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روزان هم  یادداشت: 

هیاهوی  زندگی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

کشف 16 دستگاه 

ماینر غیر مجاز در بم

توفان شن 3۰ میلیارد تومان 

به زیرساخت های ریگان خسارت وارد کرد

چطور یک استارت آپ را شروع کنیم؟ 
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مدیر کل کمیته امداد کرمان هشدارداد:

بحرانی بودن 

وضعیت هزار خانواده 

تحت پوشش کمیته امداد کرمان  

پادزهر 

ناامیدی

 در جوانان چیست؟

متن در صفحه دوم

امام جمعه کرمان:

 به ویژگی های شخصیتی سردار سلیمانی

کاندیدای اصلح توجه شود  برای انتخاب 

گردشگری در استان؛ گردشگر و وضعیت صنعت  کاهلی همگانی در مجموعه های دولتی و غیردولتی برای جذب  گزارش »کرمان امروز« از 

کاهلی در گردشگری محرز است

استاندار کرمان:
مقرراتی که متناسب با شرایط 

استان ها نیست باید حذف شوند  

متن کامل در صفحه سوم

   نگاهی به سخنان نگران کننده مسئوالن استان در زمینه وضعیت گردشگری کرمان نشان می دهد اگر هر چه زودتر به داد این صنعت سبز در استان نرسیم، بسیاری از فرصت های گردشگری در ایام 
عید در کرمان از دست خواهد رفت. فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی کرمان می گوید: گردشگری با بحران مواجه شده است و حتی در این شرایط آژانس های مسافرتی کرمان استقبال چندانی از 

نمایشگاه گردشگری تهران به عمل نیاوردند و در مقایسه با استان های همسایه تکاپوی چندانی برای معرفی جاذبه های کرمان دیده نمی شود و...

متن در صفحه هشتم

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان :

بیش از دو میلیون نفر

 در استان واجد شرایط 

رای دادن هستند

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  دانشمندان در آمریکا ملخ بمب یاب پرورش دادند
 خودکشی احمقانه یک مرد به خاطر توهم کرونا

 جانشین اطالعات نیروی انتظامی عنبرآباد شهید شد
 مرد معتاد از ترس مواد مخدر را بلعید

  انار قهرمان لیگ برتر فوتسال استان کرمان شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گفتگوی »کرمان امروز« با دکتر علی شهابی
کرمان: کودکان در استان  کلینیك شبانه روزی  مدیر تنها 

در مسیر پیشرفت

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 98/64 به فروش برساند، 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/11/27 لغایت 98/12/8 از ساعت ۰۰: 7 الی 3۰: 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

کرمان - بلوار شهید صدوقی- ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم - اداره ساختمان - تلفن 11- 3243771۰- ۰34
ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/12/21 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 می باشد.
توضیحات: 

الف( در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 4۰ درصد پیش پرداخت  4۰ درصد حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 2۰ درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج( در فروشهای اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است براساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

 مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربری کدشناسهردیف

تخفیف

 شرایط

 فروش

 توضیحات آدرس

 اعیان عرصه

 کرمان -بافت - خیابان طالقانی - غربی کوچه پیمان نقد***2302/596/940/000 711/05  مسکونی1307114

 فرعی اول  - سمت راست - انتهای کوچه سمت چپ 

 قطعه دوم - سمت چپ 

با وضعیت موجود ملک فاقد انشعاب برق 

می باشد.

کرمان - خیابان چمران - خیابان ابن سینا نقد36/273/989/700/0003/590/730/000قدرالسهم تجاری2307075

مجتمع ابن سینا-  طبقه همکف - واحد 5

با وضعیت موجود 

با وضعیت موجوددارای ماشین آالت متراژ جیرفت - روستای ملک آباد نقد4455/897/750/0004/718/200/000 3095  صنعتی33542

اعیان تقریبی می باشد.
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اخبار استان

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء انجمن صنفی می رساند جلسه 
مجمع عمومی عادی انجمن از تاریخ سه شنبه 98/12/20 راس 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون کار  اداره کل  ساعت 10 صبح در محل 

شهرستان راور برگزار می گردد
از کلیه اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی دعوت بعمل می آید.

دستور کار جلسه: 
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان 
2- انجام انتخابات هیأت مدیره و بازرسان 

اعضاء انجمن 

آگهی تشکیل مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری 
متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان راور

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: مردم برای انتخاب کاندیدای 
قرار  مدنظر  را  سلیمانی  شهید  سردار  شخصیتی  ویژگی های  اصلح 

دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در 
خطبه های نمازجمعه کرمان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت 
تقوای الهی گفت: امام علی )ع( فرمود »تقوا مرهمی بر زخم های جان 
و روح من و شما است و پاک کننده پلیدی های روح و روان است« 
لذا امیدوار هستم همه ما و شما رعایت تقوای الهی را در جای جای 

زندگی مان داشته باشیم.
افراد  با اشاره به بحث خطبه های قبل در خصوص  ویژگی های  وی 
بهشتی افزود: افراد بهشتی در همین دنیا نیز قابل شناسایی هستند و 
می توان با آنها زندگی کنیم تا آنها در روح و روان ما تأثیر بگذارند و ما 
هم بهشتی شویم آنقدر وقت زیادی نداریم چرا که به عمر خود واقف 

نیستیم و با سرعت باید آماده انتقال از این دنیا باشیم.
از  یکی  عادالنه  شهات  ادای  برای  قیام  افزود:  کرمان  جمعه  امام 
جامعه  در  عدالت  اقامه  موجب  که  است  بهشتی  افراد  ویژگی های 
می شود. اما اگر کسی کتمان شهادت کند وقتی صحنه ای را می بیند 
و می داند حق با چه کسی است و از او دفاع نکند و توجیه کند که 

چرا برای خود دردسر درست کنم، این فرد، نسبت به عدالت و نسبت 
به حقوق دیگران بی تفاوت است و یک ظلم بزرگ را انجام داده است. 
قرآن کریم به ما دستور داده است که شهادت را کتمان نکنیم و از 

حق دفاع کنیم چراکه یک اصل در فرهنگ دینی ما است.
وی با اشاره به اینکه ما مأمور دفاع از حق هستیم، اظهار کرد: یکی 
از مراحل دفاع از حق، درست تحقیق کردن است تا به شناخت الزم 
و کافی برسیم. گاهی اوقات به اسم دفاع از حق ممکن است از باطل 
دفاع  راه  باید  همچنین  کنیم  دفاع  کامل،  تحقیق  با  لذا  کنیم  دفاع 

درست از حق را پیدا کنیم و به آن عمل کنیم.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با بیان این مطلب که نقطه مقابل 
دفاع از حق، جبهه گیری در مقابل حق است، تصریح کرد: در تاریخ 
پر است از کسانی که مقابل حق صف آرایی کردند، لذا اگر کسی به 
دنبال دفاع از حق است باید روح و روان فرد این آمادگی را داشته 
باشد در غیر این صورت حرکت در این مسیر برای وی سنگین است 
اما برای کسانی که آخرت را می طلبند، سهل و آسان است. امام علی 
)ع( فرمود »خداوند رحمت کند کسانی که حق را می شناسند و از 
آن دفاع می کنند و تمام تالش خود را در راستای دفاع از حق می 

گذارند«.
دالیل  این  از  یکی  افزود:  از حق،  دفاع  عدم  عوامل  به  اشاره  با  وی 
هواپرستی است، ممکن است در بیان و ظاهر خیلی خوب از حق دفاع 
می کند اما در عمل به دلیل غلبه هوا و هوس از حق دفاع نمی کند، 
گاهی اوقات فرد نسبت به حق شناخت کافی پیدا نمی کند و پیش 

داوری های غلطی هم خواهد کرد.
شهید  شهادت  گرامیداشت  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ایرانمنش، افزود: قیام خونین مردم تبریز که منجر به شهادت تعدادی 
از عزیزان شد، تسلیت می گوئیم همچنین والدت حضرت زهرا )س( 
را تبریک عرض می کنم که در این زمینه این روز را به زنان و مادران 

تبریک می گویم.
جمع  )س(  زهرا  حضرت  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  جمعه  امام 
تعقیب فضیلت ها  اظهار کرد: هر چه در  کننده همه خوبی ها است، 
امیدواریم  لذا  کنید  دنبال  بانو  بزرگ  این  در شخصیت  باید  هستید 
جامعه به نقش زن در سالمت خانواده و نقش های مهم دیگر توجه 

کند.
وی با اشاره به بحث انتخابات، اظهارکرد: تبلیغات انتخابات آغاز شد 
در این زمینه دو نکته بسیار مهم است؛ یکی حضور حداکثری است 

چراکه وظیفه شرعی و انسانی ما است لذا مجلس قوی می تواند به 
جامعه خدمت کند و مشکالت مردم را مرتفع کند همچنین مشارکت 
در انتخابات یک وظیفه انقالبی است و حضور مردم به معنای تقویت 

و حمایت از انقالب است.
نگهبان  که شورای  افرادی  گفت:  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
آنها را معرفی کرده است، صالحیت های الزم را داشته اند اما حد این 

صالحیت یکی نیست و باید فرد اصلح را انتخاب کرد.
اینکه در چهلمین سالروز شهادت سردار  به  با توجه  بیان کرد:  وی 
شما  و  است  کرمانی ها  افتخار  دالور  سردار  این  و  هستیم  سلیمانی 
مردم استان کرمان این شهید را از نزدیک خوب می شناسید. به نظر 
می رسد یکی از بهترین کسانی که می توان معرفی کرد، که از جنس 
این  ببینیم  باید  لذا  است  عزیز  شهید  این  جنس  کرد،  انتخاب  آن 

شهید چه ویژگی هایی داشت، همان ها را انتخاب کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های شهید سلیمانی عدم حضور 
در میز کار و حضور در میدان بود، افزود: کار بی منت و بی ادعا بودن 
یکی دیگر از ویژگی های این سردار شهید بود لذا فرد منتخب باید در 
میدان و بی ادعا باشد، نکته دیگر ویژگی شهید، پرکاری در راستای 
اطاعت از رهبری است لذا همه انرژی خود را صرف خدمت به مردم 
کرده است و به صرف نگاه جناحی به افراد رأی ندهید به معیارهای 

اصلی در انتخاب توجه کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان اخالص را یکی دیگر از ویژگی های 
شهید سلیمانی عنوان کرد و تصریح کرد: فرد منتخب باید مخلص 
باشد و برای خدا کار کند از طرف دیگر افراد متعهد به اخالق اسالمی 
انقالب  باشند، ویژگی دیگر سردار سلیمانی همیشه خود را بدهکار 

می دانست لذا نباید فردی را انتخاب کرد که طلبکار انقالب باشد.
و  دانست  سلیمانی  شهید  دیگر  ویژگی  را  دیانت  و  شجاعت  وی 
خود  محبوبیت  فدای  را  خود  دیانت  نباید  منتخب  فرد  کرد:  اضافه 
باید  لذا  بود  بودن ویژگی دیگر سردار شهید سلیمانی  انقالبی  کند، 
در  و  کنند  رهبری حرکت  در خط  که  کرد  انتخاب  را  انقالبی هایی 

روزهای سخت در کنار انقالب و رهبری باشند.
را  افرادی  باید  اینکه  به  اشاره  با  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
افزود:  باشند،  داشته  ایمان  الهی  نصرت  به  که  کنند  انتخاب  مردم 
توجه به مسائل اصلی یکی از ویژگی های افراد انقالبی است و باید فرد 
منتخب دشمن شناس باشد و در زمین دشمن بازی نکند نکته دیگر 

حفظ اتحاد در جامعه است که باید به آن توجه کند.

انتخابات  ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  رییس 
استان کرمان به آمار واجدین شرایط رای دادن 
نیز اشاره و اظهار کرد: امسال  در استان کرمان 
استان  در  نفر  هزار   100 و  میلیون   2 بر  افزون 
یازدهمین  کرمان واجدین شرایط رای دادن در 
که  بوده  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره 

بالغ بر ۶9 هزار نفر آنها رای اولی هستند.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  تقی زاده«  »عباس  دکتر 
دوره  یازدهمین  انتخابات  نزدیکی  به  اشاره  با 
مجلس شورای اسالمی و آمادگی استان کرمان 

استان  در  گفت:   انتخابات  این  برگزاری  برای 
کرمان 992 صندوق اخذ رای سیار و یک هزار 
۳28 صندوق ثابت اخذ رای برای دریافت آرای 

مردم استان کرمان در نظر گرفته شده است.
و  رای)ثابت  اخذ  شعب  تعداد  به  اشاره  با  وی 
در  کرد:  اظهار  شهرستان ها،  تفکیک  به  سیار( 
 ۴0 رابر  شهرستان  شعبه،   ۶۵ بافت  شهرستان 
شهرستان  شعبه،   ۴۵ ارزوئیه  شهرستان  شعبه، 
شعبه،   ۵2 ریگان  شهرستان  11۷شعبه،  بم 
شهرستان فهرج ۴۳ شعبه و شهرستان نرماشیر 

۵۳ شعبه اخذ رای وجود دارد.
رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
کرمان ادامه داد: همچنین در شهرستان جیرفت 
شعبه،   ۷2 عنبرآباد  شهرستان  شعبه،   21۵
انار  رفسنجان 19۵ شعبه، شهرستان  شهرستان 
2۶ شعبه، شهرستان زرند 11۶ شعبه، شهرستان 
 1۷8 سیرجان  شهرستان  شعبه،   28 کوهبنان 
شهرستان  شعبه،   ۶۴ بردسیر  شهرستان  شعبه، 
 88 کهنوج  شهرستان  و  شعبه   ۷9 شهربابک 
شعبه، شهرستان سیرجان 80 شعبه، شهرستان 
رودبار 99 شعبه، شهرستان قلعه گنج 82 شعبه، 
شهرستان فاریاب ۴۵ شعبه، شهرستان راور ۳۶ 
شعبه و در شهرستان کرمان ۴۳2 شعبه اخذ رای 

در روز دوم اسفندماه فعال خواهند بود.
در  دادن  رای  شرایط  واجدین  آمار  به  تقی زاده 
استان کرمان نیز اشاره و اظهار کرد: امسال بالغ 
استان کرمان  در  نفر  هزار  و 100  میلیون  بر 2 
دوره  یازدهمین  در  دادن  رای  شرایط  واجدین 
انتخابات مجلس شورای اسالمی هستند که بالغ 

بر ۶9 هزار نفر آنها رای اولی می باشند.
یازدهم  دوره  انتخابات  برای  کرد:  تصریح  وی 
نفر  هزار   ۴0 از  بیش  اسالمی  شورای  مجلس 
و  فرمانداران  نمایندگان  اعضای شعب،  قالب  در 
بخشداران، محافظان شعب و صندوق های رای، 
بازرسان شعب، اعضای هیات نظارت و نمایندگان 

همکاری  انتخابات  برگزاری  امر  در  نامزدها 
می کنند.

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
کرمان با بیان این مطلب که فرایند انتخابات 2۵ 
مرحله است، ادامه داد: از 2۵ مرحله انتخابات 2۳ 
مرحله آن الکترونیکی و 2 مرحله آن که اخذ رای 
و شمارش آرا می باشد، به صورت دستی انجام 

خواهد شد.
وی با تاکید برآنکه در هیچ شعب استان اخذ رای 
از  یک  هیچ  در  کرد:  اظهار  نداریم،  الکترونیکی 
شعب اخذ رای در سطح استان کرمان، اخذ رای 
و شمارش آرا الکترونیکی نخواهد بود اما مرحله 
آنالین  و  الکترونیکی  به صورت  افراد  تشخیص 

انجام می شود.
گفت:  انتخاباتی  نامزدهای  به  خطاب  تقی زاده 
در  تبلیغات  برای  نقاطی  شهرداری ها  سوی  از 
آنها  طرفداران  و  کاندیداها  لذا  شده  گرفته  نظر 
تبلیغات را در محل های مجاز نصب کنند که در 
این راستا نیز در شهر کرمان حدود ۴۳0 نقطه 
برای تبلیغات کاندیداها در نظر گرفته شده است.

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
از  شکایتی  مردم  اگر  کرد:  خاطرنشان  کرمان 
به  می توانند  دارند  کاندیداها  احتمالی  تخلفات 
هیات نظارت یا فرمانداری ها یا بخشداری مراجعه 

و مدارک و مستندات خود را ارایه دهند.

امام جمعه کرمان:

 به ویژگی های شخصیتی سردار سلیمانی برای انتخاب کاندیدای اصلح توجه شود

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان خبر داد:

بیش از دو میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن در استان کرمان

خبر
مدیر کل کمیته امداد کرمان 

هشدارداد:
بحرانی بودن وضعیت هزار خانواده 

تحت پوشش کمیته امداد کرمان  

پوشش  تحت  خانواده  هزار  وضعیت  گفت:  کرمان  امداد  کمیته  مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در استان کرمان بحرانی است.

بسیج  اندیشه ورزی  جلسه  در  صادقی  یحیی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
پوشش  تحت  کرمان  استان  خانوارهای  درصد   10 کرد:  اظهار  کارمندان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در معرض آسیب های اجتماعی هستند که 

باید مشاوره و هدایت شوند.
امام  امداد  ادامه داد: وضعیت هزار خانواده دیگر تحت پوشش کمیته  وی 

خمینی )ره( در استان کرمان بحرانی است.
در  طرحی  شد:  یادآور  کرمان  استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیر 
کمیته امداد وجود دارد که در ازای هر خانواده بحرانی تحت پوشش کمیته 
یک مدیر قرار دارد که کار مشاوره ای و هدایتی انجام می دهد که نیاز است 

هیات های اندیشه ورز در این امر به کمک بیایند.

توفان شن ۳۰ میلیارد تومان به 
زیرساخت های ریگان خسارت وارد کرد

 
این  اهالی  سالمت  شرایط  ریزگردها  غلظت  اینکه  بیان  با  ریگان  فرماندار 
شهرستان را بسیار خطرناک کرده است گفت: گرد و غبار شدید و توفان شن 

طی هفته گذشته ۳0 میلیارد تومان به ریگان خسارت وارد کرد.
امین باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه 1۵0 روستای 
ریگان در محاصره گرد و غبار شدید و ریزگردها قرار دارد افزود: ریزگردها 
عالوه بر کندی عبور و مرور در محور ترانزیتی ریگان به چابهار راه ارتباطی 

۶۴ روستای این شهرستان را مسدود کرده است.
وی تاکید کرد: بروز پدیده ریزگردها طی هفته گذشته تاکنون در ریگان 
شرایط این شهرستان را بسیار خطرناک و ۴۵ نفر از اهالی این منطقه را 

راهی مراکز درمانی کرده است. 
فرماندار ریگان اظهارکرد: ستاد بحران ریگان به دلیل بروز گرد و غبار شدید 

در فرمانداری این شهرستان تشکیل شده است.
و  طبیعی  منابع  های  طرح  اجرای  کندی  و  پاشی  مالچ  پروژه  توقف  وی 

آبخیزداری را دلیل افزایش گرد و غبار در این شهرستان دانست.
این  در  بادی  فرسایش  بحران  های  کانون  اینکه  بیان  با  ریگان  فرماندار 
شهرستان در حال افزایش است گفت: این امر بر هجوم شن های روان در 

روستاهای ریگان افزوده است.
باقری تصریح کرد: شهرستان ریگان بعد از خوزستان دومین نقطه کانون 
این  به  زیادی  خسارات  ساالنه  که  است  کشور  در  بادی  فرسایش  بحران 

شهرستان وارد می کند.
شهرستان ریگان بعد از خوزستان دومین نقطه کانون بحران فرسایش بادی 

در کشور ماست که نیمی از سال توفان دارد.
گرد و غبار تا کنون 1۶ روستای شهرستان ریگان  را خالی از سکنه و 1۵0 

روستا را نیز در محاصره خود قرار داده است.

کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیر مجاز در بم
فرمانده انتطامی بم گفت: تعداد 1۶ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال به 

همراه لوازم جانبی در بم کشف و ضبط شد.
کرمان،   از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ نجفی ، فرمانده انتطامی بم گفت: تعداد 1۶ دستگاه ماینر استخراج 
ارز دیجیتال به همراه لوازم جانبی به ارزش یک میلیارد ریال در یک زیر 

زمینی در بم کشف و ضبط شد.
نجفی افزود: مامورین پلیس آگاهی بم موفق شدند از یک خانه که تعداد 
1۶ دستگاه ماینر غیر مجاز زیرزمین که به صورت غیر قانونی برق شهری را 

مورد استفاده قرار می دادند کشف و ضبط نمایند.
او تصریح کرد: استفاده از دستگاه های غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال نیاز 
به مصرف برق زیاد دارد بنا براین افراد سود جو که به صورت غیر قانونی 

اقدام کنند پلیس با آن ها بر خورد قاطعانه خواهد داشت.
مقامات  تحویل  و  دستگیر  متهم  نفر  یک  راستا  این  :در  کرد  اظهار  نجفی 

قضایی شد.

شرایط  با  متناسب  که  مقرراتی  و  قوانین  گفت:  کرمان  استاندار 
استان ها نیست باید حذف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در جلسه اندیشه ورزی 
بسیج کارمندان بیان کرد: هیات های اندیشه ورز باید مشکالت مردم 

را با خالقیت و ابتکار مرتفع کنند.
موجب  دستورالعمل ها  و  مقررات  و  قوانین  از  برخی  افزود:  وی 
افزایش زمان عملیاتی  طوالنی تر شدن صدور مجوزها و در نهایت 

شدن طرح ها و پروژه ها می شود.
استاندار کرمان گفت: قوانین باید بر اساس مناطق و شرایط آب و 
هوایی تصویب شود بنابراین برای مرتفع کردن آن هیاتی در کشور 

تحت عنوان مقررات زدایی تشکیل شده است.
فدایی تصریح کرد: بسیار از مشکالت ما وجود مقررات زیاد و متناقض 
گیج  مقررات  ازدیاد  دلیل  به  نیز  ادارات  کارمندان  حتی  که  است 

می شوند.

استاندار کرمان ادامه داد: قوانین و مقرراتی که متناسب با شرایط 
استان ها نیست باید حذف شوند مثاًل در جنوب استان کرمان افرادی 
هستند که بیش از ۳0 سال زمین کشاورزی دارند و در آن فعالیت 
می کنند اما زمینشان هنوز سند ندارد ضمن اینکه دولت چند سال 
پیش قوانینی تصویب کرد که زمین های فاقد سند جزو اراضی ملی 

محسوب می شوند.
برای  وقتی  دارند  را  این مشکالت  که  داد: کشاورزانی  ادامه  فدایی 
استفاده از تسهیالت برای ارتقای کشاورزی خود اقدام می کنند با این 
پاسخ روبه رو می شوند که این زمین ها دولتی هستند و تسهیالت به 

آنها تعلق نمی گیرد.
وی یادآور شد: ما هر چه بتوانیم از سیستم های الکترونیکی استفاده 
کنیم کار مردم سریع تر انجام می شود مشکل ما سخت افزاری نیست 
بین  هماهنگی  عدم  همچنین  و  داریم  نرم افزاری  مشکل  ما  بلکه 

دستگاه ها نیز مشکل دیگر ما است.

استاندار کرمان:

مقرراتی که متناسب با شرایط استان ها نیست باید حذف شوند  
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

چطور یک استارت آپ را شروع کنیم؟ 
سرویس اقتصادی کرمان امروز

در عصر تکنولوژی و فناوری اطالعات که هر لحظه 
وسایل و امکانات جدیدی وارد زندگی مردم می شود؛ 
راه اندازی کسب و کاری با درآمد باال یک ضرورت است. 
به خصوص برای نسل جوانی که حوصله انجام کار های 

روزمره را ندارند.
 اما چگونه باید یک استارت آپ را شروع کرد؟

برای این کار باید جلوتر از زمان خود زندگی کنید. 
در واقع شرط موفقیت در یک استارت آپ این است که 
خوب نیاز جامعه را بشناسید و زودتر از دیگران به آن 

پاسخ بدهید.
کسی که بخواهد سهمی در دنیای مدرن داشته باشد، 
آینده نگری و  با  و  باشد  از هم عصران خود جلوتر  باید 
یافتن نیاز های ۵ یا ۱۰ سال آینده، پاسخی برای این 
باید از خود بپرسد که دنیا چه  نیاز ها پیدا کند. دائماً 
پیدا  نیاز  چیز هایی  چه  به  مردم  و  دارد  کم  چیزی 

می کنند؟
تنها فکر کردن کافی نیست بلکه باید فهرستی تهیه 
کرده و آنچه به نظر مهم می رسد مکتوب کنید. صحبت 
کردن با مردم، پرسیدن، تفکر نوآورانه از مواردی است 

که به شکل گیری استارتاپ کمک می  کند.
اهمیت مشاوره

پس از آن باید طرح اولیه تهیه کرد و ایده موردنظر را 
پرورش داد. اما این کار با مشورت گرفتن از افراد خبره 
سال  سال های  حوزه،  هر  مشاوران  می شود.  ثمربخش 
در آن حرفه تخصص دارند و می توانند ایده های ناب و 

بهتری به شما هدیه دهند.
برای شروع باید در مورد طرح خود  حداقل با ۱۰۰ 
ایده شما تخصص دارند صحبت کرد  نفر که در مورد 
نقاط مثبت  بتوان  تا  یادداشت نمود  را  و نظرات آن ها 

و منفی هر کدام را یافته و در جهت اصالح آن برآمد.
در جستجوی سرمایه گذار

بعد از مشاوره های فراوان، بار دیگر طرح و ایده خود 
و هدفمند  منسجم  به یک طرح  تا  کرده  بازنویسی  را 
تبدیل شود. سپس به دنبال شریک یا سرمایه گذار باید 
گشت تا با طرح شما همراهی کند و برای موفقیت به 
شما کمک کند. برای جلب نظر سرمایه گذار الزم است 
تصویر روشنی از طرح و میزان سود آن برای او ترسیم 

کنید تا او به درستی تصمیم گیری کند.
مرحله بعدی ثبت شرکت خود در سازمان وابسته به 
خصوص  در  شما  ایده  است  ممکن  است.  شرکت  آن 
به  شرکت  ثبت  برای  و  باشد  اینترنتی  تاکسی های 
استارتاپ ها  برخی  کنید.  مراجعه  تاکسی رانی  سازمان 
و  علم  پارک  به  می توانند  خود  ایده  ثبت  برای  هم 

فناوری رفته و کار خود را ثبت کنند.
بازاریابی

استارتاپ،  ثبت  و  فرایند جلب سرمایه گذار  در طول 
گامی  چند  را  آن  و  کنید  عملیاتی  را  خود  ایده  باید 
بدانند که چه چیزی  اجازه دهید همه  ببرید.  به جلو 
یک  اندازی  راه  مراحل  مهم ترین  از  یکی  ساخته اید. 

کسب و کار مناسب یافتن مخاطب و بازاریابی برای 
آن است. باید به دنبال افرادی باشید که ایده شما به 
مثبتی  بازخورد های  اگر  می کند.  کمک  آن ها  زندگی 
گرفتید، سرعت کار خود را بیشتر و دامنه مشتری های 
مخاطبان  بازخورد  اگر  اما  کنید.  گسترده تر  را  خود 
منفی بود، نگران نباشید. بسیاری از شرکت های موفق 
را  موجود  مشکالت  و  اصالح  را  خود  ایده  بار  چندین 
دنبال مشتری  به  دوباره  اصالح،  از  بعد  حل می کنند. 
بروید و او را متقاعد کنید که ایده شما، زندگی آن ها را 

دگرگون می کند.
خود  ایده  بار  چندین  موفق  شرکت های  از  بسیاری 
از  بعد  می کنند.  حل  را  موجود  مشکالت  و  اصالح  را 
متقاعد  را  او  و  بروید  دنبال مشتری  به  دوباره  اصالح، 

کنید که ایده شما، زندگی آن ها را دگرگون می کند
استارتاپ،  یک  معرفی  بستر های  بهترین  از  یکی 
استفاده از شبکه های مجازی است. البته تنها ایجاد یک 
صفحه اختصاصی کافی نیست. بلکه باید با تبلیغات در 
معرفی  دیگران  به  را  خود  مشابه،  صفحات  و  کانال ها 

کرده و آن ها را مجبور به بازدید از صفحه خود کنید.
سعی کنید هر هفته یا هر ماه ۵ درصد به مخاطبان 
خود اضافه کنید. البته در کنار بازاریابی، باید دائماً ایده 
خود را بازنگری کرده و نواقص موجود را مرتفع کرد. 
اگر این کار ها را به صورت چند سال )حداقل ۴ سال( 
ادامه دهید، مشتری شما میلیونی شده و محصول شما 
تبدیل به برندی عمومی خواهد شد. به این صورت شما 
در کمتر از ۵ سال استارتاپی ایجاد کردید که ماهیانه 
میلیون ها تومان به حساب شرکت واریز شده و در کار 

خود موفق شده اید.

آگهی فقدان سند مالکیت 
احتراما طبق درخواست شماره 30292- 98/11/16 خانم نیلوفر حسینی 
پور وکیل خانم معصومه صادقی پاسیبی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
1 تاریخ تولد 1352/01/14 دارای شماره ملی 2993325035 مالک ششدانگ پالک 488 
فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 500084 
سری ب سال 90 که در صفحه 319 دفتر امالک جلد 111 ذیل شماره 25065 صادر و 
تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ   استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند 
نموده  المثنی  مالکیت  سند  و درخواست  مفقود  علت جابجایی  به  مزبور  مالکیت پالک 
در یک  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده 120  اصالحی  تبصره یک  اصالح  باستناد  لذا 
نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از 
ارائه اصل  اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن  به  انتشار آگهی 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/11/27

1649 م/الف
محمود مهدی زاده 
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نیلوفر حسینی  98/11/6 خانم  طبق درخواست شماره 29171-  احتراما 
پور وکیل آقای علی اصغر حسینی پور فرسنگی فرزند اکبر شماره شناسنامه 153 تاریخ 
از کل  مالک 32  ملی 4322028330  دارای شماره  قزوین  از  تولد 1343/03/02 صادره 
سهم 480 به عنوان مالک سی و دو سهم مشاع از چهارصد و هشتاد سهم موضوع سند 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   94 سال  الف  سری   167069 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت 
اکبر  فرزند  فرسنگی  پور  فرشته حسینی  خانم  و  ثبت گردیده   139520319078011942
ملی  شماره  دارای  کرمان  از  صادره   1341/09/21 تولد  تاریخ   179 شناسنامه  شماره 
از  مشاع  سهم  شانزده  مالک  عنوان  به   480 سهم  کل  از  سهم   16 مالک   2992041998
از 1783 اصلی بخش 3 کرمان  چهارصد و هشتاد سهم ششدانگ پالک 13589 فرعی 
دفتر  شماره  با   94 سال  الف  سری   135980 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع 
برگ    دو  تسلیم  ضمن  گردیده  تسلیم  و  صادر   139620319078002264 الکترونیکی 
استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت نامعلوم 
تبصره یک اصالحی  باستناد اصالح  لذا  نموده  المثنی  مالکیت  مفقود و درخواست سند 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در  غیر 

این صورت  پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/11/27

1648 م/الف
محمود مهدی زاده 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

یادداشت های 
گاه و بی گاه

چه دیر 
پس از نزدیک به سی سال دوندگی و کار شبانه روزی سخت 
در کوچه و خیابانهای شهر امروز بنا به دستور مدیریت راس 
ساعت آغاز کار پا به محیط اداری گذاشتم وقتی به آنجا وارد 
شدم میزی دیدم که پشت آن یک صندلی بود و آنگاه که نام 
خود را روی میز دیدم تازه فهمیدم آن میز و صندلی مال من 
است. با کمال تعجب و با شوق و ذوق تند رفتم و روی صندلی 
نشستم و شروع به وارسی کشوهای روی میز کردم. قلمی و 
چند برگ کاغذ برای نوشتن دیدم دیگر پنداری به آرزویم 
رسیده بودم چون به امکانات دیگر روی میز نگاه هم نکردم 
اندکی که نشستم گرمای مطبوع محیط کار مرا بر آن داشت 
تا لباس گرم خود را بیرون آورم و در این موقع بود که چشمم 
به دستگاه تصفیه آب روی میزم افتاد و با خود گفتم به به نور 
علی نور! کور از خدا چه می خواست دو چشم بینا! در همین 
حین با گوشهایم آهنگی مالیم شنیدم که محیط کارم را درست 
مطابق خواسته ام می کرد پس کاغذ را برداشتم و همانگونه که 
در ذهنم خاطرات سخت کاری سالهای قبل را مرور می کردم 

آهی کشیدم و نوشتم؛ حیف چه دیر...

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

هیاهوی

 زندگی

از دلتنگی هایت که حرف می زنی گریه 
نمی کنم گرچه درونم آتش گرفته است صبورانه نگاهت 
ی  آستانه  در  که  کنی  باور  تا  زنم  می  لبخند  و  کنم  می 
انفجار فرصت برای شکفتن هست و  وقت برای تبسم. در 
آستانه ی هر بار دیدنت زخم های زندگی را به فراموشی 
می سپارم و به اندوهی که از چشم تو می بارد در کمال 
دست  روی  از  دست  تا  زنم  می  لبخند  احترام  و  ادراک 
تو  خاطر  به  بگیری.  آغوش  به  را  ات  زندگی  و  برداشته 
سگرمه ها به انبساط رسیده و سایه ها تبدیل به آفتاب شده 
اند. دست از تو برنمی دارم حاال که قرار است یک همسفر 
و  ببخشی  التیام  هایم  خستگی  به  است  قرار  وقتی  باشی. 
شاخه های خشکیده ی انگیزه را به شکوفه های صورتی 
اگر  و  زند  می  شهر  به  تو  ی  خانه  از  کنی. صبح  دعوت 
پنجره را باز نکنی و به شهر نگاهی نیندازی به راستی همه 
این معجزه ای است که  در تاریکی مطلق فرو می رویم. 
بی  از آن  فقط خودت  و  داده  قرار  تو  خداوند در وجود 
خبر هستی. تو را به هیچ قیمتی از دست نخواهم داد. تو هم 
برای تسکین دردهایت زنجیر از پای باز کرده و با پاهای 
کنی  پیدا  آرامش  تا  برو  راه  زندگی  چمنزار  روی  برهنه 
بسپار.  زندگی  در آغوش  را  رها شدن خود  آستانه  در  و 
هایی  فاصله  خط  فقط  دردها  است  زیبایی  از  پر  زندگی 
هستند که نقطه های خالی ذهن را پر کنند. زندگی را نباید 
کنار گذاشت من در نگاه تو فقط لبخند می زنم که دست 
نیستی  من  لبخند  مدیون  تو  برنداری  خویش  فرداهای  از 

مدیون خوبی های خودت هستی.
شهر می رقصد و با یاد تو دنیا دارد 

شب که جا مانده از آواز تو فردا دارد 
این کویر و خستگی هایش مدام 

در هیاهوی تو دریا دارد

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از کاهلی همگانی در مجموعه های دولتی و غیردولتی برای جذب گردشگر و وضعیت صنعت گردشگری در استان؛

کاهلی در گردشگری محرز است

اشاره:
تالشی  هیچ  و  نیست  کرمان خوب  گردشگری  حال 
هم برای بهبود اوضاع گردشگری این استان انجام نمی 
شود! این در حالی است که هر کدام از شهرستان های 
این استان ظرفیت های عظیمی در زمینه گردشگری 
و جذب توریست دارند. نگاهی به سخنان نگران کننده 
هر  اگر  دهد  می  نشان  باره  این  در  استان  مسئوالن 
چه زودتر به داد این صنعت در استان نرسیم، بسیاری 
از  کرمان  در  عید  ایام  در  گردشگری  های  فرصت  از 
دست می رود. فریدون فعالی،مدیرکل میراث فرهنگی 
کرمان می گوید:گردشگری با بحران مواجه شده است 
و در این شرایط آژانس های مسافرتی کرمان استقبال 
نیاورده  بعمل  تهران   نمایشگاه گردشگری  از  چندانی 
مسافرتی  آژانس   ۱۴۰ از  مسافرتی  آژانس  سه  تنها  و 
استان کرمان  به این نمایشگاه آمده اند. در صورتی که 
آژانس های مسافرتی استان یزد تمام سالن  نمایشگاه 
تهران  را قبضه کرده اند. در همین زمینه گزارشی تهیه 

شده که در ادامه  قابل مطالعه است
حرف زدن  با چشم  بسته

از شمالی ترین نقطه استان تا جنوبی ترین آن، اسم 
هر کدام  به میان می آید، مجموعه ای از ظرفیت های 
بندد.  تاریخی و طبیعی در مقابل چشم ها نقش می 
توانمندی هایی که بسیاری از استان های کشور آرزوی 

در صنعت  غوغایی  تا  دارند  را  ظرفیتی  داشتن چنین 
گردشگری بپا کنند. 

ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، دشت لوت و کلوت های 
مجموعه  سیرچ،   اسکی  پیست  راین،  ارگ  شهداد، 
سیرجان،  سنگی  باغ  رفسنجان،  موزه  گنجعلیخان، 
عظیم  گنج  از  بخشی  و...تنها  کرمان  سرتاسری  بازار 

کرمان  حال  این  با  است.  کرمان  استان  گردشگری 
و هم در  تبلیغات  در  با سایر شهرها هم  مقایسه   در 
این  در  دارد.  زیرساخت های گردشگری ضعف جدی 
شهر، شور و شوق و هیچ برنامه بکرو ایده جذابی و یا 
حتی هماهنگی میان هتل ها، آژانس ها و راهنمایان 
گردشگری برای جذب توریست وجود ندارد. گو اینکه 

ارگان های دولتی در بخش های خصوصی  در کنار 
هم انگیزه کافی برای تالش بیشتر در این حوزه دیده 

نمی شود.
جای خالی آژانس های مسافرتی کرمان در 

نمایشگاه گردشگری تهران
نمایشگاه ها محمل خوب و فرصت مناسبی  همواره 
برای کسب تجربه و معرفی دستاوردها و توانمندی ها 
نمایشگاه  نمایشگاه،  این  اگر  به ویژه  آید  به شمار می 
گردشگری هم  باشد. در کرمان در مجموع ۱۴۰ آژانس 
مسافرتی و گردشگری وجود دارد که از این میان فقط 
3 آژانس مسافرتی در نمایشگاه گردشگری تهران غرفه 

اجاره کرده اند.
در  کرمان  فرهنگی  میراث  فعالی،مدیرکل  فریدون 
گفتگو با " کرمان نو" گفت::گردشگری با بحران مواجه 
شده است و در این شرایط آژانس های مسافرتی کرمان 
استقبال چندانی از نمایشگاه گردشگری تهران  بعمل 
آژانس   ۱۴۰ از  مسافرتی  آژانس  سه  تنها  و  نیاورده 

مسافرتی استان کرمان  به این نمایشگاه آمده اند. 
به گفته فعالی این در حالی است که مثال در  سالنی 
آژانس های  دارند،  حضور  یزد  استان  غرفه های  که 
بازدید  ورود هر  با  و  قبضه کرده اند  را  مسافرتی سالن 
کننده، بسته سفر نوروزی به یزد را پیشنهاد می دهند.

سخن آخر
آژانس های مسافرتی و گردشگری نقش بسیار مهم 
را  منطقه  یک  به  گردشگر  جذب  در  گذاری  تاثیر  و 
دارند، بنابراین مسئوالن و مدیران این مراکز باید تالش 
بیشتری در این حوزه داشته  باشند. اما آنچه  که  مهم 
دفاتر  تکاپوی  کنار  در  که  است  این  رسد  می  نظر  به 
آژانس های مسافرتی در این زمینه باید زیرساخت ها 

نیز در استان فراهم و آماده باشد.

   نگاهی به سخنان نگران کننده مسئوالن استان در زمینه وضعیت گردشگری کرمان 
نشان می دهد اگر هر چه زودتر به داد این صنعت سبز در استان نرسیم، بسیاری از 
فرصت های گردشگری در ایام عید در کرمان از دست خواهد رفت. فریدون فعالی، 
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان می گوید: گردشگری با بحران مواجه شده است و حتی 
در این شرایط آژانس های مسافرتی کرمان استقبال چندانی از نمایشگاه گردشگری تهران 
به عمل نیاوردند و در مقایسه با استان های همسایه تکاپوی چندانی برای معرفی جاذبه 

های کرمان دیده نمی شود و...
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فرهنگ و ادب

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

با  نوجوانان  و  جوانان  ویژه  به  جامعه  از  اقشاری  زندگی 
کمترین مشکالت و مصائب گاه به یاس ختم می شود که در 
صورت بی توجهی به ارائه پادزهرهای مناسب، فردای این قشر 

حساس را به مرز نیستی می کشاند.
اشتهایی، جویدن  کج خلقی، کم تحملی، پرخاشگری، بی 
ناخن، پرسه زدن و راه رفتن با بی قراری، مجموعه نشانه ها و 
عالئم وجود استرس و ناامیدی در جوانان و نوجوانانی است 
که در میانه تغییرات هورمونی بدن، نگاه های کنجکاوانه و 
حساس والدین و حوادث ناجوانمردانه جامعه گرفتار شده اند. 
اختالالت روانی - رفتاری که آخرین آمار وزارت بهداشت هم 

آن را تایید می  کند.
چنانچه ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در این  باره اعالم کرد: ۲۳.۴ درصد از بالغان 
در ایران دچار یک اختالل روانپزشکی هستند که ۲۷.۶ درصد 
این افراد را زنان و ۱۹.۴درصد را مردان تشکیل می  دهند؛ از 
هر چهار نفر باالی ۱۵ سال یک نفر دچار اختالل روانپزشکی 
خانواده  نگرانی  موجب  همه  از  بیش  روزها  این  آنچه  است. 
ها شده و سرگردان به دنبال راه چاره ای می گردند اما در 
بسته  دِر  به  اجتماعی،  فضای  و  مسئوالن  توجهی  کم  سایه 

می خورند.
گروهی  به همیاری  نیاز  روانشناسان،  باور  به  که  موضوعی 
میان خانواده، رسانه و مسئوالن دارد تا بتوان با تشکیل گروه 
و  جوانان  فراغت  پرکردن  و  پرنشاط  فضای  ایجاد  درمانی، 

نوجوانان بر اساس میل آنان نه خانواده در کنار عدم پخش 
سونامی  جلوی  سدی  منفی  بار  با  هایی  سریال  و  ها  فیلم 

ناامیدی و یاس و آسیب های پیرو آن زد.
احساس بی آیندگی را دریابیم

اصغر کیهان نیا روانشناس بالینی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه زنان و خانواده ایرنا، علت ایجاد احساس یاس در میان 
قشری که قرار است نیروی فعال آینده کشور شود را اینگونه 
توضیح می دهد: هدف از درس خواندن دانش آموز و دانشجو، 
و  چالش  گونه  هر  از  عاری  و  روشن  ای  آینده  به  رسیدن 
مشکالت و کسب پایگاه اجتماعی است اما اتفاقاتی همچون 
ناپایداری اقتصادی و منازعات اجتماعی و بسیاری موارد دیگر 
که در ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم، احساس بی آیندگی 
و ناامیدی از آینده را در میان این قشر جامعه بوجود آورده 

است.
وی در تکمیل سخنان خود، به نمونه های بارز این احساس 
در جمالتی که نوجوانان و جوانان بر زبان می رانند اشاره می 
کند و می گوید: همین که عنوان می کنند »نتیجه این همه 
تحصیل بی کاری است یا چرا ازدواج کنم و یکی مانند خود را 
تحویل جامعه دهم!« حکایت از وجود احساس بی آیندگی در 
میان جوانان و نوجوانان دارد؛ اینها جمالتی است که از زبان 

مراجعه کنندگان خود شنیده ام و تصور واهی نیست. 
اخباری  انتشار  خانواده،  کتاب های  نویسنده  و  مشاور  این 
مربوط به جنگ و منازعات اجتماعی را هم در اشاعه یاس و 

ناامیدی بی تاثیر نمی داند.
های  رسانه  در  دائما  که  است  مواردی  اینها  وی،  گفته  به 
اجتماعی و مکتوب و تصویری و شنیداری تکرار می شود که 

باعث شیوع یاس سراسری و ناامیدی شده است. ضمن اینکه 
بی اعتمادی میان مردم و مسئوالن را رقم می زند؛ موضوعی 
و  داشته  اذعان  آن  به  بارها  هم  جمهوری  رئیس  معاون  که 

خواهان اعتمادسازی خواهان شده است.
عوامل همذات پنداری را برچینیم

یاس  اشاعه سم  از  پیشگیری  راهکارهای  درباره  نیا  کیهان 
این  دلیل  به  زیاد  کردن  ورزش  شود:  می  یادآور  ناامیدی  و 
که کامال فرد را از نظر جسمی و روحی به تعادل می رساند 
بسیار موثر است. شادی و نشاط هم درمانگر است اما وقتی از 
اینها یاد می کنیم نگاه ها به این سمت کشانده می شود که 

شادی کجا بود. همین صحبت، مسئولیت مسئوالن مربوطه 
را دو چندان می کند مبنی بر اینکه با ایجاد فضای با نشاط و 
شادی آور و عدم پخش برنامه ها و سریال های پر درد و آالم 

بتوانند این فضای ناامیدی را اندکی کنار بزنند.
وی خاطرنشان می کند: یادمان نرود انتشار فیلم و همچنین 
اقشار  برای  جراید  در  غم  و  چالش  و  آشوب  سراسر  مطلبی 
بر  ایجاد همذات پنداری می کند و همواره  مختلف جامعه، 
به  باید کسانی که  بر همین اساس  افزاید  آنان می  دردهای 
ارزیابی و کنترل این سریال ها و فیلم ها می پردازند حتما 
با یک روانشناس و جامعه شناس مشورت کنند تا بدآموزی 

ها کنار برود.   
در چیدمان اوقات فرزندان از آنان مشورت بگیریم

کانون  عنوان  به  هم  خانواده  شود:  می  متذکر  نیا  کیهان 
پرورش و رشد فرزندان، نخستین مدرسه آموزش خودکنترلی، 
مهارت های زندگی فردی و اجتماعی و بزرگترین مانع اشاعه 
اما  با فرزندان همراه و همگام باشند.  یاس است اگر والدین 
متاسفانه شاهدیم برنامه های فوق العاده برای پر کردن وقت 
تمایل  نه  شود  می  چیده  والدین  میل  به  جوان  و  نوجوان 
فرزندان. در صورتی که باید چیزهایی باشد که مورد عالقه و 

شادی بخش و روحیه بخش نوجوانان و جوانان باشد.
وی تاکید می کند: این نوع برنامه ریزی نوعی بی برنامگی 
به دنبال دارد و یکی از عوامل کشیده شدن این قشر فعال 
جامعه به سمت مصرف انواع مواد مخدر می شود. پس یادمان 
برای  هایی  حرکت  انجام  درمانی،  گروه  فضای  ایجاد  نرود 
باعث می شود شوک های  و هیجانی  روانی  و  انرژی  تخلیه 

مختلف افراد را ناایمن و موجبات فرار را فراهم نکند.

پادزهر ناامیدی در جوانان چیست؟
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شعر آئینی چیست؟ 

سرویس فرهنگی- مذهبی کرمان امروز

از منظر اسالم و قرآن، شاعر آیینی اصیل کسی است 
که شعرش حاصل جمع »تعهد ادبی« و »تعهد دینی و 

انسانی« باشد.
نام آور  ادیبان و شاعران  با بررسی و واکاوی زندگی   
پارسی زبان در می یابیم که بیشتر این بزرگان پیش و 
بیش از آنکه شاعر باشند، حکیم، فقیه، فیلسوف، مفسر، 
و محدث بوده اند و شعر و شاعری دغدغه و دل مشغولی 
اصلی آنان نبوده است، چنانکه سعدی در غزلی می گوید: 

»همه قبیله من عالمان دین بودند".
حال این سؤال پیش می آید که اگر بزرگان و عالمان 
شعر  چرا  نداشتند،  شاعری  و  شعر  دغدغه  دینی 
باید  پاسخ  در  گرایش چیست؟  این  راز  و  می سرودند!؟ 
گفت که عالمان دین هیچ گاه داعیه شاعری نداشته اند 
برای  مناسب  محملی  شعر  که  منظر  این  از  بیش تر  و 
رمزگشایی از دقایق فلسفی و عرفانی، رسانه ای قدرتمند 
و  تبلیغ  برای  تاثیرگذار  هنری  و  مردم،  با  ارتباط  برای 
ترویج معارف و آموزه های دینی و اخالقی است، به وادی 

شعر و شاعری کشیده می شدند.
چون  شاعری  فیلسوفان  و  عارفان،  عالمان،  واقع  در 
حکیم خیام نیشابوری، میرداماد، سهروردی)شیخ اشراق(، 
مال  حلی،  عالمه  سبزواري،  هادي  مال  بهایی،  شیخ 
عالمه  شبستری،  محمود  شیخ  کاشانی،  فیض  محسن 
الری،  آخوند  الهیجی،  فیاض  حکیم  الهوری،  اقبال 
میرزاحبیب  اصفهانی)کمپانی(،  غروی  محمدحسین 
نیشابوری،  ادیب  کمره ای،  نقی  علی  شیخ  خراسانی، 
بلخی،  سیداسماعیل  عالمه  همایی،  جالل الدین  عالمه 
الهی قمشه ای، عالمه طباطبایی، حضرت امام راحل و... 
از هنر شعر به عنوان وسیله ای در خدمت نشر و  اشاعه 
آموزه های اصیل وحیانی و قرآنی، مبارزه با جهل و خرافه 
و گزافه، و احیای کرامت های انسانی در جامعه استفاده 
می کردند. هم چنانکه نسل عالمان و عارفان روزگار ما 
نیز امروز در این مسیر روشن گام بر می دارند. عالمان و 
آملی،  آیت اهلل حسن حسن زاده  بزرگی همچون  عارفان 
مقام معظم رهبری، و... با مرور و بازخوانی زندگی این 
چهره های ماندگار به روشنی می توان دریافت که آوازه و 
شهرت آنان در سایر علوم عقلی و نقلی بسیار بیش تر از 
شعر و شاعری بوده است، ولی امروز – به هر جهت – 
صبغه شاعری بعضی از آنان همچون خیام و شیخ بهایی 
بر سایر وجوه علمی شان تفوق و برتری پیدا کرده است. 
آنچه که مسلم است بسیاری از این بزرگان تعلق خاطر 
جدی به شعر و شاعری نداشته اند تا جایی که در برخی 
از تذکره ها آمده است که اشعار آنان بعدها توسط مریدان 

و شاگردان شان گردآوری و منتشر شده است.
چرخه معکوس شاعری در روزگار ما

امروز اما با کمال تاسف این چرخه معکوس شده است. 
در این روز و روزگار هر کس که از راه می رسد و احساس 
می کند طبع شاعری دارد – بی نیاز از آموختن و فارغ 
از همه امور – و بدون آنکه ریاضت شاگردی در محضر 
بزرگان شعر و ادب را بر خود هموار کرده باشد، تنها و 
به شعر و شاعری می پردازد  به مدد »طبع روان«  تنها 
و به طور شبانه روزی وقت شریف کلمات را با تخیالت 
و توهمات خویش می گیرد، و از همه جالب تر اینکه – 
مکتب نرفته و درس نخوانده - در طرفهْ العینی به چاپ 

چند فقره کتاب نائل می شود!
در واقع بسیاری از شاعران روز و روزگار ما مصداق بارز 

این بیت ایرج میرزا هستند که گفت:
شاعری طبع روان می خواهد
نه معانی، نه بیان می خواهد!

ما  روزگار  شاعران  از  بسیاری  که  است  این  واقعیت 
جز »طبع روان« سرمایه دیگری ندارند. یعنی از شعر و 
شاعری فقط وزن و قافیه و ردیف را بلدند و الغیر. بدیهی 
است شاعری که از علوم زمانه خویش هیچ بهره ای نبرده 
به  پا  روان«  »طبع  و  جوان«  »بخت  به  اتکاء  با  تنها  و 
وادی ادبیات گذاشته است، در »صورت« متوقف می ماند 
و جز »زبان بازی« و »خیال پردازی« متاع دیگری برای 
عرضه کردن نخواهد داشت. چنین شاعری وقتی می بیند 
حرفی برای گفتن ندارد و دچار »فقر اندیشه« است، به 
ناگزیر در دام چاله صورت گرایی)فرمالیسم( محض سقوط 
در  نگری  سطحی  و  ابتذال  ترکستان  از  سر  و  می کند 
می آورد. در نتیجه عاشقانه هایش آیینه عریانی)اروتیک(، 
و  مضمونی  کژتابی های  و  غالی گری  آیینه  آیینی هایش 
بیهودگی  و  لودگی  آیینه  نیز  طنزش  شعر  و  اعتقادی 

می شود.
از  ناگزیر  مبتالست،  اندیشه«  »فقر  به  که  شاعری 
فرو  و  دلبرانگی کالم  و  به مشاطه گری  پرداختن صرف 
است.  زبان آوری  و  صنعتگری  چاله  و  چاه  در  افتادن 
چنین شاعری، گاهی نیز برای پنهان کردن ُمشت خالی 
خویش در عرصه شعر، در جاده ُمغلق گویی می افتد و 
»هیپنوتیزم«   طنطنه  پر  کلمات  جادوی  با  را  اهلل  خلق 
مرعوب می کند تا کسی نفهمد که حنایش رنگی ندارد! 
هیچ  او  تردستانه  پردازی های  پرده خیال  پشت  ولی 
این  نهایت همه  در  و  نیست  پنهان  و حقیقتی  حکمت 

شعبده بازی های ادبی، به هیچ و پوچ می انجامد. شگرد 
مرعوب کردن مخاطب با کاربرد واژگان دشوار و دیریاب، 
گونه  آن  عام.  مخاطب  کردن  خام  برای  است  شگردی 
پر  شاعر  فالن  اینکه شعر  علت  کند  تصور  مخاطب  که 
از  خارج  که  است  بزرگی  حرف های  نمی فهمد،  را  ادعا 
و  نیست  این گونه  آنکه  حال  اوست،  فهم  و  درک  دایره 
آرایش  و  پیچیده گویی، مشاطه گری  افراط در  با  شاعر 
کالم – چگونه گفتن - پرده ای بر روی بی دانشی خویش 

می کشد.
شعر هدف غایی و نهایی نیست   

آنچه که در آموزه های اصیل دینی مورد تاکید است، 
این است که نباید شعر غایت و نهایت تالش یک شاعر 
مسلمان باشد. نگاه قله های شعر پارسی به شعر و شاعری 
شعر  به  اقبال  عالمه  که  است  نگاهی  مشابه  دقیقا  نیز 

دارد:
شعر را مقصود اگر آدم گری است
شاعری هم وارث پیغمبری است

پارسی  با شکوه  قله های سربه فلک کشیده شعر  نگاه 
از جنس چنین نگاهی بوده است. هم چنانکه »اخوان« 
در  است؛  آدمی  بی تابی  محصول  شعر،   « است:  گفته 
قرار می گیرد.«  نبوت  پرتو شعور  در  آدمی  که  لحظاتی 
و شاعری  به شعر  یوشیج«  نو»نیما  بنیانگذار شعر  نگاه 
نیز نگاهی ارجمند و انسانی است. چنانکه در کتاب »در 
باره هنر شعر و شاعری« می گوید: »شاعری نیز مرتبه ای 
است که به اصطالح قدما باید آن را متصل به افق مالئکه 

تصور کنیم، یعنی حد بلوغ طبیعی نفس."
است  الزم  سوءبرداشت  از  پیشگیری  برای  اینجا  در 
بگویم که کسی ُمنکر این نیست که شعر باید از جوهره 
شعری و عنصر شاعرانگی و کیفیت ادبی برخوردار باشد. 

ولی فاجعه زمانی اتفاق می افتد که شعر برای یک شاعر 
تبدیل به هدف غایی و نهایی می شود و در دنیای او جای 

همه چیز را می گیرد.
مشخصه شاعر اصیل آیینی

از منظر اسالم و قرآن، شاعر آیینی اصیل کسی است 
که شعرش حاصل جمع »تعهد ادبی« و »تعهد دینی و 
انسانی« باشد. تعهد ادبی یعنی »چگونه گفتن«، یعنی 
صورت و ساختار و تکنیک. »تعهد دینی و انسانی« نیز 
یعنی در کنار چگونه گفتن، به »چه گفتن« بها دادن. 
یعنی شعرمان محصول تلفیق هنرمندانه »فرم و محتوا« 
گفتن«  »چه  و  گفتن«  »چگونه  از  مقبول  آمیزه ای  و 
باشد. یعنی ساختار، تکنیک و مولفه های زیباشناختی را 
در خدمت و استخدام مضمون و محتوای فاخر و ارجمند 
در آوردن. یعنی به شعر به چشم هدف »غایی و نهایی« 
برای  به عنوان وسیله ای  از هنر شعر  بلکه  نگاه نکردن، 

ابالغ پیام های انسانی و اخالقی بهره گرفتن.
شاعر  یک  و  معمولی  مذهبی  شاعر  یک  تمایز  وجه 
این نیست. شاعر مذهبی  مذهبی اصیل نیز چیزی جز 
پوسته  و  صورت  به  فقط  و  است  متوقف  »اسالم«  در 
اصیل  شاعر  اما  می کند،  توجه  مناسک(  و  دین)شعائر 
عمل  و  »ایمان  اهل  قرآن  در  خداوند  گفته  به  مذهبی 
توجه  دین  حقیقت  و  درونه  سیرت،  به  و  است  صالح« 
از  بسیاری  نگاه  از  که  است  مهمی  دقیقه  این  دارد. 
است.  مانده  پنهان  ما  روزگار  آیینی  و  دینی  شاعران 
ضروری  نکته  این  تأکید  و  یادآوری  دیگر  بار  اینجا  در 
صورت  به  که  نیست  شعری  تنها  دینی  شعر  که  است 
دین  بزرگان  ستایش  در  صریح  و  مستقیم  بی واسطه، 
سروده شده باشد. علیرغم چنین ذهنیتی، گاه اشعاری 
بدون »موضوع صریح دینی« و کدها و کلیدهای مذهبی 

و  از موضع  برخورداری  به خاطر  که  سروده می شوند 
 – دینی  آموزه های  از  ملهم  ارجمنِد  و  فاخر  مضمون 
ناصر  قصیده های  صائب،  و  حافظ  غزل های  همچون 
شعر  مصداق   - اعتصامی  پروین  قطعه های  و  خسرو، 
که  مثال اشعاری  برای  می آیند.  شمار  به  آیینی  اصیل 
تزویر  چون  موضوعاتی  با  و  اخالق  مکارم  محوریت  با 
ستیزی، مظلوم نوازی، احسان و نیکوکاری، نوعدوستی، 
تکریم ایتام یا احترام به والدین سروده شده اند، در نگاه 
اول و به اعتبار موضوع ممکن است از دایره شعر آیینی 
به معنای ُمصطلح امروز خارج باشند، حال آنکه به رغم 
دقیقا   – مضمون  و  موضع  نظر  از   - برداشتی  چنین 
چنین  که  شاعرانی  هستند.  آیینی  اصیل  شعر  مصداق 
موضعی دارند - حتی اگر شعرشان عاری از واژگان دینی 
دین  حقیقت  و  سیرت  اند، چون  آیینی  شاعر   – باشد 
است.  کرده  پیدا  تجلی  شکل  بهترین  به  شعرشان  در 
این چنین شعری ارزشمندتر از شعری است که فقط به 
صورت و پوسته دین توجه می کند و در مواردی نیز – 
با آموزه های  تقابل  – در  علیرغم داشتن موضوع دینی 

اصیل وحیانی و قرآنی است.
نمونه یک شعر آیینی اصیل

تعهد  از  است  آمیزه ای  اصیل،  آیینی  شعر  که  گفتیم 
ادبی و دینی. البته آنان که مرعوب نظریه های ادبی »از 
ما بهتران« هستند، هرگز چنین حرفی را بر نمی تابند 
و همچنان بر موضع خویش پای می فشارند که: »هدف 
غایی و نهایی شعر چیزی نیست جز زیبایی و التذاذ هنری 
محض«. پیروان چنین نظریه ای شاعرانی چون فردوسی، 
ناصرخسرو، نظامی، سعدی، اقبال الهوری، فرخی یزدی 
و پروین اعتصامی را به اعتبار اینکه اشعارشان آمیخته با 
تعهد و رسالتی انسانی است بر نمی تابند و از شاعرانی 
چون پروین به عنوان »ناظم« نام می برند. چنانکه دکتر 

محمدرضا شفیعی کدکنی می گوید:
برای  دارم  یا  می گویم  هذیان  من  که  نکنید  "خیال 
این  کالِم  جاِن  می دوزم.  پاپوش  وطنی،  مدرن  ناقدان 
خانم ها و آقایان در چهل سال اخیر، تقریبا، همین است 
که عرض کردم: »نماِز موج به سوی قبله گرداب است« 
شعر است و شعِر ناب، ولی تمام دیوان پروین اعتصامی 
تسلیم آن  نیست. محال است کسی  نظم است و شعر 
نظریه ها و نقدها شده باشد و شعِر پروین را شعر بداند. 
از خالقیِت شعری  نیمی  از  بیش تر  امروز  نظریه ها  این 
کمتر  در  کرده اند.  مسخ  فارسی،  زبان  در  را  ما  عصر 
این نوع نگرش به شعر  نفوِذ  یا محفلی است که  مجله 
و  نقد ها  این گونه  با همه سیطره ای که  اما،  نبینیم،  را 
نظریه ها بر فرهنگ ایرانی عصِر ما یافته اند، پروین باطل 
السحِر شعِر خویش را در برابر خیِل انبوِه َعزایم خوانان، 
عصای  همچون  شعرش،  و  سخنش  و  می دارد  عرضه 
موسی، حاصِل کوشش چهل ساله جادوگران را می  بلعد. 
به  روز  و  سال  به  سال  که  پروین،  عاشقان  انبوه  خیل 
روز در تزایدند، گواهان این پیروزی اند که این دخترِک 
معصوم با شعِر خویش، عمال، تمام این نظریه ها را باطل 
اعالم می کند؛ این است معجزه اصلی پروین اعتصامی.« 

)محمدرضا شفیعی کدکنی، با چراغ و آینه، ص۴۶۱.(
پروین  از  هوشیار«  و  »مست  عمیق  و  زیبا  قطعه 
آیینی  شعر  که  ادعاست  این  بر  صادقی  گواه  اعتصامی 
اصیل و نجیب، آمیزه ای است از »تعهد ادبی« و »تعهد 
دینی ـ انسانی«. شعری که نه مدح و منقبت است و نه 
سوگ و مرثیه، و به رغم عاری بودن از کدها و کلیدهای 
کلیشه ای شعر آیینی روزگار ما، شعری منبعث از جهان 

بینی اسالمی و صد در صد آیینی است. 
منبع: خبرگزاری اهل بیت)ع( ـ ابنا
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اجبار مبتالیان به کرونا 
برای خوردن سوپ الک پشت

کرونا،  ویروس  شیوع  اصلی  مرکز  چین،  ووهان  مرکز  بیمارستان 
بیماران بستری را وادار به خوردن گوشت الک پشت می کند.

قرنطینه  در  بستری  بیماران  تمامی  داد  گزارش  دیلی میل 
بیمارستان ووهان مجبورند شام گوشت الک پشت بخورند.

این در حالی است که تحقیقات اولیه صورت گرفته نشان می دهد 
ویروس کرونا 2019 که بسیار کشنده و خطرناک است از خفاش و 
مورچه خوار به انسان منتقل شده و هر 2 حیوان مزبور از وعده های 

غذایی پرطرفدار در این شهر و در کل چین محسوب می شوند.
پروتئین  از  مملو  را  الک پشت  چین  سنتی  طب  است  گفتنی 

توصیف می کند و آن را شفابخش بسیاری از بیماری ها می داند.

سوئیسی ها داروی درمان 
سرطان ریه را ساختند

شرکت داروسازی سوئیسی نوارتیس اعالم کرد که موفق به دریافت 
مجوز آمریکا برای بررسی سریع یک داروی جدید برای درمان نوعی 

سرطان ریه بدخیم شده است.
 به گزارش رویترز، داروی »کپماتینیب« نوعی مهارکننده سرطان 
است که اکنون برای مداوای نوعی سرطان ریه پیشرفته یا متاستاز 
شده دیگر در بیمارانی که قباًل تحت درمان دیگر قرار گرفته اند، 

مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شرکت نوارتیس در بیانیه ای گفت: »این دارو در صورت تایید اولین 
مداوا برای از بین بردن یک نوع سرطان ریه پیشرفته جهش یافته، 

که امکان شناسایی زودهنگام آن ضعیف است، خواهد بود.«

خودکشی احمقانه 
یک مرد به خاطر توهم کرونا

مردی که گمان می کرد به کرونا مبتال شده دست به خودکشی 
زد.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از رکنا، یک شهروند هندی پس از 
این که پزشکان در وجود او عفونتی شبه کرونا یافتند دست به 

خودکشی زد.
بنا به گزارش رسانه های هندی، یک ساکن شهر آندهرا پردیش در 
جنوب شرقی هند با اعتقاد به این که آلوده به مرض کرونا شده 

خود را کشت.
اقوام این شخص 50 ساله گفتند وی از سرماخوردگی و تب شکایت 
داشت و به درمانگاه انتقال داده شد ولی پزشکان مریضی وی را 
سرماخوردگی گفته بودند و برای او ماسک توصیه کردند اما خود 
این شخص به فکر این بود که مبتال به ویروس کرونا شده و پس 
از این که به خانه برگشت از تمام اعضای خانواده خود خواست تا 
با او تماس نگیرند و تنهایش بگذارند که پس از چند روز در کنار 

قبر مادرش خودکشی کرد.

مرد افغان را مقابل چشمان 
همسرش حلق آویز کردند

مرد افغانی در مقابل چشمان همسرش حلق آویز شد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از رکنا،  گروهی مرد مسلح وارد یک 
خانه در شهر تالقان افغانستان شده و زن 35 ساله ای را با ضرب 

چاقو به قتل رسانده و شوهرش را حلق آویز کردند.
این حادثه هولناک عنوان کرد که  پلیس در خصوص  سخنگوی 
تعدادی سارق مسلح به خانه زوج جوان دستبرد زده و پس از ربودن 
اموال با ارزش این خانواده زن جوان او را کشته و خودش را با شال 

از سقف آویزان کردند.
در حال حاضر پلیس رسیدگی به این پرونده مرموز را آغاز کرده 

است.

مرد معتاد از ترس
 مواد مخدر را بلعید

روزنامه ایران نوشت: عصر روز سه شنبه 22 بهمن، مأموران کالنتری 
106 نامجو، هنگام گشت در خیابان به مرد جوانی مشکوک شدند.

آنها پس از بازداشت مرد جوان او را به کالنتری منتقل کردند اما 
ساعتی بعد وی ناگهان حالش بد شد و مأموران کالنتری او را به 
بیمارستان منتقل کردند. اما لحظاتی بعد از انتقال مرد معتاد به 

بیمارستان وی جان باخت.
نخستین بررسی ها نشان داد که مرد جوان هنگام دستگیری برای 
اینکه مواد مخدر از او کشف نشود همه موادی که همراه داشته را 

بلعیده و بر اثر همین موضوع جان باخته است.

خبر از سوی وزیر کشور مطرح شد
اعالم دو زمان پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری دور دوم انتخابات

چگونه با کودکی که مشکل رفتاری دارد، برخورد کنیم؟

وزیر کشور تصریح کرد: یکی از مسائل محوری 
الزامات  و  مشارکت  موضوع  استانداران،  همایش 
مشارکت  موضوع  البته  بود؛  مشارکت  افزایش 
کشور  وزارت  کار  دستور  در  مستقیم  صورت  به 
نیست و نهادهای تبلیغاتی و رسانه ای و کسانی 
که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب 
و گروه ها و ستادهای نامزدها، باید در این زمینه 

فعال باشند.
در  فضلی،   رحمانی  عبدالرضا  ایسنا،  گزارش  به 
انتخابات  استانداران که در آستانه  پایان همایش 
برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره محورهای 
این همایش گفت: با توجه به اینکه تبلیغات برای 
انتخابات مجلس آغاز شده، نشست با استانداران 
برای بررسی و تحلیل مجدد فضای انتخابات و باال 
و  امنیت  قانونی،  اجرای  مشارکت،  نحوه  و  بردن 

سالمت در انتخابات بود.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به گزارشی که تا 
االن به بنده داده شده است از نظر امنیت، فضای 
انتخاباتی خوب است و از نظر تدارکات و پشتیبانی 
تمام  آموزشی  نظر  از  و  است  مهیا  امکانات  همه 

عوامل اجرا، آموزش الزم را دیده اند.
مسائل  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  فضلی  رحمانی 

محوری در این جلسه موضوع مشارکت و الزامات 
مشارکت  موضوع  البته  بود.  مشارکت  افزایش 
کشور  وزارت  کار  دستور  در  مستقیم  صورت  به 
نیست و نهادهای تبلیغاتی و رسانه ای و کسانی 
که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب 
و گروه ها و ستادهای نامزدها، باید در این زمینه 

فعال باشند.
این  با  داد؛  ادامه  زمینه  همین  در  کشور  وزیر 
وجود، به استانداران و فرمانداران، باتوجه به نقش 
هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند، تاکید 
و توصیه شد که فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه 
ای و دعوت به مشارکت از طریق مراجع و گروه 
های مرجع در استان های خود را تقویت کنند تا 

انتخابات با مشارکت باالیی برگزار شود.
وی درباره نحوه نظارت بر هزینه کرد نامزدها در 
انتخابات گفت: این موضوع اصالحیه ای بوده است 
انجام شد و چندروزی بیشتر  در قانون  که اخیراً 
نیست که به ما ابالغ شده است. در اجرای این مهم 
کنند  باز  حساب  باید،  نمایندگی  نامزدهای  همه 
و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه 
منابع را از طریق این حساب تامین کنند. بنابراین 
الزم است اقدامات حسابرسی روی آن اتفاق بیافتد. 

لذا در عمل نیاز به زمان متناسب خواهد بود.
وی در همین زمینه ادامه داد: با این وجود، وظیفه 
وزارت کشور، ابالغ این مصوبه است که ما به همه 
فرمانداری ها ابالغ کرده ایم. یکی از وظایفی هم 
تعیین  شده  گذاشته  کشور  وزارت  عهده  به  که 
میزان منابع الزم سرانه برای تبلیغات هر نامزد در 
انتخابات است که این را گفته ایم تا محاسبه  کنند 
ولی نحوه محاسبه و نظارت بر آن به دلیل آنکه 
به  نامزدها  امسال  زمان خیلی کوتاه است، حتماً 

صورت کامل نمی توانند دنبال کنند.
رحمانی فضلی گفت: توصیه ما به همه این است 
دهند  انجام  را  کار  این  توانند  می  هرچقدر  که 
چراکه قانون است، تا بعد از طریق دستگاه های 

نظارتی دچار اشکال نشوند.
گفت:  شرایط  واجدین  تعداد  درباره  کشور  وزیر 
که  را همچنان  رای   اخذ  واجدین شرایط  تعداد 
نفر  میلیون   5۷ از  بیش  ایم،  کرده  اعالم  قبال 

)5۷.92۸.159 ( است.
برخی  انتخابات در  داد: در صورتی که  ادامه  وی 
حوزه ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین ماه 
سال 99، بعد از سیزدهم؛ دو جمعه متوالی را در 
نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که 

هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
هم  انتخاباتی  تخلفات  به  رسیدگی  درباره  وی 
امیدواریم تخلفی صورت نگیرد، چرا  البته  گفت: 
که  همه باید به صورت قانونی و دقیق طبق قانون 
های  گروه  کشور  وزارت  در  ما  لکن  کنند.  عمل 
و  فعال شدند  قبل  ماه  از یک  داریم که  بازرسی 
تمام اقدامات و تمام رفتارها و اقدامات و عناصر 
نظر  در  را  نامزدها  خود  و  را  نامزدها  به  مرتبط 
داشته اند که تا االن گزارشات زیادی مبنی بر امر 

تخلف نداشته ایم.
خود  دهند،  می  گزارش  ما  به  مردم  گفت:  وی 
نامزدها و ستادهایشان هم گزارش می دهند که 
باید، بررسی و ارزیابی شوند و اگر مواردی باشد 
که از قانون تخلف شده باشد ما آنها را به مراجع 
صالحه معرفی می کنیم. ضمن اینکه قوه قضائیه 
امسال یک هیات پیشگیری از تخلف در استان ها 
تشکیل داده و بازرسی این کار را انجام می دهند 
و در کنار آن شورای نگهبان هم این نقش نظارتی 
را انجام می دهد. بنابراین هم شورای نگهبان به 
عنوان ناظر و هم قوه قضائیه به عنوان پیشگیری و 
هم وزارت کشور این کار را به عنوان مجری انجام 

می دهد.

با  برخورد  و چگونگی  کودکان  رفتاری  درباره مشکالت  روانشناس  یک 
آن ها، توضیحاتی داد.

سمانه بهزادپور روانشناس و مشاور در گفت وگو با خبرنگار حوزه ازدواج و 
خانواده گروه اجتماعی با شگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکالت رفتاری 
کودکان، اظهار کرد: مشکالت رفتاری کودکان معموال در سن 3 تا 6 سال 

بروز پیدا می کند.
او با بیان اینکه ایجاد مشکالت رفتاری در کودکان علت های مختلفی دارد، 
گفت: یکی از علت ها آن که مزاج سخت کودک است یعنی تنظیم خواب 

و تغذیه برخی از کودکان، از زمان تولدسخت است.
این روانشناس بیان کرد: این مزاج سخت باعث می شود برقراری تعامل با 
ایجاد مشکالت رفتاری  دیگران برای آنها سخت باشد به همین دلیل به 

دامن بزند.
او افزود: نوع سبک فرزندپروری اشتباه والدین باعث ایجاد مشکالت رفتاری 
با کودک و وقت کافی برای  در کودکان می شود، تعامل نادرست والدین 
شده  کودکان  در  مشکالت  ایجاد  باعث  اوقات  گاهی  نذاشتن،  کودکشان 

است.
بهزادپور گفت: گاهی بروز یک بحران در خانواده تاثیرات منفی در کودکان 
گذاشته و باعث شکل گیری مشکالت رفتاری در آنها می شود، به عنوان 
قبلی  فرزندان  برای  که  جدید  فرزند  آمدن  دنیا  به  والدین،  طالق  مثال؛ 
یک بحران محسوب می شود، جو متشنج خانه، اختالف بین والدین باعث 

می شود مشکالت رفتاری در کودکان ظاهر شود.

سایر  پیامد  رفتاری  مشکالت  اوقات  گاهی  کرد:  تصریح  روانشناس  این 
فعالی  بیش  اختالل  دارای  که  کودکانی  مثال؛  عنوان  به  است،  اختالالت 
اوقات  گاهی  حتی  دارند  نیز  رفتاری  مشکالت  هستند،   )ADHD(
در  رفتاری  مشکالت  بروز  باعث  افسردگی  و  اضطراب  مانند  اختالالتی 

کودکان شده است.
او ادامه داد: برای درمان مشکالت رفتاری در کودکان ابتدا باید علت آن 
را بدانیم و نقش والدین نیز در این زمینه بسیار پررنگ است چراکه تعامل 
و  کودکان  در  رفتاری  مشکالت  ایجاد  در  تربیتی  و سبک  کودک  و  والد 

شدت آن تاثیرگذار است.
بهزادپور با بیان اینکه برخی از کودکان در کنترل هیجانات و تنظیم خشم 
دچار مشکل هستند، افزود: به همین دلیل به صورت رفتار پرخاشگرایانه 
خود را نشان می دهد، این کودکان نمی توانند هیجانات خود را تنظیم کند 

بنابراین با توجه به علتی وجود دارد راهکارهای درمانی ارائه می شود.
این روانشناس با اشاره به اینکه اگر علت بروز مشکالت رفتاری کودکان 
به دلیل تعامالت نادرست والدین است، گفت: در چنین موقعیتی تعامل 
والدین با کودکان را باید اصالح کنیم و وارد موقعیت لجبازی و باخت_

و  والد  و  شده  بیشتر  کودک  لجبازی  چراکه  نشوند  فرزندشان  با  باخت 
کودگک در یک رابطه معیوب قرار می گیرند.

او ادامه داد: والدین باید تعامالتشان را با فرزندشان تغییر دهند وقت کافی 
برای فرزندشان قرار دهند، ارتباط موثر با کودکشان برقرار کنند، چراکه در 

چنین موقعیتی حرف شنوی کودک از والدین بیشتر می شود.

مانند  نباید  والدین  باالست  کودک  هیجانات  که  زمانی  افزود:  بهزادپور 
نباید مانند  کودکشان هیجانی رفتار کنند، اگر کودک داد میزند والدین 
فرزندشان رفتار کنند و باید هیجان کودک را تعدیل کنند، با زبان نرم و 
آرام شرایط را تسهیل کنند و حواس فرزندشان را نیز به موقعیت جدید 

پرت کنند.
این روانشناس خاطرنشان کرد: سهم والدین در کاهش مشکالت رفتاری 
کودکان زیاد است اما کودکانی که دارای اختالل خاصی هستند شرایطشان 
متفاوت است، پس ابتدا باید این اختالل تحت نظر روانشناس درمان شود 
سپس نحوه درست رفتار به کودک آموزش داده می شود همچنین آموزش 

های الزم به والدین داده شود، چراکه می تواند کمک کننده باشد.

وابسته  تحقیقاتی  پروژه  یک  برای  که  دانشمندانی 
به نیروی دریایی آمریکا کار می کنند موفق شده اند 
مواد  و  بمب  تشخیص  برای  را  ملخ  بویایی  حس 

منفجره به خدمت بگیرند. 
بنابر نتایج تحقیق این گروه از محققان که روز 11 
فوریه در نشریه بیورکسیو منتشر شده است، ملخ ها 

نیترات  از  شده  متصاعد  گازهای  شناسایی  برای 
توسط  گسترده  صورت  به  که  ماده ای  آمونیوم، 
استفاده  بمب  ساخت  برای  تروریستی  گروههای 
می شود، و مواد منفجره نظامی همچون TNT و 

RDX به کار گرفته شده اند.
کاشت  با  واشنگتن  دانشگاه  در  دانشمندان 

الکترودهایی در مغز این حشره توانسته اند فعالیت 
نورون های عصبی آن را زیر نظر بگیرند. امری که به 
آنان اجازه داده است وقتی ملخ ماده ای شیمیایی را 

بو می کند، واکنش دستگاه عصبی آن را بسنجند.
این محققان در مقاله خود گفته اند چالش عمده در 
مسیر خواندن مغز ملخ ها این بوده است که بتوانند 
بدون انجام جراحی روی مغز آن ها و یا وارد کردن 
به دست  را  نزدیک مغز  امکان رصد  جسم خارجی 
بیاورند. برای این کار پژوهشگران از ملخ آمریکایی 
استفاده کرده اند که می تواند وزن بیشتری را روی 
سر خود نگه دارد و تنها با »یک شکاف کوچک« در 
ناحیه سر حشره دستگاه را روی آن نصب کرده اند.

همزمان این دانشمندان برای اینکه بتوانند حرکت 
ملخ ها را کنترل کنند آن ها را درون یک ربات چرخ 

دار که به شکل یک پیله است قرار دادند.
طبق این پژوهش، ملخ ها به صورت تکی توانایی بو 
کشیدن مواد آتش زا را از خود نشان داده اند، با این 
دانشمندان  که  کرد  پیدا  بهبود  زمانی  نتیجه  حال 

ترکیبی از ۷ ملخ و بیشتر را آزمایش کردند.
وجود 50 هزار نورون عصبی در دستگاه بویایی ملخ 

به این حشره اجازه می دهد در کمتر از 500 میلی 
امری  دهد.  تشخیص  را  شیمیایی  مواد  بوی  ثانیه 
بهتر از هر حسگر مصنوعی که بشر تا کنون موفق به 

ساخت آن شده است.
منشأ حمله سایبری اخیر به کشور

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: حمله 
حمله  امکان سنجی  برای  کشور  به  اخیر  سایبری 
بزرگ تری انجام شد و ما تحلیل می کنیم منشأ این 
حمله که از نوع دیداس بود، آمریکا باشد که البته 
جلوی این حمله گرفته شد. به گزارش خبرگزاری 
کردن  پیدا  افزود:  جاللی  غالمرضا  سردار  تسنیم، 
است،  زمان بر  و  دشوار  بسیار  سایبری  حمله  منشأ 
اما شرکت زیرساخت در حال بررسی و یافتن منشأ 
حمله اخیر سایبری به کشور است. وی افزود: حمله 
گیر  ما  سایبری  پدافند  در  آمریکایی ها  سایبری 
افتاده است و ناموفق بود. سردار جاللی تصریح کرد: 
انجام  سایبر  فضای  در  رزمایش  گذشته 130  سال 
دادیم و نقاط آسیب پذیری مان مشخص شد که در 

پی رفع آنها هستیم.

دانشمندان در آمریکا ملخ بمب یاب پرورش دادند



یکشنبه 27 بهمن ماه 21/1398 جمادی الثانی 1441/ 16 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3156هفت ورزش، حوادث

تاثیر ورزش بر دیابت
سرویس ورزشی کرمان امروز

ورزش حساسیت بدن به انسولین را افزایش داده و باعث تنظیم قند خون 
می شود.

همچنین ورزش کردن در تنظیم فشارخون موثر است.
ورزش کردن با کاهش توده چربی بدن به کاهش وزن کمک می نماید.

ورزش باعث افزایش انرژی و کاهش استرس می شود.
 زمان مناسب برای ورزش کردن

اساس  بر  تان درباره زمان ورزش سوال کنید. پزشک  از پزشک  همیشه 
برنامه رژیم غذائی و داروهای مصرفی شما، بهترین زمان ورزش را مشخص 

می کند.
برای افراد دیابتی، ۱ تا ۳ ساعت پس از مصرف غذا، مناسب ترین زمان 

برای ورزش کردن است.
کنترل قند با دستگاه گلوکومتر، قبل، حین و پس از ورزش الزم است.

در دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ که انسولین تزریق می کنند، وقتی قند 
خون باالی ۲۵۰ میلی گرم باشد، ورزش کردن در این زمان باعث افزایش 

قند خون مي شود.
آیا هر نوع ورزشی می توان انجام داد؟

ورزش هائی که باعث باال رفتن فشار در مویرگ های شبکیه چشم می 
شود مانند بلند کردن وزنه سنگین، ممکن است مشکالت چشمی شما 

را افزایش دهد.
اگر دچار اختالل حسی در پاها هستید، پیاده روی طوالنی، ممکن است 

باعث آسیب رساندن به پاها گردد.
مراقبت از پاها هنگام ورزش

هنگام ورزش، کفش راحت بپوشید، به طوری که کل پاها را بپوشاند و 
را  پاها  و  را جذب  پاها  نمائید که عرق  استفاده  از جوراب ضخیم نخی 

محافظت نماید.
بعد از ورزش، پاهای خود را از نظر بریدگی، تاول، زخم، تورم بررسی نمائید.

آیا ورزش باعث افت قند خون می شود؟
در بیماران دیابتی که انسولین تزریق می کنند، فعالیت بدنی باعث افت 

قند خون می شود.
افت قند خون ممکن است حین ورزش و یا بالفاصله بعد از ورزش یا حتی 

۶ الی ۱۰ ساعت بعد از ورزش )افت قندخون تاخیری( ایجاد شود.
برای ورزش صبحگاهی بیشتر از ۱ ساعت، انسولین شفاف )رگوالر( صبح و 
برای ورزش عصر بیشتر از ۱ ساعت، انسولین شیری )ان پی اچ( صبح، با 

نظر پزشک کاهش داده شود.
همچنین در مورد کم کردن دارو از پزشک خانواده خود سوال نمائید.

هرگز زمانی که قند خون شما خیلی پایین است، ورزش نکنید.
اگر بیشتر از یک ساعت ورزش می کنید در فواصل منظم، می بایست 
قندخون خود را اندازه گیری نمائید. همیشه مقداري مواد قندي زودجذب 

و غذا همراه داشته باشید تا در صورت افت قندخون، میل نمائید.
توجه:

ورزش قندخون باال را باالتر و قندخون پایین را پایینتر می آورد، بنابراین 
بهترین زمان ورزش، زمانی است که قندخون کنترل شده باشد.

 قندخون افراد دیابتی که انسولین تزریق می کنند، در هنگام ورزش باید 
بین ۱۰۰-۲۴۰ میلی گرم باشد.

اختالالت  کلیه،  نارسائی  قلبی،  مشکالت  به  مبتال  که  دیابتی  بیماران   
چشمی می باشند، انجام ورزش های سبک توصیه مي گردد. شدت ورزش، 

باید در حدي باشد که صحبت کردن عادي، خیلي دچار مشکل نشود.
حرکات کششی:

بیماران دیابتی می توانند ۲ تا ۳ روز در هفته و بین ۱۵ تا ۳۰ ثانیه برای 
هر حرکت کششی وقت بگذارند.

نوع حرکات کششی برای اندام های فوقانی و تحتانی ۴ تا ۵ حرکت می 
باشد.

تحرکات معمول روزانه:
قدم زدن هنگام مکالمه تلفنی، بازی با بچه ها، بلند شدن از جای خود و 
تعویض کانال تلویزیونی بجای استفاده از کنترل، باغبانی در باغچه کوچک، 
شستن اتومبیل شخصي بجاي بردن به کارواش، پارک کردن وسیله نقلیه 
در فاصله دورتري از مرکز خرید با انگیزه پیاده روي اجباري، استفاده از پله 

بجاي آسانسور و نظیر این قبیل فعالیتها ....
 تحرک داشتن در زندگی روزمره سبب می شود کالری بیشتری بسوزانید.

 ورزش های هوازی:
مسافت  در  دویدن  مثل  باشد  اکسیژن  مصرف  با  توام  که  فعالیتهائی 

طوالنی، اسکی، دوچرخه سواری و ...
ورزش های قدرتی:

وزنه برداری، بلند کردن وزنه
البته این قبیل ورزش ها در افراد دیابتی با درگیری شدید عروق چشم و یا 

لیزر تراپی اخیر توصیه نمي شود.
توجه:

هرگز انسولین خود را در عضوی که بیش از اندازه در حین ورزش از آن 
از حد معمول  آن سریعتر  زیرا جذب  نکنید.  تزریق  استفاده می کنید، 
صورت مي گیرد. براي مثال اگر در ورزشي مثل فوتبال، بازو و ران را بیشتر 

حرکت می دهید، بهتر  تزریق را در ناحیه شکم انجام دهید.

در  کرمان  استان  فوتسال  برتر  لیگ  رقابت های 
رده سنی نونهاالن با قهرمانی المهدی انار پایان 

یافت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
برتر  لیگ  از کرمان، مسابقات  خبرنگاران جوان 
نونهاالن  سنی  رده  در  کرمان  استان  فوتسال 
میزبانی  به  بهمن   ۲۲ از  تیم  پانزده  حضور  با 
این  آزادگان  ورزشی  در سالن  انار  فوتبال  هیات 
تیم  معرفی  با  نهایت  در  و  شد  آغاز  شهرستان 

های برتر به کار خود پایان داد.
های  تیم  بین  ها  رقابت  این  بندی  رده  بازی   
پیشرفت سیرجان و سهند کرمان برگزار شد که 

سهند کرمان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ برنده 
بازی شود و در جایگاه سوم قرار گیرد.

 فینال این مسابقات نیز بین تیم های المهدی 
با  دیدار  این  که  شد  انجام  ارزوئیه  تاالر  و  انار 

نتیجه ۲ـ۲ به تساوی کشید.
 در پایان المهدی انار در ضربات پنالتی توانست 
عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال استان را از آن 
قهرمانی  نائب  به  نیز  ارزوئیه  تاالر  و  کند  خود 

دست یافت.
 در مراسم اختتامیه این رقابت ها که با حضور 
مسئوالن در سالن ورزشی آزادگان انار برگزار شد، 

از تیم های برتر تجلیل شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران 
انجام  با  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
محموله  یک  انتقال  از  دقیق  اطالعاتی  کار 
از مناطق شرقی به استان های  سنگین مواد 

مرکزی جلوگیری کردند.
باشگاه  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
عبدالرضا  سردار  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 

از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری، 
کشف  با  مخدر  مواد  قاچاق  باند  یک  انهدام 
۳۸۲ کیلوگرم تریاک و ۱۰۰ کیلوگرم حشیش 
در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز 

استان خبر داد.
رصد  با  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 
موفق  باند  این  اعضای  تحرکات  شبانه روزی 

مسیر  و  مواد  حامل  اصلی  خودروی  شدند 
را طی  آن  و  را شناسایی  این خودرو  عبوری 
مبارزه  پلیس  ماموران  همکاری  با  عملیاتی 
پاسگاه  و  بردسیر  شهرستان  مخدر  مواد  با 
قریه العرب در یکی از محور های حوزه بخش 

راین متوقف کنند.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

خودرو  این  راننده  دستگیری  ماموران ضمن 
در بازرسی از آن ۳۸۲ کیلوگرم تریاک و ۱۰۰ 
دو  نیز  ادامه  در  و  کشف  حشیش  کیلوگرم 
چهار  حامل   ۴۰۵ پژو  خودروی  دستگاه 
قاچاقچی مرتبط با این خودرو که راه پاک کن 
مواد بودند را متوقف و همه اعضای این باند 

قاچاق مواد مخدر را دستگیر کردند.

انار قهرمان لیگ برتر فوتسال استان کرمان شد

ناکامی قاچاقچیان در انتقال محموله سنگین مواد مخدر در کرمان

تیم جوپار الف به مربیگری علیرضا شاهمرادی عنوان نخست رقابت 
های کبدی قهرمانی استان کرمان را به خود اختصاص داد.

و  استان کرمان در گفت  رئیس هیات کبدی  مرادی،  محمد حسین 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو 
یکمین  و  چهل  مناسبت  به  کرمان  استان  قهرمانی  کبدی  مسابقات 
سپهبد  سردار  یادمان  اسالمی،  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 

از کرمان، جوپار و  با حضور شش تیم  »شهید حاج قاسم سلیمانی« 
بافت به میزبانی کرمان برگزار شد.

او افزود: تیم ها پس از حضور در گلزار شهدای کرمان و تجدید بیعت 
با آرمان های انقالب و شهدا در رأس آنها، سردار رشید اسالم »شهید 
حاج قاسم سلیمانی« در سالن شمشیر بازی مجموعه ورزشی امام علی 

»ع« کرمان رقابت های خود را آغاز کردند.

الف  جوپار  کبدی  تیم  ها،  رقابت  این  پایان  در  کرد:  تصریح  مرادی 
خود  به  را  مسابقات  نخست  عنوان  شاهمرادی  علیرضا  مربیگری  به 

اختصاص داد.
او بیان کرد: تیم های کرمان و بزنجان نیز به ترتیب عنوان های دوم و 

سوم این مسابقات را از آن خود کردند.
مرادی افزود: در پایان این رقابت ها از تیم های برگزیده تجلیل شد.

انتظامی  نیروی  اطالعات  جانشین  ریاحی،  حمید  یکم  ستوان 
شهرستان عنبرآباد در درگیری با افراد مسلح به شهادت رسید.

عنبرآباد  شهرستان  تامین  شورای  رئیس  و  فرماندار  رئیسی  محمود 
باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  با خبرنگار گروه  در گفت و گو 

در  این شهرستان  پلیس  با  تلفنی  تماس  دنبال  به  از کرمان،  گفت: 
نیرو های  بالفاصله  عنبرآباد،  آباد  مختار  محله  در  تیراندازی  خصوص 
پلیس به محل گزارش شده اعزام شدند. او افزود: متاسفانه ستوان یکم 
حمید ریاحی جانشین اطالعات نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله از 

سمت افراد ناشناس در این درگیری به فیض شهادت نایل شد.
به نقل از منابع آگاه، قاتل شهید ریاحی در کمتر از چهار ساعت در 
روستای کهور نارنجک کهنوج در درگیری با نیروهای امنیتی کشته 

شد. 

جوپار بر سکوی نخست مسابقات کبدی استان کرمان ایستاد

جانشین اطالعات نیروی انتظامی عنبرآباد شهید شد
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به قلم 
محمد فتح نجات

گفتگوی »كرمان امروز« با دكتر علی شهابی، مدیر تنها كلینیك شبانه روزی كودكان در استان كرمان:

در مسیر پیشرفت

در  کمک  روزی  شبانه  کلینیک  که  است  سالی  چند 
است  شده  کرمانی  های  خانواده  دلگرمی  موجب  کرمان 
کودکش  بیماری  هنگام  در  مادری  یا  پدر  هیچ  دیگر  و 
کرمان  شهر  های  بیمارستان  و  درمانی  مراکز  بین  در 
موارد  همه  تقریبا  که  کلینیک  این  شود.  نمی  سرگردان 
مربوط به کودکان و نوزادان را پوشش می دهد در عین 
می  نیز  بزرگساالن  به  رسانی  خدمات  به  مشغول  حال 
باشد. این مجموعه که متشکل از چند پزشک متخصص 
و عمومی است در حال حاضر تنها کلینیک شبانه روزی 
به کودکان در شهر کرمان است که حکم کیمیا  مربوط 
را دارد. مردم کرمان به خاطر دارند سالهایی را که برای 
یک بیماری ساده و یا عالئم شک برانگیز والدین کودکان 
باید چندین بیمارستان و درمانگاه را سر بزنند و در نهایت 
مجبور شوند کودک یا نوزاد را به یک پزشک عمومی نشان 
دهند و در آخر درمانی نا مطمئن را آغاز کنند. امروز اما 
دیگر این تهدیدات متوجه کودکان کرمانی نیست و دکتر 
با کادری 20 نفره در 24 ساعت شبانه روز  علی شهابی 
و هفت روز هفته آماده خدمات رسانی به کرمانیان است. 
زمانی که با این مرد عزیز آشنا و متوجه اهمیت فعالیتش 
با وی گفتگویی داشته  در کرمان شدیم تصمیم گرفتیم 
کودکشان  بیماری  هنگام  در  هنوز  کسانی  اگر  تا  باشیم 
سردرگم هستند متوجه این مرکز ارزشمند بشوند. متنی 
دکتر  با  ما  گفتگوی  از  بخشی  خوانید  می  ادامه  در  که 
علی شهابی، متخصص اطفال و مدیر کلینیک شبانه روزی 
کمک در کرمان است که مردی خوش برخورد، خوشرو 
و نجیب است و هر روز مشاهده می کنیم که با افزایش 
را  دیروز  از  بهتر  روز  هر  شعار  مجموعه  این  در  خدمات 

به واقعیت نزدیک می سازد و در مسیر پیشرفت از هیچ 
ریسک و مانعی هراس ندارد.

در ابتدای این گفتگو از وی درباره جزییات این کلینیک 
پرسیدیم که چنین پاسخ شنیدیم: کلینیک شبانه روزی 
کمک اولین و تنها کلینیک شبانه روزی کودکان در استان 
کرمان است  که با ٩متخصص کودکان به طور شبانه روزی 
و در تمام ایام هفته به هم استانی ها و بیماران استانهای 

مجاور و گردشگران داخلی خدمات می رساند.
و  عمومی  پزشکی  خدمات  البته  گفت:  ادامه  در  وی 
به صورت  نیز  پرستاری در کلینیک شبانه روزی کمک  
شبانه روزی درحال خدمت رسانی به بزرگساالن کرمانی 
و  کودکان  به  مربوط  تنها  مجموعه  این  خدمات  و  است 

نوزادان نیست.
اشاره کرد  ای  نکته  به  ادامه سخنانش  دکتر شهابی در 
که ما هم حتی از آن بی خبر بودیم و متوجه شدیم که 

ارائه  هم  دندانپزشکی  کرمان خدمات  در  کمک  کلینیک 
می کند. وی در این باره گفت: واحد دندانپزشکی کلینیک 
از  تعطیالت  در  حتی  روزه  همه  نیز  کمک  روزی  شبانه 
ساعت ٨ صبح تا ١0 شب به بیماران محترم خدمت رسانی 

می کند.
وی در ادامه این گفتگو به خدمات ترک اعتیاد مجموعه 
کمک نیز اشاره کرد و گفت: خوشحالم که بگویم ما در این 
کلینیک شبانه روزی کمک واحد درمان اعتیاد هم داریم 
که همه روزه از ساعت ٨ تا ١2 فعال است و کرمانیان عزیز 
هر  توانند  می  هستند  مخدر  مواد  مصرف  سوء  دچار  که 
روز برای درمان و مشاوره در زمینه درمان به این کلینیک 
مراجعه فرمایند و از خدمات ما در این زمینه نیز بهره مند 

شوند.
مدیر کلینیک کمک در ادامه به خبرنگار »کرمان امروز« 
پرسنل  نفر   20 از  بیش  کلینیک  این  در  امروز  ما  گفت: 

رسمی و بیمه شده تامین اجتماعی را مشغول به کار داریم 
که امیدواریم بتوانیم در آینده این تعداد را افزایش دهیم و 
همچنین قادر باشیم میزان خدمات رسانی و گستره خدمت 
رسانی را در استان کرمان ارتقاء دهیم، البته اگر مشکالت و 

موانع در این زمینه اجازه ارتقا و صعود را به ما بدهد.
راه  این  سر  بر  که  معضالتی  و  مشکالت  درباره  وی  از 
وجود دارد سوال کردیم که چنین پاسخ گرفتیم: پرداخت 
حقوق همکاران و باال بودن قیمت وسایل مصرفی، هزینه 
های  قیمت  با  جدید  تجهیزات  خرید  و  تجهیزات  تعمیر 
روز افزون فشار زیادی را به  کلینیک ما وارد می سازد. به 
نحوی که چندین بار تصمیم به تعدیل نیرو گرفتیم ولی 
بازهم به امید روزهای بهتر از این تصمیم منصرف شدیم. 
امیدوارم در آینده دیگر این وضعیت نابسامان فعالیت ما را 
تهدید نکند. در آخر باید از روزنامه »کرمان امروز« تشکر 
کنم که همواره پشتیبان فعالیت های مستقل در این شهر 

و استان هست و خواهد بود.
متنی که مطالعه کردید تنها بخشی از گفتگوی طوالنی 
صورت  به  که  بود  شهابی  علی  دکتر  با  امروز«  »کرمان 
خالصه شده به نظر شما رسید. در ادامه الزم می دانیم که 
راه های ارتباطی و نشانی این مجموعه را برای شهروندان 
زمان  در  تا  کنیم  منتشر  عزیزمان  استانی  هم  و  کرمانی 
ای آن  امیدواریم هیچ خانواده  ایام درد -که  فرا رسیدن 
بدانند که یک  و  نباشند  نکند- دیگر سرگردان  را تجربه 
این  از  ای  با کادری مجرب در گوشه  کلینیک خصوصی 

شهر آماده خدمت رسانی است.
نشانی کلینیک کمک: کرمان-بلوار آزادگان رو به روی 
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