگردان: ابراهیم فروزش؛ بر اساس داستان خمره 
انیمیشنی به همین نام به کارگردانی علی احمدی توسط مرکز  همچنین 

پویانمایی صبا در ۱۳ قسمت ۱۰ دقیقه ای تولید شد.
چکمه )فیلم سینمایی( کارگردا ن: محمد علی طالبی

مهمان مامان)فیلم سینمایی( کارگردان: داریوش مهرجویی
تنور)فیلم سینمایی( کارگردان: محمد علی طالبی

مثل ماه شب چهارده ، ۱۱ قسمت سریال تلویزیونی، یک فیلم سینمایی 
)کارگردان: محمد علی طالبی(

تک درختها )فیلم سینمایی( کارگردان: سعید ابراهیمی فر
گوشواره )فیلم سینمایی( کارگردان: وحید موسویان

مربای شیرین )فیلم سینمایی( کارگردان: مرضیه برومند
کارگردان:  ژاپن(  و  ایران  مشترک  محصول  سینمایی،  )فیلم  برنج  کیسه 

محمدعلی طالبی
محسنی  محسن  کارگردانان:  سینمایی(  )فیلم  موشو  یا  پوست  بر  مشت 

نسب و سیدمحمدرضا عالی پیام.
تنها  افزود که شاید هوشنگ مرادی کرمانی  باید  این سیاهه  توضیح  در 
نویسندهٔ ایرانی باشد که آثار اقتباس شده از داستان هایش بیش تر به خاطر 
جنبه هایی متفاوت، آثاری قابل تأمل و شاخص از کار درآمده اند. مجموعهٔ 
فیلم های تلویزیونی قصه های مجید که نخستین این آثار است، به یکی از 
پرتماشاگرترین مجموعه های بعد از انقالب تبدیل شد. پس از آن کارگردان 
این مجموعه، »کیومرث پوراحمد«، داستان هایی دیگر از مجموعهٔ قصه های 
به دلیل  که  بعد  روز  صبح  درآورد.   تصویر  به  سینما  در  بار  این  را  مجید 
مورد  سنتی  پرورش  و  آموزش  دربارهٔ  افشاگرانه اش  و  طنزآلود  ساختار 
به خاطر ساختار پیچیده و ذهنی و  قرار گرفت،  شرم که  توجه مخاطبان 
ارزش های فرهنگی و هنری اش هرچند مورد توجه مخاطب عام قرار نگرفت، 
اما منتقدان و کارشناسان سینمایی را خوش آمد و نان و شعر که به دلیل 
بعضی مالحظات درونی و بیرونی مربوط به فیلم )مانند بزرگ شدن بازیگر 

نقش اول قصه های مجید )مهدی باقربیگی( و عدم دوخته شدن دوبارهٔ نقش 
به علت درهم آمیزی چند  اغتشاش داستانی  یا  مجید به شمایل جدیدش 
داستان از مجموعهٔ داستان های قصه های مجید در این فیلم نه مخاطب عام 

را راضی کرد و نه خاص را.  
  هوشنگ مرادی کرمانی در کنار مهدی باقر بیگی در نقش »مجید"
مرادی  از  داستانی  اساس  بر  و  فروزش«  »ابراهیم  دومین ساختهٔ  خمره، 
کرمانی از دیگر آثار ارزشمندی است که در ۱۳۶۹ خورشیدی ساخته شد 
و در طول ۲ سال شرکت در جشنواره ها و مجامع بین المللی رکورددار شد.

  "محمدعلی طالبی« که در دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی با گرایش مضامین 
اجتماعی و بیان سرنوشت کودکان و نوجوانان ایرانی که در کالن شهر تهران، 
زندگی توأم با حسرتی را می گذرانند، توانست نام خود را در کنار سینماگران 
نوجوان ایرانی ثبت کند، سه فیلم چکمه،  تیک تاک و کیسه برنج را بر پایه 
داستان هایی از مرادی کرمانی ساخت که با توجه به ساختار واقع گرایانه شان، 
توجه مجامع بین المللی را به  طرف این فیلم ساز جلب کردند، تا آن حد که 

ایران و ژاپن ساخته شد. طالبی به  فیلم کیسهٔ برنج با سرمایهٔ مشترک 
تازگی فیلم مثل ماه شب چهارده را بر اساس داستان هایی با همین نام ها 
از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته و هم چنین یک مجموعهٔ تلویزیونی ۱۱ 
به  آثار هنوز  این  اقتباس کرده است که  ماه شب چهارده  از روی  قسمتی 

نمایش درنیامده اند. 
  در فیلم سینمایی تنور ساخته فرهنگ خاتمی این بار قهرمان داستان 
دخترکی ۹ ساله است که در خانه تنها مانده و برای پدر خود می خواهد 
نان بپزد. او که نمی داند، چگونه باید نان بپزد، پیش ماه بی بی رفته و از 
او می خواهد دربارهٔ نان پختن به او انشا بگوید. این فیلم اقتباسی بر اساس 
کتاب تنور نوشته هوشنگ مرادی کرمانی در ۱۳۷۵ خورشیدی در روستایی 
در جنوب شهر کرمان تهیه شد. این اثر در سیزدهمین جشنواره بین المللی 
افتخار  دیپلم  و  داوران  هیات  منتخب  فیلم  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های 

جشنواره را از آن خود ساخت.
اما اقتباس "داریوش مهرجویی« از »مهمان مامان« در ۱۳۸۹ خورشیدی، 
فصل تازه ای را در روند اقتباس های سینمایی از روی آثار مرادی کرمانی 
در  به وضوح  اما  نبود،  کودک  به سینمای  متعلق  گرچه  فیلم  این  گشود، 
تلخ  کودکانه،  توأمان  فضای خاص  معصومش،  فقیر  نمایش شخصیت های 
و طنزآمیز آثار کرمانی را بازتاب می داد. خود مرادی کرمانی گفته است که 
سرسختی پیرمرد در رمان »پیرمرد و دریا! همینگوی و الیه های درونی اش 
برای او این را تداعی می کند که پیرمرد، یک »مجید« آمریکایی است و از 
این جمله می توان چنین نتیجه گرفت که در داستان های وی نوعی روح 
آن ها-دست کم-شخصیت های  از  بعضی  در  هرچند  دارند،  حضور  کودکانه 

محوری کودک نباشند.
روی  از  اقتباش شده  اثر  تنها  برومند(  )مرضیه  شیرین"  "مربای     
و  عام پسند  جنبه های  فاقد  مطلقاً  که  است  کرمانی  مرادی  داستان های 
هم چنین خاص پسند است. فیلم با دستمایه قراردادن داستانی واقع گرایانه 
از مرادی کرمانی به عنوان ویژگی ثابت آثار او فضا را به طرف موزیکال و 
اثری  به  که  شده  باعث  اساسی  تناقص  این  و  برده است  کودکانه  فانتزی 

کم مایه تبدیل شود.
مرادی  داستان های  روی  از  درآمده  نمایش  به  سینمایی  آثار  آخرین    
موسویان(  وحید  "گوشواره«  و  ابراهیمی فر  سعید  "تک درختها«  کرمانی، 
هستند که هریک با آمیزش با جهان بینی خاص فیلمسازان خود رنگ وبویی 
اما هم چنان می توان ردپای آن کودکانگی تلخ  متفاوت به خود گرفته اند، 
که  بازیافت  تک درخت ها  فیلم  کرمانی  شاعر  شخصیت  در  را  طنزآمیز 
انجمن شاعران کرمان،  ارزشش درنظر  با  اما  شعرهای نه چندان قاعده مند 
برای خود شاعر سالخورده چون جواهری بی بهاست چراکه روایتگر دوران 
کودکی فرزندانش بوده و همچون آینه ای در مقابل کودک صفتی بی بغض و 

کینه اما پردرد خودش قرار می گیرند.

را صرف  بیشتر عمرش  که  بود  هنرمندی  و  مورخ  پوپ  ایهام  آرتور 
تحقیق در آثار باستانی و تاریخی ایران کرد. او نمایشگاه های زیادی در 
خصوص معرفی ایران در نقاط مختلف جهان برپا کرد و با سخنرانی هایش 

کوشید تا فرهنگ و تمدن ایران را به جهانیان معرفی کند.
شاید خیلی قابل باور نباشد که یک روزنامه نگار، مورخ و محقق اهل 
آمریکا آنقدر عاشق ایران باشد که نه تنها تمامی تحقیقاتش حول محور 
معماری و فرهنگ ایرانی بچرخد، بلکه وصیت کند، پس از مرگش او 
آرتور  است.  افتاده  اتفاق  این  خوب  اما  بسپارند.  خاک  به  ایران  در  را 
ایهام پوپ  از بزرگترین محققانی بود که فرهنگ و معماری ایران را به 

جهانیان معرفی کرد.
را در  متولد شد. تحصیالتش  رودآیلند  ایالت  فینیکس  پوپ در شهر 
دانشگاه براون و کرنل و همچنین در دانشگاه هاروارد در رشته فلسفه 
و  ارشد  دیپلمات  با دعوت حسین عالء  که  بود  این  از  داد. پس  انجام 
سیاستمدار ایرانی به ایران سفر کرد و این نخستین رویارویی پوپ به 
ایران  به  او در آن زمان  بود.  ایران  با فرهنگ و تمدن  صورت مستقیم 
آمد تا برای مقامات دولتی از هنر ایران سخن بگوید. "پوپ در سخنانش 
بسیار از هنر و معماری ایران تعریف کرد و خیلی مایل بود، ایرانیان قدر 
هنر و تاریخ هنر خویش را بدانند. او در آن جلسه تأکید کرد که معماری 
ایراِن جدید به جای الگوبرداری از معمارِی مدرِن غرب بایستی از روی 
معمارِی کهِن خویش الگو بگیرد. سخنرانی پوپ در آن روز بسیار هیات 
ایرانی حاضر در جلسه را تحت تأثیر قرار داد و شعله های ملی گرایی را 
در آنها برافروخت. به طور مثال از همین جا بود که می توان نفوذ دکتر 
پوپ را در طراحی ساختمان هایی همچون شعبه اصلی بانک ملی، کاخ 
مرمر و موزه ایران باستان دید. به دلیل عالقه وافر پوپ به هنر و معماری 
ایران بود که در همان زمان به پوپ اجازه مخصوص دیدار و رفت وآمد 
در بناها و اماکن مذهبِی تاریخی کشور )که تا آن زمان به افراد خارجی 
هرگز داده نمی شد( اعطا شد. پوپ نیز در نتیجه همین مطالعات، برای 
و  به جهانیان معرفی کرد. ساخت  را  بناها  این  تاریخ،  بار در  نخستین 

نمایش یک ماکت با مقیاس کوچک از مسجد شاه در شهر فیالدلفیا به 
نام Persia Pavilion( ( یکی از این تالش های دکتر پوپ است."

ایران  دولت  افتخاری  مشاور  او  تا ۱۳۱۴  فاصله سال های ۱۳۰۴  در 
دانشگاه  از طرف  به مدت یک سال  او  ایران شد.  فرهنگستان  و عضو 
هاروارد به موسسات آموزش عالی فرانسه سفر کرد و سخنرانی هایی با 
عنوان "سهم ایرانیان در پیدایش معماری گوتیک" انجام داد. به خاطر 
این فعالیت هایش بود که پوپ کار مرمت و بازسازی کلی مسجد شیخ 

لطف اهلل را بر عهده گرفت.
   آثار

توسط  که  دارد  نام  پارسی  هنر  بررسی  کتاب  پوپ  اثر  معروف ترین 
انتشارات دانشگاه آکسفورد در ۶ جلد در سال ۱۹۳۹ میالدی به چاپ 
رسید. این نخستین باری بود که چنین گزارشی مفصل از هنر و تاریخ 
به  تا  معروفش  اثر  "این  می شد.  معرفی  غرب  به  جهان  در  ایران  هنر 
امروز از مفصل ترین بررسی های آثار تاریخ هنر ایران به شمار می آید. از 
دیگر آثار او می توان به مقدمه ای بر هنر پارسی از قرن هفتم میالدی به 
این سو شاهکارهای هنر ایران، معماری ایران، سفالگری ابتدایی ایران، 
سیر و صور نقاشی ایران، آشنایی با مینیاتورهای ایران، معماری ایران، 
پیروزی شکل و رنگ، هنر ایران در گذشته و آینده اشاره کرد. اما از نظر 
اهمیت ایران شناسی شاید بتوان گفت که مهمترین اثر پوپ، گنجینه 
تصاویری است که با همسرش از ایران تهیه کرد. او در میان سال های 
۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ میالدی در مجموع نزدیک به ۱۰ هزار تصویر از بناهای 
تاریخی ایران عکسبرداری کرده که هنوز هم پس از سال های سال در 
همسرش  و  او  است."  ایران شناسان  استفاده  مورد  غرب  دانشگاه های 
نمایشگاه های زیادی در معرفی آثار هنری ایرانی در جهان برپا کردند. 
با  نیویورک  در  نمایشگاهی  برگزاری  با  همسرش  و  پوپ  نمونه  برای 
عنوان "شش هزار سال هنر پارسی" ۲ هزار و ۸۰۰  شی مکشوف در 
ایران را به نمایش گذاشتند که تنها کاتالوگ فهرست اشیای آن، ۳۵۰ 

صفحه بود.

 نظر پوپ درباره تخت جمشید
پوپ که با سفر به اقصی نقاط کشور در پی بررسی آثار به جای مانده 
از گذشته و تاریخ و تمدن ایرانی بود، درباره تخت جمشید گفته است: 
"تخت جمشید از نظر حسن ترتیب و قرینه سازی نسبت به ناهماهنگی 
که در مجموعه بناهای مذهبی پیشین وجود داشته، پیشرفت هایی را 
نشان می دهد. بناهای عمده تخت جمشید در مقایسه با بناهای مستطیل 
پاسارگاد، مربع شکل است. در همه قسمت ها یک محور متحدالشکل 
دقیقاً مورد نظر بوده است. حتی در افریزهای حجاری هم قرینه سازی 
طابق النعل تکرار شده است. حسن انتظام طرح به مجموعه بنا وقاری 
متناسب به خصلت تشریفاتی آن می دهد و اثر عاطفی هر بنای منفرد 
را قوت می بخشد. ستون های بزرگ اپدانه وسیعاً از یکدیگر فاصله دارد 
)فاصله بین آنها ۳۰ پاست(. این نسبت بی سابقه میان فضای خالی و 
گویی  که  می کند  تولید  انسان  در  را  روحانیتی  و  علّو  احساس  حجم 
در فضایی آزاد، رها شده از بند مادیّت به سر می برد و شدیداً خالف 
آنچه در درون کاخ های نسبتاً زمخت و پر حجم و جامد زیگورات های 

بین النهرین و یا معابد تاریک و گرفته مصری احساس می شود، در این 
بناهای مظلم و رنج آور انسان مقهور و گیج و سردرگم می شود. حجم 
انکار  را  انسان آن  انضباط پسند  و توده محض چیزی است که حس 
آزاد و  انسان  باصفای تخت جمشید روان  اپدانه گشاده و  می کند. در 

هوشیار و فرحناک می شود. این چنین است نیروی ُفرم بنا. 
 درگذشت

پوپ در سال ۱۹۶۸ توانست ۲۷۰ محقق از ۲۶ کشور را در "پنجمین 
کنگره بین المللی هنر و معماری ایران" درشیراز گردهم آورد. او یک 
سال بعد درست در زمانی که قصد داشت، روی معماری حرم امام رضا 
درگذشت.   ۱۳۴۸ شهریور   ۱۲ در  دهد،  انجام  مطالعه  مشهد  در  )ع( 
این  باشد که  اصفهان  آرامگاهش در  از مرگش درخواست کرد،  پیش 
اتفاق افتاد و پیکر او را در اصفهان در ساحل زاینده رود و نزدیک پل 
که  فروغی  محسن  توسط  او  برای  هم  آرامگاهی  کردند.  دفن  خواجو 
انتخاب  بود در همان جا  ساخته شد. پوپ در مورد علت  دوست پوپ 
اصفهان به منظور بنای آرامگاهش می نویسد: »اصفهان مورد عشق من 
است. در آنجا مهمترین کارهای خود را انجام داده ام. منظور عمده من 
از انتخاب آخرین منزل در اصفهان، این است که به مردم ایران نشان 
داده شود اندیشمندان بزرگ و هنرمندان و سخنوران و رهبران خالق 
و دانشمندان آن ها، چنان اوصاف و خصائلی دارند که باعث ژرف ترین 
و  حقگذاری  ابراز  که  تا  است  کشورها  سایر  مشابه  متفکران  ستایش 
ثابت  می آیند،  بدانجا  که  زائرانی  به  و  نباشد  زبانی  تنها  آنها  اخالص 
کنند اگر شخصی در ایران به خاک سپرده شده، به این علت نیست 
که تصادفا در آنجا جهان را به درود گفته، بلکه در اثر اعتقاد راسخ به 
مقدس بودن آن سرزمین است و برای افرادی که به مقام معنوی ایران 
پی برده اند، مزیت و افتخاری است که ایران را آخرین منزل خود قرار 
داده اند تا بدین وسیله، ایمان خود را به سرزمین و مردان بزرگ آن و 

آینده باافتخاری که برای آن پیشگویی می کنند، ابراز دارند."
منبع: خبرگزاری ایرنا
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خطر طغیان بیماری هایی که از کشور پاک شدند! 

خرید گوشی برای کودکان به بهانه کالس آنالین

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز
 

بی تردید، "واکسیناسیون" یکی از قدیمی ترین مداخالت بهداشتی برای 
کنترل بیماری ها در کشور است؛ مبحثی که تا پیش از سال های اول دهه 
بهداشتی  با شکل گیری شبکه  و  نداشت  و هدفمند  مناسب  ۶۰ ساختاری 
کشور و گسترش آن، کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از دست کم شش 

بیماری واگیردار را رقم زد و آن ها را به مرحله حذف رساند.
به گزارش ایسنا، به دنبال شکل  گیری شبکه بهداشتی- درمانی در کشور و 
ایجاد ساختارهای الزم، برنامه گسترش ایمن  سازی در سال ۱۳۶۳ با هدف 
با  ایجاد مصونیت فعال در کودکان در برابر بیماری  های قابل پیشگیری 
واکسن شامل دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، فلج اطفال و سل آغاز شد.
در سال ۱۳۷۲ نیز برنامه ایمن  سازی هپاتیت ب در برنامه گسترش ایمن  
سراسری  سازی  ایمن   انجام  از  پس  نیز   ۱۳۸۳ سال  از  شد.  ادغام  سازی 
 )MMR( سرخک و سرخجه، واکسن سه گانه سرخک- سرخجه- اوریون
جایگزین واکسن سرخک در ایمن  سازی جاری شد و واکسن هموفیلوس 
آنفلوانزا تیپ ب در قالب واکسن پنتاواالن از سال ۱۳۹۳ در برنامه ایمن 

سازی کودکان کشور اضافه شد.
در  و  کودکان  ایمنی  سطح  تقویت  برای  نیز  اطفال  فلج  تزریقی  واکسن 
راستای مراحل انتهایی ریشه کنی جهانی فلج اطفال، از شهریورسال ۱۳۹۴ 
به برنامه ایمن سازی کودکان در استان های پرخطر و همجوار با افغانستان 

و پاکستان اضافه شد.
در مجموع اجرای برنامه ایمن  سازی کودکان سبب شده تا بیماری هایی 
که در سالهای قبل از انقالب موارد باالیی از مرگ و میر کودکان جامعه را 
تشکیل می- دادند، کاهش چشمگیری داشته باشند؛ به طوری که به اذعان 
مسووالن وزارت بهداشت و به عنوان مثال امروزه امکان اینکه یک دانشجوی 
پزشکی در کل دوران تحصیل خود و یا شاید کل دوران طبابت خود یک 
مورد بیماری دیفتری را ببیند، بسیار اندک است؛ این درحالیست که پیش 
از آن اپیدمی  های بیماری دیفتری به طور مکرر اتفاق می  افتاد و براساس 
سال  در  کشور  سال   ۵ زیر  کودکان  مرگ  میزان  بهداشت،  وزارت  برآورد 
۱۳۵۷، برابر با ۱۵۴ در هزار تولد زنده بوده که در سال ۱۳۹۵، به حدود ۱۶ 

در هزار تولد زنده کاهش یافت.
درصد   ۹۹ از  باالتر  به  کشور  در  واکسیناسیون  پوشش  که  شرایطی  در 
رسیده و وزارت بهداشت نیز امیدوار بود با ورود برخی واکسنهای دیگر به 
برنامه ایمن سازی، گام بزرگی در جهت به روزرسانی برنامه واکسیناسیون 
برای  به آسیبی  ناخوانده  میهمان  این  اما کووید۱۹-  برداشته شود،  کشور 
برنامه واکسیناسیون کشوری بدل شد و به دلیل هراس خانواده ها و عدم 
فرزندانشان  واکسیناسیون  برای  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به  آنها  مراجعه 
در شرایط کرونا، اکنون شاهد کاهش پوشش این برنامه ملی برای کودکان 
هستیم؛ شرایطی که وزارت بهداشت نسبت به آن هشدار می دهد و خطر 
بازگشت بیماریهای واگیرداری نظیر سرخک، فلج اطفال و ... را در صورت 

ادامه این روند، گوشزد می کند.
دکتر سید محسن زهرایی - رییس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 

وزارت بهداشت در گفت وگو با ایسنا، می گوید: برای آنکه واکسیناسیون در 
سطح همه  کشورهای دنیا به اهداف خود برسد باید جمعیت هدف پوشش 
کامل داشته باشد. کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان سال هاست درگیر 
بیماری هایی مانند سرخک یا فلج اطفال هستند که علت آن این است که 
نتوانستند گروه هدف را آنطور که الزم است زیر پوشش واکسیناسیون ببرند.

پوشش باالتر از ۹۵ درصد؛ حداقل الزم برای رهایی از بیماری های 
واگیر

وی با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون باالتر از ۹۵ درصد، حداقل میزان 
الزم برای رهایی از بیماری های واگیردار است، افزود: خوشبختانه در کشور 
ما پوشش واکسیناسیون به دلیل افزایش آگاهی خانواده ها، حمایت  دولت ها، 
زحمات بهورزان و مراقبین سالمت، فرهنگسازی و... از سطح خوبی برخوردار 
بوده است و پوشش واکسیناسیون ما سال ها است که باالی ۹۵ درصد است. 
مشاهده  کشور  در  اطفال  فلج  از  موردی  هیچ  که  است  سال   ۲۰ حدودا 
نکردیم و یا سال قبل موفق به اخذ تاییدیه سازمان جهانی بهداشت برای 
این دستاورد بزرگی برای نظام  از کشور شدیم که  حذف بیماری سرخک 
سالمت بود؛ ما در منطقه مدیترانه شرقی جزو اولین  کشورهایی بودیم که 
به یک  در جامعه   B هپاتیت  کردیم. همچنین شیوع  اخذ  را  تاییدیه  این 
سوم رسیده است و این هم از دیگر دستاوردهای نظام سالمت کشور است.

آسیب کرونا برای واکسیناسیون کشوری
این  داد:  ادامه  ایران،  و  دنیا  در  کرونا  ویروس  شیوع  به  اشاره  با  زهرایی 

بیماری طبیعتا مشکالتی برای برنامه های ما و شرایط زندگی مردم به وجود 
برنامه واکسیناسیون  نبود،  این آسیب دور  از  از مسائلی که  آورد که یکی 
کشوری است. با شیوع کرونا شعار در خانه بمانیم مهم ترین رکنی بود که 
برای حفظ سالمت و قطع زنجیره انتقال کرونا به مردم آموزش داده شد و 
همین موضوع و توصیه به کاهش رفت و آمدها سبب شد تا خانواده هایی 
فعال  چون  کنند  فکر  هستند،  واکسن  دریافت  سنین  در  فرزندانشان  که 
بیندازند.  تعویق  به  را  واکسن  دریافت  پس  ندارند،  مشکلی  فرزندانشان 
همچنین این نگرانی وجود داشت که اگر برای دریافت واکسن به پایگاه های 
بهداشت مراجعه کنند، ممکن است خود یا فرزندشان به کرونا مبتال شوند 
که البته تصور درستی نبود؛ زیرا این مراکز پذیرنده مبتالیان کرونا نبودند 
قرار  پاک  طبقه  در  کرونا  به  مبتال  بیماران  با  مواجهه  بندی  طبقه  در  و 
های  پروتکل  و  می شوند  گندزدایی  مرتب  طور  به  مراکز  این  می گرفتند. 

بهداشتی در این مراکز در حال اجرا است.
کاهش ۱۶ درصدی پوشش واکسیناسیون در ۲ماه اسفند و فروردین

وی افزود: با ارزیابی های انجام شده در وزارت بهداشت مشخص شد پوشش 
واکسیناسیون در دو ماه اسفند۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه 
در سال قبل حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود که وضعیتی نامطلوب برای 
برنامه واکسیناسیون کشوری بود. برای رفع این مشکل به سرعت برنامه ریزی 
شد تا با پیگیری، تبلیغ و تشویق خانواده ها به انجام واکسیناسیون فعالیت 
شود؛ طی تماس با خانواده ها در مراکز بهداشت روستایی و شهری پیگیری 

واکسیناسیون کودکان صورت گرفت. خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته 
واکسیناسیون  پوشش  و  داریم  بهتری  اکنون وضعیت  ماه گذشته،  در سه 
نزدیک به ۹۵ درصد رسیده است. این درحالی است که پیش از شیوع کرونا 
پوشش واکسیناسیون حدود ۹۹ درصد بود. امسال تقریبا پنج درصد افت 
پوشش واکسیناسیون نسبت به سال قبل داشتیم و این افت پوشش می تواند 

برای ما بسیار مخاطره آمیز باشد.
خطر بازگشت مجدد بیماریهای واگیر

بهداشت،  وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره ی  رئیس 
نیست  پایدار  واکسیناسیون  برنامه  دستاوردهای  از  هیچکدام  کرد:  تصریح 
و تنها در صورتی پایدار خواهد ماند که برنامه واکسیناسیون ما بدون توقف 
ادامه داشته باشد. اگر پوشش واکسیناسیون به هر دلیلی از حد مورد انتظار 
که ۹۹ درصد است، کاهش یابد طبیعتا زمینه بازگشت مجدد بیماری های 

واگیردار فراهم می شود.
سرایت سرخک چند ده برابر بیشتر از کرونا

وی با تاکید بر اینکه بیماری ها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی 
منتقل می شوند، اظهار کرد: همانگونه که بیماری کرونا از مرزهای کشورها 
به همین راحتی  نیز  واگیردار دیگر  و  بیماری های عفونی  عبور کرد، سایر 
است  بیماری هایی  جزو  سرخک  بیماری  شد.  خواهند  منتشر  و  منتقل 
تاکنون  و  است  کرونا  از  بیش  برابر  ده  چند  آن  پذیری  سرایت  میران  که 
شده  بیماری  این  مقابل  در  کودکانمان  حفاظت  باعث  که  موضوعی  تنها 
پوشش  باشد  قرار  اگر  ولی  است،  بوده  واکسیناسیون  پوشش خوب  است، 
آینده  ماه های  طی  بماند؛  آن  از  کمتر  یا  درصد   ۹۵ حدود  واکسیناسیون 
جمعیت قابل توجهی از فرزندانمان در مقابل سرخک ایمن نخواهند بود و 

نگرانی جدی نسبت به طغیان مجدد سرخک در کشور وجود دارد.
نگرانی از خطر طغیان مجدد بیماری های واگیر

نظام سالمت  توجه داشت در شرایطی که  باید  زهرایی خاطرنشان کرد: 
هستند، صحیح  کرونا  با  مبارزه  درگیر  و...  درمان  و  بهداشت  کادر  کشور، 
نیست که اجازه دهیم سیستم بخواهد همین توان را برای مقابله با بیماری 
کامل  مشارکت  بدون  کند.  صرف  و.  و...  اطفال  فلج  سرخک،  نظیر  هایی 
خانواده ها برای پوشش کامل واکسیناسیون فرزندان، احتماال طی چند ماه 
آینده ما درگیر طغیان هایی از این نوع بیماری ها خواهیم شد که می تواند 

سالمت جامعه را به خطر بیندازد.
زمان تزریق واکسن را به تعویق نیندازید

وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون جزو فعالیت های ضروری است، ادامه 
داد: در شرایط کرونا، خروج از منزل برای انجام واکسیناسیون فرزندانمان 
کافی  دقت  واکسیناسیون  انجام  زمان  به  باید  مردم  است.  ضروری  امری 
داشته باشند و به امید تغییر شرایط یا سایر مسائل، زمان تزریق واکسن را 
به تعویق نیندازند؛ زیرا ممکن است در همین مدت تاخیر، کودک به بیماری 

آلوده شود که با تزریق واکسن به راحتی می شد جلوی آن را گرفت.
زهرایی در پایان گفت: برخی واکسن ها نیاز است چند نوبت تکرار شوند؛ 
تا حدود ۶ سالگی در شش  تولد  به طور مثال واکسن فلج اطفال در بدو 
نوبت برای بچه ها داریم و این تصور که کودکمان دو یا سه بار این واکسن 
را دریافت کرده پس مجاز به قطع دریافت واکسن یا ایجاد تاخیر در فرایند 

آن هستیم، غلط است.

سرویس فرهنگی- اجتماعی کرمان امروز

داریم  نگاهی  مدارس،  برخی  در  آموزش  شدن  مجازی  بهانه  به 
تلفن همراه  تهیه  فکر  در  که  والدین  اشتباه  استدالل های  برخی  به 

اختصاصی برای کودکان کمتر از ۱۲ ساله خود هستند.
 این روز ها دیگر اغلب کودکان از سنین پیش از دبستان، گوشی 
تلفن والدین را به دست می گیرند و با آن سرگرم می شوند. طبق نظر 
متخصصان اگر زمان استفاده از این صفحات نمایشی محدود باشد 
و محتوا تحت نظارت والدین انتخاب شود، این کار موردی ندارد. با 
بحث  ویژه  به  و  کودکان  زندگی  در  روزمره گوشی  به حضور  توجه 
مدارس اینترنتی، اما برخی از والدین این روز ها به فکر تهیه گوشی 

هوشمند اختصاصی برای فرزندشان در سنین دبستان افتاده اند.
و  است  جدید  گوشی  خرید  گاهی  اختصاصی  گوشی  این  تهیه   
این  کودک.  به  والدین  از  یکی  قدیمی  گوشی  بخشیدن  هم  گاهی 
در حالی است که قریب به اتفاق روان شناسان معتقدند، تهیه گوشی 
اختصاصی، حداقل باید تا ابتدای نوجوانی یعنی ۱۲، ۱۳ سالگی به 
تعویق بیفتد. حتی برخی توصیه می کنند اگر ضرورتی وجود ندارد، 
صبر  اختصاصی  گوشی  تهیه  برای  فرزندشان  سالگی   ۱۶ تا  والدین 
کنند. اما به رغم این توصیه ها، باز هم برخی والدین با استدالل هایی 
این  در  هستند.  پایین تر  سنین  در  اختصاصی  گوشی  تهیه  فکر  در 
تا ببینیم چرا  انداخته ایم  از این استدالل ها نگاهی  مطلب به برخی 

این استدالل ها قانع کننده نیستند.
دیر دادن گوشی به بچه می تواند باعث شود عطش او بیش از حد 
زیاد شود. این که شما برای فرزندتان گوشی اختصاصی تهیه نکنید 
به معنای آن نیست که فرزندتان به هیچ عنوان از فناوری استفاده 
نکند. پس این تصور که اگر فرزندم گوشی اختصاصی نداشته باشد، 
از بقیه عقب می ماند و برایش مشکل ایجاد می شود، تصور نادرستی 
است. شما می توانید از دو سالگی زمان محدودی در روز، به فرزندتان 
نمایشی  صفحات  دیگر  یا  تبلت  یا  شما  گوشی  از  تا  دهید  اجازه 
استفاده کند. نکته مهم این است که وقتی فرزند شما از وسیله ای 
مشترک با بقیه، استفاده می کند، مدیریت زمان و نحوه استفاده از 
آن بسیار راحت تر است و این مزیت بسیار مهمی در سنین پیش از 

دبستان و دبستان است.
بیشتر دوستان فرزندم گوشی دارند و در فامیل هم به ما می گویند 
که  می دانیم  همه  نمی کنیم|  تهیه  گوشی  فرزندمان  برای  چرا  که 

را  گزینه ای  که  افرادی  تعداد  به  انتخاب  یک  بودن  غلط  یا  درست 
گاهی  می رسد  که  عمل  وقت  به  اما  ندارد،  ربط  می کنند،  انتخاب 
خودمان تحت فشار اجتماعی ممکن است تصمیم هایی را بگیریم که 

به نظرمان خیلی هم درست نیستند.
به  را  نکته  این  گرفته اید،  قرار  موقعیتی  چنین  در  هم  شما  اگر 
نه  توان  فرزندانمان  داریم  دوست  ما  همه  کنید:  یادآوری  خودتان 
فشار  تحت  و  باشند  داشته  را  نادرست  درخواست های  به  گفتن 
اجتماعی و بدون رضایت قلبی دست به کاری نزنند. پس نوبت بعد 
که احساس کردید استدالل هایی از این قبیل که »چون بقیه انجام 
داده اند، من هم باید بکنم«، سراغ شما آمد، لحظه ای تامل کنید. اگر 
درباره درست بودن آن گزینه تردید دارید، در برابر آن مقاومت کنید 
و بدانید که همین انتخاب های شما در لحظات حساس است که شما 

را به الگویی مناسب برای فرزندتان تبدیل خواهد کرد.
بهترین  اینترنتی،  آموزش  به  نیاز  و  مدارس  وضعیت  به  توجه  با   

کار تهیه گوشی جدا ست| با توجه به تجربه سال تحصیلی گذشته، 
برخی والدین می گویند با خرید یک گوشی مستقل، فرزند ما در سال 
تحصیلی جدید و در صورت غیرحضوری شدن مدارس با خیال راحت 
می تواند به کار های مدرسه برسد. این استدالل از سویی درست است، 
این  در  کودکان  برای  اختصاصی  گوشی  مخاطرات خرید  برخی  اما 

موقعیت دیده نشده است.
داشتن  است،  داده  نشان  مختلف  کشور های  در  متعدد  مطالعات 
دانش آموزان  حواس پرتی  افزایش  باعث  می تواند  اختصاصی  گوشی 
در  راه حل چیست؟  بپرسید پس  آن ها شود. شاید  تحصیلی  افت  و 
در  و  اشتراکی  الکترونیک هوشمند  از وسایل  استفاده  پایین  سنین 

اختیارکودک گذاشتن به صورت محدود، بهترین گزینه است.
کودکان تا پیش از سنین نوجوانی و حتی در ابتدای دوره نوجوانی، 
اگر قرار باشد وسایل الکترونیک هوشمند ۲۴ ساعته در اختیارشان 
باشد، اغلب بیش از منفعت، از آن آسیب خواهند دید. پس یا برای 

در اختیار گذاشتن گوشی خود به فرزندتان برای کار های مدرسه ای 
جدید  وسیله ای  خرید  به  ضرورت،  صورت  در  یا  کنید  برنامه ریزی 
جدید  وسیله  این  مالک  کنید.  فکر  خانواده  کل  برای  تبلت  مانند 
والدین خواهند بود و کودک تنها با اجازه و اطالع آن ها می تواند به 
اطالع  بدون  برنامه  نصب  و حق  کند  استفاده  آن  از  محدود  شکلی 

والدین را نخواهد داشت.
گوشی  یک  تهیه  می کند؛  گوشی  طلب  ما  از  دایم  فرزندمان 
گرفتن  پی  در  دایم  فرزندتان  اگر  می کند|  کم  را  تنش  اختصاصی، 
گوشی از شماست، یعنی همین االن و پیش از تهیه گوشی اختصاصی 
برای او، مشکلی وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود. طبق نظر 
همه متخصصان، کودکان باید به شکلی محدود پای صفحات نمایشی 

بنشینند و از آن ها استفاده کنند.
از  شنیدن  نه  وقت  به  یا  می کند  بهانه گیری  دایم  شما  فرزند  اگر 
شما، بدرفتاری می کند، یعنی هنوز فرزندتان با محدودیت هایی که به 
نفع خودش است، کنار نیامده است. در این شرایط بدترین انتخاب، 
خرید گوشی اختصاصی است. چرا که در این صورت دامنه اختیارات 
شما در محدودسازی زمان استفاده او از گوشی، کمتر خواهد شد و 
این به معنای استفاده بیشتر فرزندتان و آسیب دیدن بیشتر اوست. 
پس برای جلوگیری از بروز مخاطرات بیشتر، تهیه گوشی اختصاصی 
را برای او به تعویق بیندازید و در این فاصله حتما به فکر به اجرا 
گذاشتن برنامه مشخص و شفافی در استفاده از گوشی برای فرزندتان 

باشید.
 فرزندم تک فرزند است و حوصله اش خیلی سر می رود، بازی کردن 

با گوشی کمک می کند خوش رفتارتر باشد
دشوار  بسیار  کرونایی،  روز های  در  تک فرزند  خانواده های  موقعیت 
است. اما یادتان باشد سرگرم شدن نامحدود با گوشی، عوارضی جدی 
برای فرزند شما دارد. استفاده از گوشی را در صورتی که فرزندتان 
بیش از دو سال دارد می توانید در برنامه روزانه او به صورتی محدود 
و  هماهنگی  با  باید  شما  فرزند  باشید  داشته  توجه  اما  دهید،  قرار 

نظارت شما از آن استفاده کند.
برنامه ریزی  با  بهتر است  بهانه گیری هم  برای حوصله سر رفتن و 
افزایش  باشند،  او  دسترس  در  می توانند  که  را  دیگری  گزینه های 
دهید؛ مواردی، چون خمیربازی، سفال، آشپزی و باغبانی با همراهی 
فردی بزرگ تر یا فعالیت های هنری به شرط آن که به صورت متناوب 
به کودک پیشنهاد شوند، معموال مورد استقبال خوبی قرار می گیرند.
منبع: برترین ها

روزانه خوانی 
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خبر آموزش و پرورش:  
پروتکل ها رعایت نشد، شکایت کنید

اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا با چه کسانی است؟

به  نزدیک  روزهای  در  پرورش،  و  آموزش  وزارت  ایرنا: 
بازگشایی مدارس اعالم کرد که آموزش دانش آموزان با 
رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی تداوم می یابد.

هر چند که در ایام تعطیلی تابستان، مسئوالن آموزش 
و پرورش در شیوه نامه های ابالغی سه وضعیت قرمز، 
زرد و سفید از نظر شیوع ویروس کرونا را برای حضور 
دانش آموزان در نظر گرفته بودند اما با توجه به تصمیم 
ستاد ملی مبارزه با کرونا آموزش و پرورش قاعده اصلی 
پروتکل های  رعایت  با  آموزان  دانش  آموزش  بر  را 

بهداشتی قرار داده شد.
دل  آموزان،  دانش  حضور  با  مدارس  بازگشایی  اعالم 
نگرانی ها و دغدغه های فکری را برای خانواده ها در 
پی داشت؛ از طرفی خواهان ادامه تحصیل و جلوگیری 
از عقب ماندگی درسی فرزندان خود هستند و از طرف 

دیگر نگران هایی نسبت به حفظ سالمت آنها دارند.
دایر  بر  مبنی  پرورش  و  آموزش  اعالم  از  ای پس  عده 
شدن کالس های درس به صورت حضوری اظهار داشتند 
کرونا  ویروس  شیوع  شرایط  در  دور  راه  از  آموزش  که 
می تواند راه گشا باشد و نیاز به حضور دانش آموزان در 
مدارس نیست. اما عده ای دیگر تابع نظر کارشناسان 
و  آموزش  همچنین  و  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  در 
روحی  نظر  از  را  حضوری  آموزش  که  هستند  پرورش، 
و تربیتی به منظور شکل گیری شخصیت دانش آموزان 
پروتکل های  رعایت  با  را  آموزان  دانش  و  دانسته  مفید 

بهداشتی به حضور در مدارس توصیه می کنند.
دغدغه فکری والدین در مورد احتمال ابتالی فرزندان به 
ویروس کرونا پس از بازگشایی مدارس در روزهای اخیر 
و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی  محسن  تا  شد  سبب 
پرورش از تالش این وزارتخانه برای حفظ سالمت دانش 

آموزان توضیحاتی را ارائه دهد.
با  اینکه  بر  تاکید  با  مدارس  بازگشایی  آستانه  در  وی 
تعطیل  را  کارها  نمی توان همه  کرونایی  وجود شرایط 
کرد و در خانه نشست، به خانواده ها اطمینان داد که 
هستند  هم  ما  گوشه های  جگر  شما  گوشه های  جگر 
و  کرونا  ملی  ستاد  موافقت  طبق  مدارس  بازگشایی  و 
دستورالعمل های  همچنین  و  بهداشت  وزیر  شخص 

اعالمی از سوی وزارت بهداشت انجام می شود.
پروتکل  بهداشت  وزارت  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 

هایی را اعالم کرد که اگر رعایت شود، برگزاری حضوری 
کالس ها اشکالی ندارد. آموزش و پرورش نیز به مناطق 
و استان ها پروتکل ها را اعالم کرد، بر این اساس وقتی 
متخصصان می گویند با رعایت این پروتکل ها حضور 

مجاز است، ما باید اطمینان کنیم.
آموزش و پرورش: پروتکل ها رعایت نشد، شکایت کنید

حاجی میرزایی درباره این پروتکل ها گفت: این پروتکل 
ها شامل فاصله یک متر بین دانش آموزان، زمان کالس 
حداکثر ۳۵ دقیقه ای، حضور دانش آموزان در ساعت 
های مختلف و تهویه مناسب کالس ها است. همچنین 
مدارس  سرویس  و  ها  دست  شوی  و  شست  مورد  در 

پروتکل هایی اعالم شده است.
این راستا بخشنامه  این آموزش و پرورش در  بر  عالوه 
ای به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی با ۱۲ بند به 
مدارس ابالغ کرده است تا از نگرانی  خانواده ها در این 

خصوص کاسته شود.
پروتکل های  رعایت  ناظر  مدارس  در  حاضرین 

بهداشتی باشند
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی،  مدیرکل  مظفر  زهرا 
نظارت  شرایط  درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  شکایات 
بر پروتکل های بهداشتی در مدارس اظهار کرد: معلمان، 
دانش آموزان و خانواده ها ناظر بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مدارس باشند. قرار نیست ناظری از بیرون 
در  حاضر  افراد  همه  رو  این  از  باشند؛  داشته  وجود 

مدرسه نقش نظارتی دارند.
افراد حاضر در مدرسه می توانند در  تمامی  افزود:  وی 
طریق  از  بهداشتی  پروتکل های  نشدن  رعایت  صورت 
سامانه shekayat.medu.ir اقدام کرده و شکایت 
خود را ثبت کنند. شکایات ثبت  شده در لینک ثبت 

شکایت هفت تا ۱۰ روزه پاسخ داده می شود.
شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد  و  ارزیابی  مدیرکل 
که  کرد  اعالم  همچنین  پرورش  و  آموزش  وزارت 
کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا در آموزش و پرورش 
نظر  مد  نکات  تمامی  شامل  بند   ۱۲ در  بخشنامه ای 
وزارت بهداشت برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به 

مدارس ابالغ کرده است.
بهداشت  وزارت  توصیه های  این  بر  شد:  یادآور  مظفر 
به  آموزش  ساعات  شدن  کم  ماسک،  زدن  عامل  سه 

رعایت  همچنین  و  درس  کالس های  تهویه  منظور 
فاصله اجتماعی می تواند نقش اساسی در پیشگیری 
از کرونا در میان دانش آموزان داشته باشد، همچنین 
اینکه مدارس نیز به اقالم بهداشتی و ضدعفونی مجهز 

شده اند.
مواد  برای  دانش آموزان  از  اجباری  هزینه  اخذ 

ضدعفونی، خالف قانون است
وی در ادامه درباره سرانه مواد ضدعفونی در آموزش و 
اقالم  فراهم کردن  برای  پیشتر سرانه ای  پرورش گفت: 
ضدعفونی و بهداشتی به حساب مدارس واریز شده بود؛ 
میلیارد   ۱۰۰ از  بیش  هم  آینده  روزهای  در  است  قرار 
تومان برای هزینه مواد ضدعفونی به مدارس واریز شود.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به شکایات وزارت 
تهیه  به منظور  داد: همچنین  ادامه  پرورش  و  آموزش 
گو  و  گفت  وارد  نیز  خیرین  با  ضدعفونی  مواد  هزینه 
دانش آموزان  از  اجبار  به  مدرسه ای  اینکه  اما  شده ایم 
کند،  دریافت  ضدعفونی  مواد  تهیه  برای  هزینه ای 

برخالف قانون است.
مظفر یادآور شد: آموزش و پرورش موظف است مدرسه 
فضای  تا  کند  باز  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  را 

آموزش برای دانش آموزان مهیا شود.
وی افزود: روایت های مختلف در خصوص ریشه کن شدن 
کرونا نشان می دهد که شیوع این بیماری سال ها ادامه 
دارد؛ از این رو نمی  توان آموزش را تعطیل کرد، کرونا 
در همه کشورها وجود دارد و در همه نقاط دنیا آموزش 

مدارس برای حضور دانش آموزان دایر است.

توصیه  دانش آموزان  برای  حضوری  آموزش 
می شود

مدیرکل ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به شکایات وزارت 
حضور  برای  اجباری  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
گفت:  ندارد،  وجود  درس  کالس های  در  دانش آموزان 
اگر دانش آموزی به کرونا مبتال شود، بار حقوقی برای 

آموزش و پرورش به همراه ندارد.
بیشتر میان  تعامل  به منظور شناخت و  افزود:  مظفر 
کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  نظر  و  دانش آموز  و  معلم 

آموزش حضوری برای دانش آموزان توصیه می شود.
وی ادامه داد: همچنین اینکه رویکرد کارشناسان وزارت 
بهداشت از تقسیم بندی مناطق به قرمز، زرد و سفید 
همه  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  کرده  تغییر 
از شیوع کرونا می دانند. به  شرایط را الزمه پیشگیری 
مثل  هم  سفید  وضعیت  که  معتقدند  آنها  مثال  طور 
نشدن  رعایت  صورت  در  چراکه  است  خطرناک  قرمز 
قرمز  به  هم  سفید  وضعیت  بهداشتی  پروتکل های 

تبدیل می شود.
شکایات  به  پاسخگویی  عملکرد  و  ارزیابی  مدیرکل 
حضور  برای  شرایط  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
دانش آموزان در مدارس مهیا شده است، گفت: توصیه 
نظارت کند  بر فضای مدرسه  است که خانواده ها  این 
اجازه  پروتکل ها حاصل شد،  رعایت  از  اطمینان  اگر  و 
واقع  در  یابند.  حضور  مدارس  در  آموزان  دانش  دهند 
دانش آموزان  سالمت  والدین  نظارت  با  گفت  می توان 

تضمین می شود.

تزریق  زمان  بهترین  به  اشاره  با  عفونی  های  بیماری  تخصص  فوق  یک 
واکسن آنفلوانزا، گفت:بیماران و افراد پرخطر در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا 

قرار دارند.
دکتر مینو محرز در گفت و گو با ایسنا، درباره بهترین زمان تزریق واکسن 
آنفلوانزا، گفت: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا اواخر شهریور و اوایل مهر 
ماه است تا مصونیت در بدن فرد ایجاد شود و ایمنی واکسن در بدن تا اوایل 

بهار باقی بماند.
محرز با بیان اینکه بیماران و افراد پرخطر در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا 
مبتالیان  باالی ۶۵ سال،  دارای سنین  افراد  مثال  عنوان  به  هستند، گفت: 
به بیماری های قلبی و عروقی مزمن، افرادی که بیماری زمینه ای یا نقص 
ایمنی دارند، افرادی که داروهای شیمی درمانی مصرف می کنند، زنان باردار، 

افراد مبتال به چاقی و کادر درمان که حتما واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

مازاد  اگر  گفت:  مردم،  عموم  سوی  از  انفلوانزا  واکسن  تزریق  درباره  محرز 
واکسن به میزان کافی وجود داشت که با توجه به تقاضای جهانی، بعید می 
دانم، سایر افراد هم واکسن را تزریق کنند. در غیر این صورت اولویت تزریق 

با افراد پر خطر است.
های  پروتکل  پیش  از  بیش  و  دقت  به  باید  پاییز  در  مردم  گفت:  محرز 
از  استفاده  و  ها  دست  شوی  و  شست  اجتماعی،  گذاری  فاصله  بهداشتی، 
ماسک را رعایت کنند. زیرا با سرد شدن هوا، در و پنجره ها بسته بوده و 
تهویه هوا انجام نمی شود. در نتیجه بستر برای فعالیت ویروس هایی نظیر 

آنفلوانزا و کرونا فراهم تر است. بنابراین باید بیشتر رعایت کنند.
دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند

را  به هیچ عنوان دانش آموزی  با کرونا، گفت:  عضو کمیته کشوری مقابله 
یا عالئم دیگر شبیه  بینی  بینی، عطسه، گرفتگی  آبریزش  که تب، سرفه، 

سرماخوردگی دارد، به مدرسه نفرستید.
دلیل  که  یافته  قبل کاهش  به  نسبت  بستری  روند  افزود:  مردانی،  مسعود 
عمده آن، استفاده عمومی از ماسک است. او افزود: کاش سفرها هم انجام 

نمی شد تا شرایط بهتری می داشتیم.
از  المللی  با کرونا درباره نگرانی بین  عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
واکسن  برای  تقاضا  افزایش  آنفلوانزا در فصل سرد، گفت:  با  همراهی کرونا 
آنفلوانزا تعادل بازار را بر هم زده و بسیاری از تولید کنندگان، محصوالتشان 

را پیش فروش کرده اند.
تنفسی  قلبی  بیماری های  که  افزود: کسانی  عفونی  بیماری های  متخصص 
دارند، مادران باردار، افراد باالی ۶۰ سال، مبتالیان به دیابت و…، حتماً واکسن 

آنفلوانزا استفاده کنند.
مردانی به والدین توصیه کرد: به هیچ عنوان دانش آموزی را که تب، سرفه، 

آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا عالئم دیگر شبیه به سرماخوردگی 
دارد، به مدرسه نفرستید.

متخصص بیماری های عفونی افزود: اگر در خانواده ای یک نفر مبتال است، 
دانش آموز سالم آن خانواده نیز نباید به مدرسه برود، چون می تواند ناقل 

خاموش ویروس باشد.
وی درباره اینکه چگونه دانش آموزان می توانند سفیر سالمت باشند نیز گفت: 
آموزش های الزم سفیر سالمت  و  دلسوز  مربیان  با کمک  می توانند  بچه ها 
با توجه به شرایط خاص کشور و نزدیک شدن به فصل  باشند. مردانی افزود: 
پاییز مردم در سفرهای خود تجدیدنظر کنند، در کنترل بیماری کمک کنند 
و از سفرهای غیر ضرور اجتناب کنند. پروتکل های بهداشتی در مدارس باید به 
صورت بسیار جدی رعایت شود، از شرکت در مجامع غیر ضرور خودداری شود، 

چرخه انتقال ویروس متوقف شود تا  درگیر موج سوم کرونا نشویم.

قتل مادر بزرگ شیرازی

 توسط دختر جوان

 با اعالم گزارشی از بیمارستان شهید بهشتی شیراز مبنی 
بیمارستان  به  انتقال  از  پس  زنی  مشکوک  مرگ  بر 
پیرزنی  جسد  و  شده  اعزام  محل  به  پلیس  ماموران 
راز  کشف  برای  پلیس  تحقیقات  و  کردند  مشاهده  را 
جنایت شروع شد. مقتول به دلیل اصابت جسم سخت 
که  شد  مشخص  تحقیقات  در  و  بود  رسیده  قتل  به 
نوه مقتوله که دختری ۲۳ ساله است در این جنایت 

نقش دارد.
دستگیر  بازپرس  دستور  به  ساعت  چند  از  پس  قاتل 
شد و در بازجویی ها گفت: سال ها قبل از این ماجرا 
پدرم فوت کرد و من و مادرم در خانه مادربزرگم زندگی 
می کردیم. پس از فوت پدرم شرایط زندگی ما خیلی 

سخت شده بود.
سر  مادربزرگم  با  حادثه  روز  داد:  ادامه  جوان  دختر 
انحصار وراثت درگیر شدم و او را هل دادم که همین 

ضربه باعث مرگش شد.
اظهارات دختر جوان در حالی بیان می شد که بررسی 
باهم  ارثیه  سر  بر  آنها  که  داشت  این  از  حکایت  ها 
اختالف شدید داشته اند. در چنین شرایطی متهم با 
دستور بازپرس جنایی شیراز، برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار ماموران قرار گرفت.
وی در ادامه تحقیقات گفت: روز حادثه مادربزرگم وقتی 
برایش توضیح دادم که  وارد شد روی مبل نشست و 
برای حل مشکالت مان باید فکری کنیم. ناگهان شروع 

به سروصدا کرد. درچنین شرایطی با او درگیر شدم .
مادربزرگم به سمتم آمد و زمانی که دید موضوع جدی 

است به سمت در رفت تا همسایه ها را خبرکند.
دستش را گرفتم و به سینه او ضربه زدم. با اظهارات 
اختیار  در  موقت  بازداشت  قرار  با  وی  جوان  دختر 

ماموران قرار گرفت.

براساس آمارهای مراکز معتبر، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در جهان 
به ۲۷ میلیون و سه هزار نفر رسیده است. 

به گزارش خبر فوری از مرکز وب سایت آماری ورد متر که آخرین آمار 
مبتالیان به ویروس کرونا را به صورت لحظه ای گزارش می دهد، شمار 

مرگ و میر جهانی کرونا به ۸۸۲ هزار و ۳۱۲ نفر رسیده است. 
براساس این گزارش در آمریکا که دارای بیشترین آمار بیماران کرونایی 
است، ۳۲ هزار نفر به ویروس کرونا مبتال شده و ۵۷۲ نفر نیز جان خود 

را از دست داده اند. 

شمار نهایی مبتالیان کرونا در آمریکا نیز به ۶ میلیون و ۴۲۱ هزار و 
۳۶۸ نفر و شمار مرگ و میر نیز به ۱۹۲ هزار و ۶۸۳ نفر رسیده است. 

شمار نهایی بهبود یافتگان کرونایی آمریکا نیز تا کنون سه میلیون و 
۶۹۰ هزار نفر گزارش شده است. 

بیشترین آمار مرگ و میر نیز متعلق به هند، آمریکا و مکزیک و بوده 
است. در هند یک هزار و ۴۳ نفر، آمریکا ۵۷۲ و در مکزیک نیز ۵۲۲ نفر 

جان خود را به دلیل بیماری کووید ۱۹ از دست دادند. 
آمریکا،  از  متر، پس  ارائه شده توسط وب سایت ورد  آمارهای  براساس 

برزیل، هند، روسیه و پرو به ترتیب دارای بیشترین مورد ابتال به بیماران 
کرونایی در جهان هستند.  امریکا در حالی شاهد بیشترین مبتال به 
کرونا و مرگ و میر است که دولت ترامپ ماه گذشته بدون توجه به 

هشدارهای بهداشتی دستور بازگشایی مدارس را صادر کرد. 
در  مدارس  بازگشایی  نخست  هفته  در  ان،  ان  سی  شبکه  گزارش  به 
آمریکا که به اصرار دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور انجام شد، 
ایالت جورجیا  دست کم ۲۶۰ دانش آموز و هشت معلم مدرسه ای در 

قرنطینه شدند. 

انگلیس  سازمان بهداشت جهانی نیز با توجه به بازگشایی مدارس در 
به معنی  آنفلوانزا می تواند  بازگشایی مدارس و شروع فصل  اعالم کرد: 

افزایش بیماران کرونایی در بیمارستان ها باشد. 
اول  از  بوریس جانسون نخست وزیری  به اصرار  انگلیس  کلیه مدارس 

سپتامبر )۱۱ شهریور( آغاز به کار کردند. 
جانسون با انتشار مقاله ای در نشریه میل نوشت: بازگشایی مدارس یک 
اولویت ملی است. مدارس باید آخرین مکان هایی باشند که در اعمال 

قرنطینه های آینده، بسته می شود.

شمارمبتالیان کرونا در جهان از ۲۷ میلیون نفر گذشت
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شنا در استخر کشاورزی

جان یک نفر را گرفت
رئیس اورژانس کرمان گفت: شنا در مکان نامناسب باعث فوت یک مرد 

۳۰ ساله در ارزوئیه شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
مدیرحوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس  صابری،  محمد  سید 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: یک مرد ۳۰ ساله به علت شنا کردن 

در استخر کشاورزی در شهرستان ارزوئیه فوت کرد.
او افزود: در سامانه اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ بیشترین مکان های 
استخر های  به  مربوط  کرمان  استان  سطح  در  شدگی  غرق  به  منجر 
کشاورزی، سد ها )به ویژه سد های خاکی(، مسیر رودخانه، تجمع آب در 

محل آبشار ها و سایر مکان های نامناسب برای شنا است.
صابری بیان کرد: همچنین بیشترین افراد جان باخته ثبت شده در این 
سامانه از ابتدای امسال در سطح استان کرمان، مرد و در رده سنی ۵ 

تا ۳۵ سال قرار دارند.
او به مردم توصیه کرد: کودکان خود را هرگز تنها نگذارید و از شنا کردن 
تحت  و  کردن  شنا  برای  امدادی  امکانات  به  مجهز  که  مکان هایی  در 

نظارت نجارت غریق نیستند، خودداری کنید.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی 
در  نیستند  آشنا  غریق  نجات  فنون  با  که  افرادی  کرد:  تصریح  کرمان 
و  خونسردی  حفظ  دیگری، ضمن  فرد  شدگی  غرق  با صحنه  مواجهه 
تماس فوری با شماره تلفن های امدادی۱۱۲، ۱۱۵ و ۱۲۵ تالش کنند با 
ابزاری همانند چوب، الوار، طناب یا حلقه نجات، فرد غرق شده را از آب 
بیرون کشیده و به نزدیک ترین فضای ایمن برای اقدامات نجات انتقال 

دهند.

استاندارد باشگاه های ورزشی 

برای جلوگیری از ابتال به کرونا

برای انجام فعالیت و تمرین ورزشی در باشگاه ها در روزهای شیوع 
باشگاه های  از سوی مسئوالن  باید مسائل مختلفی  ویروس کرونا، 
ورزشی و مراجعه کنندگان مدنظر قرار گیرد، چرا که در غیر این 

صورت سالمت آن ها در معرض خطر جدی خواهد بود.
سیستم  تقویت  و  اضطراب  استرس،  رفع  برای  ایسنا،  گزارش  به 
هستیم  روبرو  کرونا  ویروس  شیوع  با  که  روزهایی  در  بدن  ایمنی 
و عالوه بر آن به منظور انجام ورزش و تمرینات بدنی باید قبل از 
را  بهداشتی  باشگاه های ورزشی حتما توصیه های مهم  به  رفتن 
برای پیشگیری از کرونا مدنظر قرار دهیم و عالوه بر این به نکات 
مهم حین انجام فعالیت ورزشی در باشگاه ها توجه داشته باشیم.

نکات ضروری برای مسئوالن باشگاه های ورزشی
مسئوالن باشگاه های ورزشی باید از ورود افراد مشکوک به بیماری 
به باشگاه های ورزشی ممانعت به عمل آورند و حداقل با انجام تب 

سنجی میزان تب این دسته از افراد را بررسی کنند.
از  پس  ورزشی  های  دستگاه  سطوح  تمامی  کردن  ضدعفونی 
رعایت  به  باشگاه  مسئوالن  مداوم  کردن  گوشزد  فرد،  هر  استفاده 
فاصله اجتماعی و رعایت مدت زمان حداقل نیم ساعت فاصله بین 
سوی  از  باید  که  است  مهمی  نکات  دیگر  ها  دستگاه  از  استفاده 

مسئوالن باشگاه های ورزشی مدنظر قرار گیرد.
بر اساس آنچه فدراسیون پزشکی ورزشی به ایسنا پاسخ داده است، 
در کنار مسئوالن باشگاه های ورزشی، این مراجعان هستند که باید 
سالمت  بیشتر  هرچه  حفظ  جهت  را  مختلف  نکات  ویژه  طور  به 
خود و دیگران رعایت کنند که در صد این نکات استفاده از وسایل 

شخصی قرار دارد.
استراحت  ورزشی،  های  باشگاه  بوفه  غذاهای  مصرف  از  خودداری 
در منزل در صورت داشتن عالئم مشکوک به کرونا، همراه داشتن 
محلول ضدعفونی کننده، خودداری از رفتن به باشگاه های شلوغ، 
استفاده از بطری های یک بار مصرف برای نوشیدن آب نیز از دیگر 
نکاتی است که باید از سوی مراجعان باشگاه های ورزشی مورد توجه 

جدی قرار گیرد.
فعالیت باشگاه های ورزشی

به گزارش ایسنا، در آخرین تصمیم اتخاذ شده در مبنی بر امکان 
فعالیت مجدد باشگاه های ورزشی تهران بزرگ در صورت اخذ گواهی 
اعالم  بهداشتی، طبق  پروتکل های  رعایت  با  و  کرونا  آموزشی ضد 
معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، باشگاه های ورزشی 
تهران بزرگ در صورت اخذ گواهی آموزشی ضد کرونا )که در سایت 
می توانند  است(،  موجود  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  خبری  پایگاه 
فعالیت های خود را به طور مجدد و با رعایت پروتکل های بهداشتی 

آغاز کنند.  
طبق ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزشی نیز، ناظران سالمت 
از  را  باشگاه های ورزشی  فعالیت  فدراسیون پزشکی ورزشی نحوه 
نظر رعایت پروتکل های بهداشتی رصد خواهند کرد و در صورتی 
که باشگاهی پروتکل های بهداشتی ابالغ شده را اجرا نکند، به اداره 
با  اساس ضوابط  بر  و  می شود  داده  گزارش  جوانان  و  ورزش  کل 

متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.
همچنین به باشگاه هایی که به خوبی دستورالعمل های بهداشتی 
ایمن  باشگاه های ورزشی  اجرایی کنند، گواهی  را  با کرونا  مقابله 
ارائه می شود تا به عنوان مشوق عمل کند، هرچند این باشگاه ها 
را  قوانین و پروتکل های مربوطه  اگر  باشند که  باید توجه داشته 
نقض کنند، گواهی ایمنی که دریافت کرده اند بالفاصله ابطال می 
به صورت  این مساله در سایت فدراسیون پزشکی ورزشی  و  شود 

به روزرسانی به مخاطبان اعالم می شود.
تعریف  ایمن  های  باشگاه  گواهی  ارائه  برای  که  مواردی  جمله  از 
شده، این است که در هر ۱۰۰ متر شش نفر حاضر شوند، دستگاه 
ها حداقل دو متر با یکدیگر فاصله داشته باشند، باشگاه مربوطه از 
تهویه و سیستم ضدعفونی مطلوب بهره مند باشد و در عین حال 
گرفته  قرار  مدنظر  که  است  مواردی  از  پاکیزه  بهداشتی  سرویس 
و  داشته  توجه  مسائل  این  به  که  هایی  باشگاه  بین  باید  و  است 
پروتکل های بهداشتی را به خوبی رعایت می کنند با سایر باشگاه 

های تفاوت وجود داشته باشد.

اعالم  با  استان کرمان  فوتبال  رئیس هیات 
محمودی  آقای  مدیریت  از  حمایت  اینکه 
نیا در باشگاه مس کرمان در شرایط کنونی 
بسیار مهم است، ثبات مدیریت را امری الزم 

برای موفقیت باشگاه مس کرمان دانست.
باشگاه مس؛ علی  روابط عمومی  به گزارش 
کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس  قرایی 
کرمان  مس  باشگاه  مدیریت  با  رابطه  در 
گفت:  خبرنگاران  از  یکی  با  گفتگو  در 
مدیرعامل  سعدمحمدی  دکتر  خوشبختانه 
شرکت ملی صنایع مس حکم به ابقای آقای 
خوبی  اتفاق  این  که  اند  داده  نیا  محمودی 
مس  باشگاه  برای  مدیریت  ثبات  جهت  در 
شخص  نظر  به  شود.  می  محسوب  کرمان 
بنده نیز آقای محمودی نیا در شرایط فعلی 
بهترین گزینه برای این سمت بودند چراکه 

را برجای گذاشتند  نتایج خوبی  فصل قبل 
این  از  نیز  استان  فوتبال  و  ورزش  و جامعه 

ثبات استقبال کرده اند.
گفتگو  این  در  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
این سمت گفت:  از  استعفای خود  پیرامون 
با توجه به وظیفه ای که در نیروی انتظامی 
در  معاونتی جدید  اینکه  به  توجه  با  و  دارم 
این نیرو به من امر شده است، نمی توانم به 
طور کامل در خدمت مدیریت هیات فوتبال 
سرپرست  با  صحبت  در  رو  همین  از  باشم 
فدراسیون فوتبال و مدیرکل ورزش و جوانان 
استان موضوع استعفای خود را مطرح کردم 
در  بودن شرایط  فراهم  در صورت  انشااهلل  و 
هیات مدیره یکی از باشگاه های استان می 
توانم در کنار خانواده فوتبال حضور داشته 

باشم.

مسابقات  اول  مرحله  از  نخست  روز 
روز  کشور  باشگاه های  قهرمانی  دوومیدانی 
انقالب  آفتاب  ورزشی  مجموعه  در  شنبه 
تهران برگزار شد که دونده های مس نیز در 

مواد مختلف به روی پیست رفتند.
در  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسین  محمد  ها  رقابت  این  مواد  از  یکی 
در  ثانیه  68 صدم  ثانیه   ۱۰ رکورد  با  ابارقی 
متر   ۱۰۰ ماده  میدانی  دو  مسابقات  فینال 

سوم شد.
ابارقی تا 8۰ متر مانده به خط پایان در جایگاه 
اول جای داشت اما به دلیل مصدومیت قبلی 
تا  و آسیب دیدگی خود که سبب شده بود 
سه روز مانده به آغاز لیگ پای خود را در گچ 
دوری  دلیل  به  پایان  خط  نزدیکی  در  بیند 
از آسیب دیدگی مجدد از فشار کامل برروی 

پای خود اجتناب کرد و سوم شد.
ابارقی مسابقه ماده ۲۰۰ متر دارد و با وجود  

به  قادر  خوشبختانه  اما  دیدگی  آسیب  این 
شرکت در این ماده می باشد.

اما در مواد دیگر دونده های مس کرمان نیز 
حوضری درخشان داشتند و در ماده 4۰۰ متر 
مسابقات میالد ناصح جهانی از مس کرمان با 
رکورد 47.86 ثانیه به مقام سوم دست یافت.

در ماده پرتاب وزنه نیز عبداهلل جمشیدی از 
جایگاه  در  متر   ۱8.۳۲ رکورد  با  کرمان  مس 

سوم این رقابت ها قرار گرفت.

در ماده پرتاب دیسک نیز سجاد پیرآیقرچمن 
از مس کرمان با رکورد ۵۳.4۱ متر در رده سوم 

این بخش قرار گرفت.
در این دوره از رقابت ها تیم های پلیمر خلیج 
فارس، سپاهان اصفهان، مس کرمان، دانشگاه 
یزد،  دانشگاه  سلکتور،  تهران،  مقاومت  آزاد، 
عقاب  فارس،  هیات  شمالی،  خراسان  هیات 
نیروی هوایی، هیات چهار محال و بختیاری، 

هیات اصفهان و ناشنوایان حضور دارند.

رئیس هیات فوتبال کرمان:

ثبات مدیریت الزمه موفقیت باشگاه مس است

 اعالم نتایج روز اول دونده های مس در لیگ کشور

خبر

با  مردان  بسکتبال  برتر  لیگ  هماهنگی  جلسه 
آقایان  و  شد  برگزار  ها  باشگاه  نمایندگان  حضور 
نخعی سرپرست و کسایی سرمربی تیم بسکتبال 
مس کرمان نیز به نمایندگی از این تیم در جلسه 

حاضر شدند.
نقل  به  و  مس  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش   به 
جلسه  بسکتبال؛  فدراسیون  عمومی  روابط  از 
هماهنگی لیگ برتر بسکتبال مردان روز چهارشنبه 
۱۲ شهریور با حضور نمایندگان باشگاه ها در محل 

فدراسیون بسکتبال برگزار شد.
در  بسکتبال  فدراسیون  رییس  طباطبایی   دکتر 

این جلسه با قدردانی و استقبال از باشگاه ها برای 
حضور در لیگ بسکتبال گفت: باشگاه ها بازوهای 
اصلی بسکتبال هستند که چرخ این رشته را جلو 
به طور  نیز  برند. هدف گذاری های بسکتبال  می 
تا  رفت  خواهد  پیش  شما  نظرات  نقطه  با  قطع 

بسکتبال به جایگاه اصلی خود دست یابد.
ارتقای جایگاه  از سیاست های فیبا   او گفت: یکی 
بسکتبال در جهان و در صدر قرار دادن این رشته 
این  راستای  در  است.  توپی  های  رشته  میان  در 
و  دنبال جهش  به  هم  بسکتبال  فدراسیون  هدف 

رشد بسکتبال در کشور است.

به  توجه  با  افزود:  بسکتبال  فدراسیون   رییس 
مسابقات  کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  مجوزهای 
و  تهران  شهر  در  متمرکز،  نیمه  صورت  به  باید 
ما شروع  اصلی  برگزار شود. هدف  تماشاچی  بدون 
لیگ است هر آن چه در ادامه اتفاق بیفتد باید در 
زمان خود مدیریت شود. شرایط سال جاری ویژه و 
با تعامل بیشتر میان  منحصر به فرد است و باید 

باشگاه ها و فدراسیون تسهیل شود.
آویژه  آبادان،  نفت  پاالیش  های  تیم   نمایندگان 
پدافند  رعد  تهران،  اکسون  مشهد،  پارسا  صنعت 
خانه  قزوین،  شهرداری  و  شورا  شهرکرد،  هوایی 

شیمیدر  رفسنجان،  مس  کردستان،  بسکتبال 
شهرداری  بندرعباس،  شهرداری  تهران،  مهرام  قم، 
کرمان،  مس  صنعت  اصفهان،  آهن  ذوب  گرگان، 
جهرم  بسکتبال  خانه  و  تهران  سازان  آینده  کاله، 
در این جلسه حضور داشتند. مهلت تسویه حساب 
سال  لیگ  ورودی  پرداخت  مهلت  گذشته،  سنوات 
پایان  و  شروع  تاریخ  مسابقات،  بندی  گروه  جاری، 
لیگ، زمان ارائه مدارک و ثبت از طریق سامانه ملی 
کمیسیون  مجوز  اخذ  دوپینگ،  و  آمار  فدراسیون، 
مطرح  موضوعات  از   … و  ها  باشگاه  برای   ۵ ماده 

شده در این جلسه بود.

لیگ برتر بسکتبال از 15 آبان به صورت نیمه متمرکز آغاز خواهد شد
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گزارش»کرمانامروز«ازیکشایعهتلخکهخبرازقرارتخریبسردردانشکدهفنیکرمانبهدلیلاجرایپروژهپلتقاطعامیرکبیرمیدهد:

شهردار کرمان:

در پروژه مذکور نیاز به هیچ تخریبی نیست

گزارش»کرمانامروز«ازنشستخبریمدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانکرمانبهمناسبتهفتهتعاون:

تعاونی  بهترین راه حل معضل مسکن است

از  انبوهی  با  بود  همراه  هستیم  آن  در  که  ای  هفته  آغاز 
و  مدارس  بازگشایی  حول  اش  همه  که  خبر  و  حاشیه 
این  در  اما  بود.  آموزشی  مسئوالن  با  والدین  اختالفات 
بین دانشجویان دانشکده فنی  بین حاشیه و شایعه ای در 
برقرار شدن  باعث  که  دهان می چرخید  به  دهان  کرمان 
تماس تلفنی چند دانشجوی این دانشکده با دفتر روزنامه 
کرمان امروز شد. شایعه اینگونه بود که قرار است سردر این 
نیاز پل چهارراه امیرکبیر  دانشکده به دلیل تعریض مورد 
معماری  دوستداران  از  بسیاری  که  خبری  شود.  تخریب 

های زیبا و آثار هنری و میراث فرهنگی را نگران ساخت. 
چندین  و  شد  ما  با  ایشان  تماس  موجب  نگرانی  همین 
تماس پیاپی بر ما وظیفه شد تا با مسئوالن مربوطه تماس 
آقای  با  دلیل  همین  به  کنیم.  اطالعات  کسب  و  بگیریم 
و  گرفتیم  تماس  کرمان  کارآمد  و  فهیم  شهردار  عالمزاده 
صحت این شایعه را جویا شدیم. ایشان در ابتدای گفتگوی 
کوتاه تلفنی با ما از این شایعه بسیار متعجب شد و احتمال 
رد آن را مطرح کرد، اما به دلیل اصرار بنده حقیر قرار بر 
این شد که از مجریان پروژه مذکور اطالعات بیشتری کسب 
کرده و به ما اطالع دهند. پس از حدود 2 ساعت از برقراری 
مطلب کال  »این  گفت:  و  گرفت  تماس  ایشان  اول  تماس 
شایعه است و از همان روز اول قرار بر تخریب نبوده و اصال 
به تخریب  نیاز هم  و  نیست  پروژه  این سردر در محدوده 
میراث  در  بنا  این  این  بر  عالوه  شود،  نمی  احساس  آن 
آن  تخریب  امکان  اصال  و  است  شده  ملی  ثبت  فرهنگی 

نیست، از این روی به دانشجویان آن دانشکده و دوستداران 
هیچ  اصال  که  دهم  می  را  اطمینان  این  فرهنگی  میراث 
قراری بر تخریب این بنای ارزشمند نبوده و نیست« بنابر 
سخنان شهردار کرمان که به شکر خداوند تا امروز دهان 
به کذب باز نکرده، به دغدغه مندان حوزه میراث فرهنگی 
که  دهیم  می  اطمینان  دانشکده  آن  دلسوز  دانشجویان  و 
اصال  ما  تحقیقات  طبق  و  شد  نخواهد  تخریب  سردر  این 
هیچ نهاد و ارگانی -به دلیل قوانین میراث فرهنگی- قدرت 
تخریب آن را ندارد.این مطلب برای شفاف سازی و شایعه 
زدایی منتشر شد تا قبل از اینکه بتواند تبدیل به خوراکی 
برای رسانه های بیگانه باشد در همین ابتدای راه حقیقت 
درباره  حساسیت  که  دانیم  می  همه  البته  شود.  مشخص 
بناهای ارزشمند این چنینی برطرف نمی شود و یقینا اگر 
خالف واقعیت موضوعی مطرح شده باشد زنجیره انسانی در 

محل حاضر خواهد بود.

به مناسبت بزرگداشت هفته تعاون نشست خبری مدیر کل 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان شنبه هفته جاری 

15 شهریورماه در مکان این اداره کل برگزار شد. 
در  کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  کل  مدیر 
ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت کار جمعی و تعاون 
در دین اسالم گفت: پیشینه تشکیل تعاونی ها در جهان  
قریب به 190 سال قبل بوده است و نخستین تعاونی شکل 

گرفته در کشور ما نیز در زمینه کشاورزی بوده است. 
استان  در  شده  ثبت  های  تعاونی  تعداد  اسماعیلی  رضا 
کرمان را 10 هزار تعاونی دانست و گفت: از این تعداد قریب 
به 5 هزار تعاونی فعال در استان کرمان داریم. وی توضیح 
داد: در حوزه تعاون گاهی شرکت های سهامی خاص و عام 
شکل می گیرند و در سال های بعد منحل و راکد می شوند. 
به همین دلیل عدد تعاونی های فعال حدود 5 هزار مورد 
باقی می ماند.  اسماعیلی ادامه داد: بیشترین تعاونی های 
استان کرمان در حوزه کشاورزی فعال هستند که 1۴۴5 
تعاونی را به خود اختصاص داده است. ۴۶ اتحادیه تعاونی 
حال  در  آنها  از  مورد   25 که  داریم  کرمان  استان  در  نیز 

فعالیت هستند. در کرمان هر هفت تعاونی  که اتحادیه را 
تشکیل می دهند تا خواسته ها و نیازهای صنفی را دنبال 
که  داریم  فعال  اتحادیه   25 استان  در  افزود:  وی  کنند.  
بیشترین آن ها در زمینه کشاورزی با 1۴ اتحادیه و بعد از 
آن اتحادیه مسکن با ۴ عدد بیشترین اتحادیه ها هستند. 

تعاونی در  اسماعیلی گفت: در سال گذشته 1۸9 شرکت 
نفر  از ۶ هزار  .  بیش  به ثبت رسیده است  استان کرمان 
 55۳ و  هزار  برای۳  و  هستند  تعاونی ها  شرکت  این  عضو 
نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. عالوه بر این در حوزه 
سال  که  است  گرفته  شکل  هایی  تعاونی  نیز  صادرات 
به سال 9۷ میزان11۸ درصد رشد داشته  گذشته نسبت 
تعاونی های تشکیل شده در سال قبل  ثبتی  اند. سرمایه 

بیش از ۴ میلیارد تومان بوده است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان مبارزه 
جدی با فساد را یکی از مهمترین برنامه های وزارت تعاون 
فعالیت های  سازی  شفاف  گفت:  و  دانست  جاری  سال  در 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  دستور  در  تعاونی ها  شرکت 
اجتماعی بوده است. ورود شرکت شستا به بورس و اعالم 
نام و پیشینه مدیران این شرکت در همین راستا است تا 

همه چیز برای مردم شفاف شود. 
بر  نظارت  مورد    ۳0۷ گذشته  سال  در  گفت:  اسماعیلی 
تعاونی های توزیعی، بیش از 200 مورد نظارت بر تعاونی 
های تولیدی و 2۳0 مورد نظارت بر تعاونی های خدماتی با 

همکاری اتاق تعاون صورت گرفته است. وی اتاق تعاون را 
یکی از متولیان غیر دولتی در زمینه تعاون دانست و گفت: 
تصمیم ما این است که همه فعالیت ها در حوزه تعاون را به 
این اتاق واگذار کنیم. وی گفت: پانزدهمین دوره جشنواره 
تعاونی های برتر استان کرمان در روزهای اخیر برگزار شد 
که 110 تعاونی واجد شرایط شرکت در جشنواره بودند و 
انتخاب  برتر  امتیازبندی،15 مورد به عنوان تعاونی  از  بعد 
شد و سه تعاونی برتر استانی به سطح ملی معرفی شدند. 
که همه  رونمائی شد  در سال جاری  تعاون  جامع  سامانه 
جدید،  عضوگیری  نظارت،  ثبت،  به  مربوط  های  فعالیت 
الکترونیکی  به صورت  ها  فعالیت  سایر  و  مجامع  برگزاری 

انجام می شود.
این مسئول در ادامه با اشاره به برنامه های پیش روی این 
اداره کل در هفته تعاون گفت: این هفته 12 طرح تعاونی با 
اعتبار ۶۴ میلیارد تومان در استان افتتاح و به بهره برداری 
 1۶2 پروژه  تعاون  هفته  از  روز  نخستین  در  که  می رسد 
کرمان  باهنر  شهید  بیمارستان  کارکنان  مسکن  واحدی 
درمانی  خدمات  تعاونی  افتتاح  این  بر  عالوه  شد.  افتتاح 
های  برنامه  دیگر  از  سیرجان  در  سپیدباالن  پرستاری  و 
هفته جاری است که قرار است با حضور معاون اول رئیس 
جمهوری یایکی از مسئوالن حوزه هیات دولت در سیرجان 
انجام شود. افتتاح مرکز نوآوری تعاونی های استان کرمان 
در هفته جاری از دیگر خبرهای اعالم شده در این نشست 

بود که به گفته اسماعیلی این مرکز در آغاز فعالیت خود 
که  است  داده   قرار  حمایت  تحت  را  تعاونی  شرکت   1۷
را  علمی  فعالیت های  و  نوآوری، شتابدهی  مالی،  خدمات 

ارائه می دهد. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در پایان 

این نشست با اشاره به معضل کمبود ساختمان در استان 
کرمان گفت: بهترین شکلی که می تواند بحث مسکن را در 

کشور و استان پیش ببرد، تعاونی است. 
الزم به ذکر است که 1۳ شهریورماه در تقویم رسمی کشور 

به عنوان روز تعاون ثبت شده است.


