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درود بر شما از اینکه دعوت ما را برای انجام مصاحبه پذیرفتید 
سپاسگزاریم.

معرفی  پاراگراف  چند  در  را  خود  بفرمایید  لطف   -
نمایید.

با سالم، سید رضا مهدوی هستم دارای مدرک تحصیلی فوق 
لیسانس عمران، عضو هیئت رییسه بدنسازی شهرستان کرمان، 
مولف و مدرس بعضی از دروس تخصصی عمران. ناظر و مجری 

سازمان نظام مهندسی.
- در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید؟

 فعالیت فعلی اینجانب در حوزه چاپ است، در حال حاضر مدیر 
بزرگترین مجموعه چاپی در جنوب شرق کشور هستم.

- چه شد که به این حوزه کاری عالقه مند شدید؟
 میتوانستم مثل خیلی از دوستان سرمایه خود را وارد بازارهای 
کاذب جهت سود بیشتر کنم ولی تولید و اشتغالزایی را انتخاب 

کردم.
- در زمینه فعالیت کاری خود با چه افرادی در ارتباط 

هستید؟
در  در جنوب شرق کشور   رسانه  و اصحاب  کلیه مطبوعات  با 
ارتباط هستیم. بنده در دو سال متوالی به عنوان کارآفرین برتر 
سال از طرف اداره فرهنگ و ارشاد استان کرمان  در حوزه چاپ 

انتخاب شدم . 
چه  کردید  انتخاب  را  حرفه  این  اینکه  از  هدفتان   -

بود؟ انتظار شما از این شغل و حرفه چیست؟
بتوانم  زمان  هر  کنم،  فکر می  بیشتر  اشتغالزایی  به  بنده صرفا 
یک سرپرست خانواده به مجموعه کاری خود اضافه کنم آن روز 

، روز بزرگی برای من خواهد بود.
- چه ویژگی های اخالقی در وجود شماست که به آن 
افتخار می کنید و بیشتر از سایر خصوصیات اخالقی 

تان در موفقیت شما موثر بوده است؟
تمرکز روی فرصت ها، یعنی انسان حتی مشکالت و کمبودها 
را به چشم موقعیت ببیند، یادتان باشد موفقیت با غلبه بر مشکل 
با  مواجهه  بدون  نمی توان  بنابراین  می آید.  دست   به  چالش  و 

مشکالت و سختی ها موفق شد.
- راز موفقیت خود را در چه می دانید؟

راز موفقیت خود را پدر بزرگوارم ) آقای سید حسین مهدوی( و 
پدر بزرگ مرحومم ) سید علی اصغر مهدوی ( می دانم . چون 
پدرم  ای که  لحظه  از   . است  بوده  بزرگواران  این  با  کار  بنیان 
مدیریت این مجموعه را به بنده محول کرده سعی نموده ام با 

تالش شبانه روزی به این جایگاه برسم.
- چه اقداماتی انجام می دهید در حوزه فعالیت خود 

دچار تکرار نشوید؟
 = زمان   + تکرار   + اقدام   + انتخاب  موفقیت:  کلی  فرمول 
اقدام  و  باشند  یکسان  روزانه  ما  انتخاب های  اگر  اما  موفقیت. 
هم داشته باشیم و اینکار را هر روز تکرار کنیم، در طول زمان 
و  بیاموزیم  باید  می رسیدیم،  همیشه  که  می رسیم  موفقیتی  به 
بر حسب آموخته های خود انتخاب های جدیدی داشته باشیم و 
برای اجرای انتخاب هایمان اقدام کنیم و با تداوم دست از تالش 
برنداریم تا در طول زمان بتوانیم به نتایج فوق العاده ای برسیم.

- چه اصولی را در کارتان رعایت می کنید؟
از ویژگی های اصلی حرفه ای هاست، یک  اخالق و صداقت 
فرد حرفه ای نه تنها به دلیل اینکه چیزی وظیفه شغلی اوست 
انجام می دهد، بلکه بسیاری از کارها را از دید اخالقی بودن و 

به دلیل داشتن صداقت است که انجام می دهد.
برنامه ریزی یکی دیگر از اصولی است که باید در کار رعایت 
از حرفه ای بودن است و بدون آن  برنامه ریزی بخشی  شود، 
یک فرد نمی تواند مدعی باشد که در محیط کار خود حرفه ای 
عمل می کند. برنامه ریزی نه تنها در محیط کار بلکه در زندگی 

نیز باعث می شود تا بهتر و سریع تر به اهداف خود برسید.
- یکی از پر تکرار ترین عادات مثبت شما به عنوان 

یک فرد موفق چیست؟
انسان  هر   ، حرفه ای  و  شخصی  زندگی  بین  تعادل  برقراری 
را  تعادل زندگی شخصی و کار خود  بتواند  باید  دنیا  موفقی در 
حفظ کند. هر کدام از این بخش ها اهمیت خاص خودشان را 

دارند و نباید نادیده گرفته شوند.
- یک سازمان و سیستِم خوب بدون پرسنل آموزش 
شما  مجموعه  در  امر  این  شود،  نمی  موفق  دیده 

چگونه انجام می پذیرد؟
تمامی پرسنل بنده تحصیل کرده دانشگاه هستند و تمامی دوره 

های چاپ را گذرانده اند.
- فکر می کنید نقطه قوت یک مدیر خوب چیست؟

نقاط قوت یک مدیر از نظر اینجانب تالش مضاعف می باشد . 
هر کاری و هر شغلی که تالش شبانه روزی در آن وجود داشته 
بدون  البته   . رسید  خواهد  دلخواه  نتیجه  به  روزی  یک  باشد 

تحلیل بازار از نظر اقتصاد امکان پذیر نیست.
- آیا تخصص در کار مهم است؟

مهمترین آیتم در موفقیت در هر کسب و کاری، تخصص است. 
متخصص حرفه ای بودن. الزمه اش کسب تجربه و اندوختن 
دانش، در آن  حرفه و کار است که صبر و حوصله و تالش و 
انگیزه شما را می طلبد. هیچ کوزه گری، فوت کوزه گری اش 

را طی چند روز به دست نیاورده است.
- دیدگاه شما درباره ثروت و آسایش مالی چیست؟

همه ی ما میدانیم هیچ شخصی پیدا نمی شود از زندگی کردن 
سخت لذت ببرد. همه انسان ها به دنبال آسایش و رفاه هستند. 
باعث  آسایش  و  دارد  همراه  به  رفاه  و  آسایش  خودش  با  پول 
که  را  چیزهایی  راحت  بتوانید  وقتی  از طرفی  می شود.  شادی 
دوست دارید بخرید، همین اتفاق روی روحیه شما اثر میگذارد و 

باعث می شود شما شاد شوید.
- از نقطه نظر شما پول در موفقیت یک کسب و کار 

چه نقشی بازی می کند؟
استفاده درست و صحیح از سرمایه های مالی و انسانی موفق 

ترین و بهترین راه است.
- نقطه نظر شما در مورد تاثیر کرونا بر فضای کسب 

و کار چیست؟
کرونا در سال گذشته ضربه بسیار بزرگی به بنگاه های تولیدی و 
کسب و کارهای خرد و بزرگ زده است و متاسفانه هیچ حمایتی 

از سمت هیچ ارگان و سازمانی صورت نگرفته است.
- از نظر شما چه عواملی در حفظ و بقاء یک کسب 
و دوام  ماندگاری  و موجب  اهمیت است  کار حائز  و 

می شود؟
هر سازمانی که می خواهد به موفقیت دست پیدا کند و در بازار 

رقابت باقی بماند، به این پنج عامل حیاتی نیاز دارد:
کارکنان: کسانی که سازمان را تشکیل می دهند؛

هدف: دلیلی برای ایجاد سازمان و همکاری اعضا؛
فرایندها و عملیات: فعالیت هایی که کارکنان برای دستیابی به 

هدف انجام می دهند؛
منابع مادی: جایی برای کار کردن، وسایل و تجهیزات موردنیاز، 

پول کافی برای پرداخت صورت حساب ها و حقوق کارکنان؛
برای  از سازمان و شرکت هستند و  افرادی که خارج  مشتری: 
از خدمات و محصوالت سازمان، هزینه می کنند. مثال  استفاده 
دولتی  سازمان های  مشترِی  می پردازند،  مالیات   که  افرادی 
غیرانتفاعی  سازمان های  از  بسیاری  بقای  و  می شوند  محسوب 

هم به مشارکت حامیان آنها بستگی دارد.
- از دیدگاه شما کلید موفقیت در زندگی چیست؟

برای آنکه زندگی موفقی داشته باشید باید از خود بپرسید دقیقا 
خواسته تان از زندگی چیست و می خواهید به چه جایگاهی دست 
پیدا کنید. بسیاری از افراد تنها می گویند که می خواهند زندگی 
موفقی داشته باشند؛ اما برای خود روشن نمی کنند که موفقیت 
دقیقا به معنی دست یابی به چه چیزهایی است. اگر خواسته های 
برنامه  تعریف کنید، آن وقت  به صورت جزئی و دقیق  را  خود 
ریزی برای آن ها نیز آسان تر و اصولی تر صورت خواهد گرفت.

- تفاوت بارز میان انسان موفق و افراد ناموفق را در 
چه می بینید؟

در پاسخ به این پرسش میتوان گفت افراد موفق، موفقیت را در 
بینند، موفق ها  افراد ناموفق آن در شانس می  تالش بسیار و 
اشتباه را می پذیرند ولی ناموفق ها دیگران را مقصر می دانند، 
موفق ها از تغییر استقبال کرده و ناموفق ها از تغییرات گریزانند.
- فکر می کنید که نقطه قوت یک مدیر خوب چیست؟
با  خود  دادن  وفق  توانایی  و  بودن  پذیر  انعطاف  من  دیدگاه  از 
شرایط و مدیریت شرایط در سریع ترین حالت ممکن می تواند 

نقطه قوت یک مدیر خوب باشد.
اگر  داشتید؟  مالی  بنیان  و  پایه  ابتدا  از  شما  آیا   -
پشتوانه  اما  شود  کار  و  کسب  وارد  بخواهد  فردی 
مالی آنچنانی نداشته باشد این فرد می تواند موفق 

باشد؟
که  ای  لحظه  از  و  است  من  اجدادی  و  آبا  میراث  شغل  این 
پدرم مدیریت این مجموعه را به بنده محول کرده سعی نموده 
این جایگاه برسم. پیشنهاد من به  با تالش شبانه روزی به  ام 
افرادی که می خواهند وارد کسب و کاری شوند این است که 
اگر میخواهید به باالترین نقطه برسید از پایین ترین سطح آغاز 

کنید.
چگونه  خود  فعالیت  حوزه  در  را  اقتصاد  دورنمای   -

ارزیابی می کنید؟
صنعت چاپ و نشر موثرترین و کلیدی ترین عامل توانمندسازی 
و رشد و رونق عرصه های اقتصادی، فرهنگی و صنعتی کشور 
متمم  و  پایه  صنعت  عنوان  به  صنعت  این  شود.  می  محسوب 
در چرخه تولید هر کشوری جزء صنایع اول محسوب می شود.

خبرنگار نشریه طرح فردا:
هانی زمانی
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اگر تیم خود را مدیریت می کنید، برای باال بردن بهره وری در سازمان خود 
ممکن است نیاز باشید رویکرد را تغییر دهید.

آنها  انجام می دهند و روحیه  اگر کارمندان اشتباه کار می کنند، کار کم 
پایین باشد که نه فقط به خاطر اشتباه اعضای شماست، بلکه این معنی را 

می دهد که باید مدیریت بهتری داشته باشید.
توانید عملکرد  دارد که می  متفاوتی وجود  راه های  به عنوان یک مدیر، 
نداشته  عملکردی  شما  تیم  اگر  هرحال،  به  کنید.  بیشتر  را  خود  سازمان 
افزایش  که  است  دلیل  همین  به  داشت.  نخواهی  نتایجی  هم  شما  باشد 
بهره وری در سازمان شما باید در اولویت باشد. وقتی تیم شما عملکردش 
را زیاد کند، تالش هایتان نتایج چند برابر دارد و بهره وری در سازمان شما 

باالتر خواهد رفت.
1. انتظارات خود را چند برابر کنید

قبل اینکه دنبال راه های دیگر برای بهبود عملکرد بهره وری در سازمان 
انتظارات  وقتی  باشند.  مشخص  کاماًل  باید  شما  انتظارات  باشید،  خود 

کارکنان انجام شود، تأثیرات بیشتری خواهد داشت.
ممکن است اعضای گروه در کارهای خود اشتباهات کوچکی داشته باشند 

برای این که آنها هدف را دقیقًا نشناختند. تا آنجا که ممکن
ممکن است اعضای گروه در کارهای خود اشتباهات کوچکی داشته باشند 
برای این که آنها هدف را دقیقًا نشناختند. تا آنجا که ممکن است ببینید 
انتظارات آن ها چیست. مهمترین نکته این است که اهداف با توضیحاتی 

که می دهند، همخوانی داشته باشد.
این موارد را با تک تک کارکنان مطرح کنید و از آنها سؤال بپرسید. سپس، 

چیزهایی که آنها الزم دارند را مشخص کنید.
2. برای باال بردن بهره وری در سازمان خود، استانداردهایی تعریف کنید

فرآیندهای پروژه به عنوان سرمایه گذاری مهم در عملکرد بهره وری در 

سازمان شما به حساب می آیند. نباید این طور باشد که هر بار کار جدیدی 
شروع می کنند، همه چیز را از نو شروع کنند. این نه تنها کارآمد نیست، 

بلکه بهره وری در سازمان را باال نمی برد.
برای پروژه های خود یک الگو تهیه کنید. جزئیات خیلی مهم هستند. شما 

می خواهید از هرگونه تغییر بپرهیزید.
است  عاقالنه  کنید،  مشخص  را  عملیاتی  سری  یک  است  الزم  وقتی 
پیشنهادات برای تصحیح کردن آن ها را بپذیرید. این باعث می شود آنها 

هر موقع که می گذرد پیشرفت کنند.
3. مهارت هر کارمند را برای بهره وری مشخص کنید

هر شخصی متفاوت است، به این معنی است که دوشخص هیچ وقت نقاط 
یکسان  کارمندان  با همه  این که  به جای  ندارند.  یکسانی  قوت و ضعف 
رفتار کنید، تیم خود را طوری تنظیم کنید که مهارت های متفاوت در گروه 

وجود داشته باشد.
اگر به هرکسی مهارت های مختص خودش را بیاموزید، بهره وری سازمانی 
بیشتری خواهید داشت. می توانید نقاط ضعف و قدرت آن ها را بپرسید و 
همچنین گذشته کاری آن ها را فراموش نکنید. بعضی فکر می کنند در 
فروش خوب هستند، ولی کار آنها متفاوت است. با آن ها مشاوره کنید که 
به آن ها کمک می کند. آنها باید بدانند کجا موفق می شوند و کجا باید 

مبارزه کنند.
در  خالی  جاهای  کردن  پر  برای  مهارت  ایجاد  به  را  کارکنان  از  نفر  دو 
مجموعه خودتان ترغیب کنید. به این صورت است که کارمندان درجاهایی 
که فرصت خالی وجود دارد، مهارت خود را تقویت کنند. این کار فرصتی 
است تا مهارت کل گروه تقویت شود و افراد در جهت انجام اهداف خود 

پیش بروند.
4. سپاسگزاری خود را نشان دهید

شناخت کارمندان مهم است. همان طورکه گفته اند؛ شناخت آسان ترین 
راه برای بهبود روحیه است.

هیچ کس دوست ندارد احساس کند تالش هایش بیهوده است. یک کارمند 
می داند که ارزشمند است و با شرکت شما احساس امنیت بیشتری می کند 

و برای سخت کوشی بیشتر انگیزه پیدا می کند.
هرچه فرصت های شرکت شما بیشتر باشد، شرکت شما بیشتر پیشرفت و 

بهره وری در سازمان شما باالتر می رود.
اگر تیم شما ضعیف باشد، انتظارات خود را بشناسید، استانداردهایی تعریف 
کنید و بهبود ببخشید. از نقاط قوت اعضای گروه خود اطمینان به دست 
آورید و همیشه از آنها سپاسگزار باشید. به عنوان یک مدیر، باید بهره وری 

در سازمان را بشناسید تا راحت تر مدیریت کنید و نتایج خوبی ببینید.

روش هایی که می تواند بهره وری در سازمان شما را باال ببرد
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اصالح  فرایند  برای  راهکار  و  نظر  ارائه  برای  درخواست 
بودجه ریزی در کشور در مناظره انتخاباتی امروز با حضور 
نامزدهای ریاست جمهوری با پاسخ قانع کننده ای همراه 

نبود.
1۵ خردادماه، اولین مناظره اقتصادی با حضور هفت نامزد 

ریاست جمهوری برگزار شد.
مالی  موضوع  مهمترین  شاید  و  مهمترین  از  یکی  جای 
دولت یعنی »بودجه« در این مناظره در حد یک سوال از 
یک کاندیدا بود و در جای دیگر کاندیدای دیگری هم در 
اظهاراتش اشاره ای به آن داشت ولی آنچه که مطرح شد 
هم اصال در حد توضیح یا حتی اظهار نظر در مورد بودجه 
جریان  و  راهکار  بیان  به  برسد  چه  نبود؛  آن  وضعیت  و 

بودجه ریزی فعلی یا اصالحات آن در دولت جدید. 
سوال در مورد بودجه طبق قرعه کشی صورت گرفته به 
محسن رضایی رسید و از او در مورد اصالح ساختار بودجه 
ریزی و کسری بودجه سوال شد ولی وی در پاسخ، نظر 
مشخصی راجع به بودجه کشور یا راهکار آن نداشت و به 
هشت سال پیش برگشت که مشخص نبود چه ربطی به 

جریان بودجه ریزی و اصالح آن دارد. 
از  تومانی   1۰۰۰ یک  جمهوری  ریاست  کاندیدای  این   
جیب خود خارج کرد و رو به مردم گفت که »۸ سال پیش 
یک  من  خاصیت،  بی  کلید  آن  برابر  در  مکان  همین  در 
روند  این  اگر  گفتم  و  دادم  نشان  به شما  را  تومانی  هزار 

ادامه پیدا کند پول ملی ما سقوط پیدا می کند.«
وی با طرح این پرسش که چرا چنین شده است؟ گفت که 
نان قرضی  داد که چرا مردم  پاسخ  این پرسش  به  »باید 
می گیرند. رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم 
تنظیم نشده است و دولت دست در جیب مردم می کند. 
اقای همتی و دوستانشان  بانک مرکزی هم به همت  در 
روندی را پیش بردند که دست در جیب مردم می کنند.«

و  نداشت  وجود  بودجه  اصالح  برای  پاسخی  که  اینجا  تا 
وی در مابقی اظهارات خود به انتقاد از روند تامین کسری 
بودجه توسط دولت اکتفا و این جمالت را مطرح کرد که 
» نرخ ارز را پایین آوردند،  پول ها را بدون حساب و کتاب 
در بورس تشویق کردند و بعد که تامین مالی کردند مردم 

را در زمین و زمان نگه داشتند.«
تا اینجا هم حرف از اصالح بودجه و راهکار این کاندیدا 
و  نداشت  وجود  دولتش  در  بودجه  ساختار  اصالح  برای 
تشبیهات جالبی مطرح شد که بازهم دلیل آن برای بودجه 

در ابهام قرار داشت. 
رضایی گفت که »مگر زندگی مردم باید از زندگی دولت 
جدا باشد؟ چرا باید قطار انقالب روز به روز کوچک شده 

باشد و قطار انقالب به یک اسکوتر تبدیل شده باشد.« 
کاندیداها  سایر  سوی  از  که  دیگر  سواالت  برخی  مانند   
فقط به بیان نقد بسنده شده بود و پاسخ روشنی در مورد 
جریان مربوطه یا راهکار اصالحی آن نداشتند و بی پاسخ 
اصالح  ساختار  برای  که  نگفت  هم  کاندیدا  این  ماند، 
بودجه که خود از عوامل وضعیت اقتصادی موجود مطرح 

می شود چه برنامه ای دارد. 
در  جمهوری  ریاست  کاندید  دیگر  همتی،  بین  این  در 
بخشی از مناظره که از وی در مورد قیمت گذاری سوال 
داشت   بودجه  وضعیت کسری  به  هم  ای  اشاره  بود  شده 
ساختار  به  مربوط  ما  مشکالت   از  »بخشی  که  گفت  و 
باال  را  هزینه ها  و  می دمند  آن  بر  هرروز  که  است  بودجه 
می برند و این می آید در بانک مرکزی تبدیل به پایه پولی 

و نقدینگی می شود.«
اصالح  برای  راهکارهایش  از  حرفی  هم  همتی  البته 

ساختار بودجه نزد. 
درست است که زمان تعیین شده برای پاسخ به سواالت 
در حد تشریح برنامه یک کاندیدا در مورد موضوع مطرح 
شده نبود ولی پاسخ های مطرح شده حتی در حد اشاره به 

جریان اصالح بودجه کشور هم نبود.
مالی  تامین  نحوه  به  هم  ای  اشاره  اظهارات،  برخی  در   
ابعاد  بیان  با  و  واضح  یا  کامل  یک  هیچ  ولی  شد  دولت 

آن نبود.
ریاست جمهوری،  زاکانی دیگر کاندیدای  مثال  به عنوان 
از  از اقتصاد نفتی را در گرو جهش تولید و استفاده  عبور 
سایر منابع مانند مالیات و به ویژه افزایش مالیات مشاغل 

دانست ولی وی هم نحوه این اقدام را مشخص نکرد. 
 این در حالی است که بودجه ایران سال ها و به ویژه در 
چند سال اخیر و با تشدید تحریم ها و کاهش منابع نفتی 
به  سال  ابتدای  همان  از  اغلب  و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت 
کسری می خورد و دولت به دنبال اصالح بودجه یا تامین 

محلی برای جبران کسری می رود.
از  بیش  بودجه  ساختار  اصالح  اهمیت  اخیر  سال  چند  در 
گذشته مطرح بوده و مقام معظم رهبری به طور ویژه بر 
این موضوع تاکید داشتند ولی با وجود اقداماتی که دولت 
اند ، هنوز  انجام داده  یا مجلس می گویند در این رابطه 
بودجه ایران از جنبه ساختاری با مشکالت بسیاری مواجه 

است.

»اصالح بودجه« در حد رو 
شدن ۱۰۰۰ تومانی و اسکوتر!

را  تا 1۵ خرداد(  با ۹  جهان 3۰ می تا ۵ ژوئن )مصادف 
هفته »پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم« می شناسد. 
برای  فرصتی  را  هفته  یک  این  کشورها  از  بسیاری  در 
انداختن کمپین آگاهی عمومی  به راه  رفتارهای سالم و 
انتخاب های انسان و تاثیرات آن بر سالمت خود  درباره 

می دانند.
روش  یک  عنوان  به  دنیا  در  امروز  سالم  زندگی  سبک 
علمی برای پیشگیری و درمان بیماری ها به کار می رود. 
هفته جهانی »پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم« که 
در تقویم ایران هنوز ناشناخته باقی مانده است بر آگاهی 
رسانی درباره شش رکن اساسی مرتبط با سبک زندگی 
ورزش،  تغذیه،  از:  عبارتند  رکن  شش  این  دارد؛  تمرکز 
خواب، استرس، سوء مصرف مواد و ارتباط اجتماعی. هر 
بر سبک  مبتنی  »پزشکی  جهانی  هفته  روزهای  از  یک 
زندگی سالم«  که بر اساس این شش موضوع نامگذاری 
غذایی  رژیم  داشتن  چالش های  به  را  انسان ها  شده اند 
تحرک  خوب،  خواب  مثبت،  اجتماعی  ارتباط  مناسب، 
جسمانی، مدیریت استرس و پرهیز از سوء مصرف مواد 

مخدر دعوت می کند.
زندگی  سبک  پژوهشی  گروه  اعضای  با  باره  همین  در 
گفت وگو  به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاهی  جهاد 

نشستیم که در پی می خوانید:
سبک زندگی سالم؛ تالش برای دستیابی به رفاه کامل 

جسمی، روانی و اجتماعی
سبک  پژوهشی  گروه  مدیر   - سلیمانی فر  منیژه  دکتر 
تعریف  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاهی  جهاد  زندگی 
بهداشت  جهانی  سازمان  می گوید:  سالم  زندگی  سبک 
حالت  به  دستیابی  برای  تالش  را  سالم  زندگی  سبک 
رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی توصیف کرده است. 
سالمت  که  است  رفتارهایی  شامل  سالم  زندگی  سبک 
مختلفی  ابعاد  رفتارها  این  می کنند.  تضمین  را  انسان 
وزن،  حفظ  بدنی،  فعالیت  غذایی،  رژیم  مانند  زندگی  از 

مصرف الکل و سیگار را در بر می گیرند.
زیست  محیط  و  وراثت  که  حالی  در  افزود:  سلیمانی فر 
چندان  و  می کنند  بازی  انسان  در سالمت  مهمی  نقش 
بر  مستقیم  طور  به  زندگی  شیوه  نیستند،  کنترل  قابل 
به  تاثیر گذاشته و عاملی است که هر فرد  سالمت فرد 
انتخاب های صورت  کند.  کنترل  را  آن  راحتی می تواند 
گرفته در مورد شیوه زندگی سالمت او را به میزان زیادی 
تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعات نشان داده که پیروی 
از سبک زندگی سالم باعث بهبود سالمت عمومی افراد 
و کاهش خطر بروز بسیاری از بیماری های مزمن مانند 
بیماری های عروق کرونری قلب، سکته، دیابت و سرطان 
شده و مانع از وقوع بسیاری از مرگهای زودرس می شود.

پزشکی  علوم  دانشگاهی  جهاد  علمی  هیات  عضو  این 
تهران ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت در بیانیه اولین 
کنفرانس جهانی شیوه زندگی سالم در مسکو عنوان کرد 
که در حال حاضر ۶۰ درصد از مرگ و میر جهانی و ۸۰ 
دلیل  به  توسعه  حال  در  کشورهای  میر  و  مرگ  درصد 
به  سال 2۰3۰  تا  رقم  این  و  بوده  ناسالم  زندگی  سبک 
پژوهشی  گروه  می رسد.  جهانی  میر  و  مرگ  درصد   ۷۵
سبک زندگی سالم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 

نیز با توجه به اهمیت این حوزه در حفظ و ارتقا سالمت، 
مدیریت  سالم،  تغذیه  جسمانی،  فعالیت  محور  شش  در 
استرس، منع مصرف مواد مخدر، بهبود کیفیت خواب و 
حفظ ارتباط و تعامل فردی فعالیت های علمی پژوهشی 

خود را انجام می دهد.
سلیمانی فر تاکید کرد: آگاهی از راه های ارتقای سالمت 
باید  و  بیماری ها حق عموم جامعه است  از  پیشگیری  و 
بر  مبتنی  پزشکی  هفته جهانی  بهانه  به  که  کرد  تالش 
افزایش  زمینه  این  در  را  زندگی سالم دانش خود  سبک 
تا  کنیم  اعمال  زندگی خود  روزمره  رفتارهای  در  و  داده 
خود  سالمت  ارتقای  و  حفظ  در  مثبت  تغییرات  شاهد 

باشیم.
بیماری ها  از  بسیاری  بروز  از  می تواند  استرس  مدیریت 

پیشگیری کند
به  نیز  روان  و  اعصاب  متخصص  قاسمی،  سینا  دکتر 
به خوبی  ما  گفت: همه  و  پرداخت  روان  مقوله سالمت 
می دانیم که استرس چه تاثیر بزرگی روی سیستم روانی 
که  دیده  ایم  را  کسانی  اطرافمان  در  دارد.  ما  و جسمی 
پیر  زود  چه  را  آنها  اضطراب  و  استرس  خوردن،  حرص 
کرده است و بالعکس افرادی که با مدیریت استرس، یک 
بیماری های  پژوهش ها  طبق  کردند.  زندگی  سالم  عمر 
زیادی با استرس مرتبط هستند که می توان از جمله به 
دیابت، سردردها،  چاقی،  آسم،  قلبی-عروقی،  بیماریهای 

مشکالت گوارشی اشاره کرد.
ارکان  جزء  استرس  مدیریت  امروزه  افزود:  قاسمی 
بروز  از  می تواند  که  است  سالم  زندگی  شش گانه سبک 
بسیاری از بیماری ها پیشگیری کند. مدیریت استرس به 
زبان ساده یعنی یاد بگیریم چطور از تاثیر استرس بر روان 
و جسم خود پیشگیری کنیم. به طور ساده برای مدیریت 
استرس در موقعیت های مختلف یکی از تکنیک های زیر 
تغییر  را  شرایط  کنیم،  دوری  وضعیت  از  می آید؛  کار  به 
وفق  شرایط  با  را  خودمان  بپذیریم،  را  وضعیت  دهیم، 

دهیم.

ورزش با فعالیت جسمانی فرق دارد
دکتر حسین یاری، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
نیز یکی از مؤلفه های اصلی برای پیشگیری از بسیاری 
از بیماری ها را  داشتن انجام فعالیت جسمانی و تحرک 
دانست و به ایسنا گفت: پژوهش های متعدد هم گروهی 
روی  یافته  توسعه  کشورهای  در  که  ساله ای   3۰-۵۰
گروه های جمعیتی چند ده هزار نفری انجام گرفته موید 
و  به هرعلتی  میر  و  مرگ  احتمال  که  است  مطلب  این 
همچنین ابتالی به دیابت، سرطان، سکته مغزی و ایست 
فعالیت  هفته  در  دقیقه   1۵۰ که  کسانی  میان  در  قلبی 
 33 متوسط  طور  به  داشتند،  متوسط  یا  شدید  جسمانی 
درصد کمتر از افرادی است که این میزان تحرک را در 

طول هفته نداشته اند.
یاری با اشاره به تعریف فعالیت جسمانی افزود: به هرگونه 
فعالیتی در بدن که با انقباض در عضالت اسکلتی همراه 
است و باعث افزایش میزان مصرف انرژی بدن می شود، 
فعالیت جسمانی گفته می شود. باید تأکید کنم که فعالیت 
یکی   exercises یا  ورزش  با  نباید  را  جسمانی 
دانست. ورزش نوعی از فعالیت جسمانی است که برنامه 
ریزی شده و ساختارمند است، تکرار دارد و یک هدفی 
یا اهداف  اندام( و تناسب بیشتر  مثل فیتنس )همخوانی 
نتیجه  این  می توان  واقع  در  می کند.  دنبال  را  قهرمانی 
گیری را کرد که هر ورزش و exercises یک نوع 
فعالیت جسمانی است. اما هر فعالیت جسمانی لزوما یک 

نوع ورزش محسوب نمی شود.
گروه های  فیزیکی  فعالیت های  میزان  خصوص  در  وی 
نتایج تحقیقات انجام شده در  مختلف سنی گفت: طبق 
افراد گروه سنی  دنیا و توصیه سازمان بهداشت جهانی، 
۵ تا 1۸ سال باید حداقل ۶۰ دقیقه در روز فعالیت انجام 
بازی هایی  این سن  در  فیزیکی  فعالیت  از  منظور  دهند. 
مانند گرگم به هوا، دوچرخه سواری، توپ بازی، اسکیت 
و ... است که قلب را به تپش وا می دارد و باعث تخلیه 
انرژی کودکان می گردد؛ بهتر است بخشی از این فعالیت 

آن  از  دیگری  بخش  و  هوازی  به صورت  دقیقه ای   ۶۰
فعالیت های قدرتی و زورآزمایی باشد.

افراد 1۸ تا ۶۵ ساله میانگین هفته ای 1۵۰ دقیقه فعالیت 
جسمانی متوسط داشته باشند

این متخصص طب فیزیکی ادامه داد: به افراد بالغ یا گروه 
سنی 1۸ تا ۶۵ سال توصیه می شود که به طور میانگین 
هفته ای 1۵۰ دقیقه فعالیت جسمانی متوسط یا ۷۵ دقیقه 

فعالیت جسمانی شدید داشته باشند.
زمانی که از فعالیت فیزیکی در بالغین صحبت می کنیم 
 )exercise( منظور این نیست که افراد حتمًا ورزش
دوچرخه  و  فوتبال  یا  بروند  باشگاه  و  استخر  کنند، 
که  هایی  فعالیت  از  بسیاری  بلکه  باشند  داشته  سواری 
به طور روزمره انجام می دهیم، فعالیت فیزیکی محسوب 
آن  انجام  برای  که  انرژی  است  کافی  فقط  می شوند؛ 
انجام  و  برسد  مطلوبی  سطح  به  می شود  صرف  فعالیت 

آن مداوم باشد.
توصیه  همچنین  گفت:  فیزیکی  طب  متخصص  این 
می شود که افراد باالی 1۸ سال حداقل دو روز در هفته 
یا  وزنه  با  ورزش  از  اعم  قدرتی-  کارهای  و  ورزش ها 
دستگاه یا بلند کردن اجسام نسبتا سنگین-  انجام دهند. 
فعالیت های  بر  باالی ۶۵ سال عالوه  افراد  به  همچنین 
هوازی و قدرتی، توصیه شده بخشی از وقت خود در هفته 
را به ورزش هایی که باعث بهبود توانایی تعادلی آنها شده 

از جمله تای چی و یوگا اختصاص دهند.  
وی ادامه داد: توصیه سازمان جهانی بهداشت این است 
است.  تحرکی  بی  از  بهتر  داشتن  تحرک  میزان  هر  که 
فرد  تحرک  از  مانع  نباید  کمال گرایی  یا  ایده آل گرایی 
ورزش  دقیقه   1۵۰ نمی توانم  من  بگوید  فرد  مثال  شود. 
کنم پس هیچ کاری نمی کنم. این مقدار ساعت فعالیت 
خانه،  در  ما  حضور  از  هایی  زمان  در  می تواند  جسمانی 
شود.  گنجانده  ما  فراغت  اوقات  یا  ما  روزمره  آمد  رفت 
پارک  کار  محل  از  تر  دور  کمی  را  خود  اتومبیل  اینکه 
به  یا  پیاده روی کنیم  را  روز مسیر کوتاهی  و هر  کنیم 
کنیم، سعی  استفاده  پله ها  از  آسانسور  و  برقی  پله  جای 
کنیم موقع صحبت با تلفن همراه راه برویم یا موقع کار 
فراغت  اوقات  از  بخشی  یا  و  بایستیم  رایانه شخصی  با 
خود را به فعالیت های پرتحرک- به جای کارهای ایستا 
و نشسته- اختصاص دهیم فرصت های کوچکی هستند 
که ذره ذره می توانند مفید باشند. فراموش نکنیم »اندک 

فعالیت جسمانی بهتر از بی تحرکی است.« 
این متخصص طب فیزیک در مورد گروه سبک زندگی 
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در پایان گفت: گروه 
سبک زندگی سالم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 
زندگی  زمینه سبک  در  تحقیقاتی  گروه  اولین  عنوان  به 
سالم و مرکز تحقیقات مرتبط با آن، به دنبال آن است که 
زمینه های افزایش فعالیت فیزیکی را فراهم کند. پیش از 
این، مراکز تحقیقاتی دیگری در کشور وجود داشته که 
بسیار خوب توانستند دستورالعمل فعالیت جسمانی مرتبط 
عمل  عرصه  در  متاسفانه  اما  کنند  تدوین  را  سالمت  با 
هنوز کاستی های بسیاری در جامعه وجود دارد و فاصله 
زیادی تا رسیدن به سطح فعالیت مطلوب در جامعه داریم.

سبک زندگی ناسالم؛ علت %۸۰ مرگ ها در کشورهای در حال توسعه

تشریح  ضمن  کار  کودکان  از  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
ناشی  فقر  اخیر می گوید:  انجمن در سال های  این  عملکرد 
از رکود اقتصادی کرونایی، کودکان بیشتری را به چرخه  کار 
سوق داده و خود این مسئله باال رفتن تقاضا برای خدمات 

انجمن را در بر داشته است.
قاسم حسنی درخصوص عملکرد انجمن حمایت از کودکان 
ویروس  همه گیری  که  و مشکالتی  اخیر  در سال های  کار 
می گوید:  است،  آورده  وجود  به  کار  کودکان  برای  کرونا 
یا  کار،  کودکان  از  حمایت  انجمن  فقط  نه  کرونا  ویروس 
حتی کشور ما که همه  جهان را تحت تاثیر قرار داد اما شدت 
الیه های  در  دیگر،  پدیده های  همه   مثل  آن  تاثیرگذاری 
با  ما  اینکه  به  باتوجه  و  بود  متفاوت  اجتماعی  مختلف 
الیه های زیرین جامعه در ارتباط بودیم، تاثیر این بیماری را 
بر قشر ضعیف بیشتر دیدیم. به  طور مثال بسیاری از مشاغل 

ُخرد، تعطیل شدند.
خاص  طور  به  اتفاق  این  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
چه مشکالتی برای کودکان خانواده های کم درآمد به وجود 
آورد؟ اظهار می کند: وقتی بزرگتر خانواده نمی تواند درآمدی 
داشته باشد، اولین اتفاق این است که کودک آسیب می بیند 
و این ضرورت حمایت را در انجمن بیشتر می کند. انجمن 
حمایت از کودکان کار از بدو فعالیت، همواره سعی کرده به 
ارائه  خدماتی که می تواند در آن شائبه وجود داشته  سمت 
سعی  واقع  در  نرود.  کند،  پیدا  دادن  صدقه  شکل  و  باشد 
گونه ای  به  و  کنیم  حفظ  را  خانواده ها  نفس  عزت  کردیم 
مقری  عنوان  به  را  اینجا  نکنیم که گروه های هدف،  رفتار 
که پول، غذا و لباس می دهد، نگاه کنند. اما علی رغم همه  
این  شرایطی  در  متاسفانه  کردن ها،  حذر  و  پرهیزها  این 
یکی  مثال  طور  به   است.  بوده  اجتناب  ناپذیر  حمایت  مدل 
از کودکان، مادر مریضی دارد و بیماری مادر باعث می شود 
کودک به جای هشت ساعت، 14 ساعت در روز کار کند، 
در این شرایط خاص ما وارد می شویم و بحث درمان مادر 

را انجام می دهیم.
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار تصریح می کند: در 
کل وقتی بیکاری، فقر و رکود اقتصادی اتفاق می افتد، این 
از  این دسته  نیز  فربه تر می کند و در دوران کرونا  را  حوزه 

خدمات ما به ناچار وسعت بیشتری گرفت.
حسنی با اشاره به مخاطراتی که بیماری کرونا برای کودکان 

در مدارس رسمی کشور  داشته می گوید: کودکانی که  کار 
هستند را تصور کنید، به طور غالب، وقتی آموزش و پرورش 
اعالم می کند مدارس تعطیل است، تاحدود زیادی خیال همه 
راحت است که این کودکان در خانه و تحت نظر خانواده اند، 
اما در مورد کودکانی که در انجمن حمایت از کودکان کار و 
انجمن های مشابه آموزش می بینند، این گونه نیست. زمانی 
که کودک در محیط انجمن نیست، یا در محل کار است، یا 
در خیابان یا در خانه هایی که بیشتر شبیه به کلونی است و به  
طور مثال ۵۰ نفر در یک خانه قدیمی زندگی می کنند، این 
اگر  یعنی  قرار می دهد؛  را در شرایطی متناقض  ما  موضوع 
کودک را به انجمن بیاوریم مخاطره دارد و اگر هم رهایش 

کنیم به سمت آسیب می رود.
کرونایی،  اقتصادی  رکود  از  ناشی  فقر  اینکه  بیان  با  وی 
این  خود  و  داده  سوق  کار  چرخه   به  را  بیشتری  کودکان 
مسئله باال رفتن تقاضا برای خدمات انجمن را شامل شد، 
ادامه می دهد: از سوی دیگر ما نیز بسیاری از حمایت های 
ُخردمان را از دست دادیم و برخی از حمایت های کالن ما 
از کسب   از دست رفت، زیرا بسیاری  یا  یا الغر شد و  هم 
و کارهایی که تا پیش از این از انجمن حمایت می کردند، 
با چالش و رکود مواجه شدند. به  طور مثال وقتی کسی که 
با  خودش  حال  می کرده،  کمک  تومان  هزار   1۰۰ ماهیانه 
مشکل مواجه است و یا آن مبلغ را تبدیل به ۵۰ هزار تومان 
یا حتی صفر می کند. پس از یک سو با افزایش هزینه ها و از 

طرف دیگر با کاهش حمایت  ها مواجه بودیم.
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به اینکه 
اظهار  شد،  بیشتر  کودکان  درخواست های  کرونا  شرایط  در 
در گروه های  را  خانواده ها  ابتدا  از همان  ما  اگرچه  می کند: 
قرمز،  گروه  کردیم.  طبقه  بندی  قرمز  و  نارنجی  زرد، 
خانواده ای است که باید همواره توسط مددکارهای ما رصد 
شود چون اگر این اتفاق نمی افتاد، فاجعه انسانی رخ می داد. 
در این مدت بسیاری از خانواده های این کودکان به کرونا 
مبتال شدند و به دلیل اینکه هزینه  تست و پزشک نداشتند، 
این  در  نمی کردند.  مراجعه  به جایی  برای درمان هم  حتی 
که  امیدواریم  و  بودیم  درگیر  عدیده ای  مسائل  با  ما  سال 

کرونا هرچه زودتر مدیریت شود.
از مسئوالن خواست که گروه های  ادامه سخنانش  در  وی 
قرار  ارائه واکسن  اولویت  را در  اجتماعی در معرض آسیب 

دهند، زیرا این گروه ها به نسبت افراد دیگر جامعه در معرض 
آسیب مضاعف  هستند؛ یعنی امکان ماندن در خانه را ندارند، 
زیرا گرسنگی بیشتر از کرونا آن ها را تهدید به مرگ می کند 
و به خاطر فرار از گرسنگی ناچارند وارد جامعه شوند و کار 
کنند. وقتی وارد جامعه می شوند هم خطر ابتال به کرونا بیشتر 
می شود. به همین دلیل جا دارد که دولت در سیاست گذاری 
توزیع واکسن به عنوان یکی از برنامه های ریشه ای، بحث 
اولویت بخشی به گروه های در معرض آسیب، کودکان کار و 
گروه های اجتماعی که ناچارند کار کنند را در سیاست هایش 
قرار دهد تا بتواند در گستره  ملی به میزان قابل توجهی این 

مسئله را مدیریت کند.
با  مواجهه  نحوه   در  انجمن  عملکرد  ارزیابی  ضمن  حسنی 
کرونا تصریح می کند: انجمن در سالی که گذشت تجربیات 
خوبی داشت، اگرچه نمی توانستیم چندان به تعطیل کردن 
از این کالس های انجمن  کودکان دلخوش باشیم. تا قبل 
هرروز با حضور 1۵ تا 1۸ نفر برگزار می شد، اما از شهریور 
سال گذشته برای کالس ها سقف گذاشتیم که هیچ کالسی 
بیشتر از شش دانش آموز نداشته باشد و کالس ها نیز یک 
در  کردیم  سعی  ترتیب  این  به  شود،  برگزار  میان  در  روز 
شرایط کرونایی با حفظ ایمنی و رعایت بهداشت، ارتباط مان 
با بچه ها قطع نشود، چون این ارتباط از دو بُعد قابل اهمیت 
است. اول اینکه انجمن شبیه به مدارس معمولی نیست که 

بچه ها فقط درس بخوانند، در اینجا در کنار درس خواندن، 
و  اجتماعی  رفتارهای  حرفه آموزی،  مددکاری،  کارهای 
رفتارهای بهداشتی نیز به آن ها آموزش داده می شود. دوم 
هم  کودکان  خانوادگی  و  درمانی  وضعیت  از  ما  اینکه  هم 
را حفظ کردیم  ارتباط  این  دلیل  به همین  و  باخبر هستیم 

و بچه ها تا امروز صدمه ای از جانب بیماری کرونا نداشتند.
مبتال شدند  بیماری  این  به  نفری  البته چند  وی می افزاید: 
اما تلفات نداشتیم. در این مدت طرح دیگری هم در انجمن 
داشتیم که تجربه  بدیعی بود و به نوعی دست آوردی ملی در 
حوزه  آموزش کودکان محسوب می شود. طرحی که ما تحت 

عنوان آموزش مجازی متمرکز انجام دادیم.
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار ادامه می دهد: ما 
در انجمن کودکانی را داریم که در سیستم آموزشی رسمی 
کشور هستند، یعنی به مدارس رسمی می روند. امسال برای 
به  آنالین  خواندن  درس  برای  که  کودکانی  از  دسته  این 
در  تبلت  شش  با  سایت هایی  نداشتند،  دسترسی  امکانات 
کنار  در  نیز  مددکار  یا  آموزگار  یک  کردیم.  تعبیه  انجمن 
بچه ها حضور دارد تا کودکان در ساعاتی از روز که به آنجا 
می آمدند، با راهنمایی آن ها وارد کالس های آنالین شده و 
به سیستم آموزشی »شاد« وصل می شدند تا از تحصیل باز 
نمانند. این جنس تجربه برای خود ما هم بسیار جذاب بود.

کرونا با کودکان کار چه کرد؟
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با  کنم  می  دعوت  همه  از  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
وحدت و همدلی، حول محور والیت و رهبری در مسیر انتخاباتی پرشور 

و موفقیتی بزرگ برای جمهوری اسالمی گام بردارند.
دکتر”محمدرضا پورابراهیمی” 13 خردادماه در جمع خبرنگاران با اشاره 
به انتخابات 2۸ خرداد اظهار کرد: تمام تالش ما این است ابتدا مشارکت 
پرشور و مردمی را براساس فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی رقم 
بزنیم و بعد از آن بتوانیم زمینه موفقیت کاندیدای موفق جریان انقالب 

اسالمی را نیز فراهم کنیم.
وی افزود: از ملت ایران به ویژه مردم استان کرمان درخواست دارم با 

مشارکت خود در عرصه انتخابات به فرمان رهبری لبیک بگویند.
پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: گروه هایی درصدد هستند با ایجاد 
اختالف در جریان انقالب مسائل را به نفع خود مصادره کنند در حالی 
و  انتخاباتی  های  تالش  گروه خاص  نام  به  ندارد  هیچ کس حق  که 

موفقیت های آینده را مصادره کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس از همه دعوت کرد: همه با وحدت 
و  پرشور  انتخاباتی  مسیر  در  رهبری  و  والیت  محور  حول  همدلی،  و 

موفقیتی بزرگ برای جمهوری اسالمی گام بردارند.
به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده کرمان و راور در مجلس، وی با 
اشاره به  فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین سالگرد 
مجلس  در  نمایندگان  فعالیت  ادامه  ضرورت  بر  مبنی  یازدهم  مجلس 
دلیل  به  همچنین  و  کشور  در  مقننه  قوه  های  ماموریت  انجام  برای 
رضایت معظم له از عملکرد یک ساله مجلس یازدهم که مدال افتخاری 

در  حضور  ما  اولویت  افزود:  است  دوره  این  نمایندگان  تمام  سینه  بر 
تر است و  از حضور در دولت مهم  امر  این  به مراتب  مجلس است و 
در شرایط کنونی حضور در مجلس و ارکان اقتصادی مجلس به مراتب 

اولویت باالتری نسبت به حضور در دولت خواهد داشت.
پورابراهیمی تصریح کرد: تایید عملکرد یک ساله مجلس و تاکید مقام 

معظم رهبری، تکلیف شرعی نمایندگان برای حضور در مجلس است.
اولویت  نامزدها  از تخریب  اجتناب  باید ضرورت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ادامه در موضوع شورای شهر در کرمان  باشد، در  باید  انقالب  جریان 
ضمن گالیه شدید از عملکرد شورای ائتالف در این زمینه بیان کرد: 
ائتالف  شورای  توسط  که  لیستی  است  این  از  حاکی  خبرها  متاسفانه 
برای شورای شهر کرمان در نظر گرفته شده تناسبی با نیروهای جریان 
انقالب ندارد.وی تاکید کرد: کنار گذاشتن نیروهای متدین و تحصیلکرده 
و با تجربه که بعضا مسوولیت های در حوزه نمایندگی رهبری در مراکز 
علمی و تخصصی کشور را دارند با جایگزین کردن افرادی که بزرگترین 
تجربه کاریشان حضور در دفتر یک نماینده مجلس بوده، درست نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: متاسفانه شورای ائتالف 
نیروهای استان کرمان به جای استفاده از تمام ظرفیت ها، خود را در 

اختیار افراد خاصی قرار داده که به صالح استان نیست.
وی افزود: در صورتی که این رویه برای شورا عملیاتی شود در روزهای 
آینده حتما مخالفت جدی خود را با این لیست اعالم و جریان انقالبی 
و مردمی در حمایت از مجموعه های دیگر را در دستور کار قرار خواهم 

داد.

استاندار کرمان گفت: افزایش جمعیت با تبلیغ و دستور انجام نمی 
شودبلکه باید سیاست های رسمی جمعیت به این سمت سوق یابد.

“علی زینی وند “ 13 خرداد ماه در شورای راهبردی جمعیت استان 
استان کاهش  و  در کشور  فرزندآوری  نرخ  متاسفانه  کرمان گفت: 

یافته است.
آینده  در 2۰ سال  پیر شدن جمعیت کشور  از  نگرانی  ابراز  با  وی 
 2۰ تا   1۵ طی  متاسفانه  پیش بینی ها،  و  نمودارها  براساس  افزود: 
سال آینده جمعیت زیادی از کشور به نوعی از کار افتاده و بازنشسته 

خواهند شد و این موضوع نگران کننده است.
استاندار کرمان کاهش زاد و ولد و نرخ باروری را یکی از نگرانی 
های کنونی کشور دانست و تصریح کرد: افزایش جمعیت با تبلیغ 
و دستور انجام نمی شود بلکه باید سیاست های رسمی جمعیت به 

این سمت سوق یابد.
مشوق های  باید  مختلف  های  حوزه  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
جامعه  مسائل  به  عمیقی  دید  اگر  گفت:  باشند،  داشته  فرزندآوری 

داشته باشیم، فرهنگسازی هم صورت می گیرد.
زینی وند در ادامه به موضوع آرامستان ها اشاره کرد و افزود: هیچ 
آرامستان غیررسمی و غیرمحصوری نباید داشته باشیم و همه باید 

متولی داشته باشند.
مدیرکل ثبت احوال استان کرمان نیز در این جلسه به کاهش رشد 
جمعیتی اشاره کرد و افزود: کاهش رشد جمعیتی در استان کرمان 

از رشد جمعیتی کشور پیروی کرده است.
به  راهبردی جمعیت  اظهار کرد: تشکیل شورای  قاسمی”  “محمد 
رشد جمعیت ضروری  برای  راهکارها  ارائه  و  فرهنگسازی  واسطه 

است.
برای  کرمان  استان  مردم  درصدی   ۹۷ ثبت نام  از  ادامه  در  وی 
کارت هوشمند ملی و صدور ۷۶ درصد از کارت ها خبر داد و گفت: 
خوشبختانه مشکل بدنه کارت ها برطرف شده و به زودی کارت ها 

تحویل داده می شود.
کارت  مورد   ۸43 و  هزار   4۹ حاضر  حال  در  کرد:  بیان  قاسمی 
باید  شهروندان  که  است  موجود  احوال  ثبت  در  صادره  هوشمند 

نسبت به دریافت آن اقدام کنند. 
داده،  انجام  احوال  ثبت  که  های  سپاری  برون  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: 24۸ هزار و 2۹۶ مورد خدمات ثبت احوال به دفاتر 

پیشخوان دولت طی سال ۹۹ داده شده است.

زاد و ولد با تبلیغ و دستور افزایش پیدا نمی کندتالش همگانی با وحدت، برای انتخاباتی پرشور


