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با مشکل مواجه شــود در همین بیمارستان مورد پذیرش
قرار گیرد .دکتر خلیلزاده با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی
نزدیک به  65تا  70درصد است پیشبینی میکند تا در 3
ماهه سوم سال  97بیمارستان تکمیل و شاید برای هفتم
آذر سال آینده افتتاح شود.
از بدنسازی و شنا تا فوتبال و فوتسال در کنارک
یکی از مشکالت عمده در مناطق محروم کشورمان موضوع
کمبود فضاهای تفریحی و ورزشی به ویژه برای جوانان است
که میتواند بستر بسیاری از مفاسد و جرایم گردد .شهرستان
کنارک که روزگاری از این محرومیت به شدت رنج میبرد
با ورود نیروی دریایی ارتش توانسته تا حدودی این معضل
را رفع کند .بازدید ما از اماکن ورزشــی منطقه سوم بسیار
امیدوارکننده بود .یک زمیــن چمن مصنوعی زیبا و آماده،
سالن ورزشــی با کفپوشی تازه ،ســالن بدنسازی مجهز و
استخری بزرگ و مجهز به سونای خشک ،بخار و جکوزی که
با همت نداجا در این منطقه ساخته شده توانسته تا حدود
زیادی جوانان و نوجوانان کنارکی را به ورزشهای مختلف
از جمله فوتبال ،فوتســال ،کشــتی ،دارت ،تکواندو ،دفاع
شــخصی ،ایروبیک ،قایقرانی ،غواصی ،تیراندازی ،والیبال،
شنا ،بسکتبال ،بدنســازی و ...جذب کند و نکته جالب آن
نیز استقبال بانوان از این مجموعه ورزشی بینظیر در این
منطقه است .مسئول ورزش منطقه ســوم کنارک برای ما
توضیح میدهد که سوله ورزشــی برای ورزشهای داخل
سالن در سال  90افتتاح شــده و عالوه بر پرسنل؛ مردم و
دانشآموزان نیز به صورت گروهی از سالن و استخر استفاده
میکنند .کنارک استخر ندارد که البته با توجه به ساحل زیبا
و گسترده آن خیلی غیرطبیعی بهنظر نمیرسد اما استخر
ملوان در منطقه سوم نبوت سونا ،جکوزی و سالن بدنسازی
نیز در کنار خود دارد و با قیمت بسیار کمی نسبت به آنچه
ما در تهران داریم ( 7هزار تومان در هر سانس) خدمات ارائه
میکند ضمن اینکه آب این استخر به صورت مرتب تصفیه
میشود و بانوان نیز میتوانند  3روز در هفته از آن استفاده
کنند .بر اساس گفته این مســئول ،منطقه سوم دریایی در
شنا قهرمان نیروهای مســلح و در بدنسازی قهرمان استان
سیستان و بلوچســتان داشته و مســابقات طنابکشی و
دوی استقامت نیز برگزار میشــود .در کنار این مجموعه
ورزشی یک سالن آمفیتئاتر و ســاختمان برای برگزاری
کالسهای فرهنگی و نشســتها ساخته شــده که در آن
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میزبان سمینارهای مختلف در نیروی دریایی و شهرستان
کنارک و حتی چابهار هستند .در این سالن نمایش فیلم و
اجرای تئاتر نیز برگزار میشود و توانسته جایگاه خوبی در
زمینه فرهنگی و هنری شهرستان پیدا کند.
جشــنواره غذا و بادبادک تا آموزش درست کردن
ترشی و ژله برای پر کردن اوقات فراغت خانوادهها
آخرین بازدید ما در روز اول مجتمع فرهنگی آموزشــی
فاطمهالزهــرا(س) بــود .در این بازدید حجتاالســام
سیدیاسر موسوی ،مســئول مجتمع برای ما توضیح داد
که در ایــن مجتمع یک هیئت مذهبی بــا عنوان جوانان
متوســلین به حضــرت قمر بنیهاشــم ایجاد شــده و
مراسمهای هفتگی در طول سال برگزار میشود .همچنین
چهارشنبههای هر هفته مسائل ســبک زندگی اسالمی
و ...را مطرح و زیارت عاشــورا قرائت میشود .یک زینبیه
هم هســت که برنامههایی برای بانــوان برگزار میکنند؛
شــامل کالسهای قــرآن ،حلقههای صالحین و بســیج
که  200نفر از بانوان عضو بسیج هســتند .وی میگوید:
«مداح هم داریم و توانستیم  2تا  3مداح خوب هم پرورش
بدهیم زیرا به دلیل مسافت ،آوردن مداح از بیرون برایمان
مشکل است .برنامههای ما برای خانواده هم متنوع است
مثال جشنواره غذا ،همایش قرآنی ،جشنواره بادبادکها،
پیادهروی خانوادگی ،مسابقات تیراندازی و جنگ شادی
برایشان ترتیب میدهیم و از استان و خارج از آن ،گروههای
هنری دعوت میکنیم .اینجا نمایشگاه کتاب و محصوالت
فرهنگی برای اولین بار با  3هزار عنوان کتاب با  50درصد
تخفیف برگزار شــد و در زمینه کالسهــای علمی ،یک
موسســه زبان تحت نظر آموزش و پرورش دایر کردیم».
از حاجآقاموســوی میپرســم آیا مردم کنــارک هم اگر
بخواهند میتوانند در این کالسها شرکت کنند؟ او پاسخ
میدهد« :بله میتواند .ما تعــدادی دانشآموز داریم که
در این کالسها شــرکت میکنند زیرا هزینه کالسهای
ما خیلی پایینتر از بیرون اســت و طبق دستورالعمل ما
باید  30درصــد کمتر از بیرون شــهریه بگیریم .در مورد
کالسهای هنری و برای برگزاری دورههای خیاطی با فنی
حرفهای هماهنگی کردهایم که برای ما در این زمینه استاد
میفرســتند .کالسهای مانتودوزی و نقاشــی نیز داریم
و در کالسهــای صنایع غذایی دورههای درســت کردن
ترشــی ،ژله تزریقی ،فستفود ،شــیرینیپزی و آشپزی

به صورت عملی و تئوری برگزار میکنیم و اســتاد را هم
فنی -حرفهای به ما معرفی کرده است .مربی صنایع غذایی
یکی از خانمهای پرسنل هست که مدرک معتبر هم دارد.
در واقع ما از هر ظرفیتی که بشود استفاده میکنیم و حتی
اگر استادی در بین پرسنل نباشــد از بیرون میآوریم .از
آنجا که در کنارک امکانات تفریحی نیســت این اقدامات
را انجام میدهیم تا خانوادهها افسرده نشوند .کالسهای
رباتیک هم یــک دوره برگزار کردیم و مربــی آن را هم از
بیرون آوردیم .استاد در آن دوره ساخت  3ربات را یاد داد.
ما حتی روحانی را به مدارس اهل تســنن بیرون هم اعزام
میکنیم .من خودم چند بار به مدارس اهل تســنن رفتم
البته سعی میکنیم روی اشتراکات صحبت کنیم .در بحث
محرومیتزدایی علمی ،کالسهای تقویت ریاضی و فیزیک
برگزار میکنیم .ما یکسری برنامهها هم در مدارس کوی
سازمانی داریم .مثال جشــن تکلیف پسران و دختران و یا
مراسمهای برگزاری انتخابات شورای دانشآموزی و نماز
جماعت برای مدارس .کار دیگر هم این بود که برای پایه
ابتدایی درخواست دادیم درس قرآن را مجتمع برگزار کند
تا حداقل بچههای ما قرآن و تجوید را بخوانند .کار دیگر ما
این است که یک مشاور از معلمان مجتمع که هم طلبه و
هم روانشناس است روزهای چهارشنبه به مدرسه دخترانه
میرود و مشــکالت زیادی که بچهها دارند را میشنود و
مشاوره میدهد .یک شعبه دارالقرآن در شهرک مسکونی
باز کردیم .روز  15شعبان همایش پیادهروی برگزار کردیم
و خود اهل تســنن هم آمدند و جوایزی هم گذاشته شد
و آنها هم جوایزی بردند .مــا اینگونه فعالیتها را انجام
میدهیم که دلها به هم نزدیک شــود .نمایشــگاههای
هنرهای تجســمی ،کالس تابلوفرش ،کارگاه شــناخت
محرم از نامحرم ،کارگاه آموزش مسمومیت غذایی ،کالس
کامپیوتر از دیگر برنامههای ما در این مجتمع است .اقدام
دیگر هم این اســت که برای بچههای خردسال مربی که
دوره پیشــرفته قرآنی را گذرانده بود ،جــذب کردیم ،به
این منظور که بداند چطور با بچههای خردسال کار کند.
استقبال خوبی شد و  20کودک اینجا میآیند و استاد آیه
به آیه با اینها کار میکند و نمایش میدهد و بازی میکند
تا آیه در ذهن کودکان بماند .اینها آینده خوبی دارند .ما از
پایه شروع کردهایم تا از این  20نفر حداقل  6نفر در آینده
جزو حافظان قرآن باشند».
در مسیر حرکت به ســوی اقامتگاه در مسجدی مجهز و
تازهساز به نام نامی حضرت ولیعصر(عج) نماز خواندیم.
شب شده است من اندکی از نگرانیام ابتدای صبح بابت رها
شدن این سواحل کاسته شده است .نسیم خنکی میوزد
و انسان را به یاد هوای معتدل شمال کشور و اینکه اینجا
چابهار یا همان چهار بهار است ،میاندازد.
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