الکـ ــترونیک
پیامبر خدا (صلوات ا ...علیه و آله و سلم) فرمودند:
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند،
بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
negarestan_news
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رییس دانشگاه آزاد سیرجان
پیرامون آموزش آنالین
مطرح کرد:

تهدید را
به فرصت
تبدیل کردیم
مشروح این گزارش را در صفحات  4و  5بخوانید ...

افزایش چشمگیر مبتالیان به کرونا در سیرجان

یک هفته دویست نفر !
 55نفر از کادر درمان شهرستان به ویروس کرونا مبتال شدند

گروه حوادث /احسان یزدی
قطــار کرونــا در هفتــه هــای اخیــر چنــان بــه
حرکــت درآمــده کــه بــه کادر درمــان مراکــز
بیمارســتانی شهرســتان و دانشــکده پزشــکی
هــم رحــم نمــی کنــد .ابتــای  ۵۵نفــر از کادر
بیمارســتان هــا و دانشــکده علــوم پزشــکی
ســیرجان بــه کرونــا خبــر مهمــی اســت کــه
صبــح جمعــه  ۳۰خــرداد از ســوی معــاون
بهداشــتی دانشــکده علوم پزشــکی ســیرجان
اعــام و ب ـهروز شــد .ایــن افــراد بایســتی طبــق
دســتورالعملهای بهداشــتی حداقــل تــا ۱۴
روز در قرنطینــه خانگــی بماننــد و از چرخــه
خدمــت بــه مــردم بــه اجبــار دور باشــند ایــن
در حالــی اســت کــه حجــم کاری ایــن افــراد
بــه دیگــر پرســنل دانشــکده علــوم پزشــکی
ســیرجان اضافــه میشــود و کار را بــر بقیــه
ســخت میکنــد .طبــق آمــار غیــر رســمی طــی
یــک هفتــه اخیــر بــه انــدازه  3مــاه گذشــته
بیمــار کرونایــی داشــته ایــم  (.طــی یــک هفتــه
حــدود  200نفــر).
دکتــر محمــد موقــری معــاون دانشــکده
پزشــکی و ســخنگوی ســتاد کرونا در ســیرجان
کــه خــود نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده
مــی گویــد :وضعیــت کرونــا در ســیرجان اصــًا
خــوب نیســت و آمــار رو بــه افزایــش اســت.
بزرگتریــن خوش ـههای بیمــاری نیــز از مراســم

جمعــی نظیــر عقــد و عروســی ،تولــد و ختــم
بــه وجــود آمــده اســت .هماکنــون تســت ۱۰
نفــر از شــهروندان کــه در یــک جشــن تولــد
شــرکت کردهانــد و  ۸نفــر کــه در یــک مهمانــی
حضــور یافتهانــد ،مثبــت شــده و ایــن آمــار رو
بــه افزایــش اســت .متأســفانه آمــار ورودی
بیمارســتانهای ســیرجان نیــز رو بــه افزایــش
اســت و اکثــر تختهــای بیمارســتان اشــغال
شــدهاند و اگــر وضعیــت بــه همیــن شــکل
باشــد از دادســتان ســیرجان کــه همــواره بــا
مــا همــکاری کردهانــد درخواســت ورود بــه
بحــث عروس ـیهای و جش ـنهای مخفیانــه را
خواهیــم کــرد.
وی درخصــوص آمــار ناگهانــی و ابتــای زیــاد
کارکنــان دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان
نیــز گفــت :حضــور یک نفر از پرســنل بهداشــت
و درمــان بندرعبــاس در ســتاد معاونــت
بهداشــتی دانشــکده کــه بعدًا مشــخص شــد
تســت کرونــا وی مثبــت بــوده ،و همچنیــن
ناقــان بــدون عالمــت احتمــاًال دلیــل ابتــای
زیــاد همــکاران اداری مــا اســت .ســخنگوی
ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در ســیرجان ادامــه
داد ۱۹ :نفــر از همــکاران در حــوزه معاونــت
بهداشــتی ۲۰ ،نفــر در حــوزه معاونــت
توســعه ۱۰ ،نفــر از کادر بیمارســتان امــام رضــا
(علیــه ّ
الســام) شــامل  ۲نفــر پرســتار ۵ ،نفــر
اداری ،یــک نفــر از رادیولــوژی ،یــک نفــر مامــا،
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روانشناسی
قتلهای ناموسی

در خبرها خواندید که ریحانه دختر  ۲۲ساله
کرمانی هفته گذشته با سرنوشتی شبیه به
رومینا اشرفی در گیالن مواجه شد .جرم ریحانه
فعالیت در شبکههای مجازی و بهانه کشتناش
هم دیر به خانه رسیدن بود !.البته ریحانه عامری
که توسط پدرش در کرمان با ضربه میله آهن
کشته شد  ۳سال پیش هم تا حد مرگ پیش
رفته بود .آنطور که رکنا خبر داده است ،روز
دوشنبه  ۲۶خرداد ماه رفتن خواهر ریحانه
عامری به خانه پدریاش در کرمان راز قتل دختر
 ۲۲ساله را فاش کرد .هیچ کس در خانه نبود که
خواهرش با وضعیت نامرتب قالیها مواجه شد
و وقتی پدر آشفته به خانه برگشت و سریع خارج
شد مادر ریحانه عامری از مرکز تعویض پالک
برگشت و حرفی زد که گره قتل فجیع را فاش کرد
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و یــک نفــر از کادر بیهوشــی ۲ ،نفــر از کادر
بیمارســتان دکتــر غرضــی ،یــک پرســتار و یــک
نفــر از خدمــات و در کلینیــک ســامت  ۴نفــر
بــه کرونــا مبتــا شــدهاند.
وی در خصــوص عــدم ابتــای پرســتاران و
پزشــکان بخــش کرونــا نیــز گفــت :باالخــره
همکارانــی کــه مســتقیما در بخــش کرونــا
مشــغول بــه کار هســتند نــکات بهداشــتی
را بــه طــور دقیــق و عمیــق رعایــت مــی کننــد.
همــه از ماســک ،عینــک ،لبــاس ،دســتکش
و  ...اســتفاده میکننــد کــه خــدا را شــکر
آمــار ابتــا در میــان آنهــا کمتــر بــوده ،امــا در
مراکــز بهداشــتی و قســمتهای اداری رفــت
و آمــد افــراد ناقــل کــه اکثــرًا بــدون عالمــت
هســتند ،انتقــال ویــروس را افزایــش داده
اســت .دکتــر موقــری تصریــح کــرد :ویــروس در
جایــی کــه تجمــع باشــد بیشــتر پخش شــده و
افــراد زیــادی را درگیــر میکنــد .از شــهروندان
میخواهیــم بــه هیــچ عنــوان مراســم عقــد و
عروســی ،تولــد و ختــم را بــه شــکل گروهــی و با
تعــداد زیــاد شــهروندان برگــزار نکننــد.
کادر درمــان خســته هســتند .مــردم اگــر
بــه خودشــان رحــم نمیکننــد ،حداقــل بــه
مدافعــان ســامت رحــم کننــد .دکتــر محمــد
موقــری پــور اضافه کرد :متأســفانه اکثــر مردم
کرونــا را فرامــوش کردنــد و به گرمــای هوا امید
دارنــد و ایــن حالــی اســت کــه وضعیــت کرونــا
در ســیرجان از اســفند ،فروردین و اردیبهشــت
خرابتــر اســت .از تمامــی شــهروندان
میخواهیــم حتمــا در مراکــز شــلوغ و
پرازدحــام از ماســک اســتفاده کنند و با دســت
آلــوده ماســک خــود را لمــس نکننــد .افــراد
مبتــا بــه کرونــا نیــز بایســتی از ماســک بــدون
فیلتــر اســتفاده کننــد .متأســفانه گزارشهای
رســیده حاکــی اســت کــه اســتفاده از ماســک

در ســطح شــهر بســیار کــم اســت .کلیــه
کســبه ملــزم بــه اســتفاده از ماســک هســتند.
بررس ـیها نشــان داده اســتفاده از ماســک تــا
حــد بســیار زیــادی از ابتــای افــراد بــه کوییــد
 ۱۹جلوگیــری میکنــد .وی ادامــه داد :مصــرف
خودســرانه دگزامتــازون ممنــوع بــوده و بــرای
افــراد مبتــا بــه کرونــا میتوانــد خطرنــاک هــم
باشــد .مصــرف دگزامتــازون فقــط در مــورد
بیمــاران بســتری کــه نیــاز بــه لولهگــذاری جهت
تنفــس مصنوعــی پیــدا میکننــد تأییــد شــده
و مطالعـهای کــه در انگلســتان صــورت گرفتــه
صرفــا بــه ایــن قضیــه اشــاره میکنــد.
ایــن مقــام مســئول اســتفاده از کولــر گازی در
مراکــز پرتجمــع را نیــز خطرنــاک دانســت و گفــت:
در مراکــزی ماننــد ادارات کــه تجمــع افــراد اســت
بایــد از کولــر آبــی اســتفاده شــود و در و پنجرههــا
نیــز بــاز باشــند .چــرا کــه کولــر گازی بــا مکــش
هــوای داخــل ســاختمان آن را مجــددًا پخــش
میکنــد و ایــن موضــوع چرخــش ویــروس در هوا
را افزایــش میدهــد .وی مراجعــه غیرضــروری بــه
مراکــز درمانــی را آســیبزا دانســت و افــزود :افراد
فاقــد عالئــم بــه هیــچ وجــه بــه مراکــز درمانــی
و کلینیکهــای غربالگــری مراجعــه نکننــد .چــرا
کــه آلودگــی احتمالــی ایــن مراکــز میتوانــد فــرد
غیرمبتــا را مبتــا کنــد .همچنیــن افــراد دارای
عالمــت بایســتی به پزشــکان متخصــص عفونی
یــا پزشــکان متخصــص داخلــی و یــا بــه مراکــز
درمانــی مراجعــه کننــد کــه اگــر تشــخیص داده
شــود جهــت تســت کرونــا معرفــی میشــوند.
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در ســیرجان در
پایــان بــه همه پرســنل دانشــکده علوم پزشــکی
ســیرجان ،ســتاد معاونــت بهداشــتی ،کلینیــک و
آزمایشــگاه کرونــا و بیمارســتانها خــدا قــوت و
خســته نباشــید گفــت و بــرای همــه آنهــا آرزوی
ســامتی کــرد.
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انتقال میدان؛
مهمترین چالش
رییس جدید

گروه خبر

رییس جدید اتحادیه
میوه و تره بار در پاسخ به
این سؤال که
چهبرنامهای
برای آینده میدان و
نظم داخلی اتحادیه دارید
گفت :فقط حوصله کنید و
صبر داشته باشید .ما برای
خیلی از مسائل
برنامهداریم

ســرانجام هیــأت رییســه اتحادیــه میــدان میــوه و تــره بــار دچــار
تغییــر شــد و مرتضــی قنبــری رییــس قبلــی اتحادیــه پــس از
نزدیــک بــه یــک دهــه جایــش را بــه محمــد نجمــی نــوری داد.
نجمــی نــوری از میــدان داران قدیمــی و عضــو بــا ســابقه ایــن
اتحادیــه اســت کــه بــا حمیــد بلــوردی دیگــر عضــو اتحادیــه بــرای
تصاحــب صندلــی مدیریــت آن ،رقابــت کــرد امــا ســرانجام پیــروز
ایــن انتخابــات شــد .در جریــان انتخابــات هیــأت رییســه اتحادیــه
میــوه و تــره بــار کــه عصــر چهارشــنبه در تــاالر اجتماعــات اتــاق
اصنــاف برگــزار شــد پــس از نجمــی نــوری کــه  42رأی بــه دســت
آورد ،مهــدی محمــودی بــا  39رأی بــه عنــوان نایــب رییــس اول,
حــاج قنبــر گلســتانی بــا  ۲۷رأی بــه عنــوان نایــب رئیــس دوم
انتخــاب شــدند.
حــاج کاکاجــان صادقــی و حــاج علــی خضــری نیــز بــه ترتیــب بــا
 ۲۵و  ۲۲رأی عنــوان دبیــر و خزانــه دار اتحادیــه انتخــاب شــدند
حــاج محمــد نجمــی نــوری رییــس جدیــد اتحادیــه میــوه و تــره
بــار ســیرجان پــس از ایــن انتخــاب ضمــن تشــکر از اکثریــت اعضــاء
کــه وی را بــه ایــن ســمت برگزیدنــد گفــت :بــا حــول و قــوه الهــی
کار را شــروع مــی کنیــم و امیــدوارم بتوانیــم بــه اتفــاق هــم
مشــکالت اتحادیــه را برطــرف کنیــم .وی در پاســخ ایــن ســؤال کــه
چــه برنامـهای بــرای آینــده میــدان و نظــم داخلــی اتحادیــه داریــد
گفــت :فقــط حوصلــه کنیــد و صبــر داشــته باشــید .مــا بــرای
خیلــی از مســائل برنامــه داریــم  .اگــر چــه رییــس جدیــد اتحادیــه
میــدان میــوه و تــره بــار بیــش از ایــن صحبــت نکــرد امــا بــه نظــر

تکلیف فرماندار مشخص نشد

بــا وجــود اینکــه قــرار بــود تکلیــف فرمانــداری ســیرجان در روزهــای گذشــته مشــخص شــود و بــرای ایــن منظــور از تعــدادی
افــراد هــم نــام بــه میــان آمــده بــود امــا تــا ایــن لحظــه خبــری از مشــخص شــدن فرمانــدار جدیــد ســیرجان نیســت .پیــش از ایــن
نماینــده ســیرجان و بردســیر گفتــه بــود انتخــاب فرمانــدار از اختیــارات اســتاندار اســت و مــن هــم بــه درخواســت ایشــان تعــدادی
از مســئوالن اجرایــی ســابق و فعلــی را معرفــی کــردم امــا تصمیــم نهایــی بــا اســتاندار اســت.
گفتنــی اســت فرمانــداری ســیرجان قریــب یکســال اســت پــس از اســتعفای فرمانــدار ســابق بــا سرپرســتی اداره میشــود .پــس از
کنارهگیــری منصــور مکــی آبــادی در اردیبهشــت ســال گذشــته بــرای مدتــی شــیخ محمــد محمــودی سرپرســت شــد و پــس از وی
ســهراب بهاالدینــی ایــن مســئولیت را بــر عهــده دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان مطرح کرد :

تجهیز خودروها
به سامانه ردیاب

گــروه خبــر  :بــه منظــور پیشــگیری از هرگونــه ســرقت و دیگــر
جرائــم کلیــه خودروهــا بــه ســامانه ردیــاب و جــی پــی اس
تجهیــز مــی شــوند .فرمانــده انتظامــی اســتان روز پنجشــنبه
در رفســنجان گفــت :امنیــت جــزو نیازهــای زیســتی اســت و باید
در ایــن راه از هــر گونــه تــاش فروگذارنکنیــم .وی افــزود :وقــف
در امنیــت ،امــر مهــم فرامــوش شــدهای بــود و همچنــان که دو
واجــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر فرامــوش شــده اســت؛
وقــف در امنیــت کــه باشــد وقفهــای دیگــر از جملــه وقــف در
آمــوزش ،بهداشــت و مســاجد و… را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
ســردار ناظــری ادامــه داد :وقــف در امنیــت همــان وقــف در
امــور اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی اســت چــرا کــه
امنیــت زیرســاخت و زیربنــای توســعه در ابعــاد مختلــف اســت؛
همــه مــردم هــم بایــد ســهم خــود را در وقــف امنیــت ادا کننــد.

وی اظهــار کــرد :وقــف عمــر را هــم در وقــف امنیــت داریــم چــرا
کــه کســی کــه در حــوزه امنیــت فعالیــت میکنــد و وقــت ،فکــر،
جســم و ذهــن خــود را میگــذارد کمــک بــه امنیــت میکنــد،
اندیشــمندانی کــه در اندیشــکده پلیــس وقــت میگذارنــد
و علــم و دانــش خــود را در ایــن حــوزه میگذارنــد خیــران
امنیــت بــه شــمار مــی آینــد ،علمــای حوزههــا و دانشــگاهیان
کــه در ایــن حــوزه ســهمی میگذارنــد جــزو خیــران هســتند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان در ادامــه بیــان کــرد:
فرماندهــی معظــم کل قــوا ســه پایه اصلــی بــرای امنیت تعریف
کردنــد کــه اولیــن پایــه ،نیروهــای نظامــی و انتظامــی ،ســرداران
رشــید در حــوزه نظامــی ،نیروهــای پــر افتخــار انتظامــی هســتند
کــه رهبــری فرمودنــد آنهــا مجاهدیــن فــی ســبیل ا ...هســتند و
بــا اقتــدار تــوأم بــا مـ ّ
ـروت و تــوأم بــا مهربانی در سراســر کشــور در
ایجــاد امنیــت تــاش میکننــد .ســردار ناظــری بــا بیــان اینکــه
نیــروی انتظامی امروز به ســمت هوشمندســازی مـیرود گفت:
از خیــران میخواهیــم در تقویــت ایــن حــوزه بــه کمک مــا بیایند.
وی تصریــح کــرد :بســیج تجهیــز خودروهــا بــه ســامانه ردیــاب و
جــی پــی اس بــرای پیشــگیری از ســرقت خــودرو و دیگــر جرایم در
حــال اجــرا اســت تــا در زمانهــای آدم ربایــی ،گروگانگیــری و امــور
ترافیکــی بتوانیــم از ایــن ظرفیــت اســتفاده کنیــم.

مــی رســد مهمتریــن چالــش هیــأت رییســه جدیــد ،موضــوع
قدیمــی انتقــال میــدان میــوه و تــره بــار باشــد کــه دیگــر بــه عنــوان
یــک بیمــاری در ایــن اتحادیــه اپیدمــی شــده و بایــد بــرای آن دارو و
طــرح تــازه ای ارائــه کــرد.
طــرح انتقــال میــدان میــوه و تــره بــار ســیرجان نزدیــک بــه دو دهــه
اســت بــه حــال خــود رهــا شــده و متوقــف مانــده اســت .اگــر چــه
هــراز گاهــی حرفــی از آن بــه میــان مــی آیــد امــا تاکنــون بــه دلیــل
اختالفاتــی کــه میــان برخــی اعضــا بــوده ایــن طــرح بــه ســرانجام
نرســیده اســت .ایــن موضوعــی اســت کــه بایــد هیــات رییســه
جدیــد بــه عنــوان اولویــت برنامههایــش بــه آن بیندیشــد و در
دســتور کار خــود بگــذارد .از آنجــا کــه اعضــای هیــأت رییســه جدید
اتحادیــه از موافقیــن انتقــال میــدان هســتند بــه نظــر میرســد
نســبت بــه گذشــته موانــع کمتــری پیــش روی اتحادیــه در ایــن
رابطــه باشــد .
حــال بایــد دیــد بــا ایــن شــرایط و بــا توجــه بــه حمایــت فرمانــداری،
شــهرداری ،شــورای شــهر و مســئولین ترافیــک شــهری از طــرح
انتقــال میــدان ،آیــا ایــن کهنــه درد قدیمــی شــهر کــه از مهمتریــن
چالشهــای اتحادیــه اســت باالخــره بــه ســرانجام میرســد؟
◄برای بیمه تکمیلی اعضا اقدام میکنم
در همیــن حــال حمیــد بلــوردی دیگــر کاندیــدای هیــأت رییســه کــه
از ورود بــه آن بازمانــد گفــت :بــا مســئوالن جدیــد اتحادیــه کمــال
همــکاری را خواهــم داشــت .یــک عضــو اتحادیــه پــس از انتخابــات
مذکــور راجــع بــه وی گفــت :باورکردنــی نبــود جانبــاز ایثارگــری کــه
بــا پنجــاه درصــد ایثارگــری و بــا ایــن همــه توانایــی و نفــوذ کالم کــه
ســالها مدیریــت بازرســی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــر عهــده
داشــته و پــس از بازنشســتگی نیــز مســئولیت اتــاق تعــاون بــه او
ســپرده شــده از ورود بــه هیــأت رییســه بــاز بمانــد و در حالــی کــه
وی کــه از حمایــت مســئوالن اتحادیــه فعلــی و ســابق برخــوردار
بــود و بــه نوعــی از طــرف ایثارگــران اتحادیــه نیــز حمایــت میشــد
پیــش بینــی مــی شــد در یکــی از رده هــای اول تــا ســوم هیــأت
رییســه قــرار گیــرد و در کنــار اعضــای جدیــد منشــأ خدمــات بیشــتر
بــرای اعضــای اتحادیــه شــود امــا اینگونــه نشــد.
حمیــد بلــوردی خــود در گفتگویــی ضمــن تقدیــر وتشــکر از عوامل
اجرایــی انتخابــات و تبریــک بــه اعضــای منتخــب اتحادیــه گفــت  :از
همــه همــکاران تقدیــر و تشــکر میکنــم چــه آنــان کــه بــه مــن رأی
ندادنــد و چــه آنــان کــه رأی دادنــد  .وی افــزود :بــا ایــن وجــود از هــر
اقدامــی جهــت همــکاری بــا اعضــای محتــرم جدیــد در ســاماندهی
میــدان میــوه وتــره بــار و اقــدام در جهــت بیمــه تکمیلــی همــکاران
عضــو اتحادیــه کوتاهــی نخواهــم کــرد.

رزم حسینی؛ وزیر صنعت
و معدن می شود؟
علیرضــا رزم حســینی
اســتاندار خراســان
رضــوی از گزینــه
هــای وزارت صنعــت
و معــدن اســت .بــه
گــزارش ســایت دیــده
بــان ایــران؛ بــا توجــه
بــه پایــان دوران
سرپرســتی حســین
مــدرس خیابانــی
در ایــن وزارت خانــه
گمانــه زنــی هــا
دربــاره انتخــاب وزیــر
«صمــت» در محتفــل
رســانه ای آغــاز شــده
اســت .بــر اســاس آخریــن شــنیدهها؛ روحانــی قصــد دارد در روزهای
آینــده از میــان چهــار نفــر زیــر یــک نفــر را بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی
صمــت بــه مجلــس معرفــی کنــد .اگــر چــه در میــان گزینهها شــانس
حســین مــدرس خیابانــی سرپرســت فعلــی وزارت صمــت بیــش
از دیگــران شــنیده مــی شــود امــا از رزم حســینی اســتاندار فعلــی
خراســان رضــوی ،حســن یونــس ســینکی معــاون وزیــر تعــاون و
محمــد خــوش چهــره نماینــده ســابق مجلــس بــه عنــوان دیگــر
گزینــه هــای مطــرح بــرای ســکان داری وزارت صمــت نــام مــی برنــد.
رزم حســینی کــه پیــش از خراســان اســتاندار کرمــان بــود پــس از
اســتعفا از ایــن ســمت ،یکبــار دیگــر کاندیــدای ایــن وزارتخانــه مهــم
اقتصــادی بــود کــه بنــا بــه دالیلــی کنــار رفــت.

گفتگو با رییس سازمان انتقال خون سیرجان

جای خالی زنان
در اهدای خون
مریم کاظمی

بیســت و چهــارم خــرداد روز جهانــی اهــدای خــون را بــه تازگــی پشــت ســر گذاشــتیم .
روزی کــه بــرای اهداکننــدگان خــون و در واقــع احیــا کننــدگان زندگــی دیگــران روز بــا
اهمیتــی اســت .تأمیــن خــون ســالم و کافــی بــرای بیمــاران و نیازمنــدان بــه خــون
و فرآوردههــای خونــی از اهــداف اصلــی ســازمانی اســت کــه حــاال سالهاســت
پشــتیبان و تکیــه گاه بیمارانــی اســت کــه بــه قطراتــی از خــون ســالم احتیــاج دارنــد
تــا زنــده بماننــد.
لــذا فرصــت را غنیمــت مــی دانــم و بــا هماهنگــی آقــای گلــزاری مدیــر روابــط عمومــی
ســازان انتقــال خــون ســیرجان کــه همــکاری خوبــی در اطالعرســانیها دارد بــا دکتــر
موســوی رییــس ســازمان انتقــال خــون مصاحب ـهای انجــام مــی دهــم .ایشــان نیــز
درکمــال تواضــع پــای ایــن گفتگــو مــی نشــیند و بــه ســؤاالت مــن جــواب میدهــد.
ســؤاالتم را اینگونــه شــروع مــی کنــم.
◄آقــای دکتــر تاریخچــه ی انتقــال خــون
ســیرجانبــهچــهزمانــیبرمیگــرددوشــیوه
کار در ایــنســازمانچگونــهاســت؟
بــا ســام و تشــکر حــدود  40-30ســال اســت
کــه در ســیرجان ســازمان انتقــال خــون
فعــال شــده و بــه یکــی از مراکــز مهــم تأمیــن
خــون بیمــاران در اســتان و شــهرهای مجــاور
درآمــده کــه جــا دارد از ّ
همــت مردمــی کــه مــا
را بــرای فعــال نگــه داشــتن ایــن مرکــز حیاتــی
کمــک میکننــد تشــکر کنــم .درایــن مرکــز
یــک ورودی داریــم و یــک خروجــی .قطعــا
میدانیــد کــه ورودی شــامل خونهایــی
کــه مــردم اهــدا میکننــد و خروجــی شــامل
خــون و فراوردههایــش میباشــد کــه بعــد از
جداســازی بــه فراخــور نیــاز بــه مراکــز مختلف
ارســال میشــود.
◄غربــال گــری خــون معمــوًال از
ابتداییتریــن کارهــا در هــر مرکــز انتقــال
خــون بــرای ذخیــره خــون ســالم اســت.
ایــن غربالگــری اینجــا چگونــه صــورت
می گیــر د ؟
اصــوًال اهــدا کنندگانــی کــه براســاس نیــاز
خونــی مــا بــه اینجــا مــی آینــد ابتــدا غربــال
میشــوند بــه ایــن شــکل کــه بعــد از معاینــه
پزشــک بــر اســاس پارامترهایــی کــه وجــود
دارد مراجعــه کننــدگان مــورد ســنجش قــرار
میگیرنــد کــه آیــا حائــز شــرایط اهــدای خــون
هســتند یــا نــه .اگــر دارای شــرایط باشــند
ازآنهــا خــون گیــری انجــام میشــود و اگــر
حایــز شــرایط نباشــند امــکان دارد معــاف
دایــم شــوند و یــا معــاف موقت کــه در معاف
دایــم دیگــر قــادر بــه خــون دادن نیســتند
ولــی در معافیــت موقــت بعــد از رفــع موانــع
میتواننــد اقــدام بــه اهــدا خــون کننــد .
◄پارامترهایــی کــه بــا مثبــت بــودن آن
شــخص دارای معافیــت دایــم یــا موقــت

میشــود را توضیــح مــی دهیــد؟
بلــه افــرادی کــه دارای بیمــاری هــای قلبــی
هســتند ،افــرادی کــه ســکته کــرده انــد،
افــرادی کــه دارای بیماریهــای عفونــی
خــاص و .....میباشــند از اهــدای خــون
بــرای همیشــه معافانــد امــا افــرادی کــه
داروی خاصــی مصــرف کردهانــد یــا دارای
ســرماخوردگی هســتند و یــا مبتــا بــه
برخــی بیماریهایــی شــده انــد کــه امــکان
بهبودشــان هســت پــس از طــی دوره بیماری
خــود میتواننــد خونشــان را اهــدا کننــد.
◄معمــوًالدر غربالگریهــاچــهدرصــدیاز
افــرادحــذفمیشــوند؟
بهطــور متوســط حــدود 15درصــد از افــراد
مراجعــه کننــده در غربــال اولیــه حــذف
میشــوند.
◄آیــا خــون هــای دریافتــی فــراوری هــم
میشــوند .شــرایط نگهــداری فرآوردههــا
چگونــه اســت؟
بلــه خــون هــای گرفتــه شــده در کیس ـههای
مخصــوص بــه قســمت فــرآوری رفتــه و آنجــا
بــر اســاس نیــاز ســنجی کــه انجــام شــده
پالســما ،پالکــت و گلبولهــای قرمــز متراکــم
جــدا میشــوند .ایــن فرآوردههــا بعضــا
در دمــای زیــر صفــر و برخــی نیــز متناســب
بــا دمــای اتــاق و برخــی در دمــای یخچــال
نگهــداری میشــوند.
◄شــرایط اهــدای خــون چیســت .بــرای
خواننــدگان مــا توضیــح مــی دهیــد؟
معمــوال افــراد دارای  18تــا  60ســال
میتواننــد مراجعــه کننــد و خــون بدهنــد.
البتــه افــرادی کــه اهــدا کننــده مســتمر
هســتند تــا  65ســالگی هــم میتواننــد
همچنــان بــه اهــدای خــون ادامــه دهنــد.
ضمنــا آقایــان میتواننــد ســالی چهــار بــار
خــون بدهنــد و خانمهــا ســالی  2بــار و البتــه

بایــد یــک ســری پارامترهــا را نیــز از جملــه
فشــار خــون ،وزن ،تســت کمخونــی و غیــره
حتمــا بایــد در نظــر گرفتــه شــود .
◄نســبت اهــدای خــون در خانــم هــا و
آقایــان چگونــه اســت؟
بــا اینکــه نصــف جمعیــت مــان را خانــم هــا
تشــکیل میدهنــد ولــی متأســفانه فقــط 5
درصــد از اهــدا کننــدگان خــون بــه ایــن مرکــز
خانــم هســتند و ایــن بــاور غلــط در بیــن
خانمهــا رواج دارد کــه اهــدا کــردن خــون
باعــث کــم خونــی میشــود در حالــی کــه ایــن
کامــًا اشــتباه اســت .اصــوال هیــچ تفاوتــی
میــان زن و مــرد نیســت جــز همــان شــرایطی
کــه گفتــم یعنــی مســئله بیمــاری ،ســن ،
وزن ،فشــارخون و ســایر شــرایطی کــه افــراد
نمیتواننــد خــون بدهنــد .
◄آیــانبایــدایــندیــدگاهراتغییــر دادوجــا
انداخــتکــه زنــانهــممثــلمــردانبــدون
هیــچمانعــیمــیتواننــدخــونبدهنــدو
هیــچمشــکلیوجــودنــدارد؟
چــرا ببینیــد در ســه دهــه اخیر پــس از انقالب
بــا افزایــش آگاهــی و ارتباطــات و تغییــر
نگرشهــا ،مشــارکت اجتماعــی بانــوان در
همــه ی بخــش هــا نیــز زیادتــر شــده ،از آن
جملــه مــی توان بــه افزایش چشــم گیــر ورود
زن هــا بــه دانشــگاهها ،ســازمانهای مــردم
نهــاد ،انجمــن هــای علمــی ،تعاونیهــا،
انجمنهــای هنــری و ورزشــی ،محیــط
زیســت ،حمایــت از کــودکان و ســالمندان،
زندانیــان و مجامــع حمایــت از حقــوق زنــان،
همــکاری بــا انجمــن هــای اولیــاء و مربیــان،
مشــارکت در فعالیتهــای عــام المنفعــه
و بشــر دوســتانه امــا متأســفانه بــه رغــم
همـهی اینهــا مشــارکت خانمهــا در اهــدای
خــون کــم اســت و ســهم زنــان در اهــدای
خــون بــه طــرز ناباورانــهای رشــد چندانــی
نداشــته و در پایینتریــن ردههــای مشــارکت
اجتماعــی قــرار دارد .بایــد ایــن را جــا انداخــت
کــه خانمهــا در ایــن بخــش هــم میتواننــد
مشــارکت باالیــی مثــل ســایر بخــش هــای
جامعــه داشــته باشــند.
◄شــایداشــکالکار اینجــاباشــدکــهدر
کشــور مــا اهــدای خــون را کاری مردانــه
میپندارنــد.
اصــوًال در ایــن زمینــه خانــم هــا کمــی
احتیــاط مــی کننــد در حالــی کــه همــه
بایــد بداننــد بــا اهــدای خــون ،خطــر ابتــا
بــه بیماریهــای عفونــی ماننــد ایــدز،
هپاتیتهــا و ...وجــود نــدارد؛ چون شــرایط
اســتریل و اســتفاده از وســایل یــک بــار
مصــرف در تمــام مراکــز خونگیــری انجــام
میشــود و در عمــل جایــی بــرای ایــن
نگرانیهــا باقــی نگذاشــته اســت .بســیاری
از زنــان ابــراز مــی کنننــد ،کــم خونــی دارنــد و
یــا بــا اهــدای خــون ممکــن اســت ،دچــار کم
خونــی شــوند.در صورتــی کــه بــا معاینــات
پزشــکی ارزان و ســاده در مراکــز انتقــال
خــون ،امــکان شناســایی مــوارد کــم خونــی
قبــل از اهــدای خــون وجــود دارد .از طرفــی
بــرای جایگزینــی ســریع آهــن و پیــش گیــری
از کــم خونــی احتمالــی ،بــه همــه بانــوان
بعــد از هــر بــار اهــدای خــون بــه تعــداد
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مــورد نیــاز قــرص آهن (فــروس ســولفات)
تجویــز میگــردد .ایــن را هــم اضافــه کنــم
افزایــش شــاخص اهــدای خــون زنــان
عــاوه بــر کمــک بــه ارتقــای ســامت
جامعــه و رفــع نیــاز بــه خــون و فــرآورده
هــای خونــی میتوانــد ،گامــی مهــم در
راســتای توســعه اجتماعــی و تغییــر
نگرشهــای کاذب جنســیتی در جامعــه
باشــد.
◄آیــا فصولــی داریــم کــه در آن اهــدای
خــون کاهــش پیــدا کنــد؟
بلــه برخــی ماههــای ســال ماننــد
تعطیــات عیــد نــوروز ،ماههــای رمضــان
و برخــی فصــول بســیار گــرم مراجعــه
کننــده کمتــری داریــم کــه طبیعــی اســت
ولــی ایــن ســامان در هــر فصــل و مــاه
آمادگــی دریافــت خــون از همشــهریان
عزیــز را دارد.
◄مقصــد ارســال خــون از ایــن مرکــز بــه
کجاهاســت؟
بیمارســتانهای امــام رضا(علیه ّ
الســام)،
غرضــی ،والیــت در ســیرجان  ،بیمارســتان
ولیعصر(عجــل ا ...تعالــی فرجــه
ّ
الشــریف) شــهربابک ،بیمارســتان خاتــم
االنبیا(صلــوات ا ...تعالــی علیــه و آلــه و
ســلم) بافــت و بیمارســتان امــام حســین
(علیه ّ
الســام) ارزوییــه .البتــه مــا معیــن
خونــی اســتان هــم هســتیم و در زمان نیاز
بــه تمــام نقــاط اســتان ارســال میکنیــم .
◄بیشــترین دفعــات خــون دهــی
توســط چــه کســی در ســیرجان بــه ثبــت
رســیده .آیــا آمــاری داریــد ؟
ببینیــد چــون سیســتم ثبــت مــا از ســال
 85راهانــدازی شــده بــه طــور قاطــع
نمیتوانــم بگویــم ولــی بــر اســاس ثبــت
سیســتمی خانمــی اســت کــه حــدود 30
بــار تاکنــون خــون اهــدا کــرده اســت کــه
برایشــان همچنــان تندرســتی و ســامت
آرزو میکنیــم
◄......و توصیه ی آخر ؟
بــا تبریــک روز جهانــی اهــدای خــون بــه
همــهی کســانی کــه از خودگذشــتگی
و ایثــار دارنــد از همشــهریان عزیــز
میخواهــم هچــون گذشــته مــا را تنهــا
نگذارنــد .احتیــاج بــه خــون و فراوریهــای
آن همیشــه وجــود دارد  .پــس بــا درک
بیشــتر ایــن نیــاز حیاتــی و انســانی
همــواره بــه یــاری همنوعانشــان بیایینــد
کــه اجــر و پاداششــان در درگاه خــدای
متعــال محفــوظ اســت.
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رییس دانشگاه آزاد سیرجان در گفتگو با نگارستان
پیرامون آموزش آنالین مطرح کرد:

تهدید را
به فرصت
تبدیل کردیم
علی حاجمحمدی

کرونــا کــه آمــد دانشــگاهها را تعطیــل کــرد و دانشــجویان را خانــه نشــین ولــی
مســئوالن آمــوزش عالــی بیــکار ننشســتند تــا بــا راهانــدازی آمــوزش الکترونیــک بــه
جــای کالس هــای حضــوری ،از فرصــت بــه دســت آمــده نهایــت اســتفاده را ببرنــد.
از ایــن رو هــم زیرســاخت هــای آموزشــی جابجــا شــد و هــم چهــره تدریــس در نظــام
آمــوزش عالــی تغییــر کــرد  .در شــرایط جدیــد ،هــم دانشــگاهها زیــر ســاخت هــای
مناســبی بــرای آمــوزش هــای مجــازی فراهــم نمودنــد و هــم اســاتید و دانشــجویان
جــا مانــده از ادامــه تدریــس و تحصیــل وضعیــت متفاوتــی تجربــه کردنــد .در ایــن
میــان دانشــگاه آزاد ســیرجان یکــی از موفقتریــن مراکــز آمــوزش عالــی در اســتان
بــود کــه توانســت بــا بســیج امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و اســتفاده ز
تمــام ظرفیــت هــای الکترونیکــی خــود بســیاری دانشــجویان را بــه پــای کالس هــای
مجــازی بکشــاند .بــه منظــور اطــاع از چگونگــی اجــرای ایــن روش و دســتاوردهای
ایــن شــیوه آموزشــی بــا دکتــر علــی یعقوبــی پــور رییــس دانشــگاه آزاد ســیرجان کــه
خــود در بطــن ایــن تحــوالت آموزشــی بــود گفتگویــی انجــام دادیــم کــه مــی خوانیــد:

مهمتریندستاورد
این شیوه آموزشی این بود
که مراکز آموزشی این آمادگی
را پیدا کردند تا مطابق شرایط
پیش رو بتوانند به تنوع
ِ
بخشی شیوه های آموزشی
ِ
خود بپردازند .آموزش
مجازی در واقع تجربه بسیار
ارزشمندی است برای همه
ی سازمان های آموزشی .در
کنار این موضوع می توان
به کشف و تجربه ی فرصت
انکار استفاده از بستر
غیرقابل ِ
اینترنت جهت توسعه ی موثر،
راحت ،مفید و ارزان قیمت
آموزش اشاره کرد

◄آقــای دکتــر ،بعــد از شــیوع کرونــا
شــیوه آمــوزش در دانشــگاهها تغییــر
کــرد  .شــما چگونــه بــا شــرایط جدیــد
کنــار آمدیــد و زیرســاخت هــا چگونــه
آمــاده شــد  .آیــا توانســتید اجــزای
مختلــف ایــن شــبکه فنــاوری را کــه بــرای
اولیــن بــار بــه ســمت آمــوزش آنالیــن
مــی رفــت بــه خوبــی بــه هــم پیونــد
دهیــد؟
بنــام خــدا ،بلــه بــا توجــه بــه شــرایط
خــاص ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا
در کشــور و عــدم امــکان برگــزاری
فعالیــت هــای حضــوری در دانشــگاه و
لــزوم اســتفاده از راهکارهــای جایگزیــن
آموزشــی در کنــار شــیوه هــای متــداول
و جــاری پــس از ابــاغ دســتورالعمل
برگــزاری کالســهای غیرحضــوری از ســوی
ســازمان مرکــزی ،در چهــارم اســفندماه
 98ســتاد آمــوزش مجــازی در دانشــگاه
آزاد واحــد ســیرجان تشــکیل شــد و کار را
دنبــال کــرد.
◄اعضــای ایــن ســتاد را چــه
مدیریتهایــی شــکل میدادنــد؟

رئیــس واحــد ،معــاون علمــی ،مســئول
واحــد فنــاوری و دو نفــر از اعضــای هیــات
علمــی بــه عنــوان اعضــای ســتاد معرفــی
شــدند .
◄چگونــه کار آغــاز شــد و بــه چــه صورت
توانســتید شــیوه جدیــد آمــوزش را
جایگزیــن کنیــد؟
در ابتــدا واحــد الکترونیــک دانشــگاه
آزاد از ســوی ســازمان مرکــزی بــه عنــوان
پشــتیبان همــه ی واحدهــای دانشــگاه
آزاد جهــت راهانــدازی ســامانهی آمــوزش
مجــازی معرفــی گردیــد و دادههــای
مربــوط بــه دروس و کالسهــا بــه
ســامانهی معرفــی شــده توســط واحــد
الکترونیــک ارســال و زیرســاختهای
اولیــهی برگــزاری کالســهای مجــازی در
بســتر اینترنــت و از طریــق ســرورهای
واحــد الکترونیــک ایجــاد گردیــد .در
همیــن راســتا جهــت تقویــت امکانــات
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در واحــد،
مــواردی چــون ارتقــای پهنــای بانــد
ـازی
اینترنــت ،تقویــت ســرورها و فعالسـ ِ
صددرصــدی زیرســاختهای آمــاده بــه
ِ
کار فنــاوری در دســتور کار قــرار گرفتــه
ِ
و ســریعًا بــه نتیجــه رســید .اعضــای
ســتاد آمــوزش مجــازی نیــز بــا توجــه

بــه تقســیم کار و شــرح وظایفــی کــه
تعریــف شــد ،ضمــن برگــزاری جلســات
هــر روزه ،نســبت بــه تهیــه ی فیلمهــای
آموزشــی و محتواهــای تصویــری و متنــی
بــرای نحــوهی اســتفاده از ســامانه ی
آمــوزش مجــازی ،هــم بــرای اســاتید
و هــم دانشــجویان ،اقــدام نمودنــد.
فنــاوری واحــد نیــز ،غیــر از پیگیــری
وظایــف تعریــف شــده ی خــود ،بــه
صــورت تمــام وقــت بــه راهنمایــی
اســاتید و دانشــجویان و رفــع مشــکالت
نــرم افــزاری و ســختافزاری آنهــا هــم
بــه صــورت حضــوری و هــم بــه صــورت
برخــط پرداختــه و اکنــون نیــز ایــن مهــم
همچنــان ادامــه دارد.
◄بــا هیــچ مشــکل و نارســایی از ابتــدا
روبــرو نشــدید و اگــر شــدید چگونــه رفــع
نمودیــد؟
چــرا چــون بــرای اولیــن بــار ایــن کار تجربــه
میشــد در ابتــدا نارســایی هایــی وجــود
داشــت ولــی بــه مــرور مرتفــع شــد .در
شــروع کار حــدود دو هفتــه کالسهــا در
بســتر ســامانهی ایجــاد شــده توســط
واحــد الکترونیــک مرکــز برگــزار گردیــد،
امــا بــا توجــه بــه بــار ترافیــک باالیــی کــه
ایــن ســامانه متحمــل مــی شــد ارتبــاط
بــا آن مشــکل بــوده و موجــب نارضایتــی
اســاتید و دانشــجویان شــده بــود.
لــذا راهانــدازی ســامانه ی اختصاصــی
آمــوزش مجــازی روی ســرورهای واحــد
ســیرجان در دســتور کار قــرار گرفــت و
بــه لطــف خــدا ،بــا تــاش شــبانه روزی
تیــم فنــاوری واحــد و پیگیــری هــای
ســتاد آمــوزش مجــازی ،ایــن ســامانه
از اواســط فروردیــن مــاه در واحــد
ســیرجان بــه عنــوان یکــی از اولیــن
واحدهــا راهانــدازی شــد .الزم بــه توضیــح
اســت کــه وجــود  Center Dataو زیــر
ســاختهای منحصــر بــه فــرد در دانشــگاه
آزاد ســیرجان از قبیــل  DNS ،Hostو
 Valid IPهــا همچنیــن Domain-
 Subهــای اختصاصــی بــود کــه زمینــه را
بــرای راهانــدازی ســریع ســرور آمــوزش
مجــازی ممکــن ســاخت و بدیــن ترتیــب
کل کالسهــای مجــازی واحــد ســیرجان
از طریــق وبســایت خــود واحــد برگــزار
گردیــده و تمــام مســتندات آن اعــم از
فایلهــای متنــی ،صوتــی و تصویــری
روی ســرورهای واحــد ســیرجان ذخیــره
شــده و در دســترس همــهی اســاتید و
دانشــجویان دانشــگاه قــرار دارد.
◄بــا توجــه بــه پایــان ایــن تــرم در
مجمــوع اولیــن تجربــه کالس هــای
آنالیــن چگونــه بــود و حــال کــه
امتحانــات نیــز بــه صــورت مجــازی برگــزار
مــی شــود چــه دســتاوردها و محاســن و
معایبــی دربرداشــته اســت؟
ایــن تجربــه کــه تقریبــا بــرای تمــام
مجموعههــای آموزشـ ِـی حضــوری کشــور
تجربــهی جدیــدی بــود بــرای دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد ســیرجان نیــز دارای
آوردههــا و تجربیــات مختلفــی بــوده
اســت .در حالــت کلــی برگــزاری کالسهای
مجــازی دارای معایــب ،محاســن و
چالشهایــی اســت .بــه عنــوان اولیــن
چالــش میتــوان بــه زیرســاختهای مــورد
نیــاز برگــزاری ایــن نــوع کالســها اشــاره
کــرد ،کــه وجــود اینترنــت پرســرعت و
پایــدار بــرای کاربــران ( اســتاد ،دانشــجو
و مدیــران ســامانه) اولیــن و مهمتریــن
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بخــش اســت .در کنــار آن تهیــه و بارگــزاری
محتــوای علمــی کالسهــا توســط اســاتید
بســیار مهــم اســت .از دســتاوردهای
ارزنــدهی ایــن روش آمــوزش مــی تــوان بــه
مــوارد گوناگونــی اشــاره کــرد کــه بســیاری
از آنهــا ایــن روزهــا در محافــل علمــی و
مطبوعاتــی مطــرح شــده امــا بــه نظــر
اینجانــب کــه در چنــد مــاه اخیــر بــه صــورت
صددرصــدی بــا ایــن موضــوع درگیــر
بــودهام ،مهمتریــن دســتاورد آن ،ایــن
اســت کــه مراکــز آموزشــی ایــن آمادگــی را
ـش
پیــدا میکننــد کــه مطابــق شــرایط پیـ ِ
بخشــی شــیوههای
رو بتواننــد بــه تنــوع
ِ
آموزشــی خــود بپردازنــد کــه آمــوزش
مجــازی یکــی از ایــن شیوههاســت و در
واقــع تجربــه بســیار ارزشــمندی اســت
بــرای همــهی ســازمانهای آموزشــی .در
کنــار ایــن موضــوع میتــوان بــه کشــف و
ـکار اســتفاده
تجربــه ی فرصــت غیرقابــل انـ ِ
از بســتر اینترنــت جهــت توســعهی مؤثــر،
راحــت ،مفیــد و ارزان قیمــت آمــوزش
اشــاره کــرد کــه هــر چنــد کاســتیهایی نیــز
دارد ،امــا آینــدهی آمــوزش را تحــت شــعاع
قــرار خواهــد داد.
◄چــه تعــداد دانشــجو توانســتند بــا
اســتفاده از آمــوزش الکترونیــک در ایــن
کالس هــا شــرکت کننــد و چــه تعــداد
کالس مجــازی در ایــن مــدت تشــکیل
شــد؟
طبــق آمــار ثبــت شــده در ســامانهی
آمــوزش مجــازی تــا پایــان هفتــهی
خــرداد
هفدهــم
بــه
منتهــی
مــاه  7747جلســه مربــوط بــه
کالس هــای اصلــی و  302جلســه جبرانــی
برگــزار گردیــده کــه در ایــن جلســات
 95385رکــورد مربــوط بــه حضــور
دانشــجویان ثبــت شــده اســت .الزم بــه
توضیــح اســت کــه کالسهــای دروس
گــروه معــارف از طریــق دورههــای مجــازی
ســایت نهــاد رهبــری برگــزار شــده و
تمامــی کالسهــای دروس عملــی طبــق
بخشــنامه ســازمان مرکــزی پــس از اتمــام
امتحانــات مجــازی ،بــه صــورت حضــوری و
بــا رعایــت پروتــوکل هــای بهداشــتی برگــزار
خواهــد شــد.

◄شــنیده مــی شــود بــه رغــم همــه ی
ایــن تــاش هــا امــا دانشــجویانی هــم
هســتند کــه بــه هــر دلیــل از جملــه مشــکل
اینترنــت نتوانســتند بــا ایــن سیســتم
ارتبــاط برقــرار کننــد .تکلیــف ایــن دســته
دانشــجویان چــه مــی شــود؟
اوًال الزم بــه توضیــح اســت کــه هــر
دانشــجویی کــه حداقــل امکانــات مــورد
نیــاز بــرای ورود بــه کالس مجــازی (مثــل
حداقــل یــک گوشــی هوشــمند) را در
اختیــار داشــته و بــه صــورت حضــوری
یــا غیرحضــوری درخواســتی جهــت رفــع
مشــکالت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری
داده ،تیــم فنــاوری واحــد کامــًا پاســخگو
بــوده اســت .امــا کســانی کــه بــه هــر دلیــل
نتوانســتند در کالسهــای مجــازی شــرکت
کننــد بــا هماهنگی اســاتید از حــذف درس
آنهــا ممانعــت شــده و ایــن افــراد جهــت
اســتفاده از محتــوای آموزشــی کالسهــا
میتواننــد از فیلمهــا و محتــوای ثبــت
شــده اســتفاده کننــد و بــا ارتباطــی کــه
بــا اســاتید از طریــق کانالهــای ارتباطــی
شــبکه هــای اجتماعــی یــا مراجعــات
حضــوری مــی گیرنــد میتواننــد بــرای
آزمونهــا آمــاده شــده و ســامانهی
آزمــون مجــازی نیــز بــرای ایــن افــراد
محدودیتــی ایجــاد نمــی کنــد.
◄اســاتیدی اندکــی هــم ظاهــرا موفــق
بــه برگــزاری کالس هــای آنالیــن نشــدند
....
در خصــوص تعــداد انگشــت شــماری
از اســاتید کــه بــه دالیــل مختلــف (کــه
اغلــب موجــه بــوده اســت) موفــق نشــدند
حداقــل هــای مــورد نیــاز ســرفصل درس
خــود را در بســتر ســامانه مجــازی بــه
اتمــام برســانند ،تمهیداتــی اندیشــیده
شــد کــه بــه عنــوان مثــال ،بــرای ایــن گونــه
دروس کــه تــا بیســتم خرداد سرفصلشــان
کامــل نشــده ســعی گردیــد آزمــون پایــان
ترمشــان در هفتــه ی چهــارم بــازهی
امتحانــات ،یعنــی از دوازدهــم تــا نوزدهــم
تیرمــاه برنامــه ریــزی شــود تــا مــدرس
بتوانــد ســرفصل هــر درس را بطــور

کامــل تدریــس کنــد .البتــه بــرای جبــران
ایــن عقــب ماندگــی نیــز ایــن قابلیــت در
ســامانهی آمــوزش مجــازی ایجــاد گردیــد
کــه اســتاد و دانشــجویان بتواننــد بــه
صــورت فشــرده و بــدون محدودیــت
زمانــی نســبت بــه برگــزاری و شــرکت در
کالسهــای جبرانــی اقــدام نماینــد.
◄اگــر رونــد کار بــه همیــن منــوال ادامــه
یابــد چــه برنامــه ای بــرای آینــده داریــد؟
بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه در ایــن تــرم
بــه دســت آمــده در صورتــی کــه شــرایط
بــه همیــن وضعیــت بادامــه پیــدا کنــد
ایــن آمادگــی در مجموعــه واحــد وجــود
دارد کــه حتــی بــا کیفیــت بیشــتری
آمــوزش الکترونیــک را ادامــه دهیــم.
◄صحبت پایانی شما را می شنویم ...
جــا دارد از ریاســت محتــرم دانشــگاه
اســتان جنــاب آقــای دکتــر منظــری توکلــی
و همــهی همکارانــم در معاونتهــای
علمــی ،توســعه مدیریــت و منابــع،
فرهنگــی و دانشــجویی  ،اداره حراســت،
اداره فــن آوری و اعضــای ســتاد آمــوزش
مجــازی کــه در ایــن مــدت بــرای فراهــم
کــردن شــرایط زحمــت کشــیدند و
همینطــور اعضــای محتــرم هیــات
علمــی و مدرســین مدعــو کــه نهایــت
تــاش و همــکاری را داشــتند تشــکر کنــم.
بایــد بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کنــم
کــه اگــر کرونــا یــک تهدیــد بــرای همــه
بخشهــای یــک کشــور خصوصــا آمــوزش
بــود ،امــا دانشــگاه آزاد اســامی بــا
برنامهریــزی دقیــق و بــه موقــع و بــا
توجــه بــه امکانــات بســیار ارزشــمند و
ِبــروز توانســت ایــن تهدیــد را بــه یــک
فرصــت تبدیــل کنــد .ماحصــل ایــن تالشــها
یکپارچــه شــدن تمــام فرایندهــای آموزش
از انتخــاب واحــد تــا آزمــون پایــان تــرم
بــه صــورت برخــط اســت کــه در دورنمــای
آینــدهی آمــوزش کشــور نیــز قطعــا ادامــه
خواهــد یافــت و چــه بســا در شــرایط عادی
نیــز الزم باشــد بخشــی از آموزشهــای
عمومــی ،علمــی و تخصصــی را بــه صــورت
برخــط اجــرا کنیــم.

کسانی که به هر دلیل
نتوانستنددر کالسهای
مجازی شرکت کنند با
هماهنگی اساتید از حذف
درس آنها ممانعت شده و
این افراد جهت استفاده از
محتوای آموزشی کالسها
میتوانند از فیلم ها و
محتوای ثبت شده استفاده
کنند و با ارتباطی که با اساتید
از طریق کانالهای ارتباطی
شبکه های اجتماعی یا
مراجعات حضوری می گیرند
میتوانند برای آزمونها
آماده شده و سامانهی آزمون
مجازی نیز برای این افراد
محدودیتی ایجاد نمی کند

 6ورزش

ّ
از ادعای پرداخت پول به سرمربی تیم ملی از سوی گلگهر
توسط نایب رییس جدید مجلس
تا تکذیب دوباره مسئوالن گلگهر
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ماجرای تمام نشدنی
ویلموتس و گل گهر

قاضیزاده هاشمی نایب رییس مجلس :پول قرارداد ویلموتس را
آقایان باید از جیبشان بدهند.
مسئوالن گل گهر پرداخت هرگونه وجه به ویلموتس را تکذیب
و این ادعا را رد کردند

موضوعی که با وجود تکذیب
از سوی مسئولین باشگاه
ورزشی گل گهر اما پس از
آمدن ویلموتس به سیرجان
و بازدید او از سایت معدنی
گل گهر بیش از قبل تقویت
شد این ماجرا که به تدریج
می رفت به بایگانی ذهنها
بپیوندد دوباره از سوی
قاضی زاده هاشمی
که چهارمین دوره نمایندگی
خود را در مجلس در پست
نایب رییسی شروع کرده
در برنامه ورزش تلویزیون
مطرح شد تا با واکنش تازه
مدیرعامل گل گهر و
مسئول باشگاه ورزشی
این شرکت روبرو شود

گروه ورزش
ماجــرای ادعــای پرداخــت ده میلیــارد
تومــان پــول از ســوی گلگهــر بــه
ویلموتــس ســرمربی ســابق تیــم ملــی
کــه کارش را نیمــه تمــام گذاشــت و از
کشــور رفــت بــا ادعــای یــک نماینــده
مجلــس و تکذیــب دوبــاره گل گهــر وارد
فــاز تــازه ای شــد.
دکتــر قاضــی زاده هاشــمی ایــن هفتــه
در برنامــه زنــده تلویزیونــی مدعــی
شــد در ماجــرای مــارک ویلموتــس،
شــرکت معدنــی گلگهــر بــرای او بــه
فدراســیون فوتبــال پــول پرداخــت کــرده
اســت .تابســتان ســال گذشــته بــود کــه
زمزمــه آمــدن ویلموتــس بــه ســیرجان
بــرای تماشــای یکــی از بــازی هــای گل
گهــر بــر ســر زبــان هــا
افتــاد و رســانه هــای
پایتخــت نوشــتند
تیــم
ســرمربی
ملــی قــرار اســت
بــرای تماشــای
مســابقه گلگهــر
و پــارس جنوبــی
بــه ســیرجان

بــرود .همــان روزهــا شــایعه پرداخــت
بخشــی از قــرارداد وی توســط گل گهــر
فضــای مجــازی را تحــت تأثیــر قــرار داد.
موضوعــی کــه بــا وجــود تکذیــب از ســوی
مســئولین باشــگاه ورزشــی گل گهــر امــا
پــس از آمــدن ویلموتــس بــه ســیرجان
و بازدیــد او از ســایت معدنــی گل گهــر
بیــش از قبــل تقویــت شــد ایــن ماجــرا کــه
بــه تدریــج مــی رفــت بــه بایگانــی ذهنهــا
بپیونــدد دوبــاره از ســوی قاضــی زاده
هاشــمی کــه چهارمیــن دوره نمایندگــی
خــود را در مجلــس در پســت نایــب
رییســی شــروع کــرده در برنامــه ورزش
تلویزیــون مطــرح شــد تــا بــا واکنــش تــازه
مدیرعامــل گل گهــر و مســئول باشــگاه
ورزشــی ایــن شــرکت روبــرو شــود .قاضــی
زاده هاشــمی در ایــن برنامــه تنهــا بــه گل
گهــر اشــاره نکــرد .او گفــت  :فدراســیون
قــرارداد عجیبــی بــا ویلموتــس داشــته
و لــذا وضعیــت ایــن قــرارداد در مجلــس
بررســی خواهــد شــد.
قاضــیزاده هاشــمی بــا اشــاره بــه
بندهــای اضافــی در ایــن قــرارداد کــه
پیــش نویــس اولیــه آن در فدراســیون
تنظیــم شــد و ســپس بــه بلژیــک
فرســتاده شــد و تغییراتــی کــرد گفــت:
یکــی از ســؤاالت ّ
جــدی مــا ایــن اســت
کــه وقتــی یــک قــرارداد بســته میشــود
بایــد منابــع مالــی مشــخص باشــد .چــرا
منابــع مالــی مشــخص نبــوده اســت؟
تحریمهــای ثانویــه کــه بــه آن اشــاره
میشــود مگــر بعــد از ایــن قــرارداد وضــع
شــده اســت؟ کشــور مــا ســال هاســت
کــه درگیــر تحریمهــای ثانویــه اســت.
چــرا تمــام شــئون دولــت بایــد بــه ایــن
موضــوع وارد شــود؟ ایــن شــرکت هــا
خصولتــی هســتند و بودجــه ســالیانه
دارنــد.
ایــن نماینــده مجلــس دربــاره ادعــای
رییــس ســابق فدراســیون مبنــی
بــر صفــر بــودن هزینــه انتقــال پــول
ویلموتــس از امــارات بــه ترکیــه
هــم توضیــح داد :هزینــه انتقــال
پــول را کــه فدراســیون نپرداختــه
اســت .شــما بــاور مــی کنیــد کــه
هزینــه انتقــال پــول از امــارات
بــه ترکیــه صفــر باشــد؟ بایــد
بــرای مــردم شــان و شــعور و
شــخصیت قائــل شــویم.

● ● واکنش مدیران گل گهر
در پــی ایــن ادعــای نماینــده مجلــس،
مدیرعامــل شــرکت معدنــی وصنعتــی
گلگهــر نســبت بــه اظهــارات وی واکنــش
نشــان داد.
بــه گــزارش فــارس جمشــید مالرحمــان،
مدیرعامــل شــرکت گلگهــر در خصــوص
ایــن ادعــای نماینــده مجلــس شــورای
اســامی گفــت :ایــن مســاله را کامــا
تکذیــب میکنــم .مــا اصــا هیــچ کمکــی
بــه فدراســیون نکردهایــم .جزییــات
بیشــتر را میتوانیــد از مدیرعامــل
باشــگاه ســوال کنید.مالرحمــان در
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا شــرکت
گلگهــر در پرداخــت پــول بــرای بازگشــت
ویلموتــس و حضــور روی نیمکــت
تیمملــی بــرای بــازی بــا عــرق و بحریــن
هــم کمکــی نداشــته ،عنــوان کــرد :خیــر.
مدیرعامــل گلگهــر در مــورد اینکــه آیــا
ایــن شــرکت دســتور یــا سفارشــی از
اســحاق جهانگیــری بــرای کمــک بــه ایــن
ماجــرا داشــته اســت ،گفــت :نــه مــن
تکذیــب مــی کنــم.
محمــد جواهــری مدیرعامــل باشــگاه
ورزشــی گل گهــر نیــز در خصــوص
صحبتهــای قاضــیزاده هاشــمی
نماینــده مجلــس مبنــی بــر پرداخــت پــول
مــارک ویلموتــس توســط ایــن شــرکت
اظهــار داشــت :ایــن صحبتهــا توســط
مالرحمــان مدیرعامــل شــرکت گلگهــر
کــه عضــو هیئــت مدیــره هــم اســت
تکذیــب شــد .مــا قویــا اعــام میکنیــم
پرداختــی بــه فدراســیون فوتبــال در
ماجــرای ویلموتــس نداشــتیم و ایــن
صحبتهــا کــذب اســت.
● ● بیانیه قبلی باشگاه
جنــدی پیــش ســایت ورزش ســه نیــز
در قبــال صحبــت هــای پراکنــده ای کــه
در همیــن زمینــه شــده بــود نوشــت:
باشــگاه گلگهــر ســیرجان بــا انتشــار
بیانیــهای بــه صــورت رســمی اعــام کــرد
کــه هیــچ پولــی بــه ســرمربی ســابق تیــم
ملــی فوتبــال ایــران پرداخــت نکــرده
اســت .در ایــن خبــر آمــده بــود :باشــگاه
گلگهــر بعــد از حــرف و حدیثهــای
مجــددی کــه پیرامــون پرداخــت 10
میلیــارد تومــان بــه مــارک ویلموتــس از
ســوی ایــن باشــگاه بــه وجــود آمــد بیانیــه
صــادر کــرد.
در این بیانیه آمده است:
«بــا توجــه بــه اینکــه در برخــی نشــریات
و پایگاههــای خبــری مطلبــی بــا عنــوان
کمــک  ۱۰میلیــارد تومانــی شــرکت گلگهــر
بــه «مــارک ویلموتــس» ســرمربی ســابق
تیــم ملــی فوتبــال ایــران منتشــر شــده
اســت ،بــه اســتحضار مــردم شــریف
ایــران و دوســت داران ورزش فوتبــال
میرســاند کــه موضــوع اشــاره شــده
ســاختگی و بــی اســاس بــوده و از طریــق
ایــن شــرکت قویــا تکذیــب میشــود .از
ایــن رو شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر
ضمــن رد ادعاهــای مطــرح شــده ،اعــام
مــیدارد رســالت ایــن شــرکت همــواره
مبتنــی بــر ارایــه اطالعــات شــفاف
اقدامــات و عملکــرد از طریــق مراجــع
رســمی و قانونــی بــوده اســت .ضمــن
آنکــه شــرکت هــر گونــه پیگیــری و اقــدام
حقوقــی را بــرای خــود محفــوظ م ـیدارد،
تکــرار و ارایــه مطالــب کــذب در مــورد
فعالیتهــای ایــن شــرکت در نشــریات و
فضــای مجــازی ،پیگــرد قانونــی بــه همــراه
خواهــد داشــت.

ادامه از صفحه 1
گروه حوادث نگارستان
خواهــر ریحانــه عامــری در انتظــار اهالــی
خانــه بــود کــه پــدرش بــا چهــرهای آشــفته
و لباسهــای بهــم ریختــه وارد خانــه شــد
و بــدون اینکــه حرفــی بزنــد بــه اتاقــش
رفــت و دوبــاره از خانــه خــارج شــد.مادر
گفــت شــب گذشــته ریحانــه ســاعت
 ۲۳:۳۰بــه خانــه بازگشــت و پــدرش بــا
او جروبحــث کــرد و ریحانــه بــه اتاقــش
رفــت و پــدرش تهدیــد کــرد کــه یــک روز
ریحانــه را میکشــد.همین نگرانــی باعــث
شــد خواهــر دختــر  ۲۲ســاله کرمانــی
داخــل اتــاق ریحانــه عامــری بــرود و زیــر
لباسهــای بــه هــم ریختــه خانــه بــا
خــون روبــرو شــود .پــس از ایــن حادثــه
پلیــس خیلــی زود پــدر ریحانــه عامــری
را بازداشــت کــرد و او اعتــراف بــه قتــل
دختــر  ۲۲ســاله اش نمــود.
پــدر ریحانــه کــه مثــل رومینــا دختــر
 ۱۳ســاله تالشــی توســط پــدرش بــه
قتــل رســیده و مثــل فاطمــه برحــی
دختــر آبادانــی قربانــی قتــل ناموســی
شــده اســت پــس از بازداشــت گفــت:
«ریحانــه ســرکش بــود مــدام فیلمهــای
مدلینــگ ،و تصاویــر نامناســب از خــود
در اینســتاگرام منتشــر میکــرد ،گفتــه
بــودم او را بــه قتــل میرســانم تــا اینکــه
دیشــب دیــر آمــد و تصمیمــم قطعــی
شــدو ریحانــه را کشــتم .» .پیشــتر گفتــه
شــده بــود او بــا تبــر دختــرش را کشــته
امــا اطالعیــه نیــروی انتظامــی کرمــان
در واکنــش بــه خبرهــای منتشــر شــده
دربــاره کشــته شــدن ریحانــه عامــری
بــا ضربــات «تبــر» ،عنــوان کــرده کــه
ایــن دختــر جــوان بــا «ضربــات میلــه
آهنــی تبــر» بــه قتــل رســیده اســت.
● ● قتل های ناموسی چرا؟
قتــل ایــن دختــر جــوان در اختیارآبــاد
کرمــان بــه هــر دلیــل کــه بــوده باشــد
بایــد از جنبــه روانشناســی بیشــتر مــورد
تحلیــل واقــع شــود تــا علــت العلــل ایــن
گونــه حــوادث دهشــتناک روشــن گــردد.
متاســفانه شــمار دقیــق قتلهایــی کــه در
ایــران بــه عنــوان «قتلهــای ناموســی»
شــهرت دارنــد از ســوی مقامهــا و
نهادهــای رســمی اعــام نمیشــود امــا
خبرگــزاری ایســنا در آذر مــاه ســال۹۸
طــی گزارشــی بــه اســتناد تحقیقــات
دانشــگاهی نوشــت کــه «بیــن ۳۷۵
تــا  ۴۵۰مــورد قتــل ناموســی ســاالنه»
در ایــران رخ میدهــد .بنابــر آن گــزارش
«قتلهــای ناموســی» حــدود  ۲۰درصــد
از کل قتلهــا و  ۵۰درصــد از قتلهــای
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خانوادگــی در ایــران را تشــکیل میدهــد.
صــرف نظــر از تعــداد اینگونــه قتــل هــا
بایــد بررســی کــرد چــه رشــته مشــترکی
میــان قتلهــای ناموســی ســالهای اخیــر
در جامعــه ایرانــی میتــوان پیــدا کــرد؟
یــک روانشــناس در ایــن رابطــه بــه
ایســنا میگویــد نبایــد ایــن گونــه قتــل
را یــک اتفــاق بپنداریــم چــرا کــه مجموعــه
عوامــل مختلفــی آن را ترتیــب دادهانــد
کــه در آینــده میتواننــد قتلهــای
خانوادگــی دیگــری را رقــم بزننــد.
مهــدی ملکمحمــدی مــی گویــد:
قتلهایــی بــه ایــن شــکل و بــا ایــن انگیــزه
را تحتعنــوان قتلهــای ناموســی کــه
زیرمجموعــه قتــل خانوادگــی اســت
طبقــه بنــدی میکننــد .قتــل ناموســی
نیــز دالیــل مختلفــی دارد.
ایــن مشــاور اجتماعــی بــا اشــاره بــه
مســائل فرهنگــی ادامــه داد :یکــی از
دالیــل ایــن نــوع قتــل موضــوع «فرهنــگ»
اســت .مــا قتــل دختــر توســط پــدر را در
تاریــخ کــم ندیدهایــم .خصوصــا اگــر انــگ
خدشــهدار کــردن حیثیــت خانوادگــی
مطــرح بــوده باشــد.
وی همچنیــن تأکیــد کــرد :هرچنــد کــه
ایــن نــوع از قتلهــا تنهــا بــه شــرایط امــروز
مربــوط نمیشــود و تاریخــی اســت ،بــا
اینحــال موضوعــی کــه اهمیــت دارد
اینکــه ایــن قتلهــا در جامعــه امــروز هــم
بــه وفــور دیــده میشــود.
وی گفــت :آمــار دادگاههــا و مشــاهدات
میدانــی نشــان میدهنــد کــه نســبت
بــه گذشــته قتلهــای خانوادگــی،
کــه بخــش زیــادی از آنهــا ناموســی
اســت ،افزایــش داشــتهاند .وی

تازه ترین خبر از پرونده قتل ریحانه
آخریــن خبــر از ایــن پرونــده حاکــی اســت پــدر ریحانــه در بازجویــی
هــای خــود بــه قتــل دختــرش اعتــراف کــرده و گفتــه کــه از قبــل
قصــد کشــتن او را داشــتم.
ســرهنگ احمــد یوســفی معــاون اجتماعــی انتظامــی کرمــان
نبــز در ایــن رابطــه گفتــه اســت:این قتــل در پــی اختــاف
خانوادگــی بــا ضربــه میلــه توســط پــدر دختــر رخ داده اســت.
وی افــزود :در پــی ایــن مشــاجره و پــس از جــر و بحــث
صــورت گرفتــه بیــن پــدر و دختــر ،پــدر در حیــن عصبانیــت

همچنیــن در واکاوی دلیــل دیگــر ایــن
اتفــاق ادامــه داد :دلیــل دیگــر را بایــد
در زندگــی مــدرن و ارزشهــای آن
جســتجو کــرد کــه گسســتی ّ
جــدی را در
جامعــه ایجــاد میکنــد .نســل جــوان
ّ
عالق ـهای بــه ارزشهــای ســنتی گذشــته
نشــان نمیدهــد و پــدران و مــادران
ارزشهایشــان را در خطــر میبیننــد
و همیــن باعــث میشــود کــه شــاهد
قتلهــای ناموســی نیــز باشــیم .ملــک
محمــدی گفــت :در کنــار همــه اینهــا
اســترسهای افــراد جامعــه هــر روز در
ـودی
حــال افزایــش اســت .اســترس بــه خـ ِ
خــود باعــث انباشــت انــرژی منفــی اســت؛
قتــل ،پرخاشــگری و . ..بــه همیــن طریــق
اســت کــه مــا امــروز تســامح و تســاهل در
جامعــه شــهری و حتــی روســتایی را کمتــر
شــاهد هســتیم.
وی از دالیــل مختلفــی کــه ترکیــب
شــده و چنیــن خشــونتی را ایجــاد
میکننــد نــام بــرده و توضیــح مــی دهــد:
هرچنــد کــه دربــاره دالیــل مشــخص
وقــوع چنیــن قتلــی نیــاز بــه بررســی و
تحقیــق داریــم امــا بــه طــور میانگیــن
در مــوارد مختلــف اینچنینــی ترکیبــی از
اســترسهای محیطـ ِـی حاکــم بــر افــراد و
در خطــر قــرار گرفتــن ارزشهــای ســنتی
چنیــن خشــونتهایی را رقــم میزنــد.
ایــن مشــاور خانــواده بــه عنــوان نتیجــه
گیــری گفــت :در نهایــت بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه هرچنــد
چنیــن قتلــی در عرصــه اجتماعــی یــک
«اتفــاق» در نظــر گرفتــه میشــود ،امــا
نبایــد همهچیــز را در اینکــه ایــن قتــل
یــک اتفــاق بــوده خالصــه کــرد.

یــک میلــه آهنــی بــه ســمت دختــرش پرتــاب کــرده کــه بــا
اصابــت میلــه بــه ســر دختــر ،باعــث مــرگ دختــر میشــود.
وی دربــاره خبرهــای فضــای مجــازی دربــاره نحــوه قتــل دختــر
جــوان توســط پــدرش بــا تبــر بیــان کــرد :مطالــب عنــوان شــده
در فضــای مجــازی بــه آن صــورت درســت نیســت و در ایــن حادثــه
دختــر بــه دلیــل ضربــه میلــه آهنــی کــه بــر ســرش وارد شــده ،فــوت
کــرده اســت نــه ضربــه تبــر.
معــاون اجتماعــی فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان در پاســخ
بــه اینکــه آیــا پــدر ایــن خانــواده دچــار اعتیــاد بــوده اســت؟ گفــت:
خیــر .ایــن فــرد ســالم بــوده و هیچگونــه مشــکلی و یــا اعتیــادی
نداشــته اســت.
وی افــزود :مقتــول دختــر خانــم  ۲۵ســالهای بــوده و اکنــون پــدر
وی در بازداشــت پلیــس اســت و تحقیقــات ادامــه دارد.
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یک روانشناس می گوید:
استرسهای افراد جامعه
هر روز در حال افزایش است.
خودی خود
استرس به
ِ
باعث انباشت انرژی منفی
است؛ قتل ،پرخاشگری و. ..
به همین طریق است که ما
امروز تسامح و تساهل در
جامعه شهری و حتی روستایی
را کمتر شاهد هستیم.
وی همچنین در واکاوی
دلیل دیگر این اتفاق ادامه
داد :دلیل دیگر را باید در
زندگی مدرن و ارزشهای آن
جستجو کرد که گسستی
ّ
ی را در جامعه
جد 
ایجادمیکند.
نسل جوان عالقهای به
ّ
ارزشهای سنتی گذشته
نشان نمیدهد و پدران و
مادران ارزشهایشان را
در خطر میبینند
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محمد همایون و
حسینیه ارشاد
شهسوار صادقی

روزهــای پایانــی خــرداد مصــادف بــا
ســالگرد هجــرت و عــروج دکتــر شــریعتی،
در دانشــگاهها و رســانهها نوعــی
بازگشــت بــه شــریعتی و بازخوانــی
شــخصیت ،آثــار و پیامدهــای کار او از
جانــب موافقــان و مخالفــان وی در
میــان اســت .جــدای از ایــن مســایل
مــن مایلــم بــ ه ایــن بهانــه ،از روانشــاد
محمــد همایــون بنیانگــذار حســینیه
ارشــاد بهعنــوان پایــگاه فکــری دکتــر
شــریعتی و ســایر روشــنفکران دینــی بــه
نیکــی و همــراه طلــب مغفــرت یــاد کنــم
ّ
و اشــارهای هــم بــه یــک ســنت حســنه
داشــته باشــم.
محمــد همایــون ()۱۳۵۶ -۱۲۷۳
نیکــوکار و خیــر ایرانــی اســت کــه بــا
ثــروت خویــش در جهــت عمــران و
آبــادی روســتای بــرگ جهــان و همچنیــن
تأســیس و تکمیــل حســینیه ارشــاد
کوشــیده ،و دکتــر شــربعتی در نامههــای
خــود بــه ناصــر میناچــی از مرحــوم
همایــون بــه نیکــی یــاد کــرده اســت.
البتــه در تاریــخ ایــران انســانهای
ّ
خیــر کــم نبــوده و نیســتند و ایــن از
ســنتهای حســنه اســت کــه افــراد
متمــول ســرمایه شــخصی خــود را
وقــف یــا ماننــد مرحــوم همایــون
صــرف ســاختن بناهــای فرهنگــی و
آموزشــی میکننــد امــا متأســفانه پــس
از انقــاب اســامی بویــژه در دهــه اخیــر
ّ
ایــن ســنت حســنه و صالحــه تــا حــدی
دچــار آفــات و دگردیســی شــده اســت
بــه طوریکــه چهرههــای سرشــناس و
حتــی متمــول بهجــای ایــن کــه ثــروت
خویــش را صــرف ساختوســاز بناهــا و
برنامههــای عمومــی و امــور فرهنگــی
کننــد ،برعکــس ،تحــت عنــوان مراکــز
و بنیادهــای فرهنگــی ،بــا بودجههــای
دولتــی و عمومــی بــه تأمیــن منافــع
شــخصی ،جناحــی و سیاســی خــود
میپردازنــد و حتــی بــا نــام غیــر انتفاعــی
و قرضالحســنه ،نهایــت انتفــاع و بهــره
را میبرنــد و در ایــن حالــت بایــد بــر
مظلومیــت واژههــا نیــز گریســت.

برای سالروز مردانی که خود را وقف آگاهی و امنیت جامعه کردند

دست نوشته
شهید چمران در رثای
دکتر علی شریعتی

● ای علــی! همیشــه فکــر میکــردم کــه
تــو بــر مــرگ مــن مرثیــه خواهــی گفــت
و چقــدر متأثــرم کــه اکنــون مــن بــر تــو
مرثیــه میخوانــم.
● ای علــی! مــن آمــدهام کــه بــر حــال زار
خــود گریــه کنــم؛ زیــرا تــو بزرگتــر از آنــی کــه
بــه گریــه و البــۀ مــا احتیاج داشــته باشــی!
خــوش داشــتم کــه وجــود غمآلــود خــود
را بــه ســرپنجۀ هنرمنــد تــو بســپارم ،و
نــی وجــودم را بــا هنرمنــدی خــود
تــو ِ
بنــوازی و از البــای زیــر و بــم تــار و پــود
وجــودم ،ســرود عشــق و آوای تنهایــی و
آواز بیابــان و موســیقی آســمان بشــنوی.
میخواســتم کــه غمهــای دلــم را بــر تــو
بگشــایم و تــو «اکســیرصفت» غمهــای
ّ
مبــدل کنــی و
کثیفــم را بــه زیبایــی
ســوزوگداز دلــم را تســکین بخشــی.
میخواســتم کــه پردههــای جدیــدی
از ظلــم وســتم را کــه بــر شــیعیان علــی
الســام) و حســین (علیه ّ
(علیه ّ
الســام)
میگــذرد ،بــر تــو نشــان دهــم و کینههــا و
حقههــا و تهمتهــا و دسیســهبازیهای
کثیفــی را کــه از زمــان ابوســفیان تــا بــه
امــروز بــر همهجــا ظلمــت افکنــده اســت،
بنمایانــم.
● ای علــی! تــو را وقتــی شــناختم کــه کویر
تــو را شــکافتم و در اعمــاق قلبت و روحت
شــنا کــردم و احساســات خفتــه و ناگفتــۀ
خــود را در آن یافتــم .قبــل از آن ،خــود را
تنهــا میدیــدم و حتــی از احساســات و
افــکار خــود خجــل بــودم و گاهگاهــی از
غیرطبیعــی بــودن خــود شــرم میکــردم؛
امــا هنگامــیکــه بــا تــو آشــنا شــدم ،در
دوری دور از تنهایــی بــه در آمــدم و بــا تــو
ه ـمراز و همنشــین شــدم.
● ای علــی! تــو مــرا بــه خویشــتن آشــنا
کــردی .مــن از خــود بیگانــه بــودم.
همــۀ ابعــاد روحــی و معنــوی خــود را
نمیدانســتم .تــو دریچــهای بــه ســوی
مــن بــاز کــردی و مــرا بــه دیــدار ایــن
بوســتان شــورانگیز بــردی و زشــتیها
و زیباییهــای آن را بــه مــن نشــان
دادی.
● ای علــی! شــاید تعجــب کنــی
اگــر بگویــم کــه همیــن هفتــۀ
گذشــته کــه بــه محــور جنــگ
«بنــت جبیــل» رفتــه بــودم
و چنــد روزی را در ســنگرهای
ّ
متقــدم «تــل مســعود»
در میــان جنگنــدگان «امــل»
گذرانــدم ،فقــط یــک کتــاب بــا خــودم
بــردم و آن «کویــر» تــو بــود؛ کویــر کــه

یــک عالــم معنــا و غنــا داشــت و مــرا بــه
ازلیــت و ّ
آســمانها میبــرد و ّ
ابدیــت را
متصــل میکــرد؛ کویــری کــه در آن نــدای
عــدم را میشــنیدم ،از فشــار وجــود
میآرمیــدم ،بــه ملکــوت آســمانها
پــرواز میکــردم و در دنیــای تنهایــی بــه
درجــۀ وحــدت میرســیدم؛ کویــری کــه
گوهــر وجــود مــرا ،لخــت و عریــان ،در
برابــر آفتــاب ســوزان حقیقــت قــرار داده،
میگداخــت و همــۀ ناخالصیهــا را دود
و خاکســتر میکــرد و مــرا در قربانــگاه
عشــق ،فــدای پــروردگار عالــم مینمــود.
● ای علــی! همــراه تــو بــه کویــر م ـیروم؛
کویــر تنهایــی ،زیــر آتــش ســوزان عشــق،
در توفانهــای ســهمگین تاریــخ کــه
امــواج ظلــم و ســتم ،در دریــای بیانتهــای
محرومیــت و شــکنجه ،بــر پیکــر کشــتی
شکســتۀ حیــات وجــود مــا میتــازد.
● ای علــی! همــراه تــو بــه حــج م ـیروم؛
در میــان شــور و شــوق ،در مقابــل
ّابهــت و جــال ،محــو میشــوم؛ اندامــم
میلــرزد و خــدا را از دریچــۀ چشــم تــو
میبینــم و همــراه روح بلنــد تــو بــه پــرواز
در میآیــم و بــا خــدا بــه درجــۀ وحــدت
میرســم.
● ای علــی! همــراه تــو بــه قلــب تاریــخ
فــرو مــیروم ،راه و رســم عشــقبازی را
میآمــوزم و بــه علـ ِـی بــزرگ آنقــدر عشــق
مــیورزم کــه از ســر تــا بــه پــا میســوزم.
● ای علــی! همــراه تــو بــه دیــدار اتــاق
کوچــک فاطمــه مــیروم؛ اتاقــی کــه
بــا همــۀ کوچکــیاش ،از دنیــا و همــۀ
تاریــخ بزرگتــر اســت؛ اتاقــی کــه یــک
در بــه مســجدالنبی دارد و پیغمبــر
بــزرگ ،آن را بــا نبـ ّـوت خــود مبــارک کــرده
کــه
اســت .اتــاق کوچکــی
علــی ( ع ) ،

فاطمه(ســام ا ...تعالــی علیهــا)،
زینب(ســام ا ...تعالــی علیهــا) ،حســن
و حســین(علیهم ّ
الســام) را یکجــا
در خــود جمــع نمــوده اســت؛ اتــاق
کوچکــی کــه مظهــر عشــق ،فــداکاری،
ایمــان ،اســتقامت و شــهادت اســت.
راســتی چقــدر دلانگیــز اســت آنجــا کــه
فاطمــۀ کوچــک را نشــان میدهــی کــه
صــورت خاکآلــود پــدر بزرگــوارش را بــا
دســتهای بســیار کوچکــش نــوازش
میدهــد و زیــر بغــل او را کــه بیهــوش
بــر زمیــن افتــاده اســت ،میگیــرد و بلنــد
می کنــد !
● ای علــی! تــو «ابــوذر غفــاری» را بــه
مــن شناســاندی ،مبــارزات بیامانــش
را علیــه ظلــم و ســتم نشــان دادی؛
شــجاعت ،صراحــت ،پاکــی و ایمانــش
را نمــودی و ایــن پیرمــرد آهنیــن اراده
را چــه زیبــا تصویــر کــردی؛ وقتــی کــه
اســتخوانپارهای را بــه دســت گرفتــه ،بــر
فــرق «ابــن کعــب» میکوبــد و خــون بــه
راه میانــدازد! مــن فریــاد ضجهآســای
ابــوذر را از حلقــوم تــو میشــنوم و در
بــرق چشــمانت خشــم او را میبینــم.
در ســوز و گــداز تــو ،بیابــان ســوزان
ربــذه را مییابــم کــه ابــوذر قهرمــان ،بــر
شــنهای داغ افتــاده ،در تنهایــی و فقــر
جــان میدهــد.
● ای علــی! تــو در دنیــای معاصــر ،بــا
شــیطانها و طاغوتهــا بــه جنــگ
پرداختــی ،بــا زر و زور و تزویــر درافتــادی؛
بــا تکفیــر روحانینمایــان ،بــا دشــمنی
غــربزدگان ،بــا تحریــف تاریــخ ،بــا خدعــۀ
علــم ،بــا جادوگــری هنــر روبــهرو شــدی،
همــۀ آنهــا علیــه تــو بــه جنــگ پرداختنــد؛
امــا تــو بــا معجــزۀ حــق و ایمــان و روح ،بــر
آنهــا چیــره شــدی ،بــا تکیــه بــه ایمــان بــه
خــدا و صبــر و تحمــل دریــا و ایســتادگی
کــوه و ّبرندگــی شــهادت ،بــه مبــارزه
خداونــدان «زر و زور و تزویــر» برخاســتی
و همــه را بــه زانــو در آوردی.
ّ
متعصــب و
● ای علــی! دینــداران
جاهــل ،تــو را بــه حربــۀ تکفیــر کوفتنــد
و از هیــچ دشــمنی و تهمــت فروگــذار
نکردنــد و غربــزدگان نیــز کــه خــود را بــه
دروغ« ،روشــنفکر» مینامیدنــد ،تــو را
بــه تهمــت ارتجــاع کوبیدنــد و اهانتهــا
کردنــد .رژیــم شــاه نیــز کــه نمیتوانســت
وجــود تــو را ّ
تحمــل کنــد و روشــنگری تو را
مخالــف مصالــح خــود میدیــد ،تــو را بــه
زنجیــر کشــید و باالخــره« ...شــهید» کــرد.
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شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)
به شماره ثبت  ۲5۴۰و شناسه ملی ۱۰۶3۰۱۰۷۱3۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در روز پنجشنبه مورخ
 ۱۳۹۹/۴/۵راس ساعت  ۱۷در محل کرمان بلوار جمهوری اسالمی،
سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن برگزار خواهد شد
حضور بهم رسانند .سهامداران گرامي که مایل به حضور در جلسه
می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت
شناسایي معتبر یک ساعت قبل از جلسه جهت اخذ کارت ورود به
محل برگزاري مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

-۱استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی
شرکت.
-۲بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-۳انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی
به . ۱۳۹۹/۱۲/۳0
-۴انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
-۵سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی
سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

آ گهی 9

اصالحیه اگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه
شرکت پردیس دشت سیرجان سهامی خاص

به شماره ثبت ۲۲۸۹و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۴۶۴۷۲

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت میرساند
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی ساالنه منتشر شده در روزنامه
نگارستان به شماره ۱۲۲۱مورخ  ۹۹/۳/۱۷به اشتباه مجمع عمومی به
طور فوق العاده چاپ شده است لذا عنوان مجمع عمومی عادی ساالنه
اصالح میگردد
هیات مدیره شرکت پردیس دشت سیرجان

آگهی دعوت (نوبت دوم )مجمع عمومی عادی ساالنه
شرکت پردیس دشت سیرجان به شماره ثبت ۲۸۹۹
شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۴۶۴۷۲

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی ساالنه نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷به علت به
حد نصاب نرسیدن سهامداران جلسه تشکیل نگردید لذا بدینوسیله از کلیه شرکاء/
سهامداران شرکت پردیس دشت سیرجان سهامی خاص دعوت به عمل می آید تا
در جلسه مجمع عمومی ساالنه شرکت راس ساعت ۱۶در مورخ  ۹۹/۴/۱0در محل
شرکت به آدرس سیرجان کیلومتر ۵جاده تهران روبروی منطقه ویژه اقتصادی
سیرجان جنب شرکت پسته اراد ماندگار تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی ساالنه:

 -۱انتخاب بازرسین
۲ـتعیین و تکلیف بدهی تسهیالت سررسید شده بانک کشاورزی
-۳اعالم ورشکستگی
-۴تصویب تراز مالی سود و زیان سال۹۸
هیات مدیره شرکت پردیس دشت سیرجان

دعوت به همکاری
یک شـرکت بزرگ و معتبر معدنکاری جهت تکمیل کادر تعمیرگاه ماشـین آالت معدنی خود در منطقه گل گهر سـیرجان و
جالل آباد زرند تعداد محدودی کارشناس با تجربه با مشخصات زیر از طریق مصاحبه دعوت به همکاری می نماید .متقاضیان
میتواننـد رزومه و سـوابق کار خود را در قالب یک برگ کاغذ  A۴تنظیم و بـه انضمام مدارک زیر تا تاریخ  ۱۳۹۹/0۴/0۵به
آدرس کرمان خیابان هزارویک شب با کد پستی شماره  ۷۶۱۸۶۴۹۷0۳ارسال نمایند.

-۱کارشناس مهندسی مکانیک گرایش تعمیرخودرو با  ۷سال سابقه در زمینه سرپرستی قسمت
نگهداری و تعمیرات ماشین آالت معدنی

-۲کارشناس مهندسی برق و الکترونیک با  ۵سال سابقه در زمینه برق ماشین آالت معدنی
-۳کارشناس در زمینه انبار ،مسلط به نرم افزارهای انبارداری و مالی با  ۵سال سابقه

مدارک موردنیاز:
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
تصویر کارت ملی
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
تصویر تمام صفحات شناسنامه
ارسال مدارک و انجام مصاحبه با متقاضیان هیچ گونه تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.
زمان مصاحبه بر اساس اولویت از طریق تماس تلفنی اطالع داده می شود.

