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کرمان در این باره: کرمان و نظر استاندار  گرانی های حال حاضر بازار  کمبودها و  گزارش »کرمان امروز« از 

گردن اختیارات انداخت! استاندار تقصیر را بر 

متن کامل در صفحه سوم
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کاهلی داشته و هیچ توضیح و دلیلی هم امروز سفره خالی مردم را پر نمی کند. به مردم چه ربطی دارد که استانداران چه اختیاراتی دارند، زیرا ایشان به استان های مجاور نگاه می کنند و 

از خود می پرسند پس چرا در آن استان ها این معضالت وجود ندارد و...
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اخبار استان

دکتر علی زینی وند  عصر   ششم اسفندماه در ستاد 
تنظیم بازار استان کرمان و در ارتباط ویدئوکنفرانسی 
صمت  وزیر  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  با 
کارهای  لذا  دارد  را  استان  دو  در  استانداری  تجربه 
موثرتری در تنظیم بازار در این دوره می تواند انجام 
گیرد. وی بیان کرد: تنظیم بازار چیزی شبیه شورای 
احساس  ما  و  است  بودجه  در  توسعه  و  برنامه ریزی 
اختیار داریم اما استانداران هیچ اختیاری در تنظیم 
بازار ندارند. همچنین اگر کاالی ذخیره ای در استان 
یک  به  نیاز  اضطراری  ایام  در  شود  بینی  پیش 
بروکراسی پیچیده برای دریافت مجوز از تهران دارد 

تا بتوانند 20 درصد از ذخایر را برای تنظیم بازار به 
بازار تزریق کنند.

استاندار کرمان با بیان این مطلب که قیمت گذاری 
ما  عمال  کرد:  اظهار  می شود،  انجام  ملی  سطح  در 
دیگر  اتفاق  یک  بازار  در  اما  می کنیم  گذاری  قیمت 
می افتد یعنی کارایی ستاد تنظیم بازار از لحاظ افکار 
عمومی عمال با چالش مواجه می شود و باید برای این 

موضوع تدبیری اتحاذ کنیم.
وی پیشنهاد کرد: برای منطقه بندی تنظیم بازار کار 
کارشناسی بیشتری انجام شود و اختیار به استان ها 
چالش  با  که  مرغ  حوزه  در  مثال  به طور  شود  داده 

روش  از طریق  راحتی  به  می توانیم  رو هستیم  روبه 
منطقه بندی تنظیم بازار مسئله را حل کنیم. به طور 
مثال ما حدود 45 درصد مرغ کمبود داریم این درحالی 
است که استان های اطراف ما افزایش تولید دارند که 
کنیم.  رفع  را  استان  مشکل  روش  این  با  می توانیم 
زینی وند با اشاره به وسعت استان کرمان عنوان کرد: 
و مشخص  قیمت مصوب  کرمان یک  استان  در کل 
شهرهای  بین  فاصله  زیرا  باشیم  داشته  نمی توانیم 
است.  استان  سه  اندازه  به  استان  جنوبی  با  شمالی 
یا  افزایش  لزوم تفویض اختیار 15 درصد در  بر  وی 
کاهش قیمت ها به استانداران در راستای تنظیم بازار 

افزود: در سفر مسئولین وزارت صمت  و  تاکید کرد 
به صورت  استان کرمان چند مصوبه داشتیم که  به 
کامل اجرا نشده، به طوری که یک مصوبه درباره روغن 
خام داشتیم که روغن آفتابگردان آن هنوز به استان 
نرسیده و اکنون با مشکل مواجه هستیم و همچنین 
یک مصوبه درباره تخصیص 1000 تن مرغ منجمد به 
استان داشتیم که تاکنون 400 تن آن اختصاص داده 

شده و مابقی آن هنوز محقق نشده است.
راه  تنها  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کرمان  استاندار 
بازار تفویض اختیار به استانداران  تنظیم و مدیریت 

است.

»علی اصغر مونسان« در بازدید از محل اجرای طرح 
زیرگذر از باغ شاهزاده ماهان به شهر ماهان این طرح 

را غیرقابل توجیه دانست.
وی افزود: این طرح توجیه فنی ندارد و پروژه ای که 
با چند صد میلیون می توان انجام داد را دارید با چند 

صد میلیارد انجام میدهید. مونسان گفت: با اجرای این 
وجود  به  شاهزاده  باغ  ورودی  در  ترافیکی  گره  طرح 
می آید. بنابراین گزارش همچنین وزیر میراث فرهنگی 
باغ  در  دستی  صنایع  موقت  های  غرفه  از  بازدید  در 
شاهزاده ماهان بر کاربردی شدن این آثار هنری تاکید 

کرد و افزود: هنرمندان صنایع دستی باید با همکاری 
معاونت صنایع دستی به معرفی تولیداتشان در فضای 

مجازی اهتمام ورزند.
از  دستی  صنایع  هنرمندان  استفاده  بر  تاکید  با  وی 
جاری  اسفندماه  اواخر  تا  کرد:  اظهار  کرونا  تسهیالت 

هنرمندان  برای  کرونا  تسهیالت  از  استفاده  فرصت 
به  روزه خود  یک  سفر  ادامه  در  مونسان  دارد.  وجود 
ماهان  شهر  در  هنرمند  تاریخی  باغ  از  کرمان  استان 
اتمام مرمت، در  از  بازدید کرد.این خانه تاریخی پس 

قالب بوتیک هتل به بهره برداری می رسد.

استاندار کرمان:

تنها راه مدیریت و تنظیم بازار، تفویض اختیار به استانداران است

وزیر میراث فرهنگی:   طرح زیرگذر باغ شاهزاده ماهان توجیه فنی ندارد

علی اصغر مونسان ظهر چهارشنبه در حاشیه 
افتتاح موزه طال و جواهرات کرمان با اشاره به 
سفر وزیر میراث فرهنگی ونزوئال به این استان 
گفت: هدف از این سفر افزایش سطح تبادالت 

گردشگری بین ایران و ونزوئال است.
سطح  افزایش  دنبال  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گردشگری  حوزه  در  کشور  دو  همکاری های 
وزیر  سفر  شاهد  قدم  اولین  در  افزود:  هستیم، 
هستیم،  کشورمان  به  ونزوئال  فرهنگی  میراث 
شهرهای  گردشگری  ظرفیت های  سفر  این  در 
هیئت  به  نمونه  عنوان  به  را  اصفهان  و  کرمان 

دولتی و غیردولتی ونزوئال معرفی می کنیم.
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
سفر  مقصد  نخستین  را  کرمان  کشور،  دستی 
این  گفت:  و  دانست  ایران  به  ونزوئالیی  هیئت 
استان پیشینه تاریخی، ظرفیت های گردشگری 
و کویر زیبایی دارد که می تواند منجر به جذب 

گردشگران خارجی شود.
از یک  این هیئت پس  با  داد: همراه  ادامه  وی 
ظرفیت های  معرفی  و  کویر  در  اقامت  شب 
سپس  و  اصفهان  شهر  راهی  آن،  گردشگری 
که  مکان هایی  گفت:  مونسان  می شویم.  تهران 
ثبت ملی شده اند به هیچ عنوان امکان تغییر و 
تخریب در آنها وجود ندارد و این مساله مجازات 
این  در  و  داشت  خواهد  دنبال  به  را  سنگینی 

خصوص نگرانی نداشته باشید.
به  اینکه حضور هیئت خارجی  به  اشاره  با  وی 
استان  به  میراث  وزارت  الطاف  از  یکی  کرمان 
گردشگران  برای  کویر  افزود:  است،  کرمان 
سفر  این  در  و  است  جذاب  بسیار  اروپایی 
ظرفیت های تاریخی و گردشگری استان معرفی 

می شود.
بخش  به  کرونا  صدمات  فرهنگی  میراث  وزیر 
گردشگری را یادآور شد و گفت: به دلیل شیوع 

شده  قطع  خارجی  گردشگران  با  ارتباط  کرونا 
است که امیدواریم با آمدن واکسن این مشکل 
گردشگران  مجدد  حضور  شاهد  و  شده  رفع 

خارجی در کشور باشیم.
وی با اشاره به وجود مزار سردار شهید سلیمانی 
سلیمانی  شهید  مزار  کرد:  اظهار  کرمان  در 
و  منطقه  ارادتمندان  برای  زیارتگاهی  واقع  در 
مساله  این  قطعاً  و  است  ایشان  ای  فرامنطقه 
باعث جذب گردشگران زیارتی داخلی و خارجی 
می شود. وزیر ونزوئال به محض ورود به کرمان 
سراغ مزار این شهید بزرگوار را گرفت و خواستار 

حضور بر سر مزار ایشان بود.
مونسان در خصوص طرح تصویب شده در ستاد 
ملی کرونا برای سفرهای نوروزی 1400 گفت: بر 
این اساس سه نوع سفر تعریف شده که سفرهای 
قالب  در  و  است  مدیریت شده  دوم  و  اول  نوع 
محل های  در  اقامت ها  یا  گردشگری  تورهای 

مجاز گردشگری برگزار می شود؛ دغدغه وزارت 
است  کمتر  مکان ها  این  خصوص  در  بهداشت 
چرا که پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند 

و بر عملکرد آنها نظارت می شود.
انبوه  سفرهای  خصوص  در  نگرانی  ابراز  با  وی 
مدیریت  و  کنترل  برای  گفت:  برنامه  بدون 
ابالغ هایی  استانداران  همه  به  سفرها  اینگونه 
شده است؛ مثاًل در عید نوروز کمپینگ، چادر 
زدن و اجتماع ممنوع است. مونسان بیان کرد: 
سفرهای نوع یک و دو که باعث درآمدزایی برای 
فعاالن حوزه گردشگری می شود بعد از یک سال 
رکود در ایام نوروز دنبال می شود. در نوع سوم 
تا  می شود  گرفته  کار  به  الزم  تدابیر  هم  سفر 
بهداشتی  پروتکل  و  برنامه  بدون  و سفر  تجمع 
با  کرمان  جواهرات  و  طال  موزه  نشود.  انجام 
ونزوئال  و  ایران  فرهنگی  میراث  وزرای  حضور 

افتتاح شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور:

در ایام نوروز چادر زدن و اجتماع در مراکز اسکان ممنوع است

خبر
مهدی بازمانده رییس 

جهاد دانشگاهی کرمان شد
با حکم دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی کشور، دکتر مهدی بازمانده 

به عنوان رییس واحد جهاد دانشگاهی کرمان منصوب شد.
استان  دانشگاهی  جهاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
حکمی  طی  کشور  دانشگاهی  جهاد  رییس  طیبی  دکتر  کرمان، 
کرمان،  واحد  رییس جهاددانشگاهی  عنوان  به  را  بازمانده  دکترمهدی 

به مدت دو سال منصوب کرد.
سرپرست  عنوان  به  امسال  شهریورماه  از  بازمانده  دکتر  است،  گفتنی 

جهاد دانشگاهی کرمان مشغول به فعالیت است.

همزمان با تغییرات مدیریتی در گل گهر؛

رکورد  تاریخ تولید گل گهر شکست 
بیشترین تعداد رکورد ماهیانه در تاریخ گل گهر در بهمن ماه 1۳۹۹ با 

تعداد ۶ رکورد رقم خورد.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
گل گهر، میزان تولید در بهمن ماه ۷2/2 میلیون تن بود که نسبت به 
میانگین 10 ماه ابتدای سال 12 درصد رشد و نسبت به میانگین سال 

۹۸ از رشد 1۶ درصدی برخوردار شده است.
در 10 ماهه ابتدای سال جاری، بیشترین رکورد محقق شده تعداد ۳ 
رکورد بوده است که در بهمن ماه شاهد کسب ۶ رکورد ماهیانه بوده ایم.

الزم به ذکر است، کسب این تعداد رکورد تولید در مدت یک ماه، در 
راستای تاکیدات مدیرعامل جدید شرکت معدنی و  صنعتی گل گهر و 
گل گهر  منطقه  کارکنان  و  مشاورین  مدیران،  تالش های  و   زحمات  با 

محقق گردیده است.
چندی پیش در حاشیه سفر وزیر میراث فرهنگی به 
استان کرمان موزه طال و جواهرات کرمان در یکی از 
بناهای تاریخی شهر کرمان افتتاح شد. فعالی مدیرکل 
این مکان  باره گفت؛  این  میراث فرهنگی استان در 
اختیار  در  که  است  خان  ابراهیم  حمام  به  معروف 
اوقاف بوده و اخیرا توسط بخش خصوصی احیا و به 
آن کاربری جدید داده شده است. افتتاح موزه طال و 
جواهرات کرمان دراین بازارچه طال و جواهر، کسب 
تولید  فرایند  نمایش  بر  عالوه  هم  موزه  در  و  کار  و 
جواهر، بخشی از زیورآالت قدیمی و تاریخی کرمان 

نگهداری می شود.
این  حاشیه  در  نیز  فرهنگی  میراث  وزیر  مونسان، 
را  گردشگری  بیشتر  چه  هر  توسعه  افتتاح،  مراسم 
از اهداف مهم این سفر برشمرد و با اشاره به اینکه 
در آغاز مرحله جدید همکاری های گردشگری ایران 
و ونزوئال، دو شهر کرمان و اصفهان مورد نظر هستند، 
کرمان را برخوردار از جاذبه های متنوع گردشگری از 
جمله کویر دانست که مورد توجه و عالقه گردشگران 

خارجیست.
 وی در ادامه گفت: قرار است تور های گردشگری بین 

دو کشور برگزار شود و در این سفر نیز هیاتی، وزیر را 
همراهی می کنند.

ابراهیم خان  تاریخی  شود،حمام  می  اور  یاد   
است  در شهر کرمان  تاریخی  بنا های  از  ظهیرالدوله 
و شامل بازار، حمام، مدرسه و آب انبار می شود، این 
مجموعه با مساحتی حدود 4 هزار و 500 مترمربع در 
ضلع شمالی مجموعه گنجعلیخان و در جوار میدان 
حاکم  ظهیرالدوله  خان  ابراهیم  توسط  گنجعلیخان 
سال 12۳1  طی  قاجار  فتحعلیشاه  زمان  در  کرمان 
هجری قمری بنا شده است. عملیات مرمت این بنای 
تاریخی که در حال تخریب بود سال ۹5 و با حمایت 
استاندار وقت کرمان و همکاری میراث  رزم حسینی 
فرهنگی و اداره اوقاف استان توسط حسین ودیعتی، 
سرمایه گذار بخش خصوصی و زیر نظر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در فضایی به وسعت ۷00 
مترمربع آغاز شد. حسین ودیعتی از فعاالن خوشنام 
عرصه طال و جواهر در شهر کرمان است که به دلیل 
عالقه شخصی به احیای بناهای تاریخی شهر کرمان 
با هزینه ای چند ده میلیارد تومانی این موزه را راه 

اندازی کرده است.

موزه »سیم و زر« به همت حسین ودیعتی در کرمان آغاز به کار کرد

شرکت تولید نیروی برق کرمان ) به عنوان دستگاه مناقصه گزار ( در نظر دارد مناقصه »انجام امور خدمات  اداری شرکت تولید نیروی برق کرمان«  را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های بومی واجد صالحیت و دارای رتبه و ظرفیت آماده به کار که در این خصوص سابقه کار مفید داشته باشند 
دعوت می شود تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ ۹۹/12/۶

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ ۹۹/12/12
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ ۹۹/12/25

آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ ۹۹/12/25
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/12/2۶

کرمان ، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 1۶ ، پالک ۳۶ ، شرکت تولید نیروی برق کرمان 
محل تحویل پاکات مناقصه : کرمان ، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 1۶ ، پالک ۳۶ ، واحد تدارکات شرکت تولید نیروی برق کرمان 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ  1.000.000.000 ریال )یک میلیارد ریال ( می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید 
واریز نقدی به حساب شماره 40011۳0۳0۶۳۷۸۳۳۸ نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق کرمان نزد خزانه ارائه گردد . 

- به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 
شد .  - به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است . 10۹۹۹5۷

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( شماره 99/102
نوبت دوم 

 
 

  عمومی  یک مرحله ای زایدهآگهی م
 

 بیمارستان افضلی پوراموال اسقاطی  فروش مزایده

 142/17/12/99: مزایدهشماره  دانشگاه علوم پزشکی کرمان گزار مزایدهدستگاه 

 فروش اموال اسقاطی  مزایده مزایدهموضوع 
 بیمارستان افضلی پور

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

 www.setadiran.irدولت 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 000/000/900/1 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 000/000/95 )ریال( مزایدهتضمین شرکت در 
 اسناددریافت 

 08:00از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 
 17/12/99مورخ  شنبهیک روز

 در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 
  شنبهیک روز 11:00 ساعتتا 

 17/12/99مورخ  
 بازگشایی پیشنهادها

 شنبهیکروز  13:00ساعت از 
 17/12/99مورخ  

 برگزار خواهد شد. افضلی پوربیمارستان در محل  13/12/99مورخ  چهارشنبهروز  10:00ت در ساعجلسه توجیهی ضمناً 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :(مزایده) تضمین شرکت در محل تسلیم فقط پاکت الف 

 (می باشد. مزایدههزینه درج آگهی بر عهده برنده ) روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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شنبه 9 اسفند ماه 15/1399 رجب 27/1442 فوریه 2021/سال بیست و ششم شماره 3392 سه جامعه 

شهردار کرمان؛
کرمان پایلوت شهر 

دوستدار کودک
طرح های  زنی  کلنگ  حاشیه  در  عالم زاده  سیدمهران 
تحرک،  ایجاد  اینکه  بیان  با  کرمان  سبز  فضای 
حفظ  و  افزایش  و  شهروندان  نشاط  و  شادابی 
از دغدغه های ما  فضای سبز شهر کرمان، یکی 
در این دوره است، افزود: سعی می کنیم عالوه 
بر حفظ درختان و فضای سبز موجود، به سرانۀ 

فضای سبز مناطق افزوده شود.
انتخاب شهر  به  با توجه  ادامه داد: همچنین  وی 
پایلوت شهر دوستدار کودک،  به عنوان  کرمان 
اجرا  دست  در  زمینه  این  در  متعددی  اقدامات 
داریم که یکی از آن ها، ساخت پارک کودکان 

در مناطق پنج گانۀ شهرکرمان است.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه افزایش خالقیت، 
شادی و مهارت های کودکان از اهداف ساخت 
این  ساخِت  گفت:  است،  کودک  پارک های 
پارک ها سرانۀ فضای بازی و تفریحی کودکان 
شهر کرمان را در مناطق شهری افزایش می دهد.

دوستدار  شهر  چشم انداز  افزود:  عالم زاده 
کودک، این است که همۀ کودکان و نوجوانان 
ببرند  لذت  خود  نوجوانی  و  کودکی  از  بتوانند 
و  شهر  در  برابر حقوق خود  احقاق  طریق  از  و 
را  خود  بالقوه  توانایی  خودشان،  محلی  اجتماع 

به طور کامل به فعل درآورند.
به  کودک،  دوستدار  شهر  داد:  ادامه  وی 
عقاید  بیان  به  آزادانه  می دهد  اجازه  کودکان 
کرمان  شهرداری  بنابراین،  بپردازند؛  خود 
به عنوان شهر دوستدار کودک، بر آن شده تا در 
پنج منطقه شهری کرمان، پارک های موضوعی 
با مخاطب کودک ایجاد کند تا والدین بتوانند 
فضاهای  در  خاطر،  امنیت  و  آسوده  خیالی  با 
کودکان،  شادی  و  نشاط  بر  عالوه  شده،  ایجاد 
جهت تعلیم و تربیت و گذراندن اوقات فراغت 

کودکان خود بهره بگیرند.
این  در  نیز  کرمان  شهر  یک  منطقه  شهردار 
پروژۀ  پنج  همزمان  به کلنگ زنی  اشاره  با  آئین 
نخستین  گفت:  یک  منطقه  شهرداری  عمرانِی 
زمین  به  آن  ساخت  کلنگ  امروز  که  پروژه ای 
زده می شود، بوستان »کودک« به مساحت ۸۰۰۰ 
نشست  آن طی چندین  است که طرح  مترمربع 
قرار  نظر  تجدید  و  بررسی  مورد  کارشناسی 

گرفته است.
مختص  مجموعه  این  افزود:  نخعی  محمدرضا 
چهار  تا  سنی  گروه  سه  برای  و  است  کودکان 
با  سال   ۱۲ تا  هشت  و  هشت  تا  چهار  سال، 

فضاهای خاص طراحی شده است.
و  ورودی  یک  مجموعه  این  اینکه  بیان  با  وی 
یک خروجی دارد تا والدین و بزرگترهایی که 
کودکان را همراهی می کنند، دغدغه ای نداشته 
باشند، گفت: همچنین فضاهایی برای استراحِت 
بازی  تا  گرفته ایم  نظر  در  کودکان  همراهان 

کودکان خود را مدیریت کنند.
یک  افزود:  کرمان  شهر  یک  منطقه  شهردار 
استیِج ویژه برای اجرای نمایش، مسیر پیاده روی 
اقالم  ارائه  برای  غرفه هایی  دوچرخه سواری،  و 
مورد نیاز کودکان، اتاق مادر و کودک، کاشت 
کلبه  تعدادی  و  غیرآلرژی زا  و  بی خطر  گیاهان 
نظر  در  مهم  موارد  و  امکانات  از  زیبا،  چوبی 

گرفته شده در این بوستان است.

ضرب المثل های کرمانی 

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان:

جزییات قوانین جدید خدمت سربازی برای مشموالن 

ِگز کسی را به درآوردن 

تقلید  را درآوردن« یعنی  در گویش کرمانی »ِگز کسی 
حرکتی،  نقایص  علت  به  که  فردی  گفتار  یا  رفتار  کردن 
رفتار یا گفتاری دارد که موجب خنده دیگران می شود. 
نقص  به  توجه  با  آورد،  می  در  را  دیگری  گز  که  کسی 
و  تمسخر  و  هجو  منظور  به  او،  زبان  لکنت  یا  و  حرکتی 
اغراق  راه  او،  رفتار  یا  گفتار  تقلید  در  دیگران  خنداندن 
و بزرگ جلوه دادن نقایص جسمی وی را می پیماید که 
به  اغلب موارد، موجب کدورت و دشمنی می شود و  در 
همین لحاظ در دین مبین اسالم و به ویژه در آموزه های 

پیشوایان شیعه نهی شده است.

برای درک بهتر این زبانزد کرمانی و زمینه ی پیدایش 
با  را  پژوهش های خود  عامیانه، حاصل  فرهنگ  در  آن 
خوانندگان عزیز به اشتراک می گذارم. در لغت نامه ی 
دهخدا »گز« نام درختی است که پنج نوع آن در ایران 
می روید. نوعی که در بوشهر و الر می روید، ارتفاع آن به 
15 متر می رسد و در ساختمان به کار می رود. نوع دیگر 
که به گز انگبین موسوم است در اطراف اصفهان می روید 
و محصول آن برای تولید نوعی شیرینی به نام »گز« به 
کار می رود. در فارس و کرمان، مکران، زابل و کناره های 
رود ارس، اطراف کرج و جنگلهای ارسباران و نوعی به نام 

پیچکی در جنگلهای شمال می روید.
خشک  و  شور  های  زمین  و  آبی  بی  مقابل  در  مقاوم 
نیز می روید.  است. در کنار دریا و زمین های ماندایی 
باستانی  های  جنگ  در  که  دارد  مقاوم  و  چوبی سخت 
در  است.  گرفته  می  قرار  استفاده  مورد  تیر  تولید  برای 
شاهنامه ی حکیم طوس می خوانیم، هنگامی که جنگ 
رستم و اسفندیار به بن بست رسید، زال )پدر رستم( از 
سیمرغ یاری جست. سیمرغ در ساحل دریا، درخت گزی 
بلند و تنومند را نشان داد و :»بدو گفت، شاخی ُگزین 

راست تر/ سرش برترین و تنش کاست تر/ بدان گز بود 
هوش اسفندیار/ تو این چوب را خوار مایه مدار/ بر آتش 
کزین چوب را راست کن/ نگه کن یکی نغز پیکان کهن/ 
پرورده  بدین گونه  این چوب گز/  و  را  زه کن کمان  به 
در آب زر/ کمان را به زه کرد و آن تیر گز/ که پیکانش 
را داده بُد آب زر/ تهمتن گز اندر کمان راند زود/ بر آن 
سان که سیمرغ فرموده بود/ بزد تیر بر چشم اسفندیار/ 
سیه شد جهان پیش آن نامدار«/ والخ، که یکی از تراژدی 
های طول تاریخ ایران زمین که دو هموطن را رو در روی 
یکدیگر قرار می دهد، رقم خورد و جناب فردوسی آن 
را به گونه ای پرداخته است که عبرت آیندگان باشد و 
ایران همواره از همت دالوران و اندیشه ی نخبگان خود 

برخوردار باشد.
»گز« مقیاس طول، معادل ذرع و هر ذرع 16 گره است 
و معادل متر اروپاییان. پیمانه ای از جنس چوب و یا آهن 
که با آن پارچه، قالی و زمین را اندازه گیری کنند. اینکه 
نیاکان ما این واحد اندازه گیری را »گز« نامیده اندـ  بنابر 
استنباط اینجانب )یحیی فتح نجات( ـ از آنجا که چوب 
درخت گز محکم و مقاوم و پردوام بوده است، در همه 

ی والیت ها و شهرها، چوب این درخت را برای اندازه 
گیری انتخاب کردند و آن را »گز« نامیدند.

در مورد ریشه ی زبانزد »گز کسی را درآوردن« به این 
نتیجه می رسیم، هر گاه فردی بگوید »فالنی گِز مرا به 
یا گفتار مرا  این است که رفتار  درمی آورد« منظورش 
اندازه گیری و سنجش خودش نشان می دهد  با واحد 
و اغلب این عمل به قصد انتقام گیری و تمسخر رقیب 
صورت می گیرد و لذا »گز کسی را به درآوردن« باعث 
و  دشمنی  که  است  بدیهی  و  شود  می  او  آزار  و  اذیت 

کدورت بین آن دو نفر افزایش می یابد.
سعی  آورد،  می  در  را  کسی  گِز  فردی  که  هنگامی 
می کند با گز یا متری که در ذهن دارد، رفتاری شبیه 
تا  ارائه دهد  به هجو و مسخرگی  او و آمیخته  به رفتار 
دیگران بخندند و یا لکنت زبان او را به گونه ای گز کند و 
شبیه او سخن بگوید که خنده ی حاضران را سبب شود. 
گز کسی را درآوردن با هنر طنزو کمدی که بدون آسیب 
رساندن به دیگران تامین کننده ی شادی و خوشحالی 
مردم می شود، تفاوت آشکار و معناداری دارد و حساب 

این دو از هم جداست.

سعید احمدی/ خبرنگار کرمان امروز نشست خبری معاون وظیفه عمومی 
فرماندهی انتظامی استان کرمان صبح چهارشنبه 6 اسفندماه در مکان ستاد 
این  در  مقصودی  محمد  سرهنگ  شد.  برگزار  استان  انتظامی  نیروی  کل 
نشست با اشاره به اینکه بسیاری از خدمات اجتماعی برای مشموالن غایب 
ممنوع می باشد گفت: استخدام مشموالن غایب در تمامی ادارات دولتی و 
حتی غیر دولتی، اصناف و تمامی بخش های خصوصی ممنوع است و  در 
صورت مشاهده مسئول آن صنف برای بار اول 16 میلیون و 300 هزار تومان 

و برای دومین بار سه برابر این مبلغ جریمه خواهد شد. 
سرهنگ مقصودی درباره معافیت های تحصیلی برای مشموالن گفت: دانش 
آموزان برای دریافت مدرک دیپلم حداکثر تا 20 سال مهلت دارند و حتی 
اگر یک روز سن دانش اموز بیشتر بیست سال شود دیگر این فرد در صورت 
قبولی در دانشگاه حق ادامه تحصیل را تا بعد از پایان انجام وظیفه نخواهد 
داشت. برای دانشجویان کاردانی حداکثر 5 ترم، کارشناسی 10 ترم و مقاطع 
باالتر نیز 5 ترم است. البته در این زمینه دانشگاه ها کمیسیون هایی برای 
تمدید نهایت سه ماهه می توانند برای دانشجویان دارای شرایط خاص برگزار 
کنند. دانشجویان در صورت اخراج و یا اتمام تحصیل حداکثر یک سال مهلت 
دارند که وضعیت خدمت خود را مشخص کنند و در غیر این صورت این فرد 
غایب محسوب می شود و حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت. عالوه بر این 
تسهیالتی همچون کسر خدمت فرزندان جانبازان و ایثارگران برای مشموالن 
غایب قابل اعمال نیست. به گفته این مسئول تمامی کارهای مربوط به اعزام 
از طریق دفاتر پلیس به اضافه 10 انجام می شود و در این زمینه سازمان 

وظیفه عمومی جزو محدود نهادهایی است که صد درصد خدمات به صورت 
الکترونیک و غیر حضوری انجام می شود. 

معاون وظیفه ناجا کرمان با اشاره به اینکه مدت خدمت سربازی از ابتدای 
تعیین  مهلت  در  که  افرادی  گفت:  باشد  می  ماه   24 جاری  سال  آذرماه 
شده اعزام نشوند 3 تا 6 ماه باید بیشتر خدمت کنند. از نظر قانون جدید 
مشموالنی که بیشتر از یک سال غیبت داشته باشند مشمول قانون سرباز 
معرفی می  قضایی  مراجع  به  در صورت دستگیری  و  نیز می شوند  فراری 

شوند. البته برای افراد خود معرف تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. وی 
افزود: مدت خدمت برای سربازان غیر بومی ) فاصله بیشتر از 50 کیلومتر 
از محل سکونت( 21 ماه و برای مناطق عملیاتی 18 ماه است. عالوه بر این 
سربازان متاهل 2 ماه و به ازای هر فرزند 3 ماه از خدمت آن ها کسر می 
شود. برای سربازان متاهل نیز شرایط ویژه ای نسبت به سربازان مجرد در 

نظر گرفته شده است. 
اساس  بر  دانشگاهی  التحصیل  فارغ  مشموالن  گفت:  مقصودی  سرهنگ 
رشته تحصیلی و تاریخ اعزام خود می توانند با در دست داشتن برگ آماده 
به خدمت بدون غیبت به سازمان ها و نهادهایی که سرباز امریه ای نیاز دارند 

مراجعه کنند. 
معاون وظیفه ناجا کرمان در مورد خرید خدمت سربازی گفت: تاکنون هیچ 
ابالغیه کتبی در این زمینه دریافت نشده است و از همین رو در زمان فعلی 

به هیچ وجه خدمت سربازی قابلیت خرید ندارد.
سرهنگ مقصودی در پایان با اشاره به مفیدتر شدن خدمت سربازی نسبت 
به سال های قبل تر گفت: خوشبختانه از ابتدای سال آینده مشموالن حتما 
باید در دوران خدمت 2 مهارت فنی و حرفه ای را کسب کنند. عالوه بر این 
با رایزنی های صورت گرفته با استانداری، اداره کار، بانک ها و دیگر نهادهای 
مربوطه مصوب شده است که مشموالنی که در دوران خدمت مهارت آموزی 
داشته باشند شناسایی و در اولویت دریافت وام کارگشایی و به کارگیری در 

شرکت ها و کارخانه ها قرار گیرند.

گزارش »کرمان امروز« از کمبودها و گرانی های حال حاضر بازار کرمان و نظر استاندار کرمان در این باره:

استاندار تقصیر را بر گردن اختیارات انداخت!

به  رو  مرغ  کمبود  با  کرمان  در شهر  که  است  هفته  چند 
روغن  و  است  شده  برابر  چند  قیمتش  گوشت  هستیم،  رو 
بازار  معضالت  دیگر  و  شود  می  پیدا  زحمت  با  خوراکی 
مردم  باقیست.  خود  قوت  به  همچنان  نیز  گرانی  همچون 
کرمان در فضای مجازی گالیه های خود را به مرز اعتراض 
و گهگاه توهین به مدیران و مسئوالن مرتبط با این موضوع 
رسانده اند. مسئوالن اما در این باره تنها جلسه برگزار می 
کنند و اصال گویا فرمان امور از دست ایشان در رفته است. در 
این روزها بسیار می شنویم به خصوص در باره گوشت مرغ 
که عذرها و بهانه ها به درد مردم نمی خورد و سفره خالی 
کرمانیان را نان نمی شود. خبرگزاری ها و مطبوعات کرمان 
بهانه  و مسئوالن  اند  کرده  تهیه  گزارش  باره  این  در  بسیار 
بهانه ها، صحبت  این  اما در میان  اند.  آورده  های گوناگون 
نیست  هم  جدیدی  صحبت  البته  که  کرمان  استاندار  های 

بسیار قابل تامل است.
بازار  مشکالت  حل  عدم  گذشته  هفته  کرمان  استاندار 
کرمان را در محدود بودن اختیارات مدیران دانست. سخنی 
که تقریبا همه استانداران سابق نیز به آن اشاره کرده بودند 
و حرف تازه ایی نبود. اما اینکه چاره اندیشی بازار کرمان در 
این اوضاع نابسامان تنها یک دلیل داشته باشد برای رسانه 
در  بازار  که  زمان  آن  زیرا  نیست.  قبول  قابل  کرمانی  های 
حال رسیدن به این مرحله نامبارک بود مدیران از اختیارات 
خوبی برای پیشگیری از آن برخوردار بودند. آن کوتاهی ها و 
بی خبری ها باعث شده که امروز در مرکز بزرگترین استان 
استاندار  باشیم.  آوری  خجالت  نقصان  چنین  شاهد  کشور 
شبیه  چیزی  بازار  »تنظیم  گوید:  می  باره  این  در  کرمان 
احساس  ما  و  است  بودجه  در  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
بازار  تنظیم  در  اختیاری  هیچ  استانداران  اما  داریم،  اختیار 
ندارند. همچنین اگر کاالی ذخیره ای در استان پیش بینی 

برای  بروکراسی پیچیده  به یک  نیاز  ایام اضطراری  شود در 
از ذخایر  بتوانند 20 درصد  تا  دارد  تهران  از  دریافت مجوز 
قیمت گذاری در  تزریق کنند.  بازار  به  بازار  تنظیم  برای  را 
سطح ملی انجام می شود و عمال ما قیمت گذاری می کنیم 

اما در بازار یک اتفاق دیگر می افتد یعنی کارایی ستاد تنظیم 
بازار از لحاظ افکار عمومی عمال با چالش مواجه می شود و 
باید برای این موضوع تدبیری اتخاذ کنیم. برای منطقه بندی 
اختیار  و  شود  انجام  بیشتری  کارشناسی  کار  بازار  تنظیم 

با  که  مرغ  حوزه  در  مثال  به طور  شود  داده  استان ها  به 
از طریق روش  راحتی  به  رو هستیم می توانیم  روبه  چالش 
مثال  به طور  کنیم.  را حل  مسئله  بازار  تنظیم  منطقه بندی 
ما حدود 45 درصد مرغ کمبود داریم این درحالی است که 
استان های اطراف ما افزایش تولید دارند که می توانیم با این 
استان  کل  در  در ضمن  کنیم.  رفع  را  استان  مشکل  روش 
کرمان یک قیمت مصوب و مشخص نمی توانیم داشته باشیم 
اندازه  به  استان  با جنوبی  بین شهرهای شمالی  فاصله  زیرا 
استان  به  استان است. در سفر مسئولین وزارت صمت  سه 
کرمان چند مصوبه داشتیم که به صورت کامل اجرا نشده، 
به طوری که یک مصوبه درباره روغن خام داشتیم که روغن 
مشکل  با  اکنون  و  نرسیده  استان  به  هنوز  آن  آفتابگردان 
مواجه هستیم و همچنین یک مصوبه درباره تخصیص 1000 
تن مرغ منجمد به استان داشتیم که تاکنون 400 تن آن 

اختصاص داده شده و مابقی آن هنوز محقق نشده است«
سخنان استاندار کرمان اگرچه منطقی به نظر می رسد اما 
این سوال را در ذهن مردم ایجاد می کند که پس چرا شما 
در  استان  در چندین  که  شما  پذیرفتید؟  را  مسئولیت  این 
استاندار  از قدرت کامل یک  و  فعالیت داشتید  مقام معاون 
وارد کرمان شدید. چه شده  آگاهی  با همین  و  بودید  آگاه 
است حال که مردم کرمان در یک کمبود بی سابقه در چهل 
سال اخیر رو به رو شده اند به یاد کمبود اختیار افتاده اید؟ 
به جای اینکه با استفاده از جسارتی که در آیین معارفه خود 
از آن سخن گفتید به میدان بیایید و از استان ها و شهرهای 
تهیه کنید در جلسات می  برای مردم  و روغن  مجاور مرغ 
زینی  آقای  جناب  کنید؟  می  انتقاد  وضعیت  از  و  نشینید 
وند عزیز و نجیب، انتقاد کار مردم است و پاسخ و عمل کار 
شما! امروز هیچ توضیحی برای این کمبودی که سفره مردم 
به مردم چه ربطی  نیست.  قابل پذیرش  تهدید می کند  را 
دارد که اختیارات استانداران در چه حد است. با احترام به 
به خصوص دکتر زینی وند  شخصیت همه مدیران کرمانی 
سخت کوش، اعالم می داریم که کل سیستم مدیریتی در 
استان کرمان در زمینه تنظیم بازار شکست خورده است و 

مردم این وضعیت را فراموش نخواهند کرد.

بودن گستره  کم  از  ناشی  را  بازار کرمان  اخیر در  استاندار کرمان هفته گذشته مشکالت    
این زمینه دانست و درباره نقصان هایی که وضعیت را به حال کنون  اختیارات استانداران در 
رسانده است سکوت کرد. خدمت این مرد نجیب و سخت کوش باید اعالم کنیم که مردم 
از وضعیت مدیریت بازار در این استان ناراضی هستند و این یعنی اینکه سیستم تحت امر شما 
کاهلی داشته و هیچ توضیح و دلیلی هم امروز سفره خالی مردم را پر نمی کند. به مردم چه 
ربطی دارد که استانداران چه اختیاراتی دارند، زیرا ایشان به استان های مجاور نگاه می کنند و از 

خود می پرسند پس چرا در آن استان ها این معضالت وجود ندارد و...

به قلم 
محمد فتح نجات

به قلم 
یحیی فتح نجات
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»اکرم محمودزاده« منتقد سیستم آموزشی کشور و نویسنده کتاب های »زنگ خطر« و »شاهکاری در تربیت کودک« در گفتگو با »کرمان امروز«:

ای کاش همیشه »آیالند« باشیم!

ناگفته هایی از خواص باورنکردنی دانه های کنجد

سرویس فرهنگی کرمان امروز

چندی است که در فضای مجازی با نویسنده ای کرمانی 
آشنا شدیم که منتقد نظام فعلی آموزش در کشور است. 
انتقاداتی دارد که  ایده ها و  او در زمینه تدریس برخط 
برخی  و  است  نوشته  هایش  کتاب  در  را  آنها  از  برخی 
بیان  خواند  خواهید  ادامه  در  که  گفتگویی  در  را  دیگر 
کرده است. »اکرم محمودزاده« متولد ۱۳۶۰ در کرمان 
می باشد، در سال ۸۵ از رشته علوم قضایی دانشگاه آزاد 
اسالمی جیرفت فارغ التحصیل شد و از سال ۸۲ در زمینه 
از  دولتی  غیر  و  دولتی  ارگانهای  و  نهادها  با  فعالیتهایی 
و  آموزش  و  قرآن  های  خانه  و  ایسنا  خبرگزاری  جمله 
همکاری  آموزی  سواد  نهضت  بخش  خصوصا  پرورش 
داشته است. وی از بانوان موفق کرمانی به شمار می آید 
که در حال حاضر به نویسندگی مشغول است و مدرس 
نوین  آموزشهای  عرصه  در  و  نوجوان  و  کودک  تربیت 
ایران است. جامعه فرهنگ و آموزش استان  در مدارس 
محمودزاده را محقق، قصه نویس کودک و قصه گو می 
داند که عالوه بر مدیریت فعالیت هایش، مادری دلسوز 
با  ما  گفتگوی  از  بخشی  ادامه  در  آید.  به شمار می  نیز 

ایشان را خواهید خواند.
در ابتدای این گفتگو از خانم محمودزاده پرسیدیم که 
مبدل  منتقد  یک  به  استان  آموزشی  فضای  در  چگونه 
شدید که چنین پاسخ شنیدیم: »بنده هم به دلیل عالقه 
ای که به کودکان دارم و هم به واسطه سالها تالشی که 
در امر آموزش داشتم ضعفها و کمبودها و به روز نبودن 
سیستم آموزش و پرورش ایران را بسیار آزار دهنده دیدم. 
بسیار در این سیستم می دیدم دانش آموز با استعدادی 
را که در بین اخم و داد و بیداد بعضی از معلمین تباه می 
شود و همه تالش می کنند که به آن کودک خردسال 
بفهمانند که باید به مانند ایشان فکر و عمل کند هر چند 
که آن کار یا عمل  اشتباه باشد. این در حالی که متفاوت 
اندیشیدن همواره کودکان را رشد می دهد و خالقیت ها 

را شکوفا می کند«
ما  به  امروز  اگر  »شاید  گفت:  سخنانش  ادامه  در  وی 
با یک  بگویند که نقاشی یک خانه را بکشیم ناخودآگاه 
مثلث و یک مستطیل خانه می کشیم و با دوتا مربع هم 
پنجره های آن را می گذاریم و با کشیدن یک دودکش 
چند  و  تابستان(  در  )حتی  شود  می  بلند  ازآن  دود  که 
دانه گل آن را کامل می کنیم. ما این گونه نقاشی می 
کشیم زیرا این گونه به ما آموزش دادند و همان طرح را 

متاسفانه  آنرا می کشیدیم  اگر خالف  و  ما خواستند.  از 
توبیخ می شدیم و معلم به ما خرده می گرفت. این نوع 
نابود  باعث  ایران  پرورش  و  آموزش  سیستم  در  رفتارها 
شود.  می  آموزان  دانش  استعدادهای  و  خالقیت  شدن 
نتیجه ی چنین برخوردی با دانش آموزان سبب می شود 
که سازه هایی تکراری را شاهد باشیم مهندسین و افراد 
یک جامعه فقط اهل تقلید باشند و فقط اشیا، ماشینها، 
فرشها، خانه ها و ... را بسازند که تکرار و کپی استادانه 
ایی بیش نیست. این رفتار سبب می شود که به طور مثال 
بعد از تولید پراید و ال نود و... فقط بتوانند وانت آنرا تولید 

کنند و شاهد هیچ خالقیتی در صنعت نباشیم«
از ایشان پرسیدیم که پیشنهاد شما برای بهتر شدن این 
اوضاع چیست که پاسخ اینگونه بود: »مدارس ایران باید 
به فرزندان ما پرو بال بدهند تا خالقیت هاشان رشد پیدا 
کند و خودشان را و عالیق شان را بشناسند. مهارتها را 
بیاموزند و برای زندگی امروز و در دنیایی متفاوت زندگی 
کردن را بیاموزند. در حالی که سیستم آموزش و پرورش 
ایران همچون اسبی بی نفس به فکر به روزرسانی خود 
با دنیای امروز نیست و این یک زنگ خطر برای جامعه 
فردای ماست. این موضوع آنقدر من را نگران ساخت که 
با عنوان »زنگ خطر« کردم. در  نوشتن کتابی  به  اقدام 
پرورش  و  آموزش  به سیستم  انتقادی  نگاهی  کتاب  این 
های  سرویس  درسی،  محتوای  نقد  به  و  داشتم  ایران 
مدارس، تدریس آنالین، پوشش ناهماهنگ معلمین، نبود 
شادی و خالقیت در سیستم آموزش و پرورش ایران و ... 

پرداخته ام«
است:  نوشته شده  محمودزاده  بانو  کتاب  از  بخشی  در 
»...اگر با دنیای امروز نچرخیم و خود و سیستم آموزشی 
مان را به روزرسانی نکنیم، حکایتمان می شود، حکایت 
همان دایناسورهایی که بعد از چرخش و تغییر آب و هوا 
با شرایط موجود وفق  نتوانستند خود را  و شرایط جوی 
بدهند. پس بنابراین محکوم به فنا و نابود شدن هستند. 
باید  کند.  نیز صدق می  ما  امروز  زندگی  در  مطلب  این 
همراه با تغییرات در تکنولوژی، آموزش، فروش و... در دنیا 
بازارهای ورشکسته، کسب و کارهای  تغییر کنیم وگرنه 
افراد غیر متخصصی که کاسه ی چه کنم چکار  راکد و 

کنم به دستشان است در انتظارمان است...«
آورد و  نویسندگی روی  به  از وی پرسیدیم که چگونه 
ایشان پاسخ داد: »یکی از عالیق من از همان سن پایین 
کتاب خواندن ونوشتن کتاب بود. به درس زبان و ریاضی 
واژه  اما  بودم  فراری  ریاضی  از  نداشتم  ای  چندان عالقه 
از  یکی  وقتی  راهنمایی  دوم  کالس  بودم.  ماهری  پرداز 

و  باحیرت  همراه  معلم  خواندم  کالس  سر  را  انشاهایم 
لبخند بهم گفت »عالی بود، محمودزاده تو می تونی یه 
نویسنده معروف بشی« صدا و حرف آن معلم هنوز توی 
گوشم پیچیده و برایم خیلی اهمیت و تاثیر داشت. امروز 
من یک نویسنده ام وحرف اون معلمم مشوق من در این 
زمینه بود. معلمان عزیز باید بدانند که حرفها، تشویقها و 
حتی تحقیرهای شما بر زندگی دانش آموزان بسیار تاثیر 
دارد و باید بسیار در این زمینه محتاط باشیم. جالب ترین 
نکته در زندگی من این بود که اطرافیانم نه تنها مشوق 
من نبودند بلکه مدام به پدر و مادرم می گفتند که رفتن 
دخترت از زرند به کرمان و شروع یک زندگی این چنینی 
این  )بدون همسر( اصال خوب نیست و استداللشان هم 
بود که او یک زن شکست خورده است و تنها نمی تواند 
زندگی خودش رو اداره کند، انها عقیده داشتند که یک 
زن برای موفق شدن حتما باید یک مرد در کنارش باشد 
واژه ایی که با تفکرات من در تناقض بسیار بود و حتی 
انداخت. درست است که بودن یک  من را به خنده می 
مرد خوش فکر در زندگی یک زن بسیار مفید است، اما 
استاد  انگیزشی  موفقیتم دوره ی  زمینه  نیست. در  الزم 
صادقلو  مهدی  استاد  مستری  دوره  و  تیموری  معصومه 
در تهران نقش بسیار ارزنده ایی داشتند. جناب ناخدای 
باخدا عبدالکریم عربپور و خانواده محترمشان نیز مشوق 
من در این زمینه بودند. همچنین از پسر عزیزم ابوالفضل 
زمان  در  که  هم  مهربانم  مادر  و  پدر  و  مقدم  زمانی 
گذراندن این دوره ها و نوشتن کتابها یار من بودند باید 

بسیار تشکر کنم«
امروز  از جامعه  را  توقع خود  و  آرزوی  بانو محمودزاده 
اینگونه برای ما تشریح کرد: »بزرگترین آرزو من اصالح 
سیستم آموزش و پرورش ایران است چرا که می دانم در 
راکتور  و  و مهندس  پتروشیمی  به  ما  حال حاضر کشور 
هسته ایی و مدارک و مدارج باال، حتی مردم مرفه و... نیاز 
ندارد بلکه به سیستمی نیاز دارد تا انسانهایی مسئول و 
متعهد و خالق بسازد. ما نیاز داریم تا فرزندان خودمان 
را برای زندگی در قرن ۱۴۰۰ و عصر سفرهای فضایی و 
تکنولوژی رو به رشد آماده کنیم. باید تصور کنیم پنجاه 
سال آینده فرزندان ما چه جهانی دارند آیا ما آنها را برای 
جهان پنجاه سال آینده آماده ساخته ایم؟ چقدر محتوای 
ایران  با زندگی امروز کودکان  کتابهای درسی ما مطابق 
زمین است؟ چقدر مهارتهای اصلی و کلیدی مانند مهارت 
کنترل خشم، مهارت نه گفتن و نه شنیدن ، مهارت بله 
گفتن، فن بیان، مطالبه گری، خودشکوفایی، حل مسئله، 
و  کودکان  به  درسی  کتابهای  در  را  و...  مسئله  درک 
برای  ما  های  بچه  شود؟  می  داده  آموزش  ما  نوجوانان 
زندگی در قرن جدید احتیاج دارند که مهارتهای مختلفی 
را در زندگی بیاموزند تا بتوانند گلیم خود را در این دنیای 
که  کنیم  باور  بکشند.  بیرون  آب  از  پرشتاب  و  پرهیاهو 
بیمار زخمی  ایران مانند یک  سیستم آموزش و پرورش 
است که در این هیاهوی دالر، کرونا، تورم و... به فراموشی 
سپرده شده است و نیاز مبرم به رسیدگی و آپدیت شدن 

دارد. این مسئله را باید جدی بگیریم!«

آموزشی  برخط  سیستم  درباره  کرمانی  نویسنده  این 
شوند  می  اجرا  کرونا  دلیل  به  کشور  در  روزها  این  که 
که  حالی  در  ما  »متاسفانه  کرد:  عقیده  ابراز  اینگونه 
پرورش  و  آموزش  معیوب  سیستم  از  هنوز  داشتیم 
شدیم  گرفتار  آن  از  بدتر  به  ناگهان  نالیدیم،  می  ایران 
من  شد.  اجرا  سیستم  در  آنالین  معیوب  تدریس  و 
زیرا  مخالفم  صورت  این  به  آنالین  تدریس  با  شدت  به 
کودکان  در  شادی  روحیه  زوال  باعث  تدریس  نوع  این 
گسترش  طرفی  از  و  آنان  اجتماعی  ارتباطات  کاهش  و 
آنها،  کودکانه  خالقیت  کاهش  کودکان،  در  مرگی  روز 
افزایش تقلب در زمان درس خواندن که منجر به تربیت 
۱۵ میلیون دروغگو در خانه ها توسط والدین مثال زرنگ 
با سیاست، آموزش کم کاری به دانش آموزان توسط  و 
بعضی از معلمین کم کار و از همه بدتر گسترش خشونت 
علیه کودکان در زمان تدریس و آموزش توسط والدین 
در خانه و... هستیم. تدریس آنالین خودش بار آموزشی 
منفی در میان خانواده ها پیدا کرده است، پس چگونه 
زندگی  برای  که  بدهیم  آموزش  کودکان  به  توانیم  می 
امروز مهیا شوند؟ چرا که کودک از والدین زرنگ بازی، از 
بعضی معلمین سختگیری، از دیگری کم کاری و از بعضی 
از مدیران فشار بر دیگران برای درآمد بیشتر و ... را می 
آموزد و این اصال به نفع آینده کشور نیست. مسئوالن به 
فکر باشند دانش آموزان امروز آینده سازان کشورند لطفا 
دقت کنیم که آینده کشور را به چه کسانی می سپاریم! 
به خاطر دارم که چندی پیش یکی از معلمان کهنه کار 
فضای  در  کلی  و  بود  کرده  تلفظ  آیالند  را  آنالین  کلمه 
نوعی  این خودش  که  گرفت  قرار  تمسخر  مورد  مجازی 
آموزش بدرفتاری به کودکان بود. آن زمان به ذهنم رسید 
که ای کاش آیالند باشیم و صادق تا اینکه آنالین باشیم و 
در مسیر کج قدم برداریم. حتی پشت جلد یکی از کتاب 

هایم نیز به این نکته اشاره داشته ام«
در انتهای این گفتگو درباره فعالیت های آینده ایشان 
سوالی مطرح کردیم که اینگونه توضیح داده شد: » بنده 
آموزش  سیستم  بر  نقدی  خطر«  »زنگ  کتاب  کنون  تا 
و پرورش ایران، کتاب »شاهکاری در تربیت کودک« را 
ام و کتاب های »حقوق کودک«، »نمره  منتشر ساخته 
بیست قشنگه«، »اون روزی که چهچه مستونت بود« را 
در مراحل نهایی انتشار دارم. همچنین به برگزاری دوره 
های آموزشی و تربیتی به صورت حضوری و غیرحضوری 
و نوشتن مقاالت علمی در زمینه تربیت کودک و نوجوان 
مشغول هستم که در سایت بنده قابل پیگیری و مطالعه 
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دانه های کنجد سرشار از پروتئین هستند و برخی 
مزایای آنها برای سالمتی شناخته شده است:

دانه  در  موجود  های  فیتواسترول  کسترول:  کنترل 
کند.  می  کمک  کلسترول  کاهش  به  کنجد،  های 
فیتواسترول ها همان استرول های گیاهی هستند که 
جذب کلسترول در روده ها را کاهش می دهند. کنجد 
باالترین میزان  در میان ۲۷ نوع دانه و آجیل، دارای 

فیتواسترول ها است.
دانشمندان  تحقیقات  اکسیداتیو:  استرس  کاهش 
برزیلی نشان داده است که دانه های کنجد می توانند 
تاثیر قابل توجهی بر استرس اکسیداتیو در بدن داشته 
باشند. استرس اکسیداتیو در اثر فعالیت رادیکال های 
ابتال  خطر  تواند  می  و  شود  می  ایجاد  بدن  در  آزاد 
مانند دیابت، سرطان و حتی  از مشکالت  به بسیاری 
نارسایی قلبی را افزایش دهد. دانه های کنجد سرشار 

استرس  کاهش  به  که  هستند  ها  اکسیدان  آنتی  از 
اکسیداتیو کمک می کنند.

مدیریت دیابت: شما هنوز باید داروهایی را که پزشک 
اضافه  با  اما  کنید  مصرف  کرده،  تجویز  دیابت  برای 
کردن دانه های کنجد به رژیم غذایی روزانه خود می 

توانید به بهبود کنترل قند خون تان کمک نمایید.
کمک به درمان آرتروز: مزایای دانه های کنجد برای 
است.  شده  شناخته  زانو  استئوآرتریت  به  مبتال  افراد 
اضافه کردن روزانه یک و نیم اونس از این دانه ها در 
کنار مصرف استامینوفن و گلوکزآمین، و ادامه این روند 
برای بیش از دو ماه، به بهبود دردهای ناشی از آرتروز 

کمک می کند.
کنجد  های  دانه  که  آنجا  از  قلب:  سالمت  افزایش 
منجر به کاهش سطح کلسترول می شوند، جای تعجب 
نیست که برای افزایش سالمت قلب نیز مزایای زیادی 

دارند. این دانه ها سطوح کلسترول کبد را نیز کاش 
می دهند و با پایین آوردن فشار خون، منجر به افزایش 

سالمت قلب می شوند.
کاهش اضطراب: دانه های کنجد حاوی مواد معدنی 
منیزیم و کلسیم هستند که خاصیت کاهندگی استرس 
تریپتوفان  و  تیامین  حاوی  همچنین  کنجد  دارند.  را 
است که به تولید سروتونین کمک می کند. سروتونین 
به کاهش درد، بهبود خلق و خو و افزایش خواب عمیق 

کمک می کند.
دانه  در  روی  باالی  محتوای  پوست:  تقویت سالمت 
به تولید کالژن کمک می کند. همانطور  های کنجد 
که می دانید کالژن باعث ایجاد االستیسیته می شود 
و به ترمیم بافت های آسیب دیده بدن کمک می کند. 
مصرف منظم روغن کنجد خطر ابتال به سرطان پوست 

را کمتر می کند.


