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 گروه جامعه
کنکوردکتری امسال مانند سال گذشته درسایه
کرونا برگزار شد و درگیری کشور با پیک چهارم کرونا
باعث شد به رتبههای برترکنکوردکتری توجهای نشود
وحقشان تضییع شود .در این میان محمدقاسمی
با کسب رتبه یک دررشته مدیریت ورزشی توانست
حرفی برای گفتن در کشور داشته باشد .محمد
قاسمی متولد  1375است .او  15اسفند در آزمون
دکتری شرکت کرد و درنهایت در 29فروردین متوجه
شد رتبه یک کنکور دکتری را به دست آورده است.
قاسمی کارشناسی ارشدش را هم دررشته مدیریت
ورزشی دانشگاه تهران با رتبه  9کشوری و معدل A
گذرانده بود و کارشناسیاش را نیزدررشته مهندسی
معدندردانشگاه امیرکبیرتهرانبهپایانرساندوپس از
کارشناسیتصمیمبهتغییررشتهگرفت.
 چرا ازمهندسی معدن به مدیریت ورزشی
تغییررشتهدادید؟
تغییررشتهام به خاطرعالقهام به ورزش بود .من
قبل از دانشگاه در تیمهای پایه فوتبال گلگهر بازی
میکردم .چون فوتبال برایم در اولویت بودم تصمیم
گرفتم برای ادامهی فوتبال درسم را جوری تنظیم کنم
کهبهتهرانبرومو ازآنجابتوانمفوتبالراحرفهای ادامه
بدهم .متاسفانه دریک حادثه درفوتبال همسترینگ
پایم آسیب دید و ازیک جایی به بعد نتوانستم فوتبال
را ادامه بدهم .برای همین بعد ازاتمام دوره کارشناسی
تصمیم گرفتمحاال کهدرفوتبالموفقنشدمبهدلیل
عالقهام به ورزش رشتهام را تغییربدهم.
 رشتهمدیریتورزشیدقیقایعنیچی؟
مدیریتورزشیهمانرشتهمدیریت استولیدر
سازمانهای ورزشی ،فدراسیونها و مکانهای ورزشی
ازآن استفاده میشود.
 برای کسب اینرتبهچقدرتالش کردید؟
با توجه به اینکه رشته کارشناسی ارشدم همین
رشته مدیریت ورزشی بود و با توجه به اینکه درطول
این سه ترم ارشد درسها را مطالعه میکردم ولی
مطالعه جدیام ازسه چهارماه قبل از کنکوربود .اما
چون مطالب ازقبل تکرارشده بود و همه را بلد بودم
زیاد اذیتنشدموخیلینیازبهمطالعهعجیبوغریبی
نداشتم.
 برای کسب اینرتبه ازکتابتستو کالس
آموزشیهماستفادهکردید؟
نه.منبیشترازکتابهایمرجع استفادهمیکردم.
چون من خودم االن مشاورو مدرس کنکوردرتهران
هستم .یعنی هم مشاوره میدهم و هم بعضی از
دروس را تدریس میکنم .بنابراین به همه چیزآشنایی
داشتم.
 با کسب این رتبه از سوی مسئوالن
سیرجانیهمموردتقدیرقرارگرفتید؟

محمد قاسمی رتبه یککنکوردکتری:

قدرم را ندانند،
میروم
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

فعال که هیچ اتفاقی از سوی مسئوالن نیفتاده
است و تقدیری ازسوی هیچ کس انجام نشده است.
 خودتان فکر میکردید چنین رتبهای را به
دستبیاورید؟
من ازهمان روزاول هدفم همین بود که رتبه یک
کنکورارشد شوم تا هم ازآن بتوانم استفاده کنم و هم
اینکهدرمرحلهیدوم آزموندکتریکهشاملمصاحبه
است دچارمشکل نشوم .چون آزمون دکتری به دلیل
ظرفیت کمی کهداردمصاحبهاشبسیاردشواراستو
حتی ممکن است افرادی که رتبهی چهارو پنج کسب
کردندهمدچارمشکلشوند.حتیرتبهیکهمممکن
استپذیرفتهنشود.مثالدانشگاهتهراندررشتهماسه
چهارنفربیشترپذیرشندارد.
 هدفتان ادامه تحصیل باز هم در تهران
است؟
بله هدف همین است تا ببینم بعدش چه اتفاقی
میافتدوتاببینمقضیهمهاجرتعملیمیشودیاخیر
 چرابهمهاجرتفکرمیکنید؟
چون به سرنوشت دوستانی که رفتند و دوستانی
که اینجا ماندند فکرمیکنم و میبینم معموال کسانی
که رفتند موفقتر بودند .البته خودم دوست دارم در
کشورو شهرخودم باشم و اینجا ازاستعدادی که دارم
استفاده کنمولی اگربه استعدادم ارزش گذاشتهنشود
ترجیح میدهم بروم چون من سنم هم طوری است
که هنوزاول راه هستم و جای پیشرفت دارم.

 درصورت مهاجرت چه کشوری را انتخاب
میکنید؟
هنوز دقیق فکر و انتخاب نکردم .اما کشورهای
اروپایی معموال برای بحث استعدادیابی مناسبتر
هستند چون من موضوع پایاننامه ارشدم هم
استعدادیابیاست.
 تابهحالدرخواستیبرایهمکاریداشتندیا
خودتانپیشنهادیدادهاید؟
نه فعال که اتفاقی در این زمینه نیفتاده است .اما
انشاال که زمینه همکاری فراهم شود .چون من خودم
به دلیل اینکه سالها درتیمهای گلگهربازی میکردم
عالقه به همکاری با گلگهردارم.
 هدفبعدیتانچیست؟
هدف بعدیام ادامه تحصیل و درکنارش مشغول
شدن به کار و کسب درآمد است .چون االن دیگر
دارم وارد سنی میشوم که نیازبه کسب درآمد دارم و
باتوجهبهشرایط اقتصادی کهدرکشورحکمفرماست
نیازبه فکرکردن به مقوله درآمد جدیاست.
 قبل از اینکه دکتری قبول شوید کار هم
میکردید؟
بله .من ازسال 93که برای ادامه تحصیل به تهران
رفتم همزمان با درس خواندن کار هم میکردم و به
کارمشاورهتحصیلیوتدریسمشغولبودم.همچنین
مربی بدنسازی نیزهستم .اما درآمدشان درحد کارو
زندگیدانشجوییاست.

 فکرمیکنید چرا در کشورزیاد به نخبهها
توجهای نمیشود و اکثرا هم به فکر مهاجرت
هستند؟
به نظرم در کشور بیشتر از تخصص و تحصیل
بحث سن و سال و تجربه مهم است مثال سنی که
افراد به بازار کارمعرفی میشوند تا حدودی باالست و
حتما باید یک نفر 40سال داشته باشد تا بتواند یک
پست خوب بگیرد .هیچ وقت به یک جوان  25ساله
پستهای مهم و حساس را نمیدهند .با اینکه شاید
علمشراداشتهباشد.میگویندهنوزبرای اوزود است
و همین باعث دلسردی جوان میشودو زمانی درآمد
برایشان مهیا شود که نیاز آنچنانی به آن پول نداشته
باشند .برای همین میانگین سن افرادی که درآمد باال
دارند باالست .به هرحال من همه تالشم را کردم که
تخصصم را ثابت کنم چون دیگرکمترازرتبه یک که
نداریم .قبلش هم همیشه همین بوده و معدلم باال
بوده است .در حال حاضر پیشزمینه ذهنیام این
است که ارزشگذاری خواهد شد و امیدوارم که یک
اتفاقمثبتیبیافتد.
 دوستداریددرزمینههمانرشتهخودتان
مشغولبهکارشوید؟
بله من رشتهام مدیریت ورزشی است .موضوعی
که االن دارم روی آن برای پایاننامهام کارمیکنم بحث
استعدادیابی است و دوست دارم در این زمینهها
مشغول به کارشوم.

 فکر میکنید چرا خانوادههای ایرانی به
استعدادبچههایشانتوجهاینمیکنند؟
استعدادیابیکالیکموضوعدرازمدتاست.مثال
آکادمی اسپایرقطرازسال ۲۰۰۴کهشروعبه کارکردند
چشماندازشانراسال 2020گذاشتندوباتوجهبهبرنامه
اصولیشانهمینچندسالپیشقهرمان آسیاشدند
اما در ایران معموال دوست دارند روی هر چیزی که
سرمایهگذاری میکنند زود نتیجه دهد و این با اصول
اولیه استعدادیابی درتضاد است ،همچنین دورههای
مدیریتی معموال در ایران کوتاهمدت هستند ،مثال
مدیری که میآید دو سه سال هست بنابراین ترجیح
میدهد به بحث استعدادیابی توجهای نکند و وقتش
راصرف اموردیگرکند .البتهخانوادههابیشترازگذشته
بهمقولهاستعدادیابیفرزندانشانتوجهمیکنند،فقط
مانده بسترش ازسوی مسئوالن ،مدارس و باشگاهها
فراهمشود.درکل استعدادیابیشاخههایگستردهای
دارد و من بیشتردارم روی کمپهای استعدادیابی کار
میکنموبیشتررویورزشفوتبال؛ البتهسایررشتهها
را نیزشامل میشود تا تک بعدی نباشد.
 صحبتتانبادانشآموزانیکهیکماهدیگر
کنکوردارندچیست؟
من خودم چون ادامه تحصیل دادم و درگیرش
هستممعتقدمدرسخواندنهیچوقتضررندارداگر
واقعاافرادعالقهداشتهباشندوبفهمندچهمیخواهند
حتی اگر در کشور هم از آنها استفاده نشود ،از
استعدادشان در خارج از کشور استفاده میشود.
بنابراین مهمترین چیزاین است که راه و چاهاش را بلد
باشند،نگراننباشند،فقطبهحرفدیگراننباشدکهیک
رشتهرا انتخاب کنند،حتی اگربعد ازمدتیفهمیدندبه
این رشته عالقه ندارند ،میتوانند تغییررشته بدهند و
رشتهای بخوانند که آن را دوست داشته باشند و آن را
بفهمند .چون دراین صورت خودت میتوانی یکسری
کارها را انجام دهی حتی اگرکسی ازتو پشتیبانی نکند.
 نقش خانوادهتان در کسب این موفقیت
چقدربودهاست؟
مهمترین عامل در موفقیت هرکسی خانواده
است .اینکه ازفردحمایتوپشتیبانی کنند ،اینکه از
تصمیماتتحمایتکنند.چونخیلیازتصمیمات
شاید درمرحلهی اول زیاد منطقی نباشد.اینکه مثال
یکی از رشته مهندسی به رشته انسانی تغییر رشته
دهد یا هدفگذاری برای کسب رتبه یک کنکور.
اینها مواردی است که شاید از سوی همه
خانوادهها پشتبانی نشود اما خانواده من همیشه
پشتیبان بودند و ازمن حمایت کردند و راهنماییام
کردند .در پایان از مسوالن محترم؛ امام جمعه ،
فرماندار ،نماینده مجلس و دیگرمدیران انتظار دارم
درتصمیمات کوتاه مدت  ،درازمدت و حتی کالن
ازجوانان استفاده نمایند.

یادداشت

این ره به کجا میرود آخر
 رضا مسلمیزاده
در
اخیر ًا
حمید
اینستاگرام
نیکنفس شاعر طناز
و نامآشنا دوبیتیای
خواند که در آن کلمهی
«راهگزو» به کار رفته
عبارت
است« .راهگزو» تغییرشکلیافتهی
ِ
«راه گز کردن» است در لهجهی کرمانی.
«گزکردن» هم به معنای اندازه گرفتن
و مترکردن است ،پیش از آنکه واژهی
انگلیسی «متر» جامهی پارسی بپوشد ،مردم
از «گز» استفاده میکردهاند .ضربالمثل
مشهور «صد بار گز کن ،یک بار پاره کن»
ِ
توصیهای است که ریشه در حرفهی بزازی یا
همان پارچهفروشی دارد و فعل «گزکردن»
به لطف این ضربالمثل فعال از گزند نسیان
در امان است.
کار یاوه
از
کنایه
باری،
کردن
جاده گز
ِ
و بیهوده است که در گفتار امروزه به «راه
رفتن و خیابانها را متر کردن» تغییر یافته
است .روزگاری که یک نفر بیکار بود و
عمر خویش را با پرسهزنی در خیابان تلف
میکرد ،اطرافیان به کنایه میگفتند« :فالنی
در گز استریت کار میکند؛ یعنی راه میرود
و خیابان را متر میکند».
البته االن پیادهروی دیگر عملی یاوه
و بیهوده به حساب نمیآید .در این عمل
ظاهرا پوچ و بیهودهی دیروز خاصیتهایی
یافت شده که آن را بسی ارج و قرب مینهد
و امروزه جماعت بسیاری در پارک و بوستان
و پیاد هراهها با توسل به «راهگزو» در حال
بهبود کیفیت زندگی خویش هستند.
پیش از اینکه خاصیتهای مثبت
و بیشمار پیادهوری یا همان راهگزو
هم کشف و توصیه شود ،این عمل بر
نشستن باطل ترجیح داده میشده است.
چندانکه شیخ شیراز فرموده است« :به راه
بادیه رفتن ،به از نشستن باطل  /که گر
مراد نیابم ،به قدر وسع بکوشم ».هرچند
معلوم نیست این حرف شیخ تا چه حد
منطقی است و آیا به راه بادیه رفتن
همیشه خوب است یا میتواند خطرناک

هم باشد؟ مخصوصا اگر فرد با این به
راه بادیهرفتن دیگرانی را هم به دنبال
خود بکشد و در بادیه سرگردان کند4 .
سال پیش در گرماگرم مناظرات انتخابات
همشهری معاون اول
ریاستجمهوری،
ِ
ما بسی خوش درخشید و در آن روزها
بسیاری گمان میکردند اسحاق جهانگیری
با درخشش خود میخ ریاستجمهوری را
محکم به زمین زده است و راه خود را برای
آینده هموار کرده است .بسیاری از اهالی
سیرجان هم دل خود را صابون میزدند که
رییسجمهور آینده همشهریشان است و
کلید پاستور از سمنان به کرمان بازخواهد
گشت؛ با این تفاوت که این بار به جای
رفسنجان سر از سیرجان درخواهد آورد.
کلیدواژهی اصلی جهانگیری در آن
مناظرهها بیرون آوردن ماشین اقتصاد
از ته دره بود .ظاهرا پیش از آنها دولتی
دیگر با تأسی به سخن شیخ شیراز ،اقتصاد
مملکت را به راه بادیه برده بود و بازگرداندن
آن به نقطهی پیشین  4سال زمان نیاز
داشت .عدهای انتخاب دوبارهی روحانی به
ریاستجمهوری را نتیجهی حضور دلیرانهی
جهانگیری در مناظرههای انتخاباتی
میدانستند و گمان میبردند همان زبان و
بیان میتواند در انتخابات پیش رو دوباره
کاری کند کارستان و ورق را برگرداند .نشد
منطقی
که بشود و کلید پاستور در سفر ِ
ِ
خویش راه خراسان در پیش گرفت .شاید
هم به قول همشهری زیدآبادیمان این
احرازنشدن صالحیت اسحاق جهانگیری از
الطاف خفیهای است که این بار از آستین
شورای نگهبان بیرون آمده است.
حاال  4سال از آن روزهای خوش
میگذرد و کارنامهی دولت دوم روحانی
چنگی به دل نمیزند .ظاهرا ماشینی که
از قعر دره به سطح برگردانده شده بود ،در
بادیهی دیگر افتاد و شد آنچه باید بشود.
هر پیادهروی و «راهگزو»یی لزوما
مفید و از نشستن باطل ،بهتر نیست .مگر
نشنیدهاید که شیخ شیراز گفته است:
«ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی  /کاین ره
که تو میروی به ترکستان است».

مدیرعاملگهرزمین:

دوران طالیی وزارت صمت با حضور رزمحسینی
 تالشهای آقای رزمحسینی ماندگار و قابل تحسین استبه گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت
سنگ آهن گهرزمین صبح امروز جلسه شورای مدیران
گهرزمین با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل گهرزمین با اشاره به تالشها
و اقدامات جهادی آقای مهندس رزمحسینی وزیر
صمت عنوان کرد :دوران تصدی ایشان در وزارتخانه
صمت ،دوران طالیی این وزارتخانه است.
درواقع تالشهای آقای رزمحسینی ماندگار و قابل
تحسین میباشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :درخشش این وزیر
کرمانی در خصوص کارهای جهادی از جمله :تعیین

تکلیف و آزادسازی معادن غیر فعال ،آزادسازی
گمرکات در بحث ورود ماشینآالت معدنی و موضوع
انتقال آب خلیج فارس به صنعت و معدن ستودنی
است.
مدیرعامل گهرزمین با اشاره به عملکرد قابل
توجه وزیر صمت افزود :آزادسازی معادن غیر فعال،
خود گام بزرگی در راستای توسعه و آبادانی صنعت و
معدن کشور و فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری و
اشتغالزایی است.
وی انتقال آب خلیج فارس را که در دوران وزارت
آقای رزمحسینی صورت گرفت ،بسیار حائز اهمیت

و از طرحهای بزرگ آبی و خاکی کشور اعالم کرد و
گفت :این طرح موجب اشتغالزایی و نجات حیات کویر
مرکزی ایران شد.
مدیرعامل گهرزمین در پایان ،الزمه موفقیت در هر
کاری را تالش جهادی و برنامهریزی در آن امور دانست.
در این جلسه ،مدیران مجموعه گهرزمین از اقدامات
و فعالیتهای جهادی وزیر صمت تقدیر و تشکر کردند.
روابطعمومی و امور بینالملل شرکت سنگ آهن
گهرزمین

آگهی مناقصه
تعویض پوشش پالستیک گلخانه واحد ابراهیمآباد

«آگهی مناقصه خرید ،تجهیز و راهاندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل
مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیمآباد»

ـیرجانبنیاد در نظــر دارد خریــد ،تجهیــز و راهانــدازی ایســتگاه پمپــاژ و کنتــرل
ـاورزی سـ
ـرکت کشـ
شـ
مرکــزی آبیــاری اســتخر رســوبگیر واحــد ابراهیمآبــاد خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه متقاضیــان
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکتها یــا افــراد حقیقــی کــه توانایــی انجــام موضــوع
مناقصــه مذکــور را دارنــد جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت بهعمــل میآیــد .متقاضیــان محتــرم
میتواننــد جهــت دریافــت اســناد شــرکت در مناقصــه بــه وبســایت  www.pistachio-tooka.irو
یــا بــه آدرس :ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -حــد فاصــل چهــارراه قاآنــی و س ـهراهی
کرمــان -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد مرجعــه نماینــد.
حداکثــر ملــت تحویــل پیشــنهادات بــه دبیرخانــه شــرکت واقــع در ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین
اســدآبادی -حــد فاصــل چهــارراه قاآنــی و ســهراهی کرمــان -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد
ســاعت  9روز سهشــنبه  1400/03/11و زمــان برگــزاری مناقصــه ســاعت  9روز چهارشــنبه مــورخ
 1400/03/12میباشــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  034 - 42304403واحــد بازرگانــی و شــماره همــراه
 09127607822کارشــناس بازرگانــی شــرکت تمــاس حاصــل نمائیــد.
ضمنــا بــرگ شــرایط شــرکت در مناقصــه در تاریــخ  1400/03/08در ســایت شــرکت درج گردیــده
اســت.

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد در نظــر دارد تعویــض پوشــش پالســتیک گلخانــه واحــد

ابراهیمآبــاد خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه متقاضیــان واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا
از کلیــه شــرکتها یــا افــراد حقیقــی کــه توانایــی انجــام موضــوع مناقصــه مذکــور را دارنــد جهــت
شــرکت در مناقصــه دعــوت بهعمــل میآیــد .متقاضیــان محتــرم میتواننــد جهــت دریافــت اســناد
شــرکت در مناقصــه بــه وبســایت  www.pistachio-tooka.irو یــا بــه آدرس :ســیرجان -بلــوار
ســیدجمالالدین اســدآبادی -حــد فاصــل چهــارراه قاآنــی و س ـهراهی کرمــان -شــرکت کشــاورزی

ســیرجانبنیاد ســاعت  11روز سهشــنبه  1400/03/11و زمــان برگــزاری مناقصــه ســاعت  11روز

چهارشــنبه مــورخ  1400/03/12میباشــد.

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  034 - 42304403واحــد بازرگانــی و شــماره همــراه

 09127607822کارشــناس بازرگانــی شــرکت تمــاس حاصــل نمائیــد.

ـخ  1400/03/08در ســایت شــرکت درج گردیــده
ضمنــا بــرگ شــرایط شــرکت در مناقصــه در تاریـ

اســت.

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

