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ــم  ــن نشســت ه ــه ؛ چهارمی ــان هفت ــگار پای ــور خبرن ــدی پ مه
ــی از  ــور جمع ــا حض ــه ب ــن موسس ــای ای ــات امن ــی هی اندیش
اعضــای هیــات امنــا ، هیــات مدیــره ، بــازرس و مشــاوران عصــر 
روز ســه شــنبه هفدهــم تیرمــاه ۹۹ در محــل هتــل بیــن المللــی 

ــزار شــد . ــان برگ ــارس کرم پ
ــک  ــه نی ــه خیری ــره موسس ــات مدی ــس هی ــری رئی ــد قنب حمی
ضمــن قدردانــی از ســازمان بهزیســتی ، دســت انــدرکاران 
اجرایــی و بخصــوص نیکــوکاران اظهــار داشــت : اعتمــاد مــردم، 
مهمتریــن ســرمایه موسســه خیریــه نیــک اندیشــان رابــر زمیــن 

اســت. 
ــی  ــل قانون ــکیل مراح ــیس و تش ــوه تاس ــه نح ــاره ب ــا اش وی ب
ــده  ــام ش ــات انج ــه خدم ــت: از جمل ــه گف ــن موسس ــی ای و ثبت
ــه  ــدای محمول ــه : اه ــوان ب ــون میت ــمی تاکن ــمی و رس غیررس
ــزاری  ــتان ، برگ ــیل زده خوزس ــردم س ــه م ــتی ب ــای بهداش ه
مســابقه عکــس ســردار دلهــا بــا مشــارکت شــهرداری کرمــان و 
انجمــن عکاســان ، تهیــه و توزیــع بیــش از ۱۲۰ بســته غذایــی و 
بهداشــتی و مــواد ضدعفونــی کننــده بــه مــدد جویــان، همــکاری 
بــا بهزیســتی رابــر در اداره ی پایــگاه اجتماعــی دیــوران ، تهیــه 
ــاه  ــژه پنج ــی وی ــون ریال ــد کاالی دو میلی ــن خری ــع ب و توزی
مددجــوی تحــت پوشــش بــا همــکاری اتــاق بازرگانــی کرمــان، 
ــژه  ــایل توانبخشــی وی ــت وس ــل دو نوب ــن و تحوی ــه و تامی تهی
افــراد دارای معلولیــت شهرســتان رابــر ، پیگیــری مراحــل 
دریافــت مجــوز مرکــز مثبــت زندگــی، تحــت پوشــش قــرار دادن 
ــی و تشــکیل  ــه تکمیل ــق بیم ــان از طری ــر از مددجوی پنجــاه نف
چهــار جلســه هیــات امنــا، ۱۷ جلســه هیــات مدیــره و بیــش از 

ــگان اشــاره کــرد.  ــا فرهیخت ده نشســت هــم اندیشــی ب
حســین شــهابی مدیــر عامــل موسســه در ایــن نشســت اظهــار 
داشــت : خوشــبختانه بــا همراهــی مدیــران محلــی، اداره 
ــاوران  ــوص مش ــوکاران و بخص ــا، نیک ــات امن ــتی ، هی بهزیس
قــرار اســت بــا نــگاه کارآفرینــی ایــن موسســه ، منشــا خدمــات 
دراز مدتــی در شهرســتان رابــر ویــژه افــراد نیازمنــد و عضــو آن 

بشــود .
وی ادامــه داد : آمــوزش، پیشــگیری ، توانمندســازی ســه اولویــت 
و رویکــرد اساســی موسســه خیریــه نیــک اندیشــان رابــر زمیــن 

خواهــد بــود . 
ــک  ــه نی ــه خیری ــای موسس ــات امن ــو هی ــدادادی عض ــی خ عل
اندیشــان رابــر زمیــن در ایــن نشســت گفــت : بایســتی موسســه 
و خــرد  کارگاههــای کوجــک  تقویــت  و  ایجــاد  مقدمــات 

ــی  ــع مال ــن مناب ــرای تامی ــذارد و ب ــت بگ ــتایی را در اولوی روس
ــم.  ــود را بنمائی ــاش خ ــت ت ــه نهای موسس

احمــد امیــن دیگــر عضــو هیــات امنــا اظهــار داشــت : معتقــدم 
بــرای تقویــت بنیــه مالــی موسســه خیریــه نیــک اندیشــان رابــر 
ــه کار  ــود را ب ــت خ ــاش و خاقی ــت ت ــد نهای ــه بای ــن هم زمی
بندیــم و شایســته اســت از فعالیــت هــای دســت انــدرکاران کــه 

تاکنــون صادقانــه انجــام شــده تشــکر کنیــم . 
ــک  ــه نی ــای موسســه خیری ــات امن ــار ســیوندی عضــو هی مخت
ــق  ــژه مناط ــاغل وی ــوزش مش ــه آم ــتفاده از تجرب ــت: اس گف
محــروم بخصــوص در زمینــه صنایــع دســتی میتوانــد در دســتور 
کار فعالیــت هــای آینــده ایــن موسســه باشــد و همچنیــن میتوان 
بــرای اســتفاده از ظرفیــت موثــران و حــل مشــکل ضعفــای هــر 

فامیــل و طائفــه حــول محــور موسســه برنامــه ریــزی کــرد.
فضــل اهلل ســاحقه عضــو هیــات امنــای موسســه آمادگــی خــود 

را جهــت واریــز ماهانــه منظــم حــق عضویــت اعــام کــرد .
حســن امیــری مشــاور ســرمایه گــذاری موسســه خیریــه نیــک 
ــتان  ــذاری در شهرس ــرمایه گ ــرایط س ــرورت دارد ش ــت : ض گف
رابــر تســهیل شــود و بــا اســتفاده از تســهیات بانکــی و 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــی ب ــروژه های مشــارکت بخــش خصوصــی ، پ
ــه برنامــه ریــزی  درآورد و همچنیــن موسســه میتوانــد نســبت ب
جهــت برگــزاری کارگاههــای آموزشــی مــورد نیــاز بــا اســتفاده 
از تــوان اســتادان و دانشــجویان رابــری در پنــج شــنبه و جمعــه 

ــد.  هــا اقــدام نمای
ابراهیــم جهانشــاهی مشــاور فنــاوری و نــوآوری موسســه گفــت : 
الزم اســت موسســه بــا نگاهــی کارشناســی نســبت بــه سیاســت 
ــوزش  ــا آم ــراه ب ــری هم ــهیل گ ــازی و تس ــذاری، توانمندس گ

کســب و کارهــای مرتبــط بــا گیاهــان دارویــی اقــدام کنــد . 
ــه  ــه خیری ــای موسس ــات امن ــو هی ــاهی عض ــین جهانش حس
ــت  ــته اس ــت: شایس ــار داش ــن اظه ــر زمی ــان راب ــک اندیش نی
ــف  ــتاهای مختل ــر روس ــی موث ــان و اهال ــت فرهنگی ــا از ظرفی ت
ــه  ــی موسس ــای مال ــت ه ــت فعالی ــت تقوی ــتان در جه شهرس

ــم . ــدام کنی ــزی اق ــه ری ــا برنام ــراه ب ــم و هم ــورت منظ بص
ــد  ــت: از فرآین ــه گف ــی موسس ــازرس قانون ــلیمانی ب ــادی س ه
شــفاف گرداننــدگان در بخــش هــای مالــی و اجرایــی موسســه 
تشــکر نمــوده و پیشــنهاد میکنــم نســبت بــه خاهــای آموزشــی 

منطقــه بیشــتر کار شــود .
ــه  ــای موسس ــات امن ــو هی ــر عض ــکری دیگ ــور عس ــد پ محم
خیریــه نیــک اندیشــان رابــر زمیــن ادامــه داد : در زمینــه فعالیــت 

هــای ورزش و تامیــن تجهیــزات ورزش روســتایی بــرای افــراد 
ــز  ــی را از مرک ــت های ــوان حمای ــه میت ــش موسس ــت پوش تح

ــی نمــود.  اســتان عملیات
آرمــان ســاجقه قائــم مقــام مدیــر عامــل موسســه خیریــه نیــک 
بــا اشــاره بــه فرآینــد شــکل گیــری و رشــد و توســعه موسســه 
ــد  ــه نیــک بتوان ــی کــه موسســه خیری اظهــار داشــت: در صورت
ــراد  ــش) اف ــت پوش ــوی تح ــده از ۷۵۰ مددج ــال آین در دو س
دارای معلولیــت و زنــان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت خانــوار( 
حمایــت هــای آموزشــی و پیشــگیری و کارآفرینــی داشــته باشــد، 

رســالت خــود را بــه خوبــی انجــام داده اســت . 
اکــرم مهــدی پــور عضــو هیــات مدیــره موسســه خیریــه نیــک 
در ایــن نشســت بــر ارتبــاط موثــر و شناســایی نیازمنــدان واقعــی 

بــا رویکــرد کارآفرینــی و همــکاری داوطلبــان تاکیــد کــرد.
ــای  ــات امن ــای هی ــن و اعض ــی از مدعوی ــت برخ ــی اس گفتن
ــن نشســت  ــن در ای ــر زمی ــک اندیشــان راب ــه نی موسســه خیری
ــد  ــوده ان ــود را ارســال نم ــای خ ــا دیدگاهه ــتند ام حضــور نداش

ــد:  ــی آی ــی م ــه در پ ک
صمــد محمــدی )نماینــده مــردم شهرســتانهای ابــر(: بــه دلیــل 
ضــرورت و لــزوم مانــدگاری در محــل کار توفیــق حضــور نــدارم 
انشــااهلل در فرصــت مناســب تــر خدمــت دوســتان خیــر اندیــش 

میرســم.
ضیاالدیــن نیــک نفــس: معتقــدم نبایــد بدلیــل کرونــا گردهمایــی 
برگــزار نمــود و حتــی بــر افتتــاح رســمی دفتــر موسســه بصــورت 
مجــازی و محــدود تاکیــد دارم و البتــه پرداخــت حــق عضویــت 

ماهانــه را بــر خــود فــرض میدانــم و انجــام میدهــم .
ــدون بســته بنــدی  ــر ب ــدات کشــاورزی راب ــی تیمــوری: تولی عل
ــورا ،  ــق ش ــه از طری ــود موسس ــه میش ــت الزم عرض و جذابی
ــان  ــدی گیاه ــته بن ــه بس ــبت ب ــر نس ــاف راب ــهرداری واصن ش
دارویــی ، عســل و گــردو بایــد کاری کنــد و یــک پیشــنهاد ســاده 
ــر  ــا ذک ــی ب ــان داروی ــاد وگیاه ــدی ایج ــته بن ــز بس ــک مرک ی
خــواص انهــا ومرکــز تولیــد انهــا بــا برنــد رابــر و بــا اســتفاده از 
نیروهــای تحــت پوشــش موسســه میتوانــد بصــورت پــاره وقــت 

ــد .  ــه اشــتغال خانگــی ایجــاد نمای ــا زمین ایجــاد شــود وی
پیــروز ارجمنــد : پیشــنهاد مــی کنــم در قالــب بســته پیشــنهادی 
ــی  ــع مال ــن مناب ــرای تامی ــی( ب ــن مال ــنهادی تامی ــند پیش )س
اعــم از کمکهــای دولتــی و غیــر دولتــی و تعریــف منابــع مالــی 
پایــدار و ناپایــدار بایــد آمــاده شــود و پیشــنهادها و راهکارهــای 
آن را کامــل و تبدیــل بــه ســند کنیــم و اهــداف و اســتراتژی و 

ــاله  ــج س ــاله و پن ــک س ــی ی ــازه زمان ــرای ب ــی ب ــک های تاکتی
ــد  ــا چن ــک ی ــاس آن ی ــر اس ــب و ب ــن و تصوی ــه، تدوی موسس

ــری و اجــرا شــود.  مــدل درآمــدی پیگی
خانــم ســاالری رئیــس بهزیســتی شهرســتان رابــر : از همــت و 
پیگیــری و تــاش هیــات امنــا و هیــات مدیــره و مدیــر عامــل 
ــی  ــه جملگ ــن ک ــر زمی ــان راب ــک اندیش ــه نی ــه خیری موسس
ــم و  ــکر میکن ــتند تش ــوکاری هس ــور نیک ــر ام ــواه و پیگی خیرخ

ــزون دارم.  ــق روز اف ارزوی توفی
ــت زاده ، داوود  ــیامک صول ــت س ــن نشس ــت در ای ــی اس گفتن
خواجــه حســنی و ابــوذر تــاج الدینــی )اعضــای شــورای اســامی 
شــهر ( بدلیــل همزمانــی جلســه شــورا نتوانســتند حضــور یابنــد 
و البتــه قبــا در خصــوص تامیــن زمیــن ســاخت محــل دائمــی 
ــه  ــم ب ــه امیدواری ــد ک ــول مســاعد همــکاری داده ان موسســه ق
نتیجــه ثمــر بخشــی برســد .همچنیــن صفیــه الســادات حســینی 
نــژاد، کــوروش افضلــی، اســماعیل جهانشــاهی  و اســداهلل 
ــور از دیگــر اعضــای هیــات امنــای موسســه در ایــن  مهــدی پ

نشســت بدلیــل مشــکاتی کــه داشــتند ، حضــور نداشــتند .
الزم بــه ذکــر اســت در حــال حاضــر عــاوه بــر همراهــی هیــات 
امنــا و هیــات مدیــره ، مدیــر عامــل و بازرســان ، جعفــر رودری 
مشــاور برنامــه ریــزی ، حســن امیــری مشــاور ســرمایه گــذاری، 
فریبــرز درتــاج مشــاور روانشناســی تربیتــی، ابراهیــم جهانشــاهی 
ــاور  ــوان مش ــا بعن ــاج نی ــد ت ــوآوری و حمی ــاوری و ن ــاور فن مش
امــور مالــی موسســه خیریــه نیــک اندیشــان رابــر زمیــن بــا ایــن 

مجموعــه بصــورت افتخــاری همــکاری دارنــد .

ــی  ــوم کارافرین ــت ب ــه زیس ــان هفت ــگار پای ــزارش خبرن ــه گ ب
بانــک  مدیرعامــل  بــا حضــور  نشســتی  در   : وکار  وکســب 
کشــاورزی ایــران، رئیــس اتــاق کرمــان و مدیــران بانــک هــای 
کشــاورزی شــمال و جنــوب اســتان، مســائل و مشــکات بانکــی 

ــد. ــی ش ــتان بررس ــوب اس ــاورزی جن ــاالن کش فع
ــش  ــه بخ ــیاری را ب ــای بس ــیب ه ــا آس ــروس کرون ــیوع وی ش
کشــاورزی  اقتصــادی  فعــاالن  کــه  کــرده  وارد  کشــاورزی 
اســتان در ایــن نشســت بــه برخــی مشــکات از جملــه انباشــت 
محصــول، عــدم وجــود بــازار، کمبــود شــدید نقدینگــی بــرای اداره 
ــروش  ــه ف ــش رو، ب ــی پی ــال زراع ــاورزی در س ــای کش واحده
ــل  ــه دلی ــار ب ــزی و تره ب ــه ای، جالی ــوالت گلخان ــیدن محص نرس
محدودیــت هــای شــدید صادراتــی و عــدم امــکان تســویه 

ــد. ــاره کردن ــته اش ــای گذش بدهی ه
در ادامــه ایــن نشســت مدیرعامــل بانــک کشــاورزی ایــران ضمن 
قدردانــی از فعالیــت اتــاق کرمــان در مرکــز و اســتان و انعــکاس 
ــا،  ــکات آنه ــری مش ــادی و پیگی ــاالن اقتص ــای فع ــدگاه ه دی
گفــت: در ایــن ســفر در مــورد پرداخــت تســهیات بــرای طــرح 
هــای اولویــت دار در اســتان توافقاتــی صــورت گرفــت، هماهنگــی 
هایــی انجــام و قــرار شــد مدیریــت هــای بانــک هــا در اســتان 
بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای کشــاورزی بــه ویــژه 
باغــات پســته در شــمال و گلخانــه هــا در جنــوب کمــک کننــد.

روح اهلل خدارحمــی افــزود: همچنیــن بنــا شــد برخــی طــرح هــای 
ــا کمــک جهــاد کشــاورزی و اســتانداری مشــخص  اولویــت دار ب
ــال  ــره ۱8 امس ــف تبص ــد ال ــهیات بن ــت تس ــه پرداخ و در برنام
قــرار گیــرد کــه همــکاران تــاش خواهنــد کــرد تســهیات آنهــا 

را تامیــن و بــرای ایجــاد اشــتغال و افزایــش تولیــد در کشــاورزی 
ــه  ــد. وی ادام ــام دهن ــی انج ــتان حرکت ــی اس ــع تبدیل و صنای
ــن  ــوب قوانی ــاورزان در چارچ ــات کش ــال مطالب ــورد امه داد: در م
ــه  ــا مصوب ــون تســهیل ی ــا قان ــد “خ” و “و” ، ی ــد بن مجلــس مانن
اخیــر شــورای پــول و اعتبــار مــی تــوان بــا دریافــت ۷.۵ درصــد 
ــه کشــاورزان تولیدکننــده،  تســهیات گذشــته، مهلــت ۵ ســاله ب

ــرای پرداخــت تســهیات داده شــود. ب
خدارحمــی اظهــار کــرد: در گذشــته بــرای صــادرات پســته اســتان 
ــط  ــهیات و خ ــادرات آن تس ــته و ص ــد پس ــه خری ــک ب و کم
ــال  ــده و امس ــی داده ش ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــاری از مح اعتب
نیــز خــط اعتبــاری ۲۰۰ میلیــارد تومانــی از ســوی وزارت صنعــت، 
ــه آن  ــوز وج ــه هن ــه البت ــه ک ــاص یافت ــارت اختص ــدن و تج مع

ــل  ــن شــود. مدیرعام ــزودی تامی ــم ب ــه امیدواری ــن نشــده ک تامی
ــل  ــم از مح ــول داده ای ــرد: ق ــان ک ــران بی ــاورزی ای ــک کش بان
منابــع صنــدوق توســعه ملــی و منابــع داخلــی بانــک کشــاورزی 
بــرای کمــک بــه صــادرات پســته و خرمــا اســتان کمــک کنیــم و 
مشــکل ایــن اســت کــه معمــوال اعتبــارات قبلــی صادرکننــدگان 
سررســید شــده و تســویه نشــده کــه ســعی مــی کنیــم بــا گرفتــن 
ــکان  ــه ام ــود ک ــام ش ــال انج ــهیات، امه ــدی از آن تس درص
ــدگان وجــود داشــته  ــد توســط صادرکنن دریافــت تســهیات جدی

باشــد.
در ادامــه ایــن نشســت رئیــس کمیســیون بیمــه، بانــک و مالیــات 
اتــاق کرمــان، در مــورد صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی و 
ــزان خســارت  ــه می ــزان پرداخــت هــا نســبت ب عــدم تناســب می
هــا گفــت: تنهــا راه حــل موجــود، افزایــش درآمــد صنــدوق اســت 
ــت  ــد افزایــش ســهم دول ــن رابطــه پیشــنهادهایی مانن کــه در ای
ــین  ــود. محمدحس ــی ش ــرح م ــا مط ــه اعض ــق بیم ــش ح و افزای
اکبــری تصریــح کــرد: اجــرای بیمــه فراگیــر نیــز مــی توانــد بــه 
ــی  ــاق آمادگ ــه ات ــن زمین ــه در ای ــد ک ــک کن ــوع کم ــن موض ای
همــکاری بــرای فرهنــگ ســازی در ایــن زمینــه در بیــن اعضــای 

تشــکل هــای بخــش خصوصــی را دارد.
ــه  ــد زیرمجموع ــی توانن ــی م ــای خدمات ــرکت ه ــزود: ش وی اف
صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی تاســیس شــوند و خدمــات 
کشــاورزی ماننــد کاشــت، داشــت و برداشــت را انجــام دهنــد کــه 
بــا اینگونــه فعالیــت هــا بســیاری از مشــکات برطــرف مــی شــود 

و خســارت هــا کاهــش مــی یابــد. )اتــاق بازرگانــی(

بــه گــزارش خبرنــگار پایــان هفتــه رســانه زیســت بــوم کارافرینــی 
ــراث  ــر کل می ــدار مدی ــدی در دی ــداهلل محم ــب وکار: صم وکس
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه ظرفیــت هــای فرهنگــی، تاریخــی و گردشــگری شهرســتان 
هــای بافــت، رابــر و ارزوییــه افزود:»اگــر فرصــت  هــا و ظرفیــت  
هــای گردشــگری موجــود بــا مدیریــت و برنامــه  ریــزی مناســب 
مــورد بهــره  بــرداری قــرار گیــرد، صنعــت گردشــگری مــی  توانــد 
در رشــد و شــکوفایی اقتصــادی ایــن مناطــق نقــش بســزایی ایفــا 

کنــد.«
او بــا بیــان اینکــه علــی رغــم مزیت هــای گردشــگری شهرســتان 
هــای بافــت، رابــر و ارزوییــه بهــره وری مناســبی از ایــن ظرفیــت 
ــود،  ــی ش ــام نم ــردم انج ــادی م ــایل اقتص ــع مس ــرای رف ــا ب ه
اظهــار کرد:»اگــر ظرفیــت هــای گردشــگری ایــن ســه شهرســتان 
ــتفاده از  ــود داشــت بیشــترین اس ــتانهای کشــور وج ــر اس در دیگ

ایــن ظرفیــت هــای خــدادادی انجــام
می گرفت.«

ــه  ــاد، گون ــق آب ــتک، دره عش ــت سرتش ــت:» تخ ــدی گف محم
هــای مختلــف گیاهــی، درختــان گــردو، گلــزار شــهدای گنجــان 

ــر اســت  ــت هــای گردشــگری شهرســتان راب ــه قابلی و…از جمل
ــری از گردشــگران اســت.« ــداد کثی ــان تع ــه ســاالنه میزب ک

او بااشــاره بــه اینکــه حضــور گردشــگران مختلــف در ایــن منطقــه 
ــت،  ــی اس ــی و خدمات ــای اقامت ــاخت ه ــاخت زیرس ــد س نیازمن
ــدازی  ــا راه ان ــر ب ــال اخی ــد س ــبختانه در چن ــح کرد:»خوش تصری
ــی  ــکات اقامت ــدودی مش ــا ح ــردی ت ــوم گ ــای ب ــگاه ه اقامت
گردشــگران حــل شــده اســت و امیدواریــم برتعــداد ایــن اقامتــگاه 

ــزوده شــود.« هــا اف
محمــدی بــه غــار طرنــگ و جفریــز شهرســتان بافــت اشــاره کــرد 
و گفت:»ایــن دو غــار ظرفیــت جــذب گردشــگر را دارد کــه بــدون 
ــه  ــن دو جاذب ــوی ای ــه س ــذاران ب ــرمایه گ ــت س ــا هدای ــک ب ش
ــع  ــگران منتف ــور گردش ــز از حض ــی نی ــردم محل ــگری، م گردش

خواهنــد شــد.«
نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوییــه درمجلــس شــورای 
اســامی بــا اشــاره بــه موقعیــت زیســت گاهــی پــارک ملــی خبــر 
افزود:»خوشــبختانه در پــارک ملــی خبــر اقدامــات خوبــی از ســوی 
بخــش خصوصــی صــورت گرفتــه اســت کــه آغــاز ایــن فعالیــت 
هــای از ســال ۱3۹8 و پایــان آن ۱4۰۰ خواهــد بــود و امیدواریــم 

ــا حضــور ســرمایه  ــن شهرســتان ب دیگــر مناطــق گردشــگری ای
گــذاران بخــش خصوصــی توســعه یابنــد.«

محمــدی بــا بیــان اینکــه تپــه یحیــی کــه دارای قدمــت ۹هــزار 
ــاع  ــتانی، بق ــای باس ــه ه ــیخ، محوط ــرم ده ش ــت، آبگ ــاله اس س
ــتان  ــگری شهرس ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــه و… از جمل متبرک
ــای  ــال ه ــرد:»در س ــار ک ــوند، اظه ــی ش ــوب م ــه محس ارزویی
ــه  ــه ب ــر و ارزویی ــت، راب ــای باف ــتان ه ــاکنان شهرس ــته س گذش
ــر  ــه اگ ــد ک ــرده ان ــرت ک ــتانها مهاج ــر اس ــتان و دیگ ــز اس مرک
ــه  ــل ب ــا از بالفع ــتان ه ــن شهرس ــگری ای ــای گردش ــت ه ظرفی
ــاره آنهــا  بالقــوه تبدیــل بشــود مــی توانیــم شــاهد بازگشــت دوب

ــیم.« باش
ــوله  ــل ماش ــم چه ــی افشــاری و گلی ــه قال ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
از نمونــه صنایــع دســتی شهرســتان بافــت بــه شــمار مــی رونــد 
ــالهای  ــوله در س ــل ماش ــم چه ــبختانه گلی ــح کرد:»خوش ، تصری
گذشــته درفهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت و امیدواریم 

ــرای قالــی افشــاری نیــز تمهیداتــی الزم صــورت گیــرد.« ب
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــتان باف ــینان شهرس ــه عشایرنش ــدی ب محم
افزود:»بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان بافــت دومیــن شهرســتان 

عشــایر نشــین کشــور محســوب مــی شــود بنابرایــن بایــد برنامــه 
ــن  ــام ای ــه ن ــایری ب ــادر عش ــیاه چ ــت س ــرای ثب ــزی الزم ب ری

ــرد.« ــام گی ــتان انج شهرس
او بــا بیــان اینکــه بــا معرفــی داشــته هــای فرهنگــی، تاریخــی و 
گردشــگری شهرســتانهای بافــت، رابــر و ارزوییــه زمینــه را بــرای 
ــرد:»در  ــان ک ــم، خاطرنش ــم آوری ــذاران فراه ــرمایه گ ــور س حض
ســالهای گذشــته ســرمایه گــذاری خوبــی در زمینه گردشــگری در 
ایــن شهرســتان هــا انجــام شــده اســت کــه امیدواریــم بــا حمایت 

دســتگاههای مرتبــط ایــن اتفــاق مهــم ادامــه داشــته باشــد.«

خدارحمی:
طرح های اولویت دار با کمک جهاد کشاورزی و

 استانداری کرمان مشخص می شود

محمدی:
خوشبختانه در پارک ملی خبربافت اقدامات خوبی از سوی بخش 

خصوصی صورت گرفته است

علیزاده : 
کرمان جزو ۱۰ استانی 

است که مجوز صدور نشر 
کتاب را انجام می دهد

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر   - کرمان 
 8۱ وجود  به  اشاره  با  کرمان  استان  شمال 
در  کتاب  نشر  و  چاپ  برای  انتشاراتی  موسسه 
 ۶۰ از  بیش  تعداد  این  از  گفت:  کرمان  استان 

موسسه فعال است.
به گزارش خبرنگار پایان هفته رسانه زیست بوم 
نقل  به  کرمان  استان  وکار  وکسب  کارافرینی 
بیان  گفتگویی  در  علیزاده  محمدرضا  مهر:  از 
گیری  تصمیم  حوزه  در  خوبی  اتفاقاتی  داشت: 
استان  در  قلم  اصحاب  از  حمایت  راستای  در 
کرمان رخ داده که از جمله آن در زمینه صدور 
بر  نظارت  هیئت   ۷۷ سال  از  کتاب  مجوزهای 
استانی   ۱۰ جزو  که  برد  نام  توان  می  را  چاپ 
هستیم که این هیئت مجوز صدور را انجام می 

دهد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی شمال استان 
کرمان گفت: در سال گذشته 4۲3 عنوان کتاب 
بررسی شده که مجوزهای آن ها توسط هئیت 
نظارت بر چاپ صادر شده و 4۵4 عنوان در سال 
۹8 با تیراژ حدود ۵۰۰ هزار توسط ناشران محلی 

چاپ شده اند.
علیزاده تصریح کرد: در راستای چاپ و نشر کتاب 
8۱ مؤسسه انتشاراتی در استان وجود دارند که 
بیش از ۶۰ مورد از این مؤسسات فعال هستند 
هر چند که به خاطر گرانی کاغذ و سایر مسائل 
مشکاتی پیش روی این مؤسسات است.وی به 
بحث خرید کتاب اشاره کرد و افزود: بحث خرید 
کتاب یکی از مسائلی است که برای حمایت از 
کار  دستور  در  مؤلفان  و  قلم  اهل  نویسندگان، 
فرهنگ و ارشاد اسامی قرار دارد ضمن اینکه 
سال گذشته حدود ۵۲ عنوان کتاب با سه هزار 
و 8۰۰ جلد به مبلغ ۶۵ میلیون تومان با هدف 
استان  مؤلفان  و  نویسندگان  تشویق  و  حمایت 

کرمان خریداری شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان 
برگزاری  ما  اقدامات  از  دیگر  یکی  شد:  یادآور 
جایزه انتخاب کتاب سال است که این جایزه به 
به نوشتن  نویسندگان  منظور تشویق و ترغیب 
و چاپ کتاب و حمایت از فعاالن حوزه چاپ و 

نشر انجام می شود
وی ابراز داشت: در سال ۹8 حدود ۷۰۰ اثر به 
دبیرخانه رسیده در حالی که در سال ۷3 تنها با 

۲۲ اثر کار خود را شروع کردیم. 

محدودیت های کرونایی 
اصناف کرمان

زیست  رسانه  هفته  پایان  خبرنگار  گزارش  به 
بوم کارافرینی وکسب وکار : “یوسف جعفری” 
ویروس  با  مبارزه  استانی  ستاد  درباره مصوبات 
کرونا درباره تعطیلی اصناف و بازارهای کرمان 
گفت: در راستای مقابله با کرونا ویروس جلسه 
ای برای فعالیت اصناف برگزار شد که در این 
که  اتحادیه ای   ۱۲ شد  گرفته  تصمیم  جلسه 
فعال  کامل  به طور  است  آنها ضروری  فعالیت 
بار،  و  خوار  صنفی  واحدهای  شامل  که  باشند 
نانوا،  بهداشتی،  لوازم  فروشی،  میوه  لبنیات، 

میدان دار و … است.
رییس اتاق اصناف با بیان اینکه در این جلسه 
تاالرها  و  زنانه  های  آرایشگاه  کلیه  شد  مقرر 
اظهار  شوند،  تعطیل  ثانوی  اطاع  تا  کرمان 
تقسیم شده  گروه  دو  به  ها  اتحادیه  بقیه  کرد: 
که تعدادی از آنها در روزهای زوج و تعدادی در 
روزهای فرد فعالیت خواهند کرد.جعفری با بیان 
اینکه طرح زمان بندی فعالیت اصناف از امروز 
باید  صنفی  واحدهای  گفت:  شود،  می  اجرایی 
از این طرح تبعیت کنند و در غیر این صورت 
توسط دادستانی با آنها برخورد می شود ضمن 
تا  نیز  اصناف  فعالیت  بندی  زمان  طرح  آنکه 
با نظر  اطاع ثانوی ادامه خواهد داشت و بعدا 
آن  درباره  بهداشت  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

تصمیم گیری خواهد شد.

اعتماد مردم، مهمترین ســرمایه موسسه خیریه نیک اندیشان رابر زمین است 



فرهنگ
ضرورت کسب فناوری 

جداسازی عناصر نادر خاکی
و  کارافرینی  بوم  زیست  رسانه  هفته  پایان  گزارش  به 
کسب وکار :مشاور امور اکتشاف در طرح توسعه نوآوری 
و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در گفت وگویی گفت:عناصر نادر 
خاکی، عناصر شیمیایی هستند که مقدار آنها در پوسته 
زمین کم است و تنها در برخی از کانی ها وجود دارند. در 
ایران ۱۷ نوع عنصر نادر خاکی از جمله سریم، النتانیم، 
نئودینیم، اتریم و اسکاندنیم یافت شده که براساس مطالعات 
کارشناسان این عناصر در آینده بیشتر هم می شوند.درباره 
کاربرد این عناصر باید گفت عناصر نادر خاکی در صنایع 
نظامی، پتروشیمی، خودرو، باتری و شیشه استفاده می شوند. 
همچنین این عناصر برای توسعه فناوری انرژی های پاک 
بسیار حیاتی هستند که در این زمینه می توان به توربین های 

بادی و وسایل نقلیه اشاره کرد.
اینکه ذخایر خوبی در این حوزه دارد، در بخش  با  ایران 
مشکل  با  خاکی  نادر  عناصر  جداسازی  و  استحصال 
باعث  این موضوع  است.  روبه رو  فناوری  و  دانش  ضعف 
شده برخاف پیش بینی ها نتواند در این بخش به نتایج 
ارزشمندی دست پیدا کند. هرچند جمهوری اسامی از نظر 
تحقیق و پی جویی عناصر نادر خاکی در بین کشورهای 
منطقه و خاورمیانه، رتبه نخست را به خود اختصاص داده 
در  ایمیدرو  و  زمین شناسی  سازمان  مثل  سازمان هایی  و 
شناسایی عناصر نادر خاکی در کشور موفق بوده اند اما کشور 
ما با کشورهایی مثل چین فاصله زیادی دارد.ازآنجایی که 
درحال حاضر تقاضا برای استفاده از این عناصر در جامعه 
جهانی رو به افزایش است، اهمیت بهره وری آن هم برای 
رشد اقتصادی بیشتر می شود. چین از سال ۱۹۹۰ بیش 
از ۹۰ درصد نیاز دنیا به این عناصر را تامین کرده است؛ 
بنابراین این کشور امروزه تولید عناصر نادر خاکی را تحت 
سلطه خود دارد. ازآنجایی که عناصر نادر خاکی مهم ترین 
رقیب نفت شناخته می شوند، می توانند در آینده نقش بسیار 
مهمی در اقتصاد کشورها ایفا کنند. روزنامه صمت درباره 
اهمیت عناصر نادر خاکی در کشور، اینکه ما چه وضعیتی در 
این زمینه و در چه سطحی قرار داریم با محمدرضا اسپهبد، 
مشاور امور اکتشاف در طرح توسعه نوآوری و فناوری های 
حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری گفت وگو کرده که می خوانید.
عناصر نادر خاکی چه کاربردی دارند؟

عناصر نادر خاکی موارد استفاده چندی در صنعت و فناوری 
به  رنیوم  تبدیل  این عناصر  استفاده  از موارد  دارند. یکی 
ماده ای به نام تکنیسیوم در سازمان انرژی اتمی است که از 
آن برای بیماران مبتا به تیرویید و گواتر استفاده می شود. 
وجود عناصر نادر خاکی باعث شده امروز موشک ها در پهنه 
آسمان بیکران خودنمایی کنند و جوالن دهند؛ بنابراین ما 
باید هر چه زودتر فناوری بهره برداری از عناصر نادر خاکی را 
بومی سازی کنیم. امروز کشورهای همسایه شمالی همچون 
روسیه و چین سرآمد همه کشورهای جهان در فناوری 
امریکا  هستند.  خاکی  نادر  عناصر  بازفرآوری  و  فرآوری 
ساالنه چندصد تن از عناصر نادر خاکی را از کشورهای 
موتورهای محرکه  نمایندکه در ساخت  وارد می  یادشده 

موشک از آن استفاده می کنند.
آیا ما فناوری جداسازی عناصر نادر خاکی را داریم؟

خیر؛ یکی از مواردی که برای آینده اقتصاد کشور بسیار 
نادر  عناصر  جداسازی  فناوری  فراگیری  است،  ضروری 
خاکی )rare element( به همراه عناصر فلزی 
پایه یا عناصر بدرقه کننده آنها است. به طور حتم باید فناوری 
عناصر نادر خاکی را یاد بگیریم و شروع به جداسازی آنها 
کنیم. به عنوان مثال ذخایر عظیم مولیبدن در ایران با یک 
ما  که  است  همراه  رنیوم  نام  به  مهم  خاکی  نادر  عنصر 
در جداسازی آن ناتوان هستیم. هرچند این کار را شروع 
عمل  موفق  آن  جداسازی  در  کامل  به طور  اما  کرده ایم 
نکرده ایم. مورد دیگر اینکه، در منطقه کاردشت توده های 
عظیمی از سنگ های آذرین درونی به نام گرانوسینت ها 
وجود دارد که گستره وسیعی را دربرگرفته و نیوبیوم دارد. 
بارها متذکر شده ایم که از این سنگ ها در ساختمان مترو 
و... استفاده نکنید چراکه این منابع گسترده عظیم می توانند 
در صنایع نظامی و پدافند غیرعامل و موارد دیگر صنعتی 

استفاده شوند.
چطور می شود از پروانه معدن سوءاستفاده کرد و اینکه آیا به 

ضعف اطاعات معدنکاران ارتباطی دارد یا خیر؟
امروزه متاسفانه دست اندرکاران معدنی ایران، فاقد اطاعات 
و شناخت الزم در معدنکاری هستند. آنها با هر ترفندی 
را  آن  و  کرده اند  اخذ  را  پروانه ای  یا  خریداری  را  معدنی 
سال ها در گوشه ای نگه داشته یا وارد دادوستدهای آنچنانی 
با دالل های معدنی شده اند. به این ترتیب بارها اتفاق افتاده 
که یک پروانه دست به دست شده و مورد سوءاستفاده های 
زیادی قرار گرفته است. متاسفانه امروز مشاغل غیرمعدنی 
هم  از  را  سبقت  گوی  معادن  فروش  و  خرید  در  هم 
ربوده اند. این امر به ویژه در خرید معادن آهن، مس، سرب 
به  اقدام  بارها دیده شده است. کسانی که حتی  و روی 
بهره برداری از معدن می کنند، به این خاطر که به اصول 
در  مندرج  موارد  تمام  نیستند  واقف  معدنکاری  و  معدن 
قانون تدوین شده معادن کشو را زیر پا می گذارند و برای 
نفع شخصی خود از معادن فلزی و غیرفلزی کشور بدون 
تهیه نقشه و به شکل غیر اصولی بهره برداری می کنند. 
به این ترتیب شاهدیم که به مرور خاستگاه و روند کانی سازی 

معادن کشور به کل تخریب می شود.
چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟

باید از هر ناحیه معدنی یک نقشه زمین شناسی و یک نقشه 
معدنی به مقیاس ۲۰۰۰۰، ۱، ۵۰۰۰، ۱ و ۲۰۰۰، ۱ تهیه 
شود. منظور از ناحیه معدنی منطقه ای در وسعت حداقل 
۱۰۰ کیلومترمربع در مقیاس ۲۰۰۰۰، ۱ زمین شناسی و 
افراد  باید از حیطه و سلطه  ایران  متالوژنی است. معادن 
غیرفنی و غیرمعدنی خارج شوند. برای این مهم افراد دارای 
امکانات و سرمایه می توانند در کنسرسیوم های معدنی زیر 
نظر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی حضور داشته 
باشند. تا زمانی که موقعیت سازمان زمین شناسی و معدنی 
کشور مورد بی مهری قرار گیرد و به این فکر نکنیم که الزم 
است وزارتخانه ای برای زمین شناسی و معادن کشور ایجاد 
شود، وضعیت معادن کشور به شکلی است که می بینیم.

)صمت(

نشریه خبری- تحلیلی /  سیاسی- فرهنگی/  سال یازدهم شماره 330
چهارشنبه 18 تیر ماه 1399 معه

جا
3

ــی در  ــارهای روان ــاالت و فش ــروز اخت ــث ب ــا باع ــیوع کرون ش
جامعــه شــده اســت و اکنــون تعــداد زیــادی از افــراد بــه دالیلــی 
ــزان  ــروس، جــان دادن یکــی از عزی ــن وی ــه ای ــا ب همچــون ابت
ــروز مشــکات اقتصــادی و معیشــتی، دچــار اختــاالت  خــود و ب
ــی  ــخه شفابخش ــد نس ــه نیازمن ــه جامع ــده اند؛ در نتیج ــی ش روان

ــود اســت. ــی ســامت روان خ ــرای بازیاب ب
ــش  ــارس : بی ــل از ف ــه نق ــه ب ــان هفت ــگار پای ــزارش خبرن ــه گ ب
ــن  ــذرد و در ای ــورمان می گ ــا در کش ــیوع کرون ــاه از ش ــه م از س
دوران جامعــه در بخش هــای مختلــف  تحــت تأثیــر ایــن ویــروس 
مرمــوز و خطرنــاک قــرار گرفتــه اســت. در کنــار عــوارض جســمی 
ــراد، جــان باختــن عــده ای  ــن بیمــاری و ابتــای تعــدادی از اف ای
دیگــر و عــزادار شــدن تعــدادی از خانواده هــا، ســامت روان 
بســیاری در اثــر تــرس زیــاد و اضطــراب ناشــی از ابتــا بــه کرونــا 
و بــه مخاطــره افتــادن وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی، پیامدهــای 
منفــی جســمی و روحــی زیــادی را بــه دنبــال داشــته و دامن گیــر 

بخشــی از افــراد جامعــه شــده اســت.
ایــن احســاس ناامنــی روانــی و نداشــتن امنیــت شــغلی باعــث بروز 
مشــکات روانــی همچــون اضطــراب و افســردگی شــده اســت و 
ــف  ــی را در ســطوح مختل ــامانی روان ــن نابس ــوان ای ــر روز می ت ه

جامعــه مشــاهده کــرد.
ــژه در  ــه وی ــور و ب ــارج از کش ــل و خ ــات داخ ــاس مطالع ــر اس ب
خــارج از کشــور نشــان داده شــده کــه در ســال جــاری میــادی، 
اختــاالت روانــی ۲.۵ تــا 3 برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت. البتــه 
ایــن موضــوع طبیعــی اســت؛ چــرا کــه ویــروس کرونــا ناشــناخته 
بــوده و هنــوز واکســنی نــدارد و مــا در مقابلــه بــا ایــن خطــر جــدی 
ــت را  ــادی از جمعی ــد زی ــه درص ــت ک ــی اس ــم و طبیع ــرار داری ق
ــه  ــی ک ــی تحقیقات ــز ط ــران نی ــت. در ای ــر داده اس ــت تأثی تح
ــری از  ــطح باالت ــناختی در س ــاالت روان ش ــه  اخت ــورت گرفت ص

حالــت حــد طبیعــی اســت.
ــران در  ــی ای ــی تربیت ــن روانشناس ــس انجم ــاج- رئی ــرز درت  فریب
ــی  ــای منف ــی پیامده ــوص بررس ــارس،در خص ــا ف ــو ب گفت وگ
کرونــا در دوران شــیوع و آشــنایی بــا اقدامــات و راهــکاری ضروری 
ــف  و  ــار مختل ــی اقش ــی و روان ــیب های روح ــش آس ــرای کاه ب
ــه  ــا ب ــان دوران کرون ــس از پای ــه پ ــامت روان جامع ــی س بازیاب

نشســت: گفت و گــو 
ــه  ــا توجــه ب ــه عنــوان اولیــن پرســش بفرماییــد ب آقــای دکتــر! ب
ــذرد و  ــران می گ ــا در ای ــیوع کرون ــاه از ش ــش از 3 م ــه بی اینک
ــه  ــده، چ ــی ش ــار مخاطرات ــه دچ ــامت روان جامع ــت س وضعی
ــر  ــن موضــوع را بهت ــوان ای ــا بت ــرد ت ــد صــورت گی ــی بای اقدامات

ــرد؟ ــت ک مدیری
ــا نشــان داد کــه مــا در بحــث ســامت روان بایــد  ویــروس کرون
اقدامــات اساســی انجــام دهیــم و بــه یــک برنامــه آفنــدی مجهــز 
شــویم.این برنامــه آفنــدی را بــه یــک مثلــث تشــبیه می  کنــم کــه 
یــک ضلــع آن شناســایی اختــال روانــی در گروه  هــای مختلــف، 
ــه  ــوم آن ارائ ــع س ــب و ضل ــی مناس ــکل درمان ــع پروت ــک ضل ی
ــت  ــت و دول ــتر اینترن ــر بس ــی ب ــناختی و اجتماع ــات روان ش خدم

ــم. ــک می  دان الکترونی
شناســایی اختــاالت روانــی، تدویــن پروتکل  هــای درمانــی 
مناســب و مبتنــی بــر شناســایی دقیــق اختــال و از همــه مهم تــر 
)دولــت  اجرایــی  دســتگاه های  خدمــات  شــدن  الکترونیــک 
الکترونیــک( بــه نحــوی کــه رفــت و آمــد مــردم )عامــل اصلــی 
انتشــار و گســترش ویــروس( بــه حداقــل ممکــن برســد و حتــی 
ــای  ــرای گروه  ه ــد ب ــتر بتوان ــان بس ــی از هم ــای درمان پروتکل  ه
مختلــف جامعــه قابــل ارائــه باشــد، از جملــه اقداماتــی اســت که در 
دوران کرونــا و پســاکرونا نیازمنــد مداقــه و اقــدام جــدی و جهــادی 

دارد.
ــت  ــایی عل ــت از شناس ــارت اس ــروری عب ــن گام اول و ض بنابرای
ــه  ــف جامع ــراد مختل ــی در اف ــناختی و اجتماع ــاالت روان ش اخت
کــه ســامت روانــی و اجتماعــی آن هــا بــه مخاطــره افتــاده و یــا 

ــد. ــه مخاطــره بیفت ممکــن اســت ب
در ایــن صــورت می تــوان مبتنــی بــر ایــن شناســایی، شــیوه های 

روان درمانــی مناســب را بــرای مبــارزه انتخــاب کــرد.
* تدویــن ایــن پروتکل هــا بایــد بــر اســاس چــه قواعــدی تنظیــم 
شــود؛ یعنــی آیــا می تــوان یــک قاعــده کلــی را در تدویــن 
ــد  ــا بای ــرد ی ــاظ ک ــه لح ــار جامع ــه اقش ــرای هم ــا ب پروتکل ه
ــا را  ــف آن ه ــای مختل ــات گروه ه ــرایط و اقتضائ ــا ش ــب ب متناس

ــم؟ ــن کنی تدوی
بــرای ایــن شناســایی و تدویــن پروتــکل نیــاز اســت بدانیــم بــا چه 
ــاران  ــا، بیم ــان کرون ــواده متوفی ــتیم؟ خان ــه هس ــی مواج گروه  های
ــواده،  مبتــا و خانواده  هــای آن هــا، افــراد قرنطینــه و اعضــای خان
ــان و  ــان مراقبت  هــای بهداشــت و درم بیمــاران مشــکوک، کارکن
اعضــای خانــواده کارکنــان پزشــکی، کــودکان زیــر ســن مدرســه و 

ــاردار، ســالمندان،  ــان ب والدینشــان، دانش  آمــوزان، دانشــجویان، زن
بیمــاران دارای بیمــاری زمینــه ای  خــود ایمنــی و نقــص ایمنــی، 
کــم   و  بی بضاعــت  اقشــار  اجرایــی،  کارکنــان دســتگاه  های 
برخــوردار؛ همــه این هــا افــرادی هســتند کــه شــواهد قــوی وجــود 
دارد کــه وضعیــت ســامت روان ایــن افــراد مســتعد بــروز نشــانه-

 هــای اختــاالت روان شــناختی اســت.
تحقیقــات متعــدد در کشــور چیــن عائــم روان شــناختی همچــون 
ــی،  ــرات هیجان ــی، تغیی ــکار منف ــرس، افســردگی، اف اضطــراب، ت
ــا  ــواس، را ب ــانحه، وس ــس از س ــترس پ ــال اس ــی، اخت بی خواب

ــد. ــزارش کرده  ان ــاال را گ ــیوع ب ــد ش درص
در ایــن بیــن اختــال پــس از ســانحه می  توانــد موجــب آســیب-

 هــای دائمــی مثــل هجــوم خاطره هــای مزاحــم، رفتارهــای 
ــود  ــرادی بش ــان، در اف ــی هیج ــری و کرخت ــی تحریک پذی اجتناب
ــد؛  ــه کرده  ان ــروس را تجرب ــن وی ــده ای ــت تهدیدکنن ــه وضعی ک
همچنیــن اختــال خــواب در مبتایــان مشــکوک بــه کرونــا کــه 
ــال  ــد احتم ــر می  برن ــه س ــه ب ــا قرنطین ــه ی ــای ایزول در بخش  ه
وقــوع زیــادی داشــته اســت؛ همچنیــن اضطــراب و افســردگی در 
ــادی  ــراد ع ــن اف ــرس در بی ــاران تنفســی، وســواس و ت ــن بیم بی

شــیوع بیشــتری داشــته اســت.
ــا را  ــردم م ــا م ــاری کرون ــه بیم ــت اینک ــم اس ــون مه ــه اکن آنچ
ــوع خاصــی از اضطــراب، یعنــی اضطــراب مــرگ کــرده  درگیــر ن
اســت؛ مــرگ بــه دلیــل ماهیــت پــر ابهامــی کــه دارد، بــرای اغلب 
ــن  ــه ممک ــی ک ــود. اضطراب ــوب می  ش ــد محس ــان  ها تهدی انس

ــا اطرافیانــش باشــد. اســت شــامل تــرس از مــرگ خــوِد فــرد ی
ایــن اضطــراب امــروز کیفیــت زندگــی افــراد جامعــه را بــه صــورت 
خیلــی جــدی تحــت شــعاع قــرار داده و در ایــن مــورد بــه خصوص 
ــانه  های  ــی رس ــراس آفرین ــط، ه ــای غل ــت آگاهی  ه ــوان گف می  ت
ــه و متأســفانه برخــی رســانه  های داخلــی، ضعــف دولــت در  بیگان
ــده  ــانی موجــب ش ــی در اطاع رس ــدم هماهنگ ــانی و ع اطاع رس

تــا افــراد تشــخیص کرونــا را معــادل مــرگ بداننــد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، شــناخت وضعیــت ســامت روان 
ــای  ــر مبن ــان ب ــای درم ــن پروتکل ه ــف و تدوی ــای مختل گروه  ه
ــۀ  ــناختی در زمین ــات روان ش ــۀ اقدام ــی در زمین آن دو گام اساس

ــرای افــراد جامعــه اســت. ــا ب ــا بیمــاری کرون مبــارزه ب
* موضــوع آرامــش روانــی در دوران قرنطینــه بــه ویــژه افــرادی که 
مشــکات و بیماری هــای زمینــه ای دارنــد و مجبــور بــه مانــدن در 
ــن ســامت روان  ــرای تأمی ــه هســتند، بســیار مهــم اســت؛ ب خان

ایــن افــراد در دوران قرنطینــه توضیــح دهیــد؟
قرنطینــه کــردن بــا ایزولــه کــردن متفــاوت اســت. قرنطینــه کردن 
ــوه در  ــه بالق ــرادی ک ــد اف ــت و آم ــازی رف ــای محدودس ــه معن ب
معــرض ایــن بیمــاری هســتند تــا زمــان قطعــی تشــخیص اســت 
امــا در ایزولــه افــرادی بــه ســر می  برنــد کــه تســت آن هــا مثبــت 

شــده اســت؛ بنابرایــن تمایــز بیــن ایــن دو مهــم اســت.
آســیب روان شــناختی افــراد قرنطینــه بــر حســب مطالعــات انجــام 
شــده بیشــتر مربــوط بــه اختــال هیجــان، خســتگی، افســردگی، 
ــش  ــی، کاه ــری، بی خواب ــق؛ تحریک پذی ــش خل ــترس، کاه اس
توجــه، اختــال اســترس پــس از ســانحه )بــه ویــژه در کــودکان(، 
خشــم و کرختــی عاطفــی و کاهــش توانایــی تصمیم  گیــری بــوده 

اســت.
نکتــه مهــم اینکــه ضــرورت مداخلــه روان شــناختی بــرای بیمــاران 
ــوده کــردن  ــا آل ــوده شــدن ی ــه دلیــل ذات تــرس از آل قرنطینــه ب
دیگــران، طوالنــی بــودن دوران قرنطینــه، حمایــت ناکافــی، عــدم 
ــی کافــی و در  ــواد غذای ــه مراقبت  هــای پزشــکی و م دسترســی ب
نهایــت خســتگی و بی حوصلگــی، احســاس تنهایــی و پرخاشــگری 

شــدیداً احســاس می  شــود؛ چــرا کــه در مــواردی ثابــت شــده اســت 
افــراد بــه همیــن دالیــل از ادامــه قرنطینــه خــودداری می کننــد.

ــا  ــن روزه ــا در ای ــه ســامت روان آن ه ــی ک * یکــی از گروه های
بیشــتر در خطــر اســت، کادر بهداشــت و درمــان و افــرادی بوده انــد 
کــه بــه طــور مســتقیم بــا بیمــاران کرونایــی در ارتبــاط هســتند؛ 
ــی  ــد آســیب های روان ــراد چطــور می توانن ــن اف ــد ای ــح دهی توضی

خــود را بــه حداقــل برســانند؟
بــر اســاس نتایــج پژوهش  هــای مطالعــات قبلــی در زمــان انتشــار 
ویــروس ســارس و ابــوال، کارکنــان حــوزه درمــان بــه عنــوان صف 
اول مقابلــه بــا بیمــاری، از اختــاالت اضطــراب، تــرس و اســترس 
برچســب زنی رنــج می برنــد کــه ایــن موضوعــات می تواننــد 
کیفیــت فعالیــت و خدمت رســانی آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ 
از طرفــی تحمــل لباس  هــای مخصــوص نیــز بــر ســختی کار ایــن 

کادر درمانــی افــزوده اســت.
اختــاالت روان شــناختی اســترس، تــرس، اضطــراب و نشــانه  های 
ــی  ــای کادر درمان ــن خانواده  ه ــدید در بی ــی ش ــردگی و نگران افس
گــزارش شــده اســت. نتایــج مطالعــه بــر روی خانــواده 8۲۲ نفــر از 
ــا 34  کادر درمــان در چیــن نشــان داده کــه شــاخص اضطــراب ب
ــا 3۰ درصــد بیشــترین نشــانه- درصــد و نشــانه های افســردگی ب

 هــای اختــال روانــی در بیــن آن هــا بــوده اســت.    
* دربــاره تأثیــرات تــرس از ابتــا بــه کرونــا در بیــن نوجوانــان بــه 
ویــژه دانش آمــوزان توضیــح دهیــد؛ آیــا تعطیــل بــودن واحد هــای 
ــا  ــت داشــته ی ــر مثب ــن قشــر تأثی ــر ســامت روان ای آموزشــی ب

تأثیــرات منفــی بــه دنبــال دارد؟
پژوهش  هــا نشــان داده کــه تعطیلــی مــدارس و قرنطینــه کــردن 
ــر  ــان تأثی ــودکان و نوجوان ــم و روان ک ــامت جس ــر س ــی ب خانگ
ــرس  ــد ت ــزل مانن ــترس  زا در من ــای اس ــت. محرک  ه ــته اس گذاش
طوالنی مــدت، مانــدن زیــاد در خانــه، افــکار ناخوشــایند و کســالت؛ 
کمبــود ارتبــاط بــا دوســتان و معلمــان، کمبــود فضــای مناســب در 
منــزل، مشــکات مالــی و اقتصــادی خانــواده بــه ویــژه در دهــک-

 هــای پاییــن جامعــه می  توانــد اثــر مانــدگاری بــر ســامت جســم 
ــد. ــته باش ــوزان داش و روان دانش  آم

بــر اســاس مطالعــه  ای میــزان اســترس پــس از ســانحه در 
ــر کــودکان غیــر قرنطینــه اســت؛  کــودکان قرنطینــه شــده 4 براب
بنابرایــن ایــن افــراد بیشــتر درگیــر اختــال اســترس حــاد، اختال 
ــه  ای در  ــه مطالع ــن نتیج ــوند. همچنی ــوگ می  ش ــازگاری و س س
چیــن بــر روی ۷۰۰۰ دانشــجو نشــان داده کــه ۲۵ درصــد آن هــا 
اضطــراب را تجربــه کردنــد. دالیــل ایجــاد ایــن اضطــراب ناظــر بر 
تــرس از آینــده تحصیلــی و شــغلی و کاهــش ارتباطــات و تأخیــر در 

ــت. ــوده اس ــازار کار و ... ب ــه ب ــی و ورود ب فارغ التحصیل
ــطه  ــه واس ــه ب ــتند ک ــی هس ــه گروه های ــاردار از جمل ــان ب * زن
ضعیــف بــودن سیســتم ایمنــی بــدن در برابــر کرونــا آســیب پذیرتر 
از برخــی گروه هــای دیگــر جامعــه هســتند؛ بــرای حمایــت روحــی 

و روانــی از ایــن افــراد چــه کاری بایــد انجــام دهیــم؟
 افزایــش ســطح اضطــراب و اســترس و افســردگی در بیــن زنــان 
ــات رســیده  ــه اثب ــات انجــام شــده ب ــز در مطالع ــی نی ــاردار چین ب
اســت. افزایــش ســطح اســترس و نگرانــی در دوران بــارداری مــی-

ــارداری، زایمــان زودرس،  ــه افزایــش مســمومیت ب ــد منجــر ب  توان
تولــد نــوزاد کــم وزن و حتــی نمــره اپــگار پاییــن شــود. ایــن افــراد 

بیــش از ســایر گروه  هــا بــه حمایــت عاطفــی نیــاز دارنــد.
* دربــاره تعدیــل فشــارهای روانــی بــر گروه هــای مختلــف جامعــه 

چــه راهــکاری را پیشــنهاد می کنیــد؟
ــع  ــغلی و  مناب ــده ش ــت آین ــاری، وضعی ــه بیم ــا ب ــرس از ابت ت
ــال  ــا اخت ــده ت ــه موجــب ش ــی قرنطین ــی، دوران طوالن درآمدزای

خــواب، افزایــش اضطــراب و اختــال اســترس پــس از ســانحه نیز 
ــزارش شــود. ــز گ ــراد نی ــن دســته اف در ای

پــس از شناســایی اختــاالت و تدویــن برنامه  هــای درمــان مبتنــی 
ــوان از راه  ــی را می  ت ــیوه های روان درمان ــن ش ــناخت، ای ــر آن ش ب
ــس،  ــو کنفران ــر ویدئ ــه روز نظی ــات ب ــتفاده از امکان ــا اس دور و ب
ــن و ... در  ــن، اســتفاده از آپ هــای مناســب، تلف برنامه هــای آنای

ــرد. ــه ک ــی مناســب ارائ ــای روان درمان ــب پروتکل  ه قال
اقدامــی کــه کشــور چیــن نیــز انجــام داده و بــا اســتفاده از بســتر 
اینترنــت، ضمــن غربالگــری و شناســایی افــراد مســتعد اختــاالت 
روان شــناختی، پروتکل  هــای خودآمــوز بــرای عمــوم مــردم و 
ــان  ــودکان، زن ــون ک ــژه همچ ــای وی ــرای گروه  ه ــن ب همچنی
ــه داده  ــان و .. ارائ ــای متوفی ــراد خانواده  ه ــالمندان، اف ــاردار، س ب

اســت.
ــازی  ــای آرام س ــن تکنیک ه ــی از مؤثرتری ــوان یک ــه عن ــاز ب نم
در درمــان بیماری هــای روانــی، بایــد توســط روا ن شناســان 
ــراد از  ــِی اف ــه رهای ــک ب ــران در کم ــاوران و روان درمان گ و مش

فشــارها و گرفتاری هــا تجویــز شــود
ــری  ــی مؤث ــان داروی ــوز درم ــه هن ــت اینک ــا اهمی ــه بســیار ب نکت
ــذار  ــم تاثیرگ ــور مه ــک فاکت ــز ی ــده نی ــف نش ــا کش ــرای کرون ب
ــا  ــن گروه  ه ــه ای ــت. از هم ــر اس ــراد درگی ــامت روان اف ــر س ب
ــت  ــون ظرفی ــتند؛ چ ــر هس ــاران درگی ــوِد بیم ــیب پذیرتر، خ آس
تحمــل روان شــناختی بســیار پایینــی دارنــد کــه پیشــنهاد می   شــود 
در ایــن زمینــه بــا تهیــه بروشــورهای بــا محتــوای شکســت کرونــا 
توســط پیرمــرد ۱۱۰ ســاله یــا کــودک ۲ ســاله یــا زن بــاردار و ... 
بتــوان تأثیــر بــه ســزایی در افزایــش روحیــه دفاعــی آن هــا داشــت.

ــس  ــام پ ــی، در ای ــای کلینیک ــارغ از درمان  ه ــی و ف ــور کل ــه ط ب
ــا بایــد بــا تمرکــز بــر عوامــل مهمــی ماننــد تقویــت جــو  از کرون
ــرات و  ــش اث ــر کاه ــی، ب ــت خانوادگ ــواده و حمای ــی خان عاطف
ــز  ــز تمرک ــواده نی ــت خان ــتفاده از ظرفی ــا اس ــی ب آســیب های روان

کــرد.
ــر  ــی ب ــای مبتن ــرای گســترش رویکرد ه ــازی ب ــا زمینه  س ــه ب البت
ســامت معنــوی و یاددهــی روش  هــای آرام  ســازی و شایســتگی 
ــه و  ــط خان ــی اضطــراب در محی ــی، راهکار هــای خوددرمان هیجان
بــا قــرار دادن ابــزار خودآمــوزی در اختیــار افــراد می تــوان اقدامــی 

انجــام داد تــا آن هــا بــر وضعیــت روانــی خــود تســلط یابنــد.
ــَن إِْن  ــت: الَِّذی ــوده اس ــال فرم ــد متع ــال خداون ــوان مث ــه عن ب
ــاَة؛ یــاران خــدا کســانی هســتند  َنّاُهــْم ِفــی اْلَْرِض أَقاُمــوا الَصّ َمَکّ
کــه هــرگاه در زمیــن بــه آن هــا قــدرت بخشــیدیم، نمــاز را برپــا 

ــه 4۱( ــج، آی ــوره ح ــم، س ــرآن کری ــد )ق می دارن
* شــما بــه موضــوع به کارگیــری روش هــا و مهارت هــای کاهــش 
ــوی و  ــائل معن ــه مس ــه ب ــا توج ــد؛ آی ــاره کردی ــی اش ــار روان فش

ــی دارد؟ ــارهای روان ــی نقشــی در کاهــش فش ــای دین توصیه ه
ــاری  ــی و رفت ــان دردهــای روحــی، اخاق ــه نمــاز، درم ــه، اقام  بل
ــر  ــاز از نظ ــه نم ــان  داده ک ــا نش ــت. پژوهش ه ــه اس ــک جامع ی
درمانــی تأثیــر بـــه ســـزایی در کاهــش شــدت تشــنجات عصبــی 
ــی  ــت  اضطراب ــه و پاییــن آوردن  حال ناشــی از فشــار زندگــی روزان
ــد:  ــلوپ می گوی ــاس  هایس ــر توم ــه دکت ــدی ک ــا ح ــراد دارد؛ ت اف
ــن  ــه م ــن ایجــاد آرامــش در روان و اعصــاب انســان ک »مهم تری
تاکنــون شــناخته ام نمــاز اســت«. بــا ایــن تعبیــر، نمــاز بــه عنــوان 
یکــی از مؤثرتریــن تکنیک هــای آرام ســازی در درمــان بیمارهــای 
ــد توســط روا    نشناســان و مشــاوران و روان  درمان گــران  ــی، بای روان
مــا، در کمــک بــه رهایــِی افــراد از فشــارها و گرفتاری هــا، تجویــز 
ــادآوری  ــه ی ــعروف اســت کـ ــران، مـ ــان روان درمانگ ــود.در می ش
مشــکات و بازگویــی آن هــا توســط بیمــار، باعــث کاهــش شــدت 
اضطــراب می شــود، از آنجایــی کــه وضعیــت روانــی انـــسان بـــا  
آشــکار  کــردن مشــکات در حضــور یــک روان شــناس یــا یـــک 
دوســـت صمیمــی رو بـــه بـــهبود مــی  رود؛ تصور کـــنید که همین 
انســان اگـــر مشــکات خــود را بــرای خــدا بازگــو کنــد و پــس از  
هــر  نمــاز بــه مناجــات بــا پــروردگار و  دعــا  و اســتغاثه بــه درگـــاه 
ــود  ــدر بهب ــی  اش چق ــت روان ــردازد، حال ــاری از او بپ ــلب ی او و طـ
خواهــد یافت.بــه عـــاوه باید تـــوجه داشـــت کـــه دعـــا و تضرع 
بــه درگاه خـــداوند بـــاعث  کاهــش  شــدت اضطــراب می  شــود؛زیرا 
خداونــد فرمــوده اســت: َو قــاَل َربُُّکــُم اْدُعونــی  أَْســَتِجْب لَُکــْم )آیــه 
۶۰، غافــر(.: »مــرا بخوانیــد تــا )دعــای( شــما را مســتجاب کـــنم«. 
بــه هـــمین دلیـــل اســت کــه دعــا و نیایــش بــه درگاه خداونــد از 
شـــدت اضـــطراب انـــسان کاسته و باعث آزاد شـــدن نیروی روانی 
او می  شــود؛ نیرویــی کــه قبــًا در زنجیرهای اضـــطراب و نـــگرانی 
ــاط و  ــت نش ــان حال ــورت انس ــن ص ــود. در ای ــی ب ــد و زندان مقی

ــد. ــاس می کن ــودش احس ــام وج ــراوت را در تم ط

چگونه اضطراب کرونا را درمان کنیم؟

ــردم  ــت: از م ــان گف ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش  س
ــیوع  ــدای ش ــای ابت ــد روزه ــتی را مانن ــکات بهداش ــم ن می خواهی
ــته  ــا برداش ــی از محدودیت ه ــه برخ ــد، اینک ــت کنن ــا رعای کرون
ــًا روی داده  ــی عم ــه اپیدم ــل اســت ک ــن دلی ــه ای شــده اســت ب
ــی  ــاد اپیدم ــوی ایج ــوان جل ــت نمی ت ــال محدودی ــت و اعم اس
ــت  ــال محدودی ــت و اعم ــًا روی داده اس ــی عم ــرد. اپیدم را بگی

ــرد. ــی را بگی ــاد اپیدم ــوی ایج ــوان جل نمی ت
ــودداری  ــت ها و خ ــداوم دس ــوی م ــک و شستش ــتفاده از ماس اس
ــیوع  ــوی ش ــد جل ــروری می توان ــر ض ــای غی ــور در جمع ه از حض
ــان در  ــتان کرم ــتان های اس ــر شهرس ــرد. اکث ــاری بگی ــتر بیم بیش
ــوب  ــه خصــوص در جن ــد و ب ــرار دارن ــی ق ــز کرونای ــت قرم وضعی
ــتیم و  ــه هس ــا مواج ــیوع کرون ــوج ش ــا م ــا ب ــان م ــتان کرم اس
ــوج شــده و در حــال  ــن م ــر ای ــه شــدت درگی ــز ب ــی نی کادر درمان

ــت. ــایش اس فرس
از ســوی دیگــر مــردم بایــد بداننــد کــه میــزان تســت های روزانــه 
مــا افزایــش یافتــه و کار بیماریابــی اطرافیــان مــوارد مثبــت نیــز بــا 
شــدت بیشــتر در حــال انجــام اســت. شــفیعی بیــان کــرد: از مــردم 
می خواهیــم اصــول بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کننــد 
ــد و از برپایــی مراســم های  ــه هشــدارها توجــه کنن و اگــر مــردم ب
ــی  ــاص محل ــوم خ ــم های و آداب و رس ــزا و مراس ــی و ع عروس

ــد. خــودداری کننــد میــزان شــیوع نیــز کاهــش می یاب
ــم های  ــی مراس ــد و از برپای ــه کنن ــدارها توج ــه هش ــردم ب ــر م اگ
ــی  ــاص محل ــوم خ ــم های و آداب و رس ــزا و مراس ــی و ع عروس
خــودداری کننــد میــزان شــیوع نیــز کاهــش می یابــد. مــا 

ــبک  ــن س ــا ای ــم ام ــام می کردی ــاران را اع ــداد بیم ــون تع تاکن
ــردم  ــط م ــول توس ــت اص ــری در رعای ــچ تأثی ــانی هی ــاع رس اط
ــانی را  ــاع رس ــم اط ــعی می کنی ــل س ــن دلی ــه همی ــت و ب نداش
ــر  ــم. اکث ــردم را آگاه کنی ــم و م ــدارهای الزم ببری ــمت هش ــه س ب
شهرســتان های اســتان کرمــان قرمــز هســتند امــا شهرســتان های 
ــه  ــت. هم ــکننده اس ــتان ش ــت اس ــع وضعی ــم در واق ــز داری زرد نی
چیــز بــه رفتــار مــردم کرمــان بســتگی دارد. وی در خصــوص آینــده 
ــردم بســتگی دارد،  ــار م ــه رفت ــز ب ــه چی ــت: هم ــاری گف ــن بیم ای
ــرد  ــی می گی ــود دارد و قربان ــوز وج ــا هن ــد کرون ــد بدانن ــردم بای م
اگــر بخواهیــم آن را نادیــده بگیریــم امــکان دارد مــا یــا نزدیکانمــان 
قربانــی ایــن بیمــاری شــویم. نمی تــوان پیــش بینــی کــرد اســتان 
در آینــده چــه وضعیتــی پیــدا خواهــد کــرد چــون متأســفانه مــردم 

ــد. ــدی نمی گیرن ــاری را ج ــر بیم خط
وی تاکیــد کــرد: همچنــان شســتن دســت و صــورت و عــدم تمــاس 
دســت بــا دهــان، چشــم و بینــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت 

و ترجیحــًا مــردم در مکان هــای شــلوغ از ماســک اســتفاده کننــد.
ــع  ــر رف ــه خط ــت ک ــل نیس ــن دلی ــه ای ــا ب ــتن محدودیت ه برداش
ــت  ــی را رعای ــذاری اجتماع ــه گ ــکات فاصل ــد ن ــردم بای ــده و م ش
ــت.  ــر نیس ــع خط ــای رف ــه معن ــا ب ــتن محدودیت ه ــد. برداش کنن
ــر دارد  ــای اخی ــاء در هفته ه ــوارد ابت ــش م ــان از افزای ــار نش آم
ــی  ــتن برخ ــد برداش ــور کنن ــد تص ــردم نبای ــل م ــن دلی ــه همی و ب
ــایی  ــت. بازگش ــکات اس ــع مش ــی رف ــه معن ــا ب از محدودیت ه
ــزی  ــایر مراک ــا و س ــم نت ه ــی، نمایشــگاه ها، گی ــای پذیرای تاالره
کــه مجــوز فعالیــت گرفته انــد طبــق ضوابــط مشــخص اســت و در 

ــن در حالیســت کــه  ــز نیســتند. ای ــی انجــام شــده کــه قرم مناطق
ــایی  ــد بازگش ــد می کنن ــان تاکی ــتان کرم ــتی اس ــئوالن بهداش مس
ــا اســتفاده از  ــد ب ــد بای ــی دارن ــی باالی ــی کــه تمرکــز جمعیت اماکن

ماســک انجــام شــود.
ــای  ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــر ش ــه دبی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــک ب ــد ماس ــراد فاق ــرد ورود اف ــام ک ــز اع ــان نی ــتان کرم اس
بانک هــا مجــاز نیســت و هــر فــردی کــه قصــد اســتفاده از 
ــن وجــود  ــا ای ــد ماســک داشــته باشــد. ب ــات بانکــی دارد بای خدم
ــه ســادگی در  اگــر ایــن روزهــا بــه ســطح شــهر کرمــان برویــد ب
ــد  ــه فاق ــد ک ــرادی را می بینی ــهر اف ــای ش ــن مکان ه ــلوغ تری ش

ماســک هســتند. سیســتم حمــل و نقــل عمومــی، کارمنــدان ادارت 
ــوارد  ــن م ــع ابتدایی تری ــاف در برخــی مواق ــی، بانک هــا و اصن دولت
ــا ایــن وجــود از  ــد. ب ــه گــذاری اجتماعــی را رعایــت نمی کنن فاصل
ــم  ــا، گی ــوه خانه ه ــی، قه ــای پذیرای ــاری تاالره ــه ج ــدای هفت ابت
نت هــا و خانه هــای بــازی در کرمــان بــا ۵۰ درصــد ظرفیــت 
زیــر نظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان فعالیــت خــود را آغــاز 
ــز  ــره آمی ــای مخاط ــار رفتاره ــد در کن ــر می رس ــه نظ ــد. ب کرده ان
مردمــی برداشــتن همیــن محدودیت هــا مهمتریــن عامــل در 

ــان اســت. ــتان کرم ــا در اس ــاری کرون ــیوع بیم ش

کرونا وضعیت خطرناک آماری را در کرمان رقم زده است



ــر  ــرمایۀ ه ــن س ــن و مهم تری ــانی را بزرگتری ــروی انس ــان نی ــهردار کرم  ش
ــول مســئولیت در شــهرداری کرمــان،  ســازمانی دانســت و گفــت: پــس از قب
آنچــه کــه اهمیــت داشــت، پرداختــن بــه مســایل معیشــتی کارکنــان 

ــود. ــهرداری ب ش
ــاب  ــا اصح ــت ب ــم زاده در نشس ــیدمهران عال ــن، س ــزارش کرمان آنای ــه گ ب
رســانه، بــه معــوق بــودن حقــوق برخــی کارکنــان شــهرداری کرمــان اشــاره 
کــرد و گفــت: ابتــدای شــروع فعالیتــم در شــهرداری کرمــان، حقــوق برخــی 
ــم  ــری بودی ــات کارگ ــاهد اعتصاب ــی ش ــود و گاه ــده ب ــوق ش ــان مع کارکن
ــوق تمــام  ــرار گرفــت و طــی شــش ماه، حق ــن مهــم در دســتور کار ق کــه ای

ــد. ــه روز ش ــرکتی ب ــراردادی و ش ــمی، ق ــامل رس ــهرداری ش ــان ش کارکن
ــود کــه اگرچــه  ــل پروژه هــای نیمه تمــام ب ــدی، تکمی ــت بع ــزود: اولوی وی اف
ــط  ــا فق ــرداری می رســیدند، ام ــه بهره ب ــاه ب ــد طــی ۱8 م ــس از شــروع بای پ

حــدود ۲۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتند.
 

ــای  ــا و تقاطع ه ــژه پل ه ــام به وی ــای نیمه تم ــل پروژه ه تکمی
ــطح غیرهم س

ــژه  ــل پروژه هــای نیمه تمــام به وی ــن، تکمی ــه داد: بنابرای ــان ادام شــهردار کرم
پل هــا و تقاطع هــای غیرهم ســطح شــهر در دســتور کار قــرار گرفــت و 
حتــی پــل شــهید بهشــتی )ســیدی( کــه اجــرای آن حــدود هشت ســال طــول 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــود، ب کشــیده ب
ــطح  ــای غیرهم س ــا و تقاطع ه ــرای پل ه ــی ب ــع مال ــص مناب ــم زاده تخصی عال
شــهر کرمــان را ضــروری دانســت و گفــت: بــرای تکمیــل ایــن پروژه هــا، نیــاز 
ــل  ــع داشــتیم؛ ضمــن این کــه تکمی ــان مناب ــارد توم ــه تخصیــص 4۶۰ میلی ب

نهایــی ایــن پروژه هــا، ۶۰۰ میلیــارد تومــان منابــع نیــاز خواهــد داشــت.
ــاره  ــم اش ــهرداری ه ــد ش ــاختمان جدی ــرداری از س ــل و بهره ب ــه تکمی وی ب
ــای کوچــک  ــهری، پروژه ه ــزرگ ش ــای ب ــر پروژه ه ــاوه ب ــت: ع ــرد و گف ک
ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــز در دس ــا نی ــا و پیاده راه ه ــتان ها، پارک ه ــه بوس ازجمل

ــروژة  ــدود ۲۰ پ ــته ح ــال گذش ــه س ــن زمین ــزود: در همی ــان اف ــهردار کرم ش
ــم ۱۵  ــال ه ــید و امس ــرداری رس ــه بهره ب ــه ای ب ــاس منطق ــک در مقی کوچ
ــاح  ــا، افتت ــود کــه به دلیــل شــیوع ویــروس کرون ــرداری ب ــروژه آمــاده بهره ب پ

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــا ب ــن پروژه ه ای
عالــم زاده ادامــه داد: از هفتــۀ آینــده طــی ۱۵ هفتــه، هــر هفتــه یــک پــروژه 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ب
 

ــه  ــان ب ــارد توم ــهرداری از 32۰ میلی ــای ش ــش درآمده افزای
ــان ــارد توم 82۰ میلی

شــهردار کرمــان بــه افزایــش درآمدهــای شــهرداری در ســال های اخیــر نیــز 
ــد  ــان، درآم ــن در شــهرداری کرم ــت: ســال اول حضــور م ــرد و گف اشــاره ک
ــات  ــم و مصوب ــاش همکاران ــا ت ــه ب ــود ک ــان ب ــارد توم شــهرداری 3۲۰ میلی
خــوب شــورا، ایــن درآمــد در ســال گذشــته بــه 8۲۰ میلیــارد تومــان افزایــش 

ــد را نشــان می دهــد. ــِش درآم ــش از ۲۰۰ درصــد افزای ــه بی ــت ک یاف
عالــم زاده افــزود: درآمــد امســال شــهرداری کرمــان نیــز ۱3۰۰ میلیــارد تومــان 
ــد  ــی خواه ــا را در پ ــدی درآمده ــش 4۰۰ درص ــه افزای ــده ک ــزی ش برنامه ری

داشــت.
عالــم زاده افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی را نیــز ضــروری دانســت 
ــان  ــد از کارکن ــدود ۲۰ درص ــهری، ح ــت ش ــن دوره از مدیری ــت: در ای و گف
ــه  ــن این ک ــدند؛ ضم ــته ش ــان بازنشس ــهرداری کرم ــراردادی ش ــمی و ق رس
ــت  ــهرداری باف ــرمایه گذاری، ش ــازمان س ــده، س ــروی باقی مان ــداد نی ــا تع ب
تاریخــی و ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری شــکل گرفــت 

ــت. ــانی اس ــروی انس ــوزة نی ــره وری در ح ــد به ــان دهندة ۲۰ درص ــه نش ک
وی از پرداخــت بدهی هــای معــوق شــهرداری کرمــان نیــز خبــر داد و گفــت: 
شــهرداری کرمــان حــدود 3۰۰ میلیــارد تومــان بدهــی معــوق داشــت کــه ۱۷۰ 

میلیــارد تومــان از ایــن رقــم، بدهــی بــه قــرارگاه خاتــم بــود.
شــهردار کرمــان افــزود: طــی ایــن مــدت تمــام بدهی هــای معــوق شــهرداری 

کرمــان بــه صفــر رســیده اســت.
عالــم زاده ادامــه داد: همچنیــن مشــکل پیمان کارانــی کــه بــدون قــرارداد کار 

ــد نیــز در حــال تعیین تکلیــف اســت. کــرده بودن
 

ــل  ــۀ حمل ونق ــه چرخ ــوس ب ــتگاه اتوب ــدن 23 دس اضافه ش
ــهری ش

ــر هــم اشــاره کــرد و  ــوس طــی ســال های اخی ــه افزایــش قیمــت اتوب وی ب
ــوس در چرخــۀ حمل و نقــل عمومــی شــهر  ــود اتوب ــه کمب ــا توجــه ب گفــت: ب
کرمــان، تعمیــر تعــداد ۲3 دســتگاه اتوبــوس در دســتور کار قــرار گرفــت و بــه 

ــه شــد. ــان اضاف چرخــۀ حمل و نقــل عمومــی شــهر کرم
شــهردار کرمــان از خریــداری پنــج دســتگاه اتوبــوس مگاترانــس و دو دســتگاه 

اتوبــوس ویــژة معلــوالن نیــز خبــر داد.

ــی شــهرداری و تقســیط و پرداخــت  ــم مالیات ــرای بخشــودگی جرای ــاش ب ت
ــای  ــت بدهی ه ــی و پرداخ ــور مالیات ــه اداره ام ــان ب ــهرداری کرم ــات ش مالی
مربــوط بــه خریــداری قیــر در دوره هــای گذشــته نیــز از دیگــر مــواردی بــود 

کــه شــهردار کرمــان بــه آن هــا اشــاره کــرد.
ــد؛  ــری ش ــد بازنگ ــتان جدی ــه های آرامس ــن نقش ــزود: همچنی ــم زاده اف عال
ــون،  ــز حــل شــد و اکن ضمــن این کــه مشــکل معــارض زمیــن آرامســتان نی

ــه اســت. ــرار گرفت ــتور کار ق ــد در دس ــتان جدی ــروژة آرامس ــرای پ اج
ــه  ــب مناقص ــهرداری، در قال ــات ش ــا و اقدام ــام پروژه ه ــه داد: تم وی ادام
ــرک  ــدون ت ــرارداد ب ــک ق ــی ی ــون، حت ــود و تاکن ــام می ش ــده انج و مزای

نداشــته ایم. تشــریفات 
شــهردار کرمــان از تجهیــز و اضافه شــدن پنــج دســتگاه خــودروی آتش نشــانی 
ــر داد و  ــان خب ــهرداری کرم ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــه س ب
گفــت: بــا توجــه بــه مســتهلک بــودن ماشــین آالت ســبک شــهرداری کرمــان، 
ــز  ــنگین نی ــین آالت س ــداری و ماش ــبک خری ــین آالت س ــتگاه ماش ۵۰ دس

ــد. ــانی ش ــازی و به روزرس نوس
ــز  ــهرداری نی ــدول ش ــد ج ــفالت و تولی ــای آس ــزود: کارخانه ه ــم زاده اف عال

ــد. ــل کار می کنن ــت کام ــا ظرفی ــون، ب ــد و اکن ــدازی ش راه ان
 

راه اندازی اتوماسیون شهرداری کرمان
وی از راه انــدازی آزمایشــی اتوماســیون شــهرداری کرمــان از روز گذشــته خبــر 
ــت  ــتقرار یاف ــز اس ــی نی ــوزة مال ــۀ ح ــزار یکپارچ ــتم نرم آف ــت: سیس داد و گف
ــق  ــی مناط ــات مال ــام اقدام ــد تم ــهرداری می توان ــی ش ــوزة مال ــون، ح و اکن

ــد. ــد کن ــته را رص ــازمان های وابس ــهرداری و س ش
شــهردار کرمــان افــزود: لوایــح عوارضــی شــهرداری کرمــان نیــز پــس از ۱۲ 
ســال بازنگــری شــد کــه ایجــاد درآمدهــای پایــدار بــرای شــهرداری کرمــان 

را در پــی داشــت.
عالــم زاده بــه راه انــدازی ســایت شــفافیت هــم اشــاره کــرد و گفــت: بــا قــرار 
گرفتــن طــرح تفصیلــی شــهر کرمــان روی ســایت شــفافیت، جلــوی بســیاری 

ــد. ــه ش ــا گرفت از رانت ه
وی افــزود: توســعۀ شــبکۀ آب خــام شــهر کرمــان نیــز از دیگــر اقدامــات بــود 
کــه بــا هزینه کــرد ۱۵ میلیــارد تومــان، در دســتور کار قــرار گرفــت تــا بــرای 

آبیــاری فضاهــای ســبز شــهر کرمــان از آب شــهر اســتفاده نشــود.
ــوازم مــورد نیــاز در  شــهردار کرمــان ادامــه داد: از ســال گذشــته نیــز تمــام ل
ــه  ــود ک ــداری می ش ــا خری ــه و یک ج ــورت مناقص ــان به ص ــهرداری کرم ش

ــده اســت. ــان ش ــهرداری کرم ــی در ش ــل توجه ــی قاب موجــب صرفه جوی
 

مرکــز مانیتورینــگ شــهرداری کرمــان، یکــی از مراکــز بــه روز 
کشــور

ــم  ــان ه ــهر کرم ــری در ش ــش تصوی ــای پای ــب دوربین ه ــه نص ــم زاده ب عال
ــن  ــداد 4۰ دوربی ــان، تع ــتانداری کرم ــا مســاعدت اس ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
ــون  ــت و اکن ــش یاف ــن افزای ــه 4۱3 دوربی ــان ب ــری شــهر کرم ــش تصوی پای
مرکــز مانیتورینــگ شــهرداری کرمــان، یکــی از مراکــز بــه روز کشــور 

محســوب می شــود.
ــهرداری  ــه ش ــت ب ــای دول ــان بدهی ه ــارد توم ــه ۱۰۰۰ میلی ــاره ب ــا اش وی ب
کرمــان گفــت: تاکنــون، ۱۰۰ میلیــارد تومــان بدهی هــای دولــت بــه 

ــت. ــده اس ــر ش ــان تهات ــهرداری کرم ش
شــهردار کرمــان بــه ۱۶۰ کیلومتــر جدول گــذاری و 4۶۰ هزارمترمربــع 
آســفالت معابــر در ایــن دوره از مدیریــت شــهری اشــاره کــرد و گفــت: عمــدة 
جدول گــذاری و آســفالت معابــر، در مناطــق هــدف و کم برخــوردار بــوده 

اســت.
عالــم زاده افــزود: همچنیــن طــی ایــن مــدت ۹۱ هــزار مترمربــع بــه فضــای 

ســبز شــهر کرمــان اضافــه شــده اســت.
وی ادامــه داد: 4۱ پــروژه نیــز ازجملــه حافظــۀ چــوب و تخم مرغ هــای رنگــی 

در حــوزة ســیما و منظــر شــهری اجــرا شــده اســت.
 

ــه  ــی محل ــوراهای اجتماع ــکل گیری ش ــرای ش ــزی ب برنامه ری
ــه در 73 محل

شــهردار کرمــان بــه اقدامــات شــهرداری در حــوزة فرهنگــی و اجتماعــی هــم 
اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از مهم تریــن اقدامــات در ایــن حــوزه، شــکل گیری 
شــوراهای اجتماعــی محلــه اســت کــه در ایــن زمینــه شــهر کرمــان بــه ۷3 
محلــه تقســیم شــده و شــوراهای اجتماعــی در ایــن محله هــا در حــال 

ــت. ــکل گیری اس ش
ــار  ــور اقش ــا حض ــد و ب ــی دارن ــاختار مدن ــوراها س ــن ش ــزود: ای ــم زاده اف عال
مختلــف هــر محلــه اداره می شــوند؛ ضمــن این کــه بــا انتخــاب شــهردارمحله، 

ــی ســپرده می شــود. ــه اهال ــه ب ــور هــر محل ام
ــر  ــز از دیگ ــی نی ــهروندِی فصل ــنواره های ش ــزاری جش ــه داد: برگ وی ادام
ــار  ــنوارة نوبه ــا، جش ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــات ب اقدام
امســال بــا عنــوان »کرمونی شــو« در فضــای مجــازی برگــزار شــد کــه حــدود 

ــده داشــت. ــر بازدیدکنن ــون نف دو میلی
شــهردار کرمــان از برنامه ریــزی بــرای راه انــدازی ۱۵ خانــۀ فرهنــگ مشــارکتی 
هــم خبــر داد و گفــت: همچنیــن بــه زودی شــاهد راه انــدازی نخســتین بازارچــۀ 
صنایــع دســتی در شــهر کرمــان بــرای کمــک بــه مشــاغل خانگــی و زنــان 

سرپرســت خانــوار خواهیــم بــود.
عالــم زاده افــزود: حمایــت از تعــدادی فیلــم بــا موضوعــات فرهنگی اجتماعــی 

از دیگــر اقدامــات در ایــن حــوزه اســت.
ــوی  ــی »خواج ــازهای مل ــتر س ــت از ارکس ــن حمای ــه داد: همچنی وی ادام
کرمانــی« در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت؛ ضمــن این کــه در زمینــۀ 
خواهرخواندگــی، پــس از دوســال تــاش بــه نتایــج مطلوبــی رســیده ایم کــه 

ــد. ــد ش ــه خواه ــزارش آن ارای ــه زودی گ ب
ــز  ــری نی ــای پیاده پذی ــرای اجــرای پروژه ه ــزی ب ــان از برنامه ری شــهردار کرم

خبــر داد.
ــتۀ  ــاب، 4۰۰۰ بس ــم انق ــر معظ ــات رهب ــتای منوی ــزود: در راس ــم زاده اف عال
ــاد  ــازمان های مردم نه ــط س ــه و توس ــه تهی ــک مؤمنان ــب کم ــی در قال حمایت

بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد.

شــهردار کرمــان بــه تعویــض نرم افــزار شهرســازی نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
ــود؛ بنابرایــن، تعویــض ایــن  ــات ب ــد و فاقــد امکان ــی، بســیار ُکن ــزار قبل نرم اف

ــه اســت. ــرار گرفت ــزار در دســتور کار ق نرم اف
ــازی  ــت: هم سطح س ــا گف ــازی پیاده روه ــوص هم سطح س ــم زاده در خص عال

و اجــرای خــط ویــژة نابینایــان در پیاده روهــا در دســتور کار قــرار دارد.
وی بــه طراحــی مســیر گردشــگری شــهر کرمــان هــم اشــاره کــرد و گفــت: 
مســیر گردشــگری شــهر کرمــان از میــدان شــورا شــروع می شــود و تــا میــدان 
توحیــد، بــازار، میــدان شــهدا، خیابــان شــهدا و درنهایــت تــا گنبــد جبلیــه ادامــه 

خواهــد داشــت.
ــز  ــام امــام زمــان )عــج( نی ــا پــل ســربازان گمن شــهردار کرمــان در رابطــه ب
ــدارد و در حــال ســاخت اســت. گفــت: اجــرای ایــن پــل هیچ گونــه معارضــی ن

عالــم زاده بــه اجــرای مســیرهای دوچرخه ســواری در شــهر کرمــان هــم اشــاره 
ــهر  ــک ش ــع ترافی ــرح جام ــواری در ط ــیرهای دوچرخه س ــت: مس ــرد و گف ک
کرمــان دیــده شــده و به  عنــوان بخشــی از شــبکۀ حمل ونقــل عمومــی عمــل 

می کنــد.
وی در خصــوص پــروژة بــام کرمــان هــم گفــت: ســرمایه گذار اکنــون، در حــال 
ــازی  ــه محوطه س ــن این ک ــان اســت؛ ضم ــام کرم ــروژة ب ــد نقشــه های پ تأیی

ایــن پــروژه شــروع شــده اســت.
ــا اشــاره بــه مشــورت  شــهردار کرمــان در خصــوص طراحــی میــدان آزادی ب
ــد  ــدا بای ــت: ابت ــزرِگ حــوزة شهرســازِی کشــور گف ــن از اســاتید ب ــا ســه ت ب
موضوعــات ترافیکــی میــدان آزادی حــل شــود و پــس از آن بــا کمــک یــک 
مشــاور قــوی، بــرای موضوعــات شهرســازی ایــن میــدان برنامه ریــزی شــود 

ــد. ــل کن ــدان شــهری عم ــک می ــوان ی ــا به عن ت
 

هم سطح سازی تقاطع شرف آباد
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــرف آباد ه ــه راهی ش ــروژة س ــه پ ــم زاده ب عال
ــاف  ــع اخت ــن تقاط ــازی ای ــا غیرهم سطح س ــازی و ی ــوص هم سطح س خص
ــت. ــروژه اس ــن پ ــازی ای ــر هم سطح س ــم ب ــاً تصمی ــه فع ــود دارد ک ــر وج نظ

ــرای  ــه تشــکیل ســتاد مناسب ســازی فضاهــای شــهری ب ــان ب شــهردار کرم
افــراد دارای معلولیــت در شــهرداری کرمــان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: تاکنــون، 
ــر شــهری و بوســتان ها  اقدامــات قابــل توجهــی در حــوزة مناسب ســازی معاب

بــرای ســهولت تــردد معلــوالن انجــام شــده اســت.
عالــم زاده همچنیــن نارون هــای بلــوار جمهوری اســامی را بخشــی از حافظــۀ 
ــامی،  ــوار جمهوری اس ــرای بل ــت: ب ــت و گف ــان دانس ــردم کرم ــی م تاریخ

جلســات متعــددی بــا کارشناســان مختلــف برگــزار شــده اســت.
وی افــزود: یکــی از اقدامــات در ایــن زمینــه، کاشــت نارون هــای جدیــد اســت 

تــا پــس از چندســال، ایــن بلــوار بــه وضعیــت گذشــتۀ خــود برگــردد.
ــا، از  ــام حوزه ه ــوازن در تم ــعۀ مت ــه توس ــان این ک ــا بی ــان ب ــهردار کرم ش
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــهری ب ــت ش ــن دورة مدیری ــا در ای ــن برنامه ه مهم تری
در ایــن دوره تــاش کــرده ام تمــام مناطــق شــهری کرمــان به طــور متــوازن 

ــا شــاهد مهاجــرت درون شــهری نباشــیم. ــد ت ــدا کن توســعه پی
 

راه اندازی فرهنگ سرای ورزش و تفریحات سالم شهرداری
معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ــه اقدامــات شــهرداری کرمــان در  ــا اشــاره ب کرمــان هــم در ایــن نشســت ب
حــوزة افــراد دارای معلولیــت گفــت: بــرای نخســتین بار، فرهنگ ســرای 
ورزش و تفریحــات ســالم شــهرداری کرمــان در حــال راه انــدازی اســت 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه ورزش اف ــرا ب ــن فرهنگ س ــت ای ــی از فعالی ــه بخش ک

ــت. ــد یاف اختصــاص خواه
ــوان  ــا عن ــان گردشــگری ب ــت راهنمای ــن از فعالی ــد جهانشــاهی همچنی محم
ــان و  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ــامت« ب ــان س »راهنمای
ــر داد  ــتان خب ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می
ــه  ــان ســامت« ب ــا، »راهنمای ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
آگاهــی دادن بــه شــهروندان در رابطــه بــا پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا 

می پردازنــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــان هــم ب ــت خدمــات شــهری شــهرداری کرم سرپرســت معاون
ــاغ  ــود در ب ــات موج ــفانه حیوان ــت: متأس ــان گف ــش کرم ــاغ وح ــی ب تعطیل
وحــش کرمــان، در شــرایط مناســبی نگهــداری نمی شــدند؛ بنابرایــن، تصمیــم 

ــاغ وحــش گرفتــه شــد. ــر تعطیلــی ایــن ب ب
ایمــان ســیف الهی افــزود: تعــداد زیــادی از ایــن حیوانــات متعلــق بــه محیــط 

زیســت بــود کــه بــه ایــن ســازمان تحویــل داده شــد.
وی در خصــوص ســاماندهی کارتن خواب هــا و کــودکان کار نیــز گفــت: 
ــتی و  ــازمان بهزیس ــه س ــا ازجمل ــتگاه ه ــایر دس ــهرداری، س ــر ش ــاوه ب ع
ــکاری  ــا هم ــه ب ــد ک ــئولیت دارن ــه مس ــن زمین ــم در ای ــی ه ــروی انتظام نی
ــده اســت. ــه انجــام ش ــن زمین ــی در ای ــات مطلوب ــتگاه های مســئول، اقدام دس

ــال را  ــا و فع ــۀ پوی ــک جامع ــود ی ــان وج ــس شــورای اســامی شــهر کرم ریی
ــه  ــف جامع ــای مختل ــال در عرصه ه ــا و فع ــانه های پوی ــتن رس ــرو داش در گ

ــت. دانس
بــه گــزارش کرمان آنایــن، محمــد فرشــاد در نشســت هم اندیشــی بــا اصحــاب 
ــه  ــان شــهردار برگــزار شــد، ب ــا حضــور شــهردار کرمــان و معاون رســانه کــه ب
نقــش و جایــگاه رســانه ها به عنــوان پــل ارتباطــی بیــن مــردم و شــهرداری در 
ــا رصــد  زمینــه اطاع رســانی و آگاهی بخشــی اشــاره کــرد و گفــت: رســانه ها ب

کــردن مســایل و مشــکات جامعــه و انتقــال نظــرات و پیشــنهادات مــردم بــه 
مســئوالن، نقــش اساســی در تحقــق توســعۀ پایــدار ایفــا می کننــد.

وی ایجــاد تعامــل دوســویه و ســازنده بــا هــدف هم افزایــی و توســعۀ همه جانبــه 
را راهبــرد شــورا و شــهرداری در حــوزة رســانه ها دانســت و افــزود: خوشــبختانه 
تعامــل و همــکاری خوبــی بیــن رســانه ها و شــورا و شــهرداری وجــود دارد و در 
ــان  ــوان دیده ب ــهری، به عن ــور ش ــانی ام ــتای اطاع رس ــانه ها در راس ــع رس واق
پویــا و فعــال جامعــه در انعــکاس اخبــار شــهری و نقــد منصفانــه امــور شــهری، 
ــت  ــن ظرفی ــه از ای ــی ک ــژه ای هســتند و در صورت ــگاه وی ــت و جای دارای اهمی
ــع  ــه نحــو مناســب و شایســته اســتفاده شــود، در شناســایی و رف و پتانســیل ب

مشــکات شــهروندان و توســعه و ارتقــای شــهر بســیار کارســاز خواهــد بــود.
ــا،  ــا، توانمندی ه ــکاس فعالیت ه ــا انع ــد ب ــانه ها می توانن ــه داد: رس ــاد ادام فرش
ــع و مشــکات موجــود،  ــی موان ــان اصول ــات شــهرداری و بی قابلیت هــا و اقدام

بســتر توســعه، عمــران و آبادانــی شــهر را همــوار ســازند.
ــردم  ــط م ــای آن توس ــه اعض ــت ک ــهری دانس ــان ش ــک پارلم ــورا را ی وی ش
ــوب  ــی را در چارچ ــای اجرای ــز کاره ــهرداری نی ــت: ش ــود و گف ــاب می ش انتخ

ــد. ــام می ده ــورا انج ــات ش ــرم و مصوب ــنهادات م ــه و پیش ــه، بودج برنام
ــهر  ــی در ش ــای عمران ــات و فعالیت ه ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــه، ب ــاد در ادام فرش
ــات و  ــی از مطالب ــوان یک ــر به عن ــری معاب ــفالت و لکه گی ــت: آس ــان گف کرم

ــن  ــت و همچنی ــام اس ــال انج ــت در ح ــا جدی ــردم ب ــادی م ــته های بنی خواس
ــی از  ــوان یک ــا به عن ــداث پارکینگ ه ــۀ اح ــارکت در زمین ــزی و مش برنامه ری

ــرار دارد. ــهرداری ق ــورا و ش ــۀ کاری ش ــهر، در برنام ــای ش ــاز ه نی
وی افــزود: شــورای اســامی شــهر ســعی دارد در یــک فضــای کارشناسی شــده 
ــی،  ــای عمران ــرای پروژه ه ــرای اج ــتر الزم ب ــردن بس ــم ک ــا فراه ــفاف، ب و ش

شــهرداری را یــاری کنــد.
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــدار ش ــع پای ــه و مناب ــه، بودج ــیون برنام ــس کمیس ریی
ــوق  ــظ حق ــردم، حف ــات م ــه مطالب ــه ب ــت توج ــن نشس ــز در ای ــان نی کرم
شــهروندان، انعــکاس دقیــق اقدامــات و فعالیت هــای مجموعــۀ مدیریــت 
شــهری، همــراه بــا آگاهی بخشــی و فرهنگ ســازی و انتقــال نظــرات و 
پیشــنهادات ســازنده ازســوی رســانه ها را گامــی مؤثــر در جهــت تحقــق اهــداف 

ــت. ــهری دانس ــت ش مدیری
حســین چناریــان افــزود: از ابتــدای فعالیــت شــورای پنجــم، مبنــای کار 
براســاس توجــه و تأکیــد بــر مصوباتــی اســت کــه مبنــای قانونــی، تخصصــی و 
کارشناســی دارد و وظیفــه شــورا، سیاســت گذاری و مصوبــات مــورد نیــاز شــهر 

ــهروندان اســت. و ش
ــه دور  ــود را ب ــاش خ ــن دوره ت ــورا در ای ــاس ش ــن اس ــر همی ــزود: ب وی اف
ــهری  ــران ش ــعه و عم ــر توس ــی، ب ــای سیاس ــه گرایش ه ــه ب ــه توج از هرگون

ــت. ــرده اس ــز ک متمرک
ــی،  ــع مال ــا بیــان این کــه شــورا ســه موضــوع نیــروی انســانی، مناب چناریــان ب
ــزود:  ــد و اف ــهری می دان ــور ش ــت در ام ــل موفقی ــص را عام ــت و تخص مدیری
ــم  ــه ه ــی ک ــدی کارهای ــه اولویت بن ــه ب ــا توج ــت ب ــن اس ــر ای ــا ب ــاش م ت
خواســتۀ مــردم و هــم نیــاز شــهر اســت، مطالبــات و خواســته هایی کــه بــرای 

ــد اســت، اجرایــی شــود. شــهر و شــهروندان مفی
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 هر بار مرورش بکنم باز قشنگ است
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توسط شهردار کرمان بخشی از اقدامات شهرداری تشریح شد:

از به روز کردن حقوق کارکنان، تا تکمیل پروژه های نیمه تمام و افزایش 400 درصدی درآمدها   
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