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رییس مجمع جوانان استان کرمان:

استفاده از ظرفیت های جوانان 

و سمن ها درخواست ما 

از دولت سیزدهم است

نقدی بر آموزش های مجازی در دوران امروزی؛

لزوم تامل دقیق تر

 بر ضوابط و استاندارد های

 آموزش مجازی

متن در صفحه دوم
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عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات :
خودکشی،سومین علت مرگ جوانان ۱۵ تا ۲۹سال است

کسیناسیون  سهمیه ده هزار نفری وا

به رانندگان وسایل نقلیه عمومی 

در کرمان اختصاص یافت

 رشد ۳۲ درصدی  رسیدگی پرونده 

در شعب حل اختالف راور

رئیس جهاد کشاورزی راور : 

صندوق بیمه محصوالت
 کشاورزی  از کشاورزان 

خسارت دیده حمایت کند

طوالنی ترین پروژه ها در جوار طوالنی ترین بازار
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که درگیر با وعده های مسئوالن شهری است؛ گزارش »کرمان امروز« از وضعیت معابر اطراف طوالنی  ترین بازار سرپوشیده کشور 

کووید19 در استان در روزهای انتهایی پیک پنجم؛ گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بیماری 

پیک رو به اتمام است، اما مرگ و میر، خیر !

متن کامل در صفحه سوم

   استان کرمان در حال گذر از  پیک پنجم کرونا است و آمار مبتالیان نیز به پایین ترین رقم در چهل روز اخیر رسیده است، اما همچنان شمار جانباختگان کرونا دو رقمی است و به 13 تن در 18 شهریورماه رسیده ایم. 
حال که سرعت واکسیناسیون در کرمان افزایش پیدا کرده است جا دارد تمامی گروه های سنی جامعه هدف از واکسیناسیون عمومی استقبال کرده و خود و جامعه را در برابر شیوع گسترده این بیماری ایمن سازند. باید 

از گذشته درس بگیریم و بدانیم که این پیک، پیک آخر نیست و زمان برای واکسینه شدن کم است، مرگ و میر همچنان ادامه دارد و...
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رئیس ستاد ثبت نام
 آموزش و پرورش استان: 

 دانش آموزان می توانند

 از فرم های لباس

کنند  سال قبل  استفاده 

در اتفاقی کم نظیردر بم؛

دوقلوهای پسر در آمبوالنس

 چشم به جهان گشودند

 صفحه  دوم
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اخبار استان

احمد احمدی نژاد در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: دکتر 
ابتدای حضور خود در وزارت ورزش و جوانان  از  سجادی 
جوانان  نهاد  مردم  های  سازمان  با  ای  گسترده  تعامالت 
این  بودن  دار  ادامه  در صورت  رسد  می  نظر  به  و  داشته 
روند شاهد شکوفایی و توسعه امور جوانان در دوران وزارت 

ایشان باشیم.
وی گفت: یکی از معضالت اصلی جوانان زیر چتر ورزش 
قرار گرفتن آنها بوده اما وزیر کنونی ورزش از همان ابتدا 
با دیدارها و تعامالت خود با مجمع ملی جوانان و تشکل 

های فعال جوانان رویه جدیدی در اهمیت دادن به نقش 
جوانان در این وزارتخانه ایجاد کرده است.استفاده از ظرفیت 
های جوانان از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم 
مطالبه جدی جوانان و سمن ها از دولت بوده و امیدواریم 

دولت هم به این مطالبه توجه جدی و فعالی داشته باشد.
رییس مجمع جوانان استان کرمان بیان کرد: حضور دکتر 
سجادی در بین جوانان و سمن ها و احصاء مشکالت آنان 
بارقه های امید در دل سازمان های مردم نهاد جوانان ایجاد 
کرده است.استان کرمان دارای ظرفیت های قابل توجهی 

نیز  تاکنون  و  است  اجتماعی  فعالین  و  در حوزه جوانان 
اقدامات بسیار قابل توجهی در حوزه  های مختلف در جهت 

کمک به مردم و آسیب دیدگان انجام داده است.
ورزش  وزیر  رود  می  انتظار  کرد:  تصریح  نژاد  احمدی 
جانبه  همه  نگاه  همان  با  نیز  سیزدهم  دولت  جوانان  و 
در ساختار  تحول  به  جوانان،  های  از ظرفیت  استفاده  به 
داشته  ای  ویژه  توجه  کرمان هم  استان  مدیریتی جوانان 
باشد زیرا مطمئنا این استان مانند گذشته در حوزه جوانان 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.

حفظ  شورای  مصوبات  دنبال  به  گفت:  ورز  نیک 
ملی  اراضی  از  هکتار   ۷۰ المال،  بیت  حقوق 
مرداد  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  شهرستان سیرجان 
به دولت بازگردانده شد.  محسن نیک ورز، دادستان 

عمومی و انقالب شهرستان سیرجان گفت: به دنبال 
اراضی  از  بر حمایت  قوه قضاییه مبنی  سیاست های 
کاربری  تغییر  هرگونه  با  برخورد  و  طبیعی  و  ملی 
غیرمجاز، از ۷۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی 

سیرجان رفع تصرف به عمل آمد.
او بر برخورد قاطعانه با تغییر کاربری اراضی و دست 
اندازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی تاکید کرد.

نیک ورز، مقابله با متصرفان اراضی ملی و برگرداندن 

اراضی به دولت را از اولویت های دادستانی شهرستان 
سیرجان برشمرد و افزود: دستگاه های متولی اراضی 
ملی باید به وظیفه خود برای حراست از این اراضی به 

درستی عمل کنند.

راور- خبرنگار کرمان امروز: رئیس جهاد کشاورزی 
از  بینی برداشت حدود هزار تن پسته  از پیش  راور 
سطح ۸ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ های بارور در این 

شهرستان خبر داد.
سطح  راور،  کشاورزی  جهاد  رئیس  خواجویی   ،
و  هزار   ۸ را  شهرستان  این  پسته  باغات  کشت  زیر 

هزار   ۸ میزان،  این  از  گفت:  و  دانست  هکتار   ۷۰۰
و ۲۰۰هکتار آن طی امسال بارور و ۵۰۰ هکتار آن 

غیربارور است.
او افزود: برداشت پسته با توجه به شرایط آب و هوایی 
تا  اوایل شهریور آغاز شده است و  از  این شهرستان 

اواسط مهر ماه ادامه خواهد داشت.

عوامل  به  توجه  با  امسال  کرد:  تصریح  خواجویی 
خسارت زا از جمله طوفان، تگرگ، تامین نکردن نیاز 
سرمایی و خشکسالی، میزان عملکرد در برخی از ارقام 

به شدت کاهش یافته است.
با  گفت:  راور  شهرستان  کشاورزی   جهاد  رئیس 
بیمه  بر کشاورزان، صندوق  وارده  به خسارات  توجه 

از  باید  بحران  مدیریت  و  کشاورزی  محصوالت 
را داشته  کشاورزان خسارت دیده حمایت های الزم 

باشند.
خواجویی افزود: پیش بینی می شود، حدود هزار تن 
پسته از باغات شهرستان را ور برداشت و به بازار عرضه 

شود.

در  بمی  دوقلوهای  نظیر،  کم  اتفاقی  در   
آمبوالنس اورژانس به دنیا آمدند.

به گزارش ایسنا، تکنیسین های اورژانس ۱۱۵ بم 

هنگام انتقال مادر باردار به بیمارستان با مشاهده 
عالئم زایمان قریب الوقوع، به کمک مادر باردار 
آمده و زایمان با موفقیت در آمبوالنس انجام شد 

به جهان  آمبوالنس چشم  در  پسر  دوقلوهای  و 
گشودند.

انجام  از  پس   ۱۱۵ اورژانس  های  تکنسین   

مراقبت های الزم،  مادر و نوزادان را با سالمت 
بم  پاستور  بیمارستان  زایشگاه  تحویل  کامل 

دادند.

رییس مجمع جوانان استان کرمان:

استفاده از ظرفیت های جوانان و سمن ها درخواست ما از دولت سیزدهم است

دادستان سیرجان :

برگرداندن اراضی به دولت از اولویت های دادستانی  سیرجان است

رئیس جهاد کشاورزی راور : 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  از کشاورزان خسارت دیده حمایت کند

در اتفاقی کم نظیردر بم؛

دوقلوهای پسر در آمبوالنس چشم به جهان گشودند

خبر
کارشناس ستاد کرونای استان کرمان:

بسیاری از مرگ های کرونایی

 به راحتی قابل پیشگیری است

ابتال  کارشناس ستاد مقابله با کرونای استان کرمان گفت: در برخی موارد 
در  که  ای  مطالعه  در  و  هستیم  شاهد  را  درازمدت  عوارض  کرونا،  به 
به کرونای شدید  انجام شده، ۷۰ درصد موارد مبتال  کشورهای دیگر 
باقی  وجودشان  در  است  ممکن  عارضه  یک  ماه  از شش  بعد  حداقل 

مانده باشد.
دکتر"سعید صحبتی" در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت کرونایی 
استان کرمان اظهار کرد: در شرایط بحران موج پنجم کرونا در کشور و 
استان روزهای سختی را می گذرانیم و روزی نیست که تعدادی از هم 
استانی هایمان را به دلیل کرونا از دست ندهیم در حالی که بسیاری از 

این مرگ ها به راحتی قابل پیشگیری است.
وی افزود: اگر باور داشته و این باور را تبدیل به تغییرات رفتاری در 
با  ابتال و مرگ و میر کرونایی  از موارد  سبک زندگی بکنیم، بسیاری 
افسوس  و جای  است  پیشگیری  قابل  های ساده  رعایت دستورالعمل 
است که به جای حفظ جان عزیزانمان با بی مباالتی و عادی انگاری 

خود را در دام این بیماری مهلک قرار بدهیم.
صحبتی تصریح کرد: در استان کرمان به دلیل مجاورت با استان های 
بقیه  از  زودتر  را  کرونا  پنجم  موج  بلوچستان  و  سیستان  و  هرمزگان 
کشور آغاز کردیم و به همین نسبت زودتر از سایر استان ها این موج 
دارد فروکش می کند و خوشخبتانه موارد ابتالی کرونا در استان کرمان 
در هفته قبل ۲۰ درصد کاهش داشت و موارد جدید بستری نیز کاهش 
قابل توجهی داشت اما این روند شکننده و ناپایدار است و اندکی سهل 
انگاری باعث می شود نه تنها تمام دستاوردها را از دست بدهیم بلکه 

موج بعدی کشنده تر قد علم کند.
با کرونای استان کرمان تصریح کرد: هر روز  کارشناس ستاد مقابله 
استان  به کرونا در  بیماران سرپایی مبتال  به  نفر  تا ۴۰۰  حدود ۳۰۰ 
اضافه می شود و این افراد، کسانی هستند که فکر می کردند در یک 
و نیم سال گذشته مبتال نشده و خود را به نوعی مصون می دانستند 

و اکنون مبتال شده و بعضا بدحال و جان خود را از دست می دهند.
وی اظهار کرد: کرونای دلتا بسیار خشن تر و بی رحم تر از ویروس 
های قبلی و سرعت انتشار آن بسیار باالست و یک مبتال، حداقل تا پنج 
نفر را مبتال می کند در حالی که در سوش های قبلی یک و نیم تا دو 
نفر را در نظر می گرفتیم و در سویه دلتا خیلی سریع تر افراد بدحال و 

درگیری ریوی پیدا کرده و بیمارستانی می شوند.
از  افزود:  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  بر  مجدد  تاکید  با  صحبتی 
زمانی که تخت ها کامال پر بود و بیماران برای پیدا کردن تخت خالی 
مشکل داشتند، مدت زیادی نگذشته و این وضعیت خطرناک مربوط به 

چند روز قبل است و احتمال دارد این اتفاق دوباره تکرار شود.
وی در ادامه درباره عوارض بیماری کرونا در افراد مختلف بیان کرد: در 
برخی موارد ابتال، عوارض درازمدت را شاهد هستیم و در مطالعه ای که 
در کشورهای دیگر انجام شده، ۷۰ درصد موارد مبتال به کرونای شدید 
حداقل بعد از شش ماه یک عارضه ممکن است در وجودشان باقی مانده 
باشد و یکی از آنها، عوارض عصبی است که به شکل های مختلف خود 
را بروز می دهد و افرادی که این عوارض را دارند باید به یکی از مراکز 
تخصصی مغز و اعصاب مراجعه کنند. کارشناس ستاد کرونای استان 
کرمان گفت: با اقدامات درمانی بسیاری از این عوارض در طول زمان 
برمی گردد و فرد وضعیت عادی خود را بازیابی می کند ضمن اینکه 
در بحث عوارض کرونا باید به مصرف خودسرانه داروها نیز توجه داشته 
باشیم. وی در بخش دیگری از سخنانش درباره واکسیناسیون کرونا در 
استان کرمان افزود: روند واکسیناسیون در استان شتاب خیلی خوبی 
گرفته و یک دوره پنج ساله در گروه های سنی واجد شرایط نسبت به 
استان های دیگر جلوتر هستیم و اکنون متولدین ۶۵ به قبل فراوان 

شده اند.
صحبتی تصریح کرد: برای جلوگیری از بی نظمی و اختالل در مراکز 
به  از مراجعه  داریم واجدین شرایط حتما قبل  توصیه  واکسیناسیون، 
دریافت  از  بعد  و  کنند  نام  ثبت  و  مراجعه  سالمت  سایت  به  مراکز، 
پیامک، در زمان مشخص مراجعه داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه 
بیان کرد:  بدهند،  قرار  اولویت جدی خود  را  باید واکسیناسیون  افراد 
مراجعه کنند، می  زمان  و هر  نمی شود  واکسیناسیون سوخت  نوبت 

توانند واکسن را دریافت کنند.
کارشناس ستاد مقابله با کرونای استان کرمان درباره کسانی که دوز 
اول واکسن را دریافت کرده و به کرونا مبتال شده اند، گفت: نوبت دوم 
واکسن را تا فاصله دوماه بعد می توان دریافت کرد اما با گذشت بیش 
از این زمان، نیاز به تزریق دوز اول می شود لذا توصیه داریم افراد در 
اولین فرصت در نظر گرفته شده برای دریافت دوز دوم مراجعه کنند؛ 
اینکه خیالشان راحت باشد با گذشت بیش از دو ماه، باز دوز اول را می 

زنند، تضییع حق دیگران است.
از  سنی  گروه  هیچ  کرد:  اظهار  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
ابتال به کرونا مصون نیست و کودکان و نوجوانان نیز مبتال می شوند 
و مواردی از مرگ و میر حتی نوزادان در سویه دلتا در استان کرمان 

شاهد بودیم.
بزرگساالن  به  نسبت  کودکان  در  ابتال  میزان  کرد:  تصریح  صحبتی 
و  عالمت  بدون  گروه  این  در  ابتال  های  فرم  و  است  تر  پایین  خیلی 
خفیف است اما موارد استثنایی هم وجود دارد که بدحال و حتی نیاز 

به بستری در آی سی یو پیدا می شود.
به کرونا مصونیت  ابتال  بیان کرد:  به کرونا  ابتالی مجدد  وی درباره 
چند ماهه می دهد اما درصدی از افراد هستند که مصونیت چند ماهه 
را هم ندارند و بدنشان آنتی بادی نمی دهد و ابتالی مجدد و چند باره 

و در افرادی حتی تا پنج مورد ابتال را از ابتدای اپیدمی داشته ایم.
با کرونای استان کرمان در ادامه اظهار کرد:  کارشناس ستاد مقابله 
پایین بودن اکسیژن خون دالیل متعددی دارد و یکی از آنها کروناست 
های  بیماری  است،  پایین  خونش  اکسیژن  که  فردی  است  ممکن  و 
نیز  باشد و مصرف طوالنی مدت سیگار  ریوی دیگری داشته  و  قلبی 
موجب اختالالت ریوی شده باشد.وی افزود: در موارد مشکوک به کرونا، 
مجموعه ای از عالئم را با هم می بینیم از جمله احساس خستگی و 
کوفتگی، سردرد و بدن درد، عالئم گوارشی، سرفه های خشک و ... و 
اگر فردی تک سرفه و آبریزش بینی دارد، برای اینکه خطری نداشته 
باشد در فاصله زمانی یک تا دو روزه خودش را نسبت به دیگران ایزوله 
کند و ببیند روند عالئم به چه سمت می رود که اگر پیشرفت کرد و 
عالمت دیگری اضافه شد، باید در صدد تشخیص و درمان کرونا باشد و 
اگر نه ممکن است حساسیست و سرماخوردگی معمولی باشد و جای 

نگرانی نیست.

رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان کرمان گفت: به دلیل نامشخص 
بودن وضعیت کالس های درس به مدارس اعالم شده که فعاًل فرم مدرسه را 

اعالم نکنند.
عباس ضیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لباس فرم مدارس اظهار کرد: 
با توجه به نامشخص بودن وضعیت شیوع کرونا و برگزاری حضوری کالس های 

به  فرم  لباس  تا شروع سال تحصیلی  فعاًل  اعالم شده که  به مدارس  درس، 
دانش آموزان اعالم نکنند.

وی بیان کرد: روال بر این است که در خصوص لباس فرم، شورای مدرسه 
تصمیم گیری کند و البته یک نفر از اولیای دانش آموزان به عنوان نماینده در 

این شورا حضور دارد و در تصمیم گیری ها دخیل است.

ضیا بیان کرد: از دیدگاه ما در شرایط کنونی حضور دانش آموزان به مدت 
ایراد و اشکالی  با لباس فرم سال گذشته یا بدون لباس فرم هیچ  چند روز 

ندارد و اصل قضیه بحث فرم دانش آموزان نیست.
آموزان  دانش  گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  نام  ثبت  ستاد  رئیس 

می توانند از فرم های سال قبل استفاده کنند

یک  گفت:  کرمان  شهرداری  مسافر  و  بار  و  نقل  و  حمل  پشتیبانی  معاون 
در  عمومی  نقلیه  وسایل  رانندگان  به  واکسیناسیون  نفری  هزار   ۱۰ سهمیه 

کرمان اختصاص یافت.
مهدی نژاد معاون پشتیبانی حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرمان با 
اشاره به اختصاص سهمیه ۱۰ هزار نفری واکسیناسیون به رانندگان وسایل 

وزارت  سوی  از  یافته  اختصاص  سهمیه  با  گفت:  کرمان،  در  عمومی  نقلیه 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمان از چند روز گذشته تاکنون ۶۰ تا ۶۵ 
درصد واکسیناسیون رانندگان تاکسی و قریب ۸۰ درصد از جمعیت رانندگان 

اتوبوس های شهری سهمیه واکسیناسیون انجام شده است.
او افزود: به طور متوسط روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از رانندگان در شهر کرمان 

واکسینه می شوند.
مهدی نژاد از رانندگان وسایل درون شهری از جمله رانندگان تاکسی، اتوبوس 
و رانندگان بار درون شهری خواست، ضمن ثبت نام در سامانه سالمت، هرروز 
از ساعت ۸ صبح به تنها مرکز تزریق واکسن واقع در شهرک مطهری، پایگاه 

بسیج شهید لنگری زاده، سالن ۹ دی مراجعه کنند.

رئیس دادگستری راور گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار 
پرونده در ۳ شعب حل اختالف این شهرستان رسیدگی شده است.

به  اشاره  با  راور  شهرستان  دادگستری  رئیس  فرحبخش  ابوالفضل 
افزایش مصالحه ۱۳۲ درصدی پرونده ها در ۵ ماه ابتدای امسال نسبت 
به مدت مشابه پارسال در شعب شورا های حل اختالف این شهرستان 
گفت: با پادرمیانی اعضا و کارکنان شعب این حوزه قضایی و کمک 
بزرگان و متنفذین محلی طی پنج ماه گذشته تعداد ۵۱۲ فقره پرونده 

با صلح و سازش مختومه شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با ۲۲۳ فقره سازش شاهد رشد ۱۳۲ درصدی هستیم.

این مقام قضایی افزود: از کل پرونده های مختومه به شورا های حل 
قابل  غیر  و  سازش  قابل  پرونده های  از  اعم  شهرستان  این  اختالف 
سازش طی پنج ماه گذشته تعداد هزارو ۲۷۷ فقره پرونده رسیدگی 
داشته  قبل  به مدت مشابه سال  نسبت  شده که رشد ۳۲ درصدی 

است.

و  هزار  تعداد یک  ماه نخست سال ۱۴۰۰  پنج  در  تصریح کرد:  او 
۲۳۶ فقره پرونده وارد شورا های حل اختالف حوزه قضایی راور شده 
که نسبت به سال ۱۳۹۹، موارد ارجاع به شورا های حل اختالف این 

شهرستان به میزان ۳۹ درصد افزایش داشته است.
و  اعضا  قضات،  کوشش  و  تالش  با  اکنون  هم  گفت:  فرحبخش 
به صورت  پرونده ها  راور ۱۰۰ درصد  اختالف  دبیران شورا های حل 

الکترونیکی رسیدگی می شوند.

رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان: 

 دانش آموزان می توانند از فرم های لباس سال قبل استفاده کنند

سهمیه ده هزار نفری واکسیناسیون به رانندگان وسایل نقلیه عمومی در کرمان اختصاص یافت

رئیس دادگستری راور خبر داد:

 رشد ۳۲ درصدی  رسیدگی پرونده در شعب حل اختالف راور
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بیماری کووید19 در استان در روزهای انتهایی پیک پنجم؛

پیک رو به اتمام است، اما مرگ و میر ، خیر!

استان کرمان در حال گذر از  پیک پنجم کرونا است 
روز  چهل  در  رقم  ترین  پایین  به  نیز  مبتالیان  آمار  و 
اخیر رسیده است اما همچنان شمار جانباختگان کرونا 
ماه  شهریور   18 در  تن   13 رقم  به  و  است  رقمی  دو 

رسیده است. 
بر اساس آمار موجود، استان کرمان در حال گذر از پیک 
پنجم کرونا قرار دارد و بر اساس آخرین به روزرسانی نرم 
افزار ماسک سه شهرستان ارزوئیه، جیرفت و کوهبنان از 

وضعیت قرمز خارج شدند. 
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با  نزولی است.  به کرونا در استان کرمان  ابتال  نیز روند 
این حال در 17 شهریور جمعیت فوتی استان به 31 نفر 
تکرار  ماه  مرداد   ۲۴ بار  آخرین  که  عددی  بود.  رسیده 

شده بود. 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  زاده،  صافی  حسین 
بیماران  باالی  تعداد  را  رشد  این  علت  کرمان  پزشکی 
 17 متاسفانه  است:  گفته  و  دانسته  کرمان  بدحال 
شهریور، 31 نفر در استان کرمان به دلیل ابتال به کرونا 
بیماران بدحال  از دست دادند، زیرا تعداد  را  جان خود 

استان همچنان زیاد هستند.
آخرین مجموع بستری ها

بر اساس آخرین آماری که در روز 19 شهریور ماه  به 
در  کرونا  به  مبتال   بیمار   811 است،  رسیده  دستمان 
تفکیک  به  که   بستری هستند  استان  های  بیمارستان 

در  رفسنجان،   در  نفر  کرمان، ۲3  در  نفر  شامل۴81 
جیرفت1۲1 نفر، 56 نفر در بم و 130 نفر در سیرجان 

می شوند. 
تعداد فوتی های قطعی در این تاریخ نیز  13 نفر اعالم 
شده که با این رقم، مجموع فوتی های کرونا در استان به 

رقم ۴ هزار و ۴65 نفر رسیده است.
آخرین وضعیت واکسیناسیون

بر اساس آماری که بر روی پایگاه خبری " کرمان نو" 
ثبت شده است؛ به طور میانگین 36 درصد از هر حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دز اول و ۴/ 16 درصد دز 
از  به عبارت دیگر 6/ 83 درصد  را تزریق کردند.   دوم 
جمعیت باالی 18 سال کرمان همچنان در مقابل کرونا 

ایمن نیستند.
واکسن  تزریق  درصد  که  دهد  می  نشان  ها  گزارش 
دز اول در شرق استان بیشتر از سایر حوزه های علوم 

پزشکی کرمان است. 
شامل  نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه 
رابر،  راور،  زرند،  کرمان،  شهربابک،  شهرستان   9
ارزوئیه،کوهبنان، بافت و بردسیر است که جامعه هدف 
این  از  رساند.  می  نفر  هزار   980 به  را  واکسیناسیون 
و  را دریافت کردند  واکسن  اول  جمعیت 35 درصد دز 

19 درصد دز دوم را تزریق کردند.
همچنان واکسیناسیون راهکار اصلی

بهداشتی  های  العمل  دستور  رعایت  کنار  در 
واکسیناسیون همچنان اساسی ترین راه حفظ سالمت و 
ایمنی جامعه است. حال که روند کند تزریق واکسن در 
استان متوقف شده است جا دارد تمامی گروه های سنی 
و  استقبال کرده  واکسیناسیون عمومی  از  جامعه هدف 
خود و جامعه را در برابر شیوع گسترده این بیماری ایمن 
سازند. واکسن زدن هر کدام از ما می تواند کوچک ترین 

سهم مان در مقابل این اپیدمی باشد.

به  نیز  مبتالیان  آمار  و  است  کرونا  پنجم  پیک  از   گذر  حال  در  کرمان  استان    
پایین ترین رقم در چهل روز اخیر رسیده است، اما همچنان شمار جانباختگان کرونا دو 
رقمی است و به 13 تن در 18 شهریورماه رسیده ایم. حال که سرعت واکسیناسیون 
در کرمان افزایش پیدا کرده است جا دارد تمامی گروه های سنی جامعه هدف از 
واکسیناسیون عمومی استقبال کرده و خود و جامعه را در برابر شیوع گسترده این 
این پیک، پیک آخر  بگیریم و بدانیم که  از گذشته درس  باید  ایمن سازند.  بیماری 

نیست و زمان برای واکسینه شدن کم است، مرگ و میر همچنان ادامه دارد و...

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات :

خودکشی،سومین علت مرگ جوانان 1۵ تا ۲۹سال است

یک ویتامین مفید برای درمان کرونا 

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات سومین علت مرگ جوانان 15 تا ۲9 سال را 
اعالم کرد.

دکتر تهمینه شاوردی  با بیان اینکه خودکشی همواره سومین یا چهارمین علت اصلی مرگ 
و میر در جوانان 15 تا ۲9 ساله برای هر دو جنس پس از »آسیب جاده ای« و »خشونت بین 
فردی« محسوب می شده است، گفت: به همین دلیل کاهش میزان خودکشی در کشورها 

یک شاخص در برنامه های توسعه سازمان ملل متحد و یک برنامه اقدام برای سالمت روان 
است. وی افزود:با توجه به اهداف و برنامه های توسعه پایدار، تالش برنامه ریزان در سطح 
جهان در مسیر کاهش میزان خودکشی است و کشورها متعهد شده اند تا سال ۲030 میزان 

خودکشی را تا یک سوم کاهش دهند.
او گفت: متاسفانه آمارهای مختلف در این خصوص اعالم شده است. با این وجود بنا به 

گزارش who در ایران )سال ۲019( نرخ خودکشی در هر دو جنس 5.۲ بوده است. 
همچنین مقایسه نرخ خودکشی میان دو جنس ۲.7 در میان زنان و 7.7 در میان مردان 
بوده است. آمار خودکشی توسط رسانه ها در سال 98، 51۴3 نفر اعالم شده است که این 
رقم در مقایسه با سال 97، 0.8 درصد رشد داشته است. از این تعداد 1517 مورد خودکشی  

مربوط به زنان و مابقی )36۲6( مورد مربوط به مردان است.

مطالعات نشان می دهد ویتامین K نقش مهمی در پیشگیری از شدت بیماری کووید19 
به ویژه آسیب ریوی و ترومبوآمبولی دارد.

رفاه  و  عمومی  بر سالمت  گسترده ای  تأثیرات   19 کووید  بیماری  نو،  سالم  گزارش  به 
اجتماعی و اقتصادی دارد. اکثر افراد مبتال به این بیماری، عالئم خفیف تا متوسطی دارند، اما 
بخش قابل توجهی از آن ها به دلیل ذات الریه دچار نارسایی تنفسی می شوند. ترومبوز )لخته 

شدن خون( یکی دیگر از عوارض کووید 19 است. ویتامین K از ویتامین های محلول در 
چربی است که در مواد غذایی یافت می شود و به شکل مکمل های غذایی نیز در بازار وجود 
دارد. بدن انسان به ویتامین K برای اصالح پس از سنتز پروتئین های خاصی که برای انعقاد 

خون یا کنترل پیوند کلسیم در استخوان ها و سایر بافت ها نیاز است، نیاز دارد.
بدون ویتامین K، انعقاد خون به طور جدی مختل شده و خونریزی کنترل نشده رخ 

می دهد. تحقیقات نشان می دهد که کمبود ویتامین K ممکن است استخوان ها را ضعیف 
کرده و به طور بالقوه به پوکی استخوان کمک کرده و باعث تشکیل کلسیم در شریان ها و 
سایر بافت های نرم شود. نکته حائز اهمیت این است که ماتریس پروتئین Gla موسوم به 
MGP یک مهار کننده وابسته به ویتامین K در کلسیفیکاسیون بافت نرم و تخریب الیاف 

االستیک است.

تجهیز  و  توسعه  نوسازي،  کل  اداره 

مدارس استان کرمان در اجراي آیین 

قانون   1۲ ماده  ج  بند  اجرایي  نامه 

برگزاري مناقصات در نظر دارد اجرای 

طریق  از  را  ذیل  شرح  به  های  پروژه 

مرحله  یک  فشرده  عمومی  مناقصه 

دارای  متقاضی  پیمانکاران  به  ای، 

از  لذا  نماید.  واگذار  معتبر  گواهینامه 

از  شود  مي  دعوت  شرایط  واجدین 

تاریخ چاپ نوبت اول فراخوان به مدت 

جهت  ایران  ستاد  سامانه  به  روز  سه 

مناقصه  در  شرکت  و  اسناد  دریافت 

شرکت هایی  حضور  نمایند.  مراجعه 

که سهامداران آن دارای سهام یا عضو 

با شرکت های  مدیره مشترک  هیات 

دیگر می باشند ممنوع است.

فراخوان  شماره  10-1400 /پ )نوبت دوم(

 101۴ م/الف

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

 امور قراردادها 

 
 
 

 /پ 1400-10شماره   فراخوان 

هاي ر دارد اجراي پروژهدر نظ قانون برگزاري مناقصات 12ج ماده نامه اجرايي بند مدارس استان كرمان در اجراي آيین ، توسعه و تجهیزاداره كل نوسازي
 ن شرايط دعوتز واجدياه معتبر واگذار نمايد. لذا به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي فشرده يک مرحله اي، به پیمانکاران متقاضي داراي گواهینام

ور . حضايندفراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ايران جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه مراجعه نم نوبت اول شود از تاريخ چاپمي
 شند ممنوع است.ايي كه سهامداران آن داراي سهام يا عضو هیات مديره مشترک با شركت هاي ديگر مي باهشركت
 میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده –مبالغ 
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ن
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 6.987 کالسه روستای نورآبادکهنوج2احداث مدرسه  1
رفت مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیش %33

1400م.ر اعتبار سال4000فیزیکی( و   
و  101010

1801027006 
350 

 6.987 کالسه روستای محمدرضا خانی کهنوج2احداث مدرسه  2
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال4000فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 350 

 7.116 کالسه روستای چاه آموزی منوجان2احداث مدرسه  3
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال4000فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 360 

 4.902 کالسه روستای لولندگی عنبرآباد1احداث مدرسه  4
مبلغ قرارداد نقد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال2500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 250 

 6.456 کالسه روستای شمس آباد عنبرآباد2حداث مدرسه ا 5
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال4000فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 350 

 5.796 کالسه روستای تلمبه چاه غالمعلی زرند1احداث مدرسه  6
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400.ر اعتبار سالم2500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 300 

 5.374 کالسه شهیدباهنرروستای موردان فاریاب1 ث مدرسهاحدا 7
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال2500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 300 

 13.975 2و1کهنوج کالسه روستای ناصرآباد2احداث مدرسه  8
غ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت مبل %33

1400م.ر اعتبار سال8000فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 700 

کالسه 2کالسه روستای شیب زرد و 1احداث مدرسه  9
 12.484 روستای سیگ قلعه گنج

مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33
1400م.ر اعتبار سال6500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 650 

کالسه 2کالسه روستای جنگل آباد و 1احداث مدرسه  10
 روستای عشرت آباد جیرفت

11.339 
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال6500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 600 

11 
کالسه شهرک شهید زین الدینی سعدآباد 1احداث مدرسه 

سه شهرک شهید احمد کال1 وکالسه روستای کنارستان 1و
 یوسفی عنبرآباد

14.707 
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال7500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 750 

کالسه روستای 1 کالسه روستای گلوئیه و1ث مدرسهاحدا 12
 مزرعه امام فاریاب

16.121 
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال5000( و فیزیکی  

و  101010
1801027006 850 

کالسه 1کالسه روستای فیض آباد و 2احداث مدرسه  13
 روستای بغی جان راور

13.303 
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال6500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 700 

آیا شیائومی داراِن ایرانی 
بیچاره شدند؟

توضیح درباره غیرفعال شدن گوشی های شیائومی

درباره  موبایل  کنندگان  وارد  عمومی  روابط  مسئول 
ماجرای غیرفعال شدن موبایل های »شیائومی« در ایران 

توضیحاتی ارائه کرد.
خبر  هیچ  تاکنون  که  می گوید  عالیان«  »محمدرضا 
و  نشده  اعالم  مورد  این  در  شیائومی  سوی  از  رسمی 
این کمپانی از هیچ یک از منابع رسمی خود درباره این 

مشکل صحبتی به میان نیاورده است.
او همچنین می گوید که برخی از واردکنندگان توانستند 
با وندورها و واسطه هایی که با شرکت اصلی در ارتباط 
آنها  پیگیری های  و  کنند  صحبت  باره  این  در  هستند 

نشان می دهد که این موضوع صحت ندارد.

زمان نتیجه نهایی کنکور 

سراسری اعالم شد
نتایج نهایی آزمون سراسری 1۴00 از ۲7 شهریور به بعد 

یا به عبارتی هفته آخر شهریور اعالم می شود.
زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش گفت: نتایج 
نهایی آزمون سراسری 1۴00 از ۲7 شهریور به بعد 

یا به عبارتی هفته آخر شهریور اعالم می شود.
میان  از   1۴00 سراسری  کنکور  در  او،  گفته  به 
به  مجاز  داوطلب  و 900  هزار  و 8۲  میلیون  یک 
انتخاب  نفر  و 671  هزار  تنها 5۲3  رشته  انتخاب 

رشته کردند.

یادداشت: 
شعر 

زندگی
لحن خنده ات را از زندگی نگیر که من محتاج بهانه 
من  در  هایت  وسواس  برای  دیگرم.  فرداهای  برای 
پناه  به مهربانی ات  ها  از ریزه کاری  تا  نقشه بکش 
ببرم. تا زنده ام از تو دلگیر نخواهم شد که امتداد من  
در سراسر روزگارانی. در کنارم سکوت نکن، حرف 
بزن برایم، ایراد بگیر تا بودنت را استشمام کنم. باید 
به همدیگر عادت کنیم تا زبانمان برای همدیگر تلخ 
نباشد و زشتی ها را زشتی نبینیم گرچه گاهی عمق 
یک محبت را درک نمی کنیم اما همینکه نگاهت 
در آسمان شهر چرخیده و هوا به عطر نفس هایت 
آغشته می گردد دلم آرام می گیرد و زمینه مهیا می 
شود که دل به خورشید داده از کویر محبت با عدالت 
عبور کنم و رد پایم را پاک کنم تا هیچ کس جز تو 
خانه ام را پیدا نکند. من در تو زندانی نمی شوم در تو 
شکوفا می شوم. در تو به هیجانی تازه می خندم و در 
تو به زخم ها و دردهای تازه و کهنه عادت می کنم. 
لبخندهایم را برای تو در اعماق قلبم پنهان کرده ام تا 
وقتی که آمدی از گریه هایم دلگیر نباشی و دنیا واقعه 

ی دردناکی پیش چشمت نباشد.
نیاورده و از من  بیاورم شاید طاقت  ابرو  اگر خم به 
ردشوی بی حرف و کالمی مرا نادیده بگیری پس 
من نیاز دارم که اینگونه باشم و به جای گریه بخندم. 
دردهایت را با من در میان بگذار گرچه تاب دردهای 
خودم را ندارم اما دردهای تو را به اشتیاق عشق دوام 
خواهم آورد. به خنده هایت به گریه هایت و به گالیه 

هایت احتیاج دارم تا کائنات را بهتر بفهمم.
با من تمام زندگی را شعر کن تا 
با تو هوای خواب آرامش بگیرم 

دیگر نمی خواهم در آغوشت بمیرم 
تا زندگی باشد چرا مرگ و جدایی!؟

به قلم
مهناز سعید
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به قلم هماحجازی

جعل برگه آزمایش کرونا چه مجازاتی دارد؟

نقدی بر آموزش های مجازی در دوران امروزی؛

لزوم تامل دقیق تر بر ضوابط و استاندارد های آموزش مجازی 

به  قوانین مجرمان  و مطابق  بوده  آزمایش کرونا جرم  برگه  جعل 
مجازات مقرر محکوم می شوند.

محمدرضا امینیان وکیل دادگستری و دبیر کمیته رسانه کمیسیون 
حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
قوه قضاییه در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی - قضایی گروه 
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مجازات جعل برگه آزمایش 
کرونا اظهار کرد: هرگاه یک شخص عادی گواهی پزشک در خصوص 
آزمایش کرونا را برای معاف شدن از خدمات دولت، معاف شدن از 
نظام وظیفه و یا برای ارائه به دادگاه جعل کند، مشمول ماده ۵۳۸ 

قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( می شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: مجازات مقرر شده برای این جرم 

محکومیت به تحمل حبس از ۶ ماه تا یک سال و یا پرداخت ۳ تا ۶ 
میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

امینیان تصریح کرد: مجازات این جرم در صورتی که مجرم پزشک 
شخصی  برای  واقعیت  برخالف  پزشک  اگر  است،  متفاوت  باشد 
تصدیق نامه خالف واقعیت تنظیم کند یعنی بدون اینکه آن فرد به 
کرونا مبتال باشد تایید کند که فرد مبتال به کروناست، به این شرط 
که این کار با هدف معافیت آن فرد از خدمت در ادارات رسمی یا 
نظام وظیفه و یا برای تقدیم به مرجع قضایی باشد، بر اساس ماده 
ماه  از ۶  به حبس  )تعزیرات(، پزشک  قانون مجازات اسالمی   ۵۹۳
تا ۲ سال یا به پرداخت ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم 

خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که این جعل مصداق جعل مادی است یا 
از سوی شخص عادی  مفادی گفت: جعل برگه آزمایش کرونا چه 
و  است  مادی  جعل  یک  باشد،  شده  انجام  پزشک  سوی  از  چه  و 
نمی توان آن را جعل مفادی عنوان کرد، چرا که جعل مفادی صرفا 
از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمات 
عمومی در زمان تحریر نوشته ها و قرارداد های راجع به وظایفشان 

اتفاق می افتد.
این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا تکرار این جرم باعث تشدید 
برخی جرایم وجود  قانون مجازات  اظهار کرد: در  مجازات می شود 
دارد که در صورت تکرار و با وجود شرایطی موجب تشدید مجازات 

می شوند.

به  باتوجه  کرونا،  آزمایش  جعل  خصوص  در  کرد:  بیان  امینیان 
مصوب  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش  قانون  به  مربوط  اصالحیه 
۱۳۹۹ و بر اساس بخش اول ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسالمی، تکرار 
جعل آزمایش کرونا مشمول قاعده تکرار جرم نمی شود، لذا در این 
حالت اگر فردی بعد از جعل برگه آزمایش کرونا که مورد تعقیب قرار 
گرفت و مجازات شد، مجددا اقدام به جعل برگه آزمایش کرونا کند، 

همان مجازات اصلی جرم بر شخص اجرا خواهد شد.
وی گفت: اگر یک شخص با علم به این موضوع که برگه آزمایش 
کرونا جعلی است از آن استفاده کند، عالوه بر اینکه باید خسارت 
وارده را جبران کند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا به پرداخت ۳ تا 

۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

استفاده ناگزیر از آموزش مجازی در ایام کرونا و تداوم 
این شرایط، تامل دقیق تری بر ضوابط و استاندارد های این 

نوع از آموزش را می طلبد.
علمی  گروه  پرورش  و  آموزش  خبرنگار حوزه  گزارش  به 
پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، تداوم آموزش مجازی در 
کشور و زمزمه های قطع به یقین شدن آموزش مجازی در 
سال تحصیلی پیش رو، اهمیت این نوع آموزش را بیشتر 
از قبل مورد توجه ذی نفعان یعنی معلمان، دانش آموزان 

و والدین آنها قرار داده است.
مشکالت،  و  ها  سختی  همه  وجود  با  کرونا  که  آموزشی 
کاتالیزوری شد تا بعد از مدت ها مسکوت ماندن، به یکباره 
سرعت شگرفی در توسعه میان جامعه محصالن پیدا کند؛ 
لرزان، کوتاه و پرچالش  هرچند که گام های نخست آن 
بود اما ناگزیر باید تداوم پیدا می کرد تا زندگی و تحصیل 
حرکت  از  آن   چرخه  و  باشد  برقرار  همیشگی  روال  به 

نایستد.
در  فرهنگیان  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  فقیری  محمد 
گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش در خصوص 
آموزش ها  نوع  این  گفت:  مجازی  آموزش  بندی  تقسیم 
شامل آموزش برخط، آموزش برون خط و آموزش ترکیبی 

بوده یعنی نیمی حضوری و نیمی مجازی است.
مناسب تر  ترکیبی  آموزش های  اینکه  به  اشاره  با  فقیری 
هستند گفت: چون معلم گاهی می تواند دانش آموز را از 
این آموزش ها مناسب تر هستند، همچنین  ببیند  نزدیک 
آموزان  دانش  فعالیت های  به  آموزش  سوم  یک  تقریباَ 

مربوط می شود.
او گفت: تأثیر مثبت آموزش های مجازی این بوده است 

که ما با این آموزش ها که در دنیا بسیار فراگیر شده بود، 
آشنا شدیم. باید به آن به عنوان فرصت بنگریم و خودمان 
را با آن سازگار کنیم همچنین زمینۀ تغییرات الزم را در 

آموزش و پرورش ایران ایجاد کنیم.
تأثیرات  افزود:  به معایب آموزش مجازی  با اشاره  فقیری 
منفی این بوده که حضور دانش آموزان در مدرسه کمرنگ 
شده است. بچه ها با فرهنگ فضای مجازی آشنا نبوده اند 
و شاید نتوانسته اند از امکانات آن به خوبی استفاده کنند. 
البته سواد مجازی معلمان و دانش آموزان ما نیز پایین و 

این به مشکالت ما در این زمینه افزوده است.
مشکل سواد مجازی قابل حل است

امکان  به راحتی  او حل مشکل سواد مجازی  طبق گفته 
نیاز به آموزش و تالش فراوان دارد. بهتر  اما  پذیر است، 
استفاده  بیشتر  مجازی  آموزش  برخط  امکانات  از  است 
شود تا معلمان و دانش آموزان بتوانند چند بار یک برنامه 

آموزشی مثل پاورپوینت را ببینند و تمرین کنند.
فقیری در خصوص روش های خاص تدریس مجازی گفت: 
الگوی انفرادی تدریس دارای دو روش برنامه مدار و رایانه 

مدار است که خاص طراحی آموزش مجازی است.
شرایط حاضر بر وجود نرم افزار های آموزش مجازی 
شبنم وداد تقوی متخصص نرم افزار های رایانه ای و معلم 
آموزش  با خبرنگار حوزه  گفت وگو  در  پرورش  و  آموزش 
افزار های  با بررسی شرایط حاضر بر وجود نرم  و پرورش 
آموزش مجازی اظهار کرد: پس از فراگیری ویروس کرونا، 
جای  به  مجازی  آموزش  از  استفاده  سریع  روند  شاهد 
چالش های  که  بودیم  کشور  مدارس  در  سنتی  آموزش 
زیادی را در این سبک آموزش پشت سر گذاشتیم. از آن 

با فناوری های  جمله می توان به آشنایی نداشتن معلمان 
آموزش  در  آن ها  کاربرد  چگونگی  و  آموزشی  نوین 
برای  قبول  قابل  افزاری  سخت  تجهیزات  نبود  همچنین 

ارائه محتوا های مجازی اشاره کرد.
او گفت: در این بین، دانش آموزان و فراگیران هم از این 
چالش مستثنی نبوده و با نبود تجهیزات و سخت افزار های 

مناسب مشکالت زیادی را متحمل شدند.
به  نزدیک  گذشت  از  بعد  اکنون  هم  گفت:  تقوی  وداد 
راه  نقشه  تدوین  کرونا، شاهد  فراگیری  از شروع  ماه   ۱۸

مناسب برای ادامه مسیر آموزش الکترونیکی هستیم. یکی 
از موارد مورد اهمیت در این حوزه، شناخت و دسته بندی 
ارایه  و  تولید  استفاده جهت  قابل  و  روز  به  افزار های  نرم 

محتوا های آموزشی است.
مالک انتخاب نرم افزار های آموزش مجازی چیست؟
مالک  خصوص  در  رایانه ای  افزار های  نرم  متخصص  این 
تصریح  آموزش مجازی  افزار های  نرم  انتخاب  و چگونگی 
محتوای  ساخت  امکان  فارسی،  زبان  از  پشتیبانی  کرد: 
تعاملی برای مدرس، پرداختن به امر بازخورد درآموزش، 

امکان استفاده از چند رسانه ای از مالک های انتخاب نرم 
افزار های آموزش مجازی هستند.

که  باشیم  داشته  توجه  هم  نکته  این  به  باید  همچنین 
مدرسان باید اقدام به انتخاب گروهی از نرم افزار ها کنند 
که بتوانند خروجی و محتوای مورد نظر را به راحتی به 

دست مخاطبان خود برسانند.
وداد تقوی گفت: استفاده از نرم افزار شاد در سال گذشته 
که روز های اول حضور خود را در فضای مجازی می گذراند 
کندی  مانند  معایبی  دارای  معلمان  از  بسیاری  نظر  به 
نیز  را  مزایایی  اما  بود،  مصرف  اوج  ساعات  در  قطعی  و 
برای این پیام رسان متذکر شده بودند از جمله نگهداری 
دائمی داده ها و حضور دانش آموزان طبق لیست کالس و 

همچنین امکان کنفرانس ویدیویی است.
چند درصد نرم افزار ها مفید بودند؟

آمار  خصوص  در  رایانه ای  افزار های  نرم  متخصص  این 
بودند، گفت:  مفید  مجازی  آموزش  در  که  افزار هایی  نرم 
با توجه به عدم وجود نرم افزار استانداردی به غیر از شاد، 
امکان ارائه آمار صحیح وجود ندارد، زیرا تنوع و پراکندگی 
در این حوزه بسیار زیاد است، ولی در کل، هر مدرس و 
معلم با توجه به نیاز و دانش خود باید نرم افزار مناسب 

را انتخاب کنند.
وداد تقوی با اشاره به مزایای استفاده از آموزش الکترونیکی 
اظهار کرد: قطعا آموزش در آینده صرفا به صورت سنتی 
دانش  سطح  باالرفتن  به  توجه  با  و  بود  نخواهد  قدیم  و 
فناوری معلمان و دانش آموزان همچنین آشنایی با مزایای 
در  الکترونیکی، شاهد رشد چشمگیر  آموزش  از  استفاده 

این عرصه خواهیم بود.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت معابر اطراف طوالنی  ترین بازار سرپوشیده کشور که درگیر با وعده های مسئوالن شهری است؛

طوالنی ترین پروژه ها در جوار طوالنی ترین بازار

رفته  ارگ  تاریخی  میدان  اطراف  به  اگر  روزها  این 
این  خور  در  اوضاع  که  شد  خواهید  متوجه  باشید، 
گودال  پروژه  از  نیست.  توریستی  و  تاریخی  منطقه 
خشت مالها و مراکز تجاری در این منطقه تا تصمیم 
پیاده راه شدن میدان تاریخی ارگ که این روزها زبان 
گالیه ساکنان و کاسبان این منطقه را گشوده است. 
این  به خصوص خیابان تجلی  و  این منطقه  ساکنان 
روزها به روند کند پروژه انتقاد دارند و این موضوع به 
رسانه ها نیز کشانده شده است. بسیاری از این عزیزان 
در پیامی به روزنامه »کرمان امروز« خواهان پیگیری و 
مطالبه گری درباره پروژه های اطراف این مکان تاریخی 

و با اهمیت شدند. 
تاریخی  میدان  های  ورودی  تمامی  اخیر  سالهای  در 
ارگ یکی پس از دیگری به واسطه پروژه های طوالنی 
بسته شده است و اصال مشخص نیست که سرانجام 
این پروژه ها چه خواهد شد. اگر این روزها برای خرید 
باشید متوجه خواهید شد که  به خیابان تجلی رفته 

عمال عبور برای آدمیزاد در این خیابان بسیار سخت 
است، حال اینکه این وضعیت حدود یک سال است که 

ادامه دارد و وضعیت رو به بهبود نیست.
 باید از مسئوالن وقت و البته مسئوالن فعلی پرسید 
این  پاسخ  است؟  شده  متوقف  ها  پروژه  این  چرا  که 
پرسش هرچه باشد برای مردم این شهر که بیشترین 
تنها  نیست.  قبول  قابل  پرداخت می کنند  را  مالیات 

جوابی که شاید مقبول مردم باشد، این است که گفته 
شود تا یک هفته و یا یک ماه آینده این وضعیت به 
سامان برسد. مردم کرمان خسته شده اند از پروژه هایی 
که سالها به طول می انجامد و مسئوالنی که هر روز 
یک دلیل جدید می آورند.این روند و مشی غلط که به 
جای به سرانجام رساندن پروژه ها دنبال دالیل تاخیر 
شود  پاک  کرمانی  مسئوالن  ذهن  از  باید  باشیم  آن 

از مرد حرف به مرد عمل تبدیل شوند. اگرچه در  و 
اهل  کرمان  شهری  مدیران  راستی  به  اخیر  سالهای 
عمل بودند، اما متاسفانه پیکره با ایشان همکاری ندارد 
و میل به کم تحرکی دارد. اگر به تاریخ چند دهه اخیر 
بیندازیم متوجه خواهیم شد که متاسفانه در  نگاهی 
کرمان، تنها مدیرانی موفق بودند که به تنهایی تمامی 
کارها را انجام دادند. یعنی به دلیل منفعل بودن پیکره 

که  هستند  مجبور  مدیران  استان،  این  در  اجرایی 
افتتاح  تا  تحقیقات  فاز  از  پروژه  یک  مراحل  تمامی 
روند  این یک  پیگیری کنند.  با جزییات  را خودشان 
معیوب است که کارمندان و کارشناسان پیکره اجرایی 
را کاهل و تنبل ساخته است و برای داشتن استان و 
امید  به  شود.  ترمیم  پیکره  این  باید  مناسب  شهری 

فردایی بهتر!
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