
مدیرکل بهزیستی کرمان مطرح کرد
اختالل روانی

 ۳۰ درصد افراد جامعه 
کل  مدیر  جامعه:  گروه 
کرمان  استان  بهزیستی 
آمار  بر  بنا  این که  بیان  با 
از  رسمی حدود 30 درصد 
افراد جامعه به نوعی درگیر 
روانی  اختالالت  از  یکی  با 
افسردگی  و  اضطراب  مانند 
تقویت شبکه ی  بر  هستند، 

مشاوره و روانشناسی تخصصی تاکید کرد.
کرمان،  استان  بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش  به 
لزوم  و  خاص  ویژگی  به  اشاره  با  صادق زاده  عباس 
سطح  در  روان  سالمت  حوزه ی  به  توجه  اهمیت 
جامعه، بیان کرد: »شرایط موجود در جامعه و تغییرات 
ساختاری ارتباط افراد با یکدیگر به ویژه اعضاء خانواده 
می طلبد تا جدی تر و به طور ویژه به بحث سالمت روان 

به طور عملیاتی بپردازیم«.
از  آمار رسمی حدود 30 درصد  بر  افزود: »بنا  وی 
افراد جامعه به نوعی درگیر با یکی از اختالالت روانی 
مانند اضطراب، افسردگی و یا سایر موارد از این دست 
روانشناسی  و  مشاوره  شبکه ی  بایستی  لذا  هستند 

تخصصی تقویت شده و به کار گرفته شود«.
همچون  باید  دیگر  »از سوی  داد:  ادامه  صادق زاده 
سایر جوامع پیشرفته با توجه بنیادی به زیرساخت های 
امر  به  را  متخصص  آموزگاران  و  مربیان  آموزشی، 
آموزش های ابتدایی و زیربنایی جامعه ازجمله مهدهای 
کودک و پیش دبستانی بگماریم تا با تقویت ساختاری 
و  برنامه ریزی  به  قادر  زیربنایی  آموزش های  پایه ای  و 
البته واضح است  مدیریت مسائل اجتماعی باشیم که 
بین،  این  روانی در  بهداشت  ارتقا  راهکارهای  مقوله ی 
خواهد  آموزش ها  این  در  را  پررنگی  و  ویژه  جایگاه 

داشت«.
خانواده ها  از  مالی  حمایت های  لزوم  همچنین  وی 
برای استفاده از توان مشاورین را بسیار مهم و حیاتی 
خواند و خواستار توجه هرچه بیشتر مسئولین به فراهم 

آوردن زمینه ی این خدمت به جامعه شد.
گفتنی است در همین راستا و در هفته ی سالمت 
روان از سوی معاونت توسعه وامور پیشگیری بهزیستی 
آموزشی  دوره ی  برگزاری  قبیل  از  اقداماتی  استان 
فرهنگسرای  در  روان  سالمت  هفته ی  مناسبت  به 
شهرداری، برگزاری جلسات آموزش مهارت های زندگی، 
و  مجازی  به صورت  خانواده  زندگی  و  ازدواج  از  پیش 
حضوری، همکاری مراکز در ارائه ی خدمات مشاوره ی 
و  استان  سطح  در  روان  سالمت  هفته ی  در  رایگان 
شهرستان ها، ارائه ی خدمات مشاوره ی روانشناختی در 
دولتی  حضوری  مرکز  و   1480 دولتی  مشاوره  مرکز 
در هفته ی سالمت روان، ارائه ی خدمات مشاوره پیش 
آموزشی  دوره ی  برگزاری  ژنتیک،  واحد  در  ازدواج  از 
دانشجویان  ویژه ی  کرونا  زمان  در  استرس  مدیرت 

دانشگاه آزاد به انجام رسیده است. 

دبیر کمیته علمی کرونا:
برای لغو محدودیت ها

نباید عجله کرد
گروه جامعه: دبیر کمیته 
پژوهش  و  اپیدمیولوژی 
بیان  با  کرونا  علمی  کمیته 
این که برای لغو محدودیت ها 
و  مدارس  بازگشایی  و 
دانشگاه ها نباید عجله کنیم، 
محدودیت ها  »لغو  گفت: 
اولویت بندی  اساس  بر  باید 

انجام شود و سپس با رصد نتایج آن، مرحله به مرحله 
بازگشایی ها را انجام داد«.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سراسری، مسعود 
با  منافاتی  لغو محدودیت ها  این که  به  اشاره  با  یونسیان 
مقابله و حتی پیشگیری با موج ششم بیماری کرونا در 
که  می دهد  نشان  »مطالعات  کرد:  اظهار  ندارد،  کشور 
و حتی  دنیا  در  بیماری کرونا  پیک جدید  زمان رخداد 
کشورمان به طور قطع امکان پذیر نیست، اما می توان با 
و  ماسک  زدن  مانند  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی از بروز پیک بعدی بیماری کرونا 
پیشگیری کرد«. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیک 
ششم بیماری کرونا در هر زمانی ممکن است که در کشور 
رخ بدهد، ادامه داد: »برای لغو محدودیت ها و بازگشایی 
مدارس، دانشگاه ها یا برگزاری مراسمات مذهبی و آیینی 
نباید هیچ عجله ای کرد و لغو محدودیت ها باید بر اساس 
اولویت بندی انجام شود و سپس با رصد نتایج آن مرحله 
به مرحله بازگشایی ها را انجام داد«. یونسیان بیان کرد: 
»امروزه هر بازگشایی و لغو محدودیتی همراه با مخاطراتی 
است، اما نمی توانیم تا ابد همه جا را بسته نگه داریم. ما 
در ابتدا و بر اساس اولویت ها بازگشایی ها را انجام داده و 
سپس نتایج آن را بعد از بررسی های الزم به ستاد ملی 
تصمیم گیری خواهد  این ستاد  و  ارسال می کنیم  کرونا 
کرد که مراحل بعدی بازگشایی و لغو محدودیت ها انجام 
شود«. وی یادآور شد: »متاسفانه یکسری تصمیم گیری 
جزیره ای هم وجود دارد که باعث بروز اشکاالتی می شود. 
نمی دهد  ما  به  را  تضمینی  هیچ  واکسیناسیون  انجام 
لغو  و  بازگشایی  زمان  در  را  شیوه نامه ها  باید  مردم  و 

محدودیت ها رعایت کنند«.
گذشته  سال  دو  مانند  مردم  »اگر  گفت:  یونسیان 
یا هر  آنفلوآنزا  بیماری  بروز  را رعایت کنند  شیوه نامه ها 
عفونت  ویروسی مشکلی را برای مردم ایجاد نمی کند و 
تزریق واکسن کرونا همراه با واکسن آنفلوآنزا هیچ مشکلی 
را برای مردم ایجاد نخواهد کرد و تا جهشی در بیماری 
با  آنفلوآنزا ایجاد نشود ما نگران بروز این عارضه همراه 

کرونا نخواهیم بود«.
وی افزود: »افراد باالی ۶۵ سال و بیماران زمینه ای و 

گروه های پرخطر باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند«. 

دانشگاه باهنر با قابلیت توسعه طراحی شد 

از  یکی  بی شک  کرمان  باهنر  دانشگاه 
محسوب  کرمان  استان  علمی  مهم  مراکز 
می شود که نام و یاد بنیان گذار آن، مرحوم 
افضلی پور تا ابد در خاطر کرمانی ها ماندگار 

است.
طراحی  مجموعه،  این  بی نظیر  بناهای 
زیبا، استفاده از آخرین علوم سازه و معماری 
سال های  در  دانشگاه  توسعه ی  پیش بینی   و 
بعد از مواردی است که عالوه بر حساسیت 
و  تسلط  افضلی پور  مرحوم  بلند  دید  و 
مسئولیت پذیری معماران و مهندسان ساخت 

بنا را به رخ می کشد.
میرحیدر،  محسن  مهندس  مرحوم 
اتفاق  به  که  پیرراز  مشاور  اسبق  مدیرعامل 
معماری  و  طراحی  در  شریعت زاده  مهندس 
داشت،  مهمی  نقش  ماندگار  بناهای  این 
گفت.  وداع  را  دارفانی  امسال  شهریورماه 
روحش شاد و یادش گرامی باد. در آستانه ی 
آشنایی  برای  او  درگذشت  روز  چهلمین 
بیشتر با چگونگی طراحی و ساخت دانشگاه 
با  پیرراز  گروه  توسط  آن  طراحی  روند  و 
در  که  کردیم  گفت وگو  فره وشی  مهندس 

ادامه می خوانید. 
اجرای  زمان  در  فره وشی  بهمن  مهندس 
مهندسین  شرکت  معماران  گروه  از  طرح، 
مشاور پیرراز و همکار مهندس میرحیدر در 
متولد  او  است.  بوده  باهنر  دانشگاه  ساخت 
رشته ی  فارغ التحصیل  و  کرمان   1317
معماری از دانشگاه تهران است که آشنایی و 
دوستی اش با مهندس میرحیدر نیز به دوران 
بعد  به   37 سال های  یعنی  او  دانشگاهی 
پنجاه  دهه ی  اوایل  از  سپس  او  بر می گردد. 

به کرمان می آید و در این جا مقیم می شود.
فره وشی از سال ۵1 – ۵2 رسما با شرکت 
این  و  می کند  آغاز  را  خود  همکاری  بنیان 
همکاری ها تا سال های 9۶ – 97 که شرکت 
می شود،  واگذار  جوان  و  جدید  شرکای  به 

ادامه می یابد.

 جناب مهندس، لطفا ابتدا اشاره ای 
بفرمایید که شما از چه زمانی در جریان 

احداث دانشگاه کرمان قرار گرفتید؟
من از سال 1349 در جریان قرار گرفتم 
بدین ترتیب که آن زمان آقای افضلی پور و 
دانشگاه  برای  نمادی  فکر یک  در  خانم شان 
کرمان بودند که نشان می دهد در آن زمان 
داشتند بررسی ها را انجام می دادند و من از 
معماری  رشته ی  دانشجویان  از  یکی  طریق 
دانشگاه تهران که روی طرحی کار می کرد، 
در جریان قرار گرفتم. تا این که سال ۵0 یا 
کرمان  در  و  آمدم  کرمان  به  تهران  از   ۵1

مقیم شدم.
یک مدت زمانی گذشت تا این که با آقای 
در  ایشان  کردم.  برخورد  میرحیدر  مهندس 
رابطه با پروژه ی دانشگاه به کرمان آمده بود 
ایشان یکی  البته  بودیم،  و چون ما هم دوره 
آشنا  هم  با  ولی  بود  جلوتر  من  از  دوره  دو 
بودیم، در فرودگاه من با ایشان برخورد کردم 
و حین احوالپرسی گفتند که چنین پروژه ای 

داریم و می خواهیم آن را شروع کنیم.

بعد  به  تاریخ  این  از  شما  پس   
ارتباط  تان با موضوع مستقیم شد.

بله. از این تاریخ، زمانی که مقدمات کار 
موارد  سایر  و  زمین  پیمانکار،  و  شد  فراهم 
مشخص شد، ایشان به یک همکار در کرمان 
و من  کرد  پیشنهاد  به من  که  داشتند  نیاز 
خوبی  پروژه ی  زیرا  پذیرفتم.  میل  کمال  با 
من  است.  خوبی  پروژه ی  کال  دانشگاه  بود، 
تا  منتها  کردم  شروع  را  همکاری  ایشان  با 
زمانی که به طور کامل فعال شود، چند سال 
کلنگ  پروژه  مختلف  قسمت  های  تا  گذشت 

خورد و شروع شد.
چه  به  شما  ارتباط  مهندس،  آقای   
شکل تعریف شده بود، آیا شما به عنوان 
کرمان  در  پیرراز  شرکت  نماینده ی 

بودید؟
در واقع این پروژه که شروع شد احتیاج 
باشند  داشتند یک همکار در کرمان داشته 
من  و  ببرد  جلو  و  کند  نظارت  را  پروژه  که 
آن زمان پذیرفتم و تنها بودم. بعدا یکسری 
و  کار کردیم  به  را هم دعوت  همکار جدید 

به مرور تعداد ما بیشتر شد.
دانشگاه،  ساختمان های  مورد  در   
ویژگی هایی  و  آن ها  کیفیت  و  طراحی، 
بیشتر  می خواهیم  دارند،  بناها  این  که 
بیشتر  ارزش های واقعی آن ها  تا  بدانیم 

شناخته شود.
آقای افضلی پور خیلی وسواس داشت که 
این پروژه ای را که می خواهد شروع کند چه 
نهایت  باشد که در  بهتر  کارهایی بکند که  
بسازند  دانشگاه  یک  رسیدند  نتیجه  این  به 
بوده  نظرشان  مد  که  رشته هایی  همه ی  که 
بر  در  را  پزشکی  دانشکده ی  مثال  ازجمله 
و  آدم ها  با  مشاور  انتخاب  مورد  در  بگیرد. 
موسسات مختلف مذاکره کرده بود تا این که 
به این نتیجه می رسد که با مرکز مشاوره ای 
که آقای مهندس میرحیدر و آقای مهندس 
نام  به  هم  زمان  آن  و  بودند  شریف زاده 
این  که  کنند  کار  می شد،  نامیده  »بنیان« 
بنیان  بعدا  که  بعد  سال های  تا  آمد  مرحله 
منحل شد و در سال ۶2 تبدیل به »پیرراز« 
با شرکای جدید. شرکای  و  نام  این  با  شد، 
قدیمی که آقای مهندس یوسف شریعت زاده 
و  بنده  و  بودند،  میرحیدر  مهندس  آقای  و 
جدید  شرکای  جزو  هم  دیبا  مهندس  خانم 

بودیم  شریک  هم  بنابراین  شدیم.  انتخاب 
پیگیری  کرمان  در  را  پروژه  این که  هم  و 
شهید  دانشگاه  پروژه ی  بر  عالوه  می کردیم. 
باهنر، باز هم پروژه های دیگری در جوار این 
یا  جیرفت  دانشگاه  جمله  از  داشتیم  پروژه 
این ها هم شروع شد  که  رفسنجان  دانشگاه 
که شروع کار آن ها با پیرراز بود، به خصوص 
با  مراحلش  از  بسیاری  که  جیرفت  دانشگاه 
پیرراز بود. در نتیجه همین طور توسعه پیدا 
کرد و ادامه داشت تا این که چند سال پیش 
شرکا که سنی از آن ها گذشته بود به نتیجه 
واگذار کنند، گروهی  را  رسیدند که شرکت 
پیدا شدند که همان پیرراز را قبول داشتند 
و  شدند  قبلی  شرکای  جایگزین  آمدند  و 
االن پیررازی که هست با فعالیت این گروه 
پذیرفتند؛  را  اسم  آن  ها  می رود.  جلو  جدید 
چون سابقه ی خوبی بود و می خواستند تحت 

همین نام فعالیت کنند.
 در مورد ساختمان های دانشگاه اگر 

امکان دارد بیشتر توضیح دهید.
وقتی که ساختمان ها شروع شد، تعدادی 
مورد  هم  دیگر  کشورهای  در  دانشگاه 
برای  که  طرحی  ولی  گرفت،  قرار  بازدید 
واقع  در  شد  ریخته  باهنر  شهید  دانشگاه 
شهرهای  زمینه ی  فکری،  زمینه ی  نظر  از 
کویری ایران را دربرداشت. یعنی بسیاری از 
شهرهای کویری ما به مناسبت شرایط شان، 
را  تابستانی  گرمای  و  ماسه ای  طوفان های 
دارند و کمبود آب هم که مطرح بود. بنابراین 
در این شهرها ساختمان ها با حیاط هایی که 
توانستند  و  هستند  ارتباط  در  هم  با  دارند، 
این مجموعه ها  یک فضای سبزی در داخل 
را  کویر  خشکی  آن  بتوانند  که  کنند  ایجاد 
داخل  در  باطراوت  هوای  یک  به  تبدیل 
بکنند. چون مثل برخی از جاها که بارندگی 
خوب دارند، اطراف آن جنگل وجود دارد و 

سبز است، این چیزها را نداشتیم. 
این  با  بودند  مجبور  ما  کویری  شهرهای 
ایده ی  کنند.  اداره  را  زندگی  شرایط سخت 
دانشگاه از آن شهرها گرفته شده و وقتی که 
مجموعه ی دانشگاه را نگاه می کنید می بینید 
که یک مجموعه ی کنار هم است که به یک 
مجموعه ی دیگر در کنارش متصل می شود 
همین طور  و  دیگر  مجموعه ی  یک  به  باز  و 
طوری  نیز  ساختمان ها  ارتباط  حیاط ها. 
آب وهوای  شرایط  در  که  شده  پیش بینی 
در  کنید  فرض  یا  و  سرد  زمستان  یا  گرم 
زمان گردوخاک، از داخل ساختمان، همه ی 
با  ضمنا  و  دارند  راه  هم  به  ساختمان ها 
پیش آمدگی هایی که دارد، ایجاد سایه کرده 
زیر  دانشجوها  چقدر  می کنید  مالحظه  که 
این فضاهای سرپوشیده ی بیرونی می نشینند 
یا مطالعه می کنند و در  و درس می خوانند 
می کنید  نگاه  را  مجموعه  که  وقتی  واقع 
محیطی  شرایط  با  کامال  که  می بینید 

خودمان وفق داده شده است.
نشده  گرفته  الگو  جایی  از  یعنی   

است؟
خیر. دقیقا همه چیز آن ایرانی است.

 با توجه به این که کرمان منطقه ای 
زلزله خیز  مورد  در  همیشه  که  است 
گفته  دارد،  وجود  نگرانی  هم  آن  بودن 
هم  استحکام  نظر  از  بنا  این  می شود 
همین طور  دارد،  فوق العاده ای  مقاومت 

است؟
آن  دانشگاه،  فنی  مباحثات  مورد  در 
یا  پیرراز،  با  می کرد  همکاری  که  گروهی 
بنیان قبلی، شرکت سانو بود که آقای دکتر 
نوشین، خواهرزاده ی آقای افضلی پور هم در 
انگلیس  به  آن جا  از  بعد  و  بود  شرکت  آن 
انجام  آن جا  در  را  کارشان  و  شدند  منتقل 
دادند، در نتیجه با وجود ایشان این شرکت 
که از افراد باسابقه و باسوادی تشکیل شده 
بود کار سازه را بررسی کردند، به ویژه این که 
آن زمان هم کرمان این طور منطقه ی درجه 
قلمداد  دو  منطقه ی  نمی شد،  قلمداد  یک 
می شد و بعدها بر اثر زلزله هایی که رخ داد 

منطقه ی یک شد. 
اطالعات  با  و  شرایط  آن  در  بنابراین 
آن ها  سازه ی  و  بررسی،  بناها  این  زمان  آن 
آیین نامه های  با  که  طوری  به  شد  انتخاب 
توجه  با  بعدها  شدند.  طراحی  زمان  آن 
موازات  به  و  جدید،  آیین نامه های  به 
ساختمان ها که جلو می رفت هر ساختمانی 
سازه اش  خودش،  زمان  آیین نامه ی  مطابق 
اساس  بر  سازه  بنابراین  می شد.  برنامه ریزی 
شد،  طراحی  خودش  زمان  آیین نامه های 
هم  دیگر  کشورهای  آیین نامه های  از  منتها 
بعدها  ولی  است.  شده  استفاده  حداکثر 
تنظیم  و  تهیه  ایران  آیین نامه هایی که خود 
قسمت ها  از  بسیاری  در  و  شد  حاکم  کرد، 

رعایت شده است.
کیفیت  مورد  در  مهندس،  آقای   
مهندس  آقای  ظاهرا  هم  مصالح 
و  داشتند  وسواس  خیلی  افضلی پور 
احتماال این وسواس را پیرراز هم داشته، 
به خصوص نمای دانشگاه که خیلی خاص 

است. لطفا در این مورد هم نظر خودتان 
را بیان بفرمایید.

ساختمان  برای  فلزی  اسکلت  زمان  آن 
فلزی  اسکلت  منتها  شد،  انتخاب  دانشگاه 
باید در برابر حرارت به ویژه آفتابی که کرمان 
به  توجه  با  ویژه  به  بشود  محافظت  دارد، 
حرارتی که در تابستان در اثر تابش خورشید 
این شد  بر  بنابراین تصمیم  به وجود می آید. 
حاال که سازه فلزی است روی آن را با آجر 

بپوشانیم.
سنتی  مصالح  از  یکی  آجر  هم  زمان  آن 
بود که در بسیاری از ساختمان های کرمان و 
منطقه، ازجمله یزد به کار رفته بود و نماهای 
و  مانده  یادگار  به  گذشته  از  زیبایی  آجری 
در حال حاضر نیز در کرمان ساختمان های 
و  شده  بنا  آجر  با  که  داریم  زیبایی  قدیمی 

آرامی  رنگ  آجر  ضمنا  و  کرده  عمر  سال ها 
است و نور خورشید را انعکاس نمی دهد که 
چشم را اذیت کند. بنابرایم آجر انتخاب شد 
که هم سازه را می پوشاند و هم ساختمان را 

از فضای خارجش جدا می کرد.
و  دانشگاه  سبز  فضای  مورد  در   
پنجره های ساختمان ها اگر نکته ی قابل 
توضیح  لطفا  است،  مدنظرتان  طرحی 

دهید.
در  می گویم  که  مطالبی  از  بسیاری 
بررسی های اولیه که طرح جامع آن در چهار 
از  بسیاری  دارد.  وجود  هم  شد،  تهیه  جلد 
پنجره های  می گفتند  دانشگاهی  دوستان 
ساختمان بزرگ تر باشد؛ اما آن زمان، بحث 
هرچه  و  بود  مطرح  انرژی  در  صرفه جویی 
پنجره ها بزرگ تر بود، تبادل حرارت با محیط 
بیرون بیشتر می شد و در تابستان و زمستان 
ساختمان  کردن  خنک  یا  کردن  گرم  در 
طوری  را  پنجره ها  بنابراین  بود،  اثرگذار 
حداقل  به  را  تبادل  این  که  کردند  طراحی 
برسانند. در آن زمان هم امکانات پنجره های 
دوجداره اصال ممکن نبود. االن از نظر فنی 
اما  می کند،  کمک  خیلی  جدید  پنجره های 
که  توانستند  و  بود  اساس  این  بر  آن  زمان 

خیلی در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.
اساس  بر  نیز  شد  ایجاد  که  حیاط هایی 
می بینید  شما  که  بود  داخلی  حیاط های 
با  است  پیاده رویی  سبز  فضای  یک  که 
صندلی، که روی آن ها می نشینند یا در سایه 
دانشگاه  برای  سبز  فضای  زیرا  می نشینند. 
شروع  دانشگاه  این  وقتی  بود.  مطرح  خیلی 
یادم  من  هست،  البته  آن  عکس های  شد، 
هست تمام زمین اش بیابان ماسه ای بود که 
تازه هم درختکاری و تاغ کاری را شروع کرده 
را  ماسه  و  شن  حرکت  از  مقداری  تا  بودند 
جلوگیری کنند. ما فضای سبزی به آن شکل 
در اطراف دانشگاه نداشتیم و همه جا بیابان 
بود، با کاری که انجام شد و حیاط هایی که 
سبزرا  فضاهای  این  توانستیم  آمد،  به وجود 
به وجود بیاوریم که هم می شود آن ها را حفظ 

کرد و هم قابل اداره کردن است. 
 100 افضلی پور  مرحوم  ابتدا  است  یادم 
در  و  گرفتند  دانشگاه  برای  زمین  هکتار 
با  هم فکری  و  برنامه ریزی  با  کار  ابتدای 
چندین  را  زمین  اطراف  که  گفتند  مشاور، 
و  باشد  سبز  الاقل  تا  بزنیم  درخت  ردیف 
آقای  خود  که  باشد  مشخص  هم  محدوده  
افضلی پور در درخت کاشتن  ها شرکت کرده 

بود و درخت فراهم کرد. 
را  چاهی  اولین  اما  نبود،  که  هم  آبی 
و  رسید  خوبی  آب  به  کرد  حفر  ایشان  که 
ایجاد  سبزی  فضای  چنین  یک  توانستند 
کنند و این 100 هکتار را با درخت مشخص 
که  آینده نگری  با  ایشان  بعد  البته  کردند. 
زمین های  از  هم  دیگر  هکتار   400 داشت 
و  بگذارد  دانشگاه  اختیار  در  توانست  دولتی 
توسعه  و  گرفته  وسعت  بسیار  دانشگاه  االن 
پیدا کرده است. دانشگاه علوم پزشکی از دل 
این دانشگاه به وجود آمد و این زمین ها برای 
دانشگاه علوم پزشکی هم اختصاص داده شد 
و االن که نگاه می کنیم می بینیم که ایشان 

چه پیش بینی خوبی کرد.
و  پیرراز  مشاور  مهندس،  آقای   
برای  میرحیدر  زنده یاد  مشخص  به طور 
یا  ویژه  پیشنهادات  دانشگاه،  آینده ی 

خاصی هم داشتند؟
چیزی  مهم ترین  دانشگاه  آینده ی  برای 
که در طرح پیش بینی شد، قابل توسعه بودن 

دانشگاه بود، زیرا به محض این که این مساله 
مشکل  با  دانشگاه  آینده ی  می شد  فراموش 

برخورد می کرد. 
می شود  مشخص  اولیه  طرح های  در 
را  بلوک  هفت  تا  پنج  افضلی پور  آقای  که 
سایت،  روی  ولی  کردند  سرمایه گذاری 
طور  به  تقریبا  را  آینده  سال های  توسعه ی 
کامل می بینید. دانشگاه از سال ۵1 که شروع 
هر  مراحل،  تمام  در  بعد  سال های  تا  و  شد 
جایی که می خواست توسعه پیدا کند، هیچ 
علوم  دانشگاه  کنید  فرض  نداشت.  مشکلی 
توسعه ی خودش را داشت، ادبیات توسعه ی 
همین  به  نیز  پزشکی  و  داشت،  را  خودش 
شکل؛ و این یک موهبتی برای دانشگاه بود 
سازمان  ما  کند.  پیدا  توسعه  راحتی  به  که 
برای  اعتبار  راحتی  به  می رفتیم  که  برنامه 
دانشگاه می دادند، زیرا همه چیز آن مشخص 

شده بود. 
کرده  بررسی  را  توسعه  حدودا  آن ها 
بودند، اما بعد زمانی که یک واحد در دستور 
مشخص  دقیق  به طور  می گرفت،  قرار  کار 
برنامه  به سازمان  را  می شد و زمانی که آن 
نمی گرفتند.  اشکال  چندانی  می دادند،  ارائه 
پیش بینی  چنین  که  دانشگاه ها  از  بسیاری 
نداشتند، با مشکل روبه رو می شدند. بنابراین 
دانشگاه  برای  که  جامعی  طرح  به  توجه  با 
تهیه شد ما در این سال ها که گذشت از این 

نظر مشکلی نداشتیم.
و  باهنر  دانشگاه  درباره ی  آیا   
یا  اظهارنظر  هیچ  آن  ساختمان های 
است؟  گرفته  صورت  خاصی  بررسی 
ارزیابی  یک  بخواهید  جنابعالی  اگر  یا 
درباره ی آن ها داشته باشید چه قضاوتی 

درباره ی این بناها دارید؟
عمر  که  بود  مطرح  این  کار،  ابتدای  از 
زمان  آن  باشد.  زیاد  باید  ساختمان ها  این 
تا   200 ساختمان ها  این  که  بود  این  بحث 
300 سال سرپا باشد که دانشگاه با توجه به 
تغییرات روز بتواند کار خودش را انجام دهد، 
طراحی ها  در  که  بود  هم  جهت  همین  به 
ارتباطات  که  بود  شده  پیش بینی  طوری 
تا  باشد  فراهم  طبقات  در  افقی  و  عمودی 
می خواهند  جدید  آزمایشگاه  یک  اگر  مثال 
الزم  خدمات  بتوانند  راحتی  به  کنند  ایجاد 
از  را  آن  امثال  و  فاضالب  آب،  برق،  نظر  از 
کنند.  فراهم  عمودی  و  افقی  ارتباطات  این 
را به شکلی طراحی کرده  و همچنین سازه 
بودند که به صورت مدوالر طراحی شده بود و 
روی این مدول ها تیغ ها قابل جابه جا کردن 
بود. مثال اگر می خواستند یک آزمایشگاه را 
بزرگ تر یا کوچک تر کنند این امکانات، هم 
تاسیسات  نظر  از  هم  و  دیوارگذاری  نظر  از 

پیش بینی شده بود.
 با این دید واقعا سازه ی ساختمان طوری 
با  و  نیفتد  قلم  از  که چیزی  می شد  کنترل 
افضلی پور  آقای  که  خیری  نیت  به  توجه 
و  آینده  در  که  قسمت هایی  تمام  داشت 
شرکت  کار  این  در  آینده  در  که  افرادی 
می گرفتند  قرار  تاثیر  تحت   همه  می کردند 
بیشتر  آن  اهمیت  می گذشت  که  هرچه  و 
در  مسئولیت  آن حس  نتیجه  در  و  می شد 
می رفت.  باال  می کردند  همکاری  که  افرادی 
رشد  سال ها  این  در  نظارتش  دستگاه  مثال 
کرد و ما بسیاری همکاران داشتیم که با ما 
تجربه ی  خودشان  بعد  می کردند؛  همکاری 
خوبی آموختند و توانستند خودکفا شوند و 

کارهای جدیدی را شروع کنند. 
دانشگاه  یک  مثل  پروژه  این  واقع  در 
بود که این آموزش را به همکاران جوان ما 
پروژه ها شرکت  این  در  و  بیایند  که  می داد 
از  طوری  پیش بینی ها  این  بنابراین  کنند. 
ابتدا مد نظر بود که االن می بینیم دانشگاه 
مشکل توسعه ندارد، و هرجا که بخواهد و هر 
رشته ای که نیازش باشد می تواند ایجاد کند.
 با توجه به چهلمین روز درگذشت 
از کار  ارزیابی  لطفا یک  آقای میرحیدر 
شخص  و  پیرراز  متخصص  مهندسین 

آقای میرحیدر داشته باشید؟
شرکت،  اولیه ی  شرکای  و  ما  دوستان 
مهندس  آقای  و  شریعت زاده  مهندس  آقای 
مهندس  آقای  از  هم  یادی  البته  میرحیدر، 
منقح بکنم که در بنیان هم ایشان شریک و 
مدیرعامل بودند، این دوستان طوری به انجام 
مهندس  که  بودند  متعهد  پروژه های شان 
بیشتر  ما  از  ایشان  سن  که  شریعت زاده، 
می کرند  کار  ساعت   12 تا   10 روز  در  بود، 
را  وقتش  ساعت ها  میرحیدر،  مهندس  یا 
می گذاشت برای دانشگاه و پروژه های دیگر، 
البته روی دانشگاه حساسیت ویژه ای داشت. 
بگویم  می توانم  و  بودند  کارها  پیگیر  بسیار 
آقای  که  افرادی  تاثیرگذارترین  از  یکی 
مهندس  آقای  داشت،  کنارش  در  افضلی پور 
میرحیدر بود. آن چنان تعهدی نسبت به این 

پروژه داشت که واقعا مثال زدنی بود. 
زیادی  تاثیر  روش  این  همچنین  و 
همه  وقتی  می گذاشت  دیگر  دوستان  روی 
پیگیر  این طور  شرکت  مدیر  که  می دیدند 
شرکت  در  دیگری  همکاران  است.  کارها 
داشتیم مثال در کار تاسیسات آقای مهندس 
مهندسین  از  یکی  واقعا  که  بود  منصف 
برجسته ی تاسیسات کشور بود، یا همکارانی 
مهندس  خانم  مثل  داشتیم  کرمان  در  که 
دیبا، که من فکر می کنم 8 ساعت کاری که 
ایشان انجام می داد مساوی با 1۶ ساعت کار 

من بود. 
مهندس میرحیدر روی همه اثر گذاشته 
بود. االن که به آن فکر می کنم می بینم که 

چقدر این دوستان زحمت کشیدند.
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محمد لطیف کار

خبرخبر

شکاف های عمیق زمین در دشت ارزوئیه و عنبرآباد

ساالنه ۳ هزار پزشک از ایران می روند!

»مهدی جعفری« سرپرست اداره کل 
پست کرمان شد

مدیرکل زمین شناسی کرمان خبر داد

معاون سازمان نظام پزشکی:

طی حکمی؛

مهندس فره وشی از معماران کرمانی مهندسین مشاور پیرراز: 

 تعهد »میرحیدر« روی معماری دانشگاه مثال زدنی بود
 برای ساختمان ها۲۰۰ تا ۳۰۰ سال عمر مد نظر بود

زمین شناسی  مدیرکل  جامعه:  گروه 
بحث  کرمان،  استان  معدنی  اکتشافات  و 
فرونشست زمین در استان را جدی دانست 
در  در حال حاضر جایی  این که  بیان  با  و 
پدیده ی  درگیر  که  ندارد  وجود  استان 
که  گفت  باشد،  نشده  زمین  فرونشست 
دشت ارزوئیه، فاریاب، جیرفت و عنبرآباد 
فرونشست  بیشترین  اخیر  سال های  طی 
فرونشست  رشد  شدت  اما  داشته اند  را 
یافته  کاهش  استان  شمالی  دشت های 

است.
وی همچنین با بیان این که فرونشست 
زمین در دشت های پیرامونی شهر کرمان 
گفت:  داده،  نشان  خوبی  به  را  خود 
از  پس  را  فرونشست  میزان  »بیشترین 
منطقه ی شهرک صنعتی به سمت باغین 

داریم«.
رشیدی  علی  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
دسته ی  دو  به  فرونشست  این که  بیان  با 
منطقه ای و نقطه ای تقسیم بندی می شود، 
اظهار کرد: »در این زمینه فرونشست های 
کرمان مناطق و دشت های وسیع استان را 

دربرمی گیرد«.
وی افزود: »فرونشست باعث ایجاد درز 
و ترک هایی در زمین می شود که معموال 
بارندگی ها و آب های سطحی به مرور این 
شکاف ها را شسته، بزرگ و عریض و طویل 

می کند«.
اکتشافات  و  زمین شناسی  مدیرکل 
کرد:  اضافه  کرمان  استان  معدنی 
عمق  تا  زمین  شکاف های  و  »فرونشست 
چند ده متری در دشت اُرزوییه و عنبرآباد 
این  که  می شود  مشاهده  استان(  )جنوب 

عمق عمدتا به علت فرسایش است«.
مناطق  به  شکاف ها  »این  گفت:  وی 
تبعات  و  شوند  وارد  می توانند  نیز  شهری 
برجای  شهرها  در  حتی  را  خود  خاص 

بگذارند«.
پدیده ی  اینکه  بیان  با  رشیدی 
رفسنجان  دشت  در  زمین  فرونشست 
)شمال استان( از اواخر دهه ی 40 گزارش 
شده و به تدریج در نیمه های شمالی استان 
یافته  گسترش   ۶0 و   ۵0 دهه های  طی 
نیمه ی  در  فرایند  »این  یادآور شد:  است، 
جنوبی استان نیز طی 20 سال گذشته آغاز 
شده و اکنون جایی در استان وجود ندارد 
که درگیر پدیده ی فرونشست زمین نشده 

باشد اما میزان آن باال و پایین دارد«.
کاملی  علمی  »شواهد  ادامه  داد:  وی 
در  زمین  فرونشست  میزان  خصوص  در 
منطقه ی  در  و  ندارد  وجود  کرمان  استان 
دهه ی  دو  طی  که  رفسنجان  و  سیرجان 
اکنون  داشتند،  شدیدی  فرونشست  اخیر 

این پدیده به مرحله ی پایانی خود رسیده 
است«.

رشیدی بیان کرد: »اکنون بهره برداری 
کرمان  استان  در  زیرزمینی  آب های  از 
انتهای آن رسیده ایم؛  به  اما  یافته  افزایش 
فرونشست های زمین اتفاق افتاده و اکنون 
استان  برخی دشت های  در  کندتر  روندی 

کرمان مشاهده می شود«.
وی گفت: »مناطق جنوب و جنوب غربی 
ارزوییه،  دشت  جمله  از  کرمان  استان 
عنبرآباد طی سال های  و  فاریاب، جیرفت 
اما  داشته اند  را  فرونشست  بیشترین  اخیر 
شمالی  دشت های  فرونشست  رشد  شدت 
یافته  کاهش  اخیر  سال های  طی  استان 

است«.
اکتشافات  و  زمین شناسی  مدیرکل 
شد:  یادآور  کرمان  استان  معدنی 
نیست  کامل  کرمان  شهر  »فاضالب کشی 
به  شهری  آب  عمده ی  این که  علت  به  و 
آب های  سطح  می کند،  نفوذ  زمین  درون 
زیرزمینی باالست و اکنون فرونشستی در 

این شهر نداریم«.
تکمیل  صورت  »در  ادامه داد:  وی 
این  مناسب،  زهکشی  نداشتن  و  فاضالب 
عملیات می تواند در سال های آینده سبب 
نتیجه  در  و  زمین  زیرین  مناطق  خشکی 
فرونشست آن شود که در سال های آینده 

خود را نشان می دهد«.
رشیدی اضافه کرد: »فرونشست زمین 
به  را  کرمان خود  پیرامونی  در دشت های 
خوبی نشان داده و در واقع پشت دروازه های 
این شهر قرار دارد و بیشترین میزان آن را 
پس از منطقه ی شهرک صنعتی به سمت 

باغین داریم«.
در  نرماشیر  و  »فهرج  افزود:  وی 
استان  غرب  در  سیرجان  استان،  شرق 
با  جنوب غرب  در  ارزوییه  شهرستان  و 
شمال  و  درگیرند  فرونشست  پدیده ی 
این  درگیر  پیش  سال   ۵0 از  هم  استان 

پدیده است«.
اکتشافات  و  زمین شناسی  مدیرکل 
تعادل در  معدنی استان کرمان گفت: »تا 
زیرزمینی  آب  منابع  برداشت  و  مصرف 
دارد  تداوم  زمین  فرونشست  نشود  برقرار 
و  برداشت  محدودیت  با  آن  رشد  نرخ  اما 

افزایش بارندگی ممکن است تغییر کند«.
فرایندی  »فرونشست  کرد:  تاکید  وی 
داشته  آب  برداشت  اکنون  اگر  که  است 
سال  چند  آن  اثرات  است  ممکن  باشیم 
فرونشست  بحث  و  شود  مشاهده  دیگر 
زمین در کرمان جدی است و در بسیاری 
دیگر استان های  از  بدتر  مناطق   از 

 است«. 

نظارت  و  فنی  معاون  جامعه:  گروه 
مهاجرت  آمار  نظام پزشکی،  سازمان 
مسئوالن  برای  خطری  زنگ  را  پزشکان 
پنج  یا  چهار  در  این که  بیان  با  و  دانست 
به  پزشکان  معیشتی  سطح  اخیر،  سال 
شدت پایین آمده و میزان تعرفه و دستمزد 
پایین  بسیار  کشور  تورم  نسبت  به  آن ها 
شاید  پزشکان  »دستمزد  گفت:  است، 
نسبت به ۵ سال قبل حدودا دو برابر و نیم 
تورم شاید هزینه ها  میزان  اما  باشد،  شده 
شده  باعث  همین  باشد.  کرده  برابر  ده  را 
که پزشکان مشکالت معیشتی پیدا کنند«.

به گزارش ایلنا سراسری، علی ساالریان 
از  پزشکان  مهاجرت  مساله ی  درباره ی 
دقیقی  عدد  »هرچند  کرد:  بیان  ایران، 
مهاجرت  آمار  اما  بگوییم  نمی توانیم  را 
پزشکان باالست و متاسفانه شرایط کاری 
مطلوبی برای جامعه ی پزشکی فراهم نشده 
و وجود ندارد. با توجه به استقبال بسیاری 
در  ویژه  به  پزشک  نیروی  از  کشورها  از 
سال های اخیر که پاندمی کرونا در جهان 
شایع شده است، صنوف مختلف جامعه ی 
مهاجرت  که  می دهند  ترجیح  پزشکی 
بین الملل  بخش  »در  افزود:  وی  کنند«. 
»گود  گواهی  برای  نظام پزشکی  سازمان 
یا  مهاجرت  با  ارتباط  در  که  استندینگ« 
ادامه تحصیل داده می شود، ماهانه با تعداد 
زیادی از مراجعات مواجه هستیم، به طوری 
که حدس زده می شود، ساالنه حدود سه 
که  کنند،  مهاجرت  کشور  از  پزشک  هزار 
کشور  برازنده ی  وجه  هیچ  به  مساله  این 
عاشق  پزشکی  جامعه ی  تمام  نیست.  ما 
عشق  پزشکی  به  و  هستند  مملکتشان 
کار  فضا  این  در  دارند  دوست  می ورزند. 
کنند و اگر حداقل ها فراهم باشد این کار 

را انجام می دهند«.
زنگ  این  »بنابراین  گفت:  ساالریان 
با  بتوانند  تا  است  مسئوالن  برای  خطری 

فراهم کردن بسترهای الزم و بهبود شرایط 
و اصالح نواقص این موج مهاجرت را کمتر 
کنند و با توجه به هزینه ای که کشور برای 
تربیت یک فرد از جامعه ی پزشکی متقبل 

می شود مانع مهاجرتشان شوند«.
وی توضیح داد: »اگر میزان ویزیت در 
سال های قبل را با سال های اخیر مقایسه 
کنیم، می بینیم درآمد پزشکان بسیار افت 
از  سال های  معموال  پزشکان  است.  کرده 
دست رفته ی عمر زیادی دارند، یعنی اگر 
تا 2۵ سالگی وارد  یک فرد عادی در 22 
ده  حداقل  پزشک  یک  می شود،  کار  بازار 

سال دیرتر از او وارد بازار کار می شود«.
 1393 سال  »در  افزود:  ساالریان 
هزار  حدود 3۵  در  متخصص  یک  ویزیت 
یک  ویزیت   1400 سال  در  و  بود  تومان 
کرونا  است.  تومان  هزار   80 متخصص 
آسیب جدی به مطب ها زده است. به این 
دلیل که مردم محیط را عفونی می دانند و 
کمتر به مطب ها مراجعه می کنند و بیشتر 
بیماری کرونا مورد توجه است. مطب ها از 
بابت کرونا لطمه ی زیادی خورده اند. میزان 
تورم و افزایش ویزیت ها را حساب کنید و 
ببینید یک پزشک چه قدر از نظر معیشتی 
تنگنا دارد. مسئوالن ما معموال در ارتباط 
با پزشکی حال و هوای بیست سال قبل را 
دارند. یعنی پزشکی که مرفه است، بیمار 
همه  به  می تواند  زود  خیلی  و  دارد  کافی 

مواهب زندگی دست پیدا کند«.
وی گفت: »در صورتی که در چهار یا 
پزشکان  معیشتی  سطح  اخیر،  سال  پنج 
تعرفه  میزان  است.  آمده  پایین  شدت  به 
و دستمزد پزشکان به نسبت تورم مملکت 
براساس  ما  ویزیت  است.  پایین  بسیار 
دالر  ده  حدود  در  چیزی  جهانی  قیمت 
بود. درصورتی که این قیمت در کشورهایی 
متغیر  دالر  تا 200  بین 70  ترکیه  مانند 

است«.

سوی  از  حکمی  طی  جامعه:  گروه 
ایران،  پست  ملی  شرکت  مدیرعامل 
»مهدی جعفری« به عنوان سرپرست اداره 

کل پست استان کرمان منصوب شد.
پست  پیشین  مدیرکل  اکبری  علیرضا 
بازنشستگی  درجه ی  به  کرمان  استان 
به گزارش روابط عمومی  نائل شده است. 
شرکت ملی پست، رمضان علی سبحانی فر 
پست  کل  اداره  سرپرست  حکمی  طی 
استان کرمان را منصوب کرد. در متن حکم 
جعفری آمده است: »نظر به شایستگی و 
تجارب ارزشمند تان، جنابعالی را به سمت 

کرمان  استان  پست  کل  اداره  سرپرست 
به  اتکال  با  است  امید  می نمایم.  منصوب 
خداوند متعال، رعایت اخالق و تقوی الهی 
با جدیت و تالش وافر خدمتگزاری به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و مردم سرافراز 
ایران را سرلوحه خود قرار دهید و در جهت 
موفق  پست  ملی  شرکت  اهداف  تحقق 
شرکت  مدیرعامل  است  گفتنی  باشید«. 
ملی پست با ابالغ حکم بازنشستگی علیرضا 
اکبری مدیرکل پیشین پست استان کرمان 
از تالش های صادقانه ی وی در طی سالیان 

خدمت، قدردانی کرد. 
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