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۳۰ درصد جمعیت استان کرمان
نیاز به روان درمانی دارند

بیمه اجتماعی؛ فرصتی برای روستائیان 
بدون بیمه

نجمه صادقی؛ فعال رسانه؛

فعالیت در حوزه رسانه 

فقط شجاعت می خواهد

دکتر غالمرضا جهانشاهی؛

اخبار حوادث

 را دنبال نکنید

خسارت بیش از ۲۳۳ 

میلیارد تومانی طوفان و 

سیل به استان کرمان 

راه اندازی مجدد کارخانه قند کام 
مردم بردسیر را شیرین می کند

انتشار هرگونه مطلب علیه نامزد های 
انتخاباتی از مصادیق تخلف انتخاباتی است

6 3 42
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 سید ابراهیم رئیسی:

دولت من ائتالفی است؛ ائتالف با مردم، تولیدکنندگان و کارگران

امام جعفر صادق )ع(:
چنان از خدا بترس كه گويا او را مي بيني و اگر تو او را نمي بيني او تو را مي بيند. حدیث هفتــه
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رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در سیرجان
اخبار حوادث را دنبال نکنید هنوز معرفی نشده است

رئيس ستاد مركزی انتخاباتي سيد ابراهيم رئيسي در استان كرمان 
در گفتگو با خبرنگار شهر من سيرجان گفت: تا دهم خردادماه رئيس 
ستاد رئيسی در شهرستان سيرجان انتخاب نشده و پس از جمع بندی 

نهایی تا فردا انتخاب و معرفی خواهد شد
روزها  این  كه  اسامی  خصوص  در  وردی  ا...  رسول  حجت االسالم 
برپا  و ستادهایی  معرفی  در سيرجان  رئيسی  رئيس ستاد  به عنوان 
می كنند افزود: این ستادها مردمی هستند و با محوریت افراد مختلف 

می توانند برپا شوند.

شرایط جامعه به گونه ای شده است كه مردم برای ارضای 
حس كنجکاوی خود به سراغ اخبار سوانح و حوادث می 
روند و آن ها را به طرز وسواس گونه ای دنبال می كنند.
و  اعصاب  متخصص  جهانشاهی  غالمرضا  دكتر 
و  سوانح  اخبار  كردن  دنبال  اثرات  گفت:  روان 
اشخاص  روان  سالمت  و  روحيه  روی  به  حوادث 
جمله: از  است  بررسی  قابل  وجه  چندین   از 

1- باعث سلب آرامش روانی فرد می شود. 2- اضطراب، 
 »PTSD افسردگی و اختالل »استرس پس از سانحه
می آورد و سالمت روحی روانی فرد را تهدید و می تواند 
از  را  زندگی شخص  همچنين  باشد  دهنده  آزار  بسيار 

حالت عادی خارج می كند. 3- باعث پرخاشگری و پایين 
آمدن ظرفيت تحمل در افراد علی الخصوص نوجوانان و 
جوانان همچنين نارضایتی آن ها می شود. 4- باعث القای 
 احساس ناامنی مضاعف و نااميدی در زندگی می شود و ...

 معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی سيرجان ادامه داد: احتياط در حالت عادی برای 
سالمت جسمی، روحی و روانی فرد در زندگی الزم است 
ولی متأسفانه با اتفاقات ناگواری كه در سطح جامعه رخ 
می دهد و اخبار حوادثی كه به صورت مداوم به مردم 
می  ناگواری  اثرات  نيز  كودكان  روی  شود  می  تزریق 
گذارد حتی شرایط نامناسب اقتصادی هم می تواند مزید 

نارضایتی فرد در جامعه كمک كند  به  بر علت شود و 
مدارس  تعطيلی  و  امروز  كرونایی  شرایط  در  مخصوصاً 
مجهز  كامپيوتر  و  همراه  تلفن  با  دبستانی  كودكان  كه 
اینترنت های پُرسرعت است به طور دائم در فضای  به 
مجازی حضور دارند و می توانند آزادانه به گشت و گذار 

بپردازند. لذا باید بيش از پيش مراقب بود.
ادامه  مثالی  ذكر  با  روان  و  اعصاب  متخصص  این   
چندی  كه  ناگواری  و  آميز  فاجعه  اتفاق  همين  داد: 
داد  رخ  كشورمان  هنرمندان  از  یکی  برای  پيش 
برانگيختگی  و  روانی  آرامش  سلب  باعث  وضوح  به 
شاید  نامطلوبش  اثرات  و  است  شده  جامعه  احساسات 

بماند. باقی  شهروندان  روان  و  روحيه  در  ها  مدت   تا 
دكتر جهانشاهی در پایان سخنانش گفت: حرف در این 
باب بسيار هست و به جد توصيه می كنم كه شهروندان 
شان  عزیزان  و  خود  روان  و  روحيه  برای سالمت  عزیز 
از دنبال كردن اخبار اتفاقات ناگوار و حوادث خودداری 
كنند باالخره اوضاع جامعه مخصوصاً با سختی هایی كه 
بيماری كرونا برای مردم ایجاد كرده این گونه باقی نمی 
ماند و روزهای خوب و خوش هم فرا می رسد همچنين با 
تقویت ارتباط معنوی خودشان با خالق هستی می توانند 

از اثرات این آرامش ابدی و عميق استفاده كنند.

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان با اشاره به اینکه 

قرمز  وضعیت  در  شهربابک  و  سیرجان  جیرفت،  شهرستان های 

 ۱۲ چهارشنبه  ظهر   ۱۲ ساعت  از  گفت:  گرفتند،  قرار  کرونایی 

تردد  جاری  خردادماه   ۱۷ دوشنبه  ظهر   ۱۲ ساعت  تا  خردادماه 

رنگ بندی(  از  کشور)فارغ  استان های  بین  شخصی  خودروهای 

ممنوع است.

دکرت»محمدصادق بصیری« هشتم خردادماه در جلسه ستاد استانی 

جیرفت،  شهرستان  سه  حارض  حال  در  کرد:  اظهار  کرونا  مدیریت 

سیرجان و شهربابک در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند و شهرها 

بافت، بردسیر، رفسنجان، رودبار، زرند، قلعه گنج، کرمان، کهنوج و 

منوجان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه بقیه شهرستان های استان کرمان در وضعیت 

و  قرمز  شهرستان های  مسئوالن  افزود:  دارند،  قرار  کرونایی  زرد 

نارنجی الزم است تدابیر شدید پیشگیرانه اتخاذ کنند.

بصیری ترصیح کرد: شیوه نامه مخصوص تبلیغات انتخابات ریاست 

انتخابات  شیوه نامه  و  اعالم شده  کرونا  ملی  ستاد  توسط  جمهوری 

شوراهای اسالمی به زودی اعالم خواهد شد.

معاون استاندار کرمان بیان کرد: از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۲ 

خودروهای  تردد  خرداد   ۱۷ دوشنبه  ظهر   ۱۲ ساعت  تا  خردادماه 

و  است  ممنوع  رنگ بندی  از  فارغ  کشور  استان های  بین  شخصی 

پلیس راهور از طریق سیستم هوشمند کنرتل می کند.

وی افزود: در تعطیالت پیش رو تردد بین شهرهای استان مشمول 

بر  مبنی  محدودیت ها  هوشمند  طرح  تابع  و  نیست  طرح  این 

شخصی  خودروهای  ورود  اکنون  لذا  است  کرونایی  رنگ بندی 

این  بومی  خودروهای  خروج  و  استان  قرمز  شهرهای  به  غیربومی 

شهرها ممنوع است ضمن اینکه ممنوعیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ 

تا ۳ بامداد همچنان ادامه دارد.

نجمه صادقی؛ فعال رسانه؛

فعالیت در حوزه رسانه، فقط شجاعت می خواهد

و  اعصاب  بیامرستان  از  استاندار  بازدید  حاشیه  در 

روان نوریه کرمان اعالم شد: ۲۳ درصد جمعیت کشور 

به بسرتی  نیاز  آن ها  و یک درصد  روان درمانی  به  نیاز 

به  نیاز  درصد جمعیت،  کرمان ۳۰  استان  در  و  دارند 

روان درمانی دارند.

رئیس  زاده،  رجبی  ا...  قدرت  ایسنا،  از  نقل  به 

 ۹ امروز  کرمان  نوریه  روان  و  اعصاب  بیامرستان 

خردادماه در حاشیه بازدید استاندار از این بیامرستان، 

کشور  کل  در  معضالت  از  یکی  را  روانی  بیامری های 

فرهنگی،  تبعات  روانی  بیامران  کرد:  بیان  و  دانست 

اجتامعی و امنیتی دارند و بسیاری از جنایات توسط 

آن ها  اگر  که  گرفته  روانی صورت  بیامری  دارای  افراد 

اتفاق  جنایات  از  بسیاری  می کردند  درمان  به موقع  را 

منی افتاد.

را  مشکالت  داریم  سعی  همیشه  اینکه  بیان  با  وی 

در  و  نیست  این گونه  اما  بیندازیم  مردم  گردن  به 

امنیت  تهدیدکننده های  ابعاد  از  یکی  را  اعتیاد  ادامه 

اجتامعی دانست و اظهار کرد: متأسفانه در درمان این 

بیامران عقب هستیم.

لزوم  بر  نوریه کرمان  و روان  رئیس بیامرستان اعصاب 

درمان به موقع بیامران دارای اختالل روانی تأکید کرد 

بیامران  درمان  برای  اعتباراتی  دنیا  کل  در  افزود:  و 

روانی اختصاص می دهند.

بیامرستان های  به  دنیا  جای  همه  در  داد:  ادامه  وی 

روانی توجه می شود و حامیت از بیامرستان روانی یک 

بعد امنیتی دارد.

مرصف  علت  به  افراد  فوت  به  اشاره  با  زاده  رجبی 

مرشوبات الکلی اظهار کرد: نباید همه چیز را زیرزمینی 

کنیم که تبعات آن را هم می بینیم و باید مشکالت را 

بپذیریم و آن ها را ریشه ای و عاقالنه حل کنیم.

در این بازدید همچنین حجت االسالم »علی هاشمیان« 

رئیس موقوفه نوریه نیز گفت: در دنیا بیامرستان های 

بنابراین  هستند  دولت ها  شدید  موردحامیت  روانی 

درخواست حامیت از مسئوالن را داریم زیرا بیامرستان 

اعصاب و روان درآمد ندارند.

بازدید  این  در  نیز  کرمان  استاندار  وند،  زینی  علی   

مجموعه  یک  را  نوریه  روان  و  اعصاب  بیامرستان 

درخواست  مسئولین  از  گفت:  و  دانست  حرفه ای 

بتوانیم  تا  کنند  پیدا  حامیتی  راهکارهای  که  می کنم 

بخشی از مشکالت این مجموعه را برطرف کنیم.

استانداری  اجتامعی  امور  دفرت  رسپرست  افزون،   

کرمان نیز با اشاره به آمار افراد دارای اختالالت روانی 

گفت: طبق گزارشات ۲۳ درصد جمعیت کشور نیاز به 

روان درمانی و یک درصد آن ها نیاز به بسرتی دارند.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت استان کرمان نیاز به 

روان درمانی دارند که ۳۳ هزار نفر آن ها نیاز به بسرتی 

دارند.

کرمان  استانداری  اجتامعی  امور  دفرت  رسپرست 

اضطراب  و  افرسدگی  را  روانی  بیامری  شایع ترین 

دانست و در ادامه به کمبود تخت های اعصاب و روان 

حارض  حال  در  افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  در 

۴۸۰ تخت اعصاب و روان در کل استان داریم این در 

حالی است که فقط در شهر کرمان به ۴۰۰ تخت دیگر 

نیاز داریم.

استان  در  که  شد  مطرح  بازدید  این  در  است  گفتنی 

جنگ  دوران  از  روان  و  اعصاب  بیامر   ۶۰۰۰ کرمان 

داریم.

از خسارت  استانداری کرمان  بحران  مدیریت  مدیرکل 

در  سیل  و  طوفان  تومانی  میلیارد   ۲۳۳ از  بیش 

گفت:  و  داد  کرمان خرب  استان  به  امسال  اردیبهشت 

میلیارد   ۸۰ از  بیش  زیربنایی  بخش  خسارات  میزان 

از  بیش  کشاورزی  بخش  به  خسارات  مقدار  و  تومان 

۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

مجید سعیدی درباره میزان خسارات بالیای طبیعی در 

اظهار کرد: در  استان کرمان  به  امسال  اردیبهشت ماه 

ماه گذشته شاهد وقوع طوفان و سیل در استان بودیم.

وی با بیان اینکه سیل و طوفان خساراتی به زیربناها 

و بخش کشاورزی ۹ شهرستان استان وارد کرد، ادامه 

داد: این خسارت ها در شهرستان های جیرفت، بافت، 

کرمان، سیرجان، عنربآباد، انار، فاریاب، بم و کوهبنان 

اتفاق افتاده است.

از خسارت  استانداری کرمان  بحران  مدیریت  مدیرکل 

ماه  در  سیل  و  طوفان  تومانی  میلیارد   ۲۳۳ از  بیش 

میزان  گفت:  و  داد  خرب  کرمان  استان  به  اردیبهشت 

خسارات بخش زیربنایی بیش از ۸۰ میلیارد تومان و 

مقدار خسارات به بخش کشاورزی بیش از ۱۵۰ میلیارد 

تومان بوده است.

از وقوع جرم دادگسرتی کل  معاون اجتامعی و پیشگیری 

استان کرمان گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و تالش در 

راستای اجرای برنامه عمل کنرتل و کاهش خشونت )اجرای 

برنامه میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار( رخدادهای ناامنی 

در سال ۹۹ در شهرستان جیرفت ۱۱ درصد و در شهرستان 

منوجان ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

سید مهدی قویدل در جریان سفر به شهرستان جیرفت با 

اشاره به اهمیت و رضورت تشکیل جلسات شورای پیشگیری 

از وقوع جرم، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید مطالبه گر باشد 

و به جای اینکه بار کوتاهی بقیه را به دوش بکشد از مسئولین 

پاسخ بخواهد.

وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا و سند تحول قوه قضائیه 

مدیریت  سوء  و  کم کاری  کوتاهی،  بار  ما  هم اکنون  افزود: 

سایر دستگاه ها را به دوش می کشیم که منجر به ورود حجم 

انبوهی از پرونده و حجم باالی مراجعات به کارمندان و قضات 

و  کوتاهی  سوء،  عملکرد  نتیجه  که  شده  قضایی  دستگاه 

بی تفاوتی برخی از مسئولین در سطح جامعه است بنابراین 

باید به سمتی حرکت کنیم تا جرمی اتفاق نیفتاده و کوتاهی 

نباشد و مدیری که وظیفه ای بر عهده دارد باید آن را به نحو 

احسن انجام دهد.

از روابط عمومی دادگسرتی استان کرمان، قویدل  به نقل 

از  رویکرد  تغییر  قضایی  دستگاه  مدنظر  چرخش  گفت: 

دادخواست محور به احیاء حقوق عامه و گسرتش آزادی های 

مرشوع است ضمن اینکه باید از نگاه منفعالنه به نگاه فعال 

و ایجابی تغییر کنیم و نتیجه این تغییرها امید و پویایی در 

جامعه خواهد بود.

اقدامات  خصوص  در  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 

اجرایی گردهامیی رسان طوایف )در سال ۱۴۰۰( بیان کرد: 

امنیت  و  نامه عدالت  این زمینه پیش نویس میثاق  باید در 

پایدار و بانک اطالعاتی از رسان طوایف، معتمدین و متنفذین 

مناطق جنوب و رشق استان تهیه و برنامه ریزی برای برگزاری 

گردهامیی علامء و رسان طوایف جنوب و رشق استان انجام 

شود.

از وقوع جرم دادگسرتی کل  معاون اجتامعی و پیشگیری 

استان کرمان به آمار جرائم )مصادیق خشونت( در ۱۰ ماهه 

سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، اشاره و یادآوری 

کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه و تالش در اجرای برنامه 

در  ناامنی  رخدادهای  پایدار،  امنیت  و  عدالت  نامه  میثاق 

شهرستان جیرفت ۱۱ درصد کاهش یافته و این مصادیق در 

شهرستان عنربآباد ۱۶ درصد، در شهرستان کهنوج ۱۱ و در 

شهرستان منوجان ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

با  زوجین  بین  سازش  و  صلح  برقراری  کرد:  ترصیح  وی 

استفاده از ظرفیت بزرگان خانواده و گروه های مرجع، کمک 

و راهنامیی به والدین متقاضی و جوانان در رشف ازدواج در 

خصوص ارائه راهکارها و تبیین معیارها و شاخص های انتخاب 

اهداف مهم گردهامیی  ازدواج جزو  از  قبل  مناسب  همرس 

رسان طوایف محسوب می شوند.

قویدل گفت: همچنین ارائه آموزش های مؤثر پیشگیری از 

وقوع اختالفات، حل تعارض زوجین، ارتقاء رسمایه اجتامعی 

ریش سفیدان  بزرگان،  ظرفیت  از  استفاده  خانواده ها،  در 

آموزش  و  خانوادگی  تعارضات  حل  در  مرجع  گروه های  و 

و  علام  گردهامیی  کاربردی  اهداف  از  زندگی  مهارت های 

رسان طوایف به شامر می روند.

شبکه  توسعه  و  ایجاد  همچنین  افزود:  قضایی  مقام  این 

اجتامعی از حلقه های ریش سفیدی و بزرگان فامیل برای 

تبادل تجربیات، ترویج آموزش ها و مهارت های حل تعارض 

آئین های حل  و کاهش طالق، احیاء و ترویج سنت های و 

اختالف در بین خانواده ها و آموزش و راهنامیی خانواده های 

متقاضی در شناخت و تبیین معیارها و شاخص های انتخاب 

همرس مناسب از دیگر اهداف کاربردی این گردهامیی است.

وی تأکید کرد: طرح اورژانس قضایی در حوزه های قضایی 

و  مصلحین  باالی  بسیار  ظرفیت  از  استفاده  با  شهرستان 

حکمین قرآنی در راستای کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری 

از آسیب ها و جرائم و ترویج فرهنگ صلح و سازش ابالغ شده 

است و حوزه های قضایی فعال در اجرای این طرح در سال 

۹۹، کرمان، رودبار جنوب، قلعه گنج، کهنوج، زرند، ریگان 

و راور هستند.

را  کرمان  استان  کل  مصلحین  تعداد  ادامه  در  قویدل 

۵۳۶۹ نفر اعالم کرد و یادآور شد: تاکنون قریب به ۲۰۰۰ 

و  است  پذیرفته  صورت  مصلحین  توسط  سازش  و  صلح 

در  طرح  این  چشمگیر  موفقیت  و  باال  اثربخشی  علت  به 

زرند،  بافت،  رفسنجان،  )سیرجان،  پایلوت  شهرستان های 

رودبار  منوجان،  عنربآباد،  کهنوج،  جیرفت،  بم،  ماهان، 

جدید  مصلحین  آموزش  جازموریان(،  و  گنج  قلعه  جنوب، 

در سایر شهرستان های انار، شهربابک، بردسیر، کوهبنان، 

راور، ارزوئیه، رابر، راین، کشکوئیه، صفائیه، فهرج، فاریاب، 

نرماشیر، بروات، گلباف، شهداد و ساردوئیه نیز در اسفندماه 

سال ۹۹ انجام شد.

را  »سجام«  مردمی  ارتباط  جامع  سامانه  ادامه  در  قویدل 

بزرگرتین شبکه اجتامعی پیشگیری از وقوع جرم دانست و 

ترصیح کرد: این سامانه به آدرس Sajam.scpd.ir به منظور 

استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و در راستای برطرف 

و  جرائم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتامعی  معضالت  شدن 

و جرائم طراحی شده  تخلفات  به  قاطع  و  رسیدگی رسیع 

به طوری که اثر بازدارندگی داشته باشد.

رئیس بیامرستان اعصاب و روان نوریه کرمان: 

۳۰ درصد جمعیت استان کرمان نیاز به روان درمانی دارند

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان:

خسارت بیش از ۲۳۳ میلیارد تومانی طوفان و سیل به استان کرمان 

جانشین استاندار در ستاد کرونای کرمان:

۱۲ تا ۱۷ خردادماه جاری تردد بین استانی ممنوع است

معاون دادگسرتی استان کرمان اعالم کرد؛

کاهش رخدادهای ناامنی در جنوب کرمان در پی اجرای میثاق نامه عدالت و امنیت
سجام؛ بزرگ ترین شبکه اجتامعی پیشگیری از وقوع جرم کشور

جمعي  رسانه های  روزافزون  نفوذ  و  گستردگی 
برجسته ترین  به عنوان  آن  محصوالت  و  مدرن 
فناوري هاي  و  صنعتي  جهان  دستاوردهاي 
پدیده ها  همه  پرنفوذ،  ارتباطي  و  فرهنگي 
مختلف  گونه های  به  را  فرهنگي  عناصر  و 
گستردگی  همین  حال  است.  داده  پوشش 
و  استان ها  مانند  کوچک تر  موقعیت های  در 
شهرستان ها و عمق نفوذ رسانه ها نیاز به واکاوی 
مستمر و مداوم این قابلیت ویژه و درک حداقلی 
رسالت  رسانه  حوزه  فعالین  دراین بین  دارد. 
گوغری  صادقی  نجمه  عهده دارند.  بر  سنگینی 
علوم  دانش آموخته  و  رسانه  حوزه  فعال  جوان 
رفسنجان  )عج(  ولی عصر  دانشگاه  در  معارف 
نسیم  نشریه  مدیرمسئول  صادقی،  است. 
هورتاش،  روباتیک  نشریه  سردبیر  تسنیم، 
عضو هیئت تحریریه نشریه نجوم و فضا بوده و 
دوره های بسیاری در حوزه رسانه گذرانده است. 
به موازات فعالیت رسانه ای در حوزه ورزش و هنر 
هم فعال بوده اند. در این گفتگو با نجمه صادقی 

انفعال رسانه ها را مورد واکاوی قرار دادیم.

شهرستان  رسانه های  فضای  از  شما  تحلیل   

سیرجان چیست؟
و  بوده  ارتباط  با مردم در  به عنوان یک خبرنگار  من 
هستم. از طرفی یک خبرنگار باید پای درد ودل مردم 
را  مسئله  و  مشکل  یک  بخواهد  وقتی كه  و  بنشيند 
منعکس كند باید در عمق مسئله و مشکل كندوكاو 
كند تا بتواند یک فهم حداقلی از موضع را روایت كند. 
باید قلم خبرنگار بشود قلب و زبان مردم. وقتی به پای 
را  ما  قلبشان  با  صحبت های مردم می نشينيم؛ مردم 
همراهی می كنند و از مشکالت و از نارضایتی هایشان 
حاضر  مسئولين  نه،  مسئولين  ولی  می گویند  سخن 
نيستند مصاحبه كنند، بنده بارها شده است كه نزد 
مسئولی رفته ام و ساعاتی را منتظر نشسته ام تا جواب 

بگيرم ولی تعدادی از مسئولين هرچقدر هم كه پيگير 
كه  است  این  ما  مشکل  نيستند.  جوابگو  باشيم 
ارج  را  مردم  دارند،  نياز  مردم  به  وقتی  تا  مسئولين 

می نهند ولی وقتی مردم به آن ها نياز دارند دیگر هيچ 
ارزشی برای مردم قائل نمی شوند. البته همه مسئولين 
امکان  حد  تا  و  نمی كنند  رفتار  این گونه  هم 

یکدیگر  به  شبيه  پنج انگشت  هستند.  مسئوليت پذیر 
خصوص  در  بنده  گزارش های  مثال  برای  نيستند 
و  نيا  سروش  رضا  سيرجان،  وقت  شهردار  عملکرد 
نشریه  در  كه  شهری  حوزه  در  مشکالت  هم چنين 
به دوراز  و  صریح  كاماًل  كه  گردید  منتشر  زرنگار 
محافظه كاری بود. با لحن مطالبه گرانه ای خطاب به 
چون كه  و  می زدم  قلم  مدیریتی  جامعه  و  مسئولين 
مردم  آحاد  و  عمومی  افکار  نماینده  به نوعی  خبرنگار 
است و هيچ گونه خواسته و نفع شخصی از آقایان ندارد 
بدهند.  جواب  و  باشند  پاسخگو  مسئولين  باید  قطعاً 
مطالبات یک خبرنگار، مطالبات عامه مردم است، به 
یا  و  مردم  جواب  كه  نمی تواند  مدیری  اگر  نظرم 
خبرنگاران را بدهد، دنبال پست و سمت نرود چراكه 
هر چه دارد از همين مردم دارد. این مردم هستند كه 

انتخاب می كنند فردی به جایگاهی دست پيدا كند. 
مردم  عناوین  و  منصب ها  و  صندلی ها  این  پشتوانه 

هستند.
بوده  چگونه  رسانه  حوزه  در  خودتان  رویه   

است؟
هيچ  از  و  هستم  شفافی  و  صریح  آدم  خودم شخصاً 
شورای  انتخابات  در  نمی هراسم.  مسئولی  و  شخص 
شوراها  نظارت  هيئت  اداری  همکار  قبل  دوره  شهر 
بودم و زمانی كه در آنجا حضور داشتم به من وعده 
شغل دادند كه متأسفانه به آن عمل نشد. متأسفانه 
و حتی  نيست  مالک  شایسته ساالری  ما  مملکت  در 
پایين ترین رده های سازمانی در شهرستان های  برای 
با  هم پيالگی  و  رابطه  به  نياز  بردسير  و  سيرجان 

موضوع  همين  كه  دارد  ثروت  و  قدرت  كانون های 
باعث سرخوردگی خيل كثيری از جامعه نخبگانی و 
به حاشيه رفتن نخبگان سياسی شهرستان شده است.

 با این وضعیت در حوزه رسانه و مطالبه گری 
چه می توان کرد؟

به نظرم باید افرادی در رسانه حضورداشته باشند كه 
داشته  و شجاعت  بازگو كنند  را  واهمه مسائل  بدون 
باشند مگر آن افرادی كه در عناوین مختلف هستند 
هستند.  مردم  همين  از  می باشند  سمت  صاحب  و 
مدیران و مسئولين جامعه باید برای مردم احترام قائل 
تمامی  در  و  باشند  گر  مطالبه  باید  هم  مردم  شوند. 
عرصه ها زیست فعال و پيگيری داشته باشند. حتی در 
حوزه رسانه باید شجاعت و جسارت داشت، فعاليت در 

حوزه رسانه فقط شجاعت می خواهد.

نخبگانی  جامعه  رسانه ای  فعالیت های   

شهرستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
و  چيزی  هر  از  نمی توانند  رسمی  رسانه های  معموالً 
هر جناحی طرفداری كنند و باالخره محدودیت هایی 
دارند اما جامعه نخبگانی به واسطه شبکه های اجتماعی 
از  خيلی  در  و  كرده اند  ایجاد  بسياری  قابليت های 
نخبگانی  جامعه  شده اند.  مردم  رسای  صدای  موارد 
اذهان عموم  وظيفه خطيری در هدایت و آگاه سازی 
جایگزین  را  شایسته ساالری  كه  می توانند  و  دارند 
ارتقای  باعث  طایفه ساالری و محله ساالری كنند و 
عمرانی،  فرهنگی،  مختلف  حوزه های  در  زیرساختی 
و  باهوش  افراد  از  خيلی  شوند.  اقتصادی  و  سياسی 
كارشکنی  دليل  به  متأسفانه  شهرستان  در  ما  نخبه 
جایگاهی  به  نتوانسته اند  قدرت  و  ثروت  گروه های 
مثال  به طور  پيدا كنند.  است دست  كه شایسته شان 
افرادی هم چون اصغر یزدی كه از نخبگان در حوزه 
فّناوری كه دارای 2 اختراع ثبت شده كه شامل ساخت 
دستگاه های  مقابل  در  كره ای  تلویزیون  كوپالژ  مدار 
ژاپنی و حتی هلندی و رفع مشکل سياه وسفيد بودن 
مهندسی  و  سامسونگ  تلویزیون های  از  شبکه  دو 
از یک دهم  با كمتر  معکوس لنز یک قطعه تخصصی 

قيمت محصوالت مشابه خارجی می باشد.

       عکس: جواد درفشی

 باید قلم خبرنگار بشود قلب و زبان مردم. 
وقتی به پای صحبت های مردم می نشینیم؛ 
مردم با قلبشان ما را همراهی می کنند و 
از مشکالت و از نارضایتی هایشان سخن 

می گویند ولی مسئولین نه



خانم ها  بین  در  قلیان  مرصف  گفت:  صافی زاده 

افزایش یافته بنابراین نیازمند عزم جدی و ملی در 

حوزه های مختلف برای مقابله با مرصف دخانیات 

هستیم.

حسین صافی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان روز ۹ خردادماه در نشست خربی به 

مناسبت هفته ملی بدون دخانیات مبارزه با دخانیات 

را امری بین املللی دانست و گفت: همه دولت ها برای 

به حداقل رساندن مرصف دخانیات در کشورشان 

برنامه هایی دارند.

او با ابراز نگرانی از میزان مرصف قلیان افزود: »تعهد 

من؛ ترک قلیان« شعار امسال باهدف فرهنگ سازی 

و  دخانیات  مرصف  به  نیاوردن  روی  برای  مناسب 

آگاهی دادن به جامعه در خصوص مرضات این مواد 

است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان 

کرد: مقابله با دخانیات امری پیچیده است که نیازمند 

همکاری همه دستگاه ها و داشنت برنامه مشخص 

است.

صافی زاده به دالیل افزایش مرصف قلیان در جامعه 

اشاره و عنوان کرد: افزایش مراکز عرضه ادوات قلیان 

حاکی از آن است که دستاورد زیادی در زمینه مبارزه 

با مواد دخانی نداشتیم و همچنین تصورات باطل 

ازجمله گرفته شدن مواد مرض در قلیان با آب از دیگر 

دالیل افزایش روی آوردن به قلیان است.

او بر لزوم آموزش از سنین کودکی در راستای ترویج 

استفاده نکردن از مواد دخانی تأکید کرد و گفت: الزم 

است آموزش ها از مهدکودک، مدارس و خانواده را در 

زمینه مرضات مرصف مواد دخانی داشته باشیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ترصیح 

کرد: علوم پزشکی ملزم به پیاده سازی قوانین است، 

اما وقتی مجوز قلیان خانه ها صادر و در پی آن این 

مکان ها افزایش می یابد یعنی اقدامات در زمینه مقابله 

کافی و مناسب نیست.

او از کاهش سن مرصف دخانیات خرب داد و افزود: 

مرصف قلیان در بین خانم ها افزایش یافته بنابراین 

نیازمند عزم جدی و ملی در حوزه های مختلف برای 

مقابله با این امر هستیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تأکید 

بر آنکه مقابله با دخانیات یک امر پیچیده ای است، 

گفت: این مسئله با مشارکت کل جامعه امکان پذیر 

است و البته در برابر منع استفاده از دخانیات باید 

جایگزین هم داشته باشیم.

صافی زاده گفت: یکی عرصه هایی که می تواند به نحو 

مناسبی فرهنگ سازی کند رسانه ها هستند چرا که 

می تواند کمک کننده در حوزه سالمت باشند مبارزه با 

دخانیات با کمک کل جامعه میرس خواهد بود.

او بیان کرد: زمانی جامعه می تواند توامنند باشد به 

افراد در سنین پایین جوانی و نوجوانی آموزش داده 

شود که آن ها را توامنند کنیم.

صافی زاده با بیان اینکه پیاده سازی قوانین که وجود 

دارد خیلی مهم است، گفت: وقتی اعالم می شود در 

مراکز عرضه مواد غذایی نباید قلیان باشد، سکوت 

نکنیم و زمانی که ملزم به جمع آوری مراکز قلیان خانه ها 

شد، اما مجوز هایی صادر شد و باعث افزایش تعداد 

مراکز شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان 

کرد: اگر افراد را از مسئله پرهیز و یا منع کنیم باید 

در قبال آن جایگزین مناسبی ارائه دهیم برای مثال 

اکنون قلیان به عنوان یک رسگرمی در میان خانواده ها 

مورداستفاده قرار می گیرد، اما باید برای منع استفاده 

از آن جایگزین مناسبی را در نظر گرفت.

با هزینه های  صافی زاده داشنت فضا های ورزشی 

کم، پارک ها و سینام ها را ازجمله مواد جایگزین قلیان 

دانست و افزود: امیدواریم سازمان های مسئول به این 

موضوع توجه کنند چراکه امروزه قبح مرصف دخانیات 

و قلیان در جامعه ریخته شده، اما باید گفت قلیان و 

سیگار دروازه ورود به مسائل پیچیده اجتامعی است.

در ادامه علی بهرام نژاد مدیر گروه سالمت روانی، 

اجتامعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان در پاسخ به سؤال، مرصف مواد مخدر 

در میان دانش آموزان و دانشجویان به چه میزان است 

و طبق اطالعات شام چند درصد به اعتیاد مبتال 

هستند، مرصف کدام ماده در میان این قرش مشهودتر 

است؛ گفت: کمپانی های تولیدکننده دخانیات برای 

دارند  خاصی  هدف گذاری های  مشرتیان  افزایش 

آن ها برای گسرتش درآمد خود بر روی دو گروه خاص 

ازجمله خانم ها و نوجوانان برنامه ریزی کرده اند.

او با بیان این که به طورکلی ۳ تا ۷ درصد از افراد در 

سنین پایینی، چون جوانی و نوجوانی به مواد مخدر 

امروزه شاهد  متأسفانه  داد:  توضیح  دارند،  گرایش 

افزایش مرصف قلیان و دخانیات در خانم ها هستیم 

سالگی   ۱۳ به  دخانیات  مرصف  سن  همچنین 

کاهش یافته است، اما امیدواریم با توامنندسازی افراد 

شاهد نسل سامل و شادباشیم.

به دلیل رشایط جسمی نوجوانان عمدتًا  افزود:  او 

است،  بیشرتی  محرک  دارای  که  موادی  مرصف 

شایع تر است موادی ازجمله قرص های روان گردان، 

ماری جوانا، حشیش و بعدازآن سیگار و قلیان بیشرتین 

مرصف را دارند و کمرتین میزان مرصف مواد مخدر 

مربوط به تریاک، شیره و هروئین است.

مدیر گروه سالمت روانی، اجتامعی و اعتیاد معاونت 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص 

سوپرمارکت ها  برخی  در  ناس  آزادانه  خریدوفروش 

گفت: ناس جزو مواد غیرقانونی است و دارای ترکیبات 

اعتیادآوری است، مرصف و خریدوفروش آن غیرقانونی 

است، اگرچه امروزه ناس در بسته بندی های خاص 

خریدوفروش می شود، اما باید دانست که جزو مواد 

قاچاق و غیرقانونی است.

حمیدرضا گلزاری مدیر گروه سالمت محیط و کار 

وزارت  تنها  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

بهداشت متولی اصلی در مبارزه با مرصف مواد دخانی 

نیست و برای مراکز عرضه، متولی وزارت صمت و اتاق 

اصناف است.

او با اشاره به اینکه در افزایش مالیات بر دخانیات نیز 

مشکل داریم با این فکر که قاچاق را افزایش می دهد، 

بیان کرد: درصورتی که در نظر ندارند هزینه افزایش 

مرصف دخانیات بر کشور بسیار بیشرت است و یکی 

از راهکار های کاهش مرصف مخصوصاً بین جوانان و 

نوجوانان این است که قیمت بر مالیات دخانیات باید 

باالتر باشد.

مدیر گروه سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان بیان کرد: همچنین در خصوص کاهش تقاضا، 

بحث های آموزشی مطرح است و در این خصوص دو 

برنامه در وزارت بهداشت در حال اجرا است.

برای  نوجوان سامل  برنامه  گلزاری عنوان کرد: یک 

ساله   ۱۷ تا   ۱۲ نوجوان  دارای  که  خانواده هایی 

دارند و در راستای پیشگیری از اعتیاد است و دیگر 

بحث پیشگیری و برنامه آن در سطح استان برای 

خانواده هایی که دارای والدین معتاد هستند در حال 

اجرا است.
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نشست مشرتک مدیرعامل رشکت توسعه، عمران و مدیریت 

منطقه گل گهر با فرماندار ویژه شهرستان سیرجان، معاونین 

فرمانداری و جمعی از مدیران و مسئولین اجرایی شهرستان، 

مدیریت  و  عمران  توسعه،  رشکت  مدیرعامل  دفرت  محل  در 

منطقه گل گهر برگزار شد.

ابتدا  در  انجامید،  طول  به  ساعت  سه  که  نشست  این  در 

از  جامعی  و  کامل  گزارش  رشکت،  مدیرعامل  رحیمی 

اقدامات انجام شده توسط رشکت توسعه، عمران و مدیریت 

منطقه گل گهر و همچنین پروژه های در دست اجرا ارائه داد.

منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه،  رشکت  اینکه  بیان  با  وی 

گل گهر، نقش شهرداری منطقه گل گهر را دارد و پروژه های 

ممکن  شکل  بهرتین  به  رشکت  این  توسط  تاکنون  بزرگی 

افتخار را داشتیم  این  در منطقه گل گهر اجرا شده، گفت: 

شهرک  احداث  پیرشفته،  و  عظیم  پل  چند  احداث  با  که 

خطوط  احداث  بار،  حمل ونقل  پایانه  تخصصی،  صنعتی 

شبکه  و  سبز  فضای  ایجاد  ریلی،  شانتینگ  احداث  ریلی، 

کارخانجات  به  آب خلیج فارس  انتقال  احداث خط  آبیاری، 

و صنایع منطقه، احداث مسجد و مجتمع خدماتی رفاهی و 

... یک انقالب عمرانی در منطقه گل گهر ایجاد کنیم و در 

نیز غافل نشدیم  از حوزه مسئولیت های اجتامعی  آن  کنار 

و در این خصوص کارهای خوبی انجام داده ایم و همکاری 

شهرداری  و  فرمانداری  با  عمرانی  بخش  در  همه جانبه ای 

سیرجان و سایر سازمان ها و ادارات داشته ایم.

ویژه  فرماندار  بهاالدینی  سهراب  نشست،  این  ادامه  در 

رشکت  توسط  انجام شده  اقدامات  از  تقدیر  با  نیز  سیرجان 

حوزه های  در  گل گهر  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه، 

رشکت  این  توسط  که  اقداماتی  متامی  گفت:  مختلف 

حوزه  در  شهرستان  سطح  در  چه  و  گل گهر  منطقه  در  چه 

مسئولیت های اجتامعی انجام شده قابل تقدیر است.

فرماندار ویژه سیرجان با بیان اینکه اجرای پروژه های بزرگی 

شهرک  ریلی،  خطوط  پیرشفته،  پل  چندین  احداث  مثل 

باعث تحولی   ... و  بار  پایانه حمل ونقل  صنعتی تخصصی، 

بزرگ در منطقه گل گهر می شود، گفت: قطعا این اقدامات 

خواهد  شهرستان  پیرشفت  و  توسعه  در  زیادی  بسیار  تاثیر 

داشت و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با این رشکت 

برای اجرایی شدن برنامه ها و اهداف مدنظر اعالم می کنیم.

در پایان این نشست سه ساعته، فرماندار ویژه سیرجان به 

مدیرعامل،  شهرستان،  اجرایی  مسئولین  و  مدیران  همراه 

معاونین و مدیران رشکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه 

این  از برخی پروژه های در دست اجرای  بازدید  به  گل گهر 

رشکت پرداختند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آن ها 

قرار گرفتند.

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر، نقش شهرداری منطقه گل گهر را دارد

فرماندار ویژه و مسئولين اجرایی شهرستان سيرجان 
كه به منظور بازدید از پروژه های عمرانی شركت توسعه، 
عمران و مدیریت منطقه گل گهر در این منطقه حضور 
پيداكرده بودند با حضور در محل پروژه شبکه ریلی 
منطقه گل گهر در جریان آخرین وضعيت این پروژه 

قرار گرفتند.
به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل شركت توسعه، 
احداث  عمليات  گل گهر،  منطقه  مدیریت  و  عمران 
شامل  گل گهر  منطقه  ریلی  شبکه  زیرساخت های 
زیرسازی  كه  است  روسازی  و  زیرسازی  مرحله  دو 
شبکه ریلی با همت نيروهای ورزیده و نخبه شركت 
توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر شامل انجام 
كليه عمليات های خاكی، احداث ابنيه فنی شامل 1۵ 
پل آب رو، 4 تقاطع غيرهمسطح زیرگذر و ۵ تقاطع 
عمرانی  برنامه های  اولویت  در  رو گذر  غيرهمسطح 
شبکه  زیرسازی  خاكی  عمليات  حجم  گرفت.  قرار 
و  خاک برداری  مترمکعب،  یک ميليون  حدوداً  ریلی، 
خاک ریزی در برداشت كه با هزینه حدود 4۰۰ ميليارد 

ریال اجراشده است.
همچنين در بخش روسازی شبکه ریلی منطقه گل گهر 
نيز با برنامه ریزی تخصصی، ۷2 كيلومتر شبکه ریلی با 
بهره گيری از ۹۰۰ تن پروفيل ریلی ساخت شركت 
ذوب آهن اصفهان، 1۰۰ دستگاه سوزن ریلی ساخت 
شركت ایرید، اجرا شد. بخش اعظم این پروژه ریلی 
با یاری گرفتن از توان توليد داخلی ملی و همچنين 

توانمندی پيمانکاران بومی شکل گرفته است.
از  یکی  گل گهر،  منطقه  در  اجراشده  ریلی  پروژه 
ایران  شاخص ترین پروژه های ریلی حوزه صنعت در 
اسالمی محسوب می شود و ایستگاه مبادله ای آن با 2۹ 
خط موازی ریلی، عریض ترین ایستگاه ریلی اجراشده 

در سطح كشور به شمار می آید.
این پروژه كه به صورت ۶ خط آنتنی طراحی و اجرا 
گردیده است حدود ۹۰ درصد پيشرفت فيزیکی دارد و 
ظرفيت حمل بار آن نيز در سال 1۰ ميليون تن است.

پروژه ریلی منطقه گل گهر
 یکی از شاخص ترین پروژه های 
ریلی حوزه صنعت در کشور است

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: هم اکنون ۱۱ هزار و ۸۰۰ 

از خدمات  و شیرده  باردار  مادر  و ۷۵۵۸  مبتالبه سوءتغذیه  کودک 

حامیتی این نهاد بهره مند هستند.

یحیی صادقی  با اشاره به حامیت از ۱۱ هزار و ۸۰۰ کودک مبتالبه 

سوءتغذیه و ۷۵۵۸ مادر باردار و شیرده توسط کمیته امداد استان 

کرمان اظهار کرد: هدف از این کار ارتقاء وضعیت تغذیه مادران شیرده 

و باردار و کودکان دچار سوءتغذیه زیر پنج سال است و رویکرد اصلی 

کمیته امداد، آموزش شیوه های ارتقاء کیفیت مراقبت از مادران باردار، 

و اجرای موفق طرح  شناسایی زودهنگام مادران مبتالبه سوءتغذیه 

توزیع سبد غذایی سامل و کامل است.

وی بیان کرد: آن دسته از مادران دچار سوءتغذیه که از طریق مراکز 

بهداشتی به کمیته امداد معرفی می شوند می توانند به فروشگاه های 

طرف قرارداد مراجعه و به میزان ۱۰۰ هزار تومان کاال خریداری کنند.

صادقی ادامه داد: مادران باردار از ابتدای ماه چهارم بارداری تا ۲۴ 

ماه پس از زایامن، مشمول بهره مندی از مزایای این طرح خواهند شد 

تا بدین ترتیب، دوره بارداری و شیردهی موفقی را سپری کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان افزود: کودکان دچار سوءتغذیه 

نیز توسط مراکز بهداشت و درمان استان شناسایی و به کمیته امداد 

نیز  کودکان  این  سوءتغذیه  رفع  برای  نهاد  این  و  می شوند  معرفی 

ماهیانه کارت های سبد غذایی به ارزش ۱۰۰ هزار تومان جهت خرید 

از فروشگاه صادر می کند و سبد غذایی شامل برنج، ماکارونی، عدس، 

پنیر، مرغ، خرما، روغن، نخود، لوبیا، تن ماهی، سویا و … است که 

ماهانه بین مادران باردار و شیرده و کودکان سوءتغذیه توزیع می شود.

وی در خصوص اجرای طرح »هم سفره« با رویکرد تالش در جهت رفع 

سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال گفت: این طرح به منظور تأمین حداقل 

نیاز غذایی کودکان نیازمند که رسپرست آن ها توانایی مالی کافی را 

ندارند اجراشده است.

صادقی با اشاره به اینکه سوءتغذیه این کودکان در صورت بی توجهی 

زیادی در پی داشته  ناهنجاری های  و  بیامری ها  آینده  می تواند در 

کودک،  هر  موردنیاز  خوراکی  مواد  تأمین  برای  کرد:  تأکید  باشد، 

حساب بانکی ویژه ای افتتاح شده که سقف برداشت ماهیانه رسپرست 

خانواده برای هر کودک، معادل تهیه یک سبد غذایی است که تنها 

جهت خرید اقالمی که مرصف آن ها برای کودک مفید و رضوری است 

امکان خرید وجود خواهد داشت تا از این طریق مواد رضوری موردنیاز 

رشد کودکان با نظارت این نهاد تأمین شود.

دانسنت  گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 

مجازی  فضای  در  انتخاباتی  تخلفات  مصادیق 

می تواند از به دردرس افتادن کاربران جلوگیری 

کند.

رسهنگ امین یادگار نژاد، با اشاره به در پیش رو 

انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر  بودن 

و روستا، میان دوره ای مجلس خربگان و مجلس 

گفت:   ۱۴۰۰ خردادماه  در  اسالمی  شورای 

مصادیق  از  مجازی  فضای  کاربران  ناآگاهی 

تخلفات سایربی انتخاباتی باعث بروز مشکالت 

متعددی برای کاربران این حوزه خواهد شد.

نامزد های  انتشار هرگونه مطلب علیه  افزود:  او 

انتخاباتی و یا انتشار مطالبی خالف واقع دال 

فضای  در  انتخاباتی  نامزد های  انرصاف  بر 

و  است  انتخاباتی  تخلف  مصادیق  از  مجازی 

نامزد های انتخاباتی می توانند بر اساس قانون 

واقع  و خالف  کذب  مطالب  منترشکنندگان  از 

اعالم شکایت کنند.

رئیس پلیس فتا استان با اشاره به یکی دیگر از 

مصادیق تخلفات سایربی انتخاباتی به کاربران 

هرگونه  انتشار  از  کرد:  توصیه  مجازی  فضای 

محتوای خالف واقع در ارتباط با نتایج بررسی 

انتخابات  نتایج  و  آرا  شامرش  صالحیت ها، 

خودداری کنند.

دانسنت  اینکه  بیان  با  نژاد  یادگار  رسهنگ 

مجازی  فضای  در  انتخاباتی  تخلفات  مصادیق 

می تواند از به دردرس افتادن کاربران جلوگیری 

کند گفت: کاربران بایستی در خصوص انتشار 

مجازی  فضای  در  انتخاباتی  محتوای  هرگونه 

آگاهانه قدم بردارند.

در  خواست:  شهروندان  از  انتظامی  مقام  این 

صورت مشاهده هرگونه تخلف در فضای سایربی 

انتخاباتی مراتب را  با تخلفات  یا امور مرتبط  و 

www. آدرس  به  فتا  پلیس  سایت  طریق  از 

cyberpolice.ir با پلیس در میان بگذارند.

گفت:  کرمان  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان،  اجتامعی  بیمه  صندوق  مدیر 

کسانی که فاقد بیمه هستند می توانند بیمه روستایی، عشایری و کشاورزی 

شوند.

به مناسبت شانزدهمین سالگرد تأسیس بیمه اجتامعی کشاورزان، روستائیان 

و عشایر، علی شیرکانی رئیس صندوق بیمه اجتامعی در کشور در نشست 

خربی به صورت ویدئو کنفرانس با استان ها ارتباط گرفت.

و  روستائیان  کشاورزان،  اجتامعی  بیمه  صندوق  مدیر  جعفری،  میر  محمد 

عشایر استان کرمان با اعالم اینکه نزدیک به ۸۰ هزار خانوار روستایی، عشایر 

و کشاورز بیمه شده در استان وجود دارد گفت: در استان کرمان  ۷ هزار و ۱۰۰ 

خانوار مشمول گرفنت مستمری هستند و استان کرمان ۵ هزار و ۲۰۰ روستای 

باالی ۲۰ خانوار دارد.

او افزود: صندوق بیمه روستائیان، عشایران و کشاورزان دولتی است که ۷۰ 

آینده   و  می شود  پرداخت  دولت  خود  توسط  بیمه  حق  دوسوم  یعنی  درصد 

خوبی برای روستائیان دارد.

میر جعفری با اعالم اینکه روستائیان با مراجعه به دهیاری ها و دفاتر بیمه در 

شهرستان ها برای بیمه اجتامعی ثبت نام کنند بیان کرد: فرصت خیلی خوبی 

است تا روستائیان بتوانند بازنشستگی دریافت کنند.

او گفت: ۱۲۰ هزار خانواده برای جامعه هدف بیمه می توانند ثبت نام کنند 

کسانی که ۷۰ سال سن دارند و ۱۰ سال سابقه پرداخت دارند و کسانی که 

۶۵ سال دارند می توانند با ۱۵ سال سابقه اقدام به دریافت مستمری کنند.

پرداخت  بیمه  امسال  خرداد   ۱۰ تا  سوم  از  که  کسانی  گفت:  جعفری  میر 

اعزام  مقدس  مشهد  به  نفر   ۱۱۶ و  عتبات  به  نفر   ۱۶ به قیدقرعه  کرده اند  

می شوند.

او با اشاره به اینکه در سال ۹۹ در استان کرمان ۱۵۰ درصد رشد بیمه ای 

داشتیم افزود: اطالع رسانی به موقع و حامیت های مجمع منایندگان استان و 

طرح های تشویقی باعث این رشد شد.

میر جعفری بیان کرد: متأسفانه روستائیان جنوب و رشق استان کرمان یا به 

دلیل بی اطالعی یا رشایط مالی استقبال کمرتی دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

مصرف قلیان در بین خانم ها افزایش یافته است

حمایت کمیته امداد استان از ۱۹ هزار مادر باردار و کودک مبتال به سوءتغذیه

رئیس پلیس فتا استان کرمان؛

انتشار هرگونه مطلب علیه نامزد های انتخاباتی از مصادیق تخلف انتخاباتی است بیمه اجتماعی؛ فرصتی برای روستائیان بدون بیمه
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ازدواج آغاز زندگی مشرتک زن و مرد است. هر چه افراد با دانش 

و آگاهی بیشرتی زندگی زناشویی خود را آغاز کنند، در مدیریت 

بحران ها و چالش های موجود در این راه، آماده تر می شوند. الزمه 

این آگاهی خودشناسی و شناخت بیشرت تفاوت های زن و مرد 

است. مهارت های الزم برای ازدواج از بسیاری از سو تفاهم های آتی 

که به دلیل عدم شناخت کافی از جنس مخالف است، جلوگیری 

می کند.

خوشحال بودن با رشیک زندگی نیازمند آگاهی از تفاوت های میان 

زنان و مردان است. چراکه عدم آشنایی با این تفاوت ها مانند وارد 

شدن به دنیایی ناشناخته است. در ادامه چند مورد از این تفاوت ها 

توضیح داده شده است:

تفاوت نگاه به مسائل جنسی: زنان معموالً بعد از تأمین شدن 

نیاز احساسی و عاطفی درصدد برقراری رابطه جنسی برمی آیند؛ 

درصورتی که مردان از رابطه جنسی به عنوان ابزاری برای رسیدن به 

بعد احساسی و عاطفی در رابطه عاشقانه خود استفاده می کنند.

به  نیاز  مردان  در  است:  اولویت  مردان  در  استقالل طلبی 

استقالل طلبی معموالً نسبت به زنان بیشرت است. مردان در زندگی 

دوست دارند بیشرت روی پای خود بایستند و از هر وابستگی دوری 

کنند. به طور ذاتی مردان دوست دارند که کنرتل رشایط را در 

دست داشته باشند و چالش ها و مسائل مختلف را مدیریت کنند.

حامیت شدن در زنان اولویت است:  زنان نسبت به مردان ازلحاظ 

عاطفی حساس ترند و نیاز به حامیت بیشرتی نسبت به مردان 

از اهمیت  دارند. به همین علت مسئله حامیت شدن در زنان 

زیادی برخوردار است. زنان از بی توجهی آزرده خاطر می شوند. 

مناسبت های مهم مانند تاریخ تولد، ازدواج و... برای زنان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

کاربرد مهارت های الزم برای ازدواج در زندگی

یادگیری مهارت های الزم برای ازدواج، فرصتی مناسب است که 

از بایدها و نبایدهای رابطه زناشویی آگاه شوید. به عنوان مثال در 

مورد اینکه چه حرف هایی را نباید به همرس زد یا اینکه کنرتل شوهر 

و عدم توجه به زن چه پیامدهای منفی در رابطه زناشویی برجای 

خواهد گذاشت.

در ادامه به برخی از مهم ترین مهارت های الزم برای ازدواج اشاره 

می کنیم:

مهارت همدلی

مهارت همدلی کردن بدین معناست که قادر باشید پاسخ عاطفی 

مناسب موقعیت به طرف مقابل بدهید؛ یعنی بتوانید از زاویه دید 

همرستان به مسائل نگاه کرده و احساسات او را درک کنید. برای 

کسب مهارت همدلی باید سعی کنید خوب به یکدیگر گوش دهید 

تا از نگرانی ها و دغدغه های یکدیگر باخرب شوید.

مهارت های گوش دادن فعاالنه به حرف های طرف مقابل

مهارت گوش دادن را در خود تقویت کنید. برای گوش دادن فعال 

باید با متام وجود به صحبت های طرف مقابلتان توجه داشته باشید 

تا او یقین داشته باشد که به او گوش می دهید و برایش ارزش 

قائل هستید. همچنین سعی کنید به همرستان بازخورد دهید و 

تا متوجه شود مطلبی که درباره اش صحبت می کند برایتان مهم 

است.

توجه به احساسات و هیجانات طرف مقابل

ابراز احساسات و نشان دادن محبت به همرس، به منظور تجربه 

رابطه ای رسشار از شادی و نشاط توصیه می شود. این مسئله 

و  گذشته  مشرتک  زندگی  از  سال  چند  که  زمانی  به خصوص 

به منظور برگرداندن عشق به رابطه عاطفی الزم است. توجه به این 

مسئله به خصوص در مردان بسیار اهمیت دارد؛ چراکه برخی از 

مردان گامن می کنند که الزم نیست هیجانات یا عشق خود را ابراز 

کنند و همین که برای زندگی مشرتک تالش زیادی می کنند یا در 

عمل نشان می دهند کافی است.

مهارت حل تعارض و مدیریت روابط

مسلاًم هر زوجی در زندگی زناشویی با اختالفاتی مواجه می شوند، 

آنچه اهمیت دارد این است که بتوانید تعارض های پیش آمده را 

به درستی مدیریت منایید. در مورد کلیه مشکالت به وجود آمده بین 

خودتان صحبت کنید؛ اما از فریاد زدن و پرخاشگری پرهیز کنید. 

اینکه در زمان مناسب به اختالف خود و طرف مقابل رسیدگی 

کنید بسیار مهم است. عذرخواهی کردن مهارت دیگری است که 

باید آن را در خود تقویت منایید. هیچ شخصی کامل نیست؛ هر 

فردی در زندگی ایراداتی دارد و شام با پذیرش نقص هایتان و تالش 

برای رفع آن ها می توانید روابط خود را مدیریت کنید.

مهارت های الزم برای ازدواج، تعریف و تحسین واقعی

اینکه صادقانه از طرف مقابل تعریف کنید و ویژگی های مثبت او را 

یادآور شوید، می تواند به افزایش حس همدلی کمک کند؛ اما این 

تعاریف باید واقعی و به دوراز بزرگ منایی بوده و غلوآمیز نباشد. از 

همرستان به خاطر متام تالش هایی که برای زندگی مشرتک انجام 

می دهد، تشکر کنید.

مهارت حل مسئله و تصمیم گیری درست

نیازمند  که  می شوید  روبرو  مسائلی  با  مشرتک،  زندگی  در 

تصمیم گیری های دونفره است. توصیه می شود که در مورد مسائل 

مختلف از مشورت و همفکری یکدیگر استفاده کنید. توانایی حل 

مسئله و تصمیم گیری درست ازجمله مهم ترین مهارت های زندگی 

به چالش  را  توانایی  این  زندگی  است؛ چراکه همه روزه مسائل 

می کشد.

مقدم دانسنت همرس

بعد از ازدواج باید به این موضوع توجه کنید که نفر اول زندگی شام 

همرستان است. با رعایت نکات مهم همرسداری می توانید زندگی 

با ثبات و آرام بخشی را برای همرس و فرزندانتان فراهم کنید. البته 

این بدان معنا نیست که به عزیزان و فرزندانتان توجهی نداشته 

باشید ولی حفظ یک رابطه خوب با همرستان پیش نیاز رشد و 

شکوفایی فرزندان و همچنین آسودگی خانواده تان است.

رفتار خالقانه در ازدواج

سعی کنید برای پیشگیری از یکنواختی در زندگی تان، خالقیت 

به خرج دهید. برای تجربیات مشرتک جدید و جذاب برنامه ریزی 

کنید. برای رسگرمی و تفریحات خودتان زمان بگذارید مثاًل باهم 

به پیاده روی و یا دوچرخه سواری بروید و... چرا که به تداوم یافنت 

رابطه شام کمک زیادی می کند.

رضورت آموزش مهارت های الزم برای ازدواج

مقوله ازدواج نیازمند سپری کردن یک سلسله آموزش ها و یادگیری 

مهارت هایی است که در انتخاب درست و داشنت زندگی مشرتک 

عالی به شام کمک می کند. استفاده از تجارب والدین و اطرافیان 

در مورد زندگی مشرتک سودمند است؛ بااین حال به دلیل اینکه 

افراد از دید خود به مسائل نگاه می کنند، استفاده از مشاوره قبل 

ازدواج در یادگیری مهارت های الزم برای ازدواج که جنبه علمی و 

تجربی دارند به شام کمک می کند.

روزانه زوجین زیادی را در مرکز به من مراجعه می کنند جهت 

زوج درمانی و یا مشاوره طالق، که افسوس می خورند که ای کاش 

قبل از ازدواج جهت مشاوره پیش از ازدواج مراجعه کرده بودند و 

این افسوس دیگر راه به جایی منی برد لذا در پایان از همه شام 

والدین عزیز و جوانان در معرض ازدواج خواهشمندم که هامن گونه 

به ترشیفات و نحوه برگزاری جشن و مراسم عقد و عروسی اهمیت 

زیادی می دهید به هامن اندازه نیز به مشاوره قبل از ازدواج اهمیت 

داده و توصیه می کنم حتاًم به یک متخصص در این زمینه مراجعه 

کنید و از مشاورین و روانشناسان خانواده که در این زمینه به صورت 

تخصصی فعالیت می کنند کمک بگیرید تا یک ازدواج موفق همراه 

با رضایتمندی از یکدیگر داشته باشید

روش های صحیح تنبیه؛

نحوه صحیح تنبیه کودکان و توصیه های کاربردی برای والدین چه مهارت هایی   برای یک ازدواج موفق نیاز داریم؟

همه هست آرزویم 
که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم 
برسم به آرزویی؟!

به کسی جمال خود را 
ننموده یی و بینم

همه جا به هر زبانی، 
بود از تو گفت و گویی!

رسی قبل در مورد روش های صحیح تنبیه و تنبیه 

تنبیه شامره  نوشتیم. در مطلب جاری   ۱ شامره 

شامره  تنبیه  در  کرد.  خواهیم  بررسی  را   ۳ و   ۲

۲ که از نوع فعالیتی است از کودک می خواهیم 

این  دهد.  انجام  ندارد  دوست  که  را  فعالیتی 

موردعالقه  یا  کودک  وظایف  جزء  نباید  فعالیت 

او باشد. مثل: گردگیری راه پله، درب کوچه و... 

است،  لذت بخش  شام  کودک  برای  این ها  اگر 

که  را  فعالیتی  و  بگیرید  نظر  در  را  خود  کودک 

دوست ندارد انتخاب کنید. در اجرای این تنبیه 

نیز مانند تنبیه بی توجهی، ۳ حالت ممکن است 

نشد  حارض  کودک  اگر  اول:  حالت  بیاید؛  پیش 

انجام دهد به رساغ تنبیه نوع سوم بروید. حالت 

تنبیه  دهد  انجام  شد  حارض  کودک  اگر  دوم: 

تنبیه  پایان  و  ابتدا  در  او  به  و  می کنیم  اجرا  را 

حالت  و  می شود  تنبیه  چرا  که  می دهیم  آگاهی 

اجرای  حین  در  اما  شد  حارض  کودک  اگر  سوم: 

را مجبور کنید که  او  بااقتدار  بازی درآورد  تنبیه 

و  بگیرید  را  دستش  حتی  دهد  انجام  را  فعالیت 

بدون هر نوع برخورد فیزیکی یا دادوفریاد همراه 

با دادن قبل و بعد از فعالیت او را وادار به انجام 

به  نشد  به هیچ عنوان حارض  اگر  و  کنید  فعالیت 

رساغ تنبیه نوع سوم بروید.

محرومیت،  تنبیه  یعنی  سوم  نوع  تنبیه  در 

گفته  مثاًل:  بدهید.  کودک  به  را  آگاهی  ابتدا 

بودم اگر فالن کار را کنی تنبیه می شوی. گفتم 

جارو  فالن  گفتم  ننشستی.  بشین  صندلی  روی 

متیز کن انجام ندادی و حاال باید تو را از چیزی 

محروم کنم. محرومیت باید از عالیق کودک، نه 

از نیازهای اساسی و حیاتی او نباشد. مدت زمان متاشای تلویزیون، بیرون رفنت یا... هر چیزی که از نیازهای او و برای مدت زمان مشخص باشد مثل 

آن هم متعادل باشد نه آن قدر کم که برای کودک 

ساده باشد و نه آن قدر زیاد که کودک خود را با 

حالت  دیگر  محرومیت  تنبیه  در  دهد.  وفق  آن 

خاصی نیست. تنها حالت ممکن مقاومت کودک 

آن  درست  معنای  به  اقتدار  رعایت  با  که  است 

حل خواهد شد و در پایان به کودک علت تنبیه 

روش های  از  هرکدام  دهید.  آگاهی  مجدداً  را  او 

از خانه هم می توان اجرا کرد  بیرون  را در  تنبیه 

ولی اگر هیچ راهی وجود نداشت می توان آن را 

به محض رسیدن به خانه اجرا کرد.

هامن طور  آن،  درست  معنای  به  اقتدار  مورد  در 

که قباًل هم اشاره شد والدین مقتدر پس از اعالم 

به فرزند، بدون هرگونه احساس و  خواسته خود 

به  نسبت  بی جا  ترحم  یا  عصبانیت  خشم،  ابراز 

مقاومت، گریه و ارصار فرزند خود بی تفاوت بوده 

از  کودک  که  زمانی  تا  هستند  خود  حرف  رس  و 

ارصار خود خسته شده و کوتاه بیاید.

مهندس علیرضا صفاری

سقراط فیلسوف نامی یونان در حدود 2500 سال 

پیش، در باب انتخاب افراد بر اساس اصل شایستگی 

چنین نقل می کند که »اداره جامعه مستلزم اندیشه 

و تفکر وسیعی است که باید الیق ترین و دقیق ترین 

از  باید  افراد در آن اشرتاک داشته باشند و جامعه 

و  راهنامیی  افراد،  و شایسته ترین  عاقل ترین  طرف 

هدایت شود« )کتاب تاریخ فلسفه ویل دورانت(.

 )Meritocracy( شایسته ساالری  لغوی،  تعریف  در 

که  می شود  گفته  اجتامعی  سیستم  یک  به 

به  را  اجتامعی  مناصب  باالترین  و  قدرت  بیشرتین 

تعریف  در  و  می بخشد  توانایی  بیشرتین  با  افراد 

مدیریتی، به شیوه ای از مدیریت گفته می شود که 

شایستگی شان  و  توامنندی ها  پایه  بر  افراد  آن  در 

تعبیری دیگر می توان گفت،  به  برگزیده می شوند. 

مدیریتی  نگرش  و  فرهنگ  یک  شایسته ساالری 

بر  یا سازمان  اگر متایل جامعه  به گونه ای که  است 

بهبود و پیرشفت باشد، باید فرهنگ غالب بر مبنای 

تفکر، لیاقت و شایسته ساالری بنا گردد که درنتیجه 

چنین فرهنگی، شایسته ترین افراد در رأس مدیریت 

امور قرار خواهند گرفت و اگر نگاه و فرهنگ غالب 

غیرازآن باشد، به طوری که افراد با مالک هایی به جز 

اجتامعی  موقعیت  روابط،  قوم،  )نژاد،  شایستگی 

و  پرسفت  گیرند،  قرار  امور  مدیریت  مقام  در  و...( 

اضمحالل آن جامعه یا سازمان محتمل خواهد بود.

خویشاوند  نگرش های  شایسته ساالر،  جوامع  در 

افراد  و  ندارد  غیره جایی  و  ساالری، حزب ساالری 

مناسب  در  دارند،  که  لیاقتی  و  توانایی  به تناسب 

افراد  می گردند.  منصوب  یا  انتخاب  مختلف 

معیارهای  اساس  بر  شایسته ساالر،  سیستم  در 

می گیرند.  قرار  داوری  مورد  لیاقت  از  متغیری 

از  گسرتده ای  زمینه های  می توانند  معیارها  این 

و...  تعهد  مهارت،  دانش،  اخالق مداری،  هوش، 

است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  برگیرند.  در  را 

توسعه  اصلی  محور  شایسته ساالر،  مدیریت  که 

شامر  به  ملت ها  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی، 

در  ثابت شده  اصل  یک  شایسته ساالری  و  می آید 

به  دقیق  نگاهی  و  است  مدیریتی  سطوح  متامی 

توسعه یافته  کشورهای  از  تعدادی  موفق  عملکرد 

امروز، می تواند این حقیقت را به خوبی نشان دهد، 

در  همواره  توامنند  و  نخبه  افراد  جذب  به طوری که 

در  چراکه  هست،  و  بوده  کشورها  این  کار  دستور 

عمل به این نتیجه رسیده اند که یکی از رموز اصلی 

مدیریت  بدنه  در  الیق  افراد  به کارگیری  توسعه، 

جامعه و ارگان ها است.

یک  در  شایسته ساالر  فرهنگ  وجود  نتیجه  در 

جامعه، سپردن مسئولیت های مهم طی فرآیندهای 

صورت  مناسب  نحو  به  انتخابات،  ازجمله  مختلف 

دارای  که  افراد  بهرتین  به طوری که  گرفت  خواهد 

در  هستند،  شایستگی  و  لیاقت  مهارت،  تخصص، 

قرار می گیرند؛   ... و  جایگاه مدیران کشور، شهرها 

از  اعم  سطحی  هر  در  مهم  اصل  این  اگر  بنابراین 

یک کشور، استان، شهرستان، سازمان، رشکت و... 

به درستی رعایت شود، احتامل پیرشفت و موفقیت 

باالتر خواهد  امکانات(، بسیار  و  به منابع  )با توجه 

بود.

یدا... موحد، رئیس کل دادگسرتی استان کرمان در سفر به 

شهرستان بردسیر از سایت کارخانه قند این شهرستان بازدید 

و بر ترسیع در انجام امور کارشناسی مربوطه و واگذاری آن 

به رسمایه گذاران جدید به منظور راه اندازی مجدد این واحد 

تولیدی تأکید کرد.

استانی  با پشتیبانی ستاد  بازدید گفت:  این  او در جریان 

دادگسرتی  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  کلی  اجرای 

دادگسرتی  مجدانه  پیگیری های  با  و  کرمان  استان  کل 

بردسیر، طی دو سال گذشته مطالبات ۷۸۱ نفر از کارگران 

و  پرداخت شده  شهرستان  این  قند  کارخانه  بستانکاران  و 

مطالبات ۱۰۰ نفر باقی مانده نیز در دست پرداخت قرار دارد.

موحد با اشاره به این مطلب که با نظارت دستگاه قضایی 

شهرستان بردسیر ۲۴ میلیارد تومان از محل فروش امالک 

و  کارگران  مطالبات  پرداخت  به  و  حاصل  کارخانه  مازاد 

بدهی های این واحد تولیدی اختصاص یافته است، ترصیح 

کرد: حفظ سایت کارخانه قند بردسیر و تجهیزات آن به منظور 

در  مدنظر  اولویت های  از  آن  راه اندازی مجدد  زمینه  ایجاد 

بوده  کارخانه  این  وضعیت  ساماندهی  برنامه های  اجرای 

است.

اقتصاد  سیاست های  کلی  اجرای  نشست  در  افزود:  او 

در  کرمان  استان  قضایی  و  حقوقی  ابعاد  در  مقاومتی 

این کارخانه  موافقت هیات مدیره  بهمن ماه سال گذشته، 

به منظور واگذاری آن اخذشده است و ضمن برگزاری جلسات 

کارشناسی مربوطه، پس از دریافت نظر کارشناسی درباره 

قیمت نهایی آن در راستای جذب رسمایه گذار جدید، برای 

راه اندازی مجدد این کارخانه اقدام خواهد شد.

در  و  تعطیل شده   ۱۳۸۷ سال  از  بردسیر  قند  کارخانه 

فعالیت  محدودی  مدت های  به   ۹۲ و   ۸۹  ،۸۸ سال های 

داشته، اما در نهایت در سال ۹۲ درحالی که بدهکاری باالیی 

به کارکنان، سازمان ها، بانک ها و نهاد های مختلف داشت، 

تعطیل شده است.

با پیگیری دستگاه قضایی طی دو سال گذشته حدود ۹۷ 

درصد مطالبات کارگران و بخش زیادی از مطالبات سازمان ها 

پرداخت شده و این کارخانه آمادگی دارد که طی سه ماه آینده 

به رسمایه گذار جدید واگذارشده و آغاز به کار کند.

سهام کارخانه قند بردسیر نیز در دست تعیین تکلیف قرار 

دارد و در صورت متایل رسمایه گذار جدید، طی شش ماه 

می تواند به روزرسانی شود.

گفتنی است کارخانه قند بردسیر ظرفیت تولد روزانه ۱۲۴ 

تن قند را دارد.

اهمیت شایسته ساالری در سازمان ها و مدیریت شهرها؛

به کارگیری افراد الیق در بدنه مدیریت جامعه رکن اصلی توسعه است

رئیس کل دادگسرتی استان کرمان:

راه اندازی مجدد کارخانه قند کام مردم بردسیر را شیرین می کند

فروش آپارتمان ۸۶متری
 مسکن مهر جزیره قشم قیمت توافقی

۲خواب، پارکینگ، آسانسور، انباری رنگ آمیزی 
وپتینه کاری

پرده، موکت، اسپیلت، کمد دیواری، راهرو ورودی 
کمد وجاکفشی دارد

نزدیک دریا
ترجیحا معاوضه با آپارتمان در سیرجان

۰ ۹ ۱ ۷ ۳ ۶ 5 ۰ ۱ ۹ ۷  
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و  نویسی  نامه  فيلم  را  اش  حرفه ای  كار  اسلن  گلدبرگ  هالی 
كارگردانی شروع كرد و توانست برای كمپانی والت دیزنی فيلم 
اكشن بسازد. اثر متفاوت او به نام شانس ضرب در هفت از سوی 
سایت آمازون به عنوان بهترین كتاب سال 2۰13 انتخاب شد و 
در فهرست كتاب های پرفروش نيویورک تایمز قرار گرفت. این 
اثر تحسين برانگيز داستان نوجوانی باهوش و متفاوت را روایت 

می كند كه در برابر مشکالت سر خم نمی كند.

شانس ضرب در هفت

شهید سردار سید اسماعیل رضوی نسبشهید سردار سید اسماعیل رضوی نسب
پاسدار قهرمان اسالم شهيد سيد اسماعيل رضوي نسب در سال 1341 در سيرجان قدم به عرصه زندگي گذاشت در خانواده اي متعهد و 
مذهبي پرورش يافت هشت ساله بود كه نمازخواندن را شروع كرد و تا پايان عمر از ياد خدا غافل نشد و در سال 59 پس از تهاجم ارتش 
بعثي عراق به مرزوبوم ايران اسالمي شود و عشق حسيني در او شدت گرفت و پس از طي يك دوره آموزش وارد سپاه پاسداران گرديد. 
براي رفتن به جبهه قرار و آرام نداشت و رهسپار ميدان كارزار گرديد تا اينكه در اسفندماه 65 اشتياق وصال محبوب واقعي او را رهسپار 
جبهه هاي نور شد و با حضور در عمليات كربالي 8 با كوله باري از عشق و ايمان به عالم باقي شتافت. مزار مطهر شهيد رضوی نسب در 

گلزار شهدای سيرجان واقع شده است.

ترکیدگی لوله آب در پی تخریب ساختمان درمانگاه سابق شهرداری سیرجان و عدم رسیدگی به آن 

خبرسازی ها درباره ستاد رئیسی اعتبار ندارد

رئیسی: دولت من ائتالفی است؛ ائتالف با مردم، تولیدکنندگان و کارگران

آغاز تزریق واکسن ایرانی از هفته آینده

ایسنا: سخنگوی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سيدابراهيم رئيسی در اولين اظهار نظر خود پس از انتصاب 
به این سمت، برخی خبرسازی ها در روزهای اخير را درباره برخی انتصاب ها در ستاد این نامزد انتخابات فاقد اعتبار 

دانست.
 مهدی دوستی گفت: آنچنان كه آیت اهلل سيد ابراهيم رئيسی در روز ثبت نام مطرح كردند، ایشان در ایام انتخابات 
برنامه ای برای تاسيس ستاد انتخاباتی نداشته و بر همين اساس اخبار مربوط به انتصابات در ستادهای ایشان فاقد 

اعتبار است.
دوستی با اشاره به تشکيل شورای هماهنگی ستادهای مردمی سيد ابراهيم رئيسی در روزهای گذشته، تاكيد كرد: 
در روزهای اخير، با دستور آیت اهلل رئيسی، برای ایجاد هماهنگی نسبی در بين ستادهای خودجوش شکل گرفته در 
سطح كشور، این شورا مسئول ایجاد هماهنگی و ساماندهی كلی بين این ستادها گردیده است و به همين منظور در 

تهران و نيز استانها »شورای هماهنگی« با عضویت مسئولين هركدام از ستادهای مردمی تشکيل گردیده است. 
وی گفت: ستادهای وابسته به هركدام از نامزدهای محترم ریاست جمهوری كه به نحوی اعالم انصراف نموده و هم اكنون به حمایت از آقای رئيسی اقدام 

كرده اند، نيز عضو »شوراهای هماهنگی« در تهران و استانها می باشند. 
دوستی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر برخی انتصابات در ستاد آیت اهلل رئيسی در روزهای اخير تصریح كرد: از آنجا كه ستاد واحدی برای حمایت 
از آیت اهلل رئيسی شکل نگرفته است، در موضوع ساماندهی اقشار حامی ایشان نيز، مدل شورای هماهنگی هر قشر تکرار شده و اساسا برای هيچ كميته ای 

مسئول خاص از جانب آیت اهلل رئيسی تعيين نشده و آنچه در رسانه ها منتشر شده، فاقد واقعيت است.
با این حال كليه ستادهای خودجوش مردمی، مکلف گردیده اند باتوجه به سياستهای اعالمی آقای رئيسی ضمن استقبال از ابراز لطف و حمایت گسترده 

اقشار مختلف با گرایشهای مختلف سياسی در سراسر كشور برای تحقق مشاركت حداكثری، زمينه فعاليت ایشان را فراهم نمایند.

ایلنا: ریيسی صبح امروز با حضور در شهرک صنعتی عباس آباد تهران ضمن تاكيد بر تشکيل دولت ائتالفی، 
تصریح كرد: دولت من دولت ائتالفی خواهد بود، من امروز برای اعالم ائتالف دولت مردمی، با توليد كنندگان، 
گرمی  به  را  آنها  و دست  ام  آمده  اینجا  به  سربلند  و  قوی  ایران  ساختن  برای  عزیز  كارگران  و  كارآفرینان 

می فشارم.
سيد ابراهيم رئيسی در جریان این بازدید ضمن تاكيد بر لزوم تشکيل دولت مردمی برای ایران قوی تاكيد 
كرد: ما نيازمند یک خيزش عمومی و اجتماعی برای برپایی ایران قوی هستيم. این خيزش عمومی حتما نياز 

به هم پيمانی یک دولت مردمی با نيروهای مولد كشور دارد
وی كارگران و توليد كنندگان را رزمندگان خط مقدم نبرد اقتصادی ملت ایران دانست و بر لزوم حمایت همه 

جانبه از این سرمایه  های ملی و ارزشمند تاكيد نمود
رئيسی گفت: متاسفانه سالهاست این نيروها و پيشرانان حقيقی كشور توسط ساختارهای فسادزا و معيوب، 

روز به روز درحال ضعيف تر شدن هستند. كارخانجات كوچک و بزرِگ تعطيل و نيمه تعطيل شده، مزارع و مراتع بزرگ و ارزشمنِد رها شده و 
حاشيه نشينی و مهاجرت، شواهدی بر این ادعا هستند.

وی از فعاالن عرصه توليد به عنوان پيشتازان اقتصاد و افسران و سربازان ميدان پيشرفت كشور یاد كرد و گفت: هر كس برای رونق توليد تالش 
كند به امنيت و اقتدار ملی كمک كرده است.

فارس: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واكسن مشترک ایران با كوبا و پس ازآن بركت و رازی را از بهترین 
واكسن های كرونا در جهان عنوان كرد و گفت: با شروع فاز سوم كه توليد انبوه و تزریق می باشد، هفته آینده، 

تزریق واكسن ایرانی برای واكسيناسيون آماده است.
سعيد نمکی در بيست و هشتمين آیين پویش ره سالمت اظهار كرد: اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از یک سو و 
بحران مالی دولت و فشار اقتصادی از طرف دیگر، مدیریت بحران كرونا را بر ما بسيار سخت كرده بود اما در این 

سرزمين، با برنامه ریزی ها در مدیریت این بحران در مقایسه با سایر كشورها موفق تر عمل كردیم.
وی با اشاره به چموشی ویروس كرونا و رو به خموشی  نرفتن آن، افزود: ویروس كرونا هرروز چموش تر از گذشته 

می شود و ادعا ها مبنی بر اینکه با گرما و سایر ادله از بين خواهد رفت، صحيح نيست.
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