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با نظارت دستگاه قضا بررسی شد؛

مشکالت چهار واحد بزرگ اقتصادی استان

تخت های ICU بیمارستان های جنوب استان افزایش یافت
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مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب کرمان : 

بانک ها و برخی ادارات

 بعد از ساعت اداری، وسایل

 سرمایشی را خاموش نمی کنند

اعزام زائر

 به حج امسال

 قطعی شد

متن در صفحه دوم

رییس صمت استان: 

کرمان   ارزش صادرات فرش 

به بیش از ۲میلیون دالر رسید

2

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان : 

برای حمایت از عشایر استان، دام مـازاد را خریداری می کنیم

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
استاندار کرمان:

 پروژه های حفاری

 از ۲۵ تا ۲۸ خرداد

در سراسر استان متوقف شود

کمبود تخت بیمارستانی برای درمان اختالالت روانی؛ گزارش »کرمان امروز« از نیاز 30درصد جمعیت استان به روان درمانی و 

کمبود جدی در حوزه روانپزشکی استان

متن کامل در صفحه سوم

   این روزها آنچه بیش از هر چیز در حوزه بیماران اعصاب و روان بدچشمی می کند؛ کمبود تخت های روانپزشکی است. کمبود 400 تخت بیمارستانی روانپزشکی فقط در شهر کرمان باعث شده که 
این روزها بیماران زیادی در صف انتظار درمان قرار بگیرند. موضوعی که سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان در حاشیه بازدید استاندار کرمان از بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان 

مطرح کرد و گفت: 30 درصد جمعیت استان کرمان نیاز به روان درمانی دارند که 33 هزار نفر آنها نیاز به بستری دارند و...
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مدیر کل آموزش و پرورش استان :

بیش از 25000 دانش آموز 

کرمانی در امتحانات نهایی

کردند  پایه دوازدهم شرکت 

آخرین مهلت 

 برای جلوگیری 

از قطع یارانه ها

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  سوم

که این روزها  کرمانی  »هادی درویشی« هنرمند 
آثارش در سراسر ایران به صورت میلیونی 

گفتگو با »کرمان امروز«: بازدید دارد، در 

مردم فرق 
هنرمند 

و شاخ مجازی 
را خوب می دانند

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت نگهداری آگهی مزایده
و آبیاری فضای سبز کارخانه سیمان کرمان

مناقصه عمومی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس )بازرسان(
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان 

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر داردجهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای نگهداری و آبیاری 
فضای سبز کارخانه ، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد، 
فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر  کرمان یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف 

حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تامین ماشین آالت مورد نیاز خود واقع در کرمان-کارخانه پخت 
آهک و دولومیت ممرادکو-جنب مجتمع فوالد بوتیـا را به صورت اجاره از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 

1400/03/18 به یکی از آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه جهت دریافت اسناد به صورت ایمیل اقدام نمایند:
1 - کرمان - کیلومتر 18 کمربندی امام رضا )ع( – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی 

و بازرگانی
2 - تهران - شهرک غرب- بلوار خوردین- نبش خیابان بخشی-پالک8 -برج دوبرال- برج آرمینه- طبقه اول- واحد 101 

کد پستی-1465953111تلفن:88573874

نظر به اینکه هیات اجرایی استان در نظر دارد در شهریور ماه سال جاری اقدام به برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس )بازرسان( 
سازمان  نماید، بدین وسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی در یکی از رشته های اصلی: معماری، عمران، تاسیسات 
مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 20 آئین نامه کاردانی )حداقل دارای پروانه اشتغال 
به کار پایه )2( و فاقد محکومیت انتظامی درجه 3 یا باالتر از 3 سال قبل از تاریخ اعالم داوطلبی( و عالقه مند به داوطلبی عضویت در 

هیات مدیره و بازرس )بازرسان( سازمان استان می باشند، دعوت می گردد با ارائه و تسلیم مدارک ذیل اقدام نمایند.
1( اصل و تصویر پروانه اشتغال بکار پایه دو و یا باالتر کاردانی در رشته اصلی )یا پروانه اشتغال پایه 3 طبق ضوابط اعالمی(

2( اصل و تصویر کارت عضویت یا گواهی عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان 
3( اصل و تصویر شناسنامه 
4( اصل و تصویر کارت ملی 
5( چهار قطعه عکس 4 * 3

6( تصویر نامه استعفاء و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی استان 
7( گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

8( گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تایید هیات اجرائی و دستگاه نظارت استان 
مهلت ثبت نام و پذیرش تقاضای داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس )بازرسان( سازمان استان از تاریخ 1400/3/18 تا پایان وقت 
اداری 1400/3/28 که الزم است متقاضیان با در دست داشتن مدارک به محل دبیرخانه هیات اجرائی انتخابات، واقع در خیابان شهید 

کامیاب، ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، اداره نظام مهندسی مراجعه و ثبت نام نمایند.
بدیهی است مدت زمان فوق به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و به درخواست های ثبت نام پس از اتمام مدت و درخواست هایی که 
داوطلب عضویت در هیات مدیره، مشمول »رشته اصلی« که اعضای آن کمتر از 15 نفر می باشند )موضوع تبصره 2 ماده 18 آیین نامه 

کاردانی( ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان 

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
نهایی  امتحانات  برگزاری  روند  از  بازدید  حاشیه 
در شهر کرمان از شرکت ۲۵ هزار و ۱۹۶ دانش 
نهایی  امتحان  پایه دوازدهم در ۳۳۳ حوزه  آموز 

خبر داد.
احمد اسکندری نسب با بیان اینکه رعایت پروتکل 
استان  امتحانی  های  حوزه  در  بهداشتی  های 
تا کنون مشکل  مطلوب است گفت: خوشبختانه 
خاصی در حوزه های امتحانی گزارش نشده است.

برگزاری  نگران  ها  خانواده  اینکه  بیان  با  وی 
حضور  کرد:  اظهار  نباشند  ها  آزمون  حضوری 
حوزه  در  ها  پروتکل  رعایت  و  بهداشت  مراقبان 
نگرانی ها در حوزه  امتحانی موجب کاهش  های 
های امتحانی شده و به والدین اطمینان خاطر می 
دهیم که رعایت پروتکل ها جدی است، سؤاالت 
آموزان  دانش  تحصیلی  سال  شرایط  اساس  بر 

طراحی شده است.
حفظ سالمت  اینکه  بر  تاکید  با  نسب  اسکندری 

همکاران و دانش آموزان اولویت اصلی آموزش و 
پرورش استان در زمینه برگزاری امتحانات نهایی 
است اظهار کرد: در راستای تحقق این مهم تعداد 
حوزه های امتحانی در استان را حدود ۵۰ درصد 

افزایش داده ایم.
گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیر کل 
دانش آموزانی که به علت بیماری شرایط شرکت 
ندارند)غیبت  را  دوازدهم  پایه  نهایی  آزمون  در 
امتحانات  در  بعدی  نوبت  در  توانند  می  موجه( 

شرکت نمایند.
پایه  آموزان  دانش  افزود:  نسب  اسکندری  احمد 
شرکت  موجه  غیبت  علت  به  آزمون  در  که  نهم 
نکرده اند در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ می توانند در 

امتحانات شرکت نمایند.
مدارس  ورودی  آزمون  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
گفت:  و ۲۱ خرداد  در ۲۰  تیز هوشان  متوسطه 
معدل پایه نهم در قبولی دانش آموزان متقاضی 

پایه نهم به دهم تیزهوشان تاثیری ندارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: سیرجان 
کرمان  از  بعد  استان  خون  انتقال  پایگاه  مهم ترین 

است.
 شکوهی مدیرکل انتقال خون استان کرمان و هیئت 
سهراب  با  سیرجان  فرمانداری  در  حضور  با  همراه 
بهاالدینی فرماندار ویژه این شهرستان دیدار و گفت 

و گو کرد. 
گفت:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل  شکوهی 
از  بعد  استان  انتقال خون  پایگاه  سیرجان مهم ترین 

کرمان است.
او افزود: پایگاه انتقال خون سیرجان عالوه بر تامین 
خون مورد نیاز شهرستان سیرجان، مقداری از خون 

شهرستان های جنوبی استان را نیز تامین می کند.
و  اشاره  پایگاه  این  به  مربوط  مشکالت  به  شکوهی 
زمین  سیرجان،  مشکالت  مهمترین  از  کرد:  تصریح 
نیازمند  که  شهرستانست  این  خون  انتقال  پایگاه 

حمایت بیشتر است.
بهاالدینی فرماندار ویژه سیرجان نیز به اهمیت خون و 

فرآورده های خونی اشاره کرد و گفت: این شهرستان 
را در بحث زمین، تهیه تجهیزات و سامانه متحرک 
خونگیری پایگاه انتقال خون حمایت می کنیم.  در 
پایان این دیدار، مدیرکل انتقال خون استان کرمان 
فرماندار  از  یادبود  به رسم  و هدیه ای  لوح  اهدای  با 

سیرجان قدردانی کرد.

استاندار کرمان از توقف کامل پروژه های حفاری 
در سراسر استان از ۲۵ تا ۲۸ خرداد ماه خبر داد.

پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
اطالع رسانی استانداری کرمان، علی زینی وند در 
جلسه ستاد انتخابات استان کرمان و در ارتباط 
عنوان  استان  سراسر  فرمانداری های  با  تصویری 
برای  را  خود  وقت  تمام  باید  فرمانداران  کرد: 
آماده سازی زیرساخت ها و رفع مشکالت احتمالی 

جهت برگزاری هرچه بهتر انتخابات، بگذارند.
در  حفاری  پروژه های  کامل  توقف  اعالم  با  وی 
سراسر استان از ۲۵ تا ۲۸ خرداد ابراز کرد: تمرد 
از این مساله به منزله اخالل در برگزاری انتخابات 
است. استاندار کرمان به فرمانداران در خصوص 

حفاظت از فیبرهای نوری هوایی تاکید کرد.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  واعظی  حمیده 
این جلسه به فرمانداران  نیز در  استاندار کرمان 

در خصوص تأمین و تکمیل زیرساخت های الزم 
برای برگزاری انتخابات تاکید کرد.

با اشاره به توقف کامل پروژه های  وی همچنین 
حفاری برق، مخابرات و آب از ۲۵ تا ۲۸ خرداد 
ماه در سطح استان افزود: اداره کل روستایی نیز 
نظارت بر فعالیت های حفاری در سطح دهیاری ها 

باید داشته باشند.
اطالعات  فناوری  دفتر  مدیر  رحمتی  مصطفی 

استانداری کرمان نیز در این جلسه از برگزاری 
منظور  به  کرمان  استان  در  سراسری  مانور 
 ۲۸ انتخابات  برگزاری  برای  آمادگی  سنجش 
خرداد ماه ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 

شهر و روستا خبر داد.
فناوری  مسئوالن  آموزش  به  همچنین  وی 
اطالعات در فرمانداری های سراسر استان اشاره 

کرد.

استاندار کرمان:

 پروژه های حفاری از ۲۵ تا ۲۸ خرداد در سراسر استان متوقف شود

مدیرکل انتقال خون استان: 

پایگاه انتقال خون سیرجان در تأمین خون شهرستان های جنوبی نقش موثری دارد

خبر
با نظارت دستگاه قضا بررسی شد؛

مشکالت چهار واحد بزرگ 

اقتصادی استان 

در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی 
و قضایی کرمان، مشکالت ۴ واحد بزرگ اقتصادی استان کرمان بررسی شد.

یداهلل موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای 
در  کرمان گفت:  قضایی  و  ابعاد حقوقی  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی سیاست های 
رو  روبه  اجرایی  دستگاه های  اشتباهات  از  ناشی  واقعی  قضایای  با  موارد  برخی 
ایجاد  متعددی  مشکالت  تولیدکنندگان  و  گذاران  سرمایه  برای  که  هستیم 

می کند.
مشکالت  حل  برای  اجرایی  دستگاه های  بین  موقع  به  تعامالت  برقراری  او 
واحد های  افزود: در حل مشکالت  و  داد  قرار  تاکید  را مورد  تولیدی  واحد های 
تولیدی و اقتصادی به نحوی اقدام می شود که حقوق دولت نیز استیفا شده و از 

تضییع حقوق دولتی نیز جلوگیری شود.
موحد با تاکید بر این مطلب که رعایت الزامات زیست محیطی ضروری است، 
تا حد  باید تالش شود که تبعات زیست محیطی پروژه های بزرگ  تاکید کرد: 
برای  باید  و  بوده  ناپذیر  تجدید  محیطی  زیست  منابع  زیرا  یابد؛  کاهش  امکان 

نسل های آینده حفظ شوند.
بازرسی و سایر  این مطلب که مداخالت محیط زیست، سازمان  به  اشاره  با  او 
نهاد های نظارتی باید به موقع باشد؛ زیرا در غیر این صورت کل منابع و هزینه 
صرف شده به هدر خواهد رفت، بیان داشت: نظارت های بی موقع، مضر و برای 

کشور زیان بار است.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: محیط زیست مسئول سالمت 
مردم است و باید محکم و به موقع به مسائل مربوطه ورود کرده و با دقت امور 

مربوطه را پیگیری کند.
موحد تصریح کرد:  دست اندرکاران صنایع آالینده و صنایعی که روند فعالیت 
باید در یک مدت زمان معقول  آن ها موجب آالیندگی محیط زیست می شود، 
و منطقی نسبت به رفع آالیندگی ها اقدام کنند و در این رابطه دستگاه قضایی 

حامی سازمان های مربوطه در مسیر اجرای قانون است.
آلومینیوم  و مشکالت  در سیرجان  فوالد  نشست، مشکالت ۲ شرکت  این  در   
بازرگانی و مشکالت کارخانه سیمان کرمان مورد  هزار در زمینه تمدید کارت 

بررسی قرار گرفت

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان : 

برای حمایت از عشایر استان، دام مـازاد را 

خریداری می کنیم
 

برای  و  خشکسالی  طرح  در  گفت:  کرمان  استان  دام  امور  پشتیبانی  مدیرکل 
حمایت از عشایر استان، دام مـازاد را خریداری می کنیم.

»مسعودی« اظهار کرد: با هدف مساعدت و حمایت برای کاهش اثرات خشکسالی 
و حذف دام های مازاد عشایر، ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان به منظور نگهداری 
امور دام  تولید مثل، پشتیبانی  قابلیت  با  دام در مزارع خود و عدم کشتار دام 
آمادگی دارد دام مازاد عشایر را براساس قیمت مصوب در دستورالعمل ابالغی از 

دامداران خریداری کند.
وی افزود: به ازای هر کیلو دام زنده تحویلی، به میزان ۳ کیلوگرم نهاده دامی با 
هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به 

قیمت مصوب در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت.
مسعودی گفت: دامداران در صورت تمایل به فروش دام مازاد خود می توانند 
به اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان واقع در خیابان بهمنیار و اتحادیه 

شرکت های تعاونی عشایری شهرستان مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

تخت های ICU بیمارستان های 

جنوب استان افزایش یافت

بیمارستان های   ICU ویژه  مراقبت های  بخش  تخت های  تعداد  گفت:  مکارم 
جنوب استان کرمان به ۲ برابر افزایش یافت.

اصغر مکارم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با اشاره به افزایش ۲ برابری 
استان  جنوب  بیمارستان های   ICU ویژه  مراقبت های  بخش  تخت های  تعداد 
و  است  فعال  منطقه  در  بیمارستانی  فعال  اکنون ۸۰۰ تخت  کرمان گفت: هم 
تمامی تجهیزات ضروری برای بخش های کرونایی به ویژه دستگاه اکسیژن ساز 

آماده شده است.
او با بیان اینکه در شرایط کرونایی توجه ویژه ای به امکانات زیرساختی دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت شد، از اجرای ۲۰۰ طرح زیرساختی در بخش بهداشت و 

درمان ۷ شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد.
مکارم بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور بوده 

که تمامی خانه های بهداشت مورد نیاز منطقه خود را احداث کرده است.
تحت  بیمارستان های  اورژانس  بخش  تخت های  برابری  نیم  و   ۲ افزایش  از  او 
پوشش این دانشگاه خبر داد و افزود: ۵۴ پزشک متخصص برای خدمت رسانی 

به منطقه جنوب کرمان جذب شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ورود روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون حمل بار 
محصوالت کشاورزی از نقاط مختلف کشور در منطقه جنوب کرمان، هم مرزی 
این منطقه با استان های مرزی با وضعیت قرمز، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
ییالقی  مناطق  استان های همجوار در  از  افراد غیربومی  تردد  و  و ساکن شدن 
ساردوئیه را از جمله مشکالت این منطقه برای مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد.

معاون سازمان صمت جنوب استان خبر داد:

تامین روزانه ۱۰۰۰ تن سیمان برای جنوب کرمان

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از جذب روزانه 
بالغ بر ۱۰۰۰ تن سیمان و توزیع در جنوب کرمان خبر داد.

 محسن مشایخی،معاون بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
گفت: طی یک ماهه اخیر پیگیری های مستمر سازمان و برای کم کردن التهاب 
و پاسخ به نیاز بازار، باعث جذب و توزیع سیمان به مقدار بیش از نیاز بازار در 
جنوب کرمان شده است. او افزود: اکنون روزانه افزون بر ۱۰۰۰ تن سیمان از 
کارخانجات استان جذب و در تمامی شهرستان های حوزه جنوب کرمان توزیع 
می شود. محسن مشایخی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده از طریق وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارخانجات سیمان کشور، به زودی از 
کارخانه سیمان نائین اصفهان نیز سیمان به بازار جنوب کرمان تزریق خواهد 
شد. او ضمن تاکید بر برخورد جدی با هرگونه عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی 
و احتکار سیمان، گفت: عاملین موظف هستند میزان سیمان خریداری شده را 
ادارات صنعت، معدن و  بازرسی سازمان و در شهرستان ها به  حتما به معاونت 

تجارت گزارش دهند.

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

کرمان  جنوب  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
از  بعد  ادارات  برخی  و  ها  بانک  اینکه  به  اشاره  با 
نمی  خاموش  را  سرمایشی  وسایل  اداری،  ساعت 
کنند، گفت: درخواست داریم مولدهای ادارات وارد 

مدار شود.
برق  مدیریت  جلسه  در  نیا«  مهدوی  »عبدالوحید 
در کرمان با اشاره به اینکه ۲۲۰۰ مگاوات سهمیه 
پیک روز گذشته استان بود، اظهار کرد: هر ساله 
صنایع  و  کشاورزی  مشترکین  با  هایی  تفاهمنامه 
جاری  سال  در  و  داریم  بار  مصرف  مدیریت  برای 
پیامک درخواست کمک  از طریق  بروز مشکل،  با 

کردیم و خیلی خوب همکاری کردند.
از  مورد   ۹۶۷ و  هزار   ۱۲ اینکه  به  اشاره  با  وی 

و  کرده  نام  ثبت  همکاری  بحث  در  مشترکان 
زیرساخت ها آماده و کنتور هوشمند نصب است، 
مشترک   ۵۳۴۳ و  صنعتی  مشترک   ۳۷۹ افزود: 
کشاورزی در مدیریت مصرف پیک با ما همکاری 
داشتند و ۱۵۰ مگاوات صرفه جویی صورت گرفت 
مشترکان  سمت  به  را  خاموشی  قبل  هفته  از  و 

تجاری و خانگی نبردیم.
اللهی  آیت  »سیدمصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
در  نیز  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون  موسوی« 
تامین سوخت  اینکه پیگیر  به  اشاره  با  این جلسه 
صنایع  گفت:  هستیم،  استان  برق  های  نیروگاه 
همکاری خوبی برای مدیریت مصرف برق دارند و 
کاهش  ریزی  برنامه  صنعتی  های  شهرک  شرکت 

مصرف را دارد.
وی افزود: مقرر شده هر اداره ای مصرف بیش از 
حد داشته باشد، برق آنجا قطع شود و مدیرانی که 
ضمن  شوند.  می  معرفی  باشند،  نداشته  همراهی 
اینکه هدف این است کمترین قطعی برق را داشته 
باشیم. همچنین »کریمی« مدیر تولید نیروی برق 
وضعیت  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  کرمان  استان 
تولید برق در استان خوب است و تراز انرژی ما در 

استان در حال حاضر مثبت است.
کریمی تصریح کرد: پیش بینی کمبود تولید ۱۰۰ 
نیازمند  و  داریم  تابستان  در  را  مگاواتی   ۳۰۰ تا 
مصرف  مدیریت  در  مشترکان  همه  همکاری 

هستیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت(استان 
کرمان با اشاره به ورود بخش خصوصی به حوزه توسعه 
فرش دستباف گفت: صادرات فرش این استان در یک 

سال گذشته به بیش از ۲ میلیون دالر رسیده است.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نژاد  حسینی  مهدی 
افزود: گرچه تولید فرش دستباف استان کرمان نسبت 
به سال های پیش رشد داشته اما با هدف گذاری هنوز 

فاصله داریم. وی با بیان اینکه ظرفیت حدود ۴۰۰هزار 
مترمربع تولید فرش دستباف در استان کرمان وجود 
این  دستباف  فرش  اینکه  به  باتوجه  کرد:  اظهار  دارد 
کرد، طی  فعالیت می  برند  عنوان  به  ها  استان، سال 
و  نبوده  برخوردار  از جایگاه خوبی  سال های گذشته 

اکنون به این محصول توجهی جدی شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 

دالر  میلیون   ۳۰ از  بیش  حتی  گذشته  در  گفت: 
صادرات را در حوزه فرش داشتیم و در این خصوص 
جایگاه  به  رسیدن  برای  هایی  تالش  دولت  این  طی 

واقعی این محصول استان شده است.
کارشناسی  لحاظ  به  کرمان  استان  اینکه  بیان  با  وی 
فرش  اولیه  مواد  کیفیت  و  بافت  طراحی،  حوزه  در 
توجه کرده است تصریح کرد: بیش از ۷۰ هزار بافنده 

گسترده  ظرفیتی  که  داریم  کرمان  استان  در  فرش 
برای استان محسوب می شود. به گفته حسینی نژاد، 
در  باکیفیت  اولیه  مواد  تولید  و  تامین  به  همچنین 
این محصول در کشورهای مختلف  نیازهای  و  استان 
توجه می شود و در کنار آن به فرش سنتی استان به 
عنوان قالی کرمان توجه می کنیم اما نیاز داریم که در 

فعالیت ها تسریع شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب کرمان : 

بانک ها و برخی ادارات بعد از ساعت اداری، وسایل سرمایشی را خاموش نمی کنند

مدیر کل آموزش و پرورش استان :

بیش از 25۰۰۰ دانش آموز کرمانی در امتحانات نهایی پایه دوازدهم شرکت کردند

رییس صمت استان: 

 ارزش صادرات فرش کرمان به بیش از 2میلیون دالر رسید

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ سال ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسالمي شهر، اجرای عملیا ت تکمیل پروژه های ۱- گذر سالمت واقع در 
بلوار زیتون  ۲- میدان آیت اهلل هاشمیان را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایي 
انجام کار را دارند،، دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان 
تختي یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ می باشد. ) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. تلفن های تماس : ۳۴۲۵۸۷۰۱-۵ -۰۳۴ 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

 ))آگهي تجدید مناقصه عمومی((
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وزیر بهداشت اعالم کرد:
کسیناسیون علیه کرونا با  شروع وا

کسن ایرانی از هفته آینده وا

وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا با 
واکسن ایرانی و در مرحله اول به صورت داوطلبانه 
آینده  از هفته  پروتکلها(،  )به دلیل رعایت برخی 
قول  که  گفت:همانطور  نمکی  سعید  داد.   خبر 
واکسن  بهار  پایان  و  خردادماه  در  که  بودم  داده 
ایرانی روی میز است و برای تزریق در مردم آماده 
آغاز  دیگر  هفته  تا  را  کار  این  شاءاهلل  ان  است، 
خواهیم کرد. اما برای رعایت برخی پروتکل ها این 
کار را داوطلبانه خواهیم کرد و خودم و همکارانم 

داوطلب این اقدام هستیم.
بی  و  امروزسالم ترین  گفت:  بهداشت  وزیر 
چه  داریم؛  اختیار  در  را  بومی  واکسن  ضررترین 
و  است  فنی  دانش  انتقال  با  که  پاستور  واکسن 
کمتر  در  توانستیم  بنابراین  ؛  برکت  واکسن  چه 
با عظمت  مجموعه های  به  بپیوندیم  سال  یک  از 
واکسن ساز دنیا و راه ۲۰ ساله را یک ساله طی 
کنیم. همانطور که رمدسیویر را ۶۰ روزه بچه های 

ما ساختند.

آخرین مهلت  برای جلوگیری 

از قطع یارانه ها

فرصت  ۱۹خرداد  تا  فقط  مستأجران  و  مالکان 
دارند اطالعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه 

امالک ثبت کنند.
به گزارش پول نیوز فقط تا ۱۹ خرداد برای ثبت 
واحد های مسکونی و محل اقامت در سامانه ملی 
امالک فرصت باقی است و بعد ازآن عالوه بر اینکه 
تلقی  خالی  خانه  به عنوان  ثبت نشده  خانه های 
می شوند و مشمول جرائم مالیاتی سنگین خواهد 
شد، افرادی که محل اقامت خود را در این سامانه 
مشخص نکرده باشند از بسیاری خدمات دولتی و 

اجتماعی محروم می شوند.
مالیات های  قانون  مکرر   ۵۴ ماده  اجرای  در 
اطالعات  باید  خانوار  سرپرستان  همه  مستقیم، 
و  امالک  ملی  در سامانه  را  اقامتی خود  و  ملکی 
اسکان ثبت کنند. وزارت راه و شهرسازی براساس 
قانون مصوب مجلس و به عنوان مجری این طرح، 
 ۱۹ تا  فروردین   ۱۹ تاریخ  از  ماهه   ۲ دوره  یک 
و  ملکی  اطالعات  ثبت  برای  را   ۱۴۰۰ خرداد 
امالک  ملی  سامانه  در  خانوار  سرپرستان  اقامتی 

و اسکان تعیین کرده است.
اظهارنظری در مورد تمدید این مهلت اعالم نشده؛ 
در  آن  اطالعات  که  خانه ای  هر  درهرصورت،  اما 
و مشمول  نشود مصداق خانه خالی  ثبت  سامانه 
نیز  جرائم مالیاتی است و هر سرپرست خانواری 
که محل اقامت ملکی یا استیجاری خود را در این 
سامانه ثبت نکند از بسیاری خدمات دولتی، بانکی 

و خدمات اجتماعی محروم خواهد شد. 
در  اقامتی  و  ملکی  اطالعات  ثبت  برای   
نشانی  به  امالک و اسکان کشور  سامانه ملی 
amlak.mrud.ir باید مالک یا مستأجر با 
نام خود و کد ملی وارد سایت  به  سیم کارت 
شوند و ضمن ثبت اطالعات مربوط به امالک 
نیز  را  خانوار  اصلی  اقامتگاه  خود،  مسکونی 
سامانه  اتصال  به واسطه  البته  کنند.  مشخص 
امالک و اسکان به بانک اطالعاتی وزارت راه 
و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، 
داده  نمایش  فرد  به  متعلق  امالک  فهرست 
واگذار  امالک  نمایش  احتمال  اما  می شود؛ 
این  در  نیز  تکراری  حتی  و  شده  فروخته  یا 
سامانه وجود دارد که کاربر می تواند با انتخاب 
اصالح  را  اطالعات  این  موجود،  گزینه های 
به  اطالعات  ثبت  برای  نیز  مستأجران  کند. 
دقیق،  متراژ  نظیر  ملک  اصلی  مشخصات 
تلفن  شماره  و  ملی  کد  ملک،  نوسازی  کد 
همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن ها در 
اجاره نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق 
سؤال  با  یا  ملک  ساالنه  عوارض  قبض  سند، 
این  دیگر  نکته  است.  دریافت  قابل  مالک  از 
انتخاب  اسکان،  و  امالک  ملی  سامانه  در  که 
کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری 
به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق 
در  شود.  ثبت  اصلی  سند  در  ملک  عنوان  با 
این سامانه راهنمایی های موردنیاز برای ثبت 
امالک و همچنین پاسخ سؤاالت احتمالی درج 

شده است.

گزارش »کرمان امروز« از نیاز 30درصد جمعیت استان به روان درمانی و کمبود تخت بیمارستانی برای درمان اختالالت روانی؛

کمبود جدی در حوزه روانپزشکی استان
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
متاسفانه کمبود تخت های بیماران اعصاب و روان در استان 
نشود  مرخص  بیمار  که  زمانی  تا  و  نیست  جدیدی  موضوع 
بیمار دیگری وجود ندارد. کمبود ۴۰۰  امکان بستری شدن 
تخت بیمارستانی روانپزشکی فقط در شهر کرمان باعث شده 
تا بیماران زیادی در صف انتظار درمان قرار بگیرند. موضوعی 
که سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان در حاشیه  
نوریه  روان  و  اعصاب  بیمارستان  از  کرمان  استاندار  بازدید 
کرمان مطرح کرد و گفت: 3۰ درصد جمعیت استان کرمان 
نیاز به روان درمانی دارند که 33 هزار نفر آنها نیاز به بستری 
دارند. در هین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
بیماری های عصبی؛ پیامدهای زندگی مدرنیته

یکی از پیامدهای زندگی مدرنیته بروز بیماری های عصبی 
است که آن را می توان با عنوان های افسردگی، روانپریشی 
و هزاران درد دیگر در تک تک افراد در جامعه یافت. اغلب 
مردم به اهمیت حفظ سالمت جسمانی خود واقف بوده و با 
روش هایی مانند ورزش منظم، تغذیه مناسب و انجام آزمایش 
های پزشکی نسبت به سالمت جسمی خود اطمینان کسب 
می کنند.  اما تعداد کمی از مردم  به اهمیت حفظ بهداشت 

روانی خود آگاهند.
 در کشور حدود ۱۵ درصد از مبتالیان به اختالالت اعصاب 
اگر کم خوابی،  و  اضطرابی هستند  اختالالت  دارای  روان،  و 
اضافه کنیم،  به آن  را   بی خوابی و اختالالت خلق و خوی 
روان  و  اعصاب  اختالالت  به  ایران  مردم  از  درصد  حدود۲3 
مبتال هستند که  قابل توجه است و دولت ها در کشور کمتر 

به آن توجه داشته اند.
آنگونه که کارشناسان اجتماعی می گویند درایران به دالیلی 
مانند زندگی نوین و ماشینی، مشکالت خانوادگی، ازدواج های 
منجر به طالق، اعتیاد  به مواد مخدر، بیکاری، جنگ تحمیلی 
و مصدومیت  معلولیت  و  نفر  باختن ساالنه ۱8 هزار  و جان 
حدود ۲۰۰ هزار نفر در سوانح و حوادث جاده ای و ترافیکی، 

شاهد بروز بیماری های اعصاب و روان هستیم.

آمار مبتالیان  به بیماری اعصاب و روان
این روزها آنچه بیش از هر چیز در حوزه بیماران اعصاب و 
روان روی دایره ریخته، کمبود تخت های روانپزشکی است. 
آنهایی که یکی از اعضای خانواده شان، اختالالت حاد روانی 
دارد بیش از هر کس درک می کنند که در دسترس بودن 
بیماری و  تواند در کنترل  تخت های روانپزشکی چقدر می 

برقراری آرامش در خانواده نقش داشته  باشد.
این کمبود البته در استان کرمان نیز مثل همه کشور وجود 

دارد چنانچه سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان 
می گوید: در حال حاضر  ۴8۰ تخت اعصاب و روان در کل 
استان داریم این درحالی است که فقط در شهر کرمان به ۴۰۰ 
تخت دیگر نیاز داریم.این کمبود زمانی جدی تر می شود که 
بدانیم در استان کرمان ۶۰۰۰ بیمار اعصاب و روان از دوران 

جنگ داریم.
به گفته افزون، 3۰ درصد جمعیت استان کرمان نیاز به روان 

درمانی دارند که 33 هزار نفر انها نیاز به بستری دارند. 

عقوبت کمبود تخت
 قدرت اهلل رجبی زاده رییس بیمارستان اعصاب و روان نوریه 
کرمان نیز در حاشیه بازدید استاندار از این بیمارستان، بیماری 
های روانی را یکی از معضالت در کل کشور دانست و بیان 
کرد: بیماران روانی تبعات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دارند 
و بسیاری از جنایات توسط افراد دارای بیماری روانی صورت 
از  بسیاری  به موقع درمان می کردند  را  آنها  اگر  گرفته که 

جنایات اتفاق نمی افتاد. 
وی با بیان اینکه همیشه سعی داریم مشکالت را به گردن 
مردم بیندازیم اما این گونه نیست و در ادامه اعتیاد را یکی از 
ابعاد تهدیدکننده های امنیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: 

متاسفانه در درمان این بیماران عقب هستیم.
رییس بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان بر لزوم درمان 
به موقع بیماران دارای اختالل روانی تاکید کرد و افزود: در کل 
دنیا اعتباراتی برای درمان بیماران روانی اختصاص می دهند.

وی افزود در همه جای دنیا به بیمارستان های روانی توجه 
می شود و حمایت از بیمارستان روانی یک بعد امنیتی دارد.

رجبی زاده با اشاره به فوت افراد به علت مصرف مشروبات 
الکلی اظهار کرد: نباید همه چیز را زیرزمینی کنیم که تبعات 
آن را هم می بینیم و باید مشکالت را بپذیریم و آنها را ریشه 

ای و عاقالنه حل کنیم. 
به گزارش ایسنا، در این بازدید همچنین حجت االسالم علی 
هاشمیان رییس موقوفه نوریه نیز گفت: در دنیا بیمارستان 
بنابراین  هستند  ها  دولت  شدید  حمایت  مورد  روانی  های 
درخواست حمایت از مسئوالن را داریم زیرا بیمارستان اعصاب 

و روان درآمد ندارند. 
علی زینی وند استاندار کرمان نیز در این بازدید بیمارستان 
اعصاب و روان نوریه را یک مجموعه حرفه ای دانست و گفت: 
از مسئوالن درخواست می کنم که راهکارهای حمایتی پیدا 
برطرف  را  این مجموعه  از مشکالت  بتوانیم بخشی  تا  کنند 

کنیم.
سخن آخر

اینکه  برای  و  است  مهم  مانند جسم  روان  که  بدانیم  باید 
اگر  باشیم.  داشته  سالم  روان  باید  باشد  سالم   جسممان 
همچنان عدم تامین بودجه برای مراکز اعصاب و روان ادامه  
بستری   های  تخت  کمبود  با  آینده  در  قطع  طور  به  یابد 
بیشتری برای درمان بیماران روانپزشکی مواجه خواهیم شد و 

این به جامعه آسیب فراوانی وارد می کند.

کمبود  می کند؛  بدچشمی  روان  و  اعصاب  بیماران  حوزه  در  چیز  هر  بیش از  آنچه  روزها  این 
تخت های روانپزشکی است. کمبود 400 تخت بیمارستانی روانپزشکی فقط در شهر کرمان باعث 
شده که این روزها بیماران زیادی در صف انتظار درمان قرار بگیرند. موضوعی که سرپرست 
دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان در حاشیه بازدید استاندار کرمان از بیمارستان اعصاب 
و روان نوریه کرمان مطرح کرد و گفت: 30 درصد جمعیت استان کرمان نیاز به روان درمانی 

دارند که 33 هزار نفر آنها نیاز به بستری دارند و...

اعزام زائر به حج امسال قطعی شد

شخصیت برون گرا ها چه ویژگی هایی دارد؟

از  رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
قطعی شدن برگزاری مراسم حج امسال و اعزام احتمالی دو 

هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی خبر داد.

این  اعالم  با  مرعشی  علی  هالل احمر،  جمعیت  گزارش  به 
مطلب در خصوص مراسم حج در سال ۱۴۰۰ گفت: دولت 
عربستان دستورالعملی در راستای برگزاری مراسم حج در 
در حج  زائر  هزار  آن ۶۰  اعالم کرده که طبق  سال جاری 
تمتع امسال می توانند شرکت کنند. از این تعداد، ۱۵ هزار 
نیز می  نفر، زوار داخلی آن کشور هستند و سایر کشورها 

توانند مجموعا ۴۵ هزار زائر اعزام کنند.
وی افزود: با توجه به سهمیه هر کشور در سنوات گذشته و 
نسبتی که وجود داشت، احتماال حدود ۱۵۰۰ نفر سهمیه 
به ایران تخصیص داده می شود که با توجه به نزدیک شدن 
روابط سیاسی، احتمال افزایش این سهمیه به دو هزار نفر 
نیز وجود دارد. در این مراسم فقط زائرین ۱8 تا ۶۰ سال 
می توانند شرکت کنند و زائر بیمار نیز مورد پذیرش قرار 

نمی گیرد.
احمر  هالل  جمعیت  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  رئیس 
خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در مراسم حج، حتما باید 
واکسینه شده و از دوز دوم دریافتی آنها نیز ۱۴ روز گذشته 

باشد.
مرعشی گفت: زائران حتما ۷۲ ساعت قبل از پرواز باید تست 
»پی سی آر« داده باشند و جواب آن نیز منفی باشد. فضایی 
که برای زائران در نظر گرفته شده، در منا و عرفات، پنج متر 
فاصله ایمنی دارد و در هتل ها به ازای هر نفر دو متر فاصله 
در نظر گرفته شده است. مجموعه های غذاخوری به طور 
کامل تعطیل است و وعده های غذایی به صورت بسته های 

بهداشتی در اختیار زائران قرار می گیرد.
با ۵۰ درصد ظرفیت  اتوبوس ها در مراسم حج  افزود:  وی 
»توکلنا« طراحی  عنوان  با  افزاری  نرم  و  کنند  می  فعالیت 
شده که یک نرم افزار بهداشتی بوده و زائران باید در آن ثبت 
نام کنند تا بتوانند وارد مسجدالنبی و مسجدالحرام شوند و 
باید روز و  افزار زائران  در نمازها شرکت کنند. در این نرم 
ساعت را تعیین کنند زیرا پس از تکمیل ظرفیت، کسی نمی 

تواند وارد این اماکن شود.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر گفت: 
خروج از هتل ها برای گردش و سیاحت در شهر نیز ممنوع 
انتقال  زیارتی  مراکز  به  اتوبوس  توسط  فقط  زائران  و  است 
نظارت  با  نیز  زیارتی  مراکز  در  حضور  که  شوند  می  داده 
انجام  به زبان های مختلف مسلط هستند،  راهنماهایی که 

می شود.

آیا به دیدار با افراد جدید عالقه دارید؟ آیا یک رویداد بزرگ اجتماعی 
در شما انرژی ایجاد می کند؟ اگر جواب مثبت است، احتماال برون گرا 

هستید.
الگوی  که  هستند  شخصیت  اصلی  ابعاد  از  برون گرایی  و  درون گرایی 
پنج عاملی شخصیت را تشکیل می دهند. طبق این نظریه، شخصیت 
از ۵ بعد گسترده تشکیل شده است و هر بعد بر روی یک زنجیره قرار 
زنجیره  این  دو طرف  انتهای  در  مردم  است  دارد. درحالی که ممکن 
اگرچه  بنابراین  دارند؛  قرار  وسط  در  مردم  اکثر  باشند،  داشته  قرار 
ممکن است ویژگی های زیادی داشته باشید که شما را به یک برون گرا 
تبدیل کند، اما گاهی اوقات صفاتی را به نمایش می گذارید که ماهیت 

درون گرایانه تری دارند.
برون گرایی چیست؟

سخن گو،  افرادی  عنوان  به  اغلب  برون گرا ها  مثبت،  جنبه  از  نگاه  با 
اجتماعی، عمل گرا، مشتاق، دوستانه و خوش مشرب توصیف می شوند. 
از جنبه منفی، این افراد به راحتی حواسشان پرت می شود، گاهی به 

دنبال جلب توجه هستند و نمی توانند تنها وقت بگذرانند.
برخی از خصوصیات کلی مرتبط با برون گرایی عبارت اند از:

فرد از در معرض توجه قرار گرفتن لذت می برد.

کار های گروهی برای او لذت بخش است.
اگر زمان زیادی را تنها بماند احساس انزوا می کند.

دوست دارد از طریق صحبت و گفتگو ارتباط برقرار کند.
دوست دارد درباره ی افکار و احساسات خود صحبت کند.

برای ایده و الهام گرفتن به دیگران و منابع خارجی متوسل می شود.
عالیق گسترده و فراوانی دارد.

تمایل دارد پیش از تفکر اقدام کند.
گفت  می توان  مثبت  نتایج  میان  از  دارد.  متفاوتی  نتایج  برون گرایی 
که این افراد تمایل دارند زمان زیادی را با افراد دیگر بگذرانند، زمان 
زیادی  دوستان  و  بگذارند  اجتماعی  فعالیت های  برای  را  بیشتری 
داشته باشند. تحقیقات همچنین حاکی از آن است که برون گرایان از 
درون گرایان شادتر هستند و کمتر به به اختالالت روانشناختی دچار 

می شوند.
صفات مشترک برون گرا ها

اصلی  ویژگی های  از  زیر  مورد   ۵ هستید؟  گرا  برون  می کنید  فکر 
تا  می کند  کمک  شما  به  شخصیتتان  نوع  درک  است.  برون گرایان 
روابطتان را بهبود ببخشید، عالیق خود را بهتر بشناسید، نقاط ضعف 
و قدرتتان را تشخیص دهید و روش های جدیدی برای حل مشکالت 

پیدا کنید.
۱- عاشق حرف زدن هستید

شما تنها از گفتگو با دوستان، اعضای خانواده و همکاران لذت نمی برید 
بلکه دوست دارید با افراد غریبه نیز معاشرت کنید. تمایل دارید با افراد 
جدید آشنا شوید و درمورد زندگی هایشان بدانید. برخالف درون گرایان 
که پیش از حرف زدن ابتدا فکر می کنند، برون گرایان عالقه دارند برای 
پیدا کردن راهی برای کاوش و سازماندهی افکار و عقایدشان، صحبت 

کنند.
این افراد همچنین تمایل دارند دوستان زیادی داشته باشند. از آن جا که 
در مالقات با افراد تبحر دارند، گفتگو ها را شروع می کنند و از معاشرت 
با  می توانند  راحتی  به  که  نیست  آور  تعجب  می برند،  لذت  دیگران  با 

افراد دوست شوند.
۲- عاشق معاشرت هستید

با مردم سپری کردید، احساس شارژ  اینکه مدت زمانی را  از  آیا پس 
انرژی  اجتماعی،  ارتباطات  چنین  از  برون گرایان  می کنید؟  شدن 
می گیرند. هنگامی که یک برون گرا زمان زیادی را به تنهایی می گذراند، 
اغلب احساس بی حالی می کند. آن ها بین وقت گذراندن به تنهایی و یا 
وقت گذراندن با مردم، غالبا وقت گذراندن با مردم را انتخاب می کنند.

3- درمورد مشکالت بحث می کنید
با  را  با مشکلی مواجه می شوید، ترجیح می دهید مسائل  هنگامی که 
دیگران به اشتراک بگذارید. صحبت درمورد آن به شما کمک می کند 
تا موضوع را عمیقا کشف کنید و بدانید کدام گزینه ممکن است بهترین 
عملکرد را داشته باشد. پس از یک روز کاری سخت، صحبت درباره ی 
آن با خانواده یا دوستان باعث می شود احساس استرس کمتری داشته 
روز  یک  از  پس  می دهند  ترجیح  درون گرایان  دیگر،  طرف  از  باشید. 
کاری زمانی را به تنهایی خود اختصاص دهند و به مشکالت فکر کنند.

۴- رفتارتان دوستانه است
دیگران  با  دارند  دوست  شخصیتی  تیپ  این  با  افراد  که  آن جایی  از 
افراد را دوست داشتنی می بینند. در  این  براقرار کنند، دیگران  ارتباط 
استقبال  به  که  است  اولین کسی  احتماال  برون گرا  یک  مهمانی،  یک 
مهمانان جدید می رود و به معرفی خود می پردازد. به این دلیل است که 
مالقات با افراد جدید و پیدا کردن دوست جدید، برایشان راحت است.

۵- شما به راحتی قابل شناخت هستید
می شوند،  تلقی  ذهن  از  دور  اوقات  گاهی  درون گرا  افراد  که  درحالی 
به  و  می گذارند  اشتراک  به  را  افکارشان  و  عقاید  معموال  برون گرایان 

همین دلیل مردم به راحتی می توانند آن ها را بشناسند.
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عوارض خطرناک زیاده روی در مصرف انجیر

مزیتی که خانه های بدون آسانسور برای سالمتی دارند

به  آسیب  باعث  می تواند  انجیر  مصرف  در  روی  زیاده 
بدن شود.

پزشکی  علمی  گروه  کلینیک  گزارش خبرنگار حوزه  به 
از  یکی  انجیر  کریز،  استایل  از  نقل  به  باشگاه خبرنگاران 
که سرشار  می شود  غذایی محسوب  مواد  پرخاصیت ترین 
از مواد مغذی است. با این حال، زیاده روی در مصرف آن، 

می تواند عوارض زیادی داشته باشد.
در ادامه این مطلب به عوارض زیاده روی در مصرف انجیر 

می پردازیم:
۱ - سنگین شدن معده

زیاده روی در مصرف انجیر باعث سنگین شدن معده و 
انجیر دارای سطح  دل درد می شود. گرچه به دلیل آنکه 
باالیی از فیبر بوده و برای افرادی که از یبوست رنج می برند 
درد  دل  باعث  آن  حد  از  بیش  خوردن  اما  است؛  مفید 
این  در  انجیر  از خوردن  نوشیدن آب سرد پس  می شود. 

زمینه توصیه می شود.
۲ - نفخ شکم

نفخ شکم  بروز  باعث  که  است  میوه هایی  از  یکی  انجیر 
انیسون  آب  است  بهتر  مشکل  این  درمان  برای  می شود. 

)بادیان رومی( بنوشید.

۳ - ایجاد حساسیت به نور آفتاب
درمان  روند  در  مثبتی  تاثیر  انجیر  مصرف  گرچه 
اما  بیماری های مزمن پوستی مانند سرطان پوست دارد، 
در عین حال حساسیت پوست به اشعه آفتاب را افزایش 
مضر  پوست  برای   )UV( آفتاب  فرابنفش  اشعه  می دهد. 
بوده و باعث مواردی، چون پیری زودرس، مالنوما و سرطان 
نیز  پوستی  بثورات  می تواند  موضوع  این  می شود.  پوست 
به همراه داشته باشد. اگر جزو افرادی هستید که به طور 
بروز  از  جلوگیری  برای  می کنند،  استفاده  انجیر  مستمر 
بیماری های پوستی از قرار گرفتن طوالنی مدت در مقابل 

نور آفتاب اجتناب کنید.
 ۴ - آسیب به کبد و روده ها

به  همچنین  باشد.  مضر  نیز  کبد  برای  می تواند  انجیر 
میوه  این  است  ممکن  انجیر،  در  موجود  دانه های  دلیل 
باعث انسداد روده ها شود. دانه های انجیر به اندازه ای سفت 
هستند که هضم آن ها را سخت است و باقی ماندن آن ها در 

روده می تواند خطرناک باشد.
۵ - جذب کلسیم

اوکسالیت است که در روند  نام  به  انجیر دارای ماده ای 
جذب کلسیم در بدن مداخله می کند. این اختالل در نهایت 

باعث کمبود کلسیم در بدن شده و در نتیجه فرد دچار 
ضعف استخوان و بیماری های دیگر ناشی از کمبود کلسیم 

می شود.
۶ - خونریزی

باعث خونریزی  و می تواند  است  دارای طبع گرم  انجیر 
در بدن شود. زیاده روی در خوردن انجیر می تواند باعث 
خونریزی در شبکیه چشم، مقعد، و واژینال شود. همچنین 
این موضوع می تواند کم خونی هموتولیک را درپی داشته 
باشد. در صورتی که پس از مصرف انجیر شاهد خونریزی 
همچنان  اگر  کنید.  متوقف  را  آن  مصرف  سریعاً  هستید 

خونریزی ادامه یافت مراجعه به پزشک ضروری است.
از دیگر عوارض زیاده روی در مصرف انجیر می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
۱ - کاهش سطح قند خون

ملتحمه،  ورم  صورت  به  می تواند  که  آلرژی  ایجاد   -  ۲
بینی(  مخاطی  غشای  )ورم  رینیت  و  آنافیالکسی،  شوک 

بروز کند.
۳ - اگزاالت مضر موجود در انجیر می تواند برای افرادی 
می برند،  رنج  صفرا  کیسه  و  کلیوی  بیماری های  از  که 

خطرناک باشد.

تحقیقات نشان می دهد باال رفتن از پله ها به ویژه در دوره 
سالمندی برای سالمت بدن مفید است.

باال و پایین رفتن از پله ها یکی از ورزش های بسیار مفید 
جسمی،  سالمت  تقویت  برای  ورزش  این  است.  بدن  برای 
روحی و روانی یک فرد فواید مثبتی دارد، اما برخی از افراد 
ممکن است در مورد این نوع ورزش تنبل باشند حتی اگر 
این یک نوع ورزش رایگان و برای همه گروه های سنی در 

دسترس باشد.
در این راستا، محققان انگلیسی آسیب های آپارتمان بدون 

پله را برای سالمتی بررسی کرده و هشدار داده اند که انتقال 
از خانه ای با پله به خانه ای بدون پله می تواند روند پیری را 

تسریع کند.
این  می نامند؛  یک طبقه"  "پای  را  پدیده  این  دانشمندان 
اصطالح به ضعف پیشرونده عضالت پا گفته می شود که اغلب 
در افرادی که به یک اقامتگاه یک طبقه نقل مکان کرده و 

بدون پله های چالش برانگیز زندگی می کنند، ظاهر می شود.
دکتر کارولین گرگ محقق پیری اسکلت عضالنی و سالمت 
در دانشگاه بیرمنگام می گوید: یک عامل ناسازگار در ارتباط با 

نقل مکان به یک خانه یک طبقه وجود دارد. باال رفتن از پله ها 
روش بسیار خوبی برای حفظ یا بهبود قدرت عضالت است.

 ۶۰۰۰ از  بیش  شامل  ژاپن،  در  تحقیق  یک   ۲۰۱۸ سال 
افراد ۶۵ سال به باال یا کسانی که در خانه های یک  از  نفر 
طبقه زندگی می کنند تاثیر مستقیم خانه در هرگونه وخامت 

جسمی را بررسی کرد.
منتشر   BMC Geriatrics در  که  مطالعه  این  نتایج 
شده، نشان داد که وجود پله در خانه به جلوگیری از وخامت 

سالمت جسمانی مربوط به سن کمک می کند.

زمینه  در  متخصص  و  فیزیوتراپیست  ریندل،  ویکتوریا 
درمان سالمندان می گوید هنگامی که انجام کار ها را متوقف 
می کنید، توانایی انجام آن ها را از دست می دهید و می گوید. 
که  است  این  می افتد  اتفاق  مسن  افراد  برای  معموالً  آنچه 
وخامت در سالمتی آن پیش از کاهش طبقات منازل آن ها 
آغاز می شود، اما وقتی در خانه ای بدون پله ساکن می شوند و 

زندگی ثابتی دارند، این وخامت تشدید می شود.
پله ها  از  باال رفتن  انجام شده،  طبق تحقیقات و مطالعات 

فواید زیادی برای سالمتی بدن دارد، از جمله:

- باال رفتن از پله ها به تقویت استخوان ها و عضالت کمک 
کار  اداری  مشاغل  در  که  خانم هایی  برای  ویژه  به  می کند؛ 
می کنند، زیرا احتمال پوکی استخوان در آن ها بیشتر از مردان 

است.
- باال رفتن از پله ها باعث سوزاندن کالری و در نتیجه حفظ 

وزن سالم می شود.
می کند؛  کمک  اندورفین  تولید  به  پله ها  از  رفتن  باال   -
هورمون هایی که مسئول احساس خوشبختی هستند و باعث 

کاهش احساس تنش و استرس می شوند.

»هادی درویشی« هنرمند کرمانی که این روزها آثارش  در سراسر ایران به صورت میلیونی بازدید دارد، در گفتگو با »کرمان امروز«:

 مردمفرقهنرمندوشاخمجازیراخوبمیدانند

این روزها اکثر اتفاقات هنری و حتی اجتماعی بیشترین 
پایگاه و توجه را در فضای مجازی دارد و تمامی هنرمندان 
یا حتی بعضی از شخصیت های علمی و سیاسی، پایگاه 
دانند. در  را در فضای مجازی می  با مردم  ارتباطی خود 
عصر ارتباطات حضور داریم و دهکده جهانی که تا دیروز 
تنها یک نام بود، امروز به زندگی مردم معنی داده است.
از  اما شخصیت ها در فضای مجازی رفتارهای گوناگونی 
دنیای  این  در  است  شده  باعث  که  دهند  می  بروز  خود 
پرمخاطب ایجاد ذائقه کنند. ذائقه هایی که شاید تا دیروز 
اما امروز مخاطبان بسیاری را درگیر  اصال وجود نداشت، 
ساخته است. از این جمله می توان به تهیه محتوای بی 
ارزش و ضدفرهنگ در بسیاری از پیج های اینستاگرام و 
حتی گروه های تلگرامی و واتساپی اشاره کرد. کلیپ هایی 
که ناخواسته در حال تغییر ذائقه مردم از ارزش به سمت 
مجازی سراسر ضدفرهنگ  فضای  اما  ارزش هستند.  ضد 
نیست و به رغم آزادی که در آن وجود دارد، بسیاری از 
در  رایج  ارزشهای  و  ایرانی  فرهنگ  با  مطابق  هنرمندان 
جامعه تولید محتوا می کنند. این گونه آثار تولیدی ممکن 
است اندکی برای جذب مخاطب کار را سخت کند، اما باعث 
می شود که برخی ضد ارزشها از فضای مجازی زدوده شود 
و نکات مثبت به این دنیا افزوده شود. چنین محتوایی است 
که می تواند حجم انبوهی از کلیپ های سبک و بی ارزش 

را حریف شود و موجب ترمیم ذائقه مردم شود.
و  مثبت  فعالیت  این عرصه  در  از هنرمندانی که  یکی   
ارزشمندی دارد »هادی درویشی« هنرمند کرمانی تئاتر و 
تلویزیون می باشد که از کودکی در کنار پدر در تئاتر فعالیت 
داشته و امروز در فضای مجازی به تولید محتوای هنری 
ارزشهای اجتماعی  از  مشغول است. محتوایی که همواره 
به میان می آورد و دغدغه های آقای درویشی را  سخن 
به نمایش می گذارد. آثار این هنرمند کرمانی در فضای 
مجازی همواره پر است از درس ها و پیام های اخالقی که 
در کمال صداقت در کمترین زمان ممکن ساخته و منتشر 
می شود. درست است که بسیاری از هنرمندان این روز ها 
بیان چنین پیام های واضحی را خیلی کارآمد نمی دانند، 
اما استقبال میلیونی از کلیپ های آقای درویشی نشان می 
است. سخن  الزم  آثاری  چنین  جامعه  در  هنوز  که  دهد 
کوتاه کرده و عرض می کنم که این رفتار متفاوت هادی 
درویشی در فضای مجازی و تاثیرات مثبت آن باعث شده 

است که در هیات تحریریه »کرمان امروز« تصمیم بر این 
شود که با ایشان گفتگویی داشته باشیم.

است.  کرمان  شهر  در   ۱۳7۱ متولد  درویشی«  »هادی 
ندارد.شروع  دانشگاهی  تحصیالت  و  نکرده  ازدواج  هنوز 
که  بود  سال ۱۳۸۱  از  تئاتر  عرصه  در  هنری اش  فعالیت 
موفق شد جایزه بازیگری اول خردسال کشور در جشنواره 
مساجد را کسب کند. او همچنین موفق به کسب مقام اول 
از جمله  تئاتر  بازیگری مرد در چندین جشنواره مختلف 
جشنواره »مقاومت پلیس« شده و حضور در سه دوره ۹۰ 
قسمتی برنامه ها و ایتم های طنز شبکه استانی کرمان از 
جمله »ایستگاه پنج« و »به رنگ سبز« را در کارنامه دارد. 
برای خندیدن«در  تلویزیونی»زمانی  برنامه  در  وی حضور 
شبکه سوم صدا و سیما را تجربه کرده و در برنامه »عصر 
جدید« شبکه سه نیز توجه خوبی را به خود جلب کرد. 
درویشی همچنین در بیش از ۱۰ تئاتر اجرای عموم که 
و  بوده  بازیگر  اند  رفته  روی صحنه  به  هرکدام ۴۰ شب 
نویسندگی، کارگردانی و بازیگری بیش از ۴۰ فیلم کوتاه در 
قالب فضای مجازی که چند مورد آن سفارش فرماندهی 
نیروی انتظامی کرمان بوده را برعهده داشته است. وی این 
روزها در کار فروش پوشاک و عرضه محصوالت فرهنگی 
دارد.  توجهی  قابل  و  فعال  حضور  اینستاگرام  در  و  است 
بخشی از گفتگوی ما با ایشان را می توانید در ادامه مطالعه 

کنید.
از هادی درویشی پرسیدیم که بین دو واژه »اینفلوئنسر« 
و »شاخ مجازی« کدام را می پسندد که چنین پاسخ داد: 
»خودم را هنرمند فضای مجازی میدانم، چون کلمه شاخ 
مربوط به آدم های بی هنر و یک شبه معروف شده است. 
اینفلوئنسربه نظر من وابسته به هنری است  فرق شاخ و 

فضای  از  بیرون  شاید  واینفلوئنسر  شاخ مجازی  دارند.  که 
به  توانایی  باشندیا  نداشته  نمایش  برای  هنری  مجازی 
نمایش گذاشتن هنرشان را نداشته باشند، اما هنرمند در 
هر دوحوزه؛ هم مجازی و هم واقعی میتواند حرفهایی برای 
گفتن داشته باشد. پس من نه خود را شاخ می دانم و نه 
اینفلوئنسر، چون در فضای حقیقی هم می توانم هنرم را 
ارائه کنم که در سالهای قبل بسیار این کار را انجام دادم«

از وی پرسیدیم »در کلیپ های تولیدی خود تم خاصی 
عادی  زندگی  در  آیا  درد کشیده،  و  تم خسته  دارید،یک 
هم اینگونه هستید؟« و چنین پاسخ شنیدیم: »من همیشه 
سعی کردم اگر کاری می سازم انتهای آن مفهومی یا پیامی 
نباشد.  زیاد  بازدید  یا  فالور  جذب  برای  فقط  تا  برسانم 
کنم  تولید  کاری  مخاطب  جذب  برای  بخواهم  اگر  چون 
می توانستم با کارهای یک دقیقه ای سبک و کم زحمت 
دلیل  تنها  باشم.  کرده  میلیونی  را  پیجم  پیشترها  خیلی 
اینکه مدل کلیپ ها خسته و درد کشیده است و آخر آن 
یک پیام یایک تلنگر به آن موضوع هست که شایدخیلی 
افراد بادیدنش به خود آیند. البته این را هم باید بگویم که 
خودم نیز اکثر موضوعات به کار رفته در کلیپ هایم را از 

نزدیک لمس کرده و درک می کنم«
در سوال بعدی از ایشان پرسیدیم »دغدغه های اجتماعی 
خیلی شفاف در آثار تولیدی شما به چشم می خورد، آیا 
آگاهانه است یا ناخواسته چنین محتوایی به ذهنتان می 
رسد؟« پاسخ این سوال اینگونه بود: »این انتخاب آگاهانه 
است و بسیار فکر و تجربه پشت نوشتن این داستان های 
موضوع  یک  که  کنم  می  سعی  دارد.همواره  وجود  کوتاه 
اجتماعی را به نمایش بگذارم و در موضوعاتم درباره اعتیاد 
به مواد مخدر، الکل و موضوع خالفکاری بسیار اشاره دارم 

تا شاید تاثیر کوچکی بر روی فردی بگذارم که قرار است به 
بیراهه برود و برای جامعه مثبت باشم. یک جمله معروف 
باشد،  باصفا  اما  باشد  خانه ات کوچک  می گوید؛  که  است 
منظورم این است که من از اول هدفم این بوده که مثل 
نباشم. مخاطب  جذب  فکر  به  فقط  اینفلوئنسرها  دیگر 
همیشه سعی کردم کارهایی سخت تر از نظر تصویر تدوین 
و متن و کارگردانی بسازم که هم از بقیه متفاوت تر باشم 
بینند به صورت دلی من را  هم مردمی که کلیپ را می 
به  من  کارهای  می کنم  باشند چون حس  داشته  دوست 
دل مردم می نشیند چون از دل مردم همین جامعه بیرون 

آمده«
هادی درویشی در بخشی دیگر از سخنانش به تاثیر پدر 
بر زندگی خود اشاره کرد و گفت: »پدر بنده  هنرمندش 
از  خیلی  که  سینما  و  تئاتر  پیشکسوت  درویشی«  »رضا 
اویادگرفتم و می توان گفت که همه ی فعالیت هنری خود 
را مدیون پدرم می دانم. کسی که بدون حاشیه سال های 
زیادی را در هنر تئاتر پشت سر می گذارد و انشاهلل به زودی 
با تئاتر جدیدش بعد از دوران کرونا دوباره همچون سالهای 

قبل مردم را به سالن ها می کشاند و می خنداند.
برای  آینده ای  که چه  پرسیدیم  کرمانی  هنرمند  این  از 
این فعالیتی که دارید می بیند؟ آیا آینده هنر همین فضای 
مجازی است؟ یا این بخشی از آن خواهد بود؟ که چنین 
پاسخ گرفتیم: »آینده ی خودم رادر سینما می بینم هرچند 
که خیلی وقتها می گویم که تا زمانی که وارد سینما نشدم، 
سینما برای من همین خانه ی کوچک فضای مجازی است 
و تمامی این فالوورهای عزیزم تماشاگرهای سینمای من 
هستند. آینده هنری من قطعاً فضای مجازی نخواهد بود، 
کمک  مجازی  فضای  امروزهم  همین  تا  که  میدانم  البته 

بسیاری به من کرده است و چندین پیشنهاد فیلم وسریال 
هم داشته ام، اما به دلیل مورد تایید نبودن و ارتباط برقرار 
نکردن با نقش نپذیرفتم. ترجیح می دهم وقتم را با کارهای 
خودم بگذرانم تا اینکه در یک سریال کوچک نقش پنجم 
شوم و چند دقیقه بازی داشته باشم. درفضای مجازی تا 
بسیار  ما  مردم  نمی کنند.  دنبالت  مردم  نباشی  هنرمند 
باهوش هستند و فرق هنرمند و غیرهنرمند راخیلی سریع 
متوجه می شوند. تا هنری نداشته باشد کارهایش را دنبال 
نمی کنند. اگر تعدادی از مردم هم چند نفر از افراد بی هنر 
را دنبال می کنند خوب می دانندآن فرد هنر ندارد و فقط 
برای سرگرمی دنبالش می کنند و پس از مدتی ممکن است 
دیگر دنبال نشود و یا اینکه مورد تمسخر پیج های دیگر 

قرار گیرد.«
هادی درویشی در انتهای این گفتگو گفت: »در آخر باید 
امروز هستم بسیار راضی ام چون  از چیزی که  بگویم که 
من از هنر و آرزویم که بازیگری بود چیزی را میخواستم 
که امروز متوجه هستم درست در مسیرش قرار دارم.یک 
هنرمند اول از همه توجه و محبت مردم را می خواهدکه من 
به وفور آن را در شهر خودم و حتی در شهرهای دیگرحس 
کرده و می کنم. فکر می کنم همین محبت ولطف مردم را 
باشند که  داشته  و دوست  ببینند  را  می خواستم که من 
خدا را شکر میکنم اتفاق افتاده و بسیار از این اتفاق راضی 
انتهای مسیر  اینجایی که امروز هستم را کافی و  هستم. 
نمی دانم، اما از جایی که هستم راضی هستم و آینده را 
این مسیر  از همه کسانی هم که در  بینم.  درخشان می 
حامی من بودند سپاسگزارم و از روزنامه کرمان امروز که 
همواره در زمینه هنر پیش قدم است و برنامه ریزی این 

گفتگو را انجام داد، بسیار متشکرم«
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