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مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان:

صیانت و پیگیری حقوق کارگری
دو عامل موفقیت شرکت زغال سنگ کرمان 
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پذیرفتید  مصاحبه  انجام  برای  را  ما  دعوت  اینکه  از  شما،  بر  درود   -
سپاسگزاریم.

لطفا خود را در چند پاراگراف معرفی نمایید. 
با یاد و نام خدا، سالم عرض می کنم خدمت شما و همشهریان عزیز، 
بیمارستان روانپزشکی  فاطمه مهدی زاده هستم ۳۳ساله ،رواندرمانگر 
شهید بهشتی کرمان، موسس و مشاور دبستان و پیش دبستان ذهن 
در  و  پروری خالق  فرزند  تکنیک های  کتاب  زمینه کودک،  در  برتر. 

زمینه زوجین کتاب عوامل موثر بر طالق عاطفی را تالیف نمودم.
- در چه حوزه هایی مشغول به فعالیت هستید؟

در حوزه خانواده و زوج با رویکرد طرحواره درمانی و cbt، در حوزه 
اختالالت و حوزه کودک هم مشاوره دارم.

ارتباط  در  افرادی  چه  با  خود  کاری  فعالیت  زمینه  در   -
هستید؟

اضطراب،  وسواس،  قبیل  از  هستند  اختالالتی  درگیر  که  افرادی 
استرس و...

که برخی با رواندرمانی نتیجه خوبی به دنبال دارد و برخی با رواندرمانی 
و دارو درمانی نتیجه مطلوب به دست می آید.

و  نوجوانی  تا  کودکی  از  که  هستند  افرادی  هم  خانواده  حوزه  در 
بزرگسالی در طی این مراحل سنی در زندگی شخصی، کاری و روابط 
نیاز به کمک  اند و احساس می کنند که  خود با  مشکل مواجه شده 
دارند این افراد وقتی مراجعه می کنند متوجه می شوند که کل خانواده 

باید روان درمانی را شروع کنند که نتیجه  رضایت بخش باشد.
 ، یکدیگر  از  اطالعات  حداقل  با  یا  و  اطالع  بدون  وقتی  زوج  یک 
بدون شناخت احساسات، هیجانات و خلق و خوی هم وارد رابطه می 
شوند و سرانجام ازدواج می کنند در زندگی زناشویی دچار بحران می 
نیازهای  و  روحیات همسر  از  و کمی که  ناقص  اطالعات  شوند چون 
طرف مقابل دارند برایشان مشکل ساز شدا است که این نقطه شروع 

مشکالت است.
باید  درباره چه چیزی  پرسد  می  که  مراجع جدیدی  به   -

صحبت کنم چگونه پاسخ می دهید؟
از مراجعه کننده سوال می کنم که مسئله ای باعث شده که به دفتر 
من مراجعه کنید چه بوده؟ چه چیزی باعث شده که به اینجا مراجعه 
داشته باشید و چه باعث شده که فکر کنید که مشکل شما اینجا حل 

می شود؟
گاهی اوقات مراجعه کننده سردرگم است و نمیتواند صحبت را شروع 
کند که من مصاحبه بالینی را شروع می کنم و تا جایی ادامه میدهم 
که به مسئله برسیم و مراجعه کننده می گوید که این همان مسئله ای 

است که سبب شده من به شما مراجعه کنم.
همه سخت  از  را  درمان  فرآیند  قسمت  کدام  مراجعان   -

تر می دانند؟
مراجعان زمانی که به این قسمت از درمان، که زمان آن فرا می رسد 
تغییر همیشه سخت است  تغییر کند مقاومت می کنند،  آنها  رفتار  که 
آن  بخاطر  کننده  مراجعه  که  دلیلی  هر  یا  و  روابط  بهبود  باعث  ولی 
مراجعه داشته می شود. گاهی مراجعین در برابر اینکه بپذیرند مرتکب 
که  نیستند  موضوع  این  پذیرای  و  کنند  می  مقاومت  اند  شده  اشتباه 

اشتباه رفتاری یا ...از طرف خودشان بوده و این باید تغییر کند.
- لذت بخش ترین و پاداش دهنده ترین بخش درمانگر بودن چیست؟

این است که  بنده  از نظر  رواندرمانگر  برای  ترین قسمت  لذت بخش 
مراجعین تغییرات مثبت داشته باشند و جلسات رواندرمانی و مشاوره به 

نتیجه مثبت و دلخواه درمانگر و درمانجو رسیده باشد، تغییرات مثبت 
صورت گرفته باشد و رفتارهای مثبت ادامه دار باشند و فقط مختص 

همان برهه زمانی نباشند.
- نظر شما درباره اهمیت مشاوره دوران کودکی و نوجوان 

چیست؟
طبق  است.  مشاوره  انواع  ترین  اهمیت   پر   از  یکی  کودک،  مشاوره 
فرد  ذهن  بر  کودکی  دوره  که  اثراتی  روانشناسان،  از  بسیاری  دیدگاه 
است.  بزرگسالی  در  فرد  یک  روان  سالمت  تضمین کننده  گذارد،  می  
به معنی سالمت هیجانی و روانشناختی است. در واقع  سالمت روان 
کیفیت  داشتن  بلکه  دانیم؛  نمی   بیماری  نبود  در  را  سالمت  صرفاً  ما 
مطلوب در زندگی از جمله مواردی است که پایه  های آن در کودکی بنا 
نهاده می  شود. اگر فرد به هر دلیلی کیفیت زندگی خوبی نداشته باشد، 
یعنی از معیارهای سالمت روان دور شده است. دور شدن از سالمت 
روان از دوره کودکی، مطمئنًا هم برای خود فرد و هم برای اطرافیانش 
منجر به بروز آسیب  های متعددی می  شود. اگر شما والدی هستید که 
زمان  اید،  فرزندتان شده   گفتار  و  احساس  رفتار،  در  متوجه مشکالتی 
با مشاوری که  او، حتمًا  بدتر شدن حال  از  پیشگیری  با  تا  آن رسیده 
تاخیر در  باشید. ممکن است  داشته  متخصص کودکان است، مشاوره 
معنوی  و  مادی  هزینه های  آینده  در  کودک تان،  زندگی  کیفیت  بهبود 

زیادی برای شما به وجود بیاورد.
از جمله  می کنند.  به مشاوره کودک مراجعه  به دالیل مختلفی  والدین 

این دالیل:
-اضطراب جدایی

-ناخن جویدن فرزند
-مو کندن

-پرخاشگری و آسیب به خود یا دیگران
-ترسیدن  از عوامل یا فضاهای مختلف

-انواع مشکالت تحصیلی
-اختالالت یادگیری

-نقص توجه
-بیش فعالی
-عدم تمرکز

-انزواطلبی و گوشه نشینی
-احساس ناتوانی

-بدخوابی و....
راستای چه  در  بیشتر  نوجوان  و  دوران کودکی  - مشاوره 

مسائلی هست ؟
توصیه من به والدین، روابط بین والدین است که کودک الگو برداری 

می کند از روابط والدین خود در برابر بقیه افراد.
ضمن اینکه زمانی را برای وقت گذراندن با کودکان خود داشته باشند، 
پی  آنها  مشکالت  و  مسائل  به  میتوان  کودکان  با  وقت  گذراندن  با 
برد و با بازی و یا مراجعه به مشاور، مهارتهای زندگی را به کودکان 

آموزش دهند.
- آیا تخصص در کار مهم است؟

باشد. در طی دوران تحصیل  موثر می  بسیار  رواندرمانی  در  تخصص 
فقط دروس تئوری گذرانده می شود و رواندرمانگر برای اینکه درمانگر 
و  رویکرد  به  مربوط  دوره های تخصصی  باید  توانمندی شود  و  موثر 
حوزه ای که تمایل به انجام کار دارد را بگذراند تا با تمام راهها آشنایی 
کامل داشته باشد، رواندرمانی همینطور که از نامش مشخص است با 
افراد سروکار دارد و برخالف نظر  روح و روان، شخصیت و هیجانات 

عموم اصال کار ساده ای نیست.
وانشناس کسی است که به الیه های درونی افراد رسوخ می کند؛ به 
همین دلیل داشتن یک سری مهارت ها و ویژگی های اخالقی برای 
از سالمت  باید  از همه خود روانشناس  دارد.اول  روانشناسان ضرورت 

روانی الزم برخوردار باشد.
روانشناس باید با روش های جدید روان درمانی دنیا و اطالعات جدید 
روانشناسی، آشنا و به روز باشد. کسانی می توانند در رشته روانشناسی 
موفق باشند که دارای ویژگی های رازداری، همدلی، همدردی و نوع 
بوده و شنونده فعال  ارتباطی سرآمد  باشند و در مهارت های  دوستی 
پرهیز  داوری  و  قضاوت  از  بتوانند  باید  روانشناسان  همچنین  باشند. 
کنند. عالوه بر این، روانشناسی موفق است که دارای هوش هیجانی 
بتواند  و  کند  حفظ  را  خود  آرامش  مختلف  شرایط  در  بتواند  و  باشد 
احساسات خود را کنترل کند. روانشناس باید گرم و صمیمی باشد که 

بتواند با مراجعین ارتباط اولیه را برقرار کند.
- مشکالت و معضالت پیش روی حرفه شما چیست؟

در  روانشناسی  علم  بودن  ناشناخته  به  توان  می  رشته  این  معایب  از 
بعضی مناطق کشور اشاره کرد و یا اشتباه گرفتن روانشناسی با رشته 
های دیگر اشاره نمود.عالوه بر این به دلیل گستردگی آموزش رشته 
شده  اشباع  آن  کار  بازار  کشور،  های  دانشگاه  بیشتر  در  روانشناسی 
برای  همچنین  است.  همراه  هایی  دشواری  با  مناسب  کار  یافتن  و 
روانشناس شدن حداقل الزم است که مدرک کارشناسی ارشد خود را 
بگیرید. کار روانشناسی با کسانی در ارتباط است که به لحاظ روانی و 
روحی دچار مشکل شده اند، به همین دلیل ممکن است بعد از مدت 

ها دچار فرسودگی و خستگی شوید.
یک  باال،  معدل  با  حتی  روانشناسی  مدرک  داشتن  با  شما  همچنین 
روانشناس خوب نمی شوید؛ بلکه الزم است شما به کارآموزی و کسب 
مهارت های روانشناسی و گذراندن دوره های تخصصی در حیطه ی 

کاری که مایل به انجام کار می باشید بپردازید.
- صحبت پایانی:

روانپزشک  و  رواندرمانگر  و  مشاور  تفاوت  درمورد  دیدم  نیاز  اینجا  در 
توضیحاتی بدهم که گاهی باهم اشتباه گرفته می شوند. 

روانپزشک مدرک پزشکی دارد و برخالف روان درمانگراِن دیگر از جمله 
روانی  بیماری های  به  مربوط  داروهای  می تواند  روانکاو،  و  روانشناس 
را تجویز کند. روانپزشک برای گذراندن دوره آموزش روانپزشکی، باید 
دوره  سال  یک  سپس،  و  کند  تحصیل  پزشکی  رشته  در  سال  چهار 
کارآموزی و بعد از آن، حداقل سه سال آموزش تخصصی را به  عنوان 

رزیدنت روانپزشکی بگذراند.
از  وسیع تری  محدوده  روی  و  است  طوالنی تر  روان درمانی  دوره 
الگوهای  که  است  این  به دنبال  روان درمانی  دارد،  تمرکز  موضوعات 
فکری و رفتاری فرد چطور بر نحوه تعامل او با جهان تأثیر می گذارند. 
احساس  افراد  که  است  این  آن،  نوع  به  بسته  روان درمانی  از  هدف 
رفتاری  الگوهای  کنند،  مدیریت  را  استرس شان  باشند،  داشته  بهتری 
درک  می کند  ایجاد  اختالل  اهداف شخصی شان  به  رسیدن  در  که  را 
در  بتوانند  بهتر  و  باشند  داشته  رضایت بخشی  عاطفی  روابط  کنند، 
کنند،  تعدیل  را  عاطفی شان  پاسخ های  و  افکار  تنش زا  موقعیت های 

رواندرمانی به عمق مسئله می پردازد.
بودن  هدفمند  و  شادتر  زندگی  و  بهتر  گیری  تصمیم  درمورد  مشاوره 
می  انجام  بهتر  نتایج  برای  تحصیلی  مشاوره  مثل  پردازد  می  زندگی 

گیرد.

خبرنگاران:
جناب آقای هانی زمانی

 سرکار خانم مطهره پورتکابی

 گفتگو با سرکار خانم فاطمه مهدی زاده
 روان درمانگر بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان

موسس و مشاور دبستان و پیش دبستانی ذهن برتر

به گزارش هفته نامه طرح فردا دکتر نیک طبع مدیرعامل شرکت 
اینکه در  با اشاره به  معادن زغالسنگ کرمان در جمع خبرنگاران 
سال گذشته علی رغم شیوع ویروس کرونا، امکان تعطیل کردن 
معادن وجود نداشت، افزود: هدف شرکت استفاده از ظرفیت های 
موجود بوده است و به دنبال فشارآوردن بر کارگر جهت باال بردن 

آمار تولید نیستیم.
وی با بیان این مطلب که تمرکز ما بر بخش خصوصی و افزایش 
جزئی تولید براساس جذب زغال خصوصی است، عنوان کرد: نوع 
خدمات  و  رفاه  جدید،  معادن  های  پهنه  تکمیلی،  بیمه  قراردادها، 
به  شده  ارائه  خدمات  جمله  از  درمان  و  کارگران  به  اجتماعی 

کارگران است.
مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان  تصریح کرد: از تعداد 
نفر   ۷۱ و  هزار  یک  تعداد  رغالسنگ،  شرکت  نیرو   ۱۶ و  ۳هزار 
نسبت به سایرین، ضعیف تر هستند اما از تاریخ یکم خرداد ۱۳99، 
طرح طبقه بندی مشاغل برای آنها انجام شد از طرف دیگر امروز 

بیش از هزار و ۲۰۰ نفر شامل اصالح طرح شده اند.
وی با بیان این مطلب که بیش از ۶ هزار نفر، فرزند پرسنل داریم 
که بیش از ۲ هزار نفر آنها نابغه هستند که آنها را تحت پوشش 
است  این  ما  دستاودرهای  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  دادیم،  قرار 
زعال سنگ  برای شرکت  بحرانی  99 هیچ کمیته  پایان سال  که 

تشکیل نشد.

دکتر نیک طبع با اشاره به اینکه یکی از طرح های مهم ما زنده 
کردن خط ریلی زرند به پابدانا و از آنجا به راور است که این امر 
تفاهم خوب  دوتا  داشت: همچنین  اظهار  است،  بزرگ  اتفاق  یک 
که  ایم  کرده  منعقد  چینی  و  ترک  شرکت  دو  با   99 سال  در  نیز 
این هم می تواند دستاوردهای قابل توجهی برای ما داشته باشد.

وی با بیان این مطلب که در سال ۱۴۰۰ هفت پهنه جدید را در 
ایم،  گرفته  را  اکتشاف  مجوز  و  صادر  ها  پروانه  که  داریم  برنامه 
خاطرنشان کرد: صیانت و پیگیری حقوق کارگری دو عامل مهم 
برای پیشرفت فعالیت های ما است از طرف دیگر به دنبال شفاف 

سازی مطلق برای همه هستیم.
 مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان با اشاره به اینکه تمامی 
ابراز  امالک شرکت زغالسنگ کرمان دارای شناسنامه می شوند، 
داشت: ۴۶9 میلیارد تومان بدهی شرکت بوده است که همه اینها 
تعیین تکلیف شده است و به دنبال این هستیم که تا ۱۴۰۳ تسویه 

شوند از طرف دیگر خوشبختانه بدهی جدید ایجاد نکرده ایم.
از اعضای شورای کارگری  نفر  این جلسه دو  گفتنی است که در 
و  را مطرح  مطالبات خود  کرده،  پیدا  این جلسه حضور  در  معادن 
همکاری  درخواست  خبرنگاران  از  خود  اهداف  به  رسیدن  برای 

کردند.

مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان:

صیانت و پیگیری حقوق کارگری دو عامل موفقیت شرکت زغال سنگ کرمان
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 یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و ... اصالحات ساختاری صورت نگیرد، 

نمی توان انتظاری از تغییر وضعیت کنونی داشت.
غیردولتی  عمومی  بخش  اینکه  بیان  ،با  ندری  کامران 
رقیب بخش خصوصی است، گفت: در حوزه قوانین کشور، 
گذشته  سال های  طول  در  و  دارد  وجود  زیادی  مشکالت 
مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب کرده 
است که برخی از آن ها در بودجه سنواتی هم وجود ندارد و 
به این قوانین، فرا بودجه ای گفته می شود که این موارد باید 

رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد. 
وی افزود: البته دولت می تواند با شناسایی این موارد و ارائه 
در  قوانین  از  خیلی  کند.  رفع  را  قانونی  چالش های  الیحه، 
کشور چون قوانین پولی و بانکی بروز رسانی نشده اند. قوه 
و  دارد  اقتصادی  مسائل  به  پایینی  بسیار  آشنایی  قضائیه 

دادگاه های تخصصی در این زمینه وجود ندارد. 
کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور از بسیاری 
از نظام های مالیاتی پیشرفته در دنیا عقب است و در حوزه 
شناسایی مودیان مالیاتی، محاسبه میزان مالیات پرداختی و 
برخورد با فراریان مالیاتی با مشکل مواجه است. همچنین، 
نظام حمایتی کشور از جمله پرداخت یارانه ها نیز مشکالتی 
داده  آن ها  به  کنند،  دریافت  یارانه  نباید  که  و کسانی  دارد 
می شود و بالعکس. عالوه براین، میزان یارانه دریافتی هم 

مشکالت یارانه بگیران را رفع نمی کند. 
برخی بانک ها منحل شوند 

ندری با اشاره به مشکالت نظام بانکی کشور گفت:  یکسری 
از مقررات  بانک های کشور  و  باید منحل شوند  بانک ها  از 
مدیران  توسط  آن ها  اجرای  تا  گرفته  بانکداری  با  مرتبط 
مدیریت  از  بانکی  مدیران  و  شود  اصالح  باید  کارکنان  و 

حرفه ای دور هستند. 
با مشکالت عدیده ای  داد: بخش کشاورزی هم  ادامه  وی 
روبرو است و به صورت اصولی توسعه پیدا نکرده که مصرف 

منابع و آب در این حوزه بسیار باالست. 
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، در ۵۰ سال گذشته کشور 
اتفاق  یک  به  هنوز  اما  است  بوده  رقمی  دو  تورم  درگیر 
نظر درباره منشا و چگونگی مهار آن طی این مدت دست 

نیافته ایم.

یه لقمه کتاب مهمون من
از کتاب زندگی شاد، اثر جول اوستین

این ها  همه ی  نیست.  تصادفی  هستید  اآلن  که  اینجایی   
جزئی از برنامه ملکوتی خداوند است. اگر ایمانتان را حفظ 
که  باشید  چیزی  آن  بهترین  کنید،  زندگی  درست  کنید، 
هستید، لبخند روی صورت داشته باشید، از همین جایی که 
هستید راضی باشید یعنی از آزمایش موفق خارج شده اید. این 
همان کاری است که باعث می شود خداوند درهای جدیدی 
اما  برساند.  می خواهید  که  آنجایی  به  را  شما  و  کند  باز  را 
خودشان  پیش  دارند.  درگیری  درونشان  در  مردم  از  خیلی 
زندگی  از  باشم، من حتی  نمی توانم شاد  فکر می کنند من 
خودم بدم می آید، من از قیافه ام بدم می آید، از این ماشینی 
در  که  آدم هایی  از  زندگی ام  محل  از  می آید،  بدم  دارم  که 
عوض  این ها  همه ی  وقتی  می آید.  بدم  هستند  زندگی ام 
بشوند آن وقت شاد می شوم؛ اما خداوند هرگز قصد نداشته 
بیندازیم.  تعویق  به  را  خودمان  شادی  ما  که  کند  کاری 
خداوند این روز را آفریده و من در این روز شاد و خوشحال 
خواهم بود. امروز روز شادی است نه فردا. نه وقتی هوا بهتر 
بشود، نه هفته ی بعد که قرار است کمتر کارکنم، نه ماه بعد 

که دیگر این روزگار سخت به پایان می رسد. نه!
تصمیمتان را بگیرید که همین حاال از زندگی تان لذت ببرید. 
بهانه آوردن برای به تعویق انداختن شادی هایمان خیلی ساده 
است. من همیشه این بهانه ها را می شنوم و به محض این که 
از این مشکالت خارج بشوم خوشحال خواهم بود. به محض 
بهتر  این که کسب وکارم  به محض  این که ۵ کیلو کم کنم، 
از کار خالف خارج شود! نه.  بشود، به محض این که پسرم 
اگر مصمم نباشید و تصمیم قطعی نگیرید، درست در همین 
شما  تا  داشت  خواهد  وجود  همه چیزی  نباشید،  شاد  لحظه 
هستیم  بچه  وقتی  است  جالب  کند.  دور  بودن  شاد  از  را 
همیشه شاد هستیم، می خندیم، هیجان داریم، مشکالت ما 
دارد  یک لحظه  کوچک  بچه  یک  بازنمی دارد.  از حرکت  را 
گریه می کند به خاطر مشکلی که دارد و ۵ دقیقه بعد کاًل 
همه چیز را فراموش می کند و دوباره خوشحال می شود. من 
هرگز ندیدم که یک بچه ی کوچک کینه ای به دل داشته 
باشد. هرگز ندیدم که یک نوزاد پر از تلخی و احساس عدم 

بخشش باشد...

شرط بهبود اوضاع اقتصادی 
در ۴ سال آینده

به اندازه  کّمی  نظر  از  جمعیت  رشد  گفت:  بهداشت  وزیر 
کیفیت جمعیت، مهم نیست؛ اگر رشد کیفی در جمعیت 

نداشتیم، کّمیت ما را له می کند!
دکتر سعید نمکی در اجالس مجازی رؤسای دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که با موضوع 
بهداشت  وزارت  در  جمعیت  جوانی  و  بالندگی  پویایی، 
برگزار شد، اظهار کرد: امروز فراتر از انتظار ما، ۱۰ درصد 
از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و برآورد 
می شود که تا سال ۱۴۲۰، جمعیت سالمند کشور دو برابر 

شود که بسیار تکان دهنده است.
وی افزود: وقتی به هرم سنی جمعیت نگاه می کنیم از این 
نگران می شویم که جوان های کمتری خواهیم داشت تا 
سالمندان را حمایت مادی و معنوی کنند البته اآلن هم 
به دلیل عدم وجود زیرساخت های اشتغال، بخش عمده ای 
از جمعیت جوان کشور، سربار جمعیت سالمند هستند، این 
واقعیت تلخ اجتماعی ما است، سالمندانی داریم که هنوز 
عده ای  و  کنند  حمایت  را  بیکار  جوانان  تا  می کنند  کار 
در  اشتغال  زیرساخت  خود،  جوانی  زمان  در  چون  دیگر 
کشور نداشته ایم، جوانی نکرده و مولد نبوده و پیر شده اند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نگرانی مقام معظم رهبری 
دغدغه  این  همواره  و  بجاست  بسیار  جمعیت،  مورد  در 
آن  آبرومندانه  اداره  که  کرونا  طوفان  در  که  داشته ام  را 
اسالمی  جمهوری  برای  بلکه  بهداشت  وزارت  برای  نه 
معظم  مقام  دردمندانه  فرمان  بود،  پرمسئولیت  ایران 
رهبری را پاسخ نداده باشم و مبادا در طوفان این بالی 
خانمان سوز فراموش کنم که ایشان هم دغدغه ای برای 
آینده داشته اند. کووید۱9 یک روز به پایان می رسد اما 
این دغدغه را که در ۲۰ سال آینده  کشور دچار سالمندی 
جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی می شود، باید حتمًا 

پاسخ داد.
نمکی گفت: اهل بعضی از خصلت های برخی افراد نیستم، 
اگر به دغدغه مقام معظم رهبری توجه می کنم به خاطر 
احترامی است که در درونم برای این عزیز قائل هستم 
اما عده ای از روی جهالت، غرض و مرض می گفتند که 
“او این حرف ها را می زند که کاندیدای ریاست جمهوری 
هدف  نظام،  برای  سربازی  جز  ما  که  دیدند  اما  شود” 

دیگری نداریم.
نمکی گفت: امروز که سند صیانت از جمعیت آماده شده 
بسیار  ایام  این  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  است 
نفس گیر، اقدام به اجرای این سند می کنند، نشان از این 
به دغدغه های  این هستیم که  ما عاشق  است که همه 
آینده نظام، پاسخ دهیم، بیکار ننشستیم و در حد وسع مان 

تالش کردیم.
وی یادآور شد: مؤلفه های مؤثر بر جمعیت، فقط بهداشتی 
و درمانی نیست. در دوره ای نظام بهداشتی و اپیدمی ها، 
در  و  داشتند  را  تأثیر  بزرگترین  جمعیت ها  سرنوشت  در 
از صنعتی شدن، جمعیت جهان  قبل  و  تاریخ  از  دورانی 
نفس  تا کمی  نداشت  رشد  زمانی طوالنی،  بازه  در یک 
تعداد  می کرد،  کشتار  می آمد،  اپیدمی  یک  می گرفت، 
طاعون  و  تیفوس  تیفوئید،  وبا،  می رفتند،  بین  از  زیادی 
می آمد و قتل عامی گسترده داشت و جمعیت دوباره کمتر 
می شد اما بعد از حضور بهداشت و توجه به تندرستی بعد 

از طاعون سیاه، رشد جمعیت خودش را نشان می دهد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر دیدگاه های تئوریسین های 
اقتصادی جهان را مطالعه کنید می بینید که آدام اسمیت 
معتقد بود که “باید کمک کنیم که جمعیت افزایش پیدا 
وجود  هم  پیشگیری  و  بهداشت  دوره،  آن  در  و  کند” 
و  داشت  رشد  جمعیت  صنعتی،  کشورهای  در  و  داشت 
آدام اسمیت سوار بر این موج شد که “باید نیروی کارگر 
مولد اضافه کنیم” که این تئوری درست بود اما ناگهان 
دنیا با این مواجه شد که افزایش جمعیت زمانی که ارزش 
افزوده ایجاد شد و صنعت توسعه یافت، طبیعت تخریب 
شد، جنگل ها برای تغذیه جمعیت اضافه شده به زمین های 
زراعی تبدیل شد و افرادی مثل ریکاردو و مالتوس آمدند 
و رشد جمعیت را به سمت مهار جمعیت هدایت کردند و 
گفتند که “جمعیت جهان بیشتر از ظرفیت زمین، اضافه 
بهداشتی ها  توسط  نه  جمعیت  کنترل  شعار  و  می شود” 

بلکه توسط اقتصاددانان مطرح شد.
نمکی افزود: این تفکر غلط است که در جهان و ایران، 
مطرح  را  جمعیت  کنترل  شعار  بهداشتی،  صاحب نظران 
کردند. شعار کنترل جمعیت را ابتدا در دنیا، اقتصاددانان 
ناهنجاری های  وقتی  دادند  جامعه شناسان  آن  از  بعد  و 
رفتاری در فضای محقر و تنگ و خشونت بار، اضافه شد 
اقتصاددانان  به  جمعیت  کنترل  برای  نیز  جامعه شناسان 

پیوستند.
وی خاطرنشان کرد: بخش بهداشت در جهان همواره با 
مهار اپیدمی ها، مراقبت از زنان باردار، افزایش امید زندگی 
این قبیل عامل رشد جمعیت بوده است و  از  و مواردی 
کاهش  در  بهداشت،  بخش  ایران  در  حتی  کجا  هیچ 
جمعیت نقش نداشته است. از سال ۶۶ و قبل از اجرای 
به  و سر  کند  آهنگ  خانواده، شاهد  تنظیم  سیاست های 

فرود رشد جمعیت هستید.
و  آمدند  انقالب  از  بعد  وقتی  کرد:  تأکید  بهداشت  وزیر 
گفتند “به اندازه کافی مدرسه نداریم”، یک سوم از مدارس، 
و  نداشتیم  شغل  زیرساخت  نداشتند،  استاندارد  بخاری 
را  جمعیت  ترمز  “باید  که  بود  این  اقتصاددانان  سیگنال 
کشید و نباید برای این جمعیت انبوه، اشتغال ایجاد کنیم، 
فراهم  روان  و  مناسب روح  تهیه کنیم و فضای  مسکن 

کنیم و رشد اقتصادی پاسخگوی این نیازها نیست”.
مؤلفه های  از  یکی  به عنوان  اقتصاد  شد:  یادآور  نمکی 
تأثیر  آهنگ رشد جمعیت  و کاهش  در رشد  بسیار مهم 
داشته است. اگر جمعیت بی سواد و با تحصیالت کمتر، در 

به جمعیت تحصیل کرده  نسبت  ازدواج رشد شتابان تری 
دارد، مؤلفه اقتصادی اثرگذار است چون در خانوار فقیر، 
کودک از سنین پایین و ۵سالگی شروع به تولید می کند 
و نیروی کار از کودکی به اقتصاد خانوار کمک می کند در 
حالی که در خانواده تحصیل کرده، تا زمانی که آقا یا خانم 
کنند.  مراقبت  او  از  باید  مادر  و  پدر  می کند،  هم  ازدواج 
مؤلفه اقتصاد در کاهش و رشد جمعیت بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: وقتی شعار کنترل جمعیت می دهید، در 
هر مقطعی اولین سیگنال را مرفهین دریافت می کنند و 
وقتی با انگیزه اقتصادی شعار افزایش جمعیت می دهید، 
وقت ها  بعضی  و  می کنند  دریافت  فقرا  را  پیام  اولین 
دریافت  شهرها  حاشیه  در  را  پیام  این  کسانی  متأسفانه 
می کنند که بچه های آنها در دود هروئین به دنیا می آیند!

به اندازه  کّمی  نظر  از  جمعیت  رشد  گفت:  بهداشت  وزیر 
جوامع  در  جمعیت  کیفیت  نیست.  مهم  جمعیت،  کیفیت 
به مراتب مهمتر از کّمیت آن است. اگر نتوانیم کّمیت را 
به سمت و سوی کیفیت مدیریت کنیم، جمعیتی طغیانگر، 
کما  داشت  خواهیم  حادثه آفرین  و  خشن  گرفتار،  معتاد، 
فقیر  کشورهای  از  کوچ  وقتی  می بینید.  دنیا  در  اینکه 
به سمت کشورهای غنی آغاز می شود، پشت دروازه های 
با  جمعیتی  چه  که  می بینید  اروپایی  شهرهای  از  خیلی 
یک بچه در آغوش، یکی در دستش و یکی هم پشت 
سرش، در سرما و یخبندان برای پناهندگی، آواره بودند، 
این یعنی اگر رشد کیفی در جمعیت نداشتیم، کّمیت ما 

را له می کند.
در  بسیار مهمی  مؤلفه  اقتصاد  نمکی خاطرنشان کرد:    
کیفی شدن جمعیت است. اگر در سالهای بعد از انقالب 
بخواهیم با انصاف بگوییم، بهداشت مهمترین نقش را در 
حفظ جمعیت کشور داشته است. مؤثرترین عامل در بهبود 
زندگی و  امید  و  نوزادان  و  مادران  شاخص های سالمت 
دستگاه های  تالش های  وجود  با  کشور،  جمعیت  حفظ 
اما  برق  رساندن  حمل ونقل،  راهسازی،  در  مختلف 
خانه های بهداشت، بهورزان و مراکز بهداشتی و درمانی 
باردار را انجام داد؟  از مادران  بودند. چه بخشی مراقبت 
چه بخشی آموزش های قبل و بعد از بارداری را ارائه کرد؟ 
را  نوزادان  بخش  و  داد  انجام  واکسیناسیون  بخشی  چه 
راه اندازی کرد و مرگ ومیر نوزادان و کودکان را کاهش 
بحث  در  بخش سالمت  به اندازه  بخش ها  سایر  در  داد؟ 

جمعیت، کار نکرده اند.
وی افزود: این که فکر کنیم در چند سال به دلیل تشویق 
به کاهش جمعیت باید تاوان این ندانم کاری ها را بپردازیم، 
نشان غلط دادن است و عزیزی را که برای بحث جمعیت 
مسئول کردم وقتی دیدم سمت و سو و جهت گیری اش 
به آن جهت می رود کنار گذاشتم و احساس کردم زحمت 
اپیدمی  عظیم ترین  با  مبارزه  ژنرال های  و  ما  همکاران 
تاریخ را به غلط در ذهن مردم به سمت و سوی دیگری 

می برد.
در  را  بهداشت  وزارت  نه تنها  کرد:  تأکید  بهداشت  وزیر 
می کنم  فکر  بلکه  نمی دانم  گناهکار  جمعیت،  بحث 
برای  انقالب  از  بعد  تمام سالهای  در  را  نقش  بزرگترین 
کار  است.  برده  به کار  کشور  جمعیت  از  صیانت  و  حفظ 
مرکز  هزار   9 بود؟  چه  بهداشت  خانه   ۵۰۰ و  هزار   ۱۷
جامع سالمت چه کار می کرد؟ تمام کارهایی که در مورد 
کاهش رشد جمعیت کردیم، البته وقتی می گویم کردیم 
گردن  به  را  گذشته  گناهان  تمام  می خواهم  بنده  یعنی 
بگیرم، باید با کارهایی که برای حفظ و صیانت از جمعیت 

کردیم، مقایسه کنید.
از  صیانت  در  سالمت  مؤلفه  کرد:  خاطرنشان  نمکی 
به  پاسخ  و  نیست  کافی  اما  بود  مؤثر  بسیار  جمعیت، 
دغدغه عزیزی که برای آینده کشور نگران است، نیست 
و به همین دلیل خواستم که سند صیانت از جمعیت، تهیه 
شود و امروز از رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی تقاضا 
اجرای  برای  و مسئوالنه  می کنم که عاشقانه، مخلصانه 
این سند تالش کنید و برای رفع تکلیف، به آن نپردازید.

دامن  را  دغدغه  این  که  افرادی  به  کرد:  تصریح  وی 
می زنند که جریاناتی از بیرون این کار یا آن کار را کردند 
خیلی ورود نمی کنم چون برخی را کارشناسی نمی دانم 
در همه  معتقدم  می دانم،  کارشناسی  که  را هم  برخی  و 
حوزه ها هست. مگر بیرونی ها فقط در بخش سالمت ما را 
اذیت می کنند؟ در تمام زمینه ها اثرات بعضی از فتنه های 
اجتماعی  گسست های  از  بعضی  و  می بینیم  را  بیرونی 

امروز و برخی از حرف هایی که از بعضی تریبون ها برای 
که  سیاست بازی هایی  از  بعضی  و  می آید  بیرون  تفرقه 
سربازان و افسران ارشد ما را در خط مقدم کرونا تضعیف 
چه کسانی  و  می آید  بیرون  چه کسانی  حلقوم  از  می کنند 

پشت آن هستند؟
و  درمان  و  بهداشت  مؤلفه  اگرچه  گفت:  بهداشت  وزیر 
بالنده  و  در رشد درست  تأثیرگذار  اصلی  مؤلفه  سالمت، 
کار  چندین  باید  است،  مهمی  مؤلفه  اما  نیست  جمعیت 
را انجام دهیم؛ یکی اینکه باید بتوانیم جامعه را به سمت 
خودمان،  سهم  و  اندازه  به  البته  ببریم  باروری  به  تعلق 
برای این کار الزم است که مشاوره ها را عالمانه افزایش 
یا  و  نمی خواهند  بچه  اصاًل  که  هستند  برخی  دهیم. 
و  کرده  ازدواج  که  یکی هست  کند،  ازدواج  نمی خواهند 
که  دارد  وجود  فرزندآوری  برای  فرصت  که  است  معتقد 
که  هم هست  یکی  می شود،  دیر  که  گفت  آنها  به  باید 
معتقد است یک فرزند، کافی است که باید بگوییم شاید 
بعضی وقت ها به این فرزند، احساس غربت و تنهایی و 

بی کسی هم دست بدهد.
نمکی افزود: وقتی مادرم سالها در بستر بیماری بود گرچه 
اگر ۵ فرزند هم داشت به قدری دلم به مادرم گره خورده 
بود که همواره می خواستم کنارش باشم اما بعضی وقت ها 
می گفتم “اگر خواهر یا برادری داشتم که وقتی در یک 
نقطه از کشور برای فالن کار حضور دارم، به مادرم سر 
می زد، خیالم راحت می شد” و این غربت و تنهایی که در 
یگانگی خودم احساس کردم می دانم که باید به خانواده ها 

گفت که “یک فرزند، کم است”.
کشور  در  که  ناباروری  درمان  مراکز  کرد:  تأکید  وی 
در  ناباروری  اما  است  زیبایی  بسیار  کار  یافته  گسترش 
افراد  تحرک  در  باید  برمی گردد،  زندگی  شیوه  به  کشور 
ایجاد کنیم و  از چاقی در جامعه، دگرگونی  و جلوگیری 
باید این کار را در مدرسه انجام دهیم. طرح کوچ )کنترل 
وزن و چاقی( را با آموزش و پرورش آغاز کرده ایم چون 
زندگی،  باید روی شیوه  زندگی  از  معتقدیم در آن برش 
تغییر ایجاد کرد و آنها در فضای مجازی بازی می کنند و 

چیپس و پفک می خورند.
عمومی  آموزش  به سمت  باید  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
برویم.  تغذیه  و  زندگی  شیوه  در  رویکرد  تغییر  برای 
مشکالتی همچون مصرف فست فودها، غذاهای ناخوش، 
توسعه  و  ایجاد  با  بی تحرکی  و  نامناسب  زندگی  شیوه 
مراکز ناباروری، برطرف نمی شود البته باید این مراکز را با 
حداقل هزینه و گرفتاری برای مردم فراهم کنیم. یک نفر 
نباید کار و زندگی اش را رها کند و برای دریافت خدمات، 

آواره مراکز استانها شود.
خودمان،  نیروهای  برای  حداقل  باید  کرد:  تأکید  نمکی 
باردار  اگر همکار ما  با کودک را تسهیل کنیم و  زندگی 
خواهد  چه  بچه  این  با  او  که  نکنیم  ایجاد  کابوس  بود، 
کرد. تسهیالتی ایجاد کنیم که بچه داری شان را مادرانه 
معاون  از  نشود.  دغدغه  دچار  زندگی شان  و  دهند  ادامه 
خوابگاه های  بحث  که  فرهنگی می خواهم  و  دانشجویی 
متأهلی را به عنوان یکی از اصول اصلی، دنبال کنند و ما 

هم در این زمینه کمک می کنیم.
وی گفت: اجرای سند صیانت از جمعیت نباید کلیشه ای 
فرهنگ،  اقلیم،  تنوع  با  گسترده  کشور  یک  باشد. 
خرده فرهنگ و قومیت ها هستیم و نمی توانیم با یک سند 
یا کلیشه، کشور را اداره کنیم. در یک قومیت ممکن است 
باشید و در  نداشته  تبلیغ فرزندآوری  به تشویق و  نیازی 
باشید. در  نیازمند آن  این کشور، شاید  از  گوشه دیگری 
نیستید،  فرزندآوری  تبلیغ  و  تشویق  نیازمند  که  قومیتی 
نیازمند مراقبت بیشتر از زنان باردار هستید و در مناطقی 
که نیاز به مراقبت های زنان باردار کمتر است، زنان باردار 
دارای  و  نمی کنند  مراجعه  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به 
انجام  را  دوره ای  معاینات  که  است  خصوصی  پزشکی 
با  فرزندش   99/9/9 که  می کند  هماهنگ  و  می دهد 

سزارین به دنیا بیاید.
انعطاف  قابلیت  باید  ملی  سند  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
با  متناسب  دهیم  اجازه  استانها  به  باید  باشد.  داشته 
بتوانند  منطقه  آن  گویش  و  اقتصاد  اقلیم،  فرهنگ، 
امکان  استانها  به  حتمًا  باید  و  کنند  اجرایی  را  سند  این 
انعطاف بدهیم و برخی حرف ها را نمی شود در یک منطقه 
گفت. یادم است زمانی سازمان جهانی بهداشت در مورد 
پیشگیری از بیماری ایدز روی آموزش استفاده از وسایل 

تأکید  مدارس  در  روابط جنسی خطرآفرین  از  پیشگیری 
داشت اما این کار را نکردیم و مبتنی بر فرهنگ، اقلیم و 

اعتقادات مردم ایران آموزش ها را مطرح کردیم.
به  باید  اگرچه  قانونی  سقط های  داشت:  اظهار  نمکی 
حداقل برسند و آموزش افرادی را که نمی خواهند بچه ای 
رخ  آنها  آگاهی  عدم  روی  از  این سقط  و  کنند  را سقط 
می دهد باید افزایش دهیم اما در سال، تعداد قابل توجهی 
به شیوه قضایی  آیا تمسک  داریم.  سقط های غیرقانونی 
راه حل است؟ خیر. آیا فردی که باردار شده است و اگر این 
ختم بارداری اتفاق نیفتد یک ناهنجاری سنگین اجتماعی 
ممکن است پشت آن باشد، این را باید چگونه مدیریت 

کرد؟
بارداری  در  فرهنگ  مؤلفه  اقتصاد،  بر  عالوه  گفت:  وی 
مؤثر است. اگر به مؤلفه های فرهنگی توجه نکنیم، چه در 
خانواده های فقیر و چه در خانواده های غنی، ره به جایی 
ولنگاری  اسالم،  ورود  از  قبل  از  ما  کشور  در  نمی بریم. 
فرهنگی معنی و مفهوم نداشته است. چرا به فرزندان مان 
نمی گوییم قبل از اسالم هم برهنگی و ولنگاری جزیی 
از فرهنگ ایران نبوده است. در کدام قوم ایرانی برهنگی 
جفا  نسل  این  به  که  دارم  اعتقاد  کجا.  هیچ  می بینید؟ 
فکر  و  ندادیم  انتقال  او  به  را  فرهنگ غنی  کرده ایم که 
فردی  به  را  بی خویشتنی  وقتی  کرده ایم.  هنر  کرده ایم 
را  او  می تواند  غرب  فرهنگ  و  ماهواره  کردیم،  تحمیل 
ابتذال  از کانال ها که برخی را به  جذب کند مثل برخی 

کشیده اند.
که  کنید  توجه  من،  عزیزان  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
به  توسل  و  تمسک  آیا  جنین کجاست.  منشأ سقط های 
قانون برای سقط های غیرقانونی در مطب دکتر فالنی، 
جای سقط را به زیرپله یا خانه های مخفی نخواهد برد؟ 
آیا مرگ ومیر نوزادان باالتر نخواهد رفت؟ به عنوان وزیر 
همه  آیا  که  می گویم  مردم  مسئول سالمت  و  بهداشت 
سقط ها را می شود با ابزار قانون و قوه قضائیه جمع کرد؟ 
از مطب های سقط غیرقانونی به محل های غیربهداشتی 
با  شومن  عده ای  رفت؟  نخواهند  مرگ ومیر  افزایش  با 
دروغ اذهان عمومی را فریب می دهند، نگذارید این اتفاق 
بیفتد. ما مسئولیم و باید حرف بزنیم و بگوییم که اگر این 
میزان باروری یا حاملگی ناخواسته در کشور وجود دارد، 
و  نیست  پدیده  این  به  وابسته  و  نیست  به سقط  وابسته 
کجا  سالها؟  این  در  می کردید  دارند. چه  فرهنگی  ریشه 
بودید؟ آنهایی که می گفتید “اگر ۱۰ دقیقه صداوسیما را 
به ما بدهند همه را دگرگون می کنیم”، کجا رفتید؟ چرا 

این گونه شد؟ چرا به اینجا رسیدیم؟
کمک  سوءتغذیه  مشکل  حل  به  باید  شد:  یادآور  وی 
انسانهایی  نیست.  کافی  جیره  خانوار،  جیره  اآلن  کنیم. 
که گوشت مصرف می کنند، کمتر هستند و مادرانی که در 
طول مدت بارداری باید پروتئین مصرف کنند، کم هستند 
و روز به روز هم کمتر می شوند. در این سالها هم رشد 
اقتصادی داشته ایم اما رشد فقرزدا نداشته ایم که یکی از 
فقیرتر  فقیر،  طبقات  است.  ما  اقتصادی  رشد  اشکاالت 
می شوند. تقاضای بنده از معاونت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو این است که “روی مکمل ها کار کنید و نگذارید 
خانه بهداشت بدون مکمل، قرص آهن و سایر مکمل ها 
برای زنان باردار بماند چون نوزاد و مادر در خطر هستند 
و روز به روز هم به دلیل بنیه اقتصادی کمتر، از مکمل ها 
می زنیم و می گوییم که “نمی شود فالن دارو را قطع کرد 
اما مکمل را می شود قطع کرد” که این جفا و ظلم است.

قرص  بهداشت،  خانه  در  باید  کرد:  تأکید  بهداشت  وزیر 
آهن و مکمل برای زن باردار و نوزاد تازه متولدشده، وجود 
داشته باشد. سوءتغذیه در کشور عامل بسیار مهمی است. 
سفری به مرادآباد چابهار داشتم و به یک مرکز بهداشتی 
و درمانی رفتم دیدم که زن باردار ۷ماهه ای آمده است و 
قطعًا هموگلوبین او زیر ۵ و ۶ بود و نای راه رفتن نداشت. 
او گفت که “روزی دو سیخ کباب و جیگر  به  نمی توان 
بخور”، چون در عمرش ندیده است اما وقتی در مراکز ما 
دلهره  و  باشد دغدغه  داشته  و مکمل وجود  آهن  قرص 

نداریم.
نمکی تصریح کرد: تا زمانی که مشکل کشور در برخی 
رشد  در  ما  ارتفاع  سقف  نشود،  حل  دیگر  بخش های 
جمعیت، بلند نیست. تا زمانی که مشکل اقتصاد، اشتغال 
و معیشت مردم را حل نکنیم نمی توانیم به رشد جمعیت 
ساسانیان  زمان  همانند  شرایط  متأسفانه  باشیم.  امیدوار 
که  بخوانند  درس  می توانند  افرادی  فقط  که  است  شده 
مقطع  در  بچه  متمولین کشور هستند. شهریه یک  جزء 
است؟  چه خبر  کنکور  کالس های  است؟  چقدر  ابتدایی 
روزی روستازادگان صاحب عقل به وزیری پادشاه رفتند، 
لوکس  رشته های  در  روستازاده  یک  می شود  مگر  امروز 

کشور تحصیل کند؟ امکان ندارد.
جایی  به  توخالی  شعارهای  کرد:  اضافه  بهداشت  وزیر   
در  داشتم  عالی  مشاور  با  که  نظری  اختالف  نمی رسد. 
به سمت  را  تیرها  همه  چه  “برای  که  بود  حرف ها  این 
وزارت بهداشت سیبل می کنید؟ ما متولی سالمت مردم 
هستیم و متولی معیشت، مسکن و بهداشت روان مردم 

هم نیستیم”.
منابع  دانشگاه ها گفت:  به رؤسای  بهداشت خطاب  وزیر 
باید در این حوزه هزینه شود.  مالی برای بحث جمعیت 
و  رهبری  معظم  مقام  دغدغه  به دلیل  شرعی  تکلیف 
تکلیف قانونی به دلیل ابالغ بنده، این است که اعتبارات 
در  اگر  و  شود  هزینه  زمینه  همین  در  باید  بخش  این 
را  منابع  ما  که  کنید  منعکس  نبود  کافی  منابع  مواردی 

فراهم کنیم.

اگر “رشد کیفی در جمعیت” نداشته باشیم کّمیت ما را له می کند!
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با توجه به قطعی مکرر برق در روزهای اخیر و آغاز زودهنگام خاموشی 
هایی که در تابستان انتظارش را می کشیدیم، مشکالت زیادی برای 
اقشار مختلف مردم به وجود آمده که در این بین زندگی بیمارانی که 
به دلیل ابتال به کرونا یا بیماری های دیگر زیر اکسیژن هستند به این 

رفت و آمد برق وابسته است.
زمستان  در  ویژه  به  جاری  زراعی  سال  در  بارندگی  چشمگیر  کاهش 
در سطح  گیاهی  پوشش  و حتی  آبی  منابع  برای  بحرانی  99 وضعیت 
کشور به ویژه استان های کم بارش به وجود آورده و به گفته مسئوالن 

خشکسالی بی سابقه ای را در کشورمان شاهد هستیم.
این  در  و  داشته  کاهش  کشور  در  باران  بارش  جاری  زراعی  سال  در 
و  ترتیب کاهش ۷۰  به  از جمله کرمان و هرمزگان  استان هایی  بین 
9۰ درصدی نزوالت آسمانی را داشته و در کل کشور به دلیل کاهش 
بارندگی، ذخایر آب پشت سدها نیز به شدت کاهش یافته و کمبود آب، 
تبعات ناخوشایند بسیاری به دنبال دارد که از جمله آن می توان به قطع 

برق، جیره بندی آب شرب شهرها و ... اشاره کرد.
به گفته “محمدرضا حبیبی” مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان 
کرمان اُفت ۳۵ درصدی ذخیره آب پشت سدها، افزایش چهار درجه ای 
دمای هوا، رشد مصرف بسیار باال و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی 
در سطح کشور منجر به فاصله میان تولید و مصرف برق در روزهای 

اخیر در سطح کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه در دو ماهه اول امسال در استان کرمان ۲۰ درصد 
افزایش پیک بار را داشتیم، اظهار کرد: تمام تالش ما بر این است به 

سمت قطع اضطراری نرویم.
حبیبی مدیریت مصرف در کاهش مصرف ساختمان های اداری، تنظیم 

وسایل سرمایشی در ۲۶ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده 
از روشنایی روز را از مسائل ضروری برای کاهش مصرف برشمرد.

همچنین “سلیمانی” مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان 
نیز با اشاره به کاهش بارندگی در سال زراعی جاری و با مشکل مواجه 
از  یکی  ارزها  رمز  استخراج  مراکز  آبی گفت:  برق  نیروگاه های  شدن 
چالش های ماست و متاسفانه دستگاه های ماینر)رمز ارزها( تراز انرژی 
را به هم زده اند و هر دستگاه رمز ارز به اندازه یک کولر گازی برق 
مصرف می کند و وقتی چند دستگاه استخراج رمز ارز در کنار یکدیگر 

قرار می گیرند مصرف باالیی در آن نقطه ایجاد می کند.
وی افزود: ماینرهای مجوزدار در شرایط اضطراری ملزم به قطع برق 
با معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمز  اما هموطنان می توانند  هستند 

ارزها پاداش دریافت کنند.
و  با کرونا دست  روزهایی که  این  در  برق  تفاسیر، قطعی  این  با همه 
پنجه نرم می کنیم، ددغه ها و نگرانی ها را چند برابر کرده است. به 
عنوان مثال بیمارانی که در مراکز درمانی بستری و زیر ونتیالتور هستند 
و قطعی برق ممکن است برای آن ها فاجعه آفرین باشد و به قیمت 

جانشان تمام شود.
در این رابطه یکی از همشهریان گفت: پدرم بیماری تنفسی دارد و هفته 
هاست که در منزل زیر دستگاه اکسیژن قرار دارد و با قطعی مکرر برق 
دچار مشکل شده و این در حالی است که نمی تواند مدت زیادی بدون 

اکسیژن بماند و اکسیژن خونش اُفت می کند.
همچنین بیماران دیگری هستند که در منازل زیر دستگاه اکسیژن قرار 

دارند و این قطع و وصل شدن برق برای آنها نیز خطرناک است.
اصناف، دانش آموزان، دانشجویان، مراجعان به ادارات و ... نیز از قطعی 
برق بی نصیب نیستند و با این وضعیت بسیار معطل شده و از کارشان 
باز می مانند و سئوال این است آیا کسی پاسخ این همه اتالف وقت، 
کار بر زمین مانده و از کار باز ماندن را می دهد؟ آقایی که کارش در 
منزلش  به  مشتری  کار  انجام  برای  گوید:  می  است،  ساختمان  حوزه 
مراجعه کرده و با قطعی برق مواجه شدند و این معطلی دو ساعت به 

طول انجامیده و در نهایت نیز برق وصل نشده است.
کرمان استان کویری است و بخش های زیادی از این استان در فصل 
این  در  که  کنند  تجربه می  را  درجه  باالی ۴۰  دمای  تابستان  و  بهار 
روزهای گرم قطعی برق برای مردم این مناطق بسیار عذاب آور است.

شهرستان راور، هفت شهرستان جنوبِی کرمان، شهداد و ... از مناطقی 
مشکالت  برق  قطعی  و  کنند  می  تجربه  را  زیای  گرمای  که  هستند 
زیادی برای مردم ایجاد می کند. ضمن اینکه گرم ترین نقطه دنیا)گندم 

بریان( نیز در استان کرمان قرار دارد.

اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  استاندار در ستاد کرونای  جانشین 
قرمز  وضعیت  در  شهربابک  و  سیرجان  جیرفت،  های  شهرستان 
 ۱۲ چهارشنبه  ظهر   ۱۲ ساعت  از  گفت:  گرفتند،  قرار  کرونایی 
تردد  جاری  خردادماه   ۱۷ دوشنبه  ظهر   ۱۲ ساعت  تا  خردادماه 
بندی(  رنگ  از  کشور)فارغ  های  استان  بین  شخصی  خودروهای 

ممنوع است.
دکتر”محمدصادق بصیری” پیش از ظهر امروز هشتم خردادماه در 
در حال حاضر سه  کرد:  اظهار  کرونا  مدیریت  استانی  ستاد  جلسه 
شهرستان جیرفت، سیرجان و شهربابک در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار گرفتند و شهرها بافت، بردسیر، رفسنجان، رودبار، زرند، قلعه 

گنج، کرمان، کهنوج و منوجان در وضعیت نارنجی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه بقیه شهرستان های استان کرمان در وضعیت 
و  قرمز  های  شهرستان  مسئوالن  افزود:  دارند،  قرار  کرونایی  زرد 

نارنجی الزم است تدابیر شدید پیشگیرانه اتخاذ کنند.

بصیری تصریح کرد: شیوه نامه مخصوص تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری توسط ستاد ملی کرونا اعالم شده و شیوه نامه انتخابات 

شوراهای اسالمی به زودی اعالم خواهد شد.
معاون استاندار کرمان بیان کرد: از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۲ 
خودروهای  تردد  خرداد   ۱۷ دوشنبه  ظهر   ۱۲ ساعت  تا  خردادماه 
شخصی بین استان های کشور فارغ از رنگ بندی ممنوع است و 

پلیس راهور از طریق سیستم هوشمند کنترل می کند.
وی افزود: در تعطیالت پیش رو تردد بین شهرهای استان مشمول 
این طرح نیست و تابع طرح هوشمند محدودیت ها مبنی بر رنگ 
بندی کرونایی است لذا اکنون ورود خودروهای شخصی غیربومی 
شهرها  این  بومی  خودروهای  خروج  و  استان  قرمز  شهرهای  به 
ممنوع است ضمن اینکه ممنوعیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ 

بامداد همچنان ادامه دارد.

جانشین استاندار در ستاد کرونای کرمان:تالقی سنگین کرونا، قطعی برق و َنفس بیماران

۱2 تا ۱۷ خردادماه جاری تردد بین استانی 
ممنوع است


