
مردم کرمان 25 سال است 

که واقعیت را  در »کرمان امروز« می خوانند

چهار صفحه    2000 تومان چهارشنبه 24 آذرماه 10/1400 جمادی االول1443/ 15 دسامبر2021/سال بیست و ششم شماره  3576

در همایشی در بیمارستان ارتش کرمان؛

کادر درمان تجلیل شد از خانواده های 
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شهردار کرمان با اشاره به حادثه آتش سوزی 
مجتمع »صالح المهدی« تأکید کرد:

ضرورت عدم استفاده

 از نمای کامپوزیت

اختصاص 120 هزار

 میلیارد برای 

طرح جوانی جمعیت

متن در صفحه دوم
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جوالن روانشناس تقلبی

 در فضای مجازی

رییس کل دادگستری استان :

باید نسبت به اصالح فرایندها 

درمسیر سرمایه گذاری اقدام شود

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل
 جاده ای استان عنوان کرد: 

  اندیشیدن تدابیر راهداری 

برای تردد زائران سردار دل ها

که بالی جان مردم استان در جاده ها شده است؛ گزارش »کرمان امروز« از معضل افغانی ِکش ها 

چاره ای برای افغانی کش ها بیندیشید؛ تلفات بس است!

متن کامل در صفحه سوم

  هر هفته در اخبار می خوانیم که چند برادر افغانستانی و یا چند هم استانی عزیز، جان خود را به دلیل قانون شکنی های افغانی کش ها و شوتی ها از دست می دهند. یکی از مطالبات 
شهروندان و به خصوص ساکنان شهرهای شرقی و جنوبی استان از مسئوالن انتظامی و امنیتی برخورد جدی با این معضل و اقدام مناسب برای رفع آن است. چندی پیش مدیر کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان در این باره گفت: »محور کرمان - بم  پر تلفات ترین محور استان است و این بیشتر به دلیل قاچاق انسان )افغانی کش ها( است« آیا پس از 

این همه تلفات وقت آن نرسیده که چاره ای برای این آفت جاده ای اندیشیده و از مرگ کرمانیان جلوگیری شود؟ و....

متن در صفحه چهارم

گزارش »کرمان امروز«از احتمال کاهلی 
کرمان: غ در استان  در رابطه باتامین گوشت مر

  در حالی که استان کرمان با کمبود مرغ مواجه است و استان های مجاور نیز اعالم کردند که به کرمان
 مرغ نخواهند داد، چرا از ظرفیت های استانی درست استفاده نمی کنیم؟

چرا از ظرفیت کامل مرغ ماهان 
برای تولیدگوشت مرغ استفاده نمی شود؟
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آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار 32 - 1400

آگهی تجدید مناقصه شناسایی پیمانکار 25 - 1400 آگهی تجدید مناقصه شناسایی پیمانکار 24 - 1400

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد طراحی نقشه های فاز یک و فاز دو معماری، سازه، تاسیسات برق و تاسیسات مکانیکی، نقشه های اجرایی محوطه و 
دیوار حصار مجموعه، انطباق کلیه نقشه ها با نقشه های فاز 2 معماری، متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه جهت پایگاه امداد و نجات به مساحت تقریبی 
سایت مورد نظر 11325 مترمربع و زیربنای تقریبی مجموع کاربری های مورد نیاز 4300 مترمربع را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی 
که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر 
سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت 
داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امورقراردادها داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند. 1 - تصویر گواهی 
صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت  4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی 
مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 7 - ارائه گواهی معتبر )ساجات( 

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان حداقل رتبه 3 سازمان برنامه بودجه الزامی می باشد.

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد طراحی، تهیه نقشه )Engineering( و تامین تجهیزات )Procurement( موتورخانه و پمپ 
خانه مرکزی مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای مس رفسنجان را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه 
های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و 
حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر 
فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امورقراردادها داخلی 
181 یا 169 تماس حاصل نمایند. 1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی 
تاسیس و تغییرات شرکت  4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان 

قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد طراحی، تهیه نقشه، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم آتش نشانی و پمپ خانه های آتش 
نشانی محوطه مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای مس رفسنجان به صورت EPC را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت 
هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی 
به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، 
واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امورقراردادها 
داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند. 1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات 
آگهی تاسیس و تغییرات شرکت  4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان 

قبلی 6 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

حدود  تعداد  دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 

35400 قطعه مرغ مادر گوشتی مزرعه شماره 2 را از طریق 

مزایده بفروش برساند متقاضیان می توانند جهت دریافت 

فرم مزایده سه روز پس از تاریخ چاپ آگهی به امور اداری 

شرکت واقع در کرمان - خیابان امام خمینی - نبش کوچه 

27 مراجعه فرمایند. شماره تماس: 4- 32231203

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

یک شرکت صنعتی و معدنی معتبر به یک نفر آقا با مدرک 
تحصیلی )لیسانس و باالتر( فناوری اطالعات )مهندسی 

کامپیوتر ( و حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط نیازمند است.
لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل

 resume.memhr@gmail.com ارسال فرمایید.

آگهی مزایده  دعوت به همکاری

گونی خودروی حامل اتباع افغانستانی  واژ

گذاشت کشته و مصدوم  بر جای  یازده 
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اخبار استان

تا در جلسه مجمع  از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  بدینوسیله 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت  که در ساعت .11:00 صبح  مورخ 
روبرو  دو  پردیسان  ایرانمنش  کرمان شهرک شهید  آدرس  در   1400/10/7
دانشگاه آزاد خیابان بعثت کوچه بعثت یازده سر چهار کوچه اول سمت راست 
منزل دوم علی آبادی کدپستی 7۶17۸17۹۹4 تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانند. 
 دستور جلسه: 

1-    انتخاب و تعیین سمت مدیران  2-    تعیین وضعیت حق امضاء 
3-    انتخاب بازرسین  

 هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت  مديران صنعت مهام نيرو )سهامی 

خاص( ثبت شده به شماره 15938 و شناسه ملی 14008157492 

جهت تشکيل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   

قلیان؛

نقطه شروع 

اعتیاد !

در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های 
استان  قضایی  و  حقوقی  ابعاد  در  مقاومتی  اقتصاد 
بررسی  مورد  تولیدی  واحد  چهار  مشکالت  کرمان، 
قرار گرفت و تصمیمات الزم برای تسهیل روند تولید 

آنها اتخاذ شد.
در این نشست مقرر شد که جهت حل مسائل یک 
به  ماهه  شش  مهلت  پسته،  ضبط  ترمینال  واحد 
وثیقه،  ملک  فروش  با  که  شود  داده  گذار  سرمایه 
نسبت به تسویه بدهی بانکی خود اقدام کند و بانک  
سرمایه  نقدی  تسویه  صورت  در  است  موظف  نیز 

گذار، جریمه ۶ درصدی تسهیالت را ببخشد.
در این نشست همچنین مشکالت بزرگترین مجتمع 
صنایع غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر 
شد یک سال زمان داده شود که این واحد به روند 

برطرف  نیز  آن ها  بانکی  مشکالت  و  بازگشته  تولید 
گردد.

در ادامه در این جلسه مقرر شد نسبت به یک پروژه 
سرمایه گذاری کشاورزی، سازمان بازرسی پیگیری 
های الزم را انجام داده و گزارش مربوطه را به ستاد 

اقتصاد مقاومتی استان ارائه کند.
بزرگ  واحد  مشکالت  همچنین  نشست  این  در 
ویژه  به صورت  گستر«  قطعه   « و صنعتی  تولیدی 
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دادستان کرمان 
مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  تا  را  مربوطه  موضوعات 

پیگیری نماید.
رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست 
از  حمایت  مسیر  در  قضاییه  قوه  اقدامات  گفت: 
اقتصاد مقاومتی به نحوی انجام می شود که جنبه 

تولیدی واحدها حفظ شود.
یداهلل موحد گفت: متاسفانه شرایط به شکلی است 
که مشکالت متعددی در  مسیر سرمایه گذاری ایجاد 
می شود و از این رو باید نسبت به اصالح فرایندها 

اقدام شود.
واحدهای  مشکالت  از  برخی  کرد:  خاطرنشان  وی 
جامعه  موجود  اقتصادی  شرایط  از  ناشی  تولیدی 
است و دستگاه قضایی تالش می کند که از مسیر 
قانونی و با استفاده از اختیارات خود نسبت به حل 

مشکالت موجود اقدام کند.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
اقتصاد  کلی  های  سیاست  اجرای  استانی  ستاد 
و قضایی تالش می کند  ابعاد حقوقی  در  مقاومتی 
نهادهای  و  اجرایی  بانکها، سازمان های  با همکاری 

نظارتی، ساده ترین و آسان ترین راه را برای حمایت 
از اقتصاد مقاومتی پیش بینی و اجرا کنند.

)خبرنگار: نرگس بامری(

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
با بیان اینکه ۸۵ نقطه پرتصادف این استان طی سال 
این بخش نزدیک  جاری اصالح شد گفت: کرمان در 
این  تاثیر حذف  و  داشته  عملکرد  برابر کشور  پنج  به 
محسوس  بسیار  جاده ای  تصادفات  کاهش  در  مناطق 

است.
به  خبری  نشست  در  سیدعلیخانی  حاج  سیدعلی 
استان  افزود:  نقل  و  حمل  و  راهداری  هفته  مناسبت 
ای  جاده  خیز  حادثه  نقاط  رفع  بخش  در  کرمان 
بیشترین آمار کشور را به خود اختصاص داده زیرا به 

طور متوسط در کشور 17 نقطه اصالح شده است.
وی به پرتلفات ترین بزرگراه های استان کرمان اشاره 
و اظهار کرد: در این زمینه محور کرمان - بم،  بردسیر 

- سیرجان و هفت باغ بیشترین تلفات را دارند.
کرمان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
 2۹ جابجایی  با   ۹۸ سال  استان  این  کرد:  تصریح 
لحاظ  به  که  بود  کشور  پنجم  رتبه  کاال  تن  میلیون 
مدیریت و قانونمند شدن وضعیت حمل بار معادن 37 
میلیون تن از مبدا کرمان حمل شد که در این زمینه 
نفتی،  معدنی،  مواد  و  رسیدیم  کشور  دوم  جایگاه  به 
از  بیشترین کاالهای جابجا شده  کشاورزی و سیمان 

این استان هستند.
وی گفت: 13 هزار کامیون و 1۸ هزار راننده در بخش 
حمل و نقل استان کرمان فعال هستند و عمر ناوگان 
ناوگان  از  تر  بار ما متوسط 14 سال و 2 سال جوان 

کشوری است.
وی گفت: ۵.2 میلیون مسافر از سال ۹2 توسط هفت 
و  اند  شده  جابجا  کرمان  مسافر  نقل  و  حمل  پایانه 
و  را دارد  رتبه پنجم کشور  استان  این  این زمینه  در 
اتوبوس،  با سه هزار و ۸00 دستگاه  همچنین کرمان 

هزار  پنج  و  شهری  بین  کرایه  سواری  و  بوس  مینی 
راننده در مقام دوم کشور قرار دارد.

سیدعلیخانی افزود: سه دسته آموزش از جمله آموزش 
های پنجگانه در مدارس حاشیه راه، توسط اداره کل 
از  زمینه  این  در  که  شود  می  ارائه  کرمان  راهداری 
آغاز سال جاری 740 راننده آموزش های الزم را فرا 
گرفته و 40 روستا برای آموزش های پنجگانه امسال 
در برنامه قرار گرفته اند که نیمی از آن تاکنون انجام 
شده و همچنین 2 هزار نفر روستایی نزدیک محورهای 

ارتباطی را نیز آموزش دادیم.
وی ابراز کرد: امسال 320 کپسول آتش نشانی، 210 
کاله ایمنی و چهار هزار و ۵00 برچسب روشنایی بین 
حاشیه  مدرسه   ۵0 حدود  و  شد  توزیع  هدف  جامعه 
باتوجه  اکنون  و  دیده  آموزش  آنالین  بصورت  نیز  راه 
به بازگشایی فیزیکی مدارس، لوازم التحریری با نشانه 

ترافیکی بین دانش آموزان توزیع می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمان گفت: 
این استان دارای 13 هزار و 700 کیلومتر راه آسفالته  
دوم  رتبه  در  اصفهان  از  بعد  لحاظ طول  به  که  است 
 ۹70 و  یکهزار  کرمان  اینکه  ضمن  دارد،  قرار  کشور 

کیلومتر بزرگراه دارد.
بیان  راهها  سازی  ایمن  و  نگهداری  به  اشاره  با  وی 
کرد: سال گذشته سه هزار کیلومتر خط کشی، هشت 
هزار و ۵00 تابلو راهنمایی و رانندگی و 120 کیلومتر 
انجام  را  تقاطع   12 سازی  ایمن  و  مسیرها  روشنایی 

دادیم.
در  گذشته  سال  کرمان  شد:  یادآور  سیدعلیخانی 
نگهداری رویه آسفالت راهها نیز جایگاه نخست تا سوم 
راستا 30۵  این  در  و  داد  اختصاص  به خود  را  کشور 
کیلومتر روکش، ۵30 هزار متر درزگیری، 1۹0 هزار 
کیلومتر رویه و همچنین فوکسیل مسیرها در راه های 

این استان انجام شده است.
و  سازی  شانه  کیلومتر   700 و  هزار  هفت  افزود:  وی 
اصالح شیب شیروانی، 13 هزار کیلومتر تیغ زنی راه 
روستایی و همچنین نگهداری ابنیه ارتباطی در استان 
کرمان انجام شد تا در زمان وقوع سیالب خسارتی به 

محورها وارد نشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
تلفات تصادفات  براساس گزارش ها ۵7 درصد  گفت: 

جاده ای بر اثر واژگونی خودرو به علت خواب آلودگی 
استان،  این  بزرگراهی  طول  وجود  با  که  است  راننده 
بیشترین تلفات در بزرگراه های ما اتفاق می افتد که 
استفاده رانندگان از مجتمع های خدمات رفاهی از این 

اتفاقات و حوادث جلوگیری می کند.
در  راهی  بین  رفاهی  افزود: 47 مجتمع خدماتی  وی 
حال بهره برداری در استان کرمان وجود دارد که 17 
مورد طی سال گذشته افتتاح شد و 22 مورد در حال 
ساخت است که می توانند به کاهش آمار حوادث جاده 

ای کمک کند.
ورودی  رفاهی  خدماتی  مجتمع  گفت:  سیدعلیخانی 
محور هفت را به منظور تشویق سرمایه گذاران با اعتبار 

چهار میلیارد تومان آسفالت کردیم.
وی با اشاره به وجود سیستم های هوشمند جاده ای 
گفت: تا سال ۹7 وضعیت دوربین های ما مناسب نبود 
و کرمان با 23 دوربین تقریبا رتبه آخر کشور را داشت 
که با همت سازمان راهداری کشور و پیگیری های این 
استان اکنون 14۹ دوربین در شمال و در مجموع 17۶ 
مورد در کل استان کرمان نصب شده که از این حیث 
جزو سه استان نخست  کشور هستیم و 102 دستگاه 

تردد شمار جاده ای داریم.
وی افزود: 14 دستگاه سامانه پیام متغیر برای اطالع 
رسانی از وضعیت جاده ها، عبور و مرور را اطالع رسانی 
می کند که این آمار در استان کرمان بیشترین میزان 

در کشور است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمان گفت: 
همچنین 27 گردنه برفگیر در این استان وجود دارد 
که پنج دستگاه امسال نصب شده و به صورت دائمی 
فیلم ها را به مرکز مدیریت راه های کشور ارسال می 

کند.
های  جاده  در  توزین  سامانه   ۶ کرد:  خاطرنشان  وی 
به  تا  کند  کنترل می  را  بار  تناژ  که  نصب شده  استان 
آسفالت صدمه ای وارد نشود که اعتبارات عمرانی خوبی 
برای راه های روستایی کرمان دیده شده و 12۵ پروژه 
برنامه است که  تومان در  با ۶30 میلیارد  راه روستایی 
تاکنون ۵۶ کیلومتر از جاده ها انجام شده  و مابقی در 
برنامه قرار دارد که روستاییان از آن بهره مند می شوند.

از  ساختمانی  ملی  پروژه   13 اینکه  ضمن  افزود:  وی 
جمله قرارگاه مرکزی پلیس، پلیس راه زرند و باغین را 

در دستور کار قرار داریم.
سیدعلیخانی با بیان اینکه برنامه ریزی الزم برای تردد 
قاسم  مزار مطهر سپهبد شهید حاج  زائران  ای  جاده 
سلیمانی انجام شده است گفت: برخی محدودیت ها 
زرند  و  ماهان  از سمت  و ورودی کرمان  برداشتیم  را 
مناسب  اکنون  ها  ورودی  کیفیت  و  که  شد  آسفالت 
است اما بهبود شرایط ورودی شهرها عمدتا مربوط به 

شهرداری ها است.
وی عنوان کرد: هزینه های نگهداری راهها بسیار باال 

است و اعتبارات موجود پاسخگوی این نیاز نیست.
وی گفت: شورای راه مصوب کرد چهار درصد بارنامه 
ها به راهها اختصاص یابد، در صورتی که این اعتبار به 
۹ درصد ارتقا یابد بسیاری از مشکالت راههای استان 
کرمان رفع خواهد شد و دست سازمان راهداری بازتر 
ارائه  مردم  به  توانیم  می  بهتری  خدمات  و  شود  می 

بدهیم.
سیدعلیخانی افزود: حدود 13 هزار کیلومتر جاده در 
اعتبار  تومان  میلیارد  استان کرمان وجود دارد، 2۸0 
نگهداری آن است که این اعتبار 10 درصد نیاز موجود 

هم نیست.
استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
به  نهبندان   - شهداد  محور  مطالعات  گفت:  کرمان 
پایان رسیده و در صورتی که منابع و ردیف اعتباری 
به  آن  آمادگی ساخت  گیرد  قرار  راهداری  اختیار  در 
گونه ای که توسط سیل تخریب نشود، وجود دارد که 

300 میلیارد تومان برآورد این اعتبار است.
وی گفت: منطقه شهداد به گونه ای است که آب های 
کل مناطق اطراف به این منطقه وارد می شود و اکنون 
باز است در حالی که  این مسیر به صورت اضطراری 
مرتب نشست می کند و ماموران راهداری مرتب آن را 

برطرف می کنند که امکان تردد باشد.
هفته  کرد:  اظهار  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
حمل و نقل، رانندگان و راهداری به مناسبت سخنرانی 
تاریخی امام در سال ۶2 که کشور را از بحران کاالهای 
نخست  روز  و  شده  گذاری  نام  داد،  رهایی  اساسی 
راهدار  روز  سرما  فصل  آغاز  مناسبت  به  نیز  ماه  دی 
روز  این  از  راهداری زمستانی  کار  نامگذاری شده که 

آغاز می شود.
)خبرنگار: مهدیه السادات میر مهدی حسینی(  

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی رفسنجان گفت: با 
تالش کارکنان اورژانس یک نوزاد در آمبوالنس چشم 

به جهان گشود.

بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس  زینلی،  حسینی 
رفسنجان گفت: با توجه به نیاز اورژانسی مادر باردار 
از  آمبوالنس  دستگاه  یک  سریعا  درمانی  اقدامات  به 

اعزام  محل  به  رفسنجان  اورژانس  آباد  مهدی  پایگاه 
شد.

او افزود: با توجه به عالئم قریب الوقوع زایمان اقدامات 

درمانی انجام و در حین انتقال نوزاد پسر در سالمتی 
کامل به دنیا آمد و مادر به همراه نوزاد خود به مرکز 

درمانی منتقل شد.

رییس کل دادگستری استان :

باید نسبت به اصالح فرایندها درمسیر سرمایه گذاری اقدام شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عنوان کرد: 

  انديشيدن تدابير راهداری برای تردد زائران سردار دل ها

با تالش کارکنان اورژانس ؛

يک نوزاد در آمبوالنس چشم به جهان گشود

در همایشی در بیمارستان ارتش کرمان؛

از خانواده های کادر درمان تجليل شد

درهمایشی از خانواده های کادر درمان درگیر با بیماری کرونا بیمارستان امام 
حسین)ع( ارتش درکرمان تجلیل شد.

دراین مراسم امیر غالمعلیان، فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق کشور 
ارتش  حسین)ع(  امام  منطقه ای  بیمارستان  درمان  و  پرستاری  کادر  گفت: 
در کرمان، رزمندگان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا هستند که در طول 
تقریبا دوسال درگیری با این بیماری، منشا خدمات ارزنده ای درسطح شهر 

کرمان بوده اند.
او افزود: به منظور تجلیل از زحمات این عزیزان در ایام والدت مبارک بزرگ 
قرارگاه منطقه ای جنوب شرق در  زینب )س(  اسالم حضرت  پرستار جهان 

همایشی از زحمات تعدادی از این عزیزان و خانواده های آن ها تقدیر کرد.
اختیار  در  با  )ع(  حسین  امام  منطقه ای  بیمارستان  افزود:  غالمعلیان  امیر 
و  یو  سی  آی  تخت های  از  اعم  بیمارستانی  ظرفیت های  تمام  گذاشتن 
از  حمایت  در  خود  ذاتی  ماموریت های  انجام  رغم  به  عادی،  تخت های 
خانواده های کارکنان ارتش، سهم به سزایی در کنترل و درمان بیماری کرونا 

در سطح استان داشته است.
او به روحیه خستگی ناپذیری کادر درمان بیمارستان امام حسین)ع( اشاره 

کرد وگفت: ارتش ایران یک ارتش معنویت محور است.
درمانی  درامور  کرد:  تصریح  کشور  شرق  جنوب  منطقه ای  قرارگاه  فرمانده 
کادر  دانش  سطح  باالبردن  و  نظم  که  است  این  بر  سعی  شرایطی  هر  در 
درمان سرلوحه کار باشد تا موفقیت ها استمرار داشته باشد. امیر غالمعلیان 
موفقیت های بیمارستان امام حسین علیه السالم ارتش در کرمان را چه در 
بحث  در  وچه  کرونایی  ایام  در  یاری خصوصا  ومردم  رسانی  زمینه خدمات 
ساخت وساز ها و تکمیل بخش هایی که تا کنون این بیمارستان بی بهره بود 
قابل تقدیر دانست. اوبا اشاره به اینکه 22 درصد تخت های معمولی و بیش از 
۵0 درصد تخت های آی سی یو بیمارستان منطقه ای امام حسین علیه السالم 
در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفت، تصریح کرد: آمادگی داریم به هر تعداد 
که استان و ستاد مدیریت بیماری کرونا اعالم کند، پذیرش کنیم، اما تا االن 

شرایط حادی برای در اختیار گذاشتن کل بیمارستان پیش نیامده است.
فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق کشور گفت: تجلیل از خانواده های کادر 
درمان به این منظور بوده که باصبر و شکیبایی خود نقش موثری در کسب 

این موفقیت بزرگ داشته اند.
)خبرنگار: هماحجازی(  

واژگونی مرگبار خودروی حامل اتباع 

افغانستانی در محور فهرج - زاهدان؛

يازده کشته و مصدوم  بر جای گذاشت

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان کرمان از واژگونی خودروی 
حامل اتباع افاغنه با 11 حادثه دیده در محور فهرج - زاهدان خبر داد و گفت: 

در این حادثه ۹ نفر مصدوم و 2 نفر فوت کردند.
افاغنه در محور  اتباع  به واژگونی پژو 40۵ حامل  اشاره  با  امیرخانی  محمد 
فهرج - زاهدان بیان کرد: در این حادثه ۹ نفر مصدوم و 2 نفر فوت کردند.  

به گزارش  ایسنا و به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان، 
وی با اشاره به اینکه حادثه مذکور در ساعت ۵0 دقیقه بامداد روز سه شنبه 
23 آذرماه 1400 رخ داده است، افزود: عملیات امداد و نجات این حادثه در 

ساعت 2:40 بامداد به پایان رسیده است
)خبرنگار: محبوبه صمدانی(  

واژگونی پژو با سه کشته و زخمی

 در محور شهداد
رئیس جمعیت هالل احمر شهداد از واژگونی یک خودرو پژو پارس با 3 کشته 

و زخمی در محور شهداد- اندوهجرد خبرداد.
علیرضا پورحسینی رئیس جمعیت هالل احمر شهداد گفت: پس از دریافت 
گزارش واژگونی یک  پژو پارس در محور شهداد- اندوهجرد؛ فورا تیم امداد 

ونجات به محل حادثه اعزام شد.
اوافزود: این حادثه 1 فوتی و 2 مصدوم برجای گذاشت که مصدومان پس از 

رها سازی تحویل اورژانس  و به بیمارستان کرمان اعزام شدند.
)خبرنگار: محبوبه امامی(  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
قانون  موضوع   1400/3/10 مورخه  دوم  هیات   140060319078002503 شماره  رای  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
اشرف  لیال  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه 
گنجویی فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 2980231959 صادره ازکرمان در ششدانگ یک 
و  مفروز  اصلی  از 3968  فرعی  مترمربع تحت پالک 16609  مساحت 83/85  به  باب خانه 
مجزی شده از پالک 766 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سرآسیاب 
فرسنگی خیابان شهیدان اشرف گنجویی پالک 30 سمت چپ درب دوم  خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد مقیمی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/10/8

1315 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع   1400/8/13 مورخ  دوم  هیات   140060319078007603 شماره  رای  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن عنایتی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 3180003571 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به 
از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 3968  فرعی  مترمربع تحت پالک 16732  مساحت 225 
پالک 223 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان 
از مالک  از سه راه سمت چپ درب دوم خریداری  بعد  شهید احمدی جنوبی 2 شرقی 3 
مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  محرز گردیده  پور  اشرف  اکبر  علی  آقای  رسمی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/09/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/09/24

1212 م/الف
محمود مهدی زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک 
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از معضل افغانی ِکش ها که بالی جان مردم استان در جاده ها شده است؛

چاره ای برای افغانی کش ها بیندیشید؛ تلفات بس است!

اشاره: 
هر هفته در اخبار می خوانیم که چند برادر افغانستانی و یا 
چند هم استانی عزیز، جان خود را به دلیل قانون شکنی های 

افغانی کش ها و شوتی ها از دست می دهند.
از  کرمان  استان  ورودی  دروازه  عنوان  به  بم  شهرستان 
شرقی  های  استان  دیگر  و  بلوچستان  و  سیستان  استان 
به جابجایی  اقدام  کشور، بیشترین حوادث خودروهایی که 
از  یکی  و  است  شاهد  را  کنند  می  مجاز  غیر  بیگانه  اتباع 
این  با  برخورد جدی  از مسئوالن  بمی  مطالبات شهروندان 
معضل و اقدام مناسب برای رفع آن است. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
فعالیتی غیر قانونی و مجرمانه

جابجایی اتباع بیگانه از مجاری غیر رسمی قاچاق انسان 
غیر  فعالیتی  موجود  مقررات  طبق  که  شود  می  محسوب 
قانونی و مجرمانه تلقی می شود که به خاطر موقعیت خاص 
– کرمان در سال های  زاهدان  قرار گرفتن در جاده  و  بم 
رقم  را  متعددی  حوادث  و  یافته  افزایش  آسیب  این  اخیر 

زده است.
شهروندان بمی تا کنون بارها ضمن برقراری تماس تلفنی 
انتقال  که  اند  کرده  اذعان  امروز  کرمان  تحریریه  بخش  با 
این  شهروندان  برخی  مرگ  موجب  کنون  تا  خارجی  اتباع 

شهرستان و همچنین خسارت مالی به آنان شده است.
ما چنین  به همکار  باره  این   در  بمی  از شهروندان  یکی 
برخی  ورود  با  انسان  قاچاق  و  خارجی  اتباع  انتقال  گفت: 
جوانان بیکار به این موضوع  بسیار خطرناک است و تا کنون 
حوادث متعددی را بر جا گذاشته و عالوه  بر سر نشینان 

عبور  مسیر  در  نیز  بمی  شهروندان  برخی  خودروها  این 
خودروهای افغان کش جان خود را از دست داده اند. 

شهروند دیگری نیز چنین گفت: برای حل این معضل باید 
خانواده ها مواظب فرزندان خود باشند تا جذب این فعالیت 
غیر قانونی نشوند و همچنین مسئوالن با نظارت و کنترل 
بیشتری بر جاده های منتهی به شهرستان بم، جلوی قاچاق 

انسان  را بگیرند.
 اما پلیس کرمان می گوید روند مهاجرت غیر قانونی اتباع 
آرامی در  نا  بروز  ایران در پی  به داخل مرزهای  غیر مجاز 
طبع  به  که  است  یافته  شدت  شرقی،  همسایه  کشورهای 
افغانی های پر شماری از این مبادی وارد شهرهای استان 
زیاد  هم  کش  افغانی  تعدادخودروهای  و  شوند  می  کرمان 
متوقف  انتظامی  ماموران  توسط  آنکه  برای  و  است  شده 
نشوند، بیشتر اوقات در جاده های فرعی، اصلی و روستایی 
با سرعت زیاد حرکت می کنند و معموال پلیس برای حفظ 
جان سر نشینان آنها را نمی تواند متوقف کند، زیرا در زمان 

متوقف کردن آنها، احتمال ایجاد حادثه وجود دارد.
کدام جاده ها تلفات بیشتری می دهند؟

آنگونه که مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال 
ترین  تلفات  پر  بم    – کرمان  محور  گوید:  می  هم  استان 
محور استان است و این بیشتر به دلیل قاچاق انسان) افغانی 
کش ها( است. همچنین بردسیر- سیرجان و محور هفت باغ 

علوی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
سخن آخر

طبق اطالعات موجود، 15 درصد تلفات ناشی از تصادفات 
در استان کرمان مربوط به خودروهای حمل اتباع غیر مجاز 
است. خودروهایی که تا سر حد مرگ و جنون، سرعت می 
گیرند و بی توجه به وضعیت خطر آفرین جاده یا امکانات 
ناکافی ایمنی در خودرو با مرگ کورس سرعت می گذارند 
و نه جان خود و نه سالمتی سرنشینان و نه هیچ شهروند 
رود  می  انتظار  بنابراین  ندارد.  اهمیتی  برایشان  دیگری 
مسئوالن اقدام عاجلی برای حل این معضل به کار گیرند تا 

شاهد افزایش آسیب های ناشی از آن  نباشیم.

   هر هفته در اخبار می خوانیم که چند برادر افغانستانی و یا چند هم استانی عزیز، جان خود را به دلیل 
از مطالبات شهروندان و به خصوص  افغانی کش ها و شوتی ها از دست می دهند. یکی  قانون شکنی های 
ساکنان شهرهای شرقی و جنوبی استان از مسئوالن انتظامی و امنیتی برخورد جدی با این معضل و اقدام 
مناسب برای رفع آن است. چندی پیش مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان در این 
باره گفت: »محور کرمان - بم  پر تلفات ترین محور استان است و این بیشتر به دلیل قاچاق اسان ) افغانی 
کش ها( است« آیا پس از این همه تلفات وقت آن نرسیده که چاره ای برای این آفت جاده ای اندیشیده 

و از مرگ کرمانیان جلوگیری شود؟ و....

شهردار کرمان با اشاره به حادثه آتش سوزی مجتمع »صالح المهدی« تأکید کرد:

ضرورت عدم استفاده از نمای کامپوزیت

شهردار کرمان تأکید کرد:     

افزایش رضایت مردم از خدمات شهرداری را در عمل اثبات کنیم

در  »صالح المهدی«  مجتمع  حریِق  اطفای  گفت:  کرمان  شهردار 
کمترین زمان ممکن و به صورت اصولی انجام شد.

تجاری  مجتمع  آتش سوزی  حادثه  به  اشاره  با  َشعرباف،  سعید 
»صالح المهدی«، از اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی تشکر کرد و گفت: 
آتش نشانان در کمتر از پنج دقیقه در محل حاضر شدند و در کمتر از 1۲ 

دقیقه کار اطفای حریق را به پایان رساندند.
اقدام در  این  با در نظر گرفتن ترافیک خیابان »شریعتی«،  افزود:  وی 

کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده است.
آتش نشانی  سازمان  نیاز  مورد  تجهیزات  درخصوص  کرمان  شهردار 
پیشین  شهرداران  توسط   ۹۸ سال  از  گفت:  بلندمرتبه  نردبان  ازجمله 
مکاتبات زیادی برای تأمین اعتبار نردبان بلند 5۶ متری انجام داده اند که 

برآورد قیمت در آن دوره حدود 15 میلیارد تومان بوده است.
حدود  نردبان،  این  خرید  برای  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  َشعرباف 

55 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: این هزینه طبق قانون باید از 
اعتبارات استانی تأمین شود.

وی با تأکید بر اینکه از مسئوالن استان برای خرید نردبان بلندمرتبه 
کمک می خواهیم، گفت: برای جلوگیری از پیشروی آتش در ساختمان های 

بلندمرتبه، این نردبان نیاز است.
شهردار کرمان افزود: البته با در نظر گرفتن سرعت رسیدن نردبان بلند 
آتش نشانی  به خودروهای  بلند،  نردبان  از  بیش  آن،  باز شدن  و سرعت 
فوماتیک نیاز داریم. َشعرباف با اشاره به اینکه ۲0 سال از عمر خودروی 
است،  فرسودگی شده  دچار  این خودرو  و  آتش نشانی گذشته  فوماتیک 
به  را  فوم  و  آب  بتواند  که  دیگری  فوماتیک  خودروی  است  الزم  گفت: 

صورت عمودی تا 150 متر پرتاب کند، خریداری شود.
و  دارد  دقیقی  هدف گیری  اتوماتیک  به صورت  خودرو  این  افزود:  وی 

جلوی پیشروی آتش را می گیرد.

شهردار کرمان، تجهیزات پشتیبانی مخازن آب و تنفسی را نیز بسیار 
ضروری تر دانست و افزود: نیاز فعلی و فوری ما خودروی فوماتیک است؛ 

ضمن اینکه نردبان بلند آتش نشانی نیز باید تهیه شود.
»صالح المهدی«  تجاری  مجتمع  گفت:  حادثه  این  درخصوص  َشعرباف 
کارشناسان  تذکر  به  نداشته،  حریق  اطفای  سیستم  اینکه  بر  عالوه 

آتش نشانی نیز بی اعتنا بوده است.
وی افزود: نمای این ساختمان با کامپوزیت و آلومینیوم ساخته شده و 

بسیار مستعد آتش سوزی بوده است.
با  رابطه  در  پنج  ماده  کمیسیون  مصوبه  به  اشاره  با  کرمان،  شهردار 
ضوابط سیما و منظر مبنی بر ممنوع بودن استفاده از نمای کامپوزیت در 
ساختمان ها تصریح کرد: نمای کامپوزیت، مستعد آتش سوزی است و در 

این خصوص باید سخت گیری شود.
)خبرنگار: محبوبه صمدانی(

گزینش  برای  استانداری  با  همکاری  زمینۀ  در  گفت:  کرمان  شهردار 
نیروهای شهرداری اعالم آمادگی کرده ایم.

سعید َشعرباف، در دیدار با جمعی از ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان و 
رزمندگان شهرداری کرمان، افزود: باعث افتخار است که تعداد قابل توجهی 
را  رسمی  کارمندان  از  درصد   10 حدود  که  کرمان  شهرداری  کارکنان  از 
دربرمی گیرد، جزو خانوادۀ ایثارگران هستند و این یعنی بخش قابل توجهی 
این  و  هستند  آشنا  ایثارگری  و  شهادت  مفهوم  با  شهرداری  نیروهای  از 

موضوع، تکلیف ما را بیشتر می کند.
وی خاطرنشان کرد: این عزیزان که منتسب به جامعۀ ایثارگری هستند، 
باید در رفتار خود با ارباب رجوع و انجام مسئولیت ها بیش از دیگران دقت 
داشته باشند. شهردار کرمان با بیان اینکه شهدای کرمان ویژگی های خاصی 
افزود: گلزار شهدای کرمان در کشور بی نظیر است و حال و هوای  دارند، 
ثاراهلل ویژگی های برجستۀ خاصی  اینکه شهدای لشکر ۴1  و  دیگری دارد 

داشته اند، در حال وهوای گلزار هم خود را نشان می دهد.
َشعرباف افزود: گلزار شهدای کرمان حس وحال صحن نجف اشرف را دارد 
و آرامش آن، نشان از روحیۀ بزرگ و صفای باطن شهدای کرمان است که 

باید قدر آن را بدانیم.
وی بیان کرد: نیروهای ایثارگر شهرداری، باید خود را متولی حوزۀ ایثارگری 
و شهادت بدانند و در این رابطه برنامه هایی را برای داخل شهرداری یا بیرون 

از آن داشته باشند.
می توانند  شهرداری  ایثارگران  خانوادۀ  مثال،  برای  افزود:  کرمان  شهردار 
پیشنهادهای مشخص خود را درجهت پیشبرد بهتر امور مردم ارائه دهند؛ 

چراکه معنی دقیق ایثارگری نیز خدمت بی منت و خاضعانه به مردم است.
َشعرباف خاطرنشان کرد: ما خادم مردم هستیم و آن ها ارباب ما؛ باید این 
موضوع را با افزایش رضایت مردم از خدمات شهرداری در عمل اثبات کنیم.

بانک ها،  نهاد  سه  کشور،  در  اجتماعی  پایش های  طبق  کرد:  بیان  وی 
اعتماد  اجتماعِی  سرمایۀ  میزان  پایین ترین  شهرداری ها  و  دادگستری ها 

عمومی را دارند که باید برای حل این مسئله چاره اندیشی شود.
می توانند  شهرداری  ایثارگر  نیروهای  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهردار 
پیشنهادهای خود را درخصوص گفتمان سازی در حوزۀ ایثار و شهادت در 
و  جانبازان  و حتی  نام شهدا  به  معابر جدیداالحداث  نام گذاری  شهرداری، 
اقداماتی که در رابطه با پاسداشت خانه های شهدا می توان انجام داد، ارایه 

دهند.
َشعرباف، قول پیگیری اختصاص مکان جدیدی برای دفتر امور ایثارگران 
ایثارگر  نیروهای  استخدام  پیگیری وضعیت  یادآور شد:  و  را داد  شهرداری 

شهرداری، الزام قانونی است و باید حتماً انجام شود.
وی افزود: در زمینۀ همکاری با استانداری در گزینش نیروهای شهرداری 

اعالم آمادگی کرده ایم.

می توانند  شهرداری  ایثارگر  نیروهای  کرد:  بیان  کرمان  شهردار 
پیشنهادهای خود را در زمینۀ انتصاب مدیران شهرداری ارائه دهند و از نظر 

آن ها نیز استفاده می شود.
َشعرباف، ضمن آرزوی سالمتی برای حجت االسالم رضا حسنی، دبیر ستاد 
بیان کرد:  ایثارگران، جانبازان و شهدای شهرداری کرمان،  امور  هماهنگی 
پیگیر امور درمان ایشان هستیم و امیدواریم سریع تر بهبود یافته و بتوانند 

به مسئولیت خود در شهرداری بازگردند.
شهرداری  ایثارگر  کارمندان  نمایندۀ  موسوی،  سیدعلی  نشست،  این  در 
کرمان نیز گفت: در حال حاضر، تعداد 1۸۶ نفر کارمند ایثارگر در شهرداری 
شهرداری  در  شاغل  شرکتی  ایثارگر  نیروهای  به جز  تعداد  این  که  داریم 

هستند.
نفر   ۳۸ شهید،  فرزند  نفر   ۲0 جانباز،  نفر   ۳۷ تعداد،  این  از  افزود:  وی 
رزمنده، 5۶ نفر فرزند جانباز و رزمنده و ۳۹ نفر نیز از خواهران و برادران 

شهید هستند.
مطرح  را  شهرداری  ایثارگر  نیروهای  درخواست های  همچنین  موسوی، 
ایثارگران  امور  به  برای رسیدگی  تأسیس دفتر جدید  لزوم  کرد که شامل 
نظر  از  استفاده  و  ایثارگر  نیروهای  استخدام  موضوع  پیگیری  شهرداری، 

نیروهای ایثارگر در انتصابات شهرداری بود.
)خبرنگار: محبوبه امامی(

جلگه ای 

خشک شده
من جلگه ای خشک شده ام 

که ناخودآگاهم 
پر از ماسه شده

من دیگر تصوری ندارم 
نمی فهمم پرنده هایی که صدایم می زنند 

منظورشان از آب چیست !؟
نمی فهمم نخل هایی که از تمسخِر باد می شکنند

نمی فهمم گریه کردِن سنجاقکها برای نی ها
حماسه ی رودهاِی کجاست !؟

نمی فهمم شناِی گاومیشها و انسانها 
در چشِم کدام تابستان عزیز بوده !

من فقط می دانم جلگه ای خشک شده ام 
اما نمی فهمم چگونه می شود 

که بیابان با شتر هایش 
بر ماهی ها پیروز می شوند 

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
خبری تازه 

در راه است؟

  
نگاهم به بی کران، دست هایم رو به آسمان. من 
نیاز به خبری تازه تر دارم تا جریان تازه ای پیش 
پا بگذارم. در ستاره ها محو می شوم تا خاطرات 
و زخم های کهنه را فراموش کنم و به یک ساز 
دیگر زندگی کنم. گاهی باید تنگ دلی و سنگ 
با یک قدرت جدید دل  دلی را کنار گذاشته و 
نظر داشت.  را در  ها  نداشته  و  بست  ها  داشته  به 
دستچین کرده  را  آرزوهایم  همه ی  خیاالتم  در 
اما  ام  کرده  مزه  مزه  را  رسیدن  خوب  ی  مزه  و 
زندگی خیال نیست زندگی یک واقعیت است که 
کودک درون باید آن را بپذیرد و با رنج هایش 
بزرگ شود. نگاهم رو به آسمان و دستم به کاری 
بند نیست اینگونه بیهودگی ام را به تماشا نشسته 
ام. کودکی هایم در من مرده اند و هر روز برایش 
اشک می ریزم. کودکی هایم در میان میدان شهر 
مرده اند و جسدش را به خاک سپرده اند، انسانیت 
را به تمسخر گرفته اند و چه بیهوده فکر می کنم 
که خبری در راه است اما همین امید پوچ دردم را 
کمتر می کند و اشکم را می خشکاند. کودکی 
تولد  یک  انتظار  در  لحظه  هر  و  اند  مرده  هایم 
دوباره ام. در انتظار یک اتفاق اعجاب برانگیزم که 
مرا به زندگی وصل کند. هیچ شهابی رد نمی شود 
ولی چشم به آسمان دوخته ام که ستاره ای سایه 
ی سیاه کوچه را روشن کند و در یک ثانیه دلهره 
هایم را فرو بریزد. ما همیشه مجبور نیستیم که کوه 
باشیم گاهی هم اجازه داریم که ساکت و سرزده 
خستگی هایمان را بروز دهیم گاهی اجازه داریم 

که در میان همه ی برچسب ها خودمان باشیم. 
سرد و سرخورده شدم بال و پرم می سوزد 

در نفس گیر زمستان جگرم می سوزد 
عقده ای در دل وامانده و شب های منی 

در سرم تومور ناخوانده، سرم می سوزد

اعضای شورا از تالش 

آتش نشانان تقدیر کردند
با  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  نشست 
حضور رییس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان 

برگزار شد.
اعضای شورا در این نشست از اقدام به موقع سازمان 
در  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
»صالح المهدی«  تجاری  مجتمع  آتش سوزی  مهار 

کرمان قدردانی کردند.
این نشست،  اسالمی شهر کرمان در  رییس شورای 
به حادثه آتش سوزی اخیر در شهر کرمان اشاره و از 

تمام آتش نشانان قدردانی کرد.
با  آتش نشانی  نیروهای  اینکه  بیان  با  نادری  علیرضا 
درایت و وظیفه شناسی، حادثه را مدیریت و خطر را 
باید  از چنین حوادثی  منطقه دور کردند، گفت:  از 

تجربه کسب کرد.
شهر  ناایمن  ساختمان های  بررسی  لزوم  بر  وی 
از  است  نیاز  و گفت:  تأکید کرد  توسط شهرداری 
خطرات پیشگیری شود؛ بنابراین، باید ساختمان های 
مخروبه ای هم که احتمال ریزش آن ها وجود دارد، 

ساماندهی شود.
گرفتن  به کار  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
را  ساختمان ها  در  مقاوم سازی  و  سازه ای  معیارهای 
بررسی  با  زودتر  هرچه  باید  افزود:  و  برشمرد  الزم 
ساختمان های ناایمن، جلوی بروز حوادث را گرفت.

)خبرنگار: پریسا رستمی(

به قلم
مهناز سعید
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گزارش »کرمان امروز« از احتمال کاهلی در رابطه با تامین گوشت مرغ در استان کرمان:

چرا از ظرفیت کامل مرغ ماهان برای تولید گوشت مرغ
 استفاده نمی شود؟

  درحالیکهاستانکرمانباکمبودمرغمواجهاستواستانهایمجاورنیزاعالمکردندکهبهکرمانمرغنخواهندداد،چراازظرفیتهایاستانیدرستاستفادهنمیکنیم؟


حدود یک سال است که استان کرمان با بحران مرغ 
رو به رو شده است و تا به امروز نظرات و پیشنهادات 
بسیاری در این رابطه ارائه شده و متاسفانه تنها در 
استاندار  گفته  به  برطرف شد.  کمبود  این  مقاطعی 
کرمان، »این استان حدود 30درصد کمتر از ظرفیت 
است  درحالی  این  دارد«  مرغ  تولید  خود  مصرف 
که  است  درحدی  تولیدشان  استان ها  از  بعضی  که 
صادر  کشور  از  خارج  حتی  و  دیگر  استان های  به 
همه  که  سالهایی  در  خورد  تاسف  باید  می کنند. 
دولتمردان دم از پیشرفت و توسعه می زدند، فکری 
به حال این موضوع مهم نکردند و اینگونه استان را 
از استان های  در بحران قرار داده اند. چندی پیش 
از  که کمی  درخواست شد  و هرمزگان  یزد  فارس، 
مازاد تولید خود را به کرمان ارسال کنند. این اتفاق 
اعالم  استان ها  این  امروز  اما  داد،  رخ  مقطعی  در 
کرده اند که دیگر قادر به ارسال مرغ نیستند و یقینا 
به زودی دوباره شاهد کمبود مرغ در کرمان خواهید 
بود. همه اینها در حالی است که ما در استان کرمان 
از  بیش  حتی  مرغ  تولید  برای  الزم  ظرفیت های 
چالش  دلیل  به  اما  داریم،  را  استان  مصرف  مقدار 

پذیر نبودن مدیران، شاهد رخداد مناسبی نیستیم.

امروز«  »کرمان  خوانندگان  از  یکی  پیش  چندی 
در  را  اطالعاتی  ظرفیت هایش  و  مرغ  تولید  درباره 
راستی  و  خبرنگار  اعزام  با  که  داد  قرار  ما  اختیار 
در  کاهلی  متاسفانه  که  شدیم  متوجه  آن  آزمایی 
مدیران  از سوی  هم  است.  بسیار  مرغ  تولید  زمینه 
کاهلی بسیار است و هم بسیاری از تولید کنندگان 
به دلیل کنترل افزایشی قیمت حاضر به تولید انبوه 
نیستند. به عبارتی دیگر بسیاری از تولید کنندگان 
مرغ که این روزها فروشگاه های بزرگی هم در شهر 
کرمان راه انداخته اند، به جای فروش مرغ با قیمت 
و  قطعه شده  ناکامل،  مرغ  فروش  بر  مصوب، سعی 

یا مواد زده دارند. اینگونه می توانند مرغ را تقریبا 
است  اینگونه  برسانند.  فروش  به  برابر  دو  قیمت  با 
که همکاری با نهادهای دولتی و افزایش تولید برای 
ایشان خیلی مساعد به نظر نمی رسد و گذشتن از 
اما  رسد.  می  نظر  به  اندکی سخت  سودهای کالن 
طبق گزارشی که به دست ما رسیده است در استان 
تولید  و  ریزی  جوجه  زیرساخت  و  ظرفیت  کرمان 
مرغ گوشتی وجود دارد، اما مدیران مربوطه به دلیل 
چالش پذیر نبودن و عدم قاطعیت از این موارد بهره 
نزدیک  آینده  در  که  است  اینگونه  و  نبرده  را  الزم 

احتمال بحران مجدد مرغ وجود دارد. 

غیررسمی  های  رسانه  از  یکی  در  گذشته  سال 
استان از مصلحت اندیشی های مالی در بین مدیران 
سخن به میان آمد که امیدواریم صحیح نباشد و تا 
نخواهد  نیز  تایید  ارائه نشود،  این زمینه  سندی در 
این کاالی اساسی و  با  از مسئوالن مرتبط  اما  شد. 
پاسخ  سوال  چند  به  که  خواهیم  می  مردم  حیاتی 
مرغ  تولید  کامل  ظرفیت  از  چرا  اینکه  اول  دهند؛ 
در  اینکه  دوم  بریم؟  نمی  را  استفاده  کمال  ماهان 
نشده  تمام  هنوز  مرغ  گوشِت  بحران  که  شرایطی 
است چرا در برخی موارد با تغییر کاربری بخش های 
دیگر به تولید مرغ گوشتی مخالفت می شود؟ امروز 
استان کرمان بیش از 100 تن کمبود مرغ دارد در 
حالی که اگر ظرفیت مرغ ماهان تمام در اختیار مرغ 
از  توجهی  قابل  بخش  توان  می  گیرد  قرار  گوشتی 
بحران کمبود مرغ در استان را مدیریت کرد. یقینا 
دیگر واحدهایی هستند که اگر این مساعدت شامل 
حالشان شود می توانند به تولید استان کمک کنند. 
مسئوالن جهاد کشاورزی و دیگر ارگان های مرتبط 
با این موضوع باید پاسخگو باشند؛ چرا این چالش که 
به نفع مردم است را قبول نمی کنند و با استفاده از 
زیرساختهای موجود این کمبود و بحران احتمالی را 
برطرف نمی کنند؟ امیدواریم که مدیران مورد انتقاد 
قرار گرفته در این گزارش پاسخ قابل قبولی در این 
زمینه داشته باشند که با توجه به قانون مطبوعات 
یقینا آن را منتشر خواهیم ساخت. به امید فردایی 
بهتر که در آن مدیرانی که خود را خدمتگزار مردم 
نیز پذیرا  را  می دانند، چالشهای مربوط به خدمت 

باشند.

اختصاص 120 هزار میلیارد برای طرح جوانی جمعیت

تاثیر کتاب بر عملکرد مغز حتی بدون مطالعه آن!

رئیس  توسط  که  سال 1۴01  بودجه  الیحه  اساس  بر 
جمهوری به مجلس شورای اسالمی ارائه شد در صورت 
تصویب نمایندگان مجلس، برای اجرای قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 1۲0 هزار میلیارد ریالی 

اختصاص داده می شود.
مطابق با بند »ب« تبصره 1۷ الیحه بودجه سال 1۴01 
ذیل عنوان »رفاه و سالمت«، در صورت تصویب مجلس 
مجموعا 1۲ هزار میلیارد تومان اعتبار بر اساس مصوبات 
ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه برای 
به  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  اجرای 
دستگاه های اجرایی ذیربط ابالغ می شود و دستورالعمل 
اجرایی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و 
چگونگی  و  ذیربط  اجرایی  دستگاه های  بین  کرد  هزینه 
پایش و ارزابی عملکرد منابع مذکور نیز ظرف مدت سه 
ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه 

تهیه و به تصویب ستاد ملی جمعیت می رسد.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  تنها  مذکور  الیحه  اساس  بر 
قانون  اجرای  و  راهبری  »برنامه  برای  پزشکی  آموزش 
بودجه  ردیف  جمعیت«  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
اختصاصی دارد و در صورت تصویب مجلس در این راستا 
 ۴۷۴ و  میلیارد   3۵۹ و  هزار   ۲ مبلغ  وزارتخانه  این  به 

میلیون و 300 هزار تومان اختصاص می یابد.
 در این الیحه به جز وزارت بهداشت به هیچ وزارتخانه 
اجرای  برای  اختصاصی  بودجه  ردیف  دیگری  دستگاه  و 
وزارت  تنها  و  نگرفته  تعلق  جمعیت«  »جوانی  قانون 

آموزش و پرورش و نهاد ریاست جمهوری ذیل چندین 
قانون  های  سیاست  اجرای  برای  خود  برنامه  عنوان 

»جوانی جمعیت« نیز بودجه دریافت می کنند.
پرورش در صورت تصویب  و  آموزش  وزارت  به  واقع  در 
و  راهبری  هدایت،  »برنامه  برای  مجموعا  مجلس 
بر مهدهای  نظارت  و کودکان،  توانمندسازی خانواده ها 
نگهداری  آموزشی  مراکز  و  دبستان  پیش  مراکز  کودک، 
کودکان و اجرای سیاست های قانون حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت« مبلغ 1۸3 میلیارد و ۶00 میلیون تومان 
بودجه تعلق می گیرد.

مجلس  تصویب  صورت  در  نیز  جمهوری  ریاست  نهاد 
توانمندسازی  و  راهبری  هدایت،  »برنامه  برای  مجموعا 
خانواده ها و کودکان، نظارت بر مهدهای کودک، مراکز 
پیش دبستان، مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای 
سیاست های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
بودجه دریافت  تومان  مبلغ 3۸ میلیارد و ۵00 میلیون 

می کند.
 در الیحه بودجه 1۴01 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
رفاهی،  و  تسهیالت  از  »برنامه حمایت  عنوان  تحت  نیز 
توسط  تامین خوابگاه  یارانه  فرزندآوری،  اسکان،  ازدواج، 
بخش غیر دولتی، وام تحصیلی برای دانشگاه های دولتی 
رفاه  )صندوق  مقاطع  و  ها  دوره  کلیه  در  دولتی  غیر  و 
دانشجویان(« مبلغ ۹۷۵ میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۷00 
هزار تومان در نظر گرفته شده است که می توان گفت 
جوانی  قانون  اهداف  راستای  در  نوعی  به  عناوین  این 

جمعیت و حمایت از خانواده است.
با این حال وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تابعه،  نهادهای  و  فناوری  و 
اسالمی، وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، 
بنیاد مستضعفان، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسالمی 
از جمله دستگاه  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  و 
های دارای وظیفه در قانون »حمایت از خانواده و جوانی 
با توجه به نداشتن  جمعیت« هستند و به نظر می رسد 
ردیف بودجه اختصاصی در الیحه بودجه 1۴01، مطابق 
با بند »ب« تبصره 1۷ الیحه مذکور موارد مصرف، نحوه 
و  ذیربط  اجرایی  های  دستگاه  بین  کرد  هزینه  و  توزیع 
چگونگی پایش و ارزابی عملکرد منابع مذکور ظرف مدت 
و  برنامه  توسط سازمان  قانون  این  ابالغ  از  ماه پس  سه 
بودجه تهیه و به تصویب ستاد ملی جمعیت خواهد رسید.
)خبرنگار: نرگس بامری(

نیز  کتاب  با  مواجهه  می دهد،  نشان  جدید  مطالعات 
می تواند بر کاهش روند پیری مغز تأثیر بگذارد.

شکی نیست یکی از ترسناک ترین چیز ها در مورد پیری و 
باالرفتن سن، کاهش عملکرد شناختی است. اکنون یک 
مطالعه جدید که از سوی دانشگاه حیفا به انجام رسیده 
در  مغز  عملکرد  بر  کودک  خانه  محیط  می دهد  نشان 
دوران پیری تأثیرگذار است. مغز ما با افزایش سن پیرتر 
می شود و این روند سبب کاهش روند شناختی می شود. 
بسیاری از تحقیقات اخیر در تالش هستند تا راه هایی را 
برای ُکند ساختن این روند کاهشی پیدا کرده و یا دست 
اکنون  بیابند.  بینی کرده،  را پیش  را که آن  کم عواملی 
طبق این پژوهش جدید مشخص شده که مواجهه با کتاب 
در دوران کودکی بر روند پیری مغز ما تأثیرگذار است و 

این مواجعه، لزوما به معنای خواندن کتاب نیست.
این پژوهش نشان داد هرچه کتاب هایی که در خانه است 
در دوران کودکی بیشتر باشد، کاهش روند شناختی در 

دوران پیری ُکندتر می شود.
دکتر »گالیت واینستین« در این باره گفت: توسعه توانایی 
شناختی در دوران کودکی می تواند ذخیره هایی را ایجاد 

پیری  دوران  در  رفتن  تحلیل  برابر  در  مغز  از  و  کرده 
محافظت کند.

او افزود: ما در واقع مواجهه با کتاب – و نه خود کتاب 
خواندن - را بررسی کردیم. فرضیه این بود که قرار گرفتن 
در معرض کتاب های فراوان در خانه می تواند یک محرک 

با تأثیر مثبت در طول زمان باشد.
محسوب  آن  شایع  نوع  آلزایمر  )که  شناختی  کاهش 
سن  رفتن  باال  با  می تواند  که  است  پدیده ای  می شود( 
آوردن  یاد  به  فهمیدن،  در  ما  توانایی  بر  و  دهد  رخ  ما 
کردن  تحصیل  بگذارد.  تأثیر  ما  اجتماعی  عملکرد  و 

یک  یادگیری  مانند  مسیر هایی  در  مغز  کردن  فعال  و 
زبان، حل کردن جدول کلمات متقاطع در کنار حضور در 
مناسبت ها و دورهمی های اجتماعی، عواملی هستند که 
می توانند خطر »کاهش شناختی« را در فرد پایین آورند. 
برای  بیشتری  راه های  دنبال  به  دانشمندان  همچنان  اما 
جلوگیری از این مسأله هستند. اکنون طبق پژوهشی که 
در »مجله زوال عقل و اختالالت شناختی سالمندان« به 
به  چاپ رسیده، دانشکده بهداشت عومی دانشگاه حیفا، 
ارتباط میان شمار کتاب ها در خانه کودکی یک  بررسی 
فرد و عملکرد شناختی در دوران باالی ۶۵ سال پرداخت.
فرد  خانگی  کتابخانه  هرچه  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
بلند مدت و  بزرگتر باشد، عملکرد حافظه کوتاه مدت و 
نیز روانی کالمی وی در سنین باال  بدون توجه به سطح 

تحصیالت وی، بهتر خواهد بود. 
که  کودکانی  دارد  وجود  احتمال  این  تحقیق،  این  طبق 
در خانه خود در معرض کتاب های زیادی قرار گرفته اند، 
یا  را مانند رژیم غذایی سالم و  سبک زندگی سالم تری 

سیگار نکشیدن در طول زندگی خود حفظ کرده اند. 

اگردائمفرزندانخودرامقایسه

میکنیدپسمنتظربروز

رفتارهایپرخطرآنهاباشید

یک روانشناس و روان درمانگر گفت: والدین باید دقت داشته باشند 
متناسب با نیازهای منحصر به فرد فرزندشان پاسخگوی نیاز او باشند.
عاطفه زراست وند  بیان کرد: مقایسه، ناخودآگاه شرایط ارزش گذاری 
به  وابسته  کودک  ارزشمندی  احساس  و  کرده  تعیین  کودک  برای 

تأیید گرفتن از والدین می شود.
او گفت: یک کودک با خلق و خوی آرام و مطیع وقتی مورد مقایسه 
قرار گیرد قدرت نه گفتن پیدا نمی کند، دچار ضعف اعتماد به نفس 
را مقصر  رفتار کرده و خودش  تمام موقعیت ها منفعالنه  و در  شده 

می داند.
این روانشناس گفت: کودکانی که خلق و خوی ناآرام دارند اگر مورد 
مقایسه قرار گیرند، دست به رفتار های پرخطر، پرخاشگرانه زده و در 

بزرگسالی شخصیت خودشیفته و خودخواه پیدا می کنند . 

جوالنروانشناستقلبی

درفضایمجازی
جوالن روانشناس نماها در فضای مجازی ساالنه آمار میزان مراجعات 
به متخصصین روان شناسی را با یک افزایش چشمگیر رو به رو کرده 
است. محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور 
افراد  برخی  گفت:  آن ها  تعداد  افزایش  و  نماها  شناس  روان  درباره 
سودجو با نام روان شناس واقعی اما با باطنی خالف بر این اسم قصد 
درمان سالمت روان افراد جامعه را دارند، افرادیکه خود در صفحات 
مجازی مشکالت مردم را احصا کرده و با یک فن بیان خوب نسخه 
البته هیچ  روان شناسی عجیب و غریب برای بیماران می پیچند که 
کدام از این مشاوره ها جنبه علمی و درمانی ندارد و افراد جامعه نباید 

به صحبت آنها اعتماد کنند.
او افزود: این افراد با تبلیغ غرب گرایانه سعی در تغییر فرهنگ ایرانیان 
چنین  اجازه  کشور  مشاوره  و  شناسی  روان  نظام  سازمان  اما  دارند، 
تمامی  به  و  نمی دهد  افراد  این  از  به هیچ یک  در جامعه  را  رفتاری 
هموطنان توصیه می کند، در صورت مشاهده چنین افراد متخلفی در 
دایره روان شناسی و مشاوره به بازرسی سازمان نظام روان شناسی و 

مشاوره کشور اعالم کنند.
رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور ادامه داد: یکی از 
فعالیت های مهم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور طی ۶ ماه 
گذشته بررسی افراد فاقد صالحیت و فاقد پروانه نظام روان شناسی 
بوده است، به طوریکه نزدیک به بیش از ۵ هزار روان شناس نما یا 
افرادیکه در فضای مجازی خود را با عنوان روان شناس معرفی کرده 
اما هیچ گونه پروانه و یا مجوز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 

کشور نداشته اند محرز شده است.
حاتمی گفت: در حال حاضر اسامی ۷ هزار روان شناس مورد تائید 
نظام  در سایت سازمان  مشاوره کشور  و  روان شناسی  نظام  سازمان 
روان شناسی و مشاوره کشور ثبت شده است، همچنین نزدیک به 33 
هزار نفر به صورت کارآموز و کارورز عضو سازمان نظام روان شناسی 
و مشاوره کشور هستند که تعداد این افراد با روان شناسان مورد تائید 

این سازمان به ۴0 هزار نفر می رسد.
وجود  کشور  در  نماها  شناس  روان  تعداد  از  دقیقی  آمار  خبرداد:  او 
مجازی  صفحات  در  افراد  این  کننده های  دنبال  براساس  اما  ندارد، 
دارای  و  واقعی  شناسان  روان  از  حتی  افراد  این  آمار  گفت  می توان 
تائید صالحیت سازمان باالتر است، افرادی که هیچ گونه مدرک روان 
و  نشده  ثبت  ها  دانشگاه  از  یک  هیچ  در  آنها  از  مشاوره  و  شناسی 
طبق بررسی ها اغلب این افراد دارای رشته هایی نظیر: مکانیک، علوم 
امروز  به  تا  و  اند  کرده  تحصیل  دیپلم  مقطع  در  و  هستند  تجربی 
حدود ۴۵0 پرونده تخلف توسط سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
کشور احصا شده است. این روان شناس و روان درمانگر، تصریح کرد: 
متاسفانه بسیاری از افراد از سایر ارگان ها مدارک روان شناسی خود 
را دریافت می کنند، اما هموطنان توجه داشته باشند تنها آن دسته 
از افرادی که مجوز و پروانه خود را از سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره کشور دریافت کرده باشند می توانند به عنوان روان شناس 
در جامعه فعالیت کنند، همچنین در آینده نزدیک لیست اسامی افراد 
روان شناس نما بر روی سایت نظام روان شناسی و مشاوره کشور برای 

تفکیک روان شناس واقعی از روان شناس نما درج خواهدشد.
چگونه به یک روانشناس اعتماد کنیم؟

حاتمی اظهار کرد: به تمامی هموطنان توصیه می شود برای دریافت 
خدمات روان شناسی و مشاوره چه در حوزه خانواده و چه در حوزه 
کودکان و نوجوانان حتما به روان شناسان و مشاورانی که دارای پروانه 
از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور هستند اعتماد کرده و 

خدمات خود را از این افراد دریافت کنند.
در  مشاوره  دقیقه  برای ۴۵  شناسان  روان  تعرفه  اینکه  به  پاسخ  در  او 
و  روان شناسی  و  نظام  سازمان  کرد:  بیان  است،  به چه صورت  کشور 
برای  دقیقه مشاوره  برای ۴۵  مشاوره کشور طبق مصوبه هیات دولت 
روان شناسانی با مدرک کارشناسی ارشد 1۴0 هزار تومان و برای روان 

شناسانی با مدرک دکتری 1۸۷ هزار تومان در نظر گرفته است.
تخلفات  ارائه  و  بیشتر  اطالعات  برای دریافت  افراد می توانند  همچنین 
با شماره تلفن ۶۶۹03۵۴۴ ارتباط برقرار کنند، زیرا هیچ یک از روان 
شناسان نمی توانند غیر از تعرفه های مشخص از افراد آسیب دیده هزینه 
اضافی دریافت کند. او در ادامه به برخورد سازمان نظام روان شناسی 
و مشاوره کشوربا روان شناس نما پرداخت و گفت: در گام اول وظیفه 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور آگاهی بخشی به مردم است 
و اگر این کار از سوی افراد متخلف ادامه داشته باشد، در مرحله دوم 

افراد متخلف به مراجع قانونی و ذی صالح معرفی خواهند شد.
 )خبرنگار: مهدی دیوان بیگی(
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