مدیرکلبهزیستیاستان؛

وضعیت خودکشی در

روزان هم

WWW.KERMANEMROOZ.COM

کرمان غیر قابل قبول
و نگران کننده است
متن در صفحه دوم
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چهار صفحه  1000تومان

گزارش «کرمان امروز» از تاثیر کرونا بر کسب و کار استان و چالشهایی که دامنگیر صنعت و اقتصاد شده است؛

نیم نگاهی به زندگی مرحوم

لزوم تشکیل ستاد جبران فرصتهای سوخته در کرونا

حمید ایالقی ،هنرمند خوشنام کرمانی

 با شیوع کرونا یکی از بخشهای اقتصادی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفت ،بازار کار بود و در این حوزه بسیاری از مشاغل یا به صورت موقت تعطیل و یا دچار ورشکستگی شده و به طور دائم از کار افتادند .هر
چند که آمار دقیقی در ارتباط با بیکار شدن کارگران غیررسمی و موقت در استان به علت سیطره کرونا ویروس وجود ندارد ،اما آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حاکی از آن است که  76هزار
فرصت شغلی به دلیل شرایط اقتصادی و شیوع کرونا در این استان از بین رفت که منهای تعداد شاغالن جدید ،اشتغالزایی این استان را به منفی  33هزار شغل رسانده که درخور است یک ستاد برای جبران این زیانها
فعالیت خود را آغاز کند و....
متن کامل در صفحه سوم

2
کرمان به مثلث طالیی گردشگری کشور
افزوده شد

2
برند شرکت مخابرات ایران
موفق به دریافت تندیس در حوزه

گزارش «کرمان امروز» از خطرات ناشی از کاهش توجه مردم به پروتکلهای
بهداشتی و امتناع از دریافت وا کسن در بعضی اقشار جامعه؛

خدمات اینترنت  ADSLشد

2

از این مرحله به بعد نیاز
به شـ ـ ــعور مردمی داریم

اجرای واکسیناسیون کووید  ۱۹همچنان بر اساس زمانبندی سنی است؛

تکذیب شایعه وا کسیناسیون همه سنین

2
3
یادگیری؛ مقولهای
به کما رفته

عکس :امینرضا پورزادگان

در نظام آموزش و پرورش

 در شرایطی که دولت -هرچند دیرهنگام -به مرتبه مناسبی
از وا کسیناسیون رسیده است دیگر نیازمند شعور مردمی هستیم که
برای دریافت وا کسن و ریشه کن شدن این ویروس سهلانگاری نکنند

24
طرح استعدادیابی فوتبال بانوان
در کرمان آغاز شد
متن در صفحه چهارم

شرکت آب و فاضالب رفسنجان (نوبت اول)
شرکت آب و فاضالب رفسنجان

آگهی تجدید مناقصه شماره  /1400/6/2/2م

شرکت آب و فاضالب رفسنجان

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد راهبری ،نگهداری ،رفع اتفاقات و اپ راتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب
بخش روستایی تحت پوشش شرکت آب و فاضالب رفسنجان را با برآورد تقریبی مبلغ  42/430/618/705ریال از طریق
مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد ش رایط از جمله داشتن گواهی صالحیت م ربوط به موضوع
مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسنادمناقصه از تاریخ  1400/6/23لغایت ساعت  14روز شنبه مورخه
 1400/06/27به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان واقع در بلوار امام رضا (ع) م راجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  2/130/000/000ریال می باشد.
تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت  14روز شنبه مورخه  1400/07/03می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات (الف ،ب ،ج) پیشنهاد قیمت ساعت  10روز یکشنبه مورخه  1400/07/04می باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده ب رنده مناقصه می باشد .سایر اطالعات و جزئیات م ربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

2

خبار استان

ا

دو
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در سند ملی آمایش سرزمین؛

کرمان به مثلث طالیی گردشگری کشور افزوده شد
معاون امور برنامهریزی ،نظارت و آمایش سرزمین سازمان
برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مثلث طالیی اصفهان،
شیراز و یزد در محورهای گردشگری کشور در گذشته
تعریف شده بود گفت :امسال کرمان را در سند آمایش ملی
سرزمین به آن اضافه کردیم.
به گزارش ایرنا ،سعید وکیلی در نخستین نشست هماهنگی
منطقه  ۸آمایش کشور (استانهای کرمان ،یزد ،سیستان و
بلوچستان و هرمزگان) در شهر کرمان افزود :سند آمایش
سرزمینی استان کرمان نیز باید همگام با این سیاست
گردشگری ملی تطبیق یابد.
وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری و معدنی استان

کرمان اظهارکرد :یکی از مهمترین مناطق کشور به لحاظ
آمایشی منطقه کرمان است که با نگاه توسعه ای به آن
توجه شده است.
وکیلی تصریح کرد :همچنین مکران بهعنوان نخستین سند
به تصویب  ۲شورای عالی کشور رسیده و اتکا به موضوع
معدن در منطقه  ۸سرآمد کشور است زیرا برنامههای غنی
برای توسعه با اتکا بر معدن را در آن داریم.
معاون امور برنامهریزی ،نظارت و آمایش سرزمین سازمان
برنامه و بودجه کشور گفت :امسال به لحاظ آمایش سرزمین
سالی خاص محسوب می شود زیرا کشور برای اولین سال
از سند ملی و آمایش سرزمینی برخوردار است؛ در آستانه

تهیه برنامه هفتم توسعه ،جابهجایی دولت و استقرار دولت
جدید هستیم و همچنین برای بودجه  ۱۴۰۱باید خود را
مجهز کنیم لذا اسناد آمایش سرزمین باید جای خود را در
کشور و استان ها پیدا کند.
وی افزود :اسناد آمایش در استان ها سرمایه گذاری ها را
به سمت قلمروهای جمعیت ،گردشگری ،صنعت و معدن
و سایر موارد مهم هدایت میکند که جای قدردانی دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد :دومین
هدفگذاری این است که اسناد آمایش استانی باید بازنگری
و مطابق با اسناد ملی باشد و به طور قطع تغییرات کالنی
پس از تطبیق نخواهیم داشت که انتظار داریم تا پایان

سال جاری انجام شود و به تصویب شورای عالی آمایش
سرزمینی برسد.
وکیلی افزود :دغدغه دیگر این است که پس از تطبیق
اسناد استان ها و ملی باید این اسناد را هماهنگ کنیم که
تعارضی در این میان وجود نداشته باشد لذا در منطقه ۸
کشور عالوه بر هماهنگی ،نیم نگاهی به اسناد استانهای
مجاور داشته باشید.
وی یادآور شد :همچنین تطبیق اسناد استانی با سند
ملی بهصورت جداگانه انجام می شود و در این خصوص
محوریت با دبیرخانه مناطق است و پس از آن هماهنگی با
سند ملی صورت میگیرد.

مدیرکل بهزیستی استان؛

وضعیت خودکشی در کرمان غیر قابل قبول و نگران کننده است
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت :متاسفانه در سالهای اخیر به
دالیل متعدد از جمله افزایش مشکالت اقتصادی ،شیوع ویروس کرونا ،باال
رفتن سطح اضطراب در بین افراد جامعه و  ...شاهد گسترش نگران کننده
خودکشی در سطح جامعه بوده ایم که به رغم اقدامات پیشگیرانه وسیعی
که انجام شده ،وضعیت موجود در این حوزه غیرقابل قبول و نگران کننده
است .عباس صادق زاده با اشاره به روز جهانی پیشگیری از خودکشی به
تشریح وضعیت موجود و اقدامات انجام شده درخصوص کنترل و کاهش
این معضل اجتماعی پرداخت و اظهار کرد :پدیده خودکشی خود یک
معلول است و باید به دنبال علتها گشت.
صادق زاده تصریح کرد :به طور کلی میتوان گفت که مسائل اجتماعی
منجر به پدیده های مختلف از جمله اعتیاد ،خودکشی ،خشونت و  ...می
شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان بیان کرد :اگرچه استان کرمان از لحاظ

خودکشی در کشور در رتبه  ۲۶قرار دارد اما در مقایسه با سالهای قبل
این آمار قابل قبول نیست.
وی افزود :براساس آمار موجود ساالنه حدود  ۷۰۰هزار نفر در جهان به
طرق مختلف به زندگی خود پایان می دهند که از این تعداد حدود ۵۵۰۰
نفر در ایران به این اقدام رو می آورند یعنی به طور متوسط از هر ۱۰۰هزار
نفر  ۱۳نفر در ایران اقدام به خودکشی می کنند که این آمار در سالهای
گذشته در استان دو نفر در ازای هر ۱۰۰هزار نفر بوده ولی متاسفانه هم
اکنون از هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت حدود  ۶.۳نفر از فوت شدگان بر اثر
اقدام به خودکشی متعلق به استان کرمان است.
صادق زاده تصریح کرد :عوامل متعددی در اقدام به خودکشی افراد دخیل
هستند که از جمله آن می توان به عوامل فردی شامل افسردگی ،اضطراب،
مشکالت خانوادگی و مسائل اجتماعی از جمله عوامل مهم در سوق دادن
افراد به سوی اقدام به خودکشی اشاره کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت :در این بین بهزیستی با گسترش
ظرفیت مراکز مشاوره و ورود تخصصی به این موضوع اقدامات وسیع و
تاثیرگذاری را به منظور کنترل و کاهش آسیب خودکشی انجام داده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به راهکارهای افزایش و گسترش
هرچه بیشتر کنترل این مشکل پرداخت و گفت :افزایش ظرفیت خدمات
تخصصی مراکز  ،تقویت علمی و تاثیرگذاری مراکز و قاطعیت و جدیت
مسئوالن و برنامه ریزان اجتماعی در تدوین و اجرای طرحهای علمی و
عملی اجتماع محور از مهمترین و تاثیرگذارترین روشهای کنترل و کاهش
آسیب خودکشی در سطح جامعه خواهد بود.
صادق زاده بیان کرد :بهزیستی با تمام توان در راه کنترل و کاهش
آسیبهای اجتماعی گام برداشته و کارشناسان و متخصصین مجرب
بهزیستی تمام تالش خود را در این راه به کار بسته اما اگر بخواهیم به
نتیجه مطلوب برسیم باید همه دستگاه های اجرایی پای کار بیایند.

خبر

نیم نگاهی به زندگی مرحوم
حمید ایالقی ،هنرمند خوشنام کرمانی
حمید ایالقی نوازنده تار و پیشکسوت موسیقی کرمان در سن ۸۴
سالگی درگذشت.
"آریا انوشه ماهری" سرپرست انجمن موسیقی کرمان با اعالم این
خبر به ایسنا گفت :حمید ایالقی نوازنده و مدرس سازهای تار ،سه تار
و سنتور متولد سال  ۱۳۱۶و از پیشکسوتان موسیقی کرمان بود که
طبع شعر و توجه به ادبیات ایران نیز قبل از موسیقی در وی آشکار شد.
وی با اشاره به درگذشت همسر استاد ایالقی در اردیبهشت ماه ۹۷
افزود :استاد صبور ،متین و آرام بود اما غم فراق یار و بیماری سرطان
باعث شد که ذره ذره تمام وجودشان در سه سال اخیر آب شود و در
نهایت  20شهریورماه جاری ،به رحمت خدا رفت.
ماهری با اشاره به سابقه بیش از  ۵۰ساله همکاری حمید ایالقی
با رادیو بیان کرد :از استاد آثار و هنرآموزان ممتازی که به تدریس
مشغولند ،نالهی ساز ،یاد پر مهر و صفایشان و همچنین مجموعه
شعری دستنویس باقی مانده که انشاءاهلل پس از رفع بیماری کرونا در
کنار اساتید و دوستان که به چاپ کتاب ایشان همت دارند ،در صدد
انتشار آن طی مراسمی در خور هستیم.

با کسب حداکثر امتیاز در جشنواره برند محبوب
برند شرکت مخابرات ایران موفق به دریافت
تندیس در حوزه خدمات اینترنت  ADSLشد

مدیر کل کمیته امداد کرمان:

کمک هزینه درمان کرونایی به مددجویان داده می شود
مدیرکل کمیته امداد کرمان گفت :افرادی که در اثر
کرونا شغل و محل کسب درآمدشان را از دست داده
اند از سوی کمیته امداد حمایت شده و تسهیالت
اشتغال دریافت میکنند.
یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از
عمده ترین مشکالت شهر کرمان را مسکن دانست

و افزود :این مشکل در روستاها و شهرستانها تقریباً
حل شده است .صادقی گفت :در شهر کرمان به علت
نبود زمین و هزینههای باال این مشکل نمود بیشتری
دارد و چندین هزار نفر از مددجویان فاقد مسکن
هستند .تأمین سرپناه برای این افراد دشوار است اما
برنامههایی برای رفع ریشهای این مشکل داریم.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در خصوص
کمک به افراد درگیر با کرونا بیان کرد :یک سر فصل
اعتباری برای مددجویان کمیته امداد که درگیر کرونا
میشوند در بحث هزینه درمان ،نگهداری در منزل
و… در نظر گرفته شده است.
وی گفت :همچنین تعدادی از افرادی که در زمان

شیوع کرونا شغل و محل درآمدشان را از دست
دادهاند را در قالب تبصره  ۱۴به صورت موقت تحت
حمایت کمیته امداد قرار دادهایم.
صادقی بیان کرد :این افراد حتی اگر مددجوی کمیته
امداد نبودهاند هم در اولویت دریافت تسهیالت
اشتغال قرار گرفتهاند.

طی پنج ماه گذشته؛

 31فقره آتش سوزی به جان طبیعت استان افتاد
عربی گفت :طی پنج ماه گذشته  ۳۱فقره آتش سوزی به مساحت ۵۱۷
هکتار درعرصههای منابع طبیعی استان رخ داده است.
اصغر عربی ،جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمان در گفت
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،با
اشاره به اینکه امسال از  ۳۱فقره آتش سوزی به مساحت  ۵۱۷هکتار
درعرصههای منابع طبیعی استان رخ داده است ،گفت :بیشترین میزان
حریق در شهرستانهای بافت ،بردسیر ،شهربابک ،سیرجان رخ داده است.
او افزود:بیش از  ۹۵درصد عامل آتش سوزی در عرصههای منابع طبیعی
استان عوامل انسانی بوده است.
عربی تصریح کرد :بیشترین تعداد حریق درایام تعطیالت و آخر هفتهها

گزارش شده که در اثر بی احتیاطی گردشگران و رعایت نکردن نکات
ایمنی در روشن کردن آتش و محلهای داری پوشش گیاهی خشک بوده
است .جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمان گفت :این آتش
سوزیها نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۶۰درصد کاهش داشته
است علت این کاهش در تعداد وسطح حریقها در عرصههای طبیعی
استان را اطالع رسانی ،اقدامات آموزشی و ترویجی انجام شده و همچنین
گشتهای مستمر پاسگاههای ویژه حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
عربی اظهارکرد:باتوجه به شرایط حاکم برعرصههای جنگلی و مرتعی
استان و خشکسالی اخیر مردم به هیچ عنوان در عرصههای منابع طبیعی
آتش روشن نکنند.

او گفت:در صورتی مجبور به روشن کردن آتش هستند سطح را از علف
وبرگهای خشک پاکسازی کنند و دور آتش را به وسیله سنگ چین مهار
کنند که آتش به پوشش گیاهی اطراف سرایت نکند؛ و درپایان از خاموش
بودن آتش اطمینان حاصل کنند.
عربی بیان کرد :در صورت مشاهده شدن آتش سوزی در مراتع در مرحله
اول خونسردی خود را حفظ کنند و با شماره  ۱۵۰۴یگان حفاظت منابع
طبیعی اطالع دهند تا گروه اطفاء حریق به منطقه اعزام شود.
او گفت:حتی شهروندان میتواند تا رسیدن نیروهای منابع طبیعی و
درصورت داشتن آب با ریختن و مرطوب کردن سطح پوشش از گسترش
حریق در عرصه مرتعی جلوگیری کنند.

مصرف کنندگان پیوسته سیمان  ،سیمان را از بورس تامین کنند
مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان کرمان گفت:
نباید مصالح فروش ها عقب نشینی کنند و یا
بخواهند از واسطه سیمان بخرند ،بهتر است اتحادیه
کار را انجام بدهد چراکه در غیر این صورت ممکن
است سیمان گران تر به دستشان برسد.
«محمد ربانی» در گفت و گو با خبرنگار ایسنا درباره
قیمت و وضعیت فروش سیمان اظهار کرد :بعد از

افزایش قیمت و شرایطی که در کشور به وجود آمد،
شرایط خرید سیمان کال عوض شد؛ قبال فروش
قبل در دفاتر فروش کارخانجات انجام می شد اما
در حال حاضر سیمان در بورس عرضه می شود و
متقاضیان باید از بورس کاال خرید کنند.
وی افزود :در بورس قیمت ها رقابتی است و قیمت
ثابت برای سیمان نداریم و خریداران باید کد

آگهی مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا (نوبت اول)

مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولی عصر(عج)
شهربابک

دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان
ولیعصر(عج)

شماره مناقصه:
91/18/7/1400
مورخ1400/06/17:

 16/261/517/257ریال
برآورد یکساله (ریال)
 813/075/862ریال
تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت
دریافت اسناد
14:30روز پنج شنبه مورخ 1400/07/01
تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و
1400/07/17
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت  11روز یکشنبه مورخ
بازگشایی پیشنهادها
1400/07/18
ضمناً جلسه توجیهی در ساعت  10روز سه شنبه مورخ  1400/07/06در محل امور اداری بیمارستان ولی
عصر(عج) شهربابک برگزار خواهد شد.

دریافت اسناد :
الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir
ب) پایگاه ملی مناقصات
http://iets .mporg.ir
(صرفاً جهت مشاهده)

محل تسلیم فقط پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه) :کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد۱۰۲۳ ).م/الف

طرح استعدادیابی فوتبال بانوان در کرمان
آغاز شد

مدیرعامل سیمان ممتازان کرمان:

بورسی از طریق کارگزاری دریافت کرده و با این
وضعیت ،یک دفعه بورس شلوغ شده است.
ربانی با اشاره به فعالیت  ۸۰کارخانه سیمان در کل
کشور تصریح کرد :اگر همه بخواهند از بورس خرید
کنند ،دریافت کد بورسی به دلیل حجم تقاضا ،زمان
بر است و با توجه به اینکه در بورس رقابت است،
اینکه هر شخص خریدار چقدر بتواند راحت عمل

برند شرکت مخابرات ایران ،در جشنواره برند محبوب که همه ساله به
منظور انتخاب بهترین برندها در حوزه های مختلف و انتخاب برندهای
خوشنام ایرانی برگزار می شود ،با کسب حداکثر امتیاز موفق به دریافت
تندیس زرین برند محبوب کشور در حوزه خدمات اینترنت ADSL
شد. .در این مراسم که با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری
اجتماعی در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد ،از برند
شرکت مخابرات ایران ،به عنوان حائز تندیس زرین و برند خوشنام در
گروه خدمات اینترنت  ADSLتقدیر ویژه به عمل آمد.
.جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرفکنندگان که به اختصار
«جشنواره برند محبوب» شناخته میشود ،به عنوان گستردهترین
نظرسنجی مردمی در زمینه محبوبیت برندهای ایرانی ،بستری برای
شناسایی برندهای محبوب فراهم کرده تا ضمن شناسایی برندهای
خوشنام ایرانی توسط مردم ،زمینه معرفی این برندهای معتبر را فراهم
آورد.

کند ،مشخص نیست .مدیرعامل شرکت سیمان
ممتازان کرمان بیان کرد :بعید می دانم همه
افراد بتوانند این کار را انجام دهند و شاید به نفع
مصالح فروشان باشد که اتحادیه و تعاونی آن ها به
نمایندگی خرید را از بورس انجام داده و بین آنها
توزیع کند چراکه به نظر می رسد تک تک اقدام
کردن برای خرید خیلی آسان نباشد.

طرح استعدادیابی فوتبال بانوان در کرمان از جنوب این استان ،آغاز
خواهد شد .به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از کرمان ،مرحله اول طرح استعدادیابی فوتبال بانوان در دو
رده سنی شامل متولدین  ۱۱دی ماه  ۸۲تا  ۱۱دی ماه  ۸۴و  ۱۱دی
ماه  ۸۴تا  ۱۰دی ماه  ۸۶در جنوب استان کرمان به میزبانی شهر
عنبرآباد آغاز خواهد شد .مهدیه مالیی و شهناز جعفری استعدادیابان
هیئت فوتبال استان برای این منطقه هستند و طاهره خواجهبهرامی نیز
مسئول هماهنگی برگزاری این طرح در جنوب استان است.
زمان برگزاری مرحله اول طرح استعدادیابی فوتبال بانوان ویژه مناطق
شرق ،غرب و شمال استان متعاقبا اعالم خواهد شد.

جامعه
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گزارش «کرمان امروز» از تاثیر کرونا بر کسب و کار استان و چالشهایی که دامنگیر صنعت و اقتصاد شده است؛

لزوم تشکیل ستاد جبران فرصتهای سوخته در کرونا
گزارش :مهدیه السادات
میر مهدی حسینی

هجمه ویروس تاجدار به کسب و کارها
با شیوع کرونا یکی از بخش های اقتصادی که به شدت تحت
تاثیر قرار گرفت ،بازار کار بود و در این حوزه بسیاری از مشاغل
یا به صورت موقت تعطیل شدند و یا دچار ورشکستگی شده و
یا به طور دائم از کار افتادند .وضعیت کرونایی استان هم باعث
شد نه تنها جوانان جویای کار و بیکار به محیط کار وارد نشدند
بلکه برخی شاغالنی که در سال های گذشته به سختی صاحب
شغل شده بودند نیز کار خود را از دست دادند.
حوزه حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی ،مشاغل فصلی ،کسب
و کارهای خدماتی همچون تاالرها ،رستوران ها ،آرایشگاه ها
و باشگاه های ورزشی ،مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری و...
بیشترین آسیب را از هجمه کرونا به اقتصاد دیدند.
شیوع ویروس کرونا درست در زمانی که کرمان در زمینه راه
اندازی اقامتگاه های بومگردی به یک الگو و نمونه در کشور
تبدیل شده بود ،کسادی بازار فعاالن کسب و کارهای خرد
حوزه گردشگری را رقم زد.
از سوی دیگر تعطیلی پروژه های عمرانی ،کارگاه های
ساختمانی و ...نیز باعث شد تا کارگران ساختمانی با مشکالت
زیادی مواجه شوند؛ قشری که درآمد ثابتی ندارند و زندگی
خود را بر اساس درآمدهای روزانه می گذرانند.
نرخ بیکاری کرمان باالتر از میانگین کشوری
هر چند که آمار دقیقی در ارتباط با بیکار شدن کارگران غیر

 با شیوع کرونا یکی از بخشهای اقتصادی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفت،

بازار کار بود و در این حوزه بسیاری از مشاغل یا به صورت موقت تعطیل و یا دچار

ورشکستگی شده و به طور دائم از کار افتادند .هر چند که آمار دقیقی در ارتباط

با بیکار شدن کارگران غیررسمی و موقت در استان به علت سیطره کرونا ویروس
وجود ندارد ،اما آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
حاکی از آن است که  76هزار فرصت شغلی به دلیل شرایط اقتصادی و شیوع

کرونا در این استان از بین رفت که منهای تعداد شاغالن جدید ،اشتغالزایی این
استان را به منفی  33هزار شغل رسانده که درخور است یک ستاد برای جبران این
زیانها فعالیت خود را آغاز کند و....

رسمی و موقتی در استان به علت سیطره کرونا ویروس وجود
ندارد و قابل تخمین نیست که چه تعداد کارگر روزمزد ،قرارداد
موقت یا حجمی در دوره کرونا با تعطیلی واحد شغل خود را
از دست داده اند ،اما آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان حاکی از آن است؛ نرخ بیکاری این استان
به  11/ 4رسیده در حالی که این آمار در میانگین کشور8/8
درصد است که باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
زخم های کرونا بر اقتصاد استان به راحتی قابل ترمیم نیست
بارها شنیده ایم که کرمان در زمان رکود به تبعیت از کشور
بیشترین آسیب را نسبت به استان های دیگر می بیند .اکنون
با رکود حاکم و ادامه دار بودن شیوع ویروس کرونا وضعیت
استان کرمان از نظر اشتغال مناسب نیست و صنوف پر خطری
که از روزهای ابتدایی ورود به کرمان تا این اواخر با تعطیالت و
محدودیت هایی مواجه بوده اند خسارت های جبران ناپذیری
را متحمل شده اند.
به گفته جعفر رودری ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان ،بر اساس آخرین آمار 76 ،هزار فرصت شغلی به دلیل
شرایط اقتصادی و شیوع کرونا در این استان از بین رفت که
منهای تعداد شاغالن جدید ،اشتغالزایی این استان را به منفی
 33هزار شغل رساند.
سخن آخر
البته کارشناسان اقتصادی در کرمان معتقدند ،کمبود منابع
مالی ،فقدان تخصیص اعتبارات ،حمایت نکردن از واحدهای
صنفی و تولید کنندگان در زمینه مالیات و بیمه ،تورم ،افزایش
نرخ ارز و تحریم های بین المللی از موانعی هستند که اصناف
استان کرمان برای ادامه حیات باید از آنها به سالمت عبور
کند .بنابراین درخور است یک ستاد برای جبران این زیانها
فعالیت خود را در استان آغاز کند.

اجرای واکسیناسیون کووید  ۱۹همچنان بر اساس زمانبندی سنی است؛
تکذیب شایعه واکسیناسیون همه سنین

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بر اجرای واکسیناسیون کووید  ۱۹بر
اساس زمانبندی سنی تاکید کرد.
علیرضا رئیسی ضمن تکذیب برخی اخبار در شبکه های اجتماعی پیرامون
واکسیناسیون در سنین مختلف افزود :واکسیناسیون کووید  ۱۹درپایگاه ها و
مراکز سراسر کشور منحصرا بر اساس زمانبندی سنی انجام شده و هیچگونه
تغییری در این روند ایجاد نگردیده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از همه هموطنان خواست فقط با مراجعه
به سامانه سالمت به نشانی  salamat.gov.irو تکمیل مشخصات خود بر
اساس نوبت بندی صورت گرفته به پایگاه ها و مراکز واکسیناسیون مراجعه
کنند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :همه افراد  ۴۲سال به
باال (متولدین  ۱۳۵۸و قبل) در سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سامانه
 salamat.gov.irزمان و محل دریافت واکسن را بالفاصله خود انتخاب
کنند و برای این کار ،نیازی به داشتن پرونده بهداشت نیست.
همچنین افراد  ۳۲تا  ۴۱سال (متولدین  ۱۳۵۹تا  )۱۳۶۸که ساکن استانهای
آذربایجان غربی ،ایالم ،بوشهر ،خراسان جنوبی ،خوزستان ،سیستان و
بلوچستان ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،قم و هرمزگان هستند و در پایگاههای
بهداشت پرونده سالمت دارند میتوانند از طریق همین سامانه ثبتنام کنند.
همه افرادی که قبال در سامانه  salamat.gov.irثبتنام کرده اما به هر
دلیل هنوز واکسن دریافت نکردهاند میتوانند دوباره ثبتنام کنند.

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اعالم کرد دانشآموزانی که
تاکنون به هر علت موفق نشدهاند ثبت سفارش کتابهای درسی خود
را انجام دهند ،تا  ۳۱شهریور برای این کار فرصت دارند.
حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به
اینکه امسال توانستیم  ۱۴۶میلیون جلد کتاب درسی را در  ۹۴۵عنوان
درسی در سطح کشور چاپ و توزیع کنیم ،اظهار کرد :در همین ایام
توزیع کتب درسی به مدارس در حال انجام است و هر دانش آموزی که
به هر علتی موفق نشده تاکنون ثبت سفارش انجام دهد ،تا  ۳۱شهریور
فرصت دارد ثبت نام را انجام دهد.
او تاکید کرد :هیچ دانش آموزی بدون کتاب نخواهد ماند اما کتابهای
درسی جز از این مسیر (ثبت نام اینترنتی) به دست دانش آموزان
نمیرسد و حتما باید ثبت نام انجام شود.

فاصله ها
به قلم
مهناز سعید

شاید بدون خوردن و آشامیدن
حتی با وجود بی هوش شدن
بتوان چند روزی زنده ماند اما بدون نفس کشیدن به
سرعت تماس با شریان و جریان زندگی قطع می شود
لذا رابطه ی انسان با دنیای مادی قطع می شود یعنی
واقعه ای به نام مرگ اتفاق می افتد .تنفس یکی از
مهمترین اعمال بدن انسان است که اگر چند دقیقه
کنسل شود اوضاع کامال به هم می ریزد .سلول های
مغزی در اثر کمبود اکسیژن به سختی عکس العمل
نشان داده و در حرکت دادن اعضای بدن متزلزل
می شود .حافظه و فکر نیز با تنفس کارایی بیشتری
خواهد داشت .بیهوده نیست که در زمان اضطراب به
افراد توصیه می شود که نفسهای عمیق کشیده شود
تو نفس های منی بی خوراک می توانم زنده بمانم اما
بی محبت نمی توانم همه ی مادر وانفسای غرورمان
به نگاه یکدیگر احتیاج داریم که زنده بودن خود
را به یادآوریم و حس ارزشمند بودن در وجودمان
شعله ور گردد .گاهی برای اینکه خود را پیدا کنیم به
نگاهی و تکه کالمی محتاجیم فیزیک و متافیزیک از
جهت هایی شباهت هایی به یکدیگر دارند .اگر غذا
و نفس نباشد جسم به هم می ریزد و بدون محبت
و امید به زندگی درون انسانها تبدیل به جهنم می
شود .به راستی یک انسان بدون محبت و امید چند
ثانیه طول می کشد که سرنگون شود؟ حرف های
سخن چینان زخم هایی بر پیکر زندگی است تا نفس
کشیدن را به وقفه بیندازد دیدارهای پراکراهی را که
سخن چینان پیش رویمان قرار می دهند باید پشت
گوش انداخت تا کدورتی شکل نگیرد و راه نفس
های زندگی بند نیاید .برای زندگی خود را در یک
محیط کوچک حبس نکنید زیرا خستگی ها باالخره
ایجاد کدورت کرده و فاصله بهترین چاره ی ممکن
است.
گاهی نشستن چاره ی کارم نباشد
یعنی که ماندن راه هموارم نباشد
جز فاصله راهی نباشد تا بگیرم
سر سایه ای جز خاک دیوارم نباشد

زنگ خطر افت یادگیری دانش آموزان
به صدا درآمد؛

بیسوادی سه و نیم میلیون

سامانه ثبتنام تزریق واکسن کرونا برای افراد  ۴۵سال به باال (متولدین
 ۱۳۵۵و قبل)  ۱۶شهریور ماه باز شد و حداقل سن ثبتنام و دریافت نوبت
واکسن کرونا در کشور سه سال کاهش یافت.
تا کنون  ۲۲میلیون و  ۹۴۳هزار و  ۱۴۱نفر ُدز اول واکسن کرونا و  ۱۲میلیون
و  ۱۰۴هزار و  ۲نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق
شده در کشور به  ۳۵میلیون و  ۴۷هزار و ُ ۱۴۳دز رسید.
جلیل زاده کوهپایه زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با اشاره به
جذب نیروهای داوطلب و همکاری های بین بخشی برای توسعه و افزایش
ساعت کاری مراکز تجمیعی واکسیناسیون ،از افزایش ساعت کاری مراکز
واکسیناسیون کرونا تا هشت شب خبر داد.

ثبتنام کتب درسی تا  ۳۱شهریور تمدید شد
وی درباره توزیع کتابهای درسی نیز گفت :در میانپایهها توزیع
کتب درسی هیچ مشکلی وجود ندارد .در یک ماه اخیر با ثبت سفارش
در پایههای انتقالی مواجه بودیم و در پایه دهم نیز ثبت سفارش
و توزیع کتب درسی شکل عادی نداشتیم .به دلیل اینکه ثبت نام
دانشآموزان در سامانه سیدا مشکل داشت اما این مشکل تا حدود
زیادی رفع شده است.
به گفته ملکی تاکنون در دوره ابتدایی  ۹۶.۹۲درصد ،در دوره اول
متوسطه  ۸۷.۲۲درصد و در دوره دوم متوسطه  ۸۳.۰۷درصد ثبت
سفارش کتب درسی داشته ایم و درمجموع  ۹۱.۹۶درصد ثبت سفارش
صورت گرفته که  ۸۹.۹۸درصد ثبت نام دانشآموزان بوده است از این
آمار  ۹درصد دانشآموز هنوز ثبت سفارش نکرده اند.
این مسئول گفت :دانشآموزان و اولیای آنان در صورت تمایل

یادداشت:

میتوانند از طریق سامانه  https://www.irtextbook.irوارد
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شوند و ثبت سفارش انجام دهند.
برای ورود به سامانه کد ملی دانشآموز ،نام کاربری و شش رقم سمت
راست شماره سریال شناسنامه دانشآموز ،رمز عبور ورود به سامانه
است.
ملکی افزود :همچنین دانش آموزانی که مدرسه محل تحصیل خود
را تغییر دادهاند تا  ۳۱شهریور فرصت دارند نسبت به اصالح نشانی
مدرسه محل تحصیل خود از طریق نشانی مذکور اقدام کنند.
به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،خرید کتاب
درسی نیازمند ثبتنام دانش آموزان در سامانه پادا و مشخص شدن
مدرسه محل تحصیل آنهاست .در صورتی که دانش آموزی در این
سامانه ثبت نام نکند ،موفق به خرید کتاب درسی هم نخواهد شد.

کودک ایرانی

بیش از ۳.۵میلیون دانشآموز کشور به آموزش مجازی
دسترسی ندارند و آنهایی هم که در کالسهای درس
مجازی حضور داشتند وضعیت قابلقبولی ندارند و
امروز مسئوالن آموزش و پرورش از به صدا درآمدن
«زنگ خطر اُفت یادگیری دانشآموزان» خبر
میدهند.
از اسفند ماه  1398که کرونا باعث بسته شدن درهای
مدارس بهروی دانشآموزان شد ،فضای مجازی
بستری برای آموزش شد اما این مسیر با پیچوخمهایی
بسیار و مصائبی دردناک برای دانشآموزان و اولیای
آنها همراه بوده است.
کنار دسترسی نداشتن بیش از  3.5میلیون دانشآموز
به آموزش مجازی ،برای آنهایی هم که در کالسهای
درس مجازی حضور داشتند وضعیت قابلقبول
نبود و امروز مسئوالن آموزش و پرورش از به صدا
درآمدن «زنگ خطر اُفت یادگیری دانشآموزان» خبر
میدهند.
نگرانی جدی از اُفت تحصیلی دانشآموزان و از سوی
دیگر ترک تحصیلهای گسترده پس از بازگشایی
ش اصلی نظام آموزشی کشور در سال
مدارس ،دو چال 
پیشرو خواهد بود .پیش از این ،هشدارهای
تحصیلی ِ
بسیاری درباره تعطیلی مدارس و تبعات مجازی شدن
آموزشها در حاشیه شهرها و مناطق محروم داده
شده بود ،دانشآموزان حاشیه شهرها با دور شدن از
مدرسه ،فرصت مناسبی را برای کار کردن به دست
میآورند و مشخص نیست پس از بازگشایی مدارس
چهتعداد از آنها حاضرند به پشت نیمکتهای مدرسه
بازگردند.

پرونده جنجالی خرمدین ها وارد مرحله تازه ای شد؛ اکبر خرمدین از قصاص گریخت؟
پرونده جنجالی خرمدینها که شاید یکی از پیچیدهترین پروندههای جنایی سالهای اخیر
بهشمار میرود ،حاال و با گذشت خانواده داماد او از قصاص ،وارد مرحلهای تازه شده است.
این پرونده از 26اردیبهشت امسال و با پیداشدن تکههای بدن یک مرد در سطل زبالهای در
فاز 3شهرک اکباتان به جریان افتاد .تنها چند ساعت پس از پیداشدن این جسد مثلهشده،
معلوم شد که مقتول کارگردان 47ساله سینما به نام بابک خرمدین است و عامالن این جنایت
پدر و مادر او هستند که خیلی زود توسط پلیس دستگیر شدند .آنها عالوه بر قتل بابک،
به ارتکاب دو قتل دیگر نیز اعتراف کردند؛ آرزو (دختر خانواده) و فرامرز (شوهر سابق آرزو).
اکبر خرمدین (پدر بابک) در تحقیقات گفت که فرامرز را در سال 90و آرزو را در سال 97به
قتل رسانده و پس از مثلهکردن اجساد ،آنها را در نقاط مختلف تهران رها کرده و در همه این
قتلها همسرش همدستش بود ،اما نقشی در ارتکاب قتلها نداشت.
دروغ عجیب دوست و مادر آرزو
اعتراف هولناک این زن و شوهر به قتل دو فرزند و دامادشان و انتشار تصویری از اکبر

خرمدین و حرفهای او که از ارتکاب قتلها ابراز خشنودی میکرد و مقتوالن را مستحق
مرگ میدانست ،برای مدتی فضای رسانهای کشور را تسخیر کرد .او رفتار بد و ناشایست
قربانیان را دلیل کشتن آنها عنوان کرده بود ،حال آنکه تحقیقات خبرنگاران همشهری و
گفتوگو با دوستان ،آشنایان و اقوام قربانیان نشان میداد که این ادعاها صحت ندارند و
اکبر خرمدین احتماال با طرح آنها قصد دارد افکار عمومی را تحتتأثیر قرار داده و خود را
تبرئه کند.
اما آنچه به جنجالها درباره این پرونده افزود ،دو ادعای دروغین درباره تجاوز اکبر خرمدین
به دخترش آرزو بود .نخستین ادعا را یکی از دوستان آرزو (دختر اکبر خرمدین) مطرح کرد.
او مدعی شد که اکبر از کودکی به دخترش آرزو تجاوز میکرده و احتماال انگیزهاش از کشتن
دختر ،پسر و دامادش ،فاششدن این راز بوده است.
اما تحقیقات بازپرس پرونده و تیم جنایی نشان داد که این ادعا دروغ است و از طرفی
دوست آرزو هرگز حاضر نشد با مراجعه به دادسرا این ادعا را طرح کند .خواهر آرزو و حتی

خانواده داماد آنها (فرامرز) نیز این ادعا را تکذیب کردند و گفتند که بیشک اگر این ماجرا
صحت داشت ،آنها متوجه میشدند و حتما آرزو درباره این اتفاق با آنها حرف میزد.
دومین ادعای تجاوز را همسر اکبر خرمدین مطرح کرد .او که پس از دستگیری در زندان
زنان بهسر میبرد ،مدتی قبل و در یک فایل صوتی مدعی شد که شوهرش به دخترشان آرزو
تجاوز میکرده و رفتار بدی با اعضای خانواده داشته و حتی او را در خانه شکنجه و زندانی
میکرده است .این زن اما وقتی برای توضیح درباره این فایل صوتی تحت تحقیق قرار گرفت،
همه ادعاهایش در فایل صوتی را تکذیب کرد و گفت که یکی از زندانیان او را فریب داده و
به وی گفته که اگر چنین ادعایی را مطرح کند میتواند خودش را در دادگاه تبرئه کرده و
از مجازات فرار کند.
در چنین شرایطی رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی ادامه داشت و هنوز کیفرخواست
صادر نشده بود که مدتی پیش خانواده فرامرز (داماد خرمدینها) به دادسرای جنایی تهران
رفتند و از قصاص گذشتند.
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گزارش «کرمان امروز» از خطرات ناشی از کاهش توجه مردم به پروتکلهای بهداشتی و امتناع از دریافت واکسن در بعضی اقشار جامعه؛

از این مرحله به بعد نیاز به شـ ـ ــعور مردمی داریم
 در شرایطی که دولت -هرچند دیرهنگام -به مرتبه مناسبی از واکسیناسیون رسیده است دیگر نیازمند شعور مردمی هستیم که برای دریافت واکسن و ریشه کن شدن
این ویروس سهلانگاری نکنند

به قلم

محمد فتح نجات

چندین ماه است که تمامی رسانههای رسمی و
غیررسمی با تمام توان خود از مسئوالن طلب واکسن
کردند و مردم از هر تریبونی برای این مطالبه برحق
خود استفاده کردند .البته کوتاهیها و کاهلیهای
بسیاری نیز در این زمینه اتفاق افتاد که منجر به
کشته شدن بسیاری از هموطنان ما شد .امیدواریم
که افراد مقصر در این باره روزی محاکمه شوند ،اما
امروز شکر خداوند اوضاع واکسیناسیون بسیار خوب
شده است و شاهد سرعت و کیفیت مناسبی هستیم.
درست است که روزهای تلخی را در چند ماه گذشته
تجربه کردیم ،اما امروز را باید غنیمت دانست .باید
بدانیم اینکه آمار نشان میدهد بیش از 40درصد

یک تراژدی غمناک است .در شرایطی که مردم یکی
پس از دیگری جان خود را از دست می دهند ،اینکه
فردی حاضر به همکاری برای قطع کردن زنجیره این
بالی انسان کش نیست ،جای بسی تاسف است.
همانطور که در آغاز این متن اشاره کردیم امروز دیگر
مسئوالن  -اگرچه بسیار دیر -اما با سرعتی مناسب در
حال واکسیناسیون هستند و اگر کسی از این وظیفه
مهم اجتماعی امتناع می کند ،چیزی جز خیانت در
حق دیگران نیست .عده ای از عزیزان کرمانی نیز
در این باره می گویند که واکسن زدن یا نزدن یک
موضوع شخصی است و کسی نباید در آن دخالت کند.
خدمت این دسته از عزیزان باید بیان کنیم که واکسن
نزدن شما تنها به خود شما صدمه نمی زند و موجب
کشته شدن صدها نفر پس از ابتالی شما می شود.
زمانی که از یک زنجیره صحبت می کنیم باید متوجه
باشیم که ما جزئی از آن هستیم و کوتاهی ما خیانت
است .به امید روزی که شعور خود را در کنار وظایف
اجتماعی به کار بگیریم.

مردم از دریافت واکسن سربازمیزنند یک تراژدی
غمناک است .چگونه در کشوری که تمامی مردمش
تحصیالت دانشگاهی را اولویت زندگی فرزندان خود
می دانند ،پدیده واکسن ستیزی را شاهد هستیم.
بیش از  120سال است که واکسن در جهان مانع
مرگ نوع بشر می شود ،اما در این چند ماه مشاهده
کردیم که عده ای حتی وجودیت واکسن را هم زیر
سوال بردند!
از بسیاری از دنبالکنندگان صفحه مجازی روزنامه
کرمان امروز در این باره سواالتی مطرح کردیم تا
برخی از پاسخ ها را در این گزارش منتشر سازیم.
متاسفانه از بین کرمانیان دنبال کننده این صفحه
حدود  30درصد از نامعلوم بودن مواد داخل واکسن
صحبت کردند و عده ای دیگر از واکسن خارجی می
ترسیدند و بعضی نیز از واکسن های داخلی واهمه
داشتند .نوع نگرش این افراد خیلی اهمیت ندارد ،مهم
این است که مجموع این شکها باعث شده است که
حدود  40درصد از مردم کرمان واکسن نزنند و این

چرا کرونا حمله قلبی در بین جوانان را افزایش داده است؟

احتمال سکته قلبی ناشی از کرونا در هر سنی وجود دارد
گزارشها نشان میدهد که در دوران کرونا میزان
مرگ و میر ناشی از سکته قلبی در بین جوانان
افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی
پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از الکوثر،
حمله قلبی زمانی اتفاق میافتد که جریان خون به
قلب مسدود میشود که میتوان آن را به سادگی
مرگ عضله قلب به دلیل کمبود خون تعریف کرد که
معموالً هنگامی رخ میدهد که یک لخته خون یک
شریان تغذیه کننده ماهیچه قلب را مسدود میکند.
انسداد در نتیجه تجمع چربی ،کلسترول و سایر
مواد ایجاد میشود که منجر به تشکیل پالک در
عروق میشود و در نتیجه از تقسیم خون جلوگیری
میکند .سکتههای قلبی یک حالت اورژانسی جدی
پزشکی هستند که نیاز به مراقبت فوری پزشکی
دارند.
در بیشتر موارد ،حمله قلبی در نتیجه پیری رخ
میدهد .با این حال ،در سالهای اخیر ،مشاهده شده

است که تعداد جوانان مبتال به سکته قلبی افزایش
یافته است .در حالی که پذیرفته شده است که مردان
 ۴۵ساله یا بیشتر و زنان  ۵۵ساله یا باالتر بیشتر از
مردان و زنان جوانتر دچار حمله قلبی میشوند ،اما
آمارهای اخیر ،خالف این را نشان میدهد.
گزارشات آماری نشان میدهد که خطر تصادفی
در بسیاری از کشورها طی  ۵سال اخیر  ۵۳درصد
افزایش یافته است.
سکته قلبی در بین جوانان
مشکالت قلبی امروزه دیگر مربوط به افراد مسن
نیست ،بلکه تعداد زیادی از جوانان نیز از آن رنج
میبرند .کارشناسان دالیل آن را سبک زندگی بی
تحرک یا تنبلی و عدم ورزش میدانند.
دادهها نشان میدهد حمالت قلبی و مشکالت
سالمتی مرتبط با قلب در گروه سنی جوانتر نسبت به
 ۱۵-۱۰سال پیش شایعتر است .طی چند سالهای
گذشته میانگین ابتال به سکته در بین جوانان افزایش
یافته و گزارشهایی از حمالت قلبی در افراد بین ۱۸

تا  ۲۰سال نیز ارائه شده است.
علل ابتالی جوانان به سکته قلبی
دادههای جهانی نشان میدهد که نسبت بزرگساالن
زیر  ۴۰سال که دچار حمله قلبی میشوند ،طی ۱۰
سال گذشته  ۲درصد در سال افزایش یافته است که
بیماریهای قلبی یکی از دالیل آن بوده است.
بیشتر حمالت قلبی ناشی از بیماری عروق کرونر
قلب است ،شرایطی که در آن عروق کرونر توسط
پالکهای چربی مسدود میشوند .تجمع مواد
مختلف میتواند منجر به تنگ شدن عروق کرونر
و ایجاد بیماری عروق کرونر شود که علت اصلی
سکتههای قلبی است.
حمالت قلبی همچنین میتوانند در اثر پارگی رگ
خونی و در موارد بسیار نادر ناشی از اسپاسم عروق
خونی ایجاد شوند .دالیل اصلی ایجاد تجمع یا پارگی
عبارتند از:
سیگار کشیدن
سیگار کشیدن به عنوان یکی از بزرگترین عوامل

خطرساز بیماری عروق کرونر در بین جوانان ،خطر
حمالت قلبی را دو برابر افراد غیرسیگاری افزایش
میدهد .یک مطالعه نشان داد که سیگار کشیدن
خطر ابتال به مشکالت مربوط به قلب را هشت برابر
افزایش میدهد.
تنش و استرس
در حالیکه سطح طبیعی استرس قابل کنترل است،
افراط و تفریط به عنوان عامل اصلی حمله قلبی
ناگهانی در نظر گرفته میشود.
چاقی
از آنجا که افراد چاق به خون بیشتری برای تأمین
اکسیژن و مواد مغذی بدن خود نیاز دارند ،باعث
افزایش فشار خون میشود که این یک علت شایع
برای سکتههای قلبی است.
سبک زندگی
حمالت قلبی تا حد زیادی به یک بیماری سبک
زندگی تبدیل شده است .رژیم غذایی سرشار از
چربیهای اشباع ،چربیهای ترانس و کلسترول ،عدم

ورزش و سایر شیوههای زندگی ناسالم با سکته قلبی
در جوانان ارتباط دارد.
به گفته پزشکان ،افزایش روزافزون عوارض قلبی
عروقی عمدتا به دلیل تغییر شیوه زندگی مدرن و
عادات عدم تحرک است که به ویژه از زمان شروع
منع رفت و آمد و تعطیلی به دلیل همه گیری کرونا
در حال افزایش است.
عواملی که میتوانند شانس حمله قلبی را در جوانان
افزایش دهند
 سیگار کشیدن و استفاده بیش از حد از دخانیات سبک زندگی بی تحرک (عدم فعالیت بدنی) سوء تغذیه فشار و استرس سابقه خانوادگی یا خطر ژنتیکی چاقی و سطوح باالی شاخص توده بدن اعتیاد سطح کلسترول باال -دیابت

 افسردگی بالینیعالئم حمله قلبی ناگهانی
 فشار و سفتی در قفسه سینه یا بازوها که میتواندبه گردن و فک برسد.
 حالت تهوع عرق سرد سرگیجه ناگهانی خستگیاین عالئم معموالً برای حمالت قلبی شایع است ،اما
این بدان معنا نیست که همه عالئم مشابهی را داشته
باشند.
به گفته سازمان جهانی بهداشت ،مشکالت قلبی
عامل شماره یک مرگ و میر در سراسر جهان است.
اما باید درک کرد که با برخی اقدامات پیشگیرانه
میتوان از بیماری قلبی جلوگیری کرد .داشتن رژیم
غذایی سالم ،ورزش منظم و زندگی بدون استرس از
عوامل کلیدی در پیشگیری از مشکالت قلبی عروقی
است

سالمتی و یادگیری دانشآموزان دو روی سکه بازگشایی مدارس؛

یادگیری؛ مقولهای به کما رفته در نظام آموزش و پرورش
تداوم سال تحصیلی با کرونا ،التهاب شیوع بیماری و افت
یادگیری ،دغدغههای این روزهای خانوادههایی است که
فرزند محصل دارند.
شرایط حاکم همه گیری و شیوع سویههای جدید کرونا در
سطح جهان امکان تشکیل کالس و آموزش حضوری دانش
آموزان در اول مهر را دور از ذهن کرده است ،اما مهر ۱۴۰۰
متفاوتتر از مهر  ۱۳۹۹و ماههای پایانی سال تحصیلی
در دو سال گذشته است چراکه تجربیات جدیدی در این
دوران کرونایی نصیب آموزش و پرورش شد که میتوان آن
را چراغ راه آموزش در سال تحصیلی پیش رو کرد.
آماده نبودن کامل زیرساختهای آموزش مجازی طی دو
سال تحصیلی گذشته خالهای آموزشی و پرورشی را برای
جامعه محصالن به ویژه دانشآموزان ایجاد کرده است ،در
کنار این شرایط جامعه دانش آموزان و دانشجویان هم
آمادگی چندانی برای رویارویی با چنین نوع آموزشی را
نداشته و به دنبال این وضعیت یادگیری دچار اختالل شده
است.
البته مسئوالن آموزش و پرورش به استناد پژوهشهای
علمی مدعیاند که هیچ چیز نمیتواند جای آموزش
حضوری را بگیرد و آموزش در شرایط فعلی ناگزیر به
صورت مجازی در آمده است.
روح اهلل رضاعلی پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در
گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش با اشاره به اینکه
یادگیری در شرایط فعلی دغدغه اصلی دانش آموزان،
اولیا ،کارشناسان و مسئوالن آموزش و پرورش است ،اظهار
کرد :مقولهای که تقریباً به کما رفته و بهرغم آموزشهای
غیرحضوری در بستر شاد ،آموزشهای تلویزیونی و مجموعه
اقدامات هماهنگ و غیر هماهنگ و احساسی ،کیفیت

مطلوبی به دست نیامد و این مقوله حتی در انتخاب رشته
آزمون سراسری و در تقاضای تشکیل کالسهای حضوری
در اولیا و دانش آموزان و حتی تاکیدات دولت و مسئوالن
جدید قابل مشاهده است.
او گفت :بههرحال کرونا خیلی از رویه ها ،عادت ها،
داوریها و نگاهها را تغییر داد و یکی از این تغییرات عمده
ورود گوشی تلفن همراه و اتصال یکباره با دنیای مجازی
بود ،کم تحرکی ،تغییر سبک زندگی ،کاهش قدرت برنامه
ریزی و مدیریت خود ،استرس و  ...نیز تبعات ناشی از
آموزشهای الکترونیکی در کنار همه محاسن آن بود.
کرونا؛ کاتالیزور آموزش مجازی در نظام تعلیم و تربیت!
موضوع آموزش مجازی در کشور ،حرف تازهای نبود و
نیست ،اما مشکل از آنجایی شروع شد که این موضوع صرفا
روی کاغذ جا خشک و به مرحله عمل نرسید ،از زمزمه
مدارس هوشمند در دهه  ٨٠گرفته تا شبکه تعاملی سینا و
شاد که همین  ۵-۴سال اخیر مطرح شدند.

رضاعلی درباره ورود آموزش مجازی به مدارس معتقد است
که آموزش الکترونیکی در ایران بی سابقه نبوده است و
در دهه  ۸۰رقابت شدیدی برای هوشمندسازی مدارس
وجود داشت؛ مدیران موفق در مدرسه کسانی بودند که
سایت کامپیوتر داشتند (!) ،اما این پروژه هم مانند خیلی از
کارهای ما خیلی با موفقیت همراه نبود.
او با استناد به تحقیقی با عنوان «تجربه پروژهای یادگیری
الکترونیکی چگونه بوده است؟» به همت رحیمی دوست،
دالیل شکست یادگیری الکترونیکی در ایران را در
رویکردهای مدیریتی و رویکردهای مبتنی بر نیازها و
رویکرد الکترونیکی و رویکرد مبتنی بر یادگیری دسته
بندی کرده و این چنین بیان کرد« :بدون در نظر گرفتن
مؤلفههای اساسی یادگیری انسان ،استفاده از جدیدترین
و پیشرفتهترین فناوریها کاری بیهوده و صرفا تبلیغاتی
است»؛ بنابراین با درنظر گرفتن ناتوانی آموزش الکترونیکی
و محدودیتهای آن ،متخصصان به این نتیجه رسیدند که

برای رفع این نقص باید رویکردهای آموزشی را باهم ترکیب
کرد تا از نقاط قوت هردو روش (الکترونیکی و سنتی) در
رویکرد جدیدی با نام آموزش ترکیبی سود جست.
یادگیری ترکیبی ،از ایده تا اجرا
آنچه این روزها در صحبتها و نظرات مسئوالن و
کارشناسان به عنوان راه حل پیشنهاد میشود یادگیری
ترکیبی است البته با این پیش شرط که واکسیناسیون
معلمان و کادر آموزشی و دانش آموزان و دانشجویان انجام
شده باشد ،اما یادگیری ترکیبی چیست؟ و نیازمند چه
الزامات آموزشی و اجرایی است تا به نحوه مطلوبی صورت
گیرد؟
رضاعلی با اشاره به اینکه طی این دو سال تغییر روند
آموزشی ،تمام انرژی برای آموزش الکترونیکی بر بستر
اینترنت و آموزشهای مدرسه تلویزیونی گذاشته شد ،بیان
کرد :در این مدت مدرسه به خانهها و موبایلها نقل مکان
کرد و نظام آموزش و پرورش تمام دغدغههای تربیتی
و آموزشی خود را که بصورت متمرکز از طریق اسناد
تحولی پیگیری و رصد میکرد به آنها واگذار کرد البته
که جامعه معلمان همانند مدافع سالمت ،مدافعان آموزش
شدند و حتی در ابتدای ورود کرونا در تیمهای جهادی
در ضدعفونی کردن کوچهها خیابانها و امکان آموزشی و
عبادی کمک میکردند.
این پژوهشگر تاکید کرد :اگر مسئوالن بر یادگیری ترکیبی
تأکید میکنند باید از همین ابتدا منظورشان را به صورت
شفاف روشن کنند تا فهم مشترک در جامعه فرهنگیان به
وجود آید .اگر این فهم و معانی مشترک وجود نداشته باشد
شاهد سردرگمی در برنامه ریزی و مدیریت اجرایی خواهیم
بود و منظور از تعریف روشن ،تعریف لغوی یا آکادمیک

از یادگیری ترکیبی نیست ،معلمان و مسئوالن اجرایی
در آموزش و پرورش دارای تحصیالت دانشگاهی هستند
و تعاریف اصطالحات و واژگان علوم تربیتی را میدانند
یا حداقل دسترسی به منابع را میدادند؛ اگر مدیران
استراتژیک آموزش و پرورش میگویند یادگیری ترکیبی
یعنی ترکیبی از رسانههای مختلف (تکنولوژیها ،فعالیتها
و انواع وقایع) ،برای ایجاد یک برنامه آموزشی بهینه برای
مخاطبین خاص ،یا یادگیری ترکیبی را بهعنوان یک
روش برای حداکثر کردن مزایای روش آموزش رودررو و
تکنولوژی چندگانه برای یادگیری توصیف میکنند باید
بگویند چه استلزاماتی را برای تحقق آن تهیه کرده اند؟
چگونه میخواهد ابزار اجرایی این نوع یادگیری را فراهم
کنند؟ همه الزامات یعنی هر آنچه که برای یادگیری
ترکیبی الزم است از دانش الزم برای مدیران و معلمان تا
امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مدارس.
او تاکید کرد :وقتی نقش معلمان بهعنوان تسهیلگر،
سرپرست یا دستیار آموزشی ،مدیریت و سازماندهی
فعالیتها در این نوع یادگیری تعریف میکنیم باید
آموزشهای الزم برای معلمان فراهم شده باشد ،در این
رویکرد معلمان باید خالق باشند تا بتوانند مواد یادگیری
متنوعی را در اشکال و زمان مناسب ترکیب کنند؛ همچنین
قدرت حمایت از یادگیرندگان را داشته باشند.
آنطور که مسئوالن اعالم کردند و شرایط شیوع بیماری
حکایت میکند ،آموزش مجازی همچنان پای ثابت دوران
تحصیل دانشآموزان باقی میماند ،حتی اگر آموزش
حضوری از آبان شروع شود ،بنابراین تامین و توسعه
زیرساختهای مجازی و ایجاد آمادگی در معلمان و
دانشآموزان ضرورت دارد.

