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مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت :سامانه بارشی جدید از امروز پنجشنبه وارد استان
فارس میشود .رحیم آزادی در گفتوگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به اینکه سامانه جدید بارشی
در مسیر استان فارس است ،تأکید کرد :این سامانه امروز پنجشنبه نواحی غرب و شمال شرق
استان را تا روز جمعه تحت پوشش بارش باران و برف قرار میدهد .وی تصریح کرد :با ورود
این سامانه احتمال آبگرفتگی ،لغزنده شدن جادهها و بارش برف در نواحی سردسیر وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد :اعالم اخطارهای الزم به شهرستانهای مربوطه
داده شده تا پیشبینیها برای رفع مشکالت انجام شود.
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از صبح تا شب اغلب مشاهدهگر
چهرههای عبوس و اخمو هستیم
و افراد شاد و خندان را بهندرت
میبینیم .خیابانها و جادهها مملو
از رانندههایی است که گویی
پشت خودروهای جنگی نشستهاند
و دیگران را دشمن میپندارند
و تمام تالش خود را مصروف
تقابل و درگیری ،لجولجبازی و...
میکنند و ساعتهای طوالنی از
عمر گرانبهای خود را به کجخلقی،
تلخی و سختی میگذرانند.
در چند قدمی ورود به اماکنی نظیر
بانکها با افرادی مواجه میشویم
که عجوالنه سعی میکنند با
دیگران مسابقه بگذارند تا زودتر به
باجه بانک برسند و در این رابطه
نیز هیچگونه توجهی نسبت به
حرمتهایی که پیشتر نگهداشته
میشد ،نمیکنند و پیر و جوان ،زن
باردار و مرد سالمند و ...برای آنان
هیچ معنا و مفهومی ندارد.
همچنین خریدوفروشهایی که
در فروشگاهها و واحدها و مراکز
عرضه کاال ،اقالم و اجناس صورت
میگیرد ،همراه با بدبینیهایی است
که گاهی منجر به درگیریهای
لفظی و حتی فیزیکی میشود و

اوقات بسیاری را به کام طرفین تلخ
میکند.
در مراجعه به ادارهها ،سازمانها
و دستگاههای مسئول نیز اغلب با
چهرههای درهم و گرفتهای مواجه
میشویم که انگار هرگز انتظار
مراجعه اربابرجوع را نداشتهاند،
گویی مراجعهکننده بالیی آسمانی
و ناگهانی است که بر سر آنان
فرود میآید!
این وضعیت که عوامل
بهوجودآورنده آن بیشتر فرهنگی
و اقتصادی است ،خنده را از
لبها فراری داده و جای آن را
اخم تلخی نشانده که همواره و
پیوسته قابلانتقال به یکدیگر است
و عواقب وخیم بسیاری را نیز در
پی دارد که ازجمله آنها میتوان
به شیوع بیماریهای متعدد جسمی
و روانی اشاره کرد.
و اما در این گیرودار تلخ و سخت
نیز برخی که در اسارت باورهای
غلط و مخوف گرفتار شدهاند ،با
تحریف و تغییر آنچه در آموزههای
دینی و مذهبی آمده است ،گریه
و غم را ترویج و خنده و نشاط را
تقبیح و حال عالم و آدم را خراب
میکنند.

سال
بیست و چهارم

از هر دری کالمی

سرپرست سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان فارس از
صدور  ۳۱پروانه بهرهبرداری
معدن در این استان از ابتدای سال
تاکنون خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی صنعت و معدن
استان فارس ،فریبرز رضازاده
اظهار داشت :بر اساس ماده 14
قانون معادن کشور ،دارنده پروانه
بهرهبرداری باید درصدی از بهای
ماده معدنی موضوع پروانه را به
نرخ روز بهعنوان حقوق دولتی به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پرداخت کند بنابراین مطابق قانون
معادن ،بهرهبرداران تمامی معادن
بزرگ یا کوچک با هر نوع ماده
معدنی مشمول پرداخت حقوق
دولتی هستند.
وی گفت :بر اساس آمار عملکرد
ارائه شده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در ششماهه اول
سال  1397استان فارس با سهم 3
درصدی در رتبه  8کشوری در
وصول حقوق دولتی معادن قرار
دارد.
رضازاده با اشاره به اینکه میزان
وصول حقوق دولتی معادن به
شرایط فعالیت معادن وابسته
است ،بیان کرد :در وضعیت
رکود اقتصاد بهویژه در صنعت
ساختمان ،دریافت حقوق دولتی به
لحاظ کاهش نقدینگی بهرهبرداران
با مشکل مواجه میشود ،همچنان
که طی سالهای گذشته کاهش
قیمت مواد معدنی و رکود در
بخش عمرانی کشور تقاضای مواد
معدنی را تا حدی کاهش داده
است.
سرپرست سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان فارس عنوان کرد:
همه معادن استان مشمول پرداخت
حقوق دولتی میشوند بنابراین
بهرهبردارانی که حقوق دولتی
خود را بهموقع پرداخت نمیکنند
مشمول جریمه دیرکرد یا ابطال
پروانه بهرهبرداری میشوند که
این جریمه بهصورت ساالنه
محاسبه و ابالغ میشود.
وی گفت :در ایران معادن همانند
جنگل ،دریا و مرتع جزء انفال
محسوب میشوند و در هیچ
شرایطی مالکیت آنان به بهرهبردار
واگذار نمیشود و بر اساس قانون
معادن ،بهرهبردار شخص حقیقی
یا حقوقی اعم از دولتی ،تعاونی و
خصوصی است که دارای پروانه
بهرهبرداری از وزارت صنعت،

معدن و تجارت است.
رضازاده تصریح کرد :ضوابط
تعیین زمان و میزان درصد یادشده
با توجه به عوامل مؤثری همچون
محل و موقعیت معدن ،شرایط
و موقعیت منطقه ،میزان و نوع
کانهآرایی ،وضعیت ذخیره معدنی،
روش استخراج ،تعهدات و سود
ترجیحی بهرهبردار در آییننامه
اجرائی این قانون مشخص میشود.
وی افزود :ذخایر عظیم مواد
معدنی غیرفلزی ،خاکهای نسوز
و صنعتی ،سنگ مرمریت و مواد
معدنی فلزی که در چند سال اخیر
مورد اکتشاف و استخراج قرار
گرفتهاند ،نشان میدهد که این
استان از جایگاه مناسبی برای
انجام فعالیتهای معدنی دارای
مزیت نسبی برای سرمایهگذاری
برخوردار است.
سرپرست سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان فارس نیز از صدور
 31فقره پروانه بهرهداری معدن در
استان از ابتدای سال تاکنون خبر
داد و گفت :تعداد  31فقره پروانه
بهرهبرداری معدنی با ظرفیت
استخراج اسمی یکمیلیون و 70
هزار تن با ذخیره قطعی یکمیلیون
و  463هزار تن صادر شده است.
وی بابیان اینکه برای بهرهبرداری
از این معادن بیش از  302میلیارد
ریال سرمایهگذاری انجام شده
است اظهار داشت :با بهرهبرداری
از این معادن برای  245نفر فرصت
زمینه اشتغال ایجاد شده است.
رضازاده گفت :در استان فارس 23
نوع ماده معدنی مانند سنگآهک،
مارن ،سنگ گچ ،مرمریت ،سنگ
چینی ،خاک نسوز ،خاک صنعتی،
نمک آبی و سنگی ،سیلیس،
کوارتزیت ،منگنز ،سرب ،روی،
کرومیت ،باریت ،سنگآهن ،مس
در حال بهرهبرداری است.
سرپرست سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان فارس بیان کرد :این
استان درزمینه استخراج انواع خاک
نسوز و صنعتی ،میزان ذخایر گچ،
دولومیت ،التریت نیکلدار و غیره
در کشور رتبه نخست را دارد.
وی گفت :با کمک و بهرهگیری
از توانبخش خصوصی و نیز
حمایت دولت و صاحبنظران
حوزه فعالیتهای اقتصادی در
راستای گسترش سرمایهگذاری
و جذب سرمایهگذار ،افزایش
صادرات ،جذب توریست و ایجاد
اشتغال مولد رشد چشمگیری در
همه ابعاد استان فراهم میشود.

 ۳۱پروانه بهرهبرداری معدن در سال ۹۷
در فارس صادر شد

استاندار فارس گفت :بخشی از
مشکالت اقتصادی کشور به دلیل
خود تحریمیها است که امیدوارم
با برگزاری جلسات شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
شاهد رفع مشکالت باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،عنایتاهلل
رحیمی در جلسه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی تأکید کرد:
قبل از اینکه دچار تحریمهای خارجی
باشیم با یکسری خود تحریمیهای
داخلی مواجه هستیم که برای رفع این
خود تحریمیها نیازمند گفتوگو و
مذاکره هستیم.
وی یادآور شد :همکاری و هماهنگی
میان بخش خصوصی و دولتی بهطور

حتم میتواند موانع را برطرف و
توسعه استان فارس را رقم بزند که
در این راستا تاکنون فعالیتهای
مناسبی انجام شده است.
استاندار فارس تصریح کرد:
تشکیل و برگزاری جلسات شورای
گفتوگو در جهت رفع موانع و

مشکالت است که امیدوارم با ادامه
این روند شاهد رفع بروکراسیهای
موجود در راه بخش خصوصی باشیم.
رحیمی یادآور شد :اقتصادی که
توسط دولت اداره و مدیریت شود
بهطور حتم با مشکل مواجه میشود به
همین دلیل باید حرکت و تالش را به

بخش خصوصی واگذار کنیم.
استاندار فارس افزود :باید موارد
اجرایی و تصدیگریها را تا آنجا
که امکان دارد به سمت بخش
خصوصی سوق دهیم چراکه عملکرد
بخش خصوصی با پیچیدگیهایی که
در بروکراسی اداری ما وجود دارد
قابلمقایسه نیست و آنها میتوانند
مباحث را سریعتر به نتیجه برسانند و
سودآوری را افزایش دهند.
رحیمی تأکید کرد :طی این جلسات
مشکالت بخش خصوصی مطرح
میشود و امیدوارم بتوانیم با رفع
چالشهای پیش روی اقتصاد ،سهم
اندکی در توسعه اجتماعی و اقتصادی
استان فارس داشته باشیم.

استاندار بوشهر گفت :رئیسجمهور
روز یکشنبه  26اسفند سال جاری
مهمان مردم استان بوشهر است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
اداره کل روابط عمومی استانداری
بوشهر ،عبدالکریم گراوند در
آیین افتتاح چند پروژه عمرانی در
شهرستان کنگان با اشاره به سفر
هفته آینده رئیسجمهور به استان
بوشهر اظهار داشت :با برنامهریزی
صورت گرفته ،رئیسجمهور روز
یکشنبه  26اسفند سال جاری مهمان

مردم خونگرم استان بوشهر است.
وی افزود :رئیسجمهور پس از
ورود به فرودگاه عسلویه ،بالفاصله
به سمت محل دیدار مردمی حرکت
میکند و پسازآن نیز افتتاح
پروژههای وزارت نفت و همچنین
افتتاح پروژههای استانی انجام
میشود.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد:
جلسه شورای اداری استان نیز با
حضور رئیسجمهور و اعضای
هیئت دولت در کنگان برگزار

میشود.
گراوند یادآور شد :به فضل خدا این
سفر برکات ارزشمندی برای مردم
نقاط مختلف استان دارد و خبرهای
خوبی برای مردم داریم.
استاندار بوشهر همچنین با اشاره به
پروژههایی که در شهرستان کنگان
افتتاح شدند نیز بیان کرد :بیش از
 440میلیارد ریال پروژه در این
شهرستان مورد بهرهبرداری قرار
گرفتند.
گراوند ابراز داشت :افتتاح پارک

بزرگ ساحلی بنک ،افتتاح ساختمان
کمیته امداد کنگان ،افتتاح طرحهای
آبخیزداری و چند پروژه عمران
شهری در بندر کنگان ازجمله این
پروژه است.
وی افزود :از همه توان و ظرفیت
موجود برای بهبود خدماترسانی
به مردم استفاده میکنیم و از
مسئوالن نیز انتظار دارم بهصورت
شبانهروزی و با همه توان برای
جلب رضایتمندی مردم گام
بردارند.

 26ماه جاری؛
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مدیر گروه سالمت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

مدیر گروه سالمت محیط معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شیراز از ممنوعیت استفاده از ظروف
یکبارمصرف پالستیکی در مراکز
غذایی استان و کالنشهر شیراز خبر
داد.
سیامک شمس در گفتوگو با
خبرنگار تسنیم در شیراز ،با اشاره
به ممنوعیت استفاده از ظروف
یکبارمصرف در پزندگیها اظهار
داشت :ممنوعیت به کار گرفتن
ظروف یکبارمصرف پالستیکی در
صنوف حساس در سطح شهر شیراز
مدنظر است و با گذر زمان شامل
تمامی صنوف میشود و اجرای این
قانون از یکم اسفندماه اجرایی شده
است.
وی بابیان اینکه اقدامات زیادی

برای ممنوعیت استفاده از ظروف
یکبارمصرف پالستیکی در
بستهبندی مواد غذایی انجام شده
است ،گفت :این روند نتیجهبخش
نبوده است و با توجه به استفاده زیاد
از این ظروف ،موضوع به شکل ویژه
در جلسهای طرح و بررسی شد.
شمس با اشاره به فرهنگسازی
و اطالعرسانیها درباره عدم
بهکارگیری ظروف یکبارمصرف
بیان کرد :با توجه به اجرایی شدن

این طرح ،تیمهای نظارتی مشترک
از صنوف مرتبط بازدید میکنند
تا در صورت استفاده از ظروف
یکبارمصرف پالستیکی برای
عرضه مواد غذایی داغ مراحل قانونی
برخورد با متخلفان طی شود.
مدیر گروه سالمت محیط معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شیراز با تأکید بر آثار سرطانزایی
استفاده از ظروف یکبارمصرف
پالستیکی برای نگهداری مواد

غذایی داغ گفت :از یکم اسفند تا
شانزدهم فروردین  98این طرح ادامه
دارد که در قالب آن تمامی مراکز
تهیه ،توزیع و فروش مواد غذایی و
اماکن حساس زیر نظر برنامه تشدید
نظارتهای بهداشتی قرار میگیرند.
شمس با اشاره به  245هزار و 393
مورد بازرسی بهداشتی از مراکز
غذایی و اماکن عمومی گفت:
 400بازرس در قالب تیمهای دو
یا چندنفره و کشیک ثابت و سیار،
در تمام ایام هفته و روزهای تعطیل
فعالیت دارند.
وی از شهروندان خواست در صورت
مشاهده هرگونه تخلف با استفاده از
سامانه بهداشت  190موضوعات خود
را مطرح کنند تا در کمترین زمان
رسیدگی شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی فارس با اشاره
به منحنی سینوسی در محصوالت
کشاورزی گفت :این منحنی
حکایت از این دارد که باید نسبت
به برنامه کشت در مناطق مختلف
حساستر باشیم.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس،
محمدصادق حمیدیان در جلسه
مفاد اجرایی شیوهنامه ممنوعیت و
محدودیت کشت برنج که در اتاق
بازرگانی فارس برگزار شد ،بابیان
اینکه بحران آب و خشکسالی در
کشور منتج به ایجاد روشهای
محدودیتی خاصی در نقاط ویژهای
شده است ،اظهار داشت :با توجه
به حجم آب مصرفی این محصول،
محدودیت و ممنوعیت کشت برنج
در  14استان اعمال میشود و در
استانهای گیالن و مازندران هم با
کاهش  23درصدی همراه خواهد
شد .وی بابیان اینکه هنوز این
بخشنامه اجرایی نشده روشهای
دور زدن آن تحت عنوان خشک
کاری در مناطق خاص مطرح شده
است ،بیان کرد :این موضوع نباید
محل دور زدن شیوهنامه قرار گیرد
درحالیکه چند نفر از نمایندگان
مجلس نیز در این زمینه صحبت
کردهاند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان
فارس با اشاره به اینکه از 620
هزار هکتار باید به  480هزار هکتار
کاهش پیدا کند ،افزود :این اقدام

در استانهایی انجام میشود که
مشکل کمآبی دارند و کارگروه
سازگاری با کمآبی در سطح ملی
به سازمانهای مرتبط ازجمله جهاد
کشاورزی ،آب منطقهای و ...ابالغ
کرده است.
حمیدیان ادامه داد :اینکه اراده ملی
در قاطبه تولیدکنندگان ایجاد کنیم
و موضوع به سمتی برود که به
وضعیت حفظ و پایداری آبهای
زیرزمینی کمک کند ،حائز اهمیت
است.
وی بابیان اینکه انگیزه اصلی
درکشت برنج را عملکرد اقتصادی
واحد سطح برنج میدانیم ،عنوان
کرد :باید مشخص شود که در
مقام مقایسه با سایر محصوالتی که
کشت میشود ،این سودآوری به چه
حدی است تا بتوانیم این سودآوری
را به بقیه محصوالت مشابه که آب
کمتری میخواهد ،تسری دهیم.
حمیدیان با انتقاد از اینکه با دو برابر
شدن قیمت محصوالت کشاورزی
ممنوعیت و محدودیت صادرات
ایجاد میشود ،افزود :دولت در
بسیاری از موارد قیمتهای را تا
چندین برابر افزایش میدهد پس
چرا تا قیمت گوجه و خیار و هر
محصولی افزایش پیدا میکند نامه
ممنوعیت صادراتش مطرح میشود
مگر اینها چه سهم بزرگی از هزینه
خواروبار را دارند.
وی اضافه کرد :اگر قیمت یکی از
محصوالت افزایش پیدا کند ،این
کشتها جایگزین کشتهای آب

برقرار میگیرد و سود اقتصادی آن
نیز شامل حال کشاورزان میشود و
باید نسبت به تشویق و ترغیب در
حوزه کشت هم توجه ویژه داشته
باشد.
در این جلسه عبدالنبی نجیبی معاون
قضایی دادگستری استان فارس نیز
با اشاره به اینکه برای اجرای این
طرح باید کارهای فرهنگی مقدم بر
کارهای قضایی باشد ،گفت :اگر
مردم و بزرگان هر منطقه از فواید و
علت اجرای طرح آگاه شوند ،اجرای
طرح با توفیق بیشتری همراه است.
وی بابیان اینکه باید با کارهای
فرهنگی مردم را برای اجرای این
شیوهنامه آماده و اقناع کرد ،اظهار
داشت :باید بهگونهای عمل شود که
احساس تبعیض و بیعدالتی در مردم
ایجاد نشود.
نجیبی با مهم دانستن بحثهای
قضایی و انتظامی افزود :دستگاه
قضایی و دادستانهای هر شهرستان
مکلف به همکاری هستند اما
پیشگیری و برخورد باید آخرین
مرحله و راهکار باشد چراکه این
امر سبب حرمان و احساس کینه
و ناراحتی در مردم میشود .وی با
اشاره به قانون توزیع عادالنه آب
و مواد این قانون بیان کرد :در
این قانون قید شده که پروندههای
مربوط به آب با قید فوریت و
سرعت رسیدگی شود.
وی بابیان اینکه جرم آب و استفاده
غیرمجاز از آن جرم اجتماعی است،
عنوان کرد :راهبرد ما در بحث جرم

اجتماعی ،پیشگیری ،روشهای
غیر قضایی و غیر انتظامی است
و اگر دوستان طرحهایی در این
حوزه دارند به شورای حفظ حقوق
بیتالمال استان فارس پیشنهاد دهند.
معاون قضایی دادگستری استان
فارس با اشاره به اینکه برای اجرای
طرح باید همه دستگاههای مرتبط
هماهنگ عمل کنند ،تصریح کرد:
برای موفقیت یک طرح باید همه
ابعاد طرح با همکاری همه دستگاهها
اجرایی شود.
در این جلسه حسین پژمان معاون
بهبود تولیدات گیاهی جهاد
کشاورزی فارس هم گفت :در این
حدود پنج سال اخیر بحث ممنوعیت
کشت برنج هدف آرمانی بوده است
که تاکنون محقق نشده است اما
اجرای این موضوع همچنان دنبال
میشود.
وی با اشاره به وضعیت کشت برنج
در استان فارس گفت :از سال  86تا
 97سطح زیر کشت برنج در استان
فارس از  46هزار هکتار به  20هزار
و  600هکتار رسیده که بهصورت
تقریبی حدود  50درصد کاهش
داشته است.
پژمان بابیان اینکه بانک اطالعاتی
شلتوککاران استان فارس در
سازمان جهاد کشاورزی تهیه شده
است ،افزود :در حال حاضر 116
کارخانه شالکوبی در استان فارس با
ظرفیت  251هزار تن و اشتغالزایی
 402نفر بهصورت مستقیم فعال
است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی فارس تأکید کرد؛

هشداری درخصوص تغییر جایگاه
زن و شوهر
از دیرباز تاکنون زنان و مردان
همواره بر اساس هویت جنسیشان
وظایف و نقشهایی بر عهده
داشتهاند ،اما با تغییر سبک زندگی،
کلیشههای جنسیتی در نقشها
کمرنگتر شد ،در همین راستا یک
روانشناس میگوید :در شرایطی
هستیم که وظایف خانه میان برخی
زوجین معکوس شده ،بهطوریکه
برخی زنان منبع درآمد هستند و
برخی مردان از دیدگاه سنتی در
خانه فعالیت میکنند ،این تغییر
جایگاه بر روی روحیه و صفات
روانی آنها اثرگذار است و آنها را
در قالب معکوس جنسیتی ،رکود و
افسردگی قرار میدهد.
مژگان نیکنام در گفتوگو با
ایسنا ،بابیان اینکه بهطورکلی
انسانها دارای هویت جنسی و
نقشبندی جنسی هستند ،معتقد
است :نقشبندی جنسی ،موضوعی
است که افراد بر اساس عملکردها،
فرهنگ و موقعیت اجتماعی درون
نقشهای مردانگی و زنانگی خود
فرو میروند .در کشورهایی که
کلیشههای جنسیتی مانند فقط زنان
در خانه کار میکند و یا مردان
نباید گریه کنند بسیار قوی است،
صفات روانی مردانگی و زنانگی نیز
قدرتمند است .این عضو هیئتعلمی
دانشگاه با اشاره به ارزیابی نقشبندی
جنسیتی در جامعه مدرن میگوید:

با رشد اجتماعی زنان ،همگام با
مردان در جامعه و با خروج جامعه
از دیدگاههای سنتی ،کلیشههای
جنسیتی نیز در جامعه کمرنگ شده
است ،لذا باید دیدگاههای سنتی و
تقسیمبندی وظایف نیز بهصورت
مرزبندی بهطور کامل رفع شود.
با توجه به رشد شرایط میبینیم
که برخی زنان رشد اجتماعی
بیشازحدی پیداکردهاند و مردان نیز
کمتر از زنان موفقیتهای اجتماعی
کسب کردهاند ،همین رشد معکوس
باعث شده وظایف نیز معکوس
شود ،بهطوریکه برخی زنان منبع
درآمد هستند و برخی مردان در
تقسیمبندی زنانگی در دیدگاه سنتی
در خانه فعالیت میکنند.
بنا بر اظهارات نیکنام ،تبدیل و
معکوس شدن وظایف ازنظر روانی
تأثیرات منفی متعددی بر روحیه
زوجین میگذارد ،با توجه به نوع
طبیعت بدن انسانها ،زوجین باید بر
اساس نوع جنسیت وظایف خود را
بهدرستی انجام دهند ،چراکه نیروی
بدنی زنان برای تربیت فرزندان
و مراقبت از آنها و نیروی بدنی
مردان جهت تأمین معیشت خانواده
شکلگرفته است ،البته این موضوع
باعث نمیشود که مردان در خانه
نقشآفرینی نکنند و یا زنان نتوانند
از توانایی خود جهت کار کردن در
خارج از منزل استفاده نکنند.

نصب نشانی مراکز درمانی در ورودی
شهرها برای نوروز ۹۸

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی
از تشکیل ستاد نوروزی مدیریت
درمان در این معاونت و اداره کل
درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی
در ایام نوروز سال  ۹۸خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر مهدی
درخشان تشکیل این ستاد را بهمنظور
اجرای هرچه بهتر طرح آمادهباش
نوروزی مراکز درمانی سازمان
تأمین اجتماعی دانست و افزود :ستاد
نوروزی مدیریت درمان در تمامی
استانها با هماهنگی دانشگاههای
علوم پزشکی به فعالیت میپردازد.
وی بابیان اینکه در ایام نوروز شاهد
افزایش مسافرت هستیم و ممکن
است برخی افراد در طول مسافرت
به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند،
ادامه داد :برای خدمترسانی مناسب
به مسافران نوروزی در مراکز
درمانی و بیمارستانهای سازمان
تأمین اجتماعی پیشبینیهای الزم
انجام شده و در استانهای مقصد نیز
آمادگی کامل به وجود آمده است.

درخشان از نصب پالکاردهای
اطالعرسانی به مسافران نوروزی در
شهرهای مختلف خبر داد و گفت:
برای اطالع مسافران از نشانی مراکز
درمانی تأمین اجتماعی این پالکاردها
در ورودی شهرها نصب میشود.
وی بر حضور پزشکان کشیک در
تمامی بیمارستانها و ستاد مدیریت
درمان سراسر کشور تأکید کرد
و گفت :سایر پزشکان نیز برای
خدمترسانی به بیماران در دسترس
خواهند بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی
سازمان تأمین اجتماعی ،معاون درمان
سازمان تأمین اجتماعی پذیرش
بیماران در ایام غیر تعطیل نوروزی
را نیز همچون روال جاری برشمرد
و افزود :امیدواریم با فعالیت مطلوب
مراکز درمانی تأمین اجتماعی شاهد
رضایتمندی بیمهشدگان باشیم و
امکان دسترسی کامل بیماران به
خدمات درمانی در این ایام فراهم
شود.

یک روانشناس معتقد است،
دیدن لبخند دیگران در اول صبح
موجب میشود تا انرژی در خود
فرد و طرف مقابل افزایش یابد.
الهام صدرایی در گفتوگو با
خبرنگار ایسنا توضیح داد :برخی
از افراد میگویند چرا باید بیدلیل
لبخند زد این حرف در حالی
است که برخی از افراد بیدلیل
اول صبح ناراحتاند و این مسئله
موجب میشود تا اطرافیان آن
شخص نیز ناخودآگاه دچار افت
انرژی شوند.
وی بابیان اینکه بیدلیل لبخند
زدن موجب میشود حال خوب
به دیگران منتقل شود ،اظهار
کرد :حتی اگر بیدلیل لبخندی
بر روی لب بنشیند موج میشود
تا عضالت صورت به مغز دستور
دهد که حال شخص خوب است و
بهصورت ناخودآگاه انرژی مثبت
در شخص ایجاد میشود.
به گفته این روانشناس ،لبخند

زدن و حال خوب در اول صبح
بهخصوص برای افرادی که شاغل
هستند موجب میشود تا با دیگران
و اربابرجوع خود برخورد
مناسبی داشته باشند و روز را برای
خود و دیگران سخت نکنند.
صدرایی با اشاره به اینکه در
روانشناسی میگویند با افرادی که
نگرش منفی دارند ارتباط زیادی
برقرار نکنید ،عنوان کرد :اگر
همکار یا دوست و ...دارید که
نگرش منفی دارند در وهله نخست
او را راهنمایی کنید و اگر کمکی
برای حال بد او از دستتان برمیآید
انجام دهید اما نباید بیشازحد خود
را درگیر حال بد دیگران کرد.

چرا باید بیدلیل لبخند بزنید؟

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

