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شهرستانها
حرف مردم

ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.
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تلگرام 09033337010

▪بسیاری از رانندگان اتوبوس های زاهدان زمان زیادی مردم را در ایستگاه معطل
نگه می دارند تا ظرفیت تکمیل شود ،عالوه بر این ،برخی ها سیستم گرمایشی را
هم روشن نمی کنند!
▪برخی از روستاهای چابهار لوله کشی آب ندارد و به مردم با تانکر آبرسانی می
شود که سهمیه هر نفر هم روزانه فقط  15لیتر و بسیار کم است و جوابگو ی نیاز
آنان نیست.
▪مدارس برخی از روستاهای هیرمند قدیمی و فرسوده است و نیاز به نوسازی و
بهسازی دارد.
▪برخی از عمده فروش های زاهدان برای اجناس خود از برچسب قیمت استفاده
نمی کنند و اجناس را با قیمت باالتر از نرخ مصوب می فروشند.
▪ مدتی است که مسئوالن برنامه دارند قلیان سراها جمع شود ،اما نه تنها جمع
نمی شود بلکه بر تعداد آن در زاهدان افزوده می شود ،حتی در برخی از پارک ها
قلیان هم اجاره می دهند!
▪چند وقتی است که سیم کارت ایرانسل خود را هر روز شارژ می کنم اما روز بعد
بدون استفاده شارژ آن تمام می شود.
▪چرا از کاغذهای باطله پاکت نمی سازند تا در فروشگاه ها از نایلون و کیسه های
پالستیکی استفاده نشود و به محیط زیست آسیب نرسد؟ ساخت پاکت های
کاغذی هم برای کودکان کار ایجاد اشتغال می کند و هم بی خطر است.
▪ تلفن قسمت نوبت دهی برخی مراکز درمانی مانند بیمارستان تامین اجتماعی
زاهدان در بیشتر مواقع اشغال است و زمانی هم که در دسترس باشد کسی پاسخ
نمی دهد .اگر تعداد خطوط تلفن این مراکز درمانی کم است چرا برای افزایش
آن اقدام نمی شود؟
▪ در بوفه بعضی از مدارس زاهدان مواد غذایی فروخته می شود که مصرف آن مضر
است ،با توجه به اهمیت موضوع ،مسئوالن رسیدگی و نظارت بیشتری داشته
باشند.
▪قیمت برخی از پوشاک در مراکز خرید زاهدان باالست و نظارت چندانی بر قیمت
ها نمی شود.
▪غذای برخی از رستوران های بین راهی زاهدان کیفیت ندارد.
▪برخورد برخی از منشی های پزشکان با مراجعه کنندگان مناسب نیست.
▪برخی از داروخانه های زاهدان به بهانه این که پول خرد ندارند قرص های
استامینوفن و سرماخوردگی یا چسب زخم به مردم می دهند .این کار نوعی
توصیه به خود درمانی است!

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان:

احیای قنوات خشکیده کورین
در دست اجراست
مرمت و احیای قنوات خشکیده کورین در
ریگی
دست اجراست.
مدیر جهادکشاورزی زاهــدان به خبرنگار ما گفت :دو
رشته قنات در این منطقه مورد مرمت و احیا قرار گرفت
و برای سال آینده نیز مرمت و احیای چهار قنات دیگر
مــورد توجه قــرار دارد که  26میلیون تومان از بخش
بودجه دولتی و  30میلیون تومان دیگر از بخش مشارکت
کشاورزان در نظر گرفته شده است ،همچنین احداث
چهار استخر ذخیره آب در برنامه های اجرایی آینده در
دستور کار این سازمان قرار دارد.
«عباس اشکانی» افزود :مرمت و احیای قنوات خشکیده
در روستاهای «دهــو» و «دهــک» بخش کورین در دست
اجراست که در بازدید به عمل آمده از روند انجام کارها
ابراز رضایت می شود،همچنین در دیدار با کشاورزان
منطقه اهمیت کشت محصوالت کمتر وابسته به آب که
دارای ارزش اقتصادی خوبی است ،گوشزد و راهنمایی
های الزم برای هدایت کشاورزی به این سمت ارائه شد.
وی بیان کرد :کشت محصوالت زیره سبز ،سیر و زعفران
در برنامه الگوی کشت منطقه قرار گرفته است ،همچنین
از مزرعه دو هکتاری کشت سیر در منطقه شورو بازدید و
از وضعیت کشت این محصول اعالم رضایت شد که امید
است در سال آینده در حوزه کورین حداقل بین  30تا
 40هکتار زیرکشت این محصول قرار گیرد .وی اضافه
کــرد :همچنین بیش از  50هکتار از اراضــی زیرکشت
محصوالت زیره و پنج هکتار آن نیز زیرکشت زعفران قرار
گرفته است که هر سه محصول جزو گیاهان دارویــی و
پردرآمد و کمتر وابسته به آب بوده است و جایگزین خوبی
برای محصوالت پر مصرف آب مانند گندم ،جو و یونجه
محسوب می شود .وی تصریح کرد :بنا شد طی جلسهای
برای اطالعرسانی کشاورزان و تشویق آنان برای رونق
اشتغال منطقه و پروژههای اقتصادی برتامهریزی کنند.

دو رشته قنات
در این منطقه
مورد مرمت
قرار گرفت و
سال آینده نیز
احیای چهار قنات
دیگر مورد توجه
قرار دارد

جشنهای وحدت از شمال تا جنوب استان برگزار شد

دین و مکتب انسان ساز اسالم است که در این راستا
جشن های وحدت از شمال تا جنوب استان با همکاری
سازمان تبلیغات اسالمی در روزهای مختلف این هفته
در همه شهرها برگزار شد و با استقبال خوبی روبه رو بود.
«حسین مسگرانی» ادامــه داد :ایــن جشن ها که در

شهرستان های شمالی و جنوبی استان بر پا شد همراه با
سرودن اشعاری در وصف خاتم االنبیا (ص) بود.
وی بیان کرد :اجتماع علمای شیعه و سنی و برگزاری
محفل انس با قــرآن ،برگزاری جشن وحدت با حضور
اقشار مختلف مــردم در شهرهای مختلف و مــدارس،

آغاز برداشت خیار گلخانهای در ایرانشهر

مدیر آموزش و پرورش:

چابهار با کمبود  2هزار کالس مواجه است

چابهار دارای دو منطقه آموزش و پرورش در
شاهی
شهر چابهار و بخش دشتیاری است که برای
رسیدن به سرانه میانگین فضای آموزشی کشوری بیش از
دو هــزار کالس درس جدید و حــدود دو هــزار معلم نیاز
دارد.
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش چابهار به خبرنگار
ما گفت :سرانه فضای آموزشی در شهرستان یک متر و
 87سانتی متر مربع است که نسبت به میانگین کشوری
پنج متر و  87سانتی متر کمبود دارد« .حسن نوروزی» با
اشاره به این که در حوزه آموزش و پرورش چابهار  41هزار
دانش آموز در  290مدرسه مشغول به تحصیل هستند
ادامه داد :به دلیل جذابیت های تجاری ،گردشگری و
کیفیت آب و هوا در سال تحصیلی جدید بیش از هفت
هزار دانش آموز نسبت به سال گذشته به مــدارس این
شهرستان اضافه شدند که رشد  105درصدی را نشان
می دهد.وی ادامه داد :چابهار مشکالت فراوانی در زمینه
فضاهای نامناسب آموزشی ،مدارس دو شیفته ،کمبود
کالس درس و معلم دارد و حدود  90مدرسه در این شهر

غیر دولتی است که این آمــار نسبت به دیگر شهرهای
کشور خیلی زیاد است.وی برطرف کردن مشکالت حوزه
آمــوزش و پــرورش را خواستار شد و گفت :منطقه آزاد
تجاری -صنعتی ،اداره کل بنادر و دریانوردی ،شیالت،
نفت ،معتمدان و روحانیان ،صاحبان کارخانه های تن
ماهی ،صنایع مختلف نظیر فوالد و پتروشیمی و افراد
خیر برای ساخت حداقل  700کالس درس جدید ،تامین
تجهیزات سرمایشی ،نوسازی و تعمیر مــدارس همت
کنند تا قسمتی از مشکالت در این حوزه آموزشی مرتفع
شود .وی بیان کرد 16 :پروژه آموزشی در حال ساخت
است که با تکمیل آن ها میانگین سرانه فضای آموزشی
این شهرستان ارتقا پیدا می کند.وی خاطرنشان کرد:
مجتمع آموزشی با  24کالس در محدوده گلشهر نزدیکی
روستای کمب با  60درصــد پیشرفت فیزیکی در حال
ساخت است که در این مجتمع چهار مدرسه شش کالسه،
دو سالن ورزشــی ،دو نمازخانه و دو واحــد سرایداری
احداث می شود و می توان از آن به عنوان بزرگترین پروژه
آموزشی تاریخ چابهار نام برد.

سرانه فضای
آموزشی در
شهرستان یک
متر و  87سانتی
متر مربع است

برداشت خیار گلخانه ای از  63هکتار گلخانه در ایرانشهر آغاز
گروه شهرستان ها
شد .مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر به خبرنگار ما گفت63 :
هکتار از گلخانه های این شهرستان به کشت خیار اختصاص دارد که پس از  40روز
دوره کشت ،برداشت این محصول آغاز می شود« .حسن شاه ولی بر» با اشاره به این که
آب و هوای مساعد و شرایط اقلیمی خاص ،ایرانشهر را به گلخانه طبیعی خیار تبدیل
کرده است ادامه داد :این شهرستان از جمله مناطق مستعد تولید خیار در استان است
 .وی متوسط برداشت خیار در هر هکتار از گلخانه های این شهرستان را  150تن
اعالم کرد و افــزود :با توجه به افزایش  10درصدی کشت محصوالت گلخانه ای و
استقبال کشاورزان از کشت این محصول پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت
بیش از  10هزار تن خیار در این منطقه برداشت شود .وی ادامه داد :بیش از  500نفر
در کار تولید خیار گلخانه ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به فعالیت
هستند و برداشت محصول تا اردیبهشت ماه سال آینده افزود .وی کاهش مصرف آب،
افزایش سه برابری تولید محصول نسبت به فضای باز ،استقبال خریداران و سوددهی
باال را از دالیل استقبال کشاورزان به روی آوردن به کشت محصوالت گلخانه ای از
جمله خیار ذکر کرد و افزود :این محصول عالوه بر تامین نیاز داخل به استان های
تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی صادر می شود .وی خاطرنشان
کرد :سال گذشته کشاورزان ایرانشهر  9هزار تن خیار گلخانهای برداشت و روانه بازار
مصرف کردند به طوری که  80میلیارد ریال سود عایدشان شد.

ایجاد کارگاه های تولیدی در منطقه هامون
ضروری است

ظرفیت  1500فرصت شغلی در یک مجتمع پرورش میگو
مجتمع پــرورش میگو در رودیک
گروه شهرستان ها
چابهار ظرفیت ایجاد بیش از هزار
و  500فرصت شغلی جدید را دارد.
قائم مقام و معاون صید و بنادر ماهی گیری اداره کل
شیالت استان گفت :شهرستان های ساحلی چابهار و
کنارک به عنوان بهشت آبزی پــروری و مستعد پرورش
میگو شناخته می شود و  42هزار هکتار اراضی پرورش
میگو در مناطق گواتر ،رودیک و کنارک شناسایی شده
است« .مهرداد میرزایی» به ایرنا افزود :اقدام های الزم در
زمینه انتقال آب از دریا ،خرید پمپ آب ،ساخت اسکله،
کارخانه عمل آوری ،آماده سازی و ساخت استخرهای
پرورش میگو با پیشرفت  80درصدی در حال انجام است.
وی با بیان این که در دو سال اخیر آماده سازی زیرساخت
های مجتمع پــرورش میگو با مشارکت سرمایه گذاری
کویت آغاز شده است ،خاطرنشان کرد :این اداره کل و

سرمایه گذار بخش خصوصی برای آمــاده سازی سایت
پرورش میگو در رودیک چابهار  255میلیارد ریال سرمایه
گذاری کرده اند.
وی گفت :این سایت در مجموع با هزار و  500هکتار
زمین مستعد پرورش میگو و در قسمت های غربی 52
استخر و شرقی آن  235استخر پــرورش میگو طراحی
شده است .وی با بیان این که در مرحله نخست این طرح
قرار اســت 250هکتار آمــاده سازی شود و به زیر کشت
میگو رود ادامه داد 80 :هکتار از مرحله نخست آن آماده
شده است و در نیمه نخست سال آینده زیر کشت می رود
که در هر هکتار پرورش میگو یک اشتغال مستقیم و دو
اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود .وی ادامه داد :میگو
ارزش صادراتی ،ارز آوری ،برگشت سریع سرمایه و بازار
پسندی باالیی در مقایسه با دیگر آبزیان دارد و طول هر
دوره پرورش آن در چابهار  85روز است.

ایجاد کارگاه های تولیدی منطبق با شرایط منطقه در
گروه شهرستان ها
راستای ایجاد اشتغال پایدار ضروری است .فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج سپاه هامون به خبرنگار ما گفت :بسیج به عنوان یک نیروی مردمی
همواره در میان اقشار مختلف جامعه و با مردم است و رفع محرومیت ها و ایجاد
اشتغال بــرای کار آفرینان از سیاست های آن اســت .سرهنگ پاسدار«موسی
سنچولی» افزود :بسیج برخاسته از مردم و وابسته به خود مردم است ،از این رو
مشکالت جوانان به بسیج نیز ارتباط پیدا خواهد کرد ،بنابراین جوانان فعال هامون
باید با تالش های مستمر خود به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.
وی ادامه داد :برخی از مشکالت و معضالت مربوط به یک شهرستان خاص نیست،
بلکه به کل کشور مرتبط است که باید مسئوالن امر اقدام های جهادی بیشتری را
در دستور کار خود داشته باشند و انتقاد و مطالبه گری حق مردم است و مسئوالن
باید در راستای تحقق مطالبات به حق مردم و در راستای رفع محرومیت ها و ایجاد
اشتغال پایدار از خود تالش بیشتری نشان دهند .وی اظهار کرد :برای احیای
اقتصاد کشور و این منطقه ضرورت ایجاد کارگاه های تولیدی ،به شدت احساس
می شود ،بنا براین بسیج از افرادی که در هر حرفه ای مهارتی دارند استقبال می
کند و در راستای کارآفرینی ،آنان را مورد حمایت خود قرار می دهد.

 80درصد فضا های شهر خاش مناسب تردد معلوالن نیست

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع ارز

قیمت (ریال)

یورو

41.909

یک گرم طالی  18عیار

130.220

دالر آمریکا

35.304

یک گرم طالی  19عیار

137.450

درهم امارات

9.614

یک گرم طالی  20عیار

144.690

پوند انگلیس

47.560

یک گرم طالی  22عیار

159.170

فرانک سوئیس

35.859

یک گرم طالی  24عیار

173.630

پیش بینی جوی استان  -امروزپنجشنبه 96/9/16
نواحی شمالی

مردم استان هفته ای سرشار از شادی و
ذوالفقاری
ســرور داشتند در هفته ای که پایتخت
وحدت کشور غرق در نور و جشن بود مردم استان اعم از
شیعه و سنی از دوازدهم تا هفدهم ربیع االول به مناسبت
سالروز میالد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق
(ع) ،بــا آذیــن بندی و چراغانی میادین ،مساجد و
خیابانها و با حضور گسترده در مجالس جشن و شادی و
برگزاری برنامه های مختلف این مناسبت میمون را
جشن گرفتند.
برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع شربت و شیرینی،
جانمایی پوسترها و بنرهایی با مضمون والدت پیامبر
مهربانی و امام ششم شیعیان ،اجرای موسیقی محلی
در برخی میدان های اصلی شهرها و برگزاری آیین های
سنتی قسمتی از عشق و ارادت مردم والیتمدار سیستان
و بلوچستان به بزرگان اسالم از ابتدای هفته وحدت به
ویژه روز گذشته بود .همچنین در این هفته و به ویژه شب
و روز گذشته ،بسیاری از زوج ها ،زندگی مشترک خود را
به میمنت سالروز میالد پیامبر (ص) آغاز کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با تبریک هفته وحدت
و با اشاره به برنامه های این هفته به خبرنگار ما گفت:
هفته وحدت نماد صلح و دوستی میان پیروان راستین

دیدار با خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران ،برگزاری
شب شعر پیامبر (ص) و شعرخوانی در وصف رسول اکرم
(ص) ،نشست بصیرتی در شهرهای مختلف استان،
همایش رحمة للعالمین در چابهار ،نمایش عروسکی و
اجرای برنامه های شاد و متنوع از دیگر برنامه های هفته
وحدت بود که در استان برگزار شد.
وی به تغییر زمان برگزاری دومین کنگره بین المللی
شعر پیامبر مهربانی که قرار بود همزمان با هفته وحدت
اجرا شود اشاره کرد و افزود :به دلیل استقبال شاعران
داخلی و خارجی برای حضور در این کنگره مهلت ارسال
آثار تا  ۲۵آذر ماه تمدید شد.
وی ادامه داد :با توجه به نظر شورای سیاست گذاری
کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی با تمدید زمان
ارسال آثار تاریخ برگزاری کنگره نیز به  ۱۳و  ۱۴دی ماه
تغییر کرد .وی با بیان این که امسال گویش سیستانی
نیز به این کنگره اضافه شده است افزود :اشعار سروده
شده در دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی
زبان های فارسی ،بلوچی ،ترکی ،کردی ،عربی ،ترکمن
اردو و پشتو را در بر میگیرد ،این اشعار در دو قسمت
کالسیک و نو سروده شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه هامون:

پیشخوان
نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

سرود وحدت در سالروز میالد پیامبر رحمت

نواحی مرکزی و جنوب شرقی نواحی جنوبی

زابل ،زهک،
هیرمند ،هامون،
نیمروز

زاهدان ،نصرت آباد ،خاش،
میرجاوه ،سراوان ،سیب و
سوران ،مهرستان

ایرانشهر ،دلگان ،بزمان ،سرباز،
راسک ،نیکشهر ،قصرقند ،فنوج،
سواحل چابهار ،کنارک ،زرآباد

صاف ،یخبندان
شبانه

تداوم سرما و يخبندان شبانه

صاف  ،افزايش دما

 80درصد مبلمان شهری خاش
گروه شهرستان ها
برای تردد معلوالن مناسب نیست.
رئیس اداره بهزیستی خاش گفت :تعداد کل معلوالن
تحت پوشش این اداره در حــوزه تــوان بخشی سه هزار
و  438نفر اســت که  846نفر معلول ذهنی هستند
و ماهیانه مبلغ  90هــزار تومان مستمری دریافت می
کنند«.ادریس تمندانی» افزود 43 :معلول ضایع نخاعی
نیز ماهیانه مبلغ  150هزار تومان حق پرستاری دریافت
و دو هــزار و  549نفر نیز از خدمات توانبخشی فعال
استفاده می کنند.
وی بیان کرد :پرداخت شهریه به  46نفر از دانشجویان
معلول کــه مشغول بــه تحصیل در دانشگاه هستند و
پــرداخــت هزینه هــای انشعاب آب و بــرق معلوالن به
صورت رایگان و پرداخت کمک هزینه خوابگاه و غذا به
دانشجویان معلول مشغول به تحصیل در دانشگاه های
دولتی که شامل  9نفر و پرداخت کمک هزینه تحصیلی
به  120دانش آموز تحت پوشش از اقدام های دیگر این

اداره است.
وی توزیع وسایل کمک تــوان بخشی از قبیل ویلچر،
عصا واکر و  ...بین معلوالن ،پرداخت هزینه های درمان
معلوالن ،پرداخت هزینه های کاشت حلزون معلوالن به
مبلغ  50میلیون ریال و هزینه های پروتز و کفش طبی،
ساماندهی بیماران روانــی معافیت یکی از فرزندان
خــانــواده هــای دارای دو معلول ،اجـــرای طــرح CBR
(توانبخشی مبتنی بر جامعه) ،شناسایی  250معلول که
هیچ گونه دسترسی به خدمات بهزیستی نداشته اند با
همکاری دهیاری ها و نیاز سنجی مشکالت آن ها توسط
مدد کار و ارائــه خدمات در زمینه های متناسب سازی
محیط اشتغال ،پرداخت هزینه های درمــان هم توسط
این اداره انجام شد.وی گفت :در حوزه مسکن ساخت
 29مسکن برای خانواده های دو معلول روستایی به مبلغ
هرکدام  180میلیون ریال از طریق تفاهم نامه سه جانبه
بهزیستی بنیاد مسکن و بنیاد جانبازان انقالب اسالمی
شروع شده است.

بهرهبرداری از باسکول های الکترونیکی  ۶۰تن در چابهار
باسکول هــای الکترونیکی ۶۰
گروه شهرستان ها
تنی در بندر چابهار مــورد بهره
بـــرداری قــرار گــرفــت .مدیرکل بــنــادر و دریــانــوردی به
خبرنگار ما گفت :باسکول های الکترونیکی  ۶۰تن در
بندر استراتژیک و راهبردی شهید بهشتی چابهار مورد
بهره برداری قرار گرفت« .بهروز آقایی» افزود :از جمله
مزایای این نوع باسکول ها دقت در وزن کردن محموله ها
و قابلیت دمونتاژ و مونتاژ فوری آن است و بهره برداری از
این باسکول های جدید موجب افزایش سرعت عملیات و

جابه جایی بار در بندر چابهار می شود .وی در ادامه از
نجات پنج ماهیگیر سریالنکایی توسط کشتی غول پیکر
نفتکش ایرانی خبر داد و اظهار کرد :این ماهی گیران در
آب هــای آزاد نجات یافتند و روز گذشته تحویل بندر
چابهار شدند .وی تصریح کرد :بعد از گذشت پنج روز با
هماهنگی مرکز MRCCبندر چابهار روز گذشته از فاصله
 10مایلی چابهار توسط یــدک کش خضرا از کشتی
 STREAMتحویل گرفته شد و اقدام های الزم به منظور
اسکان و انتقال آن ها در حال انجام است.

104تنموادغذاییفاسددرایرانشهرمعدومشد
تعداد کل
معلوالن تحت
پوشش سه
هزار و  438نفر
است که 846
نفر معلول ذهنی
هستند

 104تن انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از
گروه شهرستان ها
ابتدای امسال در حوزه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر جمع
آوری و معدوم شد .سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی ایرانشهر مواد غذایی معدوم شده را شامل انواع مواد لبنی و پروتئینی،
تخم مرغ ،نوشابه ،دوغ و کنسرو اعالم کرد و به خبرنگار ما گفت :تغذیه سالم ،مهمترین
زیر ساخت سالمت در جامعه محسوب می شود و در این راستا عرضه مواد غذایی سالم
و بهداشتی مورد توجه ویژه این دانشکده است .دکتر «فرهاد دادگر» افزود :صیانت از
بهداشت ،حفظ و ارتقای سالمت مردم وظیفه اصلی مراکز بهداشتی است و با نظارت
مستمر  ،اجرای طرح های ضربتی برای جمع آوری مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ
گذشته در دستور کار این مراکز است .وی با بیان این که معدوم سازی مواد غذایی فاسد
و تاریخ گذشته در ایرانشهر برای حفظ سالمت شهروندان و ارتقای شاخص های
سالمت غذایی در این شهرستان انجام شده است از راه اندازی دو مرکز مشاوره روان
شناختی در شهرستان های سرباز و نیکشهر خبر داد و افزود :آموزش سالمت جزو
برنامه های ارتقای بهداشت سالمت روان است و ارتقای سالمت روان در جامعه با تغییر
نگرش  ،رفتار و مدیریت سبب کاهش آسیب های فردی و اجتماعی می شود .وی هدف
ایجاد مراکز مشاوره روان شناختی را خدمت به مردم و دسترسی آسان به روانشناسان و
افزایش آگاهی شهروندان بیان کرد و گفت :در این مراکز خدماتی نظیر آموزش سالمت
روان ،حفظ سالمت برای کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها و رشد و
تقویت توانمندی افراد برای زندگی مطلوب ارائه می شود .وی بیان کرد :با شناخت و
تشخیص درست مسائل و مدیریت کردن رفتار ،مشاوره دادن و پیشگیری و معرفی آن ها
به متخصصان از بسیاری ناهنجاری های اخالقی و رفتاری کاسته می شود .وی اهداف
کلی مرکز روانشناختی را پیشگیری از آسیب های روانی ،اجتماعی ،ارتقای سطح
بهداشت و سالمت روان دانست و خاطرنشان کرد :در این مراکز خدمات ارائه شده
شامل مهارت های فرزند پروری ،ارائه کلیه خدمات خود مراقبتی ،آموزش مهارت
های زندگی ،آموزش مهارت های فرزند پروری بین سنین دو تا  12سال و نوجوانان
سالم بین سنین  12تا  ۱۷سال ،آموزش پیشگیری از خشونت های خانگی ،آموزش
پیشگیری از رفتارهای خودکشی و آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد به صورت
رایگان انجام می شود.

