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نحوه مراجعه برای تزریق ُدز سوم واکسن کرونا؛
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مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

بازگشایی مدارس

 زیر ۳۰۰ دانش آموز در کرمان

 از آبان ماه 

اهمیت خودمراقبتی در روزگار کرونا 

و ویروس های مجازی؛

 خود مراقبتی

 گام اصلی سالمت

متن در صفحه دوم
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وامازدواجدههشصتیها

۱۰۰میلیونتومانبیشترشد!

استاندار کرمان در بازدید از مناطق زلزله زده زرند:

از همه امکانات برای اسکان 

موقت زلزله زدگان استفاده شود

کاراتهانتخابی دخترانکرمانیدرمسابقات

تیمملیخوشدرخشیدند

گزارش«کرمانامروز«ازباالبودنهزینههایدرمانناباروریونامناسببودنودرستاجرانشدنقانونحمایتهایبیمهای؛

لزوم افزایش حمایت بیمه ای برای درمان ناباروری

متن کامل در صفحه سوم

  باال بودن هزینه های درمان ناباروری و مناسب نبودن حمایت های بیمه ای یکی از مشکالت زوج های نابارور استان کرمان است و این در حالی است که داروها و ابزارهای الزم برای درمان 
ناباروری بسیار گران قیمت بوده و طی چند ماه اخیر نیز  به علت وجود تحریم ها و نوسانات ارزی، کمیاب و نایاب شده است و مسئوالن نیز تنها از فرزندآوری صحبت می کنند وحمایتی 
درکار نیست و این اتفاق رویای فرزندآوری برای زوج های نابارور کرمانی را دور از ذهن ساخته به گونه ای که یا از زندگی مشترک خود خداحافظی کرده و یا روزگاررا بدون شادی حضور 

فرزند در خانه می گذرانند و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

کرمان  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت پسته در استان 

با توجه به بحران آب و نابودی محصوالت 

برخی مناطق و اصرار بر برداشت 

این محصول زیان بار:

نیشخند    پسته    به 
مــــنابع آبی استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان :

سال گذشته به علت 

کرونا حدود ۲۵ هزار  شیوع 

شغل دچار آسیب شدند

قاچاقچیان

گرم مواد مخدر کیلو   ۳۸۸ 

کردند  را در یک منزل دپو 
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رییس کل دادگستری استان:

با تمرکز بیشتررسانه ها بر 

فعالیت های دستگاه قضایی 

ورودی پرونده ها کاهش می یابد

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی
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اخبار استان

ستاد  و  احمر  هالل  مسئوالن  به  کرمان  استاندار 
بحران استان تاکید کرد: از همه امکانات برای اسکان 
موقت ساکنین مناطق زلزله زده زرند که خانه های 
استفاده  اند،  گرفته  اخیرقرار  زلزله  تاثیر  تحت  آنها 

کنید و حتما همه این افراد اسکان داده شوند.
زلزله  مناطق  از  بازدید سرزده  در  وند«  زینی  »علی 
زده یزدانشهر از توابع شهرستان زرند با یادآوری زلزله 
های سال های گذشته در استان که به طبع آن به 
سمت مقاوم سازی خانه های روستایی گام برداشتیم، 
های  بازسازی  و  سازی  مقاوم  به  باتوجه  کرد:  اظهار 
جانی  زلزله خسارات  این  گرفته خوشبختانه  صورت 

در بر نداشت.
استاندار کرمان وقوع این زمین لرزه در روز را یکی 
دیگر از علل عدم خسارات جانی این زلزله برشمرد و 
عنوان کرد: مردم همکاری و همراهی در بحث مقاوم 
سازها  و  بر ساخت  نظارت جدی  مسئوالن  و  سازی 

داشته باشند.
این  این مطلب که روستای دهزوئیه در  بیان  با  وی 

زلزله بیشترین خسارت را دیده به طوری که برخی از 
خانه ها بیش از ۸۰ درصد تخریب شده و همچنین 
این زمین لرزه به بخش کشاورزی، قنوات و جاده ها 

آسیب وارد کرده است.
تیم های کارشناسی در  اینکه  به  اشاره  با  وند  زینی 
پیگیری  از  ادامه  در  و  برآورد خسارات هستند  حال 
در  کشور  وزیر  و  جمهور  رییس  دفتر  رییس  های 
بررسی وضعیت منطقه و  خصوص میزان خسارت و 
لزوم بازدید میدانی مدیران از منطقه زلزله زده سخن 
تیم های  اول  از همان لحظات  گفت و تصریح کرد: 

ارزیاب به منطقه اعزام شدند.
وی در ادامه به مسئوالن هالل احمر و ستاد بحران 
استان تاکید کرد: از همه امکانات برای اسکان موقت 
تاثیر  تحت  آنها  های  خانه  که  مناطق  این  ساکنین 
زلزله اخیر قرار گرفته اند، استفاده کنید و حتما همه 

این افراد اسکان داده شوند.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  کرمان  استاندار 
در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کرد:  خاطرنشان 

آسیب  مسکونی  واحدهای  نوسازی  و  سازی  مقاوم 
دیده اعالم آمادگی کرده است.

وی تاکید کرد: همه ستادهای بحران استان همواره 
در آماده باش قرار دارند و به محض وقوع حادثه ای 

خود را بالفاصله به منطقه می رسانند.
زینی وند خطاب به مردم گفت: اخبار و اطالعات را 
از ستادهای بحران پیگیری کنید و اگر هشداری الزم 

باشد، از طریق آنها اعالم خواهد شد.

کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
گفت: با اقدامات انجام شده در انتهای سال ۹۹ نسبت 
شده های  بیمه  درصدی   ۵ رشد  شاهد   ۹۸ سال  به 

اجباری در استان کرمان بودیم.
رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در 
سال گذشته به علت شیوع کرونا حدود ۲۵ هزار شغل 
دچار آسیب شدند. از این تعداد ۲۳ هزار نفر از مزایای 

بیمه بیکاری در سه ماه اول سال ۹۹ استفاده کردند و 
مجدد مشغول به کار شدند.

واحدهای  به  مربوط  آسیب  بیشترین  گفت:  وی 
گردشگری و هتل ها است که سال گذشته حدود ۲۶۰ 
میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به این افراد پرداخت 
آذرماه  پایان  تا  تسهیالت  این  از  استفاده  امکان  شد. 

امسال وجود دارد.

مالی،  حوزه  در  حمایت هایی  کرد:  بیان  اسماعیلی 
مالیاتی و تأمین اجتماعی در حال انجام است. همچنین 
شده  امهال  افراد  این  برای  بانکی  تسهیالت  پرداخت 

است.
 ۹۹ سال  انتهای  در  شده  انجام  اقدامات  با  گفت:  وی 
نسبت به سال ۹۸ شاهد رشد ۵ درصدی بیمه شده های 
امسال  امیدواریم  و  بودیم  کرمان  استان  در  اجباری 

اتفاقات بهتری رخ بدهد.
کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  قول  به  اشاره  با 
اظهار کرد:  میلیون شغل در سال  ایجاد یک  خصوص 
استان کرمان در  برای  بیشتری  پی گیر هستیم سهم 
این زمینه بگیریم. امیدواریم بیکارانی که در صف انتظار 

اشتغال هستند بتوانند مشغول به کار شوند.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اهداف جشنواره »رسانه 
با  مردم  رابطه  که  است  این  اصلی  هدف  گفت:  استان  در  عدالت«  و 
دستگاه قضایی محکم و سازنده باشد و رسانه ها به عنوان پل ارتباطی 
بین مردم و مسئوالن در این زمینه نقش اساسی دارند زیرا رسانه ها 
بر مبنای وظایف ذاتی خود، ضمن انعکاس خدمات و تالش های انجام 

شده، مشکالت و درخواست های مردم را به مسئوالن می رسانند.
دستگاه  ای  رسانه  مشاوران  با  مشترک  نشست  در  موحد«   »یداهلل 
عدالت«  و  »رسانه  جشنواره  سومین  موضوع  با  کرمان  استان  قضایی 

اظهار کرد: معتقدیم رسانه ها و دستگاه قضایی باید رابطه ای متقابل، 
سازنده و مفید داشته باشند زیرا قوه قضاییه ظرفیت های گسترده ای 
در حوزه رسانه ای دارد و قوه قضاییه نیز در مسیر نیل به اهداف خود 

نیاز به همکاری و توسعه تعامالت رسانه ای دارد.
به  نسبت  مقدورات خود  در حد  کرمان  استان  دادگستری  افزود:  وی 
تامین زیرساخت ها و راهبردهای سومین دوره جشنواره قلم و عدالت 
اقدام می کند ضمن اینکه این نهاد در برگزاری جشنواره های رسانه ای 
مالحظات بسیار مهمی را مد نظر قرار می دهد و در این راستا تالش 

می شود از منابع داخلی درون دستگاه قضایی استفاده شود.
دستگاه  با  مردم  رابطه  که  است  این  اصلی  هدف  کرد:  تصریح  موحد 
بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  ها  رسانه  و  باشد  سازنده  و  محکم  قضایی 
بر  ها  رسانه  زیرا  دارند  اساسی  نقش  زمینه  این  در  مسئوالن  و  مردم 
انجام  انعکاس خدمات و تالش های  ذاتی خود، ضمن  مبنای وظایف 
شده، مشکالت و درخواست های مردم را به مسئوالن می رسانند و در 
جهت آگاهی بخشی عمومی و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی تالش 

می کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: به هر میزان که تمرکز 
بیشتری بر فعالیت های حوزه اطالع رسانی و آگاهی بخشی در جامعه 

صورت گیرد، ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش می یابد.
شده  تعیین  اهداف  به  دستیابی  منظور  به  ها  رسانه  همکاری  بر  وی 
ورودی  کاهش  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  در  جمله  از  قضاییه  قوه  در 
پرونده ها به دادگستری ها و کاهش جرائم تاکید کرد و ادامه داد: قوه 
قضاییه بر مبنای اهداف سند تحول و تعالی قضایی نیاز به برنامه های 
هنرمندانه و هوشمندانه رسانه ها دارد و بر این مبنا دادگستری استان 
کرمان تالش می کند از ظرفیت های رسانه های استانی و ملی بهره 

گیری کند.
در  کرمان  استان  قضایی  دستگاه  ابتکاری  اقدام  به  اشاره  با  موحد 
برگزاری جشنواره رسانه و عدالت، تاکید کرد: این جشنواره به الگویی 
برای اجرای برنامه های فرهنگی و برگزاری جشنواره های رسانه ای در 
حوزه عدالت در سطح کشور تبدیل شده ضمن اینکه تالش می شود 
این جشنواره در استان کرمان در هر دوره نسبت به دوره قبل از نظر 

کمیت و کیفیت با غنای بیشتری برگزار شود.
شایان ذکر است، سومین دوره جشنواره قلم و عدالت در سه رشته خبر، 
گزارش و مصاحبه و با ارزیابی سه گروه روزنامه های محلی و سراسری، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و هفته نامه ها، دو هفته نامه ها و 

ماهنامه ها  در استان کرمان برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه تاکنون سه 
الگو برای بازگشایی حضوری مدارس اعالم شده است گفت: مدارس 
روستایی و عشایری، مدارس ۳۰ نفره و کارگاه های کاردانش و فنی 
حرفه ای از اول مهر سال جاری حضوری فعالیت دارند و از ابتدای 

آبان ماه تمام مدارس زیر ۳۰۰ نفر این استان بازگشایی می شوند.
به گزارش ایرنا، »احمد اسکندری نسب« در نشست شورای آموزش 
و پرورش استان کرمان افزود: دانش آموزان برای حضور در کالس 
های درس به صورت تفکیکی در گروه های ۱۰ تا ۱۵ نفره تقسیم 
می شوند و به صورت روزهای زوج و فرد و صبح و عصر در مطالب 
خواهند  استفاده  حضوری  صورت  به  مدارس  در  شده  ارائه  درسی 

کرد.

وی اظهار کرد: دانش آموزان اول ابتدایی باید هفته ای یک بار در 
مدرسه حضور داشته باشند.

مدیرکل آموزش استان کرمان با اشاره به اینکه سال تحصیلی در این 
استان با شعار »تضمین سالمت، استمرار آموزش و ارتقا کیفیت« 
آغاز شده است تصریح کرد: امیدواریم به تدریج به سمت بازگشایی 

حضوری مدارس برویم.
وی اظهارکرد: سال گذشته با آموزش مجازی پای کالس درس به 
سایر اعضای خانواده نیز باز شد و والدین در این زمینه همراهی و 

همکاری خوبی داشتند و نگذاشتند آموزش تعطیل شود.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه از نیمه آبان تمام مدارس استان 
دستورالعمل جدید  در  گفت:  شوند  می  بازگشایی  کشور  و  کرمان 

ستاد کرونا رنگ بندی در این زمینه شرط نیست و با الگوی مذکور 
می توان کالس ها را به صورت حضوری اداره کرد.

وی گفت: ۷۱ درصد دانش آموزان استان کرمان واکسن کرونا تزریق 
کرده اند و واکسیناسیون فرهنگیان نیز انجام شده است.

آموزان و معلمان  اولویت ما حفظ سالمت دانش  وی تصریح کرد: 
است اما تعطیلی مدارس آسیب های روحی و جسمی بسیاری در 
پی داشته و طی پژوهشی که سال قبل داشتیم، بیش از ۱۵ درصد 
در  اولیا  شود  می  درخواست  که  دارند  مفرط  چاقی  آموزان  دانش 
فاصله  با رعایت  بتوانیم  تا  این مشکل همکاری کنند  راستای رفع 
گذاری در کالس درس و محیط مدرسه، فعالیت حضوری مدارس 

را از سر بگیریم.

استاندار کرمان در بازدید از مناطق زلزله زده زرند:

از همه امکانات برای اسکان موقت زلزله زدگان استفاده شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان :

سال گذشته به علت شیوع کرونا حدود ۲۵ هزار شغل دچار آسیب شدند

رییس کل دادگستری استان:
با تمرکز بیشتررسانه ها بر فعالیت های دستگاه قضایی ورودی پرونده ها کاهش می یابد

مدیرکل آموزش وپرورش استان خبر داد:

بازگشایی مدارس زیر ۳۰۰ دانش آموز در کرمان از آبان ماه 

دختران کرمانی در مسابقات 

کاراته انتخابی تیم ملی خوش 

درخشیدند
دختران کرمانی در بخش های کاتا و کومیته مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی 

با کسب یک مدال طال و ۲ نشان برنز خوش درخشیدند.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی رده های سنی پایه دختران 
۳ هزار و ۵۳۵ شهید  یادواره کنگره  امام علی )ع(  تحت عنوان جام 
استان زنجان، با حضور ۹۲۳ ورزشکار به مدت سه روز در شهر زنجان 

برگزار شد.
این مسابقات در دو بخش کاتا و کومیته و در رده های سنی نوجوانان، 
کرمان  دختران  تیم  پایان  در  که  برگزار شد  دختران  امید  و  جوانان 
با کسب یک مدال طال و ۲ نشان برنز به کار خود در این رقابت ها 

پایان داد.
مربیگری  به  انفرادی ساجده جهانشاهی  کاتا  در بخش  ترتیب،  بدین 
ابوالهادی در رده سنی نوجوانان و آیدا صادقی به مربیگری ادهمی در 

رده ی سنی جوانان به ۲ نشان برنز دست یافتند.
زهرا  فاطمه  کیلوگرم،   ۵۴- وزن  در  نیز  نوجوانان  کومیته   بخش  در 
سعید آبادی به مربیگری طاهری موفق به کسب عنوان قهرمانی این 

مسابقات شد.

عامل قتل جوان ۱۶ ساله ریگانی

 دستگیر شد
فرمانده انتظامی ریگان از دستگیری عامل قتل یک جوان ۱۶ ساله و کشف 

این قتل مسلحانه پس از ۹ روز از زمان وقوع آن خبر داد.
سرهنگ اسحاق دریجانی گفت: ۱۳ مهرماه سال جاری در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی منجر به فوت 
در یکی از روستا های شهرستان، مأموران بالفاصله جهت بررسی موضوع به 

این محل اعزام شدند.
او افزود: در تحقیقات اولیه پلیس و با کار های اطالعاتی مشخص شد یک 
مرد حدودا ۳۵ ساله به دلیل اختالفات و نزاع قبلی یک جوان حدودا ۱۶ 
ساله را از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار داده و متواری شده است و 
فرد مجروح هنگام مداوا فوت می کند که در این زمینه پرونده تشکیل و 

دستگیری قاتل در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مسئول انتظامی تصریح کرد: در همین رابطه پس از ۹ روز تالش شبانه 
روزی، عامل قتل این جوان با همکاری سران طوایف به پلیس آگاهی معرفی 

و یک قبضه سالح جنگی نیز از این فرد کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ریگان گفت: علت وقوع این قتل برخی اختالفات 
و نزاع قبلی بین این دو نفر بوده که متاسفانه منجر به این قتل شده است.

قاچاقچیان، ۳۸۸ کیلو گرم مواد مخدر

 را در یک منزل دپو کردند
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار  گروه 
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۱۹۵ کیلو گرم حشیش و ۱۴۲ کیلو 
گرم تریاک در پی اقدامات اطالعاتی پلیس استان خراسان شمالی و عملیات 

ضربتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس استان خراسان شمالی با انجام 
اقدامات اطالعاتی دقیق از انتقال و دپوی ۲ محموله سنگین مواد مخدر 
در یک منزل در یکی از مناطق روستایی همجوار شهر کرمان مطلع و این 
موضوع را با جزئیات دقیق تری به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 

اطالع دادند.
او افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر مرکز استان پس از شناسایی 
موقعیت دقیق منزل مورد نظر ضمن هماهنگی قضائی وارد این منزل شدند 
و در بازرسی از چند اتاق و همچنین یک دستگاه خودوری پژو پارک شده 
در این منزل۱۹۵ کیلو و۸۰۰ گرم حشیش و۱۴۲ کیلو و۵۰۰ گرم تریاک 

کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری ۲ متهم  و معرفی آنان به 
مراجع قضائی گفت: انجام کار اطالعاتی توسط پلیس یکی از شمالی ترین 
نقاط کشور و اجرای عملیات ضربتی دستگیری سوداگران مرگ در یکی از 
استان های نیمه جنوبی کشور حامل پیام های اقتدار و اشرافیت اطالعاتی 
پلیس در حوزه مبارزه با قاچاقچیانی است که اعتیاد و نابودی نسل جوان را 

دستمایه سودجویی خود قرار داده اند.

آگهی دعوت سهامداران شرکت کرمان نایلون و سفره پالستیک )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۷۱۵۲۰ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده.

عادی  در جلسه مجمع عمومی  تا  کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  از  بدینوسیله 
بطور فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ در آدرس کرمان، محله بلوار 
جمهوري اسالمي ، خیابان هالل احمر ، کوچه هالل احمر ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی 

۷۶۱۸۸۱۱۸۳۷ تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. 
دستور جلسه:  ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۲- انتخاب بازرسین  ۳- انتخاب روزنامه کثیر 

االنتشار ۴- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.
هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور

 فوق العاده   شرکت کرمان نایلون و سفره پالستیک

 )سهامی خاص( به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰7۱52۰

قلیان؛ نقطه 
شروع اعتیاد!
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش"کرمانامروز"ازباالبودنهزینههایدرمانناباروریونامناسببودنودرستاجرانشدنقانونحمایتهایبیمهای؛

لزوم افزایش حمایت بیمه ای برای درمان ناباروری

اشاره:
باال بودن هزینه های درمان ناباروری و مناسب نبودن 
حمایت های بیمه ای یکی از مشکالت زوج های نابارور 
استان کرمان است و این در حالی است که داروها و 
بوده  گران  بسیار  ناباروری  درمان  برای  الزم  ابزارهای 
نیز  به علت وجود تحریم ها و  و طی چند ماه اخیر 
مهم  این  است.  شده  نایاب  و  کمیاب  ارزی،  نوسانات 
رویای فرزندآوری برای زوجین نابارور کرمانی را دور از 
ذهن ساخته به گونه ای که یا از زندگی مشترک خود 
خداحافظی کرده و یا روزگاران را بدون شادی حضور 
فرزندی در خانه می گذرانند. درهمین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
ازدواج و در پی آن صاحب فرزند شدن از رویدادهای 
زیبا و به یاد ماندنی زندگی انسان است. به طوری که 
معنا و مفهوم زندگی انسانی که پدر و مادر می شود با 
پیش از این اتفاق به طور کلی متفاوت است و شور و 
نشاط وصف ناپذیر حضور فرزند در زندگی، حکم تولدی 
ها هستند  زوج  برخی  اما  بین  این  در  دارد.  را  دوباره 
که  به سادگی و بدون راهکارهای درمانی و پزشکان 
متخصص نمی توانند چنین رویداد فرخنده ای را تجربه 

کنند. 
زوج های نابارور عالوه  بر مشکالت روحی و جسمی 

باید رنج پرداخت هزینه گزاف درمان  را هم تحمل کنند. 
درکلینیک های خصوصی هم هزینه درمان ناباروری آن 

قدر باالست که زوج های نابارور قید درمان را می زنند. 
گاهی هر زوج فقط یک  بار قادر به انجام عمل پر ریسک 

لقاح مصنوعی است و از نیمه درمان آن  را رها می 
کنند.متاسفانه قانون بیمه ای درمان ناباروری بسیار دیر 
به تصویب رسید و  نبود بیمه های مناسب درمانی در 
این مورد طی سال های  گذشته  قوز باال قوز شده است 
و توان جسمی و روحی خیلی از زوجین ما در جامعه را 

فرسایش داده است. 
آمارها می گوید 25 درصد زوج های در سن ناباروری 
یعنی چیزی حدود سه و نیم میلیون نفر نابارور هستند 
و ساالنه 88 هزار زوج دیگر هم به آن اضافه می شود که 
مشکل بسیاری از این افراد نبود پوشش بیمه ای کامل 
برای درمان نازایی است و این در حالی است که  بند 
3 سیاست های کلی جمعیت به طور صریح به پوشش  
بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و 

زنان اشاره می کند.
البته آمار و درصد دقیقی از میزان ناباروری در استان 
کرمان دردسترس نیست که الزم است پژوهش های 
بیشتری در این زمینه به انجام رسد. اما تا حدود شش 
سال پیش استان کرمان رتبه نخست ناباروری در سطح 

کشور را دارا بود.
حال با تصویب قرار گرفتن هزینه های درمان نازایی 
آن  امید  پایه،  ای  بیمه  خدمات  ردیف  در  ناباروری  و 
کرمانی  نابارور  زوجین  معضالت  و  مشکالت  رود  می 
اتفاق خوب  اینکه  زیادی کاسته شود ضمن  تا حدود 
دیگری در این زمینه در کرمان رخ داده است و آن هم 
ناباروری  راه اندازی مرکز نیکو کاری تخصصی درمان 
در شهر کرمان است که از زوجین نابارور بی بضاعت 
حمایت می کند و همه افراد ناباروری که به علت هزینه 
های زیاد نمی توانند به امر درمان بپردازند می توانند از 

خدمات این مرکز استفاده کنند. 

 باال بودن هزینه های درمان ناباروری و مناسب نبودن حمایت های بیمه ای یکی 
از مشکالت زوج های نابارور استان کرمان است و این در حالی است که داروها و 
ابزارهای الزم برای درمان ناباروری بسیار گران قیمت بوده و طی چند ماه اخیر نیز  
به علت وجود تحریم ها و نوسانات ارزی، کمیاب و نایاب شده است و مسئوالن 
اتفاق رویای  این  نیز تنها از فرزندآوری صحبت می کنند وحمایتی درکار نیست و 
فرزندآوری برای زوج های نابارور کرمانی را دور از ذهن ساخته به گونه ای که یا 
از زندگی مشترک خود خداحافظی کرده و یا روزگاررا بدون شادی حضور فرزند 

در خانه می گذرانند و...

یادداشت: 
کنترل 
هیجانی

پیش  در  هدف  به  رسیدن  برای  که  مسیری  در 
که  شود  می  موجب  اتفاقاتی  همواره  ایم  گرفته 
هیجانات منفی و مثبت در ما شکل بگیرد و قدرتی 
با  مقابله  برای  باشد.  داشته  معمول  حد  از  بیشتر 
به  گوش  باید  همواره  درونی  و  منفی  هیجانات 
زنگ بود تا آسیب کمتری از آنها به ما برسد اما 
این مقابله باید در نهایت زیرکی و هوشیاری باشد 
چرا که ایجاد حساسیت گاهی به هیجانات منفی 
دامن  اضطراب  و  افسردگی  عصبانیت،  جمله  از 
خود  هیجانات  باید  نسبی  آرامشی  در  زند.  می 
را شناخته و آنها را تحت کنترل دربیاوریم. هیچ 
پادشاهی با محدود بودن در هیجانات خویش تا به 
حال نتوانسته بر جهان حکمرانی کند و بعد از این 
خودخواهی  به  جهان  زیرا  توانست.  نخواهد  هم 
افراد توجه نکرده و راه خود را با قانون پرداخت و 
دریافت ادامه می دهد به شکلی که هر آنچه را به 
دنیا ارائه دهیم دریافت خواهیم کرد و هرگز نمی 
توانیم با ابراز احساسات خود در جهان برتری پیدا 
کنیم. زیرا عقل همواره برتر از هیجان بوده است. 
که  است  بهتر  آرام  زندگی  یک  داشتن  برای 
همواره به هیجانات دیگران احترام گذاشته و آنها 
نیز فقط گوشه چشمی به هیجان ما داشته باشند و 
برای دیگران دام احساساتمان را پهن کنیم  نباید 
یا اینکه در دام هیجان دیگران افتاده باشیم کنترل 
هیجانی یک اصل مهم برای زنده ماندن و زندگی 

کردن است.
عادت ندارد زندگی با چشم هایت 

وقتی که اشک و غصه هر جا چشم هایت 
برگرد یک لحظه نگاهم کن که باشی 

امشب منم قایق که دریا چشم هایت 

وام ازدواج دهه شصتی ها، 
۱۰۰ میلیون تومان

بیشتر شد!
اگرچه مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ بین ۷۰ 
تا ۱۰۰ میلیون تومان است، اما دختران و پسران 
ازدواج  سال  پایان  تا  که  صورتی  در  شصت  دهه 
کنند، مشمول وام ۱۰۰ میلیون تومانی می شوند. 
ازدواج  وام  بر  مازاد  تومان  میلیون   ۱۰۰ یعنی 

مصوب.
از  کمتر  زوج های  برای   ۱۴۰۰ سال  ازدواج  وام 
25 سال ۱۰۰ میلیون تومان است و برای زوج های 

باالی 25 سال، ۷۰ میلیون تومان.
اما حاال دولت برای تشویق متولدین دهه شصت 
برای ازدواج، اعالم کرده متولدین دهه شصت که 
ازدواج  بر وام  ازدواج کنند، عالوه  امسال  پایان  تا 
ازدواج دیگر هم  مصوب، ۱۰۰ میلیون تومان وام 

دریافت می کنند.
تومانی  میلیون  وام ۱۰۰  تنها شرط دریافت  اما 
روستایی، داشتن سن باالی 3۱ سال نیست. این 
شصتی  دهه  زوج های  به  تنها  میلیونی   ۱۰۰ وام 

روستایی و عشایری تعلق می گیرد.
این خبری است که معاون امور زنان و خانواده 
زوجین  برای  گفته  و  کرده  اعالم  جمهور  رئیس 
روستایی و عشایری دهه شصتی که تا پایان سال 
۱۴۰۰ ازدواج کنند ۱۰۰ میلیون تومان وام عالوه 
این  بر  است.  شده  گرفته  نظر  در  ازدواج  وام  بر 
می توانند   ۶۹ تا   ۶۰ سال های  متولدین  اساس 
۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج مازاد دریافت کنند. 
سال   ۴۰ تا   3۱ بین  زوجین  اینکه  به  مشروط 
داشته باشند و هر دو ساکن روستا باشند و یا جزو 

عشایر محسوب شوند.
ازدواج  وام  جاری،  سال  بودجه  قانون  اساس  بر 
افراد باالی 25 سال ۷۰ میلیون تومان است. یعنی 
زوجین می توانند در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان 
وام ازدواج دریافت کنند که با احتساب رقم اعالمی 
معاونت زنان ریاست جمهوری، مبلغ وام این دسته 

از زوجین به 2۴۰ میلیون تومان می رسد.
هر  آیا  که  نگفته  جمهوری  رئیس  معاون  البته 
کدام از زوجین می توانند ۱۰۰ میلیون وام ازدواج 
 ۱۰۰ این  یا  کنند  دریافت  جداگانه  روستایی 

میلیون مجموع وام هر دو نفر است.
هنوز جزئیات بیشتری درباره وام ازدواج زوجین 
اقساط  اینکه مجموع  است.  نشده  اعالم  روستایی 
این وام چقدر است و یا چقدر کارمزد به این وام 
تعلق می گیرد. اما کارمزد وام ازدواج چهار درصد 
می شود.  محسوب  قرض الحسنه  وام  یعنی  است. 
ازدواج  وام  کارمزد  می رود  انتظار  اساس  این  بر 

روستایی هم همین حدود باشد.
که  میلیونی   ۱۰۰ ازدواج  وام  اقساط  همچنین 
به صورت عادی به همه زوجین پرداخت می شود 
یک میلیون و ۱2 هزار تومن است. پس احتمال 
دارد که اقساط وام ازدواج روستایی هم در همین 

حدود باشد.
پیش از این، رئیس انجمن علمی طب سالمندان 
سه  حدود   ،۱۴3۰ سال  »در  بود:  گفته  ایران 
میلیون سالمند داریم که ازدواج نکرده اند و مجبور 
می شویم برای مراقبت از سالمندان، نیروی مراقب 

وارد کنیم.«

به قلم
مهناز سعید

نحوهمراجعهبرایتزریقُدزسومواکسنکرونا؛

 کدام واکسن ها برای دز سوم استفاده می شود؟
افرادی که شش ماه از دریافت نوبت دوم واکسنشان 
درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به  می توانند  باشد  گذشته 
فراهم  ما  سامانه  در  امکان  این  سپس  و  کنند  مراجعه 

است تا ُدز سوم را ثبت کنند.
اداره  رییس   ، زهرایی  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
بهداشت  وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماریهای 
درخصوص نحوه مراجعه برای دریافت ُدز سوم واکسن، 
دوم  نوبت  دریافت  از  ماه  شش  که  افرادی  کرد:  بیان 
واکسنشان گذشته باشد می توانند به مراکز بهداشتی و 
درمانی مراجعه کنند و سپس این امکان در سامانه ما 
برای  برنامه  این  کنند.  ثبت  را  سوم  ُدز  تا  است  فراهم 
نام  ثبت  به  نیازی  و   است  کار  بیشتر  هرچه  سهولت 
در سامانه ای نیست.  ممکن است برخی از کادر درمان 
زمان تزریق نوبت اول و دوم واکسن در بیمارستان و یا 
به  حتما  نیست  الزم  اکنون  باشند،  بوده  دیگری  شهر 
همان محل مراجعه کنند بلکه می توانند در محل خدمت 

جدید خود واکسن دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه  حتما باید ۶ ماه از دریافت نوبت 
دوم واکسن گذشته باشد تا واکسن یادآور تزریق شود ، 
گفت: با توجه به اینکه آغاز تزریق واکسن با گروه خط 
به موعد  افراد  اکنون هم همین  بود  مقدم کادر درمان 
تزریق ُدز یادآور رسیدند  و مابقی کادر درمان هنوز نوبت 

دریافت ُدز سومشان نرسیده است.

کدامواکسنهابرایُدزسومتزریقمیشوند؟
زهرایی در مورد نوع واکسنی که قرار است به عنوان 
وابسته  موضوع  این  کرد:  تاکید  شود،  تزریق  یادآور  ُدز 
به پلتفرم واکسنی است که در نوبت اول و دوم تزریق 
واکسن های  از  اول  سری  در  که  افرادی  است.  شده 
در  کردند  استفاده  سینوفارم  مانند  غیرفعال  ویروس 
نوبت سوم می توانند از پلتفرم غیرفعال یا آسترازنکا و یا 
پاستوکووک پالس استفاده کنند. آنهایی هم که در نوبت 
اول و دوم واکسن از پلتفرم آدنوویروسی مانند آسترازنکا 
یا اسپوتنیک وی تزریق کرده بودند می توانند در ُدز سوم 

از آسترازنکا یا پاستوکووک پالس استفاده کنند.  امکان 
انتخاب نوع واکسن تزریقی بسته به واکسنی که در نوبت 

یک و دو دریافت کردند وجود دارد.
برکتیهافعالبرایتزریقُدزیادآورمراجعهنکنند

هم  برکت  کووایران  و  بهارات  واکسن های  داد:   ادامه  او 
مشابه  و  هستند  غیرفعال  ویروسی  واکسن های  دسته  از 
سینوفارم هستند و افرادی که این واکسن ها را تزریق کردند 
می توانند از واکسن های مشابه خود و یا از واکسن آسترازنکا 
این  مهم  نکته  البته  کنند.   استفاده  پالس  پاستوکووک  یا 
است که تزریق واکسن برکت تقریبا از نیمه خردادماه آغاز 

شد در نتیجه هنوز ۶ ماه از تزریق ُدز دوم افراد نگذشته 
است و فعال این افراد نمی توانند برای تزریق واکسن مراجعه 

کنند و به تدریج به آنها هم خواهیم رسید.
پاستوکووکفعالفقطبرای۱۲تا۱۸سالهها

کرد:  بیان  نیز  پاستوکووک  واکسن  درباره  وی 
یکی  و  پاستوکووک  یکی  است.  نوع  دو  واکسن  این 
فرموالسیون  و  ترکیب  از جهت  که  پالس  پاستوکووک 
اساس  بر  حاضر  حال  در  و  هستند  متفاوت  یکدیگر  با 
برنامه تنظیم شده واکسن پاستوکووک برای گروه سنی 
۱2 تا ۱8 سال استفاده می شود. البته این واکسن برای 
سایر گروه های سنی دیگر هم مطمئن و اثربخش است 
تا همه  باشیم  آن  داخلی  تولید  افزایش  منتظر  باید  اما 
واکسن  کنند.   استفاده  آن  از  بتوانند  سنی  گروه های 
پاستوکووک پالس هم که می تواند به عنوان دوز یادآور 
احتماال در همین  و  استفاده شود  برای سایر واکسن ها 
هفته در اختیار ما قرار می گیرد تا در هفته آینده وارد 

برنامه توزیع شود.
واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماریهای  اداره  رییس 
شدن  اضافه  مبنای  بر  البته  افزود:  بهداشت،  وزارت 
و  واکسیناسیون  برنامه  به  داخلی  واکسن های  سایر 
هم  ما  دستورالعمل های  بین المللی،  مطالعات  گسترش 
برای  نیاز  مورد  واکسن  تامین  می شود.   روزرسانی  به 
تزریق ُدز یادآور  در سال جاری و سال ۱۴۰۱ پیش بینی 

شده است.
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اهمیت خودمراقبتی در روزگار کرونا و ویروس های مجازی؛

 خود مراقبتی گام اصلی سالمت
استفاده  می گوید:  روانشناس  اطیابی«  سادات  »شیرین 
بیش از حد از رسانه های اجتماعی می تواند افراد را از اهمیت 
انواع آفت های روانی مثل  به  از خود دور و آنها را  مراقبت 
افسردگی، از بین رفتن عزت نفس و بیماری های جسمانی 

مثل کم تحرکی و چاقی دچار کند.
 ۱۹ کووید  ویروس  جهانی  شیوع  از  سال  دو  به  نزدیک 
می گذرد. در این مدت شاهد بروز رفتارهای مختلف از سوی 
مردم هستیم که یکی از شایع ترین آنها استفاده بیشتر و 
گسترده تر از رسانه های اجتماعی و فضای مجازی به اشکال 
با  بسیاری  که  است  حالی  در  این  است.  مختلف  اهداف  و 
اندازه کافی آشنا  از این رسانه ها به  اصول و نحوه استفاده 
و  شبکه ها  این  به  افزون  روز  وابستگی  ایجاد  و  نیستند 

رسانه ها سبب شده، زندگی افراد تحت تاثیر قرار بگیرد.
روانشناسان و متخصصان درباره وضعیتی هشدار می دهند 
که ممکن است سالمت روان افراد )بزرگساالن و کودکان( 
را به خطر اندازد؛ شرایطی که می طلبد حتما به آن توجه 

ویژه و راهکار و برنامه مناسبی برای آن اندیشه شود. 
مراقبت از خود چیست؟

اطیابی پیرامون مراقبت از خود گفت: مراقبت از خود یک 
عمل آگاهانه است که شخص برای ارتقاء سالمت جسمی ، 
روحی و احساسی خود انجام می دهد. اشکال مختلف خود 
مراقبتی می تواند به افراد این اطمینان را بدهد که هر شب 
آیا به اندازه کافی می خوابند یا چند دقیقه بیرون می روند 

تا کمی هوای تازه داشته باشند.
برابر  تاب آوری در  ایجاد  برای  از خود  افزود: مراقبت  وی 
از  را  آنها  نمی توانند  افراد  که  زندگی  استرس زای  عوامل 
بین ببرند، بسیار حیاتی است. وقتی افراد قدم هایی برای 
مراقبت از ذهن و بدن خود بردارند، آنگاه مجهز خواهند 
این حال،  با  باشند.  را داشته  بهترین زندگی خود  تا  بود 

عملی  یک  را  از خود  مراقبت  مردم  از  بسیاری  متأسفانه 
تجملی و نه یک اولویت می پندارند، به همین خاطر است 
که احساس خستگی و عدم توانایی کافی برای رسیدگی 

به چالش های اجتناب ناپذیر زندگی می کنند.
این روانشناس ادامه داد: اگر خود مراقبتی وجود نداشته 
فایده ای  نیز  استرس  کاهش  برای  فعالیت ها  سایر  باشد، 
نباشد،  کافی  خواب  اگر  مثال  برای  داشت.  نخواهد 
مدیتیشن و سایر فعالیت ها هیچ فایده ای نخواهد داشت. 
بنابراین توجه به خود و اصول مراقبتی از آن الزم و حیاتی 

است.

اشکال مختلف خودمراقبتی
اطیابی در خصوص اشکال مختلف خودمراقبتی گفت: خود 
اجتماعی،  جسمی،  مختلف  اشکال  به  می تواند  مراقبتی 
روانی، معنوی و احساسی باشد. خود مراقبتی فیزیکی شامل 
از  مراقبت  و  بدنی  فعالیت  خواب،  میزان  بدن،  تغذیه  نحوه 
نیازهای بدنی، شرکت در قرارهای مالقات، مصرف دارو طبق 

دستورالعمل و مدیریت سالمتی است.
است،  خود  از  مراقبت  کلید  شدن  اجتماعی  افزود:  اطیابی 
اما اغلب اوقات، وقت گذاشتن برای دوستان دشوار است و 
نادیده گرفتن روابط خود در مواقع شلوغ شدن زندگی آسان 

زندگی  یک  به  رسیدن  برای  که  است  حالی  در  این  است. 
مطلوب، برقراری ارتباط موثر با دیگران الزم و ضروری است.

به گفته این روانشناس، خودمراقبتی روانی نیز مهم است 
می گذرد،  آنها  ذهن  در  که  اموری  و  افراد  فکر  طرز  زیرا 
تاثیر می گذرد. همچنین  آنها  بر احساس و سالمت روان 
افراد  به  پذیرش  و  شفقت  تمرین  مانند  فعالیت ها  برخی 
کمک می کند تا گفتگوی درونی سالم تری داشته باشند. 
با  آمیخته  که  زندگی  شیوه  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
سالم تری  زندگی  سبک  می تواند  باشد،  معنویات  و  دین 

را به بار آورد.
شامل  نیز  احساسی  مراقبتی  خود  کرد:  تصریح  وی 
فعالیت هایی می شود که به افراد کمک می کند تا احساسات 
برای مثال  بیان کنند.  و  به طور منظم بشناسند  را  خود 
افرادی که با شریک زندگی و یا دوست خود احساساتشان 
را در میان می گذارند یا زمانی را برای انجام فعالیت هایی 
را  احساساتشان  تا  می کند  که کمک  می دهند  اختصاص 

ببینند، نمونه ای از این نوع خود مراقبتی است.
نقش رسانه های اجتماعی و سالمت روان

سالمت  بر  اجتماعی  رسانه های  نقش  درباره  اطیابی 
مختلف،  طرق  به  اجتماعی  رسانه های  گفت:  افراد  روان 
فزاینده  وابستگی  بگذارد.  تأثیر  روان  بر سالمت  می تواند 
از  تعداد زیادی  آنها  از  استفاده  اجتماعی و  به رسانه های 
مردم  را در معرض خطر بیشتری برای احساس اضطراب، 
افسردگی، تنهایی، حسادت و حتی بیماری در استفاده از 

رسانه های اجتماعی قرار می دهد.
کرونا و نقش فراگیر رسانه ها

رسانه های  داشت:  اظهار  ها  رسانه  نقش  پیرامون  اطیابی 
اجتماعی به مردم اجازه می دهند تا با خانواده و دوستان 
خود، فراتر از زمان ها و مکان ها ارتباط برقرار کنند. امری 

که در شرایط همه گیری کووید ۱۹ هم مشاهده شد. 
مالقات  مانع  خانه،  در  ماندن  دستورات  که  هنگامی 
به  برای  اجتماعی  رسانه های  از  مردم  شد،  آنها  حضوری 
استفاده  دیگران  با  ارتباط  و  اطالعات  گذاشتن  اشتراک 
از حمایت  برخورداری  برای  لذا رسانه وسیله ای  و  کردند 
آن  از  صورت  این  غیر  در  که  شد  ارتباطی  و  اجتماعی 

برخوردار نبودند.
از حد  بیش  استفاده  توجه داشت که  باید  اما  افزود:  وی 
از رسانه های اجتماعی می تواند افراد را از اهمیت مراقبت 
روانی   بیماری های  انواع  به  را  آنها  و  کند  دور  خود  از 
بیماری های  و  نفس  رفتن عزت  بین  از  و  افسردگی  مثل 

جسمانی مثل کم تحرکی و چاقی دچار کند.
این روانشناس گفت: رسانه های اجتماعی می توانند باعث 
شوند افراد احساس ناکافی بودن در مورد زندگی و ظاهر 
یا   FOMO عنوان  به  آن  از  گاه  که  امری  کنند.  خود 
»ترس از دست دادن« شناخته می شود و برخی شبکه ها 
مانند فیس بوک و اینستاگرام این ترس را تشدید می کنند 
که گویی فرد چیزی را از دست داده است یا افراد دیگری 

بهتر از او زندگی می کنند.
راهکار چیست؟

اطیابی به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اگر 
افراد مدت زمان قابل توجهی را در شبکه های اجتماعی 
نارضایتی،  غم،  احساس  آن  فراخور  به  و  گذرانند  می 
سرخوردگی و تنهایی را در زندگی و روابط شان با دیگران 
آنالین  عادت های  که  رسیده  آن  وقت  احساس می کنند، 
خود را دوباره ارزیابی کنند و سبک زندگی شان را تغییر 
وضعیت  در  تغییری  زندگی  سبک  تغییر  با  اگر  و  دهند 
خود احساس نکردند، بهتر است از مشاوره ها و کمک های 

روانشناسان بهره مند شوند.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت پسته در استان کرمان با توجه به بحران آب و نابودی محصوالت برخی مناطق و اصرار بر برداشت این محصول زیان بار:

نیشخند پسته به منابع آبی استان

به واقع اصرار بر برداشت محصول پسته در شرایط فعلی 
بود  است؛  دوراهی سختی  است.چه  عجیب  بسیار  استان 
را  ای  عده  که  کرمان  استان  در  سبز  طالی  این  نبود  و 
طرفدار سرسخت خود ساخته است و گروهی دیگر مخالف 

سرسخت تر وجود این محصول در استان هستند. 
مناطق  در  آب  مصرف  دلیل  به  پسته  اخیر  سالهای  در 
خشک استان کرمان همواره مورد انتقاد بوده. برداشت آب 
در اعماق 200 و حتی 300 متری زمین در مناطق کویری 
به عقیده بعضی کارشناسان نوعی خیانت به شمار می آید 
که برای کاشت و برداشت پسته اجتناب ناپذیر است. یعنی 
هم مسئوالن و هم کشاورزان می دانند که این برداشت 
های بی رویه ی آب چه فاجعه ای به بار خواهد آورد، اما 
بازهم ادامه می دهند و همچنان در مسیر نابودی استان 

قدم برمی دارند.
روزها  این  رفسنجان  آب  کم  و  مناطق خشک  برخی  در 
به آب های شور  که  است  زیاد شده  آنقدر  برداشت  عمق 
به  ورود  و  فاجعه  از  عبور  یعنی  این  و  رسیده ایم  تلخ  و 
مرتبه ای که زوال و نابودی انسان را رقم خواهدزد. امروز 
وضعیت آب در استان کرمان از حد بحرانی گذشته است، 
اما بازهم از سوی کشاورزان حرکت مثبتی مشاهده نمی 
کنیم. همچنان ایشان آینده را از آن خود می دانند و چشم 
بر تصویری که کارشناسان از آینده ساخته اند، می بندند. 
پسته کاران آب را صرف محصولی می کنند که متاسفانه 
در سالهای اخیر ضررش بیش از منفعتش بوده و همین 

نکته جای تامل بیشتری دارد.
البته الزم به ذکر است که در سالهای اخیر ضررهای مالی 
تحمیل  پسته  زمینه  در  فعال  کشاورزان  به  نیز  بسیاری 
سال  اسفند  از  که  ناگهانی  گرمای  و  سرما  است.  شده 
گذشته بر استان کرمان حاکم شده است و حتی تا همین 
امروز هم نوسان آن ادامه داشته، یکی از دالیل این ضرر 
کشاورزان  برای  البته  که  اتفاقی  آید.  می  به شمار  مادی 
جنوب استان نیز محقق شد و صدای اعتراض این عزیزان 
جدید  دولت  اینکه  اما  شد.  منتشر  بسیار  استان  در  نیز 

باید دربرابر چنین اتفاقاتی چه تدبیری در پیش بگیرد 
نکته ای است که گویا برای مسئوالن کشوری و استانی 
تا حدودی مجهول و غیرشفاف می باشد. برخورد قهرآمیز 
با برداشت کنندگان غیرقانونی آب از اعماق زمین یا پیدا 
به  تبدیل  افراد  این  مشکالت  رفع  برای  ای  چاره  کردن 
اختالف نظری شده است که گویا جواب قطعی در کشورما 
در  که  است  قاطعیت  عدم  همین  ندارد.  وجود  آن  برای 
کرده  کوتاهی  مسئولی  کند  می  مشخص  آینده  سالهای 
است و امروز شاهد هستیم که کوتاهی ها و کاهلی های 
استان  آبی  منابع  سر  بر  چه  گذشته  دهه  چند  مدیران 
در  پسته  و  هندوانه  نظیر  ترویج محصوالتی  است.  آورده 
بین کشاورزان امروز یکی از معضالت آبی استان به حساب 
می آید و هیچ قطعیتی هم در برخورد با این تصمیم ها 

وجود ندارد.
این  به  مسئوالن  توجه  جلب  متن  این  نگارش  از  هدف 
برای  هم  امروز  همین  شاید  که  است  نابسامان  وضعیت 
مقابله با آن دیر شده باشد. از سویی دیگر با ثبت این متن 
در تاریخ مطبوعات کرمان می خواهیم سند انجام وظیفه 
خود را نمایش دهیم، سندی که رسالت ماست و امیدواریم 

که چنین متنی تاثیرگذار باشد.

به قلم
 محمد فتح نجات
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