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وجـود آرسـنیک بیش ازحـد مجـاز در آب شـرب اسـتان در سـال های 
اخیـر جـزو موضوعـات بحث برانگیزی بوده کـه نگرانی مـردم را هم در پی 
داشـته امـا اخیـراً مدیرعامل آب و فاضالب اسـتان گفته کـه آب کرمان از 
ایـن نظر هیچ مشـکلی ندارد. اوایل سـال 94 بود کـه محمدرضا بختیاری 
مدیرعامـل آب منطقـه ای کرمان در جلسـه بـا مجمع نمایندگان اسـتان 
در مجلـس نهـم، از کیفیـت پاییـن آب شـرب اسـتان سـخن گفـت. یک 

مـاه بعـد کامیاب معـاون عمرانـی وقت اسـتاندار به وجود فلزات سـنگین 
در آب شـرب اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: » ازجمله مصیبت هـای جدید 
اسـتان بی کیفیتـی و وجـود برخـی فلزات سـنگین در آب شـرب اسـت و 
بـرای جلوگیـری از ایـن مسـئله به طور مثال در شهرسـتان بردسـیر برای 

هـر لیتـر آب 3 هـزار تومـان هزینه سالم سـازی انجام می شـود.« 
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نماینده بم در مجلس:

تا زمانی که مردم نباشند، 
کار پیش نمی رود

نماینـده مردم بـم، ریگان، فهرج و نرماشـیر 
در مجلس شـورای اسـالمی بر اسـتفاده از توان 
اجـرای  راسـتای  در  مردمـی  ظرفیت هـای  و 

سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی تأکیـد کرد.
بـه گزارش ایرنـا حبیب اهلل نیکـزادی پناه در 
نشسـت شـورای اداری شهرسـتان بم بر اجرای 
طرح هـای اقتصـاد مقاومتـی در منطقـه تأکید 
را  بخـش خصوصـی  و  مـردم  و حضـور  کـرد 
درصحنـه، راه موفقیـت در اجـرای ایـن طرح ها 
دانسـت. وی تأکیـد کـرد: »تـا زمانی کـه مردم 
پـای کار و تالش نباشـند، کار پیـش نمی رود.«

از سـوی  گرفته شـده  بـکار  وی تالش هـای 
مسـئوالن در ابعـاد مختلف را ناکافی دانسـت و 
گفـت: »مدیران بایـد با برنامه ریـزی، آینده نگر، 
توسـعه نگر، ریسـک پذیر و جامعه نگر باشـند و 
نباید مسـئوالن دچار روزمرگـی و مقطع نگری 
شـوند.« نماینده مردم شـرق اسـتان کرمان در 
مجلـس دهـم بیان کـرد: »بحث مـردم و حفظ 
ارزش هـا و رعایـت خطـوط قرمز درگـرو تالش 
بـا گفتـار نمی تـوان  تنهـا  و  مسـئوالن اسـت 

مشـکالت را حـل کرد.«
وی بـا اشـاره به دیـدار نمایندگان بـا رهبر 
معظـم انقـالب بـه نقـل از معظـم لـه نقـش 
رعایـت  و  دولـت  بـه  کمـک  در  نماینـدگان 
دانسـت  تأثیرگـذار  نقشـی  را  مـردم  حـال 
پیگیـر  و  آمـاده  بایسـتی  »مـردم  گفـت:  و 
وضعیـت کاری خـود باشـند و مـا هـم بایـد 
بـرای اینکـه به اعتقـادات مـردم لطمه ای وارد 
نشـود بیشـتر تـالش کنیـم.« وی پیشـینه بم 
را درخشـان و غنـی توصیـف کـرد و گفـت: 
»امـا با توجـه به پیشـرفت های منطقـه ای در 
نقطـه مناسـبی قـرار نداریـم.« نیکـزادی پناه 
بلندمـدت  و  میـان  کوتـاه،  برنامه ریزی هـای 
از سـوی مسـئوالن را خواسـتار شـد و افـزود: 
عقب ماندگی هـا  بتوانیـم  هـم  کار  ایـن  »بـا 
را جبـران کنیـم و هـم از قافلـه رشـد عقـب 
نمانیـم و اگـر این گونـه نباشـد بایـد در آینده 
پاسـخگوی مـردم باشـیم و آینـدگان قضاوت 
داشـت.«  نخواهنـد  مـا  بـه  نسـبت  خوبـی 
نماینـده مـردم بـم، ریـگان، فهرج و نرماشـیر 
ناشـی  تبعـات  به واسـطه  مـا  »مـردم  گفـت: 
بـرای  تالشـی  و  هسـتند  افسـرده  زلزلـه،  از 
تسـکین آالم روحـی مـردم بم صـورت نگرفته 

» ست. ا
وی بـا اشـاره بـه کویری بـودن بـم و کم آبی 
در منطقـه بیان کـرد: »85 درصد از هزینه های 
آبیـاری تحت فشـار را دولـت داده امـا از ایـن 
فرصـت اسـتفاده نکرده ایـم.« فرمانـدار بـم نیز 
در ایـن نشسـت گفـت: »امیدواریـم بـه کمک 
پشـتکار شـما بتوانیم مسـائل را پیگیری کنیم 
امـا خدمـات نظـام و داشـته هایمان را هم نباید 
فرامـوش کنیـم و مطالباتمـان هم هسـت تا به 
کمـک همـه مسـئوالن بتوانیـم از وزارتخانه هـا 
پیگیر مشـکالت باشـیم.« رضا اشـک ادامه داد: 
»امکانـات مملکـت محدودیـت دارد و بایـد در 

چارچـوب امکانات حرکـت کنیم.«

اجرای 19 پروژه 
بزرگراهی در استان

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
 19 اجـرای  از  کرمـان  اسـتان 
اسـتان  در  بزرگراهـی  پـروژه 
گـزارش  بـه  داد.  خبـر  کرمـان 
بلـوردی  محمدمهـدی  ایسـنا 
حمـل  و  شـورای  نشسـت  در 
اظهـار  کرمـان  اسـتان  نقـل 
کـرد: »در حـوزه  راه  روسـتایی  

4369 کیلومتـر راه ساخته شـده اسـت.« وی از سـاخت آزادراه »سـیرجان- 
بندرعبـاس« در آینـده  نزدیـک خبـر داد و گفـت: »طـول مسـیر ایـن محور 
330 کیلومتـر اسـت و  محورهایـی کـه نیـاز بـه روکـش آسـفالت دارنـد 
شناسایی شـده اند.« بلـوردی بابیـان اینکـه در سـال گذشـته 268 میلیـارد 
تومـان اعتبـار به اسـتان تخصیص داده شـد گفت: »92 میلیـارد آن در حوزه  
راهـداری و 88 میلیـارد آن اسـتانی بـوده که از این رقـم 33 درصد تخصیص 
داده شـد.« مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان ادغام اداره کل مسـکن با 
اداره کل راه را یکـی از چالش هـای این اداره کل برشـمرد و گفت: »به  سـبب  
گسـتردگی اسـتان کرمـان، بایـد بخش عمـده ای از فعالیت ها شناسـایی و به 
بخـش خصوصـی واگـذار شـوند.« وی بـا اشـاره به اینکـه حفاظـت از اراضی 
دولتـی نیـز در دسـتور کار قـرار دارد بیـان کـرد: »اگـر در ایـن حـوزه با یک 
شـرکت قـرارداد بسـته شـود ازلحـاظ هزینـه ای مقـرون  به صرفه تـر اسـت.«

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان 
کرمـان گفـت: »بودجـه امسـال اسـتان بـا تـالش و 
پیگیـري اسـتاندار حـدود 40 درصـد رشـد داشـته 
اسـت که ان شـاءاهلل در اولین فرصت پـس از طرح در 
جلسـه شـوراي برنامه ریزی و توسعه استان و تصویب 
نهایـي به شهرسـتان ها و دسـتگاه های اجرایـي ابالغ 
خواهـد شـد«. بـه گـزارش ایسـنا، جعفـر رودری در 
جلسـه  شـوراي اداري شهرسـتان انـار اظهـار کـرد: 
»بعـد از فرمایشـات مقام معظم رهبـري در خصوص 
اقتصـاد مقاومتـي، سـتاد فرماندهي به ریاسـت دکتر 
جهانگیـري در کشـور و به تبـع آن سـتاد فرماندهـي 
اسـتان به ریاسـت اسـتاندار و دبیري سازمان تشکیل 
گردید.« وي با تشـریح سـاختار سـتاد اسـتان افزود: 
»در سـتاد فرماندهـي اقتصـاد مقاومتـي اسـتان پنج 
کمیتـه رفع موانع تولیـد و برون گرایی اقتصاد ، تأمین 
و تجهیـز منابـع مالي ، مشـارکت مردمـي ، بهره وری 
و کمیته توسـعه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سـازی 
تشکیل شـده و حاصـل کار سـتاد فرماندهـي اقتصاد 
مقاومتي اسـتان تابه حال شناسـایي 300 پروژه است 
کـه 200 پـروژه از آن ها پروژه هایی اسـت که در طرح 

مثلـث توسـعه اقتصادي مطرح شـده بودند و موظفیم 
در اولیـن فرصـت به صـورت نظـام یکپارچـه و پایش 
اقتصـاد مقاومتـي )نیپـا( تدویـن و بـه سـتاد کشـور 
ارائـه نمائیم.« رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره به اینکـه 84 پروژه را سـتاد 
فرماندهـي اقتصـاد مقاومتـي کشـور تبییـن و بـه 
اسـتان ابـالغ کـرده افـزود : »181 پـروژه در سـطح 
اسـتان قابلیـت واگذاري بـه بخش خصوصـي رادارند 
و تابه حـال 489 واحـد تولیـدي راکـد و غیرفعـال در 
اسـتان شناسایی شـده اند.« وی بابیـان اینکـه یکـي 

از وظایـف مهـم مسـئولین شهرسـتانی، شناسـایي 
بخـش  بـه  قابل واگـذاری  عمرانـي  پروژه هـای 
خصوصـي و نیـز شناسـایي واحدهـاي تولیـدي راکد 
و نیمـه فعـال و معرفـي بـه سـتاد اسـتان جهـت 
سیاسـت های  اجـراي  »بـا  افـزود:  اسـت،  پیگیـري 
اقتصـاد مقاومتـي پیش بینـی می شـود 300 میلیون 
دالر جذب سـرمایه گذاری خارجي داشـته باشـیم که 
شهرسـتان ها بایـد در ایـن فضـاي رقابتـي بـه وجود 
آمـده در فراهـم آوردن زمینه سـرمایه گذاری و جذب 

سـرمایه خارجـي از هـم پیشـي گیرند.«

بازرسی از واحدهای رشد 40 درصدی بودجه استان
صنفی در ماه رمضان 
صنعـت،  سـازمان  رئیـس   
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان 
مـاه  اول  دهـه  دو  »در  گفـت: 
مـورد   980 رمضـان،  مبـارک 
ایـن  بازرسـان  توسـط  بازرسـی 
سـازمان در حـوزه جنـوب کرمان 
انجام گرفتـه اسـت.« بـه گـزارش 
روابـط عمومـی سـازمان صنعت، 

معدن و تجارت، محمود اسـکندری نسـب در خصوص گشـت های بازرسـی این 
سـازمان در مـاه مبـارک توضیـح داد: »در راسـتای نظـارت بـر بـازار و رفاه حال 
مـردم در مـاه مبـارک رمضـان، بازرسـین این سـازمان چه به صورت مشـترک با 
سـایر نهادهـای دولتـی و یـا به تنهایی تاکنـون 980 مـورد بازرسـی از واحدهای 
صنفـی در جنـوب اسـتان را انجام داده انـد.« وی افزود: »از این تعـداد 556 مورد 
گشـت مشـترک بازرسـان این سـازمان با اتاق اصناف، دانشـگاه علوم پزشـکی، 
بازرسـان سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، تعزیرات حکومتـی در حوزه جنوب 
اسـتان انجام گرفتـه اسـت.« محمـود اسـکندری نسـب ادامـه داد: »همچنیـن 
بازرسـان سـازمان در دو نوبـت صبح و عصـر، 85 مورد گزارش تلفنـی مردمی را 
نیـز بررسـی نمودنـد.« رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنـوب کرمان 
افـزود: »در ایـن دو دهه 135 پرونده تخلف نیز توسـط این سـازمان ثبت و برای 

طـی مراحـل بعـدی بـه مراجـع مربوطـه ارجاع شـد.«

جنوباقتصادراه و شهرسازی

کرمان ویچ

 2 یکشـنبه  صبـح  مـا-  پیـام 
لرزانـد.  زمین لـرزه جنـوب کرمـان را 
بـه  و  دقیقـه   9:58 اول  زمین لـرزه 
بزرگـی 3.2 ریشـتر در 19 کیلومتري 
منوجـان،22  کیلومتـري قلعـه گنـج 
هرمـزگان  دهبـارز  کیلومتـري   44 و 

رخ  زمیـن  کیلومتـری   6 عمـق  در  و 
داد. بنـا بـه اعـالم موسسـه ژئوفیزیک 
در  زمین لـرزه  ایـن  تهـران  دانشـگاه 
عـرض جغرافیایـی 2۷.438 درجـه و 
طـول جغرافیایـی 5۷.682 درجـه رخ 
داد. 6 دقیقـه بعـد زلزلـه بزرگ تـری 

در فاصلـه 55  کیلومتـري فاریاب، 58  
کیلومتـري جیرفـت و 68 کیلومتـري 
عنبرآبـاد بـه بزرگـی 4.1 ریشـتر و در 
عمـق 15 کیلومتـری زمیـن رخ داد. 
تهـران  دانشـگاه  ژئوفیزیـک  موسسـه 
عـرض و طـول جغرافیایـی ایـن زمین 

 5۷.154 و    28.545 ترتیـب  بـه  را 
درجـه اعـالم کـرده اسـت.

زلزله ها خسارت نداشتند
بحـران  مدیریـت  دفتـر  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان در ایـن رابطـه گفـت: 
ریشـتری   4.1 »زمین لرزه هـای 
منوجـان  ریشـتری   3.2 و  فاریـاب 
خسـارت نداشـت.« بـه گـزارش مهـر 
محسـن صالحـی از اعـزام اکیپ هـای 
خبـر  زلزلـه زده  منطقـه  بـه  ارزیابـی 
داد و افـزود: بـر اسـاس گزارش هـای 
ایـن  در  مشـکلی  هیچ گونـه  ارسـالی 

نـدارد.  وجـود  شهرسـتان 
در یـک مـاه اخیر تعـداد زلزله های 
رخ داده در اسـتان کرمـان قابل توجـه 
 6 در  اخیـر هـم  روز  اسـت. در سـه 
زمین لـرزه  اسـتان،  مختلـف  منطقـه 
رخ داده کـه بزرگ تریـن آن هـا همـان 

بـود.  فاریـاب  ریشـتری   4.1 زلزلـه 
البتـه بـا توجـه بـه گسـل های فعـال 
در اسـتان کرمـان، ایـن تعـداد زلزلـه 
چنـدان عجیـب نیسـت. امـا بایـد در 
نظر داشـت کـه میزان انرژی رسـیده 
بـه هر نقطه از سـطح زمیـن عالوه بر 
میـزان انرژی آزادشـده در مرکز زلزله 
بـه مجموعـه عواملـی نظیـر: فاصله از 
بسـتگی   ... و  خـاک  جنـس  مرکـز، 
دارد. از همیـن رو خسـارت های وارده 
درجـه ی  دارای  زمین لرزه هـای  در 
یکسـان، ممکن اسـت بسـیار متفاوت 

. شد با
در نتیجـه ریشـتر مقیـاس کاملـی 
بـرای توصیـف همه جانبـه زمین لـرزه 
نیسـت. منوچهـر قریشـی کارشـناس 
هیئت علمـی  عضـو  و  زمین شناسـی 
سـازمان  زمیـن  علـوم  پژوهشـکده 

زمین شناسـی کشـور در این خصوص 
اثـر  در  منـازل  تخریـب  می گویـد: 
زلزلـه بسـتگی بـه بافـت زمیـن و پی 
ساخت وسـاز  دارد.  هـم  سـاختمان 
بـر روی سـفره های آب زیرزمینـی و 
دامنه هـای پرشـیب می توانـد مخرب 
بـودن زمین لرزه هـا را افزایـش دهـد. 
اتفاقـی که تقریباً در اسـتان کرمان 
ساخت وسـازها  از  بسـیاری  و  رخ داده 
زیرزمینـی  آب  سـفره های  روی  بـر 
در  موضـوع  ایـن  اسـت.  انجام شـده 
و  منطقـه  فعـال  گسـل های  کنـار 
رخ دادن زلزله هـای زیـاد ایـن نکتـه 
را بـه یـاد مـا مـی آورد کـه عـالوه بـر 
آمـاده بـودن در هنـگام زلزلـه، بایـد 
قبـل از وقـوع حادثـه بـا مقاوم سـازی 
را  الزم  پیشـگیری های  سـاختمان ها، 

داد. انجـام 

زمین لرزه 2 بار جنوب کرمان را لرزاند

خسارت نداشت

 خبر

پیام ما- علی رشـیدی درنشسـت خبری که صبح یکشـنبه 
بـه مناسـبت هفتـه صرفه جویـی در مصرف آب و بـا محوریت 
اقتصـاد آب برگزارشـد، گفت:»درکشـورکم آبی مثـل ایران که 
خشکسـالی پیکـره آن را تحـت تاثیرقـرارداده نیـاز جـدی بـه 
صرفـه جویـی درمصـارف آبـی اسـت وبایـد صرفـه جویـی در 
مصـرف آب فرهنـگ عمومـی شـود.« وی بـا اشـاره بـه بحران 
خشکسـالی در سـال هـای اخیـر، گفت:»نیـاز جـدی بـرای 
مدیریـت منابـع برای ممانعت از رسـیدن به خطوط هشـداری 
آب احسـاس مـی شـود.«  رییـس هیـات مدیره شـرکت آبفار 
کرمـان بـا تاکیـد براینکـه سـرانه آب تجدیـد پذیـر در کشـور 
ایـران 1400مترمکعـب اسـت گفت:»تـا چنـد سـال اخیر این 
سـرانه بالـغ بر۷هـزار مترمکعـب بـود کـه نشـان ازعـدم توجه 
بـه هشـدارها در زمینـه کمبـود منابع آبی کشـور اسـت.« وی 
خاطرنشـان کرد:»درکشـور و اسـتان ما به دلیل نبود آب برای 
کشـاورزی در برخی روسـتاها، آبفـار عالوه برتامین آب شـرب 
بایـد جـور تولـی گـری آب کشـاورزی را نیـز بکشـد.« وی در 
خصـوص دلیـل انشـعابات غیر مجـاز گفت:»بعضا مـردم با آب 
شـرب موجـود به آبیـاری درختـان در خانه باغ هـای خود می 
پردازنـد کـه یکـی از دالئـل ایجـاد انشـعابات غیرمجـاز همین 

مسـئله است.«
کمبود آب در برخی روستاها

مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان بـا اشـاره به اینکـه بحث 
پیمایـش خانـه بـه خانـه را از دومـاه قبـل درتمـام مناطـق 
اسـتان آغازکـرده ایم گفـت:»در این طرح وضعیـت کنتورهای 
انشـعاب  و وضعیـت  واحدهـای مصـرف کننـده  مشـترکین، 
موجـود بررسـی وتعـداد زیـادی انشـعاب غیرمجازشناسـایی و 
بـه مراجـع قضایـی معرفـی و یـا تبدیـل بـه مجـاز شـد وایـن 
طـرح همچنان ادامه دارد.« رشـیدی با انتقـاد از عدم مدیریت 
آب در روسـتاها گفت:»درتامیـن آب برخی روسـتاها با کمبود 
روبـرو هسـتیم کـه این مسـئله نشـان از مصرف غیرمجـاز و یا 
عـدم اشـراف برمدیریـت آب دارد.« رییـس هیات مدیـره آبفار 
اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد:»در بحـث هـای مدیریـت آب بـه 
دلیـل رفتـار بـد و ناعادالنه ما بـاآب در طول سـالیان متمادی، 
دوکفـه تـرازو برابـر نبـوده وعلـت کـم آبـی و بحران هـای آبی 
امـروز کشـورنیز همیـن مسـئله اسـت.« رشـیدی با اشـاره به 
اینکـه قیمـت بسـیار پاییـن و بی توجهـی به اقتصـاد آب یکی 
از نابسـامانی های حوزه آب اسـت،اظهار داشت:»مدیریت آب و 
هویت بخشـی به آب از طریق قیمت گذاری مناسـب انجام می 
شـود، در برخـی روسـتاهای اسـتان قیمت هر لیتـرآب  2ریال 
اسـت درحالـی که قیمت تمام شـده آب برای شـرکت آبفار به 
ازای هرمترمکعـب 800تومان اسـت.« مدیرعامل شـرکت آبفار 
اسـتان تصریـح کرد:»مسـئولین اجرایـی و نماینـدگان مجلس 
بایـد دربحـث ارزش گـذاری واقعی و قیمـت آب آبفار را کمک 
کننـد و این مسـئله تنها بـا ایجاد زبان مشـترک آب بین تمام 

مدیران ومسـئوالن شـدنی است.«

آب از کانون های بحرانی کشور است
وی ضمـن انتقـاد از عـدم مدیریـت اقتصـاد آب در بخـش 
کشـاورزی، اظهـار کـرد:»آب یکـی از کانـون هـای بحرانـی 
کشـور اسـت و بایـد بـا رویکـرد اقتصـاد مقاومتـی، بخـش آب 
کشـور را مقـاوم کنیـم  کـه در ایـن راسـتا هـم شـرکت آبفـار 
وهـم وزارت نیـرو برنامـه هـای جدی خـود را آغاز کـرده اند.« 
رشـیدی تصریـح کرد:»دربرنامـه هـای اقتصـاد مقاومتـی در 
حـوزه آب اسـتان 101میلیـارد تومـان اعتبار برای آب رسـانی 
درنظرگرفتـه شـده اسـت ومقـرر شـده اسـت کـه  34مجتمع 
تـا پایـان سـال تکمیـل شـود و این در حالی اسـت که اسـتان 
کرمان از برنامه کشـوری اقتصاد مقاومتی پیشـتر اسـت.« وی 
با بیان اینکه 34مجتمع آب رسـانی اسـتان شـامل 391 روستا 
مـی شـود افزود:»بـا اجـرای این پـروژه هـا توسـط پیمانکاران 
135روسـتا از مجموع ۷00روسـتای فاقد آب اسـتان آبرسـانی 
مـی شـود.« مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان تصریح 
 101 درجمـع  نیـز  رسـانی  آب  28مجتمـع  اول  کرد:»فـاز 
روسـتای ذکر شـده در حـوزه اقتصادمقاومتی آبـی، نیز به بهره 
بـرداری می رسـد.« رشـیدی بـا اعالم اینکـه 14پـروژه ازپایان 
تیرمـاه کلنگ زنـی وعملیات اجرایی برای آب رسـانی آغاز می 
شـود ،گفت:»کارگـروه اقتصـاد مقاومتی که در شـرکت آبفار و 
تمـام شهرسـتان ها مرتبا برگزار می شـود در کارگـروه اقتصاد 
مقاومتـی اسـتانی نیـز سـه پـروژه اسـتانی در راسـتای اجرای 
تعهـدات کارگـروه همیـاران آب بـه مـا واگـذار شـده اسـت.« 
وی تاکیـد کـرد:»در ایـن راسـتا در طول 5 سـال اجـرای طرح 
همیـاران آبفـار اسـتان متعهد شـده اسـت 30هزارکنتورخراب 
تعویـض، 350کیلومتـر از شـبکه توزیع اصـالح و هدررفت آب 
کنتـرل شـود ونیز15هـزار انشـعاب غیرمجازشناسـایی و قطع 
شـود.« رشـیدی ادامـه داد:»شـرکت آبفـار موفق شـده اسـت 
درمدت دوسـال 21هزارکنتورخراب از30هزارکنتورتعهدشـده، 
رادرگسـتره اسـتان تعویض و نزدیـک به 2هزار و500انشـعاب 
غیرمجـاز را نیـز شناسـایی کنـد، در 3ماهـه ابتـدای سـال نیز 
برخـورد بـا انشـعابات غیرمجاز800مـورد بوده اسـت.« رییس 
هیـات مدیـره شـرکت آبفـار اسـتان بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر 
اقتصـاد مقاومتـی محـور اجـرای امور باشـد می تواند راهگشـا 
از برگـزاری مرتـب کارگـروه هـای اقتصـاد مقاومتـی  باشـد 
درشهرسـتان هـا و مرکـز اسـتان و ارایـه گـزارش هـای کامل 

آن خبـرداد.
کیفیت آب خط قرمز آبفار است

وی اطالع رسـانی مناسـب توسـط رسـانه هـا را از ابزارهای 
مـورد نیـاز در خصـوص فرهنـگ سـازی در حـوزه آب مطـرح 
کـرد و گفت:»نیـاز اسـت کـه مـردم اطالعـات کافـی در حوزه 
باشـند  داشـته  اختیـار  در  را  آب  بهینـه  ومصـرف  مدیریـت 
کـه مـی تواننـد توسـط روزنامـه هـا و رسـانه هـای مختلـف 
کـه در روسـتا در اختیـار آنهـا قـرار مـی گیـرد از این مسـئله 
باخبرشـوند.« رشـیدی خاطرنشـان کرد:»درحـوزه خیرین آب 

در کرمـان کارهایـی انجام شـده امـا کمرنگ بـوده درحالی که 
در مدرسـه سـازی بـا کمـک خیریـن به حـد اعتدالی رسـیده 
ایـم  ونیـاز اسـت در مسـئله مهمـی ماننـد آب چـه توزیـع و 
یـا تجهیـزات و یـا اجـرای خطـوط توجـه این افـراد را داشـته 
باشـیم.« مدیرعامـل آبفـار کرمـان بـا اشـاره به اینکـه کیفیت 
آب خط قرمز کار درآبفا اسـت گفت:»در16شهرسـتان اسـتان 
مـا آزمایشـگاه هـای بسـیار فعـال وجامعـی داریـم کـه مرتب 
روی منابـع و کیفیـت آب تولیـدی کارمی کنند وخوشـبختانه 
کنتـرل کیفیـت نمونـه هـای شـرکت آبفـار جـز نمونـه هـای 
مطلـوب اسـت.« وی تصریـح کرد:»تعـداد روسـتاهای اسـتان 
کـه بـا تانکر وبه شـکل سـیار آبرسـانی می شـوند حـدود900 
روسـتا اسـت که یـا به دلیل نبود آب شـرب و یـا دالیلی چون 
افـت موقـت منابـع آبی و یا بحث های کیفی سـازی به شـکل 

سـیار آب رسـانی می شـوند.«
آب رسانی به 170 هزار نفر با تانکر

مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان با بیـان اینکـه ازجمعیت 
در  شـرکت  پوشـش  تحـت  و260هزارنفـری  1میلیـون 
روسـتاها 83درصـد تامیـن آب شـده انـد گفت:»شـاید حدود 
1۷0هزارنفرآنـان بـا تانکر آب رسـانی می شـوند.« رشـیدی با 
تاکیـد برمحوریت اقتصـاد مقاومتی در پروژه های این شـرکت 
اظهـار کرد:»امسـال در ایـن بخـش اجـرای 1هزارکیلومتر لوله 
گـذاری، حفر30حلقـه چـاه آب و احـداث 25هزارمتـر مکعب 
مخـازن ذخیـره آبـی برنامـه ریـزی شـده اسـت.« مدیرعامـل 
شـرکت آبفار اسـتان شـمار مشـترکین این شـرکت در گستره 
از  مـا  نفـر ذکـر کـرد وگفت:»مطالبـات  را246هـزار  اسـتان 
مشـترکین آب روسـتایی قریـب بـه 10میلیاردتومـان اسـت 
کـه اگـر بخواهیـم ایـن میـزان مطالبه را به سـرانه مشـترکین 
تقسـیم کنیـم مـی تـوان گفـت هـر مشـترک 35هزارتومـان 
بدهـی بـه شـرکت دارد کـه درقالـب برنامـه هایـی از جملـه 
پایـش خانـه بـه خانـه واز طریـق آب داران وپرسـنل در حـال 
وصـول بدهـی هسـتیم.« رشـیدی از اعـالم همـکاری برخـی 
شـرکت هـای خارجـی بـرای کار درطرح هـا وپـروژه های آب 
روسـتایی اسـتان خبـرداد و افزود:»یکـی دو شـرکت اتریشـی 
پروژه های آب را بررسـی و درروسـتایی مانند سرآسـیاب شش 
کـه مشـکل جدی درتامیـن آب دارد طرح هایـی نیزارائه کرده 
انـد کـه درآینـده گـزارش هـای کاملـی از وضعیـت قـرارداد با 

ایـن شـرکت هـا اطـالع رسـانی می شـود.«

مدیرعامل آبفارکرمان:

منابع آب در روستاها به درستی 
مدیریت نمی شود

مدیرعامل آبفار استان با انتقاد 
از عدم مدیریت آب در روستاها 
گفت:»درتامین آب برخی روستاها با 
کمبود روبرو هستیم که این مسئله 
نشان از مصرف غیرمجاز و یا عدم 
اشراف برمدیریت آب دارد. در بحث 
های مدیریت آب به دلیل رفتار بد 
و ناعادالنه ما باآب در طول سالیان 
متمادی، دوکفه ترازو برابر نبوده 
وعلت کم آبی و بحران های آبی امروز 
کشورنیز همین مسئله است.«
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کاغذ اخبار

مجـاز  بیش ازحـد  آرسـنیک  وجـود 
در آب شـرب اسـتان در سـال های اخیـر 
جـزو موضوعـات بحث برانگیـزی بـوده که 
نگرانـی مـردم را هـم در پـی داشـته امـا 
اخیـراً مدیرعامـل آب و فاضـالب اسـتان 
گفتـه کـه آب کرمـان از ایـن نظـر هیـچ 

مشـکلی نـدارد.
اوایـل سـال 94 بـود کـه محمدرضـا بختیـاری مدیرعامل 
آب منطقـه ای کرمان در جلسـه بـا مجمع نمایندگان اسـتان 
در مجلـس نهـم، از کیفیـت پاییـن آب شـرب اسـتان سـخن 
گفـت. یـک ماه بعـد کامیاب معـاون عمرانی وقت اسـتاندار به 
وجود فلزات سـنگین در آب شـرب استان اشـاره کرد و گفت: 
» ازجملـه مصیبت هـای جدیـد اسـتان بی کیفیتـی و وجـود 
برخـی فلـزات سـنگین در آب شـرب اسـت و بـرای جلوگیری 
از ایـن مسـئله به طـور مثال در شهرسـتان بردسـیر بـرای هر 
لیتـر آب 3 هـزار تومـان هزینـه سالم سـازی انجام می شـود.« 
پیـش از آن برخـی نماینـدگان ازجمله حسـین آذین نماینده 
مردم رفسـنجان در مجلس نهم به صراحت از وجود آرسـنیک 
بیش ازحـد مجاز در آب شـرب این شهرسـتان خبـر داده بود. 
زاهـدی نماینـده مردم کرمان هم شـهریورماه 94 در گفت وگو 
با خبرگزاری تسـنیم وجود فلزات سـنگین و آرسـنیک در آب 
کرمـان را »نگران کننـده« دانسـته بـود و گفتـه بـود کـه اگـر 
فکـری به حال آب شـرب نشـود، خطرآفرین خواهد شـد. این 
اظهارات از سـوی مسـئوالن مختلف نشـان از وجود آرسنیک 

باالتـر از حـد مجاز در آب شـرب اسـتان کرمان داشـت.
آرسنیک چیست؟

آرسـنیک عنصر فلزی سنگین، خاکسـتری- نقره ای یا زرد، 
بـدون بـو و مـزه می باشـد و مـاده ای طبیعی اسـت کـه به دو 
صـورت معدنـی و آلـی وجـود دارد. آرسـنیک معدنـی در آب، 
خاک و بسـتر سـنگ یافت می شـود و برای بدن سـمی است. 

ایـن مـاده طبیعـی و ترکیبـات آن در صنعـت کاربـرد زیادی 
دارد و در سـاخت شیشـه، چـوب، حشـره کش، علف کـش، 
اجـزاء الکترونیکی و آلیاژها اسـتفاده می کنند. آرسـنیک از راه 
تنفس، غذا، آب، خاک و پوسـت منتقل می شـود. مسـمومیت 
مزمن آرسـنیک بعد از یک دوره طوالنی در معرض آرسـنیک 
)بیـن 5 تـا 20 روز( قـرار گرفتـن از طریـق نوشـیدن ایجـاد 

می شـود کـه با مسـمومیت حـاد متفاوت اسـت.
عوارض آرسنیک

در معـرض آرسـنیک قـرار گرفتـن به مـدت طوالنی حتی 
در مقادیـر کـم )0/05 میلی گـرم در لیتـر( باعـث افزایـش 
خطـر ابتـال به سـرطان پوسـت، ریـه، مجـاری ادراری و مثانه 
از  و سـرطان کلیـه می شـود. همچنیـن تغییـرات پوسـتی 
قبیـل تغییـر رنـگ پوسـت )پیدایش نقـاط تیره و روشـن در 
پوسـت( و افزایـش ضخامت یا برآمدگی زردرنگ روی پوسـت 
) شـاخی شـدن پوسـت ( نیـز از عـوارض دیگـر آن اسـت. به 
نوشـته سـایت پزشـکان ایـران آرسـنیک دارای اثـرات سـوء 
روی سیسـتم عصبـی اسـت کـه عالئـم آن لـرزش و سـردرد 
اسـت. تنفـس آرسـنیک خطر ابتال به سـرطان ریـه را افزایش 
می دهـد. جذب آرسـنیک از طریق پوسـت بسـیار کم اسـت. 
بنابرایـن شستشـو با آب حاوی آرسـنیک مخاطرات سـالمتی 
بـرای انسـان نـدارد. اولیـن تغییراتـی کـه آرسـنیک ایجـاد 
می کنـد تغییـر رنگ پوسـت و سـپس شـاخی شـدن پوسـت 
و پـس ازآن سـرطان اسـت که پدیـده ای کند اسـت و بیش از 
ده سـال طول می کشـد تا آشـکار شـود.  عالئم و نشـانه های 
عـوارض ناشـی از آرسـنیک در بیـن گروه های مختلـف مردم 
و مناطـق جغرافیایـی متفاوت اسـت. بنابراین نشـانه های کلی 
می شـود،  ایجـاد  آرسـنیک  به وسـیله  کـه  بیماری هایـی  از 
وجـود نـدارد و ایـن پیچیدگی ها تشـخیص را دشـوار می کند. 
به هرحـال آرسـنیک اثرات سـوء روی عروق محیطـی دارد. در 
سـال 2000 بررسـی های انجام شده نشـان داده است که 200 
تـا 2۷0 هـزار مرگ ومیر در بنگالدش به دلیل سـرطان ناشـی 

از مصـرف آب چـاه حاوی آرسـنیک رخ داده اسـت. 
آرسنیک آب کرمان کمتر از حد مجاز است

یکشـنبه گذشته در جلسه بررسی سـند آب استان کرمان، 
مدیرعامـل آبفـای کرمـان تأکیـد کـرد کـه میزان آرسـنیک 
موجـود در آب کرمـان کمتـر از حـد مجاز اسـت. بـه گزارش 
روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، محمـد طاهری با اشـاره 
بـه اینکـه آب مصرفی شـهر کرمان هـرروز ازنظر میـزان کلر و 

غیـره نمونه گیـری و آزمایـش می گـردد، گفت: »ازنظـر فلزات 
سـنگین موجـود در آب، نـرم اسـتاندارد بررسـی آب سـالی 
یک بـار و یـا شـش ماهـی یک بـار می باشـد، امـا در کرمان هر 
سـه مـاه یک بـار فلـزات موجـود در آب کرمان مـورد آزمایش 
قـرار می گیـرد.«  وی افـزود: »اسـتاندارد بهداشـت جهانـی 
  50 PPM آرسـنیک موجـود در آب تـا چنـد سـال قبل زیـر
بـود کـه در چند سـال اخیـر PPM 10  اعالم گردیده اسـت 
و باوجودایـن امـر، آرسـنیک موجـود در آب کرمـان همیشـه 
کمتر از PPM 10 می باشـد.« وی بابیان اینکه آرسـنیک آب 
بردسـیر درگذشـته همـواره بیـش از PPM   50 بـود اظهـار 
کـرد: »بـا احداث تصفیه خانه آب شـرب در ایسـتگاه برداشـت 
آب مشـکل آن حـل گردیـده اسـت و مـردم بردسـیر از آب 
کامـاًل سـالم اسـتفاده می نماینـد.«  مدیرعامـل آبفای اسـتان 
اضافـه کـرد: »چهار منطقه، بردسـیر، ریحانشـهر، کیانشـهر و 
کوهبنـان ایسـتگاه برداشـت آب آن هـا بـه تصفیه آب شـرب 
تجهیـز شـده اند و بـرای مناطق سـیرجان و رفسـنجان نیز تا 
پایـان تیرمـاه 5 دسـتگاه تصفیه آب شـرب بـرای هرکـدام از 
ایـن دو شـهر نصـب می گـردد.« طاهـری بـا اشـاره بـه اینکه 
آب شـرب شـهر کرمـان، زرنـد و توابع آن، مشـکل بهداشـتی 
ندارنـد، خاطرنشـان کـرد: »اکنـون در بحرانی ترین سـال های 
خشک سـالی می باشـیم و بـا توجـه بـه اینکـه کرمـان روزانـه 
600 لیتـر آب کـم دارد امـا توانسـته ایم آن را مدیریت کرده و 

مـردم بدون مشـکل ایـن ایـام را سـپری نمایند.«
برداشت بی رویه و سنگینی آب

اگرچـه مدیرعامـل آبفـای کرمـان میزان آرسـنیک موجود 
در آب کرمـان را کمتـر از حـد مجاز می خواند اما کارشناسـان 
معتقدنـد برداشـت بی رویـه آب از سـفره های زیرزمینی منجر 

به سـنگین تر شـدن آب می شـود. 
محمدجـواد خانجانـی عضـو هیئت علمی دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان و دکتـرای منابـع آب در ایـن خصـوص معتقد 
اسـت: »هرچه سـطح آب زیرزمینی پایین تر رود آب شـورتر و 

سـنگین تر می شـود و کیفیـت آب تغییـر می کنـد
 ایـن موضـوع امـا یک شـبه کـه اتفاق نیفتـاده اسـت بلکه 
به تدریـج کیفیـت آب تغییر کرده اسـت. راه حـل جلوگیری از 
تغییـر کیفیـت آب هـم تغذیـه سـفره های زیرزمینی اسـت.« 
بـا ایـن تفاسـیر به نظـر می رسـد بـرای جلوگیـری از افزایش 
میـزان آرسـنیک در آب کرمـان بایـد جلوی برداشـت بی رویه 

آب را گرفـت.

در جلسه بررس سند آب استان عنوان شد

آرسنیک آب کرمان
کمتر از حد مجاز

 خبر

دادستان راور خبر داد
احضار رئیس و کارکنان 

ثامن الحجج راور به دادسرا
حبیـب رحمانی/راور- دادسـتان عمومی و انقالب 
اسـالمی راور گفـت: »رئیـس و کارکنـان موسسـه 
مالـی و اعتبـاری ثامن الحجج شـعبه راور به دادسـرا 
احضار شـدند.« حجت االسالم والمسـلمین اسماعیل 
بلـوچ زاده افـزود: »این افراد به اتهـام خیانت درامانت 
احضـار و بازجویـی شـدند و در حـال حاضـر بـا قید 
وثیقـه آزادشـده اند.« وی اضافـه کـرد: »تحقیقـات 
ادامـه  ایـن موضـوع  بـه  بیشـتر  جهـت رسـیدگی 
دارد و در آینـده به طـور شـفاف و دقیـق بـه اطـالع 
مـردم خواهـد رسـید.« همچنین دادسـتان عمومی 
و انقـالب راور از وقـوع یـک فقـره قتـل دریکـی از 
روسـتاهای منطقـه هجـدک از توابـع راور خبـر داد 
و گفـت: »حوالی سـاعت یازده و نیم شـب شـخصی 
بـا هویـت معلـوم از ناحیـه سـمت چپ سـینه مورد 
اصابـت گلولـه قرارگرفتـه و به قتل رسـیده اسـت.« 
اسـماعیل بلـوچ  زاده افـزود: »متأسـفانه قاتل  پسـر 
مقتول و نوزده سـاله اسـت و قتل در پی خشم ناشی 
از دعـوای والدیـن کـه قاتل قادر به تحمـل آن نبوده 
رخ داده اسـت« دادسـتان راور اضافـه کـرد: »مقتول 
نیـز مـردی چهل وپنج سـاله و تیـر از یـک  قبضـه 
افـزود:  وی  اسـت.«  خارج شـده  دست سـاز  سـالح 
»در همیـن رابطـه پرونـده ای در شـعبه دادسـتانی 
تشـکیل و از سـوی دادرس جانشـین بازپـرس مورد 
رسـیدگی قرارگرفته اسـت.« دادستان راور همچنین 
گفـت: »متهـم تحـت قرار تأمین بازداشـت و جسـد 
مقتـول نیـز بـه پزشـکی قانونی ارسال شـده اسـت . 
تحقیقـات بیشـتر در خصوص چگونگـی و علت قتل 

ادامـه دارد.«

بسیاری از صفحات
 چهره های معروف در فضای 

مجازی جعلی است
سـرهنگ کامبیز اسـماعیلی، رئیـس پلیس فتای 
اسـتان کرمان گفـت: »کاربـران مراقـب صفحه های 
جعلـی چهره هـای معـروف هنری و ورزشـی باشـند 
معـروف  چهره هـای  صفحـات  از  بسـیاری  چراکـه 
جعلـی اسـت و بـا عضویـت کاربـران در ایـن صفحه 
احتمـال افتـادن در دام مجرمـان سـایبری بسـیار 
زیـاد اسـت.« وی افـزود: »خانواده هـا ضمـن نظارت 
بـر فعالیـت سـایبری کـودکان و نوجوانـان، حتماً به 
فرزنـدان خـود آموزش هـای الزم در خصـوص ایـن 
صفحات را بدهند تا فرزندانشـان قربانی سـودجویان 
فضای سـایبر نشـوند.« اسـماعیلی بابیان اینکه یکی 
جعـل  سـایبری  فضـای  قابلیت هـای  مهم تریـن  از 
نبایـد  کاربـران  »بنابرایـن  گفـت:   اسـت،  هویـت 
به راحتـی بـه افراد غریبـه در فضای سـایبری اعتماد 
کننـد و بایـد روابـط خـود در ایـن فضـا را محـدود 
کننـد. اعتمـاد در فضای مجازی بر اسـاس اطالعات 
بـرای  می توانـد  سـایت ها  و  صفحـات  در  موجـود 
کاربـران پیامدهـای ناگـواری داشـته باشـد.« رئیس 
پلیـس فتـای کرمان اظهار کرد: »متأسـفانه قربانیان 
ایـن صفحـات جعلـی، اغلـب کـودکان و نوجوانـان 
می کننـد  فکـر  و  اعتمـاد  به راحتـی  کـه  هسـتند 
کـه صفحـه چهـره موردنظـر آن هـا مربوط بـه خود 
وی اسـت، غافـل از این کـه این گونـه نیسـت.« وی 
بـه کاربـران توصیـه کـرد: »از واریـز وجـه نقـد طی 
تقاضـای ایـن افـراد در شـبکه های اجتماعـی تحت 
هـر عنوانـی خـودداری کننـد و همچنین از ارسـال 
عکـس و مطالـب شـخصی و محرمانـه بـرای ایـن 
قـرار  به هیچ عنـوان  و  کننـد  اجتنـاب  صفحـات 

مالقـات حضـوری بـا آنـان نگذارند.«

از سربازان به عنوان پوشش برای 
رسیدن به مقاصد شومشان 

استفاده کرده بودند
دربـاره  را  توضیحاتـی  کشـور  کل  دادسـتان 
تعـدادی  درگذشـت  بـه  منجـر  کـه  حادثـه ای 
انتخـاب  گـزارش  بـه  کـرد.   ارائـه  شـد،  سـرباز 
نشسـت  در  منتظـری  حجت االسالم والمسـلمین 
خبـری در پاسـخ بـه سـؤالی مبنـی بـر اینکـه آیـا 
تاکنـون گزارشـی از حادثـه جانباختـن 13 سـرباز 
به دادسـتانی کل کشـور واصل شـده اسـت یـا خیر؟ 
اظهـار کرد: »مـن به محض اینکه خبـری این حادثه 
را شـنیدم بسـیار متأسـف و متأثر شـدم؛ در رابطه با 
ایـن حادثـه نکات شـبهه برانگیـزی وجـود دارد که 
الزم به ورود مسـتقیم دادسـتانی اسـت.« وی بابیان 
اینکـه بـا دادسـتان مربوطـه پیرامون ایـن حادثه در 
تماس هسـتم، گفـت: »در رابطه با ایـن حادثه هنوز 
جزئیـات آن به طـور کامـل  مکشـوف نشـده اسـت 
فعـاًل از بیـان آن خـودداری می کنـم امـا در رابطه با 
همـان مقـداری کـه در رسـانه ها مطرح شـده اسـت 
بایـد پرسـید که آیـا آن اتوبوس مجاز بوده اسـت که 
سـربازان یک پـادگان نظامی را با آن کیفیت شـبانه 
منتقل کند و در مسـیر از فرصت سوءاسـتفاده کرده 
و کاالی قاچـاق و افـراد غیرمجـاز جاسـازی کنـد؟« 
وی تصریـح کـرد: »متأسـفانه از حمل این سـربازان 
عزیـز به عنـوان پوشـش بـرای رسـیدن بـه مقاصـد 
شومشـان اسـتفاده کرده اند و این مواردی اسـت که 
بایـد به صـورت کامـل پیرامون آن ها بررسـی صورت 
گیـرد و قطعـاً پـس از اتمـام بررسـی ها نتایـج اعالم 
خواهـد شـد.« حجت االسالم والمسـلمین منتظـری 
تأکیـد کـرد: »در این رابطه واقع امر اسـت آن اسـت 
کـه این حادثـه غیرمعمول بوده و موجبات شـهادت 
عـده ای از سـربازان عزیـز را فراهـم آورده اسـت و 
دادسـتان مربوطـه در ایـن رابطـه بـا مـن در تماس 
اسـت و نتیجـه کامـل پـس از بررسـی های الزم بـه 

اطـالع عمـوم خواهد رسـید.«

آگهی پذیرش دانش آموز رشته بهیاری
هنرسـتان )و یـا آموزشـگاه( کاردانـش رشـته بهیـاری ........ از میـان داوطلبان خواهر واجد شـرایط زیر برای سـال تحصیلـی 96-95 پس از برگـزاری امتحان کتبـی و مصاحبه و انجام 

سـایر مراحل براسـاس اولویـت امتیازها دانـش آموز بهیاری مـی پذیرد.
1- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

2- متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی
3- دارا بودن مدرک تحصیلی پایه نهم )یا گواهی اشتغال به تحصیل درهمان مقطع مشروط بر آنکه در موقع ثبت نام ، گواهی قبولی ارائه گردد(.

4- حداکثر سن ورود به هنرستان 19 سال تمام تا تاریخ 95/6/31 )متولدین ۷6/۷/1 به بعد(
5- دارا بودن سالمت جسمی و روانی

6- دارا بودن صالحیت اخالقی و حسن خلق و شایستگی حرفه ای و ارائه گواهی حسن اخالق با درج نمره انضباط از آخرین مدرسه محل تحصیل.
۷- قبولی در امتحان ورودی )کتبی و مصاحبه(

8- مواد امتحانی )بینش دینی- هوش- ریاضیات- ادبیات - علوم و زبان انگلیسی در سطح پایه نهم.
9- افراد بومی هر استان حق تقدم خواهند داشت.

10- جانبـازان )در صـورت برخـورداری از توانایـی جسـمی متناسـب بـا رشـته بهیـاری و آزادگان و خانواده معظم شـهداء، اسـراء، مفقودین و جانبـازان از کار افتاده در صورت تسـاوی 
شـرایط از اولویـت برخـوردار خواهند بود.

11- پرداخت مبلغ 5000 ریال به حساب شماره 21۷3319015000 سیبا تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد حاصل از ثبت نام ورودی دانشگاهها و موسسات
12- طول دوره تحصیل براساس ضوابط آموزش و پرورش می باشد )حداقل سه سال کامل تحصیلی(

13-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
14- تعهـد خدمـت معـادل دو برابـر مـدت آمـوزش )در صورتیکـه وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی پس از فارغ التحصیلی و پـس از معرفی حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسـبت 

بـه جـذب فـارغ التحصیالن اقـدام ننماید، تعهدنامـه کان لم یکن تلقی خواهد شـد(.
15- بـه دانـش آمـوزان دوره روزانـه در صـورت موفقیـت در آزمونهـای دروس عمومـی، الزامـی و تخصصـی از سـوی وزارت آموزش و پـرورش دیپلم کار دانش در رشـته بهیـاری داده 

خواهد شـد.
مدارک الزم جهت ثبت نام اینترنتی از تاریخ 95/4/21 لغایت 95/4/30

1- یکبرگ فرم درخواست تکمیل شده
2- یکبرگ فتوکپی مدرک تحصیلی پایه نهم یا گواهی اشتغال به تحصیل

3- یکبرگ فتوکپی شناسنامه )چنانچه توضیحاتی در صفحات دیگر شناسنامه درج شده باشد، ارائه فتوکپی از آن صفحات نیز ضروری است(
4- 4 قطعه عکس 4×3 تمام رخ

5- رسید فیش بانکی
6- گواهی حسن اخالق با درج نمره انضباط

۷- فرم هدایت تحصیلی
- ثبـت نـام آمـوزش و ارسـال مـدارک فقط به صـورت اینترنتی از تاریخ 95/4/21 لغایت 95/4/30 از طریق سـایت دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان بـه آدرس )kmu.ac.ir( انجام می 

شـود و هـم زمـان بـا تکمیـل فـرم ثبت نام داوطلبان باید نسـبت به ارسـال مدارک اسـکن شـده خود فقط بـه صورت اینترنتـی به آدرس فـوق الذکر اقـدام نمایند.
ضمناً تاریخ اصالح و ویرایش از 95/5/5 لغایت 95/5/۷ می باشد.

- در صـورت کامـل بـودن مـدارک و احـراز شـرایط شـرکت در آزمـون کارت ورود به جلسـه آزمون از تاریـخ 95/5/11 لغایت 95/5/13 از طریق سـایت دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
قابـل دریافت می باشـد.

تاریخ و محل برگزاری ازمون در کارت ورود به جلسه قید گردیده است.

اگرچه در سال های اخیر مسئوالن 
مختلف نسبت به وجود آرسنیک 

بیش ازحد مجاز در آب شرب 
استان هشدار داده اند، مدیرعامل 
آبفای استان روز یکشنبه در جلسه 

بررسی سند آب میزان آرسنیک 
در آب کرمان را کمتر از حد مجاز 

عنوان کرد.

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کرمون

داستان

 چگونـه با میراث آشـنا شـدید 
فهـرج  در  میـراث  تشـکیالت  و 

اسـت؟  چگونه 
میـراث  بـا  کـه  اسـت  سـال  ده 
فرهنگـی کار مـی کنـم. 4 سـال آن 
افتخـاری بـوده اسـت. هنگامـی کـه 
فهـرج بخـش بود، بـه عنـوان نماینده 
میراث فهرج در نمایشـگاه ها شـرکت 
می کـردم و کارهای میـراث فرهنگی 
را انجـام مـی دادم، زمانـی کـه فهرج 
سـابقه  خاطـر  بـه  شـد،  شهرسـتان 
کاری کـه داشـتم، در حـوزه یـگان و 
حفاظـت، جـذب میـراث شـدم. پـس 

از مـدت هـا خدمـت، بـه عنـوان مدیـر میـراث فرهنگـی 
فهـرج منصـوب شـدم. اکنـون 2 نیـروی قـراردادی، و 50 
نفـر نیـروی افتخـاری داریـم کـه خدمـت مـی کننـد. در 
بخـش صنایـع دسـتی مهدیـه  پورعزیزی، یـگان حفاظت 
عبـاس دولـت آبـادی، روابـط عمومـی علـی محمـد زاده، 
تـدارکات و پشـتیبانی علـی اهلل آبـادی، بـه عنـوان همیار 
میـراث مشـغول بـه کار هسـتند. در بخش صنایع دسـتی، 
بـا آمـوزش خانـم پور عزیـزی، سـیصد نفر مجـوز گرفتند. 
بـا شـهرداری تهـران هماهنـگ کردیـم و قرار اسـت غرفه 
هایـی را همه سـاله به صـورت مجانی برای فـروش صنایع 
دسـتی، در اختیـار بگیریـم. آقایـان بهـزاد خـان عامـری، 
در بخـش پـرورش اسـب، سـجادی در پرورش آهـو، احمد 
آوخـت در بخـش سـه کهور)نگیـن کویر(، در حـوزه بومی 
گـردی، بـه فهـرج، خدمـات شـایانی را عرضـه مـی دارند.
 اگـر بخواهیـد بـه یـک گردشـگر جاذبـه هـای 
گردشـگری فهـرج صحبت کنیـد، چه مـی گویید.
تاریخـی  اثـر   102 فهـرج  منطقـه  در  گویـم،  مـی 
شناسـایی شـده که شـامل محوطه هـای تاریخـی و قلعه 

مـی باشـند.
 چـه گـروه هایی در زمینـه گردشـگری در فهرج 

فعالیـت مـی کنند و کـدام مناطق 
را بـرای گردشـگران معرفـی مـی 

؟ یند نما
دو کمـپ کویرنـوردی و گردشـگری 
شـنی  هـای  تپـه  شـامل؛  کـه  داریـم 
یالن،)کـه  هـای  ریـگ  و  آبـاد  اسـالم 
دومین تپه های شـنی جهـان با 10۷0 
متـر، بلنـدی از سـطح دریـا محسـوب 
مـی شـوند(، و منطقه سرسـبز شـاهرخ 
آبـاد، هـدف معرفی به گردشـگران قرار 
گرفتـه انـد، کـه فرصـت خوبـی بـرای 

سـرمایه گـذاری اسـت.
مـورد  در  پژوهشـگران  کـدام   
منطقـه فهـرج تحقیق کـرده اند و چه دسـتاوردی 

اند؟  داشـته 
کهـن تریـن منابعـی کـه ذکـر شـده اسـت؛ احمدخان 
وزیری و مسـتوفی هسـتند. در سـال 1303 یک دانشمند 
انگلیسـی کتابـی دارد بـا عنـوان ایران باسـتان، کـه در آن 
بـه فهرج نیز اشـاره کرده اسـت. پروفسـور عـدل در زمینه 
آثـار باسـتانی پژوهـش هـای ویـژه ای را به انجام رسـانده 
اسـت. پروفسـور کردوانی؛ رئیـس کمیتـه بیابان زدایی  در 
ریـگ هـای یـالن و شـاهرخ آباد، مـدت ها در ایـن منطقه 

پژوهـش هایی داشـته اند.
مـورد  در  عـدل  پروفسـور  تحقیقـات  گـزارش   

قدمـت فهـرج چـه بـوده اسـت؟ 
ایشـان خـط ناشـناخته ای را بـر روی سـفالینه هـای 
فهـرج کشـف کردنـد و بـرای تکمیـل کاوش هـا و خـط 
نگاری، آثار را به کشـور فرانسـه ارسـال داشـتند. در نتیجه 
آزمایـش هـا؛ این آثار را بـه دوران پارینه سـنگی و دیرینه 

سـنگی نسـبت داده اند.
 فهـرج چـه آثـار باسـتانی و طبیعـی مشـهوری 

دارد؟ 
آثـار باسـتانی هـم چـون؛ محوطه هـای باسـتانی، میل 

نادری)بـرج قـاوردی(، قلعـه های فهرج، سـنگ، غلـور آباد 
و فضاهـای طبیعـی چـون کلوت هـای فهرج، گلـدان های 
طبیعـی، ریـگ هـای یـالن، جنـگل هـای عمانـی در این 
منطقـه وجـود دارد. طبـق مسـتندات؛ شـاخه ای از جـاده 
ابریشـم از فهـرج مـی گذشـته و تـا کشـورهای اروپایـی 
ادامـه داشـته اسـت. فهـرج مرکـز تجـاری در دوران کهن 
بـوده اسـت. بازرگانان هندی و پاکسـتانی با این شـهر داد 
و سـتد داشـتند. چنـد مـاه پیـش نیـز  بـر اثـر وزش بـاد، 
جـاده سـنگ فرشـی در فهرج آشـکار شـد و طبـق نظریه 
باسـتان شـناس، سـرکار خانـم فاضـل، کارشـناس پایـگاه 
جهانـی و منظـر فرهنگـی ارگ بـم، قدمـت این جـاده که 
10 کیلومتر آن دیده شـده، به دوران اشـکانیان می رسـد. 
 گویـا آثـار مربـوط بـه دوران مهرپرسـتی نیز در 

فهرج کشـف شـده اسـت، نظر شـما چیسـت؟
طبق نظر کارشناسـان سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان، 
کـه از قلعـه تاریخـی فهـرج دیـدن کردنـد، اعالم داشـتند 
کـه آثـاری از معبـد میتراییسـم را در ایـن قلعـه مشـاهده 
کـرده انـد کـه حتـی بخش هایـی از ایـن معبد سـالم می 
باشـد. البتـه معابـد زیـاد دیگری نیز در سـطح شهرسـتان 

داریم.
 اداره میـراث فرهنگـی چـه کارهایـی در حـوزه 

داده اسـت؟ انجام  فهـرج 
بعـد از آنکـه نادرشـاه میـل نـادری را بازسـازی کـرد، 
دیگـر بازسـازی انجـام نشـده و در حال تخریب بـود که به 
دسـتور آقـای وفایی میل نادری بازسـازی شـد. هم چنین 
تشـخیص وضعیـت محوطـه هـای باسـتانی را بـرای ثبت، 
فـرد پرانـرژی و خسـتگی ناپذیر، آقای مهنـدس روحی، بر 
عهـده دارنـد کـه تـا آخر سـال شـاهد ثبـت تعـداد زیادی 
از آثـار فهـرج خواهیـم بـود. آقـای جعفـری نیـز مسـوول 

پشـتیبانی شهرسـتانی میـراث، کمـک های شـایانی به ما 
داشـته اند.

 داسـتان سـاخت فیلـم در فهرج به چـه گونه ای 
؟ ست ا

االن در کار تهیـه فیلمـی بـه نـام »مـراد« مربـوط بـه 
جاذبه های فهرج، توسـط آقای ارشـاد یکـی از کارگردانان 
معروف کشـور هسـتیم، که بخشـی از آن فیلم در فهرج و 
بخشـی دیگـر در آمریـکا سـاخته می شـود. کم کـم فهرج 

دارد بـه دنیا شناسـانده می شـود.
 سخن پایانی را بفرمایید!

از مـردم دعـوت مـی کنـم کـه بـرای دیـدن ایـن آثار 
منحصـر به فـرد به فهـرج تشـریف بیاورند. فهـرج متعلق 
فرهنگـی  میـراث  سـازمان  و  اسـت  ایرانیـان  همـه  بـه 
مـردم  کنـم،  مـی  و خواهـش  اسـت  مـردم  بـه  متعلـق 
همـکاری کننـد تـا از آثـار باسـتانی حفاظـت کننـد. تـا 
بتوانیـم تمدنمـان را بـه دیگـر کشـورهای جهـان معرفی 
کنیـم. سـازمان در دولـت تدبیـر و امیـد یک مقـداری به 
صـورت قـوی تر در حـوزه میـراث دارد کار مـی کند، که 
جـا دارد از مهنـدس وفایـی مدیـرکل، مهنـدس روحـی 
کنـم.  تشـکر  میـراث  سـایرکارکنان  و  میـراث  معاونـت 
خـدا را شـکر گردشـگران داخلـی و بـه ویـژه خارجی در 
فهرج فعال شـده اسـت و هر سـال بـر تعداد گردشـگران 

خارجـی افـزوده می شـود. 
هـم چنین همـه بزرگـواران همـکاری خوبـی در رابطه 
بـا میراث داشـته انـداز مهنـدس فراقـی فرمانـدار فهرج و 
معاونشـان مهندس حمزه، شـورای شـهر و شـهردار فهرج، 
بخشـداران بزرگـوار، آقایان کـدوری و جوادنیـا و کارکنان 
میـراث فهـرج و مـردم خـوب بخـش هـای نگیـن کویـر و 

مرکـزی، دهیاران، تشـکر و قدردانـی دارم.

نگاهی به ظرفیت های یک شهر باستانی در گفت و گو با حمید وحیدزاده:

فهرج در مسیر 
معرفی به جهان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هشتاد و سه

]عبدالحسـین صنعتـی زاده پـس از حمله 
به سـمت کارگـزار، دسـتگیر و در عدلیه در 
حـال محاکمـه اسـت. کارگـزار اعتقـاد دارد 
کـه صنعتـی زاده قصد قتـل او را داشـته اما 

صنعتـی زاده از خـود دفـاع مـی کند...[
گفتـم آیـا بـا عقل جـور در می آید کـه بنده 
بـا ایـن صغـر سـن در مقابـل ایـن همـه فراش 
چنیـن حرکتـی بنمایـم. کارگـزار باز فریـاد زد 
قـرآن را در جلـوی ایـن اشـخاص مـی گـذارم 
و آن هـا را قسـم مـی دهـم کـه حقیقـت و آن 
چـه را کـه دیـده و شـنیده انـد بیـان نماینـد. 
مـن گفتـم اگـر ایـن اشـخاص شـهادتی بدهند 
بـرای اسـترضای خاطر شماسـت و بـرای تملق 
هم ای بسـا شـهادت هم بدهنـد و حتی ممکن 
اسـت بگویند بـه طرف کارگـزار تیرانـدازی هم 
کـرده اسـت. رییـس عدلیـه از کارگزار پرسـید 
آیـا غیر از نوکران و گماشـتگان شـخصی جناب 
عالـی کـس دیگری هـم آن جا حضور داشـت؟ 
کارگـزار پـس از لحظـه ای تامـل گفـت: چـرا 
شـخص چـادر دوز و دو نفـر از از شـاگردانش 

داشـتند. حضور 
رییـس عدلیـه مرا مخاطب سـاخته پرسـید: 
بسـیار خـوب اگـر چـادر دوز شـهادت داد کـه 
شـما کارگـزار را بـا ششـلول تهدیـد کـرده اید 
شـهادت  او را قبـول داری؟ بـه خاطـرم آمـد 
رفقـای  از  یکـی  ایـن شـخص چـادر دوز  کـه 
قدیمـی پـدرم اسـت و اگـر گوشـت و بـدن او 
را قطعـه قطعـه کنند محال اسـت که شـهادتی 
بـه ضـرر مـن بدهـد. در پاسـخ گفتم بلـی  اگر 
قبـول  را  شـهادتش  داد،  شـهادت  دوز  چـادر 
دارم. حاضریـن مجلـس همـه تصدیـق کردند و 
فرسـتادند چـادردوز را بیاورند. ظاهـرا به تدریج 
تقصیـر و خالفـم ثابـت مـی شـد. دلیلـش هـم 
ایـن بـود کـه فـراش ها مقـداری چـوب انـار و 
فلـک را در وسـط حیـاط کارگـزاری حاضـر و 
آمـاده مـی کردند و تنهـا نقصی کـه در کار بود 
همـان حضور یافتن چادر دوز و شـاگردانش در 
آن مجلـس بـرای شـهادت بـود و ایـن معجـزه 
و پیـش آمـدی عجیـب بـود کـه در ایـن موقع 
فـراش تلگـراف خانـه تلگرافـی بـه دسـت یـک 
نفـر از روسـای دوایـر دولتـی داد و چون او سـر 
پاکـت را گشـود اخمهایـش را در هـم کشـید. 
مثـل ایـن بود کـه آن تلگـراف مبنی بـر خبری 
غیـر انتظـار بـود و در همین موقع چـادردوز در 
حالـی کـه باز آسـتین هایـش را از عبا کشـیده 
و بـه واسـطه آن کـه بـه عجلـه از میدان مشـق 
او فـراش هـا آورده بودنـد از سـر و رویش عرق 
مـی ریخـت وارد گشـته و تعظیـم  کـرد فوری 
متوجـه ایـن مطلـب شـدم کـه بـر فـرض ایـن 
چـادر دوز دوسـت پـدر مـن باشـد او چـه مـی 

دانـد کـه چـه بایـد بگوید. 
بـدون آن کـه مهلـت به کسـی داده باشـم او 
را مخاطـب سـاخته و گفتـم آقای میرزا حسـن 
موقعـی کـه آقای کارگـزار در چـادر بـا نوکران 
خـود ایسـتاده بودنـد و من وارد شـدم و به دنیا 
و مـا فیهـا فحـش مـی دادم و ششـلولی را کـه 
به دسـت داشـتم آیا گفتم اگر دادرسـی نشـود 
خـودم را مـی کشـم یـا گفتم آقـای کارگـزار را 

می کشـم.
میـرزا حسـن فـوری درک مطلـب را کرده و 
سـکوت کرد. رییـس دادگسـتری او را مخاطب 
سـاخته پرسـید  وقتـی کـه ایـن آقـا بـه چـادر 
کارگزار وارد شـد شـما آن جا بودید؟ او سـرش 
را پاییـن آورده گفـت بلـی آن جا بـودم. رییس 
دادگسـتری پرسـید چـه شـد؟ میـرزا حسـن 
گفـت مـا بـا آقـای کارگـزار مشـغول معاملـه و 
تعییـن قیمـت چادرهـا بودیـم ایـن جـوان بـا 
حـال عصبانـی وارد شـده و خیلـی داد و فریـاد 
مـی کـرد و مـی گفـت چرا بـه پدر مـن فحش 
دادی؟ و مـی گفـت اگـر در کار مـن رسـیدگی 
و رفـع توهیـن از پدرم نشـود با همین ششـلول 
خـودم را مـی کشـم. آن قـدر کارگـزار از ایـن 
شـهادت برآشـفت کـه نتوانسـت زبانـش را از 
بـه  بـاز دارد و در حضـور همـه  فحـش دادن 
میـرزا حسـن چـادر دوز گفـت کـه مـرد فـالن 
فـالن شـده مگـر مـی شـود ایـن طـور حقیقت 
را بپوشـاند و شـهادت دروغ داد یـک پـای تـو 
لـب گـور اسـت. چـه طـور بـا چنیـن جـرات و 

جسـارتی شـهادت دروغ مـی دهـی...؟

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا

بـرای مهتـاب نـوردی بـا همـکاری مدیـر میـراث فهـرج، حمیـد وحیـد زاده و گـروه 
کوهنـوردی »افـق بـم«، بـه سرپرسـتی »مطهـره افشـاری« بـه فهـرج رفتیـم و در دل 

کویـر بـه صـورت گروهـی بـه مهتـاب نـوردی پرداختیـم.
 وحیـد زاده بسـیار بـه فهـرج عشـق مـی ورزد. مـردم و مسـووالن، محبـت و احترام 
بسـیار زیـادی بـه او داشـتند و بـه پـاس خدمـات و تـاش هـای شـبانه روزی ایشـان، 
جهـت شناسـایی فهـرج، کـه در سـالیان زیـاد انجـام داده اسـت، با هر شـیوه دسـتی از 

مهـر به سـویش داشـتند.
 میـل بـه پویایـی و فرزانگـی و عشـق بـه وطـن، در نهایـت سـادگی و انسـانیت، شـیوه زندگانـی 
وحیـدزاده محسـوب مـی شـود. آمـوزش دادن او بـه مـردم در مـورد یادمـان هـای باسـتانی سـتودنی 
اسـت و جمـع آوری لشـکری خدمتگـزار به فهرج، از بین همه اقشـار جامعه، نشـان دهنـده آن بوده که 
درسـش را خـوب آمـوزش داده اسـت. ایـن بـار دربـاره تاریـخ کهـن فهرج بـا وحیـد زاده رییـس اداره 

میـراث فرهنگـی فهـرج بـه گفـت و گـو نشسـته ایم؛
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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زندگی

گزارش

کمبود های
 غذایی و افسردگی 

روانـی  اختـالالت  از  یکـی  افسـردگی  اگرچـه 
و البتـه بسـیار شـایع در تمـام جوامـع اسـت، امـا 
متخصصـان تغذیـه اعتقـاد دارنـد کـه بـا رعایـت 
برخـی رژیم هـای غذایـی خاص می تـوان جلوی 
بـروز عالئـم افسـردگی را گرفـت یا شـدت آنها را 

کاهـش داد.
در اینجـا کمبـود چنـد مـاده غذایـی کـه بـا 
افسـردگی  بـروز  و  خـو  و  خلـق  سـطح  کاهـش 

انـد: شـده  معرفـی  بیشـتر  هسـتند،  مرتبـط 
اسیدهای چرب امگا 3

اسـیدهای  کـه  ایـن  مـورد  در  احتمـاال  شـما 
چـرب امـگا 3 باعـث کاهش سـطح کلسـترول بد 
مـی شـوند و سـالمت کلـی بـدن را تضمیـن می 
کننـد، شـنیده ایـد اما این اسـیدهای چـرب یک 
خاصیـت مهـم دیگر هـم دارند: نقش مهـم آن ها 
در عملکـرد مغـز، از جمله افزایـش حافظه وبهبود 
خلـق و خـوی اسـت. بـرای دریافت هرچه بیشـتر 
اسـیدهای چـرب امـگا 3 از طریـق رژیـم غذایی، 
مصـرف دانـه هـای کتـان، روغـن ماهی، گـردو را 
فرامـوش نکنیـد. بدن شـما قادر بـه تولید طبیعی 
اسـیدهای چرب امگا 3 نیسـت و باید از راه غذا و 
یـا اسـتفاده از مکمل هـا آنها را به دسـت بیاورید.

ویتامین دی
 در مناطقـی از کـره زمیـن کـه نـور خورشـید 
بـه انـدازه کافـی نیسـت، فقـر ویتامیـن دی و در 
نتیجه افسـردگی بسـیار شـایع اسـت. برای مقابله 
بـا کمبـود ویتامیـن دی، پیـاده روی منظـم زیـر 
نـور آفتـاب را در برنامـه روزانـه خـود قـرار دهید. 
کارشناسـان توصیـه مـی کننـد که روزانـه بین 5 
تـا 10 هـزار واحـد بین المللـی ویتامیـن دی می 
توانیـد دریافـت کنیـد. مکمـل هـای ویتامین دی 
نیـز در بسـیاری از فروشـگاه هـای مـواد غذایی و 

داروخانـه هـا یافـت می شـوند.
منیزیم

 تخمیـن زده شـده کـه تقریبـا نیمـی از افـراد 
دچـار کمبـود منیزیـم هسـتند. اگـر شـما هـم 
احتمـاال یکـی از ایـن افـراد هسـتید، مـی توانیـد 
سـطح منیزیم خـود را بـا اسـتفاده از مکمل های 
آن و یـا مصـرف سـبزیجات و حبوبات بـاال ببرید. 
 ... و  نوشـابه  مصـرف زیـاد نمـک، قهـوه، شـکر، 
مـی توانـد سـطح منیزیـم بـدن را به میـزان قابل 
توجهـی کاهـش داده و باعـث افسـردگی شـود. 
اسـترس نیـز در اثـر سـطح منیزیـم ناکافـی رخ 

دهد. مـی 
ویتامین ب

 دالیـل بسـیاری بـرای مصـرف ویتامیـن ب از 
طریـق رژیـم غذایـی وجـود دارد. ویتامیـن ب به 
میـزان قابـل توجهـی خطـر ابتال به سـکته مغزی 
را کاهـش مـی دهـد ضمـن ایـن کـه بـرای حفظ 
سـالمت پوسـت، ناخـن، چشـم و افزایـش انـرژی 
ضـروری اسـت. امـا کمبـود ایـن ویتامیـن مـی 
توانـد بـه طور واقعی مشـکل سـاز شـود. بـا توجه 
بـه اظهـارات کارشناسـان، عـدم دریافـت کافـی 
ویتامیـن دی با برخی مشـکالت روانـی در ارتباط 
اسـت بـه گونـه ای کـه تقریبـا یـک چهـارم زنان 
مبتـال بـه افسـردگی شـدید، از کمبـود ویتامیـن 
ب 12 رنـج مـی برنـد. ویتامیـن ب 12 در مـواد 
غذایی مانند گوشـت، ماهی، میگو، شـیر، ماسـت، 
تخـم مرغ و مرغ یافت می شـود. ایـن ویتامین در 
غذاهـای گیاهی وجـود ندارد. برخی مـواد غذایی، 
ماننـد غـالت غنـی شـده حـاوی ویتامیـن ب 12 

. هستند
آهن

 بسـیاری از زنـان کـم خونی ناشـی از فقر آهن 
را تجربـه مـی کنند؛ رایـج ترین شـکل کم خونی 
ناشـی از تعـداد کم سـلول های قرمز خون اسـت. 
کمبـود آهـن عـالوه بـر ایـن مـی تواند منجـر به 
احسـاس خسـتگی، افسـردگی و تحریـک پذیری 
شـود. مطمئـن شـوید کـه از طریـق رژیـم غذایی 
سرشـار از ماهـی، مـرغ و گوشـت قرمز بـه میزان 
کافـی آهـن به بـدن تـان می رسـانید. دانـه های 
معدنـی  مـاده  ایـن  از  سرشـار  نیـز  تنبـل  کـدو 

. هستند
روی

 روی نقـش مهمـی در دسـتگاه گـوارش بـازی 
مـی کنـد و منجـر بـه شکسـتن مـواد غذایـی به 
ریـز مغذی ها می شـود. روی همچنیـن از آلرژی 
هـای غذایـی پیشـگیری کـرده و نقـش مهمی در 
تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن و کاهـش التهـاب 
کمبـود  بـه  مبتالیـان  دلیـل  همیـن  بـه  دارد. 
روی عـالوه بـر ایـن کـه بیشـتر بـه خاطـر ضعف 
سیسـتم ایمنـی بدن دچـار بیماری می شـوند، از 
درجاتـی از افسـردگی نیـز رنـج می برنـد. مردان 
بایـد روزانـه 11 میلـی گـرم و زنـان 8 میلی گرم 
ماکیـان،  و  قرمـز  گوشـت  کننـد.  دریافـت  روی 
حبوبـات، سـبزیجات، غـالت کامـل، غـالت غنـی 
شـده صبحانـه، شـیر و لبنیـات منابـع مفید روی 

. هستند
ید

 یـد موجـود در نمـک هـای غنـی شـده، میگو 
و سـایر غذاهـای دریایـی بخـش مهمـی از رژیـم 
غذایـی اسـت و کمبـود آن منجـر بـه احسـاس 
کارشناسـان  شـود.  مـی  افسـردگی  و  خسـتگی 
توصیـه می کننـد کـه روزانـه 150 میکروگرم ید 
بایـد از طریـق رژیـم غذایی یـا مکمل یـد به بدن 

. سد بر

اگـر سـال 2014 را سـال سـلفی گرفتن 
و سـال 2015 را سـال سـلفی های هنـری 
سـال  بتوانیـم  هم اکنـون  شـاید  بدانیـم 
2016را سـال سـلفی های مرگ بـار نامیـد.

اخبـار مـرگ ناشـی از بی احتیاطـی هنـگام 
سـلفی گرفتـن در همـه ی دنیـا در حـال 
افزایش اسـت ومتاسـفانه ایـران هـم از این قافله عقـب نمانده 
و آمـار چشـمگیری را از ایـن نـوع مـرگ  بـه خـود اختصـاص 
داده است.سـلفی دیگـر یـک واژه ی غریـب به حسـاب نمی آید، 
مفهـوم  کـه  اسـت  استفاده شـده  متـداول  به صـورت  آن قـدر 
آن هـم برای کـودک پنج سـاله وهم بـرای پیرمرد هشتادسـاله 
روشـن اسـت. شـاید بتـوان دلیـل رواج  شـدید آن را وجـود 
شـبکه های اجتماعـی دانسـت کـه امـکان دیـده شـدن را بـه 
همـه ی اعضـا می دهـد. صفحه هـای اینسـتاگرام حکـم همـان 
آلبوم هایـی را پیداکرده انـد کـه هنـگام مهمانی هـا شـاید برای 
هزارمیـن بـار بـه تماشـای آن هـا می نشسـتیم و خاطـرات را 

مـرور می کردیـم .
آلبوم های مجازی

نکتـه ی قابل بحـث ایـن اسـت کـه ایـن آلبوم هـای مجازی 
هرکسـی  و  دیـد  تونخواهنـد  خانـه ی  مهمان هـای  فقـط  را 
می توانـد  آن هـا را دیـده و حتـی برای خـود ذخیـره کند.جدا 
از آسـیب های کـه  این آلبوم هـای مجازی دارنـد اتفاق دیگری 
هـم بـا انتشـار عکس هـا می افتد و آن تـالش بـرای نمایش هر 
چه بهتـر و متفاوت تـر خـود اسـت. البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه 
توجـه داشـت که تـالش برای عکـس گرفتـن دربهترین حالت 
اتفـاق جدیـدی نیسـت و از ابتـدای سـاخت دوربیـن عکاسـی 
وجـود داشـته اسـت. در هنـگام عکـس گرفتـن فـرد بـا توجه 
بـه مانـدگاری و ثبت ایـن لحظه تـالش مضاعفی بـرای زیباتر 
دیـده شـدن می کـرده اسـت. مخاطـب عکس هـای قدیمـی 
معمـوالً خـود و خانـواده ی فـرد بودنـد امـا این دنیـای مجازی 
بـه دلیـل گسـتره ی بزرگی از مخاطب حساسـیت بیشـتری را 
بـرای جلب توجـه ایجاد کـرده و ثبت لحظه هـای متفاوت یکی 
از اولویت های سـلفی شـده است.سـلفی گرفتن ابتدا از»یهویی 
های دوسـتانه« شـروع وهـم اکنون بـه حـرکات خارق العاده و 
در بسـیاری از مـوارد خطرنـاک ختـم شـده اسـت. آمـار مرگ 
و حـوادث در ایـن زمینـه نشـان می دهـد کـه سـلفی گرفتـن 
هـرروز بـا سـرعت بیشـتری بـه سـمت تجربه هـای  پرخطـر 
می رونـد ایـن موضـوع در تعـدادی از کشـورها مسـئولین را به 
ایـن واداشـته کـه در مکان هـای پرخطـر بـا نصـب تابلوهایـی 
احتمـال بـه وجود آمدن حادثه حین سـلفی گرفتن را گوشـزد 
کننـد و حتـی پوسـترهایی منتشرشـده اسـت کـه در آن بـه 
مـردم توصیـه می کنند کـه روی ریـل قطار،جلـوی اتومبیل یا 

بـاالی درخـت و.. از خـود سـلفی نگیرند.
مسیر خطرناک سلفی 

وقتـی جوانی در روسـیه سـعی می کند حین آویزان شـدن 
از پُـل »مسـکو«از خـود سـلفی بگیـرد و در ایـن حیـن پرت و 
کشـته می شـود و یـا وقتی کـه مـردی در آمریـکا درحالی کـه 

تفنـگ را روی گـردن خـود گذاشـته اسـت سـعی در سـلفی 
گرفتـن کرده و با شـلیک ناخواسـته خـود را می کشـد متوجه 
می شـویم که سـلفی در مسـیری خطرناکـی قرارگرفته اسـت. 
شـبیه ایـن حـوادث در ایـران هـم اتفـاق  افتـاده اسـت، وقتی 
بـه  دختـر نوجـوان آذربایجانـی ای در حـال سـلفی گرفتـن 
رودخانـه ای بـا امـواج خروشـان پـرت می شـود بایـد پدیـده ی 
سـلفی را جـدی گرفـت.در بیـن جوانـان و نوجوانـان بـه دلیل 
داشـتن میل شـدید به دیده شـدن و روحیه هیجانی، احتمال 
انجام اعمال خطرناک بیشتراسـت. داسـتان سـلفی ها در ایران 
فقـط  با انتشـار این خبرهـای تلخ مرگ بر سـر زبان ها نیفتاده 
اسـت. خاطـره ی غم انگیـز اسـتفاده ی نادرسـت از ایـن قابلیت 
هنـوز در ذهن هـا مانده اسـت،گروهی از دانشـجویان پزشـکی 
تعـدادی سـلفی گرفتـه بودنـد آن هم نـه در باالی کـوه و یا در 
مسـیر سـیالب؛ بلکـه در کنـار اجسـادی کـه برای تشـریح به 
آن هـا سپرده شـده بود. انتشـار این عکس ها در فضـای مجازی 

داسـتان تلخی اسـت کـه از اذهـان پاک نمی شـود.
سـلفی  بـا  رابطـه  در  زیـادی   بررسـی های  و  مطالعـات 
گرفتـن منتشرشـده اسـت کـه بعضـی از آن ها احتمـال وجود 
اختـالل »خودشـیفتگی« را در کسـانی کـه سـلفی های زیاد و 
خطرنـاک منتشـر می کننـد، بیـان می کنـد. در مـورد اختالل 
خودشـیفتگی ایـن واقعیت وجود دارد که فـرد مبتالبه گونه ای 
اغراق آمیـز احسـاس توانایـی و لیاقـت می کنـد، در این اختالل 
مبتالیـان خود مرکز دنیای خویش هسـتند ومعموال احسـاس 
و نظـرات دیگـران برایشـان بی اهمیت اسـت. این نکتـه یکی از 
تفاوت هـای ایـن بیمـاران را بـا افرادی کـه از خود سـلفی های 
سـلفی های  زیـرا  دهـد  مـی  نشـان  می گیرنـد،  خطرنـاک 
این چنینـی بـه دلیـل جلب توجـه دیگـران گرفتـه و منتشـر 
می شـوند و بـرای فـرد احساسـات و نظـر دیگـران مهم اسـت.

 میل به دیده شدن
وجـه مشـترک بیـن اختـالل خودشـیفتگی و سـلفی های 
ایـن  اسـت. شـاید  توانایـی خارق العـاده  خطرنـاک احسـاس 
میـل بـه دیـده شـدن افراطـی اختـالل نوظهـوری اسـت کـه 
بایـد دسـته بندی جداگانـه ای را به خـود اختصـاص دهد. خال 
عاطفـی ای می توانـد دلیلی بـرای جوانان و به طورکلی کسـانی 
باشـد کـه اقـدام بـه سـلفی های خطرنـاک و خـاص می گیرند. 
در بیـن همـه ی انسـان ها میل به دیده شـدن و مورد تحسـین 
امـا زمانـی نگران کننـده می شـود  قـرار گرفتـن وجـود دارد 
کـه از حالـت و انـدازه ی طبیعـی خـارج شـود. هر چیـزی که 
چهارچوب هـای طبیعـی یـک رفتار را بشـکند امـکان دارد که 
تبدیـل بـه یـک ناهنجاری شـود.هدف کلـی عکـس گرفتن ها 
ثبـت یک لحظـه اسـت امـکان دارد ایـن لحظه قابلیـت خاطره 
شـدن را داشـته باشـد یـا اینکـه ماننـد عکس هـای خبـری 
گویـای ماجرایـی باشـد. لحظه هـای بی شـماری کـه سـلفی ها 

ثبـت می کننـد در کـدام گـروه قـرار می گیرنـد؟
اعتماد به دنیای مجازی

هـر دختـر نوجوانـی بی توجه بـه آسـیب هایی کـه می تواند 
عکس هـای منتشرشـده اش بـه او بزنـد هـرروز بـه ایـن دنیای 

ممکـن  کـه  اعتمـادی  می کنـد.  بیشـتری  اعتمـاد  مجـازی 
اسـت بـه دسـت نااهلـی روزگار و آینـده ی او را سـیاه کنـد. 
سـارا دختـر 18 سـاله ای اسـت کـه بـه »پیـام مـا« می گویـد: 
بیشـترین عکسـی که درگوشـی ام دارم سـلفی های اسـت  که 
گرفتـه ام. هـر دفعـه چندیـن عکـس می گیـرم و بهترین هـا را 
نگـه مـی دارم .تقریباًهمـه ی دوسـتانم ایـن کار را می کننـد. ما 
گروهـی در تلگـرام داریـم کـه عکس هایمـان را آنجـا بـه هـم 
نشـان می دهیـم .هیـچ اتفاق بـدی نمی افتـد. نمی شـود که از 
دنیـا عقب باشـیم این فضای مجازی واقعیتی اسـت که کسـی 

نمی توانـد حذفـش کنـد.
گوشـی های  کـه  سـرعتی  همـان  بـه  ایـران  در  سـلفی 
هوشـمند رواج پیـدا کـرد هـم گیـر شـد.یکی از آسـیب های 
اسـتفاده ی همه گیـر اعضـا جامعـه از گوشـی های هوشـمند 
رواج آن بیـن کـودکان بـوده اسـت. خانواده هـا بی توجـه بـه 
نیـاز کـودک و آسـیب های پنهان ایـن وسـیله آن را در اختیار 
کـودکان کم سن وسـال خـود قـرار می دهنـد. در سـلفی های 
کودکانـه الگوبـرداری کـودکان از بزرگسـاالن بسـیار مشـهود 
اسـت وبایـد توجـه داشـت کـه ایـن سـلفی گرفتن هـا  از حد 
معمـول بیشـتر نشـود زیـرا امـکان دارد کـه خودمحوری های 
کودکانه تبدیل به خودشـیفتگی در بزرگسـالی شـود. کودکان 
در بعضـی از مراحـل رشـد بـه نحـوی دچـار خود مرکـز بینی 
می شـوند و سـلفی ها می تواننـد ایـن حـس را در کـودکان بـه 
شـکل خطرناکـی تقویـت کنـد و اجازه ی گـذار از ایـن مرحله 

را بـه کـودک ندهد.
 کاش وقتـی دوربیـن را بـه سـمت خـود می گیریـم، فقـط 
بـرای ثبـت لحظـه ای شـیرین فـارغ از توجـه بـه نظـر دیگران 
باشـد و سـلفی یـا بـه عبارتـی خویش انـداز تنها بـرای خودت 
اهمیـت داشـته باشـد، و هیـچ جوانـی از صخـره آویزان نشـود 
تـا عکس بگیـرد و بعد دلخوش شـمارش الیک های عکسـش 

ند. بما

نگاهی به پدیده ی »سلفی گرفتن« 

یک- دو- سه سلفی

و  تکـرار  از  زندگـی  در  اینکـه  بـرای 
اسـت  الزم  شـویم،  رهـا  روزمرگـی 
ترفندهـا و راهکارهایـی را بـه کار بریم، 
ترفندهـای سـاده ای که باعث می شـود 
زندگـی از روزمرگـی فاصلـه گرفتـه و 
بـرای شـما قابـل تحمل تـر و جالب تر 

بـه نظـر آید.
1- روز بـدون زمـان: امـروز سـاعت 
مچـی و ابزارهـای نشـان دهنـده زمان 
را کنـار بگذاریـد. بـه سـاعت درونـی 
خـود اعتمـاد کنیـد. در واقـع هنگامی 
کـه در زندگـی بـه طرح هـا و برنامه ها، 
تقویـم، سـاعت، دقیقـه و ثانیه هـا فکر 
می کنیـم، بیشـتر احسـاس اسـترس و 
اضطـراب می کنیـم. بنابرایـن بـا دوری 
بیشـتری  آرامـش  احسـاس  آنهـا،  از 
خواهیـد داشـت.در واقـع امـروز با یک 
اقـدام سـاده، نـگاه تـازه ای بـه زندگـی 

پیـدا خواهیـد کرد.
اداره،  در  مـکان:  تعویـض  روز   -2
سـر میـز غـذا، داخـل قطـار یـا مقابل 

تلویزیـون، فرقـی نمی کنـد، هـر جا که 
قبـاًل می نشسـتید، امـروز بایـد عـوض 
شـود. یک تغییـر مکان کوچـک کافی 
اسـت کـه شـما عـادات خـود را کنـار 
بگذاریـد و از تکـراری بودن رها شـوید.
3- روز تعویـض نقـش: در واقع شـما 
می توانیـد بـرای تغییـر نقـش خـود در 
زندگـی در ارتبـاط بـا دیگـران کارهایی 
انجـام دهیـد که قبـاًل انجـام نمی دادید. 
برای مثـال امروز می توانید دوسـت خود 
را بـه مکانـی دعوت کنید کـه قبالً نرفته 
بودیـد. بنابرایـن رابطـه شـما از حالـت 

همیشـگی خود بیـرون خواهـد آمد.
امـروز  شـما  دوسـتانه:  روز   -4
دوسـتی های  از  بیشـتر  می توانیـد 
خـود مراقبـت کنیـد. مثـاًل اگـر بـرای 
مدتـی طوالنـی از یکـی از دوسـتانتان 
بی خبریـد، امـروز بـا او تمـاس بگیرید.

5- روز بـدون شـکایت و انتقـاد: 
نـگاه منفـی و بـد بـه زندگـی را کنـار 
بگذارید. معموالً داشـتن نـگاه منفی به 

همـه چیز از عـادت به فکرهـای منفی 
نشـأت می گیـرد. بـس کنیـد. هنگامی 
یـا  می کنیـد  ناراحتـی  احسـاس  کـه 
می خواهیـد شـکایت یـا انتقـاد کنیـد، 
یـک لبخنـد بزنید و نگاه خـود را تغییر 

دهیـد و نـگاه مثبتی داشـته باشـید.
6- روز بدون مسـائل مالـی: امروز 
بلـه  نکنیـد.  فکـر  مالـی  مسـائل  بـه 
ممکـن اسـت اتومبیـل شـما احتیـاج 
بـه بنزیـن داشـته باشـد یا بایـد خرید 
کنیـد. وقتی شـما زیاد به مسـائل مالی 
خـود فکـر می کنیـد دچـار ناراحتـی و 
اسـترس می شـوید. امـروز آسـوده بـه 
کارهـای دیگرتـان بپردازید ایـن باعث 
می شـود دنیـا را با دید دیگـری ببینید.
7- روز فکـر کـردن بـه مسـائل 
دیگـر: امـروز بـه آدم دیگـری تبدیل 
و  دوسـتان  و  خانـواده  بـه  و  شـوید 
آشـنایان خـود کمـک کنیـد. بـه ایـن 
یکنواختـی  و  خـود  عـادات  صـورت 
زندگی تـان را فراموش کنیـد. بنابراین 

احسـاس خواهید کرد که زندگی شـما 
بـا همیشـه فـرق دارد.

8- روز مطالعـه روزنامـه و مجالت 
متفـاوت: امـروز بـر خـالف روزهـای 
معمـوالً  کـه  را  روزنامـه ای  دیگـر 
نمی خواندیـد، بخریـد و بخوانیـد یا یک 
صفحـه از روزنامه را کـه هیجان انگیزتر 

اسـت بخوانیـد. در این صـورت افق دید 
خـود را تحـت تأثیـر قـرار دهیـد.

9- روز احسـاس کفایـت: هـر روز 
شـما کارهایـی داشـتید کـه همیشـه 
در حـال انجـام آن بودیـد اما امـروز به 
خـود بگوییـد کـه به انـدازه کافی خوب 
اسـت و انعطـاف پذیر باشـید. امـروز به 

مسـائل دیگـر فکـر کنید.
10- روز لباس هـای جدید: امروز به 
خـود نگاهی بیندازید. لباسـی بپوشـید 
کـه تاکنـون از آن اسـتفاده نمی کردید 
امـروز لباس هایـی بپوشـید کـه از نظر 

خـود و اطرافیان متفاوت باشـد. 
منبع:روزنامه ایران

خود را از زندگی تکراری رها کنید
نکته

روش های آرام سازی ذهن
روش هـا و توصیه های فراوانی در زمینه آرام سـازی 
ذهـن وجـود دارد که هرچند عملی کـردن آنها تا حدی 
دشـوار اسـت اما مـی تواند به افـراد در آرامـش دادن به 
مغـز و کنترل خشـم کمک کنـد.  تحقیقات زیـادی در 
سـطح دنیـا و همچنیـن در مراکز تحقیقاتی کشـورمان 
در مـورد تاثیـرات امواج الکترومغناطیـس صورت گرفته 
اسـت کـه نتایج همگـی آنها بـر تاثیر مخرب ایـن امواج 
بـر سیسـتم مغـز و علمکـرد آن تاکیـد دارنـد. دکتـر 
آناهیتـا خرمـی اظهار کـرد: افـراد باید از اسـتفاده مکرر 
از ابزارهـای صوتـی دارای امواج الکترومغناطیس به ویژه 

تلفـن همـراه در طـی روز پرهیـز کننـد و تا آنجایـی که امـکان دارد تلفن همـراه را از خود دور نگـه دارند؛ 
چراکـه امـواج الکتریکـی ایـن ابزارهـا مغز را بسـیار تحریـک پذیر مـی کننـد.وی افزود: همچنیـن پایین 
آمـدن آسـتانه تحمـل افـراد و افزایـش تحریک پذیری مغـز در برخی ایام ماننـد روزهای گرم تابسـتان به 
دلیـل گرمـای شـدید و همچنیـن طی سـاعات روزه داری در مـاه رمضان به دلیل کاهش میـزان قندخون 
بیشـتر دیـده مـی شـود. خرمی با بیان اینکه آرام سـازی مغـز انواع مختلفـی دارد، توضیح داد: مغـز در اثر 
گرسـنگی، تشـنگی و گرمـای زیـاد دچار تنـش می شـود؛ در ایـام روزه داری از آنجایی که بایـد از خوردن 
و آشـامیدن پرهیـز شـود، مـی تـوان برای کاهش میـزان این تنـش ها هر یک تا دو سـاعت صـورت خود 
را بـا آب خنـک بشـوییم، تنفس آرام داشـته باشـیم و آن را با شـنیدن صوت قرآن یا موسـیقی هـای آرام 
بـدون متـن همـراه کنیـم.وی گفت: تنفـس آرام به این صورت اسـت کـه باید در مکانی کـه هیچ محرک 
محیطـی ماننـد نـور یـا صـدا وجود نـدارد، بـه صورت نشسـته یـا خوابیده با چشـمان بسـته نفس عمیق 
بکشـیم و پـس از چنـد ثانیـه نفـس را بیـرون دهیم.خرمی افـزود: به تنفـس آرام به صورتی که شـکم باال 
بیاید، نفس های دیافراگمی و عمقی گفته می شـود که سـبب می شـود به واسـطه ضربان باالتر و پمپاژ 

مناسـب تر قلب، اکسـیژن بیشـتری به مغز برسـد.

سالمت
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطالع عمـوم در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند.
الف( امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- 235۷ فرعـی مجـزی از 30 فرعـی از 2368 اصلـی آقای یداهلل صفـری جعفرآبادی 
فرزنـد اسـداهلل بـه شناسـنامه شـماره 6 صـادره از زرنـد در ششـدانگ اعیانـی خانه به 
مسـاحت 144/15 مترمربـع واقـع در بخـش 13 کرمـان زرند، خیابان شـهدای اصناف 

کـوی 3 از محـل موقوفـه محمدابراهیم دانشـی بدعـوی تولیت
2- 6فرعـی از 6460 اصلـی آقـای مسـعود اسـدی زرندی فرزند اسـداهلل به شناسـنامه 
شـماره 491۷ صـادره از زرنـد در ششـدانگ مغـازه بـه مسـاحت 41/09 مترمربع واقع 
در بخـش 13 کرمـان زرنـد خیابان فـردوس خریداری از محل مالکیت رسـمی مجتبی 

نظریـان مالکین اولیه
3- 2243 فرعـی از ۷566 اصلـی خانـم زهـرا مومنـی رق آبـادی فرزنـد حسـین بـه 
شناسـنامه شـماره 10 صادره از زرند در ششـدانگ خانه به مسـاحت144/10 مترمربع 
واقـع در بخـش 13 کرمـان - زرنـد، بلـوار جمهـوری، کـوی 22 خریـداری از محـل 

مالکیـت رسـمی سـکینه صالحـی مالکیـن اولیه.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 95/4/8
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ پالکهای ذیل واقع در زرند بخش 13 کرمان به اسـتناد رای 
و 139460319008003243  هـای 139460319008003959  شـماره 
هیـات حـل اختالف ثبت شهرسـتان زرنـد در مالکیـت نامبرده قـرار گرفته 
و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف منتشـر 
و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارند 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 95/3/25 مالکین بدینوسـیله آگهی تحدیـد حدود آن 
باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبور منتشـر و عملیـات تحدید حدود از سـاعت 8 صبح روز 
چهارشـنبه مورخه 95/4/30 در محل شـروع و بعمل خواهد آمد لذا بدینوسـیله مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجاور رقبـه مذکور اخطـار می گـردد در موعد مقـرر در این آگهی 
در محـل وقـوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کس با کسـانی بر حـدود و حقوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـند طبـق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبـاً به این اداره تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال گـردد ضمنـاً معتـرض بایسـتی بـه اسـتناد مـاده 86 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
حداکثـر ظـرف مـدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم 
جهـت طـرح دعـوی به دادگسـتری ارائـه نمایند بدیهی اسـت پس از مضـی مهلت یاد 

شـده هیچگونه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
1- ششـدانگ مغـازه پـالک 5 فرعـی از 6460 اصلی واقـع در اراضی شـاهرخ آباد زرند 
بخـش 13 کرمـان مـورد تقاضـای آقـای مسـعود اسـدی زرنـدی بـه مسـاحت 4۷/48 

مترمربع
2- ششـدانگ خانـه پـالک 2190 فرعـی مجـزی و مفـروز از 2 فرعـی از ۷566 اصلـی 
واقـع در اراضـی اسـماعیل ابـاد حاجـی زرنـد بخـش 13 کرمـان مـورد تقاضـای آقای 

محسـن رحمانـی سـربنانی بـه مسـاحت 350 مترمربع
تاریخ انتشار: سه شنبه 95/4/8
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نجمه سعیدی

 سلفی گرفتن ابتدا از»یهویی های 
دوستانه« شروع وهم اکنون به 
حرکات خارق العاده و در بسیاری از 
موارد خطرناک ختم شده است. آمار 
مرگ و حوادث در این زمینه نشان 
می دهد که سلفی گرفتن هرروز با 
سرعت بیشتری به سمت تجربه های  
پرخطر می روند
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فرهنگ و هنر

شعر کرمان
در  شـهرام پارسـا مطلـق- شـعر جـوان کرمـان 
سـال های اخیـر اسـتعداد هـای تـازه ای  را عرضه و 
پـرورش داده اسـت نسـل جدیدی از شـاعران جوان 
کـه بـا  جدیـت و عالقـه  در مسـیر عرق ریـزان روح 
گام بـر مـی دارند.  حسـین میر احمـدی یکی از این 
اسـتعداد هـای جوان اسـت اسـت که با برخـورداری 
از ذات و آنـات شـاعرانه، پشـتکار و عالقـه ای  کـه 
دارد خواهـد توانسـت در شـعر کرمـان بـه جایگاهی 
شایسـته دسـت پیدا کنـد  او متولـد 1366 کرمان و 
دانـش آموختـه مهندسـی بـرق اسـت. حـدود چهار 
سـال اسـت که شعر سـپید می نویسـد و در جلسات 
شـعر انجمـن هـوای تـازه امـروز شـرکت مـی کنـد 

چنـد شـعر از او را مـی خوانیم : 

بگذار بگذرد، ته مانده باد
1

رادیو
پایش را در یک کفش کرده است

هوا باران ی س ت 
2

آخرین پرتو های خورشید را منعکس می کند
بیل تمیز
و کارگری

دلتنگ پینه ها
به خانه بر می گشت

3
آکنده از خواب

رفتگر باقی کابوس را
ساعت چندم شب

جمع می کند؟
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این روز ها
از بس سر به زیریم

گورمان را که گم کرده بودیم
پیدا می کنیم

و تا جهنم می خوابیم
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بلور برف های نشسته بر ارغوان
سوگند یگانگی سرماست
به قصه ی کاج تکیه کن

زمستان را می فهمد
پشت شب ها، شب است

و پشت شب
شبی دیگر 

و شبی دیگر
و شبی شبیه شب های دیگر

به قصه ی کاج تکیه کن
زمستان را می فهمد
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به سایه اش تکیه داده بود

تنهایش را باور کردم
و آرام 

از کنارش گذشتم
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شمع در رقصی مالیم
بگذار بگذرد
ته مانده  باد
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نوری خسیس

از خمیازه ی پنجره 
کوچه ی گرسنه را بیدار میکند

باد 
پا پی پوزه ی تهی گلدان

زوزه می کشد
و ساعت 

آنقدر نبض ندارد
تا زمان را مصرف کند

9
هر درخت

تنها
یک درخت بود

و دشت 
خشکسالی را 

به اندازه فاصله ها تقسیم می کند

113 سـال از تولـد »جـورج اورول« نویسـنده مطرح 
نویسـنده  ایرلنـدی  »اورول«  گذشـت.  بیسـتمی  قـرن 
»روزهـای  حیوانـات«،  »مزرعـه  چـون  کتاب هایـی 
او   »1984« امـا  اسـت  کشـیش«  »دختـر  و  برمـه« 
همیشـه مـورد توجـه خاص تـری قـرار گرفته اسـت. به 
همیـن مناسـبت نگاهـی داریـم بـه نقدی کـه »جاناتان 
فریدلنـد« در روزنامـه »ایندیپندنـت« به چاپ رسـانده 

: ست ا
کامـل  و  باورپذیـر  چنـان  دنیایـی   »1984« رمـان 
را خلـق می کنـد کـه خوانـدن آن بـه معنـای تجربـه 
دنیایـی دیگـر اسـت. قسـمت زیـادی از ایـن داسـتان 
بـه زبـان مـا وارد شـده و بـه بخـش تثبیت شـده ای در 
میـراث فرهنگی مـان بدل شـده، تـا جایی کـه فراموش 
کـردن ایـن کـه »1984« یـک کتـاب اسـت، چنـدان 

سـخت بـه نظـر نمی رسـد.
)بـه   »Double think« تـا  بـزرگ  بـرادر  از 
معنـای پذیـرش همزمـان دو مفهـوم متضـاد(، منظـره 
ضدآرمانشـهری کـه »جـورج اورول« در »1984« خلق 
کـرده، در اذهـان وجـود دارد،  حتـی در ذهـن آن هـا 
کـه هرگـز ایـن کتـاب را نخوانده انـد. ایـن اثـر تبدیـل 
دیکتاتـوری،  حکومت هـای  از  مختصـری  شـرح  بـه 
در  جمعـی  رسـانه های  قـدرت  و  نظارتـی  دولت هـای 

بـه دسـت گرفتـن اذهـان عمومـی و حتـی بـه بـازی 
گرفتـن حقیقـت شـده اسـت و »اورول« در ایـن فرآیند 
بـه مـردم اجـازه داده کـه فرامـوش کنند این داسـتانی 

اسـت بـرای خوانـدن.
حتـی آن هـا کـه می تواننـد فراتـر از موقعیـت ایـن 
کتـاب در خاطـره عامـه مـردم را ببیننـد و »1984« 
را یـک رمـان تلقـی می کننـد، بـه نـدرت آن را همـان 
تریلـر سیاسـی می شناسـند.  یـک  کـه هسـت،  یعنـی 
»1984« یـک تریلـر سیاسـی نیسـت، بلکه یـک نمونه 
اسـت؛ مدلـی از یـک قالـب. این کتـاب همـان کاری را 
می کنـد کـه یـک رمـان در ایـن ژانر بایـد انجـام دهد؛ 
بـا  ایـده کنجکاوی برانگیـز   ترکیـب شفاف سـازانه یـک 

روایـت یـک داسـتان پرشـکاف.
می کننـد،  بحـث   »1984« دربـاره  مـردم  وقتـی 
پیشـین  دسـتاوردهای  دربـاره  می دهنـد  ترجیـح 
زندگـی  از  پرتـره ای  کامـل  نمایـش  یعنـی  »اورول«، 
بی رحـم،  و  تک حزبـی  دیکتاتـوری  نظـام  یـک  تحـت 
صحبـت کننـد. امـا وقتـی ایـن کتـاب را می خواننـد،   
داسـتان  قهرمـان  می کنـد سرنوشـت  آنچـه جذبشـان 
»وینسـتون اسـمیت« و معشـوقه اش »جولیـا« و تالش 
ایـن  اسـت.  آزادی  طعـم  بـرای چشـیدن  بی ثمرشـان 
کتـاب موفـق شـد چـون مانیفسـت نیسـت، بلکـه یـک 

اسـت. تاثیرگـذار  و عمیقـا  داسـتان جـذاب 
سـوالی  روی  اثـر  ایـن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
مطـرح  سیاسـی  تریلرهـای  اکثـر  در  کـه  سـه کلمه ای 
می شـود، بنـا شـده: »چـه می شـد اگـر؟«. »اورول« از 
خـودش پرسـید بریتانیا چه شـکلی می شـد اگـر قربانی 
یکـی از احـزاب یکه تـاز میانـه قـرن بیسـتم می شـد. از 

چنیـن سـوالی بـود کـه »1984« زاده شـد.
»کریکتـون« رمـان »پـارک ژوراسـیک« را بـا ایـن 
سـوال خلـق کـرد: »چـه می شـد اگـر مـا می توانسـتیم 
دایناسـورها را بـه زندگـی برگردانیـم؟ « رمـان جدیـد 
مـن ایـن سـواالت را مطـرح می کنـد: »چـه می شـود 
اگـر چیـن بـر دنیـا حکم فرمایـی کنـد؟ زندگـی چگونه 
خواهـد شـد؟  تنهـا روزنامه نگارهـا نیسـتند کـه بایـد 
کـه  هرکـس  کننـد.  سـتایش  را  اورول«  »جـورج 
می خواهـد یـک تریلـر سیاسـی بخوانـد بایـد نگاهی به 
»1984« بینـدازد تـا بیینـد »اورول« چطـور این کار را 

انجـام داده اسـت.
قـرن  رمان هـای  تاثیرگذارتریـن  از  یکـی   »1984«
بیسـتم بـه حسـاب می آیـد. اولین نسـخه از ایـن کتاب 
تیـراژ 25 هـزار نسـخه  در دو جلـد قرمـز و سـبز در 
در سـال 1949 بـه چـاپ رسـید کـه نسـخه  قرمزرنـگ 
آن بسـیار کمیـاب اسـت. رمـان »1984« تاکنون دوبار 
در هالیـوود مـورد اقتبـاس سـینمایی قرار گرفته اسـت. 
معروف تریـن اقتباس آن در سـال 1956 بـه کارگردانی 

»مایـکل ردفـورد« سـاخته شـد کـه در جشـنواره  فیلم 
در  و  کـرد  را کسـب  فیلـم  بهتریـن  اسـتانبول جایـزه  
جشـنواره  »وایادولیـد« اسـپانیا جایـزه  بهتریـن بازیگـر 

مـرد را بـرای »جـان هارت« بـه همـراه آورد.
»جـورج اورول« سـال 1903 بـا نـام اصلـی »اریـک 
بلـر« در بوتیهـاری هنـد کـه در نزدیکی مـرز نپال واقع 
روزنامه نـگار،  داسـتان نویس،  ایـن  متولـد شـد.  اسـت، 
منتقـد ادبی و شـاعر انگلیسـی بـا دو کتاب پرفروشـش 
و نیـز بـا نقدهای پرشـماری که بـر کتاب ها می نوشـت، 
یکـی از بهتریـن وقایع نـگاران فرهنـگ و ادب انگلیسـی 

قرن بیسـتم محسـوب می شـود.
»اورول« تنهـا چند سـال اول زندگـی  را در این خانه 
سـپری کـرد و در دوران کودکـی همراه خانـواده اش به 
انگلسـتان رفت. وی از سـال 1922 تا 192۷ در کشـور 
در  زندگـی  بـود.  پلیـس  نیروهـای  خدمـت  در  برمـه 
محیطـی طبقاتـی در هنـد و انگلیس باعث نـگاه ویژه او 
بـه پدیـده فقر شـد؛ موضوعی کـه مهمتریـن عنصر آثار 
او را تشـکیل می دهـد. »اورول« نیـز همچـون بسـیاری 
از نویسـندگان و روشـنفکران اروپایـی هم عصر خود، در 
دهـه 1930 بـه اسـپانیا رفـت تـا علیه ارتش فاشیسـت 
ژنـرال »فرانکـو« مبـارزه کنـد. او در این جنـگ مجروح 
شـد و هرگـز کامـاًل بهبـود نیافـت و همیـن جراحت در 

سـال 1950 او را بـه کام مرگ کشـاند.

به مناسبت سالروز تولد»جورج اورول« خالق »1984«  و »مزرعه حیوانات«

داستانی که تنها یک  داستان نیست

این کتاب خواندنی نیسـت«  نوشـته 
زو بینـگ کـه بـه زبانـی خاص نوشـته 
شـده و در تمـام دنیـا بـدون ترجمـه 

از سـوی نشـر شـما  عرضـه می شـود 
روانـه بازار شـد.

کتـاب »این کتاب خواندنی نیسـت«  

دانشـکده  رییـس  بینـگ،  زو  نوشـته 
هنرهـای زیبـای پکـن، طـی روزهـای 
گذشـته از سـوی نشر شـما منتشر شد.

نیسـت«  خواندنـی  کتـاب  »ایـن   
کـه  اسـت  بی لغـت  کتابـی  واقـع  بـه 
زبـان  بـا  بلکـه  نمی شـود  خوانـده 
می شـود.  روایـت  و  دیـده  بی زبانـی 
تصاویـر پیکتوگـرام سـاعت به سـاعت 
روایـت  را  »مشـکی«  آقـای  روز  یـک 
می کنـد. » آقای مشـکی؟ یـک کارمند 
سـاده، یک شـهروند عـادی. روزگارش 
چگونـه اسـت؟ همـراه بـا موفقیت هـا، 
ناراحتی هـا، ناامیدی هـا و آرزوهـا مثل 
همـه  مـا. روزش را سراسـیمه شـروع 

»... سـپس  و  می کنـد 
زو بینـگ، رییس دانشـکده هنرهای 
بزرگ تریـن  از  یکـی  و  پکـن  زیبـای 
اسـت.  چیـن  معاصـر  گرافیسـت های 
ایـن کتـاب بـه همـراه بقیـه آثـارش در 
موزه هـا و گالری هـای معـروف جهـان از 

قبیـل موزه متروپولیتن نیویـورک، موزه 
بریتانیـا لنـدن و موزه لـوور پاریس بارها 
به نمایش گذاشـته شـده اسـت. وی در 
 Genius Award سـال 1999 جایـزه
جایـزه  سـال 2006  و  نوابـغ(  )جایـزه 
را   SGC International سـالیانه 

دریافـت کـرد.
 مهم تریـن توصیـه بـرای خوانـدن 
»ایـن کتـاب خواندنـی نیسـت« ، این 
صفحـه  از  بایـد  حتمـا  کـه  اسـت 
اول شـروع کنیـد، چراکـه ذهـن مـا 
تصویـر  و  می بینـد  را  لغـت  معمـوال 
را  لغـت  اول  یعنـی  می سـازد،  را 
می خوانیـم بعـد تصـورش می کنیـم، 
را  تصویـر  ابتـدا  کتـاب  ایـن  در  امـا 
می بینیـم، سـپس لغـت را می سـازیم 
و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه کمـی 

طـول می کشـد تـا ذهـن بتوانـد ایـن 
عمـل را برعکـس انجـام دهـد. جالب 
اسـت کـه بدانیـد خواندن ایـن کتاب 
در ابتـدا شـاید کار مشـکلی باشـد اما 
بعـد از مدتـی خواندن کتاب سـاد ه تر 
خواهـد شـد و بـه راحتـی کتـاب را 

می خوانیـد. آنـرا  و  زده  ورق 
مطالعـه ایـن کتـاب بـرای کسـانی 
کـه موسـیقی کار می کننـد، بـه دلیـل 
سـر و کار داشـتن بـا نُـت و طراحـان و 

می دهـد. رخ  سـریع تر  گرافیسـت ها 
نیسـت«   خواندنـی  کتـاب  »ایـن 
نوشـته زو بینـگ کـه بـه زبانـی خاص 
نوشـته شـده در 120 صفحـه در قطع 
رقعـی بـه بهـای 28 هـزار تومـان بـا 
شـمارگان 1000 نسـخه از سـوی نشر 

شـما منتشـر شـده اسـت.

 کتابی که تمام مردم دنیا قادر به مطالعه آن هستند

 »این کتاب خواندنی نیست«  منتشر شد

 خبر

     آگهی مناقصه شماره ب/52-95/5  )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: مقـداری لولـه پلـی اتیلـن 400 مـورد نیـاز خود را 
از طریـق تولیـد کننـدگان یـا نماینـدگان رسـمی آنها خریـداری نمایـد. لذا واجدین شـرایط مـی توانند 
بـا ارائـه معرفـی نامـه از تاریـخ 95/4/8 لغایـت تاریـخ 95/4/10 جهت دریافت اسـناد مناقصـه به آدرس 

کرمـان انتهـای بلـوار 22 بهمـن شـرکت آب و فاضـالب اسـتان - مدیریـت بازرگانی مراجعـه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 19/642/000/000 ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصه: 983/000/000 ریـال به صورت ضمانت نامه بانکـی، یا چک تضمین 
شـده در وجه شـرکت آب و فاضالب

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت9 مورخ 95/4/20
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 10 مورخ 95/4/20

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد میباشد.
)هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنامه مناقصه می باشد(.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی کرمان

 حسین میر احمدی
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جامعه

تغییـر  مطلـب  ایـن  در  )اسـامی 
کرده انـد و تمـام تالش مـان را انجام 
داده ایـم کـه به خواسـته ی شـخص 
مصاحبـه شـونده نـام  و شـهرت اش 

نشود( افشـا 
یکی از دوسـتان من مردی اسـت 
بـه شـدت عـادی وی نـه بـه طـور 
تخصصی دسـتی بـه مطالعـه دارد و 
نـه قاعدتـا عقایـد و یا سـبک زندگی 
خاصـی دارد و همیشـه مـن از سـر جهل و جوانـی نگاهی 
عاقـل انـدر سـفیه بـه او داشـتم و هرچنـد ادب و احتـرام 
را رعایـت می کـردم امـا بـه گونـه ای ناخـودآگاه احسـاس 
می کـردم او زیـادی عادی اسـت و اصـال چـرا مـن بـا ایـن 
آدم رابطـه دارم؟ تـا وقتـی کـه چنـد سـال پیش بـه یکی 
از رشـته های هنـری عالقمند شـد و تمام وقـت آزادش را 
)اگـر بـا همسـر و تـک پسـرش نبـود( صـرف اشـتغال به 
ایـن هنر می شـد و تـازه اندکی داشـتیم به واسـطه ی این 
عالقـه ی جدیـد بـه هـم نزدیک تـر می شـدیم و از زاویه ی 
دیـد خـودم می گفتـم : “جاسـم” آرام آرام در حـال بهتـر 
شـدن اسـت و بـه زودی می شـود چهارتـا کتـاب هـم بـه 

دسـتش داد و شـاهد رشـد او بود.
تـا اینکـه یکـی از دوسـتان از سـر درد دل گفـت کـه 
بچـه  زنـش  و  دارد  فراوانـی  بـا همسـرش درگیری هـای 
می خواهـد ولـی از دیـد او موقعیـت اقتصـادی بـرای بچه 
مناسـب نیسـت و خالصـه ایـن موقعیـت سـوژه ی جنـگ 
و جـدال شـده و مـن هـم طبـق معمول شـروع کـردم به 
اظهـار فضـل کـه اقـا چـرا بچـه؟ من مدت هاسـت کـه به 
همـه ی دوسـتان ایـن پیشـنهاد را می دهـم و اگـر خـودم 
هـم زمانـی ازدواج کنـم مسـلما بـه جـای اضافـه کـردن 
یـک نفـر بـه ایـن جامعـه ی پـر از مشـکل سـعی می کنم 
مشـکلی را از مشـکالت جامعـه کـم کنـم و بچـه ای را بـه 
فرزنـدی قبـول می کنـم و چنـد مشـکل را همزمـان حـل 

می کنـم.
کاری  چنیـن  نمی توانـی  تـو  گفـت:  جاسـم  ناگهـان 
بکنـی و تـازه اگـر همسـرت را هـم بتوانـی راضـی کنـی 
مـادرت  فرزنـد  تـک  تـو  چـون  اجازه نمی دهـد  مـادرت 
هسـتی و امـکان نـدارد خـودش را از نعمـت نـوه محـروم 
کاغـذ  آنقـدر  فرزندخواندگـی  گذشـته  ایـن  از  و  کنـد 
بـازی و ماجراهـای اداری دارد کـه بـا شـناختی کـه از تو 
دارم مسـلما منصـرف می شـوی بـرای تـو ایـن تصمیـم 

داشـت. خواهـد  زیـادی  هزینه هـای 
گفتـم ای بابـا جـوری حـرف می زنـی انـگار چندتا بچه 
بـه فرزنـدی قبـول کـردی! و پاسـخی شـنیدم کـه اصـال 

انتظـارش را نداشـتم:
چند تا که نه فقط دوتا!

گفتم تو دو بچه را به فرزندی قبول کردی؟
گفت آره البته نه همزمان داستان از این قرار است:

مدتهـا پیش همسـرم در مطب پزشـک منتظـر نوبتش 
بـا پزشـک  بـارداری  بـود کـه دربـاره ی همیـن مشـکل 
معالـج اش مشـورت کنـد که یـک دختربچه ی بسـیار زیبا 
بـرای فـروش فـال می آیـد داخـل مطـب و بـه بیمارانـی 
کـه منتظـر نوبتشـان بودنـد سـعی می کنـد بـا اصـرار و 
تـالش فـراوان فالـی را بـه ایشـان بفروشـد و منشـی هـم 
از پشـت میـزش بلنـد می شـود تـا بچـه ی کار را از مطب 
و  می گیـرد  را  او  مـن جلـوی  کـه همسـر  کنـد  بیـرون 
می گویـد ایـن بچـه بـا مـن کار دارد و بچـه را روی پـای 
خـود می نشـاند و شـروع مـی کننـد بـه صحبت کـردن و 
در می یابـد کـه ایـن فرشـته ی کوچـک را پـدرش مجبور 
می کنـد تـا بیـرون بـرود و بـا فروختـن فـال یـا آدامـس 
خـرج خـودش را در بیـاورد و بواسـطه ی نداشـتن مـادر 
زندگـی سـختی را سـپری می کنـد و کـودک نمی توانـد 
داسـتان را کامـل روایـت چـرا کـه گریه فرصـت نمی دهد 
و تـا همسـر مـن می رود کـه آبمیـوه و یا اب خنکـی برای 

بچـه بخـرد آن کـودک از مطـب مـی رود و وقتـی کـه من 
رفتـم مطـب پزشـک بـه دنبال همسـرم دیـدم اصـال نزد 
پزشـک نرفتـه و می گوید قسـت بـود بیایم اینجـا تا بچه ام 
را پیـدا کنـم و حـاال تو باید بـه من کمک کنی تـا “لیلی”  
دختـرک فـال فـروش را پیـدا کنـم. فـردا شـب در همان 
سـاختمان پزشـکان دختـرک را پیـدا کردیـم و بـه همراه 
او بـه خانـه ی پـدرش رفتیـم و بـا او صحبـت کردیـم و او 
هـم گفـت مـن زنـی را صیغه کـرده بـودم و بعـد از مدتی 
بـا هـم بـه تفاهم نرسـیدیم و او هـم طالق گرفـت و رفت 
امـا بعـد از یک سـال برگشـت و گفت این بچه ی توسـت و 
مـن نمی توانـم این بچـه را نگهـدارم و این دختـر را اینجا 
گذاشـت و رفـت و مـن هـم هیچ عالقـه ای به ایـن طفلک 
نـدارم و اصـال مطمئـن نیسـتم بچـه ی خـودم باشـد و بـا 
ایـن وضعیـت بـد اقتصـادی نمی توانـم از پـس هزینه های 
او بـر بیایـم و خوشـحال هـم می شـوم اگـر شـما او را بـه 

فرزنـدی قبـول کنید.
مـن احسـاس خوبـی بـه ایـن مـرد نداشـتم امـا بـه 
واسـطه ی عالقـه ی همسـرم بـه این کـودک تمام تالشـم 
را کـردم تـا ایـن بچـه را به فرزنـدی قبول کنـم و هرچند 
هنـوز درگیـر مسـائل اداری بودیـم “لیلـی” بـا موافقـت 
پـدرش در خانـه ي مـا زندگـی می کـرد و بـرای او اتاقـی 
را آمـاده کـرده بودیـم، پـر از اسـباب بـازی و پوسـترهای 
دخترانـه وسـایلی که لیلـی می گفت همیشـه آرزوی اینها 
را داشـتم و همسـرم هـم انـگار عاشـق این بچه شـده بود 
و تمـام روز و شـبش را بـا ایـن دختـرک می گذراند و من 
هیـچ وقـت او را تـا ایـن انـدازه شـاد و لبریـز از زندگـی 
ندیـده بـودم تـا اینکـه یـک روز صبـح بـا صـدای زنـگ و 
مشـت زدن بـه در از خـواب بیدار شـدیم و با زنـی مواجه 
شـدیم کـه بهتراسـت از ظاهـرش چیـزی نگویـم و فقـط 
کلماتـش را منتقـل کنـم کـه مي گفـت شـما ایـن بچه را 
دزدیده ایـد و آن پـدر فـالن و بهمـان اش نـور چشـمی مرا 
فروختـه و خالصـه و تهمـت و فحـش و بـد و بیـراه بـود 

کـه نثـار مـن و همسـرم کـرد و بعـد از اینکـه بـا تـالش 
فـراوان او را آرام کردیـم و آبـروی چندسـاله ی مـان هـم 
دربرابـر همسـایه ها رفـت راضـی شـد بیاید داخـل خانه و 
بـا آرامـش حرف هایـش را بزنـد و “لیلی” بیچـاره هم مثل 
جوجـه گنجشـکی از تـرس می لرزیـد و اشـک می ریخـت 
و بعـد از یک سـاعتی صحبـت کـردن متوجـه شـدیم کـه 
ایشـان خبـردار شـده کـه همسـر سـابق اش بچـه را به ما 
داده و بـه امیـد گرفتـن پـول و کمک هـای مالـی نـزد مـا 
آمـده و گویـا فکـر می کنـد لقمـه ی خوبـی پیـدا کـرده و 
می توانـد از ایـن بـه بعـد هـر وقت دلـش خواسـت بیاید و 
بـه زور و آبـرو ریـزی از مـا پـول بگیرد که همسـرم مرا به 
گوشـه ای کشـید و گفت من لیلی را بیشـتر از چشـم هایم 
مي خواهـم امـا حاضر نیسـتم تـو را یک عمـر در موقعیتی 
قـرار بدهـم کـه مجبور باشـی باج بـه ش... بدهـی و وقتی 
کـه برگشـتیم خـود همسـرم گفت خانـم بچـه ات را بردار 
و بـرو و زن در بهـت و نابـاوری بـا تمـاس ما با بهزیسـتی 
مواجـه شـد و خانـه را تـرک کـرد امـا همسـرم گفـت مـا 
نمی توانیـم لیلـی را نگهداریـم و بهتر اسـت اآلن که خیلی 
بـه حضـورش عـادت نکردیم او را از دسـت بدهیـم تا فردا 
نمی توانیـم  و  شـده ایم  وابسـته  او  بـه  کامـال  دیگـر  کـه 
لحظـه ای جدائـی اش را تحمـل کنیـم. ولـی پـس از ایـن 
ماجـرا زندگـی مـا تبدیـل به داسـتان غـم انگیزی شـد و 
رسـما مـن و همسـرم دچار افسـردگی شـدیم و بـا دیدن 
آن اتـاق پـر از اسـباب بـازی و خاطـرات لیلـی بغض مـان 

می ترکیـد و اصـال نمی توانسـتیم در خانـه بمانیـم.
این شـد کـه علی رغـم مخالفت هـای خانـواده ی خودم 
و همسـرم و حرف هـای تکـراری آنهـا کـه یک بـار چـوب 
ایـن کار را خوردیـد بازهـم مي خواهید برویـد و کودکی را 

بـه فرزندی قبـول کنید؟
بـه بهزیسـتی رفتیـم و ایـن بـار از راه صحیـح  بـا طی 
مراحـل اداری بـرای سرپرسـتی اقـدام کردیم و متاسـفانه 
بازهـم خیلی از دوسـتان و اعضای خانواده کـه از برنامه ی 

مـا خبرداشـتند سـعی می کردند تا مـارا منصـرف کنند و 
می گفتنـد ایـن بچه هـا از مادرانـی معتـاد متولـد شـده اند 
و از همـان دوران رحمـی معتـاد بوده انـد و معلوم نیسـت 
چنـد بیمـاری دیگـر را همـراه خودشـان بـه خانه ی شـما 
بیاورنـد و آنقـدر از ایـن حرف هـا می زدنـد کـه هـر کـس 
بـه جـای مـا بـود بارهـا نظـرش عـوض می شـد امـا مـا 
بـه  تصمیم مـان را گرفتـه بودیـم و در روز موعـود مـن 
همسـرم گفتـم بچـه هندوانـه نیسـت کـه برویم و پسـند 
کنیـم و بگوییـم ایـن را نمی خواهیـم و آن را می خواهیـم، 
می رویـم آنجـا و هرچه قسـمت ما باشـد همان می شـود و 
هـر بچه ای که قسـمت ما باشـد مسـلما آن طفـل معصوم 
بچـه ی ماسـت و چـه سـالم ترین کـودک جهـان باشـد و 
چـه حتی خدای ناکرده ده نوع سـرطان هم داشـته باشـد 
بازهـم بچـه ی ماسـت و رفتیـم و خوشـبختانه قسـمت ما 
نـوزاد پسـری بـود. همیـن تک پسـرم کـه تـو را عمو صدا 
می زنـد و سـالم و سـرحال اآلن تـازه پـا بـه مهـد کـودک 
گذاشـته و خـدا را شـکر تا بحـال کوچک ترین مشـکلی از 
نظـر سـالمتی و یـا از هـر نظـر دیگـری بـرای مـا و فرزند 

عزیزمـان پیش نیامـده و ...
جاسـم هنـوز حـرف مـی زد و از بچـه اش می گفـت و 
از عشـق خـودش و همسـرش بـه این کـودک کـه دوباره 
زندگـی را بـه خانـه ی غـم زده ی ایشـان آورده و هـوش 
اسـتعداد زیـادش و عالقـه ی کل خانـواده بـه او و کارهای 
شـیرین اش و می گفـت و می گفـت و مـن دائـم بـه ایـن 
فکـر می کـردم کـه بـا ایـن همـه ادعـا فکـر می کنـم کـه 
چقـدر اهـل مطالعـه بـودن مهـم اسـت و چقـدر هنرمند 
بـودن المـان مهمـی در تفکیـک مـردم از یکدیگـر اسـت 
و چقـدر راحـت مـردم را قضـاوت می کنـم در حالـی کـه 
در بهتریـن حالـت مـا تـالش می کنیـم تـا اثـری هنـری 
را خلـق کنیـم امـا تعـداد زیـادی از همیـن مـردم سـاده، 
هنرمندانـه زندگـی می کننـد و امثـال مـن کیلومترهـا از 

ایـن هنـر فاصلـه داریم.

از سیر تا پیاز
فرزند خواندگی

از  »حمایـت  قانـون  اجرایـي  آیین نامـه  ابـالغ 
کـودکان و نوجوانـان بي سرپرسـت و بدسرپرسـت« 
شـرایط  تسـهیل  و  اساسـي  تغییـرات  از  نشـان 
از آنهـا  فرزندخواندگـي دارد؛ تغییراتـي کـه برخـي 
جـاي بحـث و بررسـي بیشـتري را مي طلبـد. یکي از 
مـوادي کـه در ایـن قانون به چشـم مي خورد »فسـخ 
حکـم سرپرسـتي خانـواده اي اسـت که کـودک تحت 
قیمومیـت آنهـا بـه 18 سـالگي رسـیده« اسـت. از 
سـوي دیگـر »واگـذاري فرزند بـه خانوده هـاي داراي 
یـک اوالد«، »واگـذاري فرزنـد بـه دختـران و زنـان 
مجـرد باالي 30 سـال ضمن ارائه مرخصـي 6 ماهه«، 
»جایگزین هـاي ارث« و »واگـذاري فرزندخوانـده بـه 
خانواده هایـي کـه خـارج از ایـران زندگـي مي کننـد« 

شـاه بیت ایـن تغییـرات اسـت.
شرایط فسخ فرزندخواندگي

 پس از 18 سالگي
معـاون امـور اجتماعي سـازمان بهزیسـتي کشـور 
در ایـن رابطـه مي گویـد: کـودک یـا نوجـوان تحـت 
سـالگي   18 سـن  بـه  رسـیدن  از  بعـد  سرپرسـتي 
مي توانـد حکـم قطعي سرپرسـتي را از طریـق دادگاه 
فسـخ کنـد و پـس از ابـالغ آن بـه اداره ثبت احـوال 
و بهزیسـتي کشـور، ثبت احـوال موظـف اسـت حکـم 
صادره را در اسـناد سـجلي فرد و همچنین شـخص یا 
اشـخاصي که سرپرسـتي را بـه عهده داشـتند اعمال 
و شناسـنامه را براي فرزندخوانده با مشـخصات پدر و 
مـادر واقعي و نـام خانوادگي پدر در صورت مشـخص 
بـودن و در غیـر ایـن صـورت بـا نـام کوچـک والدین 
کنـد.  صـادر  بالمعـارض  خانوادگـي  نـام  و  فرضـي 
حبیـب ا... مسـعودي فرید ادامـه مي دهـد: کـودک یـا 
نوجوان تحت سرپرسـتي بعد از رسـیدن به سـن 18 
سـالگي همچنیـن مي تواند در صورت تمایـل و با ارائه 
ادلـه متقن نسـبت به صدور شناسـنامه جدیـد و درج 
نـام والدیـن واقعـي در شناسـنامه از اداره ثبت احـوال 
اقـدام کنـد. او در پاسـخ بـه اینکـه آیـا وجـود چنین 
مفـادي باعـث دلسـردي خانواده هـا و تـرس دائمـي 
بـر  مي گویـد:  نمي شـود،  فرزنـد  پذیرفتـن  از  آنهـا 
اسـاس دیدگاه هـاي روان شـناختي و جامعه شناسـي 
کسـاني که مـدت زمان زیـادي را درون یـک خانواده 
و  امـن  محیـط  در  باشـند، چنانچـه  کـرده  سـپري 
مناسـبي باشـند بـه علت تعلقـات خاطر ایجاد شـده، 

چنیـن اقدامـي را انجـام نخواهنـد داد.
چه کساني مي توانند فرزندخوانده

داشته باشند؟
معـاون امـور اجتماعي سـازمان بهزیسـتي کشـور 
عنـوان مي کنـد: در قانون جدیـد و آیین نامـه اجرایي 
آن کـه چنـدي پیـش بـه تصویـب رسـید، متقاضیان 
سرپرسـتي همچـون زوجیـن نابـارور و بـدون فرزند، 
زوجینـي کـه فقـط یـک کـودک دارنـد و همچنیـن 
زنـان و دختـران مجـرد باالي 30 سـال را نیز شـامل 
قبلـي  قانـون  در  آن  از  پیـش  کـه  حالـي  در  شـد؛ 
تنهـا زوجینـي که پنـج سـال از زندگي مشترکشـان 
را  کودکـي  مي توانسـتند  بودنـد،  نابـارور  و  گذشـته 
تحـت سرپرسـتي بگیرنـد. مسـعودي فرید مي گویـد: 
از سـوي دیگـر در حـال حاضـر شـاهد افزایـش و باال 
رفتـن سـن بـاروري بـه علـت افزایـش سـن ازدواج 
هسـتیم. از آنجایـي کـه بهتریـن دوران بـاروري بایـد 
بیـن 20 تـا 35 سـال بـوده و فاصلـه مناسـب هـر 
زایمـان نیـز 5 سـال اسـت تـا مـادر بتوانـد شـرایط 
فیزیکـي خـود را بازسـازي کنـد، امـکان تولـد فرزند 
دوم کمتـر مي شـود. همچنیـن بـارداري بعـد از 35 
سـالگي نیـز احتمـال تولـد کـودک بـا معلولیـت را 
نیـز افزایـش مي دهـد لـذا فرزنـدآوري کـه منجـر به 
تحکیـم بنیـان خانـواده و نظـام خویشـاوندي اسـت 

دسـتخوش تغییـرات منفـي شـده اسـت.
دختران مجرد مادر مي شوند

مسـعودي دربـاره واگـذاري سرپرسـتي کـودکان 
بهزیسـتي بـه دختـران مجـرد مي گویـد: بـر اسـاس 
سیاسـت بازپیونـد خانواده در بهزیسـتي که منشـعب 
از فرهنـگ دینـي اسـت، نهـاد خانـواده امن تریـن و 
مهم تریـن نهـاد بـراي جامعه پذیـري، تربیـت و رشـد 
کـودکان و نوجوانـان اسـت. بـه همیـن دلیـل بـا این 
رویکـرد معتقدیـم اگر کودکـي در خانواده رشـد کند 
از هـر نظـر بهتـر از حضـور در مراکـز شـبه خانواده 
بهزیسـتي اسـت، زیـرا کارکردهاي متعـددي در بطن 
ایـن موسسـه ها  در  کـه  دارد  نهـاد خانـواده وجـود 
نمي تـوان حتـي در صـورت وجـود حداکثـر امکانـات 
آنهـا را یافـت؛ بـه همیـن دلیـل زنـان مجـرد واجـد 
شـرایط نیـز مي تواننـد از حـق سرپرسـتي بهره منـد 
شـوند زیرا ترجیح بهزیسـتي آن اسـت که کودک در 
نهـاد خانـواده رشـد کنـد ولـو آنکـه آن خانـواده تک 
والد بوده و پدر در آن حضور نداشـته باشـد. او تصریح 
مي کنـد: ایـن در حالـي اسـت کـه حـق سرپرسـتي 
زنـان و دختـران مجـرد بـاالي 30 سـال کـه شـرایط 
واجدیـن آن به طـور کامـل در آیین نامـه توضیح داده 
شـده اسـت، پیـش از ایـن در قانـون سـال 53 وجود 
نداشـته و در قانـون سـال 1392 تصویـب شـد امـا تا 
پیـش از تصویـب آیین نامـه در تیـر ماه سـال جاري، 
اجـرا نمي شـد کـه در حـال حاضـر و بعـد از تصویب 

آیین نامـه، اجـراي آن ممکـن شـده اسـت.
فرزندخوانده ها چگونه شناسنامه مي گیرند؟

معـاون امـور اجتماعـي سـازمان بهزیسـتي دربـاره 
گذشـته  در  مي گویـد:  فرزندخوانده هـا  شناسـنامه 
چنانچـه خانـواده اي متقاضـي سرپرسـتي کودکي بود 
بـه دادگاه مراجعـه کرده و سـپس به بهزیسـتي ارجاع 
داده مي شـدند اما در حال حاضر متقاضیان سرپرسـتي 
بایـد ابتـدا به بهزیسـتي مراجعه کـرده و بعـد از تأیید 
بهزیسـتي بـه دادگاه صالـح براي تأییـد صالحیت هاي 
قانونـي چـون عدم سوءسـابقه، مسـائل هویتي،  اسـناد 
ازدواج، امـور پزشـکي قانوني و... مراجعـه کنند. او ادامه 
مي دهـد: بـراي رعایـت احوال شـخصي کـودک و فرد 
یـا زوجین سرپرسـت، مفاد حکـم سرپرسـتي تنها در 
اسـناد مسـکوت و محرمانـه اداره ثبـت احـوال، ثبت و 

ضبـط خواهـد شد./سـالمت نیوز

روایتی خودمانی از فرزندخواندگی در کرمان
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چرا حالم خراب است؟! 

هرگز اينطور نبوده ام که اشتباهی جای 

سیگارم خودم را بخواهم عمدا پرت کنم 

پايین،کجا رفته ای که در غیاب تو معبد 

انديشه هم خاموش است؟؟؟

فوتبالعكس نوشت

هفتـه  یکشـنبه  روز  عصـر 
انتصـاب منصـور  جـاری، خبـر 
عنـوان  بـه  زاده،  ابراهیـم 
سـرمربی جدیـد باشـگاه مـس 
کرمـان رسـانه ای شـد. وی کـه  
تاریـخ  سـرمربی  چهاردهمیـن 
فوتبـال باشـگاه مـس کرمـان و دهمیـن مربـی 
ایرانـی ایـن تیم محسـوب مـی شـود، جایگزین 
اکبـر میثاقیـان شـد.این انتخـاب اگرچـه کمـی 
دیـر انجـام شـد امـا بـه نظـر مـی رسـد از بین 
گزینـه ها، بهترین و معقول ترین انتخاب باشـد، 
چراکـه اوال ابراهیم زاده آزمـون مربی گری خود 
را بـه خوبـی گشـت سـر گذاشـته، دومـا مربـی 
اسـت کـه اهـل البی گـری و زد و خورد نیسـت 
و بـه خوبـی مـی توانـد حواشـی  فـراوان اطراف 
باشـگاه مـس را جمـع و جـور کنـد. البتـه نباید 
فرامـوش کـرد کـه هر سـرمربی بـرای موفقیت، 
زمـان و امکانـات الزم نیـاز اسـت و نبایـد انتطار 
داشـت ایـن تیـم در همان هفتـه هـای ابتدایی 
لیـگ، نتایـج درخشـانی را کسـب کنـد. در زیر 

بیشـتر بـا ایـن مربـی آشـنا می شـویم.
وی  8 خـرداد 1335 در اصفهان در خانواده 
پیشکسـوتان  از  نیـز  پـدرش  ورزشـکارکه  ای 

فوتبـال اصفهـان بـود، متولد شـد.
او از سـال 1351 در جوانان باشـگاه سپاهان 
آغـاز  به صـورت حرفـه ای  را  فوتبـال  اصفهـان 
کـرد، بـه مدت سـه سـال در این تیم مشـغول 
بـه فعالیـت بـود کـه پـس از آن بـرای طـی  
خدمـت سـربازی بـه تهـران رفـت و بـه مـدت 
2 سـال از 1354 تـا 1356 در تیـم بانـک ملی 

کرد بـازی 
بـه  تیـم سـابقش  پایـان خدمـت  از  پـس 
-1358( 2 سـال  بـرای  و  بازگشـت  سـپاهان 
1356( در ایـن تیم بازی کـرد. در مدت حضور 
در سـپاهان 52 بـازی و 8 گل زده در کارنامـه 
خـود دارد. قبـل از آغـاز لیـگ خلیج فـارس در 
تیم هـای سـازمان گوشـت اصفهـان و سـپاهان 

فعالیت هـای خـود را شـروع کـرده بـود.
بـا آغـاز لیـگ خلیج فـارس بـه مـدت یـک 
سـال) 1382-1381( به عنـوان دسـتیار فرهاد 
کاظمـی مشـغول بـه کار شـد کـه در همـان 
اولیـن حضـور در لیـگ برتر بـه مقـام قهرمانی 
دسـت یافت. پـس  از آن بـه دیگر تیـم اصفهانی 
 )1382-1385( سـال   3 طـول  در  و  رفـت 
به عنـوان مربـی در کنـار افـرادی نظیـر رسـول 
کربکنـدی بـه فعالیـت پرداخـت،در ذوب آهـن 
نیـز یک بـار قهرمان جـام حذفی و یـک بار هم 

نائـب قهرمانـی لیـگ برتر شـد.
و  بازگشـت  سـپاهان  بـه   1386 سـال  در 
کمـک مربـی لـوکا بوناچیـچ شـد. در حضـور 
مجـدد خـود در سـپاهان قهرمانی جـام حذفی 
و نائـب قهرمانـی آسـیا را در کارنامـه خود ثبت 

. د کر
بـار   138۷ سـال  در  ابراهیـم زاده  منصـور 
بـار  ایـن  اصفهـان  ذوب آهـن  تیـم  در  دیگـر 
سـال  چهـار  مـدت  بـه  سـرمربی،  به عنـوان 
هدایـت سبزپوشـان اصفهان را بر عهده داشـت 
کـه در ایـن مـدت، 2 بـار نائـب قهرمانـی لیگ 
برتر،نائـب قهرمانـی آسـیا و قهرمانـی در جـام 

حذفـی را بـرای ایـن بـه ارمغـان آورد.
به عنـوان  نیـز   1389-1390 فصـل  در  او 

مربـی اخـالق لیـگ برتـر برگزیـده شـد.
بعـد از موفقیت هایـش در ذوب آهـن این بار 
سـکان هدایـت نفت تهـران را به دسـت گرفت 
کـه بـا ایـن تیـم بـه مقـام پنجمـی لیـگ برتر 
دسـت یافت،او در همیـن فصـل بـرای دومیـن 
برتـر  لیـگ  اخـالق  مربـی  به عنـوان  مرتبـه 

شـد. برگزیده 

ابراهیـم زاده در فصـل 1393-1392 هدایت 
دیگـر تیـم تهرانی راه آهن را عهده دار شـد و در 
فصـل 1394-1393 هدایـت تیـم تـازه صعـود 
کـرده پیـکان تهـران را پذیرفت.او تـا نیم فصل 

هدایت خودروسازان 
را بر عهده داشت 
جایگاه  آخرین  و 
خودروسـازان بـا او 
یازدهمـی  رتبـه 

برتـر  لیـگ 
بـود.

هـا  مـدت  از  پـس  اصفهانـی،  مربـی  ایـن 
دوری از فوتبـال ایـران و طـی دوره مربیگـری 
در آمریـکا، سـرانجام عصـر روز یکشـنبه هفتـه 
جـاری با قراردادی 2 سـاله، هدایت تیم دسـته 

یکـی مـس کرمـان را بـه عهـده گرفت.
از ویژگی هـای منحصـر بـه  فـرد او میـدان 
دادن بـه نیروهـای جـوان و تبدیـل کـردن این 
بازیکنـان بـه سـتاره اسـت، عملکـرد او در طی 
دوران سـرمربیگری  و معرفـی بازیکنان بسـیار 
بـه فوتبال توسـط او، گویای این مطلب هسـت

ابراهیـم زاده را می تـوان بـه نوعـی  منصـور 
بازی هـای آسـیایی  ایرانـی در  بهتریـن مربـی 
گویـای  او  عملکـرد  و  ویـژه  برد.مهـارت  نـام 
ایـن مطلـب اسـت، ابراهیـم زاده در نزدیـک به 
60 درصـد از بازی هـای آسـیایی خـود پیـروز 
بـوده اسـت که بهتریـن عملکرد مربیـان ایرانی  

محسـوب مـی شـود.
تیـم ذوب آهـن اصفهان بـه عنـوان قهرمان 
جـام حذفی فوتبال ایـران در فصل 2010 لیگ 
قهرمانـان آسـیا حضـور یافـت و علیرغـم اینکه 
سـتارگان زیـادی در اختیار نداشـت، بازی های 
خـوب ذوب آهـن خصوصـاً دو پیـروزی )3،0 و 
1،0( برابـر تیـم قدرتمنـد بنیاد کار ازبکسـتان 
بـا مربـی گری  فیلیپه اسـکوالری، سـبب شـد 
را  ابراهیـم زاده  منصـور  عملکـرد  بسـیاری  تـا 
کنند.ذوب آهـن  سـتایش  سـرمربی  به عنـوان 
بـا غلبـه بر تیـم  الهـالل توانسـت بـرای اولین 

باربـه عنـوان یـک تیـم ایرانـی در تاریخ  
لیـگ قهرمانـان آسـیا، بـه دیـدار 
پایانـی این مسـابقات صعود کند؛ 
کـه بـا شکسـت در دیـدار پایانـی 

بـه مقـام نائـب قهرمانی رسـید.
فصـل  همـان  در  ذوب آهـن 
باشـگاهی  تیـم  بهتریـن  کاندیـد 
آسـیا 2010 از دیـد AFC شـد 
قـاره  مربـی  بهتریـن  به عنـوان  و 
جهانـی  فدراسـیون  دیـد  از  آسـیا 
 )IFFHS( فوتبـال  تاریـخ  و  آمـار 
دنیـا   شـانزدهم  رتبـه  همچنیـن  و 

شـد. برگزیـده 
سـرمربی جدید تیـم فوتبال مـس کرمان 
بعـد از عقـد قـرارداد با ایـن تیم گفـت: از چند 
روز قبـل بـه طـور جـدی با مسـئولین باشـگاه 
مـس کرمـان مذاکرات جدی داشـتم و صراحتا 
لیـگ یـک فقـط  بـودم کـه در  اعـالم کـرده 

هدایـت ایـن تیـم را برعهـده خواهـم گرفت.
ابراهیـم زاده افـزود: مـن از تیـم نفـت و یـا 
تیـم جایگزیـن آن کـه ملـوان باشـد بـرای کار 
در لیـگ برتـر پیشـنهاد داشـتم اما بـا توجه به 
اینکـه تکلیـف ایـن تیـم تیم هـا روشـن نشـده 
بـود نمی شـد بیـش از ایـن بابـت آن هـا صبـر 
کـرد و بـرای همیـن کار مجـددم در فوتبـال 

ایـران را از لیـگ یـک ار سـر گرفتـم.
وی بـا ابـراز خوشـحالی از کار در تیـم مس 
کرمـان گفـت: تیم فوتبـال مس کرمان سـابقه 
بسـیار روشـن و هواداران بسـیار خوبـی دارد و 
مـن از بابـت کار در ایـن تیم بسـیار خوشـحال 
هسـتم و امیـدوارم کـه روزهای خوبـی در این 
شـهر و تیـم مـس کرمـان داشـته باشـم کـه 
بـرای ایـن موضـوع نیـاز بـه همـکاری همـه ی 

مردم شـهر کرمـان دارم.
وی تصریـح کـرد: یکـی از دالیلـی کـه بـا 
باشـگاه مـس کرمـان قـرارداد 2 سـاله امضـا 
در  اگـر  اینکـه  اسـت.  مسـئله  همیـن  کـردم 
سـال اول توانسـتیم بـه لیگ برتر صعـود کنیم 
کـه چـه بهتـر امـا اگـر این هدف میسـر نشـد 
رسـید.  خواهیـم  هدفمـان  بـه  دوم  سـال  در 
از  هـم  خوبـی  پشتوانه سـازی  اینکـه  ضمـن 
خواهیـم  انجـام  باشـگاه  بـرای  بازیکـن  نظـر 
داد. باشـگاه مـس کرمـان بزرگتریـن مجموعه 
ورزشـی شرق کشور اسـت.ابراهیم زاده در مورد 
اینکـه قـرار اسـت از بازیکنـان بومـی در مـس 
اسـتفاده کنـد یـا بازیکنـان از سراسـر کشـور 
جـذب میکند، گفت: باشـگاه مـس کرمان یک 
باشـگاه حرفـه ای اسـت. تفکرمـان ایـن اسـت 
کـه ایـن باشـگاه را بـه جایـگاه گذشـته اش در 
فوتبـال ایـران و آسـیا برگردانیـم. این باشـگاه 
چمـن  زمیـن   2 مصنوعـی،  چمـن  زمیـن   2
طبیعـی و یک ورزشـگاه 20 تا 30 هـزار نفری 
در حـال تکمیـل دارد. فوتبـال هـم متعلـق به 

یـک منطقـه خـاص نیسـت.
بـا ایـن حـال تمـام هـدف مـا ایـن اسـت 
کرمـان  و جوانـان مـس  امیـد  بازیکنـان  کـه 
از بازیکنـان همیـن اسـتان باشـند و بتوانیـم 
بـرای تیـم هـم جوانگرایـی کنیـم امـا در مورد 
بازیکنـان  بگویـم  بایـد  هـم  دیگـر  بازیکنـان 
شـاخص و تاثیرگـذاری کـه بتواننـد بـه تیـم 
مـس کرمـان کمـک کننـد را جـذب خواهیـم 

د کر
وی بـا بیـان اینکـه قرارداد رسـمی خـود را 
بـا تیـم مـس کرمـان امضا کـرده اسـت گفت: 
درصـدد هسـتیم یـک تیم بسـیار خـوب برای 
تیـم فوتبـال مـس تشـکیل دهیـم و از فـردا 
کارمـان را بـرای بسـتن ایـن تیـم خـوب آغـاز 

کرد. خواهیـم 

یادداشت

مرثیه ای برای سربازان جانباخته جاده کرمان- شیراز 

وظیفه ای نداری  جز خوابیدن سر پست برای ابد  
ای  کشـیده  را  کالهـت 
روی صورتـت فـرو رفتـه ای 
در صندلـی اتوبـوس  و غـرق 
از  کـه  رویایـی  در  ای  شـده 
پوتیـن هایت باال آمده اسـت 
فـرو رفتـه ای در لبـاس های 
خـا کـی ات و  قـرار بـود  اگر 
بمیـری بـا گلوله باشـد در میـدان جنگ برای  
ایـن آب و خـاک ... هنـوز بـر صندلـی اتوبوس 
نشسـته ای و داری از گردنـه هـای مـرگ بـاال 
مـی روی باکالهـی از خیـاالت روی صورتـت 
... شـاید بـه دختـری فکـر می کنـی کـه حـاال 
بـر تخـت  خـواب اتاقـش عکـس هـای تـو را 
پشـت  خنجـری  و  اسـت  گرفتـه  آغـوش  در 

بـه  اسـت پشـت خـط.  رفتـه  فـرو  صدایـش 
مـادرت کـه دلواپـس  اسـت و دلتنگـی اش 
را هـر غـروب در در خطـوط تلفـن مـی گرید 
بـه پـدر .... بـه درس بـه زندگـی... بـه فردایی 
کـه نمـی آیـد  ...خیـال هـا راه را کوتـاه مـی 
کننـد تنهـا بـه مـرگ فکـر نمـی کنـی کـه 
سـرزده آمـده اسـت  ، تـو چمدانـت را نبسـته 
بـودی و او طنـاب دار تـو را بافتـه اسـت ....

بـرادرم تـو  معـاف شـدی از خدمـت زندگی و 
حـاال داری  بـه مـرگ خدمـت مـی کنی سـر 
دوشـی هایـت را از مـرگ گرفتـه ای  و نمـی 
روی از  خاطـر مردمـی کـه دوسـتت داشـتند 
حـاال سـتاره هـا ی  روی دوشـت آرام گرفتـه 
انـد  دیگـر سـرباز وظیفه نیسـتی و وظیفه ای 

نـداری  جـز خوابیدن  سـر پسـت بـرای ابد  و 
دفتـر خاطراتـت پر اسـت از شـعرها و شـماره 
هایـی کـه فرامـوش کـرده ای  و دلـت چقـدر 
تنگ شـده اسـت  بـرای دختری که بوسـه ات 
سـرد شـد و از دهن افتاد .... فـردا کبوتران در 
پوتیـن هایت تخـم می گذارند و گل  سـرخی 
از  پیراهنـت خواهـد روییـد و هـوای دره را 

مسـت مـی کند.
نـه تـو نمـرده ای بـرادر سـربازم انـگار بـه 
شـوخی مرگ فرو رفته ای در شـلیک دشـمن 
فرضـی بـا سـاز و بـرگ جنـگ رقصیـده ای با 
مـرگ ...حاال مهتاب شـب هـا از شـانه ات باال 
مـی رود و سـتاره هـا یکی یکی  خـود را از بام 

شـانه ات بـه تـه دره پرتاب مـی کنند.
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