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 CPAP با روش

دیگر نگران ُخرُخر و توقف 
تنفسی در خواب نباشید

قرارداد مهم ترین پروژه شهری کرمان با تأخیری یک ساله  توسط شورای شهر نهایی می شود

بحث بر سر آزادی پشت درهای بسته
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»ولش کن«

در تقویـم ایرانی امروز مصـادف با آغاز 
هفتـه تربیـت بدنی اسـت. هفتـه تربیت 
بدنـی همـه سـاله از 26 مهر تـا دوم آبان 
بـه منظـور آشـنایی جامعـه بـا اهمیت و 
اثـرات کاربـرد ورزش در زندگـی فردی و 
اجتماعی، اشـاعه و توسعه و ترویج ورزش 
در خانـه و خانـواده و هدایـت و ارشـاد 

جامعـه بـه ورزش هـای همگانـی برگزار 
مـی شـود.  اصـل سـوم قانـون اساسـی 
دلیـل  بـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
اهمیـت مقوله تربیـت بدنـی و ورزش در 
زندگـی روزمره مردم، بر لزوم توسـعه آن 
در بیـن آحاد مـردم تأکید کرده اسـت ...
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افزایش پرداخت قبض گاز 
به صورت الکترونیکی

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از افزایش 
درصـد قبوض پرداختـی گاز در سـال جاری در 
غیرحضـوری  و  الکترونیکـی  به صـورت  اسـتان 
خبـر داد. محمدعلـی ودیعتـی گفـت: »خدمات 
و  متنوع تـر  روزبـه روز  الکترونیکـي  بانکـداري 
اسـتفاده  و  آگاهـي  کـه  می شـوند  گسـترده تر 
از  قابلیت هـای آن کـه هرکـدام  و  امکانـات  از 
دیـدگاه کاربـران واجـد جذابیت هـا و ارزش های 
خـاص اسـت، امـري ضـروري و اجتناب ناپذیـر 
اسـت. خدمـات بانکداري الکترونیـک  امروزه در 
اشـکال گوناگون و به روش هـای متعددي مانند 
اینترنـت، ارائـه انـواع خدمـات کارت و از طریق 
تلفـن همـراه ارائـه می شـود.« وی تصریـح کرد: 
»سـعی و تـالش مجموعـه گاز اسـتان کرمان بر 
این اسـت بااطالع رسـانی و فرهنگ سـازی الزم 
و مناسـب در سراسـر اسـتان که از طریق نصب 
بنـر و بیلبـورد در سـطح شـهر، ارسـال پیامـک 
بـه همشـهریان، زیرنویـس تلویزیـون، تبلیغات 
رسـانه ای و...  بهـره وری اقتصـادي و اجتماعـي 
را افزایـش داده و مـردم خوب اسـتان را  در این 
جهـت و زمینـه سـوق دهیم تـا بـا صرفه جویی 
هزینـه ناشـی از  اتـالف وقـت، نیـروي انسـاني 
و سـرمایه را بـراي پرداخـت الکترونیکي قبوض 
از گذشـته  بیـش  و   نمـوده  مهیـا  اسـتان  در 
کمـک شـایانی بـه اقتصـاد کشـور نماییـم .« 
افـزود: »مشـترکین محتـرم شـرکت  ودیعتـی 
گاز می تواننـد بـا ارسـال عـدد صفـر به شـماره 
1000341194 از لیسـت خدمـات متنـوع این 
شـرکت اطـالع پیـدا نماینـد و قبـوض گاز بهـا 
خـود را نیـز به صـورت ماهانـه دریافـت نمایند . 
بـا توجه به عرصـه دولت الکترونیـک و تبلیغات 
سراسـری انجام شـده بایسـتی فرهنگ اسـتفاده 
از مراجعـه نکـردن مـردم بـه ادارات کاسـته و با 
روش هـای الکترونیکی شـامل ) ATM، پسـت 
پرداخـت   ) اینترانـت  و  اینترنـت    ، پیامـک   ،
انجام شـود. ضـرورت ندارد که مشـترکین وقت 
خـود را در ترافیـک و یـا صـف طوالنـي شـعب 
بانک هـا صـرف نماینـد. بلکـه در هـر سـاعت از 
شـبانه روز، در منـزل، یـا در محـل کار و در هـر 
مـکان دیگـر حتي خـارج از محل سـکونت خود 
می تواننـد قبـوض گاز خـود را پرداخت نمـوده و 
دیگـر نگـران تأخیـر و دیرکـرد در پرداخـت آن 

نباشند.«

اجرای طرح سفیران 
فرهنگی در کرمان

کرمـان  اسـتانداری  بانـوان  امـور  مدیـرکل 
از اجـرای طـرح سـفیران فرهنگـی در اسـتان 
کرمـان بـرای نخسـتین بار در کشـور خبـر داد 
بـرای آموزش وپـرورش،  و گفـت: »ایـن طـرح 
مسـاجد، ادارات، مهدهـای کـودك و جلسـات 
خانگـی در اسـتان اجرایی می شـود.« به گزارش 
اسـتان  بهزیسـتی  کل  اداره  عمومـی  روابـط 
کرمـان، فاطمـه سـادات حسـینی بابیـان اینکه 
در ایـن طـرح مهارت هـای 10 گانـه آمـوزش 
داده می شـود گفـت: »ایـن طـرح بدیـن گونـه 
اسـت کـه 25 نفـر از هر سـازمان بـرای آموزش 
انتخـاب می شـوند و بعـد از آمـوزش ایـن افـراد 
بـه سـایر افـراد در آن نهـاد آمـوزش می دهند.« 
بیشـترین  بایـد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـرمایه گذاری ها در مهدهـای کـودك  هزینـه 
بـه شـکل  برنامه هـا  »بایـد  کـرد:  بیـان  شـود 
علمـی و هدف گذاری شـده بـرای مهدکودك ها 
تدویـن شـود.« حسـینی بـا تأکیـد بـر افزایش 
تعامـل بین مدیـران و مربیان مهدهـا  با والدین 
تصریـح کرد:»آموزه هـای دینـی از طریـق قصه، 
شـعر و نقاشـی به کودکان آموزش داده شـود.«
و  بـرای حـل مشـکالت  اینکـه  بابیـان  وی 
مسـائل در جامعـه بایـد از خانواده هـا شـروع 
کـرد، افـزود: »رکـن اصلـی در جامعـه خانواده 
اسـت و محور اصلـی خانواده مادران هسـتند.« 
بانـوان در اسـتانداری کرمـان  مدیـرکل امـور 
مدیـران  و  مربیـان  خطیـر  مسـئولیت  بـه 
کـودکان  تربیـت  راسـتای  در  مهدکودك هـا 
اشـاره کـرد و گفـت: »سـکان دار اصلـی تربیت 
نسـل ها بـه دسـت مـادران و مربیـان اسـت.« 
حضـرت  از  روایتـی  بـه  اشـاره  بـا  حسـینی 
علـی)ع( مبنـی بـر اینکـه قلـب کـودك مانند 
یـک زمیـن خالـی اسـت هـر بـذری کـه در 
داخـل آن ریختـه شـود، رشـد می کند یـادآور 
بـرای  دوران  بهتریـن  کودکـی  »دوران  شـد: 
تعلیـم و تربیت اسـت.« وی با اشـاره بـه اینکه 
تربیـت در دوران کودکـی همچـون  و  تعلیـم 
نقشـی اسـت کـه روی سـنگ حـک می شـود 
کودکـی  دوران  در  تربیـت  »اگـر  کـرد:  بیـان 
آغاز شـود تأثیـر آن در جامعه ماندگار اسـت.« 
بانـوان در اسـتانداری کرمـان  مدیـرکل امـور 
بابیـان اینکـه آسـیب های اجتماعـی بـه دلیـل 
تکنولوژی هـای نویـن نیسـت بلکه همه ریشـه 
در تربیـت مـادران دارد تصریـح کـرد: »تربیت 
فرزنـد توسـط مـادر موجـب سـعادت و تربیت 
فرزنـد بـد موجـب هالکـت جامعـه می شـود.«

کرمان ویچ

 63 پیشـرفت 
پـروژه  درصـدی 
آزادی  میـدان 
هـم  آن  کرمـان، 
قرارداد  درحالی کـه 
آن پس از گذشـت 
یک سـال از آغـاز عملیـات اجرایی 
هنـوز نهایـی نشـده، موجـب شـد 
کرمـان  شـهر  شـورای  اعضـای 
شـب گذشـته بیـش از یک سـاعت 
جلسـه ای غیرعلنـی برگـزار کننـد.

بـرای  شـورا  اعضـای  حالـی  در 
آزادی  پـروژه  قـرارداد  بررسـی 
جلسـه غیرعلنـی برگـزار کردند که 
قـرار اسـت طبـق گفتـه اسـتاندار 
کرمـان تـا 22 بهمـن این پـروژه به 
پایـان برسـد. البته شـهردار کرمان 
کـه  گفـت  مـا  بـه  پیـش  چنـدی 
به طـور  تـا عیـد 96  آزادی  پـروژه 

می شـود. تمـام  کامـل 
پـروژه  ایـن  نداشـتن  قـرارداد 
گذشـته  هفته هـای  در  مهـم، 
اعضـا  برخـی  اعتـراض  موجـب 
شـده بـود و حتـی در ایـن راسـتا 
جلسـه ای در دفتـر سـعید گیالنی، 
عضـو شـورای شـهر، بـا نمایندگان 
پـروژه  )پیمانـکار  خاتـم  قـرارگاه 

شـهرداری  نماینـدگان  و  آزادی( 
برگـزار شـد امـا نتیجه ای نداشـت. 
بـه  هـم  جلسـه  بـودن  غیرعلنـی 
شـورا  رییـس  مشـرفی،  پیشـنهاد 
ربانـی  بـه گفتـه مؤمنـی،  و  بـوده 
زاده و پنجعلـی زاده، همـه اعضـای 
مشـرفی  پیشـنهاد  ایـن  بـا  شـورا 
موافقـت کرده انـد. رییـس شـورای 
شـهر کرمـان پـس از پایان جلسـه 
غیرعلنی و در جلسـه علنی شـورای 
شـهر کرمان، بـه خبرنـگاران گفت: 
قـرارداد  بـا  ارتبـاط  در  »کلیاتـی 
میـدان آزادی در جلسـه غیرعلنـی 
مطـرح شـد. قـرارداد کلی تـا هفته 

می شـود. نهایـی  آینـده 
اصـل اختـالف  نظـر در قـرارداد 
موضـوع ضرایـب پلـوس و ضریـب 
بـاال سـری بود کـه خوشـبختانه در 
بحـث ایـن ضرایـب، ضریـب پلوس 
بـاال سـری 1.27  و ضریـب   1.33
بـا 9 رأی موافـق و 4 رأی مخالـف 
اعضـای  از  نفـر   2 شـد.  نهایـی 
شـورا رأی ممتنـع داده انـد.« ایـن 
در  کـه  اسـت  ضـروری  توضیـح 
بـه  مناقصـه،  برگـزاری  زمـان 
بـرای  پیمانـکار  انتخـاب   منظـور 
اجـرای عملیـات، پیمانـکاران واجد 

صالحیـت کـه دعوت نامـه شـرکت 
در مناقصـه بـرای آنان ارسال شـده 
مربـوط،  ضوابـط  طبـق  بـر  اسـت 
بایـد مبلـغ پیشـنهادی خـود برای 
انجـام کار را به صـورت یـک مبلـغ 
حاصـل  نماینـد.  اعـالم  مقطـوع 
تقسـیم مبلـغ پیشـنهادی پیمانکار 
بـه مبلغ بـرآورد اولیه هزینـه انجام 
کار، ضریـب پیشـنهادی پیمانکار و 
یـا ضریـب پیمـان نامیده می شـود 
صورت وضعیت هـای  کلیـه  در  کـه 
موقـت و قطعـی اعمـال می گـردد. 
بزرگ تـر  به دسـت آمده  عـدد  اگـر 
از یـک باشـد پیمانـکار نسـبت بـه 
افزایـش  پیشـنهاد  اولیـه،  بـرآورد 
پلـوس  آن  بـه  کـه  اسـت  داده 
یعنـی  پلـوس  درواقـع  می گوینـد. 
باالتـر از برآورد انجام شـده کارفرما. 
هزینه300میلیاردیبرایسه

تقاطعغیرهمسطح
بـر اسـاس گفته یاسـین پنجعلی 
زاده، پـروژه آزادی بیـن 95 تا 105 
خواهـد  هزینـه  تومـان  میلیـارد 
بـود  پیش بینی شـده  قبـاًل  داشـت. 
ایـن پروژه بیـن 85 تـا 90 میلیارد 
تومـان هزینـه داشـته باشـد. ایـن 
عضـو شـورا بـه »پیـام مـا« گفـت: 

غیرهمسـطح  تقاطـع  سـه  »بـرای 
پیش بینی شـده بـود 240 میلیـارد 
امـا  باشـند  داشـته  نیـاز  تومـان 
مجمـوع هزینه هـا بـه 300 میلیارد 
تومـان می رسـد. پرخرج تریـن پـل 
هـم پل خلبـان )هوانیـروز( با 128 

میلیـارد تومـان اسـت.«
مشکالتمالی
آرامستانجدید

در ادامه جلسـه پنجعلـی زاده از 
شـهرداری خواسـت کـه بـرای حل 
مشـکل منطقـه سرآسـیاب، بـرای 
ایـن منطقـه شـهرداری یـک ناحیه 

ایجـاد کنـد. گیالنـی پرسـید با این 
کار هزینـه اضافـی برای شـهرداری 
زاده  پنجعلـی  نمی شـود،  ایجـاد 
مـازاد  نیروهـای  از  داد  پاسـخ 
اسـتفاده شـود. طبـق گفتـه بابایی 
شـهردار کرمـان، از زمانـی کـه وی 
شـهردار شـده، )حـدود یک سـال( 
بازنشسـت  نفـر   300 بـه  نزدیـک 

شـده اند. 
زهـرا لـری، عضـو شـورای شـهر 
خبـر داد که بنیاد شـهید پیشـنهاد 
سـاخت پـل عابـر پیـاده، روبـروی 
درمانـگاه جانبـازان واقع در سـه راه 

نهـاد  ایـن  اسـت.  داده  را  سـیلو 
همچنیـن پیشـنهاد داده 10 سـال 
اختیـار  در  را  پـل  ایـن  تابلوهـای 

داشـته باشـد.
منصور ایران منش، عضو شـورای 
شـهر کرمـان هم از مشـکالت مالی 
آرامسـتان جدیـد کرمان خبـر داد. 
بابایـی، شـهردار کرمـان هـم گفت: 
آرامسـتان  »قبرهـای سـه طبقه در 
جدیـد ساخته شـده و پیش فـروش 
اعتبـاری  موسسـه  می شـود. 
عسـکریه هم غسـالخانه ای تا سقف 

800 میلیـون تومـان می سـازد.«

قراردادمهمترینپروژهشهریکرمانباتأخیرییکسالهتوسطشورایشهرنهاییمیشود

بحثبرسرآزادیپشتدرهایبسته

پیام مـا- مدیرکل آموزش وپرورش اسـتان 
کرمـان کـه روز گذشـته در جلسـه شـورای 
آموزش وپـرورش شهرسـتان رودبـار جنـوب 
شـرکت کـرده بـود، یک بـار دیگر نسـبت به 
واکنـش  رودبـاری  آمـوزان  دانـش  جنجـال 

نشـان داد.
محمد محسـن بیگی در این جلسه فیلمی 
کـه در آن ادعاشـده بود برخـی دانش آموزان 
یکـی از روسـتاهای رودبـار جنـوب بـه دلیل 
کتک خورده انـد  شـهریه،  نکـردن  پرداخـت 
نظـر می رسـد  بـه  دانسـت.  را »مغرضانـه« 

گذشـت یک هفتـه از جنجال دانـش آموزان 
رودبـاری باعث نشـده واکنش ها بـه آن پایان 
یابـد. جنجالی کـه از ابتدای هفته گذشـته و 
با انتشـار خبـری با ایـن مضمون کـه »مدیر 
مدرسـه شـهید چمران در روستای مختارآباد 
شهرسـتان رودبـار جنـوب )اسـتان کرمـان( 
برخـی دانش آمـوزان را بـه دلیـل ناتوانـی در 
پرداخـت تنهـا 30 هـزار تومـان پول، شـالق 
می زنـد و از مدرسـه اخراج می کند« منتشـر 
شـد. خبر به قـدری جنجالـی بود که سـریعاً 
در فضـای مجـازی دست به دسـت شـد امـا 

زمانـی جنجال هـا بیشـتر شـد کـه سـایت 
»فـردا نیـوز« فیلمـی منتشـر کـرد کـه در 
آن »دانش آمـوزان تنبیه شـده ایـن مدرسـه، 
خبـر شـالق خوردنشـان را تأییـد می کننـد 
زندگـی  خانواده هایـی  در  کـه  می گوینـد  و 
می کنند کـه بنیه مالی بسـیار ضعیفی دارند 
و قادر به پرداخت شـهریه های تعیین شـده از 
جانب مدرسـه نیسـتند.« این ویدئـو به مانند 
تیـر خالصـی بود بـر آموزش وپرورش اسـتان 
کرمـان. به خصوص کـه تعطیلی ایام تاسـوعا 
رسـانه های  بـود  شـده  موجـب  عاشـورا  و 
رسـمی نتوانند بـه این قضیه بپردازنـد و این 
ویدئـو در فضـای مجـازی مـوج ایجـاد کرده 
وزارت  گذشـته  پنج شـنبه  بااین حـال  بـود. 
آموزش وپـرورش ایـن خبـر را تکذیـب کـرد. 
و  اطالع رسـانی  مرکـز  کـه  اطالعیـه ای  در 
روابـط عمومـی وزارت آموزش وپـرورش بـه 
نقـل از اسـتان کرمـان منتشـر کـرد، تأکیـد 
شـده »فیلـم و مصاحبه تنبیه بدنـی و اخراج 
جنـوب؛  رودبـار  شهرسـتان  دانش آمـوزان 
منتشرشـده در فضـای مجازی و شـبکه های 
اجتماعـی، کذب محـض و مغرضانه اسـت.« 

همچنیـن در ایـن اطالعیـه عنوان شـده کـه 
مدعـی  دانش آمـوزان  آن  در  کـه  ویدیویـی 
سـفارش  »بـه  کتک خورده انـد  می شـوند 
عـده ای و در راسـتای تخریـب نظـام مقدس 
جمهـوری اسـالمی ایـران و دادن وعده هـای 
عجیـب بـه دانش آموزان توسـط فـردی که با 
مدیر مدرسـه اغراض شـخصی داشـته، تهیه 
و منتشرشـده اسـت که نحـوه صحبت کردن 
دوربیـن  برابـر  در  دانش آمـوزان  حـرکات  و 
کـه بازیگران حرفـه ای نیسـتند و نمی توانند 
جلوی خنـده خود را بگیرند مؤید سـاختگی 

بـودن آن اسـت.«
 آموزش وپـرورش همچنیـن مدعـی شـده 
کـه والدیـن ایـن دانش آمـوزان از انتشـار این 
فیلم »به شـدت معترض« هسـتند. بااین حال 
دو روز پس ازایـن اطالعیه، سـهراب سـاالری، 
اینکـه  اعـالم  بـا  رودبـار جنـوب  دادسـتان 
»بـا توجـه بـه اهمیـت موضوع و حساسـیت 
ایجادشـده در افـکار عمومـی، رسـیدگی بـه 
ایـن پرونـده در دسـتور کار ویـژه دادسـرای 
عمومـی و انقـالب شهرسـتان رودبـار جنوب 
قـرار گرفت و پرونده در شـعبه اول بازپرسـی 

ایـن دادسـرا در حال رسـیدگی اسـت« خبر 
از  به عمل آمـده  تحقیقـات  »طبـق  کـه  داد 
سـازنده ایـن کلیـپ، مشـخص گردیـد ایـن 
فیلـم بـا رضایـت کامـل دانـش آمـوزان در 
جهـت جمع آوری کمک هـای مالی از خیرین 
بـوده اسـت کـه متأسـفانه بـا سوءاسـتفاده 
عـده ای سـودجو در فضای مجازی منتشـر و 

منجـر بـه ایجاد شـایعاتی شـده اسـت.« 
مدیـرکل  هـم  پس ازایـن  روز  یـک 
ایـن  بـه  مجـدداً  اسـتان  آموزش وپـرورش 
ماجـرا واکنـش نشـان داد.  آن طور که ایسـنا 
نوشـته محسـن بیگی بابیان اینکـه پرداختن 
بـه حاشـیه ها آموزش وپـرورش را از رسـیدن 
بـه اهـداف خـود دور می کند، گفـت: »طبق 
بررسـی های صورت گرفته،  فیلـم ، مصاحبه 
تنبیـه بدنی و اخراج دانش آموزان مدرسـه ای 
مغرضانـه  و  سـاختگی  جنـوب،  رودبـار  در 
اسـتان  آموزش وپـرورش  مدیـرکل  اسـت.« 
کامـاًل  و  اضافـه کـرد: »مسـائل حاشـیه ای 
سـاختگی برای شـبکه های خارجـی خوراك 
تأمیـن کـرده و بـه کلیـت نظـام جمهـوری 

وارد می کنـد.« آسـیب  اسـالمی 

مدیرکل آموزش  و پرورش استان: 

فیلم تنبیه بدنی دانش آموزان رودباری مغرضانه بود

نظر

اسـتان  در  نفـر   89 گذشـته  سـال 
کرمـان بـه جـرم سـرقت اشـیای تاریخـی 

. ند ه ا شـد ستگیر د
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 

روز  کرمـان  اسـتان  و گردشـگری   دسـتی 
گذشـته ایـن خبـر را داد. محمـود وفایـی 
یـگان  فرماندهـی  سـتاد  از  بازدیـد  در 
حفاظـت میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان 

بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »ایـن مجرمان 
بـه مقامـات قضایی تحویـل داده شـده اند.« 
از  وی همچنیـن اعـالم کـرد کـه »بیـش 
590 قلـم شـی تاریخی در این اسـتان طی 
نیروهـای  توسـط  تاکنـون  گذشـته  سـال 
یـگان حفاظـت ایـن اداره کل بـا همـکاری 
نیروهـای انتظامی و امنیتی کشـف و ضبط 
شـده اسـت.« وی با اشـاره به اینکه کرمان 
بـه ویـژه شهرسـتان های جنوبـی آن دارای 
تاریخـی  بناهـای  و  باسـتانی  محوطه هـای 
»نیروهـای  کـرد:  اظهـار  فراوانـی هسـتند 
یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی با گشـت 
از  حفاظـت  ضمـن  شـبانه روزی  زنی هـای 
آثـار و بناهای ارزشـمند تاریخـی، متخلفان 
و متجـاوزان عرصه های فرهنگی و باسـتانی 
را شناسـایی و طبـق قانون بـا آن ها برخورد 

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل  می کننـد.« 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان 
بـا تأکیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر حدود 
از  حفاظـت  دیـده،  آمـوزش  نیـروی   200
تاریخـی،  بناهـای  باغ موزه هـا،  هـا،  مـوزه 
را  گردشـگری  و  باسـتانی  محوطه هـای 
برعهـده دارنـد بیـان کـرد: »در کنـار ایـن 
افـراد تشـکل هـای مردمی و سـازمان های 
مواریـث  از  حفاظـت  در  نیـز  نهـاد  مـردم 

فرهنگـی مشـارکت دارنـد.«
وی بـا بیـان اینکـه زحمـات و خدمـات 
نیروهـای یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی 
در جامعـه ناملمـوس اسـت تصریـح کـرد: 
زحمـات  و  جانـی  خطـرات  رغـم  »علـی 
شـبانه روزی آنگونـه کـه بایـد از خدمـات 
ایـن افـراد تقدیـر و قدردانـی نمـی شـود.« 

وفایـی بـا اشـاره بـه اینکـه تمـام نیروهای 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  حفاظـت  یـگان 
ایـن  بـا  دادی  قـرار  صـورت  بـه  کرمـان 
اداره کل همـکاری می کننـد اضافـه کـرد: 
»متأسـفانه حقوق و دسـتمزد دریافتی این 
و خدماتشـان  میـزان زحمـات  بـا  نیروهـا 
همخوانـی نـدارد.« وی بـه اشـاعه فرهنـگ 
اهـداء اقـالم و اشـیاء تاریخی توسـط مردم 
اشـاره و تأکیـد کـرد: »در سـال های اخیـر 
تعـداد زیادی از کشـفیات توسـط مـردم به 
مجموعـه امیـن امـوال ایـن اداره کل اهداء 
شـده اسـت کـه امیدواریـم بـا شناسـایی و 
دسـتگیری سـودجویان و همچنین افزایش 
شـاهد  مردمـی،  هـای  همـکاری  سـطح 
ارتقـاء سـطح حفاظـت از مواریـث تاریخی 

و فرهنگـی ایـن خطـه باشـیم.«

در سال گذشته صورت گرفت
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ترک جلسه شورا توسط گیالنی در اعتراض به شهردار
سـعید گیالنـی، عضـو شـورای شـهر، در اعتـراض بـه خوانده نشـدن یـک نامه در جلسـه علنی، جلسـه 
شـورا را تـرک کـرد. ایـن نامـه یکـی از مواردی بود که در جلسـه غیرعلنی هم بر سـر آن بحث شـده بود. 
ماجـرا ازاین قـرار بـود کـه به درخواسـت شـورا، متن ایـن نامه می بایسـت تغییر کند. گیالنی درخواسـت 
کـرد نامـه خوانـده شـود کـه بابایی، شـهردار کرمان گفـت »دادیم متن نامـه را تغییر دهنـد.« گیالنی هم 
بـا گفتـن اینکـه »بایـد تغییـرات نامـه را بدانیـم امـا بـه نظـر شـما نامـه را نمی آوریـد و اگـر هـم آوردند، 
دیگـر اعضـا آن را تائیـد کنند« جلسـه را ترک کرد. چند دقیقه پس از رفتن گیالنی، فردی از شـهرداری 
نامـه را بـرای بابایـی آورد و او هـم بـه مشـرفی داد تـا خوانـده شـود. در بخشـی از ایـن نامـه آمـده بود: 
»علیرغـم دعـوای شـهرداری علیـه آقـای }...{ در دادگسـتری، بـا توجـه بـه سـند رسـمی شـهرداری و 
کمیسـیون مـاده 100 پـس ابالغ تصمیم کمیسـیون به مشـاوران علیه پرونده ایشـان توسـط شـهرداری 
منطقـه 2 تکمیـل و در حـال ارسـال بـه کمیسـیون مـاده 5 معمـاری و شهرسـازی می باشـد کـه به محـض 
وصـول نتیجـه آن بـه شـورا منعکـس خواهد شـد.« بابایی پـس از خوانـدن این نامه گفت کـه »فردی که 
زمیـن را تصاحـب کـرده از ایـن زمیـن به عنـوان پارکینگ ماشـین های سـنگین اسـتفاده می کنـد.«  ربانی 
زاده سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان هـم در این خصوص بـه »پیام ما« گفـت: »فردی ادعـا دارد مالکیت 
زمینـی کـه شـهرداری آن را متعلـق بـه خـود می دانـد، با اوسـت.  قرار شـده از طریـق مجـاری قانونی، به 

این ماجرا رسـیدگی شـود.«

هیأت رییسه کمیسیون ها بدون تغییر
در جلسـه شـب گذشـته همچنیـن در خصـوص کمیسـیون های شـورای شـهر تصمیم گیـری شـد. طبق گفته 
رییس شـورا، ترکیب این کمیسـیون ها نسـبت به سال سوم شورا تغییری نکرد. همچنین منصور ایران منش، 
رییـس کمیسـیون جدیـد کالن شـهر شـد. برایـن اسـاس ترکیب کمیسـیون های شـورای شـهر کرمان به شـرح 
زیـر اسـت: کمیسـیون بهداشـت: رییـس: ماه بانو معصـوم زاده،  نایب رییـس: مهنوش مؤمنـی،  اعضا: منصور 
ایران منش، محمدیاسـین پنجعلی زاده، زهرا ایران منش/ کمیسـیون اجتماعی: رییس: صدیقه زاهدی، نایب 
رییـس: مهنـوش مؤمنـی، اعضـا: زهـرا ایران منـش، یوسـف جعفـری، کمـال جوانمرد/ کمیسـیون کالن شـهری: 
رییـس کمیسـیون :منصـور ایران منـش، نایـب رییس: سـعید گیالنـی، اعضا: کمـال جوانمرد، فتـح اهلل مؤیدی، 
علـی منصوری/ کمیسـیون حقوقی: رییس: محمد یاسـین پنجعلـی زاده، نایب رییس: محمد ربانـی زاده، اعضا: 
یوسـف جعفـری، علـی منصـوری، فتح اهلل مؤیدی/ کمیسـیون بانـوان: رییس: زهـرا ایران منـش، نایب رییس: 
رؤیـا دیوان بیگـی، اعضـا: ماه بانـو معصـوم زاده، صدیقه زاهـدی، زهرا لری/ کمیسـیون فرهنگ: رییـس :رؤیا 
دیوان بیگـی، نایـب رییـس: صدیقـه زاهـدی، اعضـا: زهـرا ایران منش، کمـال جوانمـرد، ماه بانو معصـوم زاده/ 
کمیسـیون ترافیـک: رییـس: علی اکبر مشـرفی، نایب رییس: ماه بانو معصـوم زاده، اعضا: منصـور ایران منش، 
محمـد ربانـی زاده، سـعید گیالنـی/ کمیسـیون برنامه وبودجـه: رییـس: علـی منصـوری، نایـب رییـس: فتح اهلل 
مؤیـدی، اعضـا: منصـور ایران منش، یوسـف جعفری، سـعید گیالنی/  کمیسـیون خدمات شـهری: رییـس: زهرا 

لـری، نایـب رییـس: یوسـف جعفـری، اعضا: رؤیـا دیوان بیگی، علی اکبر مشـرفی، مهنـوش مؤمنی
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حادثه
جاعل اسناد هویتي 

دستگیر شد 
از  کرمـان  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
دسـتگیري یـک نفـر کـه اقـدام بـه جعـل اسـناد 
داد. سـرهنگ  مـدارك هویتـي می کـرد خبـر  و 
عبدالعلـي روان بخـش گفـت: »مأمـوران کالنتـري 
11 در اقدامـي اطالعاتـي به سـرنخ هایی از فعالیت 
غیرقانونـی فـردي در زمینـه جعـل اسـناد هویتي 
دسـت یافتند و رسـیدگي به موضوع را در دسـتور 
کار خود قـرار دادند.« وي افزود: »مأموران انتظامي 
در راسـتاي پیگیري این پرونـده با انجام تحقیقات 
گسـترده متهم را شناسایي و توانستند در عملیات 
غافلگیرانه وي را در حال فروش دو جلد شناسنامه 
دسـتگیر کنند.« سـرهنگ روان بخـش اضافه کرد: 
»متهـم کـه در بازجویی هـای تخصصـي مأمـوران 
انتظامـي بـا شـواهد موجـود چـاره ای جـز بیـان 
حقیقـت نداشـت، بـه بزه انتسـابي اعتراف کـرد. « 
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
این کـه تحقیقـات درباره ایـن پرونده ادامـه دارد به 
شـهروندان توصیـه کرد: »فریـب افرادي کـه اقدام 
بـه جعـل اسـناد و مـدارك هویتـي می کننـد را 
نخورید چراکـه دریافت کننـدگان این گونه مدارك 
جعلـي نیـز تحت پیگـرد قانونـي قـرار می گیرند.«

کرمان ویچ

کنایه معاون استاندار به روابط عمومی استانداری:

ضعف در حوزه تبلیغات، ابتکارات استاندار 
کرمان را مطرح نکرده است

پیـام مـا- معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار کرمان، 
ضعـف در حـوزه تبلیغـات دولـت یازدهـم را دلیـل مطرح 

نشـدن اقدامـات اسـتاندار کرمان دانسـت.
دهیـاران،  مشـورتی  نشسـت  در  اسـدی   ذکا  حمیـد 
بخشـداران و شـوراهای روسـتایی اسـتان کرمـان گفـت: 
»دولـت یازدهـم در حـوزه تبلیغات بسـیار ضعیف اسـت و 
حتـی ابتـکارات اسـتاندار کرمان در مناطق مختلف اسـتان 
هـم مطرح نشـده اسـت، دسـتاوردهای دولـت یازدهم باید 
در بخش هـای مختلـف بـرای مـردم تشـریح شـود.« ذکا 
اسـدی در حالـی ایـن حـرف را زده کـه مسـئولیت اصلـی 

پررنـگ کـردن اقدامـات اسـتاندار، برعهده روابـط عمومی اسـتانداری کرمان اسـت. البته انتقاد غیرمسـتقیم تنها 
اظهارنظر ذکا اسـدی نبود. آن طور که ایسـنا نوشـته، وی به انتخابات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتای سـال 
بعـد هـم اشـاره کـرد و گفـت: » بایـد دهیـاران و مسـئولین شهرسـتانی و روسـتایی آمادگی هـای الزم را داشـته 
باشـند تا با دسـتور و اشـاره رهبر معظم انقالب اسـالمی حماسـه سیاسـی دیگری در انتخابات ریاسـت جمهوری 
و شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا داشـته باشـیم؛ به گونه ای که افراد کارآمد، نخبه، سـرمایه گذار و کارآفرین را 
فـارغ از هرگونـه گرایش های سیاسـی بـرای حضور در انتخابات شـوراهای اسـالمی انتخاب و تشـویق کنید.« این 
حرف ها در حالی مطرح شـده که در طول سـه سـال گذشـته شـورای شـهر کرمان و اسـتانداری کرمان روابط پر 

فـراز و نشـیبی را گذرانـده اند.

استاندار کرمان:

ائمه جمعه منادی وحدت باشند
نه منادی تفرقه

اسـتاندار کرمـان از ائمـه جمعـه خواسـت کـه منادی 
وحـدت باشـند، نـه منـادی تفرقـه. آن طـور کـه سـایت 
روز  رزم حسـینی  علیرضـا  نوشـته،  کرمـان  اسـتانداری 
گذشـته در دیـدار بـا مدیر توسـعه پروژه رودبـار جنوب، 
بـا تاکیـد براینکـه امامـان جمعـه بایـد منـادی وحـدت 
باشـند؛ نـه منـادی تفرقـه، خاطـر نشـان کـرد: »امامـان 
جمعـه بایـد در خطبـه هـای نمـاز از سـرمایه گـذار بـه 
عنـوان مجاهـد اقتصـادی یاد کننـد و با بیـان احادیث و 
آیـات مربـوط بـه این امر نسـبت بـه ترویج ایـن فرهنگ 

نمایند.«  اقـدام 
وی گفـت: »امـروز فرصـت طالئـی ایجاد شـده اسـت که ائمـه جمعـه و فرمانـداران باید در این راسـتا 
به گونـه ای عمـل کننـد کـه سـرمایه گـذاران را جـذب نمـوده و آنهـا را در منطقـه زمیـن گیـر کننـد.« 
حجـت االسـالم گروهـی، امـام جمعـه رودبـار جنـوب هـم در ایـن جلسـه اظهـار کـرد: »هیچ جلسـه ای 
مثـل ایـن جلسـه بـرای مـن لـذت بخش نبـوده اسـت زیرا غصه مـا مردم هسـتند و مسـئله ای کـه مکرر 
در خطبـه هـا از آن گفتـه شـده، ایـن مسـئله اسـت کـه مـردم روی گنـج هسـتند ولـی رنـج نصیبشـان 

شـود.« می 
وی رنـج مـردم شهرسـتان رودبـار جنوب را ناشـی از عدم مدیریت توسـعه دانسـت و گفـت: »از طرح های 

توسـعه ای اسـتاندار کرمـان در شهرسـتان رودبـار جنـوب به طور جـد حمایـت خواهیم کرد.«

 درخواستانتقاد
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کرمون

عسـل،  گـردو،  زیـره،  هنـزا؛  سـوغات 
کشـک و محصـوالت لبنیاتـی و داروهـای 
گیاهـی می باشـد. هنزا به سـبب داشـتن 
رودخانـه هـا و چشـمه هـا از محصـوالت 
کشـاورزی متنوع و قابل توجهی برخوردار 
اسـت. اما مهمترین محصوالت کشـاورزی 
گیـالس،  زردآلـو،  سـیب،  منطقـه  ایـن 
گـردو، انگـور، آلبالـو و هلو اسـت. گردوی 

هنـزا زبانـزد خـاص و عـام می باشـد. 
ارتفاع هنزا از سـطح دریـا حدود 2800 
متـر اسـت و آب و هـواي آن در بهـار و 
تابسـتان، مطبوع و خنک و در زمسـتان ها 

سـرد است.
هنـزا بـه دلیـل اسـتقرار در محـدوده 
و  مطبـوع  هوایـي  و  آب  کوهسـتاني، 
مناظـر و چشـم اندازهایی زیبـا و دلپذیـر 
دارد. دره هـاي خـوش آب و هـوا، سرسـبز 
را  بخـش  ایـن  مرتفـع،  کوه هـاي  و 
دربرگرفته انـد. گـذر رودخانه هـای متعدد 
از میان روسـتاهای هنزا، سـبب شـادابي و 
طـراوت آن شـده اسـت. حواشـي رودخانه 

هـا بـه ویـژه رودخانـه هنـزا از درختـان 
بلنـد، گل هاي رنگارنـگ و گیاهان طبیعي 
کوهسـتاني  دره  اسـت.  شـده  پوشـیده 
بنـدر هنـزا بـا درختـان کهنسـال گـردو 
بـه ویـژه در فصل هـاي بهـار و تابسـتان 
مي شـود.  تبدیـل  زیبـا  تفرجگاهـي  بـه 
ایـن منطقـه کوهسـتاني، بـا طبیعـت بکر 
و زیبـا، گردشـگران بسـیاري را بـه سـوي 

مي کنـد. جلـب  خـود 
بـه ذکـر مطالبـی در مـورد  ادامـه  در 
گیاهـان دارویی، عسـل، محصـوالت لبنی 

و کشـاورزی منطقـه مـی پردازیـم: 
گیاهاندارویی:

رنجـه  قـدم  طبیعـت،  شـدن  نـو  بـا 
نمـودن بهار، طبیعت دشـت هـا و مناطق 
کوهسـتانی منطقـه هنـزا پـر می شـود از 
گل گاو زبـان، همیشـه بهـار، بابونـه، دانـه 
گشـنیز، گل ختمـی، زیـره، دانـه رازیانـه، 
شـیرین بیان، نعناع بیابانی)پونه(، کرفس، 
سمیسـک، آویشـن و صدهـا گیـاه دیگـر. 
بهـار، عرضـه گیاهـان  بـا آغـاز فصـل 

خوراکـی در مناطـق هنزا رونـق می گیرد 
و ایـن اسـتان بـه لحـاظ داشـتن ویژگـی 
هـای خـاص اقلیمـی بـه خصـوص آب و 
هـوای مناسـب بـرای رویـش گونـه هـای 

مختلـف گیاهـی، مسـتعد اسـت.
دشـت هـا و دمن های منطقـه هنزا، در 
بهـار مانند قوطی عطارهاسـت که سرشـار 
از گیاهـان مـی باشـد و مملـو از شـکوفه 
هـای بهـاری گیاهـان دارویـی کـه روح را 

نـوازش مـی دهد.
تحقیقات وسـیعی برای یافتـن فرآورده 
هـا و مواد طبیعـی دارویی گیاهی در طول 
تاریـخ انجام شـده امـا نکته حائـز اهمیت 
اینجاسـت کـه تنهـا کمتـر از 10درصد از 
مجمـوع 250 هـزار گونـه گیاهـی جهـان 
زیسـت  عملکـرد  یـک  از  بیـش  بـرای 
شـناختی، شناسـایی و مورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه انـد. در حـال حاضـر، 25درصـد از 
داروهـای موجـود، منشـا گیاهـی دارنـد و 
12 درصـد داروهـا نیـز از منابـع میکروبی 

سـاخته شـده اند.
محصوالتلبنی:

بـه علت وجود مراتع خـوب و همچنین 
خـود  توسـط  هـا  دام  علوفـه  تأمیـن 
کشـاورزان، دامداری از رونق نسـبتاً خوبی 
برخوردار اسـت و عمده دام های روسـتا را 
بز و گوسـفند و تعـداد کمی گاو به صورت 
پروار بندی یا شـیری تشـکیل مـی دهد .
وجود کوهسـتانها و مراتع سرسبز باعث 
شـده تا فـراورده های شـیری مناطق هنزا 
از کیفیـت بسـیار باالیی برخوردار باشـند. 
سرشـیر  خامـه،  کشـک،  ماسـت،  دوغ، 
و دیگـر لبنیـات هنـزا از کیفیـت بسـیار 

مطلوبـی برخوردار اسـت. 
بـه غیـر از گاو و گوسـفند از انواع طیور 
) مـرغ، اردك، بوقلمـون و... ( نیـز جهـت 
تأمیـن گوشـت و تخم مرغ نگهـداری می 
شـود که معمـوالً نیاز روسـتا را تامین می 

. کند
محصوالتکشاورزیوباغی:

شـغل اصلـی مـردم روسـتاهای منطقه 
کشـاورزی می باشـد و در کنـار آن به کار 
هـای دیگـری از قبیـل دامـداری، تولیـد 
صنایـع دسـتی و کارهـای خدماتـی مـی 
پردازنـد. آب مورد نیاز جهت کشـاورزی از 
طریـق جوهـای آب، رودخانه ها و چشـمه 

هـا تامیـن می شـود .
سـیب، به، آلـو، زردآلو، گیـالس، گردو، 
بـادام و انگـور مهمتریـن میـوه هـای بـاغ 
میـان  ایـن  هـای هنـزا هسـتند کـه در 
گـردو، بـادام و سـیب بسـیار مرغـوب اند.
کشـاورزی  هـای  فـرآورده  عمـده 
از:  عبارتنـد  هنـزا  منطقـه  روسـتاهای 

سیب:
کـه در حـال حاضـر طـی سـال هـای 
ریـزی  برنامـه  عـدم  علـت  بـه  گذشـته 
صحیح جهاد کشـاورزی و دولت بسـیاری 
از درختان سـیب برخی روسـتاها خشـک 
شـده انـد. ولـی مجـددا مـردم شـروع بـه 
کاشـت درخـت کـرده انـد که کـم و بیش 

بـه بهـره بـرداری رسـیده انـد .
انواعانگور:

از دیربـاز کشـت انـواع انگـور در ایـن 
منطقـه رواج داشـته و بـه علـت وجود آب 
و هـوای مناسـب این محصول بـا کیفیتی 

مطلـوب تولیـد و عرضـه می شـود .

گردووبادام:
بـه علـت سردسـیر و کوهسـتانی بودن 
منطقـه ایـن محصـول در ایـن منطقـه بـا 

کیفیـت عالـی عرضـه می گـردد.
البتـه بـه غیـر از سـیب، انگـور و گـردو 
بـادام کـه عمـده محصـوالت سـر درختی 
منطقـه می باشـد محصوالت دیگـری نیز 

کشـت می شـود کـه عبارتنـد از : 
انـواع آلـو، انـواع زردآلو، آلبالـو، گیالس 

سنجد  و 
انواعحبوبات:

انـواع لوبیـا، گنـدم، جـو، نخـود و ... در 
منطقه کشـت شـده و عرضه می شـود که 

حبوبـات منطقـه شـهره عام می باشـد .
انواعسبزیوصیفیجات:

محصـوالت دیگـری نیـز از قبیـل انواع 
کشـت   ... و  جـات  صیفـی  و  سـبزی 
می شـود که معمـوال نیاز منطقـه را تامین 

کند. مـی 
انواعخشکبار:

خشـکبار در این منطقه به روش سنتی 
تهیـه می شـود و بـا کیفیت نسـبتاً خوبی 

تولید می شـود کـه عبارتند از : 
انواع قیسی ) پر زردآلو( 

تخمه آفتاب گردان و کدو 
زنبورداریوعسل

همچنیـن زنبـورداری نیـز از دیربـاز در 
منطقـه وجـود داشـته ولـی مـدت نسـبتا 
طوالنـی از رونـق افتـاده بود کـه طی چند 
سـال اخیـر مجـدداً رونق گرفتـه که جای 
هـای  کوهسـتان  عسـل  دارد.  امیـدواری 
مناطـق هنزا از بهترین عسـل هـای ایران 

است.

سوغات منطقه هنزا
میراث

سرپناهندارم
از  یکـی  فـر«  داوری  »صولـت 
سـاکنان شهر هنزاسـت. روزگارش 
را، در چـادری که در کنار درختان 
سـپری  کـرده،  برپـا  گردویـش 
مـی کنـد. مـی گوید:»تابسـتان و 
زمسـتان در همیـن چـادر زندگی 
مـی کنـم. در کرمان خانه داشـتم. 
را  ام  خانـه  بیمـار شـد.  همسـرم 
فروختـم و خـرج دوا و درمانـش 
کـردم. پول؛ خرج شـد و همسـرم 

هـم از دنیـا رفـت.« داوری ادامـه 
مـی دهد:»بـه هنـزا آمـدم و چادر 
بـرای  اتاقـی  خواسـتم  مـی  زدم. 
خـودم دسـت و پـا کنـم کـه در 

توانـم نیسـت. پـول نـدارم.«   
 داوری فـر، که بـه کار آهنگری 
مشـغول اسـت، مـی گوید:»نمـی 
دانـم متولـد چـه سـالی هسـتم. 
خـدا مـی داند چـه قدر سـن دارم. 
اما هشـتاد سـال را رد کرده ام.  از 
بچگـی آهنگـری مـی کنـم. ایـن 

کار را بایـد از بچگـی شـروع کـرد. 
جـد در جـد آهنگـر بـوده ایـم. در 
ایـن جا داس و وسـایل کشـاورزی 
درسـت مـی کنـم. داس، سـرتبر، 
سـوزن جوالـدوز و... اهالـی بـرای 
تیـز کـردن کلنـگ و چاقـو هـم 
پیـش مـن مـی آینـد. مـن تنهـا 
آهنگـر این منطقه هسـتم. از هنزا 
و روسـتاهای سرهنگر و باغوئیه و... 

مشـتری دارم.« 
آمـد  در  هنزایـی  آهنگـر  ایـن 
خـود را بـرای اداره یـک زندگـی 
و  دانـد  نمـی  کافـی  معمولـی، 
کشـاورزان،  افزاید:»معمـوال  مـی 
در  هسـتند.  آهنگـران  مشـتری 
قدیم کشـاورزی به شـکل سـنتی 
رونـق داشـت. هـر روز بایـد بـرای 
آالت  و  ابـزار  و  گاوآهـن  سـاخت 
کشـاورزی، آهـن می سـاختم. اما 
کـم کـم تراکتـور بـه میـدان آمـد 
و کاسـبی آهنگـری هـم از رونـق 

قبلـی افتـاد.«
منطقـه  آهنگـر  تنهـا  تقاضـای 
هنـزا داشـتن یـک سـرپناه بـرای 
مصون ماندن از سـرمای زمسـتان 

. ست ا
خاکدامنگیر

افـراد دیگـری هـم هسـتند که 

بـه خاطر حـب وطن، سـکونت در 
شـهر و روسـتای خود را بر زندگی 
در هـر جـای دیگری ترجیـح داده 
انـد. هـر کسـی بـرای مانـدن در 
دارد.  نیـاز  بهانـه  بـه  یـک محـل 
کشـاورزی یکی از مشـاغلی اسـت 
که انسـان هـا را پایبنـد یک محل 
مـی کنـد. نمـی دانم شـاید ضرب 
المثل»خـاك؛ دامـن گیر اسـت!« 
کشـاورزی  فرهنـگ  در  ریشـه 
دام  عشـایر  چـون  باشـد.  داشـته 
هـا و چهارپایـان خـود را از ییـالق 
بـه قشـالق و از قشـالق بـه ییالق 
منتقـل مـی کنند و محل پیشـین 
زندگـی خـود تـرك مـی گویند و 
در پـی تـدارك اسـباب زندگی در 
محـل جدید زندگی خود هسـتند. 
امـا کشـاورزان در بهار و زمسـتان 
بـرای  در شـهر و روسـتای خـود 
زراعـی  زمیـن  و  درختـان  تیمـار 
رضایـت  یکجانشـینی  بـه  خـود 
معمریـن  از  یکـی  دهنـد.  مـی 
مقبلـی«  بانو»نبـات  هنـزا،  شـهر 
اسـت. ایـن بانـوی 87 سـاله مـی 
در  مـا  اجـداد  و  آبـا  گوید:»همـه 
هنـزا بـه دنیـا آمـده انـد و همین 
مـا،  والدت  انـد.  مـرده  هـم  جـا 
زندگـی و مردگـی مـان در همین 

اول  از  هـم  مـن  اسـت.  امـالك 
خلقتـم تـا امـروز در همیـن ملک 
ام. هنـزا را خیلـی دوسـت  بـوده 
دارم. در قدیـم کـه بـه کشـاورزی 
مشـغول بودیـم عـدس، جـو، ارزن 

و... مـی کاشـتیم.« 
نبات مقبلی برف سـنگین سـال 
1341 را بـه خوبـی بـه یـاد دارد. 
گویـا ایـن بـرف آن قـدر سـنگین 
بـوده کـه به نوسـتالوژی مشـترك 

مـردم هنـزا تبدیل شـده اسـت. 

وی در توصیـف آن روزهـا مـی 
آمـد.  بـرف  روز  شـبانه  گویـد:»7 
2 متـر بـرف روی هـم جمع شـد. 
شـد.  غیرممکـن  آمدهـا  و  رفـت 
خـدا رحمـت کنـد بـرادرم مرحوم 
علیجـان، خیلـی تنومنـد و قـوی 
مـن  تـا  کـرد  بـاز  را  راه  بـود.  
توانسـتم یک مشـک آب بـه خانه 
بیـاورم. از آردهایـی کـه در خانـه 
ذخیـره کـرده بودیم، اسـتفاده می 

کردیـم.«

گفتوگوبامعمرینشهرهنزا

زندگیومردگیدرباغهایگردو

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.
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حیات

چهره درخشان
 سید علی اکبر صنعتی

بخش 11
پرورشـگاه صنعتـی کرمـان کـه بـه همـت 
حـاج اکبـر صنعتـی در سـال 1295 تاسـیس 
پـرورده  خـود  دامـان  در  را  بزرگانـی  شـده، 
اسـت. یکـی از ایـن بزرگان»سـیدعلی اکبـر 
صنعتـی« اسـت. سـید علـی اکبـر صنعتـی 
نقـاش و مجسـمه سـاز معـروف ایران اسـت. 
کتاب»چهـره هـای درخشـان« نوشـته حبیب 
یوسـف زاده بـه روایـت زندگـی ایـن هنرمند 

شـهیر پرداختـه اسـت؛
بچـه ها اسـم سـیدعلی اکبـر را گذاشـته بودند 
»سـیدعلی اکبر نقـاش« و او کـه از این لقب خیلی 
خوشـحال و راضـی بود، هـر روز در اوقـات بیکاری، 
بچـه هـا را دور خـودش جمع مـی کرد و برایشـان 
نقاشـی می کشـید. گاهی تک درخت پشـت دیوار 
یتیـم خانـه را می کشـید، گاهی کبوتران نشسـته 
بـر بـام یتیـم خانـه را و گاهـی هـم گل هـای الله 

عباسـی توی حیـاط را.
گرفـت،  تصمیـم  حاجـی  سـال،  آن  تابسـتان 
بـا شـروع سـال تحصیلـی بچـه هـا را بـه مدرسـه 
بفرسـتد، امـا علـی اکبـر و خیلـی از بچـه هـای 
یتیـم خانـه بـرای رفتـن بـه مدرسـه یک مشـکل 
داشـتند و آن هـم نداشـتن نـام خانوادگی بـود. به 
خاطـر همیـن، روزی حاجـی مأموران ثبـت احوال 
را بـه یتیـم خانه دعـوت کـرد و از آنان خواسـت تا 
نـام خانوادگـی خـودش- صنعتی  را در شناسـنامه 
بچـه هـا و از جملـه علـی اکبـر، ثبـت کننـد. »آن 
روز در زندگـی مـن روزی فرامـوش نشـدنی بـود، 
روزی کـه مـن سـیدعلی اکبرصنعتـی نـام گرفتم. 
تصـادف روزگار را ببینیـد! مـن هـم نـام آن مـرد 
بـزرگ، یعنـی حاج علی اکبـر صنعتی شـدم، اما او 
کجـا و من کجا!« با شـروع سـال تحصیلی، حاجی 
همـه بچـه هـا را بـه مدرسـه ای در نزدیکـی یتیم 
خانـه فرسـتاد. او خیلـی به با سـواد شـدن بچه ها 
عالقـه داشـت. هدفـش تنهـا نـان و آذوقـه دادن و 
سـیرکردن شـکم بچـه ها نبـود. می خواسـت بچه 
هـا چیز یـاد بگیرنـد و بـرای جامعه خودشـان آدم 
هـای مفیدی شـوند. در مدرسـه، بچه هـا باید همه 
هـوش و حـواس خودشـان را به درس و مشـق می 
سـپردند. بنابراین، برخالف محیـط آزاد یتیم خانه، 
علـی اکبـر فرصـت چندانـی بـرای نقاشـی کـردن 
نداشـت. گاهـی هـم کـه دور از نـگاه معلم نقاشـی 
مـی کـرد، خیلی زود لو می رفـت و از کالس اخراج 
مـی شـد. مدتـی بعـد، همـه در مدرسـه او را بـه 
عنـوان دانـش آمـوزی بازیگـوش و سـر به هـوا می 
شـناختند. »اغلـب مرا به دفتر مدرسـه مـی بردند. 
مدیـر مدرسـه پنـد و انـدرز مـی داد کـه دسـت از 
نقاشـی بکشـم و به درس و مشـق توجـه کنم. من 
هـم بارهـا بـه مدیر و معلـم قـول دادم که نقاشـی 
را بـرای همیشـه کنار بگـذارم؛ امـا فـردای آن روز، 
همـه قـول و قرارهـا را بـه فراموشـی می سـپردم و 
جـرم سـنگین نقاشـی کـردن را تکـرار می کـردم. 
راسـتی کـه دسـت خـودم نبـود. عاملی پنهـان مرا 
بـه سـوی نقش و نقاشـی می کشـاند.« سـال بعد، 
مسـؤوالن مدرسـه شـدت عمـل بیشـتری در برابر 
نافرمانـی هـای علـی اکبر به خـرج دادنـد. هر وقت 
در دسـت او کاغـذی مـی دیدند که رویش نقاشـی 
کشـیده بود، آن را به شـکل کاله شـیپوری درست 
مـی کردنـد و روی سـرش می گذاشـتند و وادارش 
مـی کردنـد که گوشـه حیاط مدرسـه، دو دسـت و 
یـک پایـش را بـاال بگیـرد و مـدت هـا بـی حرکت 
بمانـد. »مدیـر و ناظم مدرسـه خیال مـی کردند با 
ایـن تنبیـه مـرا پیـش بچه هـای مدرسـه خجالت 
زده و رسـوا مـی کننـد! حـال آن کـه در آن اوقات، 
مـن از ایـن کـه شـاگردان مدرسـه دورم حلقه می 
زدند و با دقت به نقاشـی ام که روی سـرم گذاشـته 
بودنـد، نـگاه می کردنـد، در خودم احسـاس غرور و 
لـذت می کردم، راسـتی که چـه فرصت پرغنیمتی 
بـود!« علـی اکبـر در کار نقاشـی خیلـی هـم تنهـا 
نبـود. حاجـی کـه قـدر اسـتعداد او را می دانسـت، 
گاهـی بـه مدرسـه مـی آمـد و از مدیـر و ناظـم و 
معلـم بـه خاطـر بـد رفتـاری بـا علـی اکبـر گالیه 
مـی کـرد و مـی گفـت کـه سـخت گیـری آن هـا 
بـه صالح سـیدعلی اکبر نقـاش نیسـت. او صاحب 
اسـتعدادی خدادادی اسـت. باید او را آزاد بگذارند تا 
اسـتعدادش شـکوفا شـود؛ اما مسـؤوالن مدرسه به 
حـرف های حاجی بـی اعتنا بودند و مرتـب او را به 
دفتـر مدرسـه احضار کـرده و از علی اکبر شـکایت 
مـی کردنـد. البتـه شـاید آن هـا زیـاد هـم تقصیر 
نداشـتند، چون از نقاشـی های علی اکبر اصال سـر 
در نمـی آوردنـد و طـرح هـای او بیـش تـر خطوط 
درهـم و برهمـی بـود که فقـط کاغذ را سـیاه کرده 
بـود و تنهـا خـودش معنـی آن هـا را می دانسـت!

زندگـی جریـان دارد. زندگـی بـا امیـد جریان می یابـد. فرقی هم ندارد کجا باشـد. در 
حاشـیه کویـر، کنار دریـا، لب رودخانه، میـان جنگل یا در دل کوهسـتان ها...

مهـم ایـن اسـت کـه جنبندگانـی در آن جـا کمـر بـه زندگی بسـته انـد. مهم این اسـت 
کـه مردمانـی بـا آواز خـروس از خـواب برخیزنـد و تـا غـروب بـه کار و تـالش و کوشـش 
بپردازنـد. مهـم ایـن اسـت کسـانی کـه در ایـن مـکان هـا زندگـی مـی کننـد دل در گـرو 
محـل زندگـی خـود داشـته باشـند و بـرای آبادانـی آن بکوشـند. و ایـن جـا همـه ایـن ها 
هسـت. هنـزا را مـی گویـم. مردمانـی در دامنـه کـوه هـا زندگـی مـی کنند که مـی گویند 
جـد در جـد کشـاورز بـوده انـد. جد در جـد در همین جا به دنیا آمـده، زندگی کرده و مـرده اند. درختان 
گـردوی چنـد صـد سـاله شـاهد چنـد نسـل اوالد بشـر بـوده انـد. چنـد ده سـال یـک بـار صاحبان شـان 
عـوض شـده انـد و فرزنـدان جایگزیـن پـدران و مادران شـده انـد. درختان بـوده اند و صاحبان شـان! 
همـه هـم گردوهـا را رهـا نکـرده اند و در شـهر رها نشـده اند. بسـیاری از مـردم هنـزا در زادگاه خود 
مانـده انـد و بـا کـوه و درخـت و خاک و رودخانه اش خو گرفته اند. هر کدام به کاری مشـغول هسـتند. 

مـواردی را کـه در ایـن نوشـتار آورده ام نمونـه هایـی از ایـن دسـت آدم ها هسـتند.

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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محیط زیست

آشنایی

الک پشت سبز 
  Chelonia mydas  :نام علمی

Green Turtle  :نام انگلیسی
کاسـه آن به شـکل بیضي و گود اسـت 
کـه پهنایـش 80 درصـد طـول آن مـي 
باشـد. طـول کاسـه 80- 150 سـانتیمتر 

اسـت. سـر کوچک اسـت.
شـبیه  پاییـن  هـاي  آرواره  هـاي  لبـه 
بـه دنـدان و آرواره بـاال بـر روي سـطح 
داخلـي داراي خطـوط برجسـته و قـوي 
یـا  سـیاه  رنـگ  بـه  .الك پشـتي  اسـت 
مـي  تیـره  اي  قهـوه  بـه  مایـل  زیتونـي 
باشـد. الك پشـت سـبز بالـغ اصـوال علف 
خـوار بـوده و از گیاهـان دریایـي، جلبک 
هـاي مختلـف و بـرگ حـرا تغذیـه مـی 
کنـد و لـذا اوقـات زیـادي را در نزدیکـي 
سـواحل مـي گذراننـد. ولـي نابالـغ هـاي 
ایـن الك پشـت ها تـا حد زیادي گوشـت 
خوارنـد و از نـرم تنان. سـخت پوسـتان و 

اسـفنجها تغذیـه مـي کننـد.

در  سـبز  الك پشـت  گـذاري  تخـم 
کارشناسـان  سـابق  در  را  هرمـز  جزیـره 

انـد. داده  گـزارش  زیسـت  محیـط 
در سـواحل مختلف ایـران تخم گذاري  
الك پشـت هـاي سـبز اتفاق مـی افتد که 
عمـده تریـن آن در منطقه اهـرم و کیش 

بوده اسـت.
پشـت  الك  گونـه  ایـن  هـای  خـم 
سـفید، کـروی اسـت و قطـر آنهـا حـدود 
4/5 سـانتیمتر و 38 گـرم وزن دارد. انـه 
سـازی آنهـا بـه طـور عمـده از اسـفند تا 
اواخـر اردیبهشـت ماه اسـت و ایـن عمل 
معمـوال در طـول شـب انجـام مـی شـود. 
اصـوال مـاده هـا سـواحل شـنی و ماسـه 
ای را بـرای النـه سـازی وتخـم گـذاری 
انتخـاب مـی کننـد. ممکن اسـت در یک 
فصـل تعـداد 2 تـا 3 النه درسـاحل ایجاد 

 . کنند
 الك پشـت سبز  نوعی الك پشت آبزی 
اسـت کـه در آبهـای گرمسـیری از خلیج 
فـارس و دریـای عمـان تـا اقیانوس هـای 
از  می کنـد.  زندگـی  اطلـس  و  آرام 
در  »آی یوسـی اِن«  بنـدی  طبقـه  نظـر 
دارد.  قـرار  انقـراض  حـال  در  گونه هـای 
ایـن گونـه از الکپشـت ها برای زیسـت بوم 
موجـودات  عنـوان  بـه  و  هسـتند  مفیـد 
شـمار  بـه  دریـا  زیسـت بوم  پاك کننـده 
از  را  سـواحل  آلودگی هـای  و  می رونـد 

می برنـد. بیـن 
گونـه   8 دریایـی  از الك پشـت هـای   
در جهـان شناسـایی شـده کـه در آبهـای 
ایـران مشـاهده 5 گونـه از آنهـا گـزارش 
گردیـده اسـت و در آبهـای پـارك ملـی 
الك پشـت  گونـه  دو  بنـد  نـای  دریایـی 
نـوك عقابی و سـبز از خانواده الك پشـت 

هـای دریایـی وجـود دارنـد.
الك پشـت سـبز  دارای جمعیـت قابـل 
توجهـی در آبهای سـاحلی منطقـه نایبند 

ست. ا
هـر چند کـه سـواحل ماسـه ای خلیج 
نـای بنـد و سـواحل جنوبی پـارك جهت 
ایـن الك پشـت مناسـب  تخـم گـذاری 
اسـت اما تاکنون گزارشـی مبنـی بر تخم 
گـذاری ایـن الکپشـت در ایـن سـواحل 
ثبـت نگردیـده اسـت. الك پشـت سـبز 
در فهرسـت سـرخ حیوانـات در معـرض 
تهدیـد اتحادیـه جهانی حفاظـت از منابع 
طبیعـی )IUCN( قـرار دارد و بـا عنوان 
 Endangerd )EN( در خطـر انقـراض

معرفی شـده اسـت.

یکـی از چالش هـای حفاظت از 
گونـه هـای الك پشـتی در ایران، 
خریـد و فـروش تخم آن ها اسـت 
کـه اغلب بـه دلیل ناآگاهـی و فقر 
صـورت  محلـی  و  بومـی  جوامـع 
حـل  بـرای  حـاال  پذیـرد.  مـی 
دفتـر  کارشناسـان  معضـل،  ایـن 
زیسـت بوم هـای دریایی سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت دسـت به 
دسـت هـم داده اند و بـا تخصیص 
مبلغـی از حسـاب شـخصی خود و 
پرداخـت آن بـه خانـواده نگهبـان 
تـا  الك پشـت سـبز در تالشـند 
سـاحل لیپار در اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان را تبدیـل بـه نقطـه 
ای امـن بـرای تخـم گـذاری الك 

پشـت هـای سـبز کنند.
داود میرشـکار - مدیـرکل دفتر 
سـازمان  دریایـی  زیسـت بوم های 
حفاظـت محیـط زیسـت بـا اعالم 
ایـن خبـر   گفـت :»کارشناسـان 
دفتـر زیسـت بـوم هـای دریایـی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
پـس از گفتگـو و آمـوزش خانواده 
سـاکن در مجـاورت محـل تخـم 
سـبز  هـای  پشـت  الك  گـذاری 
سـاحل لیپـار اسـتان سیسـتان و 
خانـواده  اعضـای  از  بلوچسـتان، 
دریافـت  ازای  بـه  تـا  خواسـتند 
سـمت  از  مبلغـی  ماهیانـه 
کارشناسـان ایـن دفتـر، مراقبت از 
الك پشـت های سـبز و تخم های 
آن هـا طـی دوران تخم گـذاری را 

بـر عهـده گیرنـد.«

بـر  تاکیـد  ضمـن  میرشـکار 
ضـرورت آمـوزش، همچنیـن رفع 
نیازهـای معیشـتی جامعـه محلی 
و بومـی و بهـره گیـری از ظرفیـت 
هـای آنـان بـرای حفاظـت بهتر از 
محیـط زیسـت، گفت:»ایـن اقدام 
در کنار سـایر اقدامـات حفاظتی و 
فنـی و تخصصـی منجـر بـه حفظ 
گونـه مهـم الك پشـت سـبز در 

ایـران شـود.«
او در خصـوص شـرایط جهانـی 
الك پشـت هـا نیـز بـا یـادآوری 
ایـن موضـوع کـه هفـت گونـه از 
هشـت گونـه الك پشـت دریایـی 
شناسـایی شـده جهان در لیسـت 
قرمـز اتحادیـه جهانـی حفاظت از 
دارنـد،  قـرار   )IUCN( طبیعـت 
نیـز گفـت:»آب های خلیـج فارس 
میزبـان پنـج گونـه آن هـا شـامل 
الك  سـبز،  دریایـی  پشـت  الك 
پشـت دریایـی منقار عقابـی، الك 
پشـت دریایـی سـرخ، الك پشـت 
پشـت  الك  و  زیتونـی  دریایـی 
دریایـی چرمـی و سـواحل جنوبی 
ایـران میزبـان دو گونه الك پشـت 
منقـار عقابـی و الك پشـت سـبز 
جهـت النـه گزینی و تخـم گذاری 

است.«
بـه گفتـه میرشـکار، مهم تریـن 
و  گزینـی  النـه  هـای  مـکان 
الك  از  گونـه  دو  ایـن  زادآوری 
پشـت های دریایـی در پارك ملی 
دیـر - نخیلـو و منطقـه حفاظـت 
شـده منـد، پـارك ملـی نـای بند، 

خـارك،  وحـش  حیـات  پناهـگاه 
پناهـگاه حیـات وحـش هندورابی، 
شـیدور،  وحـش  حیـات  پناهـگاه 
منطقـه حفاظت شـده جزایر فارور 
و جزایـری ماننـد جزیـره هرمـز، 
الرك، قشـم، کیـش، نخیلـو و ام 

الگـرم و ابوموسـی قـرار دارد.
ایـن مسـئول دفتـر زیسـت بوم 
حفاظـت  سـازمان  دریایـی  هـای 
محیـط زیسـت اشـاره ای هـم بـه 
آینـده نامعلـوم الك پشـت هـای 
سـبز به دالیـل متعـددی همچون 
برداشـت تخـم و صیـد بـی رویـه 
حـال  کـرد:»در  اضافـه  و  داشـت 
حاضـر الك پشـت هـای سـبز در 
فهرست سـرخ حیوانات در معرض 
تهدیـد اتحادیه جهانـی حفاظت از 
گرفتـه  قـرار   )IUCN( طبیعـت 
انـد و احتمـال مـی رود طـی قرن 
جـاری نسـل آن هـا در اغلب نقاط 

دنیـا منقرض شـوند.«
او اشـاره ای هم به نرخ زادآوری 
پاییـن ایـن گونه داشـت و گفت:» 
بـه همیـن دلیـل، جبـران تلفـات 
ناشـی از فعالیت های انسانی برای 
حفظ چرخه زیسـتی ایـن گونه ها 

بسـیار سـخت است.«
آنطـور که میرشـکار مـی گوید، 
بـا توجـه بـه بازماندگـی کـم تخم 
هـای الك پشـتان دریایـی، حدود 
یـک تـا دو درصـد از نـوزادان بـه 
الك پشـت بالـغ تبدیـل شـده و 
جهـت زادآوری مجدد به زیسـتگاه 
خودشـان بـاز مـی گردنـد و از این 

ضـرورت  یـک  هـا  آن  حفـظ  رو 
هـای  گفتـه  اسـت.طبق  اساسـی 
مدیـرکل دفتـر زیسـت بـوم هـای 
دریایـی سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت، مضـاف بر عوامـل طبیعی 
تهدید کننده جمعیت الك پشـت 
هـا، آلودگـی هـای نفتـی، تخلیـه 
زباله در سـواحل، صیـد غیر مجاز، 
فاضـالب هـای شـهری، سـاخت و 
سـاز در سـواحل، تـردد شـناورها، 
منابـع،  اکتشـاف  جهـت  انفجـار 
آلودگی حرارتی، بـه دام افتادن در 
تورهـای صیادی، تخریب آبسـنگ 
هـای مرجانـی، پدیده ذوب شـدن 
یخ های قطبی، فرسـایش سـواحل 
و مانورهـای نظامـی دریایـی نیـز 
بـه عنـوان عوامـل تهدیـد کننـده 
انسـانی، حفظ نسـل الك پشـتان 

دریایـی را دشـوار کـرده اسـت.
هـا  الك پشـت  از  گونـه  ایـن 
هـای گرمسـیری سراسـر  آب  در 
تـا  و  کننـد  مـی  زندگـی  جهـان 
کنـون دو جمعیـت مجـزا آن هـا 
در آب هـای اقیانوس آرام و اطلس 
شناسـایی شـده اند. الکپشت های 
سـبز در خلیـج فـارس و دریـای 

عمـان نیـز زندگـی می کننـد. در 
سـواحل جنوبی ایـران بیش از 50 
زیسـتگاه اصلـی برای الك پشـت 
هـای دریایی وجـود دارد که محل 
چـرا، جفـت گیـری و تخـم ریزی 
آن هاسـت تـا جایـی که بر اسـاس 
نتایـج بـه دسـت آمده الك پشـت 
سـبز و الك پشـت پـوزه عقابـی 
بیشـترین تعـداد النه سـازی یا به 
بیـان دیگـر بیشـترین مناطق النه 
سـازی و تخم گـذاری در ایـران را 

بـه خـود اختصـاص داده انـد.
الك پشـت سـبز دریایـی بالـغ 
تغذیـه  دریایـی  علـف  از  عمومـاً 
مـی کنـد و بـه گونـه ای بـا هرس 
کـردن کـف دریـا از رشـد بی  رویه 
جلبـک هـا جلوگیـری مـی کنـد. 
ایـن گونـه از الك پشـت ها بـرای 
بـه  و  هسـتند  مفیـد  زیسـت بوم 
پاك کننـده  موجـودات  عنـوان 
زیسـت بوم دریـا به شـمار می روند 
از  را  سـواحل  آلودگی هـای  و 
سـبز  پشـت  می برنـد. الك  بیـن 
از  بـا خـوردن گونه هـای دریایـی 
جمله عـروس دریایـی جمعیت رو 
بـه افزایش آنها را کنتـرل می کند.

از نظـر طبقـه بنـدی اتحادیـه 
طبیعـت  از  حفاظـت  جهانـی 
)IUCN( این گونه از الك پشـت 
در لیسـت قرمز گونه هـای در حال 
انقـراض قـرار دارد. در بسـیاری از 
کشـورها شـکار ایـن الك پشـت و 
اسـتفاده از تخـم هـای آن ممنوع 
و یـا محـدود شـده اسـت. بـا ایـن 
حـال این گونه از الك پشـت ها به 
دالیـل مختلـف از قبیـل آلودگـی 
پیشـرفت  زیسـت،  محیـط  هـای 
سـاخت و سـاز در مناطق ساحلی، 
صیـد در تورهـای ماهـی و میگـو 
و بیمـاری هـای مختلـف در خطر 

انقـراض هسـتند.
حداکثـر  سـبز  الك پشـت  هـر 
120 تخـم می گـذارد امـا تنهـا دو 
درصـد از تخم هـا بـه بلوغ رسـیده 
و شـانس زندگـی پیـدا می کننـد. 
بیشـترین حضور الك پشـت سبز 
بـرای تغذیـه یـا تخـم گـذاری در 
سـواحل شـنی و ماسـه ای شـرق 
کچـو،  مناطـق  جملـه  از  چابهـار 
سـواحل  و  گواتـر  بریـس،  لیپـار، 
غربـی بنـدر کنـارك شـامل تُنگ 

و پُـزم اسـت.

لیپار
ساحلیامنبرایالکپشتسبز

یکخانوادهسیستانی،مسئولحفاظتازتخمهای
گونههایالکپشتاینمنطقهشدند

شـهرام ناظـری خواننـده پـرآوازه ایران 
مـی گویـد وقتـی مـی بینیـم بـا گذشـت 
سـال هـا چقـدر مناظـر کشـورمان تغییر 
کـرده و ُخشکسـالی همه جا را فـرا گرفته 
دچـار افسـردگی مـی شـویم ، واقعـا بایـد 
بـرای ایـن فجایـع محیط زیسـتی اشـک 

. یخت ر
بـه گزارش ایرنا ، اسـتاد صاحب سـبک 
از نمایشـگاه  بازدیـد  از  ایرانـی پـس  آواز 
عکـس ›ایـران از چشـم هـای همـا‹ ، آثار 
عکاسـی  کـه  سوئیسـی  ژرسـتر  جـورج 
هوایـی از نقاط مختلف کشـورمان در دهه 
50 اسـت افـزود : بـا دیدن ایـن عکس ها 
انسـان متاسـف می شـود که چـرا ما همه 
آثـار تاریخـی و محیـط زیسـت را از بیـن 

بریم. مـی 
 وی در سـخنان خـود نسـبت بـه بـرج 
سـازی بـی رویـه و رعایـت نشـدن اصـول 
شهرسـازی در پایتخـت ایران انتقـاد کرد.

بنیـاد  عمومـی  روابـط  گـزارش   بـه   
آفرینـش هـای هنـری نیـاوران ناظری که 

بـا همراهی سـید عبـاس سـجادی رییس 
مجموعـه  ایـن  از  نیـاوران  فرهنگسـرای 
عکـس بازدیـد کـرد اظهـار داشـت: ایـن 
عکس ها نشـان دهنـده عظمت و حقیقت 

تمـدن ایـران زمیـن اسـت.
برتـر آسـیا   صاحـب عنـوان هنرمنـد 
›آب  ازنمایشـگاه  بازدیـد  در  همچنیـن 
حیـات‹ مجموعـه ای از نقاشـی-خط های 
نیـر مصـری پـور کـه در همیـن مجموعه 
برپـا اسـت بـا بیـان اینکـه ادبیـات، مـادر 
هنرمنـد  یـک  گفـت:  هنرهاسـت  همـه 
بـا  یـا موسـیقی دان  و  نقـاش   ، خطـاط 
داشـتن دانـش درحـوزه ادبیات مـی تواند 
آثـار هنـری مانـدگاری بـه جامعـه عرضه 

  . ید نما
ناظـری افـزود: درموسـیقی مـا اسـاتید 
تـک نواز بسـیار داشـته ایـم که آثارشـان 
ماندگارشـده اسـت ،اسـاتیدی چون جلیل 
درحـوزه  کـه  کسـائی  حسـن  و  شـهناز 
اطالعـات  و  بودنـد  قـوی  بسـیار  ادبیـات 
زیادی داشـته اند. اسـتاد موسـیقی مقامی 

ایـران دربـاره آثـار نیرمصـری پـور عنوان 
داشـت: مشـخص اسـت کـه صاحـب این 
آثـار بـا حـس درون و دلـش کارمـی کند.

بینـش ،تفکـر و احسـاس عمیـق هنرمند 
درآثـار و سـوژه های انتخاب شـده بسـیار 
ایـن  اینکـه  بـه  ،بـا توجـه  جالـب اسـت 
هنرمنـد عنـوان داشـته اسـت بـرای خلق 
ایـن آثار از صـدای من الهام گرفته اسـت.

 ناظـری افزود:بـرای مـن بسـیاردلگرم 
زیـرا  اسـت  خوشـحالی  باعـث  و  کننـده 
احسـاس مـی کنـم چـراغ هنـر و ادبیـات 
روشـن  جاهایـی  در  و  نشـده  خامـوش 
اسـت ،امیـدوارم ایـن هنرمند بـا توجه به 
راهی کـه انتخاب کـرده آینده درخشـانی 

باشـد.   درانتظـارش 
21 تابلو نقاشـی خـط از نیر مصری پور 
بـه مناسـبت روز موالنـا در فرهنگسـرای 
نیـاوران دایر شـد کـه درتمامـی تابلوها از 
اشـعار موالنـا یک مصرع با خط نسـتعلیق 
کار شـده و همه اشـعاری اسـت که شهرام 
ناظـری آنهـا را خوانـده اسـت و خطـاط 

اذعـان داشـته کـه با شـنیدن صـدای این 
خواننده نامـی، تابلوهای مزبـور را طراحی 

کرده اسـت. 
اسـتاد صاحـب سـبک آواز و موسـیقی 
نیـاوران  فرهنگسـرای  دربـاره  سـنتی 
هنـری  فضـای  داد:  نظـر  چنیـن  نیـز 
فرهنگسـرای نیـاوران بـا انسـان حرف می 
زنـد ،حتـی اگـر مدیریـت ایـن مجموعـه 
بـه شـخصی غیـر متخصص سـپرده شـود 

ایـن فضای هنـری بـه او اجـازه نمی دهد 
فعالیـت هـای غیر فرهنگی ،هنـری دراین 
کـه  ولـی خوشـحالم  شـود  اجـرا  مـکان 
امـروز شـاهدیم مدیریـت این فرهنگسـرا 
بـه عهده کسـی اسـت کـه خود بـه حوزه 

فرهنـگ ،هنـر و ادبیـات آشـنا اسـت.
ازمدیریـت  مـا  انتظـار  افـزود:  ناظـری 
فرهنگسـرای نیاوران این اسـت که چنین 
نمایشـگاه هایی دراین سـطح برپـا نمایند.

شهرام ناظری: 

باید به حال محیط زیست گریست

 خبر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139360319012013326هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض  متقاضی خانم بتول کریمـی راد فرزند 
محمدعلی بشـماره شناسـنامه 7 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 853 مترمربع پالك 3 فرعی از 2549 
اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان مکـی آبـاد بلوار حمـزه 15 خریـداری از مالک رسـمی آقای محمدمهـدی نظری مکی 
آبـادی محـرز گردیـده اسـت . لـذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/26    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/08/11   

م الف 567  رئیس ثبت اسناد و امالك -  عباس ملکی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبابخانـه دارای پـالك 2003 فرعـی از 3 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالك 3 اصلـی بـه مسـاحت 332/9 
مترمربع واقع در شـیخ آباد شـهر کهنوج قطعه یک بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای امیرسـعیدی مالکی باسـتناد 
رای شـماره 139560319002001861- 1395/04/14 هیـات مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقـای حمیـد حمزئی فرزند 
علـی قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفتـه و نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک مورخه 
1395/06/08 آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه 
مورخـه 1395/08/18 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا به مالکیـن و مجاورین رقبه فوق اخطـار میگردد که درموعـد مقرر در محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچه کسـی از مجاوریـن برحدود و 
حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبـت و مـاده 86 اصالحی پس از تنظیم صورتجلسـه تحدیـدی اعتراض خود 
را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف مدت 30 روز دادخواسـت بـه راجع ذیصالح قضایـی تقدیم نماید و گواهی دادخواسـت مربوطـه را به این 

اداره ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: یکشنبه 1395/07/25
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گود ورزش

خبر
رضا عبدالرشیدی:

دوره های دانش افزایی 
اولویت اول کمیته آموزش 
هیات فوتبال استان است

رضـا عبدالرشـیدی در گفـت گو بـا پایگاه 
اطـالع رسـانی هیـات فوتبـال اسـتان کرمان 
و  فوتبـال  داوران  و  مربیـان  کیفـی  سـطح 
فوتسـال اسـتان را مطلـوب ارزیابـی کـرد و 
ارتقـاء مـدرك مربیگـری مربیـان و  افـزود: 
داوران فوتبـال و فوتسـال اسـتان بـه عنـوان 
اولویـت هـای بعـدی در دسـتور کار کمیتـه 

آمـوزش هیـات اسـتان مـی باشـد.
وی ادامـه داد: اعتقـاد ما در کمیته آموزش 
هیـات فوتبال اسـتان بر این اسـت که  حتی  
اگر تماشـاگران  نیـز با  دانـش روز مربیگری 
و داوری )هرچنـد کـم ( آشـنا باشـند،  مـی 

تواننـد به پیشـرفت فوتبال کمـک کنند.
او اضافـه کـرد: ایـن مهم  بـرای خانواده ها 
هـم صـدق میکند ومطمئنا  آشـنایی بیشـتر 
جامعـه بـا مبانـی مربیگـری موجب تسـریع 

پیشـرفت فوتبـال خواهـد بود .
فوتبـال  هیـات  آمـوزش  کمیتـه  رییـس 
اعتقـاد  کـرد:  خاطرنشـان  کرمـان  اسـتان 
بازیکنـان مـا در تمـام سـطوح اگـر  داریـم 
اطالعاتـی از قوانیـن جدیـد داوری و اصـول 
مربیگـری داشـته باشـند بـه پیشـرفت آنهـا 
کمـک میکنـد. عبدالرشـیدی نقـش کالس 
هـای توجیهـی و دانش افزایی  بـرای مربیان 
مهـم  بسـیار  را  اسـتان  فوتسـال  و  فوتبـال 
عنـوان کـرد و افـزود: کالس هـای توجیهـی 
و دانـش افزایـی  در درجـه  اهمیت  بسـزایی 

دارد. قـرار 
اسـتان  فوتبـال  پیشکسـوت  مربـی  ایـن 
ادامـه داد:  بـه همیـن دلیـل بر اسـاس تفکر 
جدیـد کمیتـه آمـوزش فدراسـیون  فوتبـال 
ادامـه فعالیـت مربیـان در فوتبـال وفوتسـال 
و نیـز شـرکت در دوره هـای ارتقـاء مربیـان 
دانـش  کالسـهای  در  شـرکت  بـه  منـوط 
افزایـی اسـت. عبدالرشـیدی از برگـزاری دو 
دوره دانـش افزایـی بـرای مربیـان فوتبـال و 
فوتسـال در سـال جـاری خبـر داد و افـزود: 
کمیتـه آموزش هیـات فوتبال اسـتان کرمان 
در نظـر دارد از سـال آینـده  چهـار کالس 
افزایـی در طـول سـال بـرای تمـام  دانـش 
مربیـان درکلیـه سـطوح برگزار کنـد. رییس 
کمیتـه آموزش هیـات فوتبال اسـتان کرمان 
در ادامـه گـپ و گفت با پایگاه اطالع رسـانی 
KPFA  رویکـرد جدیـد کمیتـه آمـوزش 
این هیات را اسـتفاده از پتانسـیل شهرستانها 
و  برگـزاری کالسـها  عنـوان کـرد   جهـت 
افـزود: ایـن مهـم در راسـتای ارتقـاء سـطح 
علمی داوران و مربیان  شهرسـتانهای اسـتان 
انجـام خواهـد شـد. وی خاطرنشـان کرد که 
هیـأت فوتبـال شهرسـتانها سـهم به سـزایی 
دارنـد.  اسـتان  فوتبـال  تعالـی  و  رشـد  در 
رضـا عبدالرشـیدی خاطرنشـان کـرد: تجربه 
اینجانـب بـه عنوان مربی با 28 سـال سـابقه  
فعالیـت در ایـن حرفـه  کـه تمـام دوره های 
مربیگـری و کالس هـای دانـش افزایی را زیر 
نظـر  مدرسـان بیـن المللـی وفیفـا و کمیته 
جهانـی المپیـک در رشـته هـای فوتبـال و 
فوتسـال گذرانـده ام بـر این اسـت که کالس 
هـای توجیهـی و دانـش افزایـی در پیشـبرد 
حرفـه مربیگـری می تواند تاثیرگذارتر باشـد.

در تقویـم ایرانی 
امـروز مصـادف بـا 
آغـاز هفتـه تربیت 
بدنـی اسـت. هفته 
تربیـت بدنـی همه 
مهـر   26 از  سـاله 
تـا دوم آبـان بـه منظـور آشـنایی 
اثـرات  و  اهمیـت  بـا  جامعـه 
کاربـرد ورزش در زندگـی فـردی 
و  توسـعه  و  اشـاعه  اجتماعـی،  و 
ترویـج ورزش در خانه و خانواده و 
هدایت و ارشـاد جامعـه به ورزش 
هـای همگانـی برگـزار می شـود. 
اساسـی  قانـون  سـوم  اصـل 
جمهوری اسـالمی ایـران به دلیل 
و  بدنـی  تربیـت  مقولـه  اهمیـت 
ورزش در زندگـی روزمـره مـردم، 
بـر لزوم توسـعه آن در بیـن آحاد 
مـردم تأکید کرده اسـت، به گونه 
ورزش،  گسـترش  بـرای  کـه  ای 
سـازمان  شـامل:  تشـکیالتی 
ملـی  کمیتـه  بدنـی،  تربیـت 
المپیـک، فدراسـیون هـا و هیـأت 
ورزشـی، تربیـت بدنـی وزارتخانه 
هـای آمـوزش و پـرورش، علـوم، 

تحقیقـات و فنـاوری، کار و امـور 
و  مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی، 
غیـره شـکل گرفتـه انـد. از جمله 
مهمتریـن وظایـف این تشـکیالت 
ورزشـی، فراگیـر کـردن ورزش و 
بـرای تحقـق  ایجـاد زمینـه الزم 
برنامـه ورزش بـرای همـه اسـت.

عنـوان  بـه  کرمـان  اسـتان 
پهناورتریـن اسـتان ایـران نزدیک 
بـه 3 مـاه اسـت کـه ازاسـتعفای 
مدیـر  نیـا،  محمـودی  محمـود 
کل سـابق اداره ورزش و جوانـان 
اسـتان کرمـان مـی گـذرد و در 
نیمـی از ایـن سـه مـاه، اداره این 
نهاد حسـاس و مهـم برعهده دیبا 
کالنتری در سـمت سرپرسـت آن 

بـوده اسـت. 
در حالـی کـه دولـت یازدهـم 
را  خـود  عمـر  ماههـای  آخریـن 
سـپری مـی کنـد، ورزش کرمان 
را  خـود  روزهـای  بدتریـن  نیـز 
پشـت سـر می گـذارد، از 29 تیر 
کـه محمـودی نیا از سـمت خود 
بـه دالیلـی کـه بارهـا گفتیـم و 
نوشـتیم و تکـرار آنهـا هیـچ ثمـر 

و فایـده ای نـدارد، حـرف هـا و 
حدیـث هـای زیـادی بـرای مدیر 
جدیـد گفتـه شـد و هـزاران نفـر 
خـود را فـرد الیـق بـرای تصدی 
این سـمت دانسـتند، اما تا لحظه 
همـه  یادداشـت  ایـن  نـگارش 
بـود  و تصـورات  در حـد شـایعه 
و همچنـان ایـن اداره بـی مدیـر 
سرپرسـت  گذرانـد.  مـی  روزگار 
جدیـد هـم کـه گمـان مـی شـد 
مخالفـت  از  خیلـی  واسـطه  بـه 
هـا و حداقـل بـرای نشـان دادن 
بـا  را  کار  خـود،  هـای  لیاقـت 
را  کارهـا  و  دهـد  انجـام  قـدرت 
در  ببـرد،  جلـو  پیـش  از  بهتـر 
همـان روزهای آغازیـن فعالیتش 
هـای  انتصـاب  و  برکنـاری  بـا  و 
شـتاب زده و کارشناسـی نشـده 
و  حضـور  و  مطبوعـش  اداره  در 
اطـالع رسـانی بسـیارکمرنگ این 
اداره در مراسـم هـا و همایش ها 
و مسـابقات و غیـره و بخصـوص 
در مراسـم تقدیـر از پارالمپیکـی 
هـا در بـاغ فتـح آباد ، نشـان داد 
حـرف هـای زیـادی بـرای گفتن 

ایـن  در  تصـدی  بـرای  و  نـدارد 
کار خیلـی مناسـب نیسـت و باید 
بـرای این پسـت فکرهـای جدید 

. د کر
امسـال در حالـی هفتـه تربیت 
بدنـی را آغـاز می کنیـم که هیچ 
کارهـای  و  اقدامـات  از  خبـری 
احتمالـی ایـن اداره در ایـن هفته 
حداقـل  یـا  و  نیسـت  و  نبـوده 
مـن خبرنـگار از آن بـی اطالعـم 
کـه در هـر دو صـورت بایـد بـه 
آن خـرده گرفـت. چـرا کـه اگـر 
بـرای  مراسـمی  و  برنامـه  هیـچ 
نشـر  و  هفتـه  ایـن  بزرگداشـت 
جامعـه  سـازی  سـالم  و  ورزش 

پیـش بینـی نشـده، اصـل سـوم 
قانـون اساسـی و اهمیـت مقولـه 
تربیـت بدنـی را فرامـوش کـرده 
ایـم و بـر آن مهـر بـی اعتنایـی 
زده ایـم  کـه مایـه تاسـف اسـت 
و اگـر برنامـه هایی تدارك شـده 
و اطـالع رسـانی مناسـبی انجـام 
شـده کـه باز هـم ایـراد بـر اداره 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمان و 
روابـط عمومی آن وارد اسـت که 
چـرا در بـی خبری محـض پیش 

مـی رویـد!؟
در هـر حـال و در صورتـی کـه 
سـالمت روانـی و روحـی جامعـه 
مختلـف  طـرق  از  روز  هـر  مـا 

و  گرفتـه  قـرار  خطـر  درمعـرض 
بـه سـبب رشـد زندگی ماشـینی 
انـواع بیماریها سـالمتی انسـان را 
تهدیـد مـی کنـد ، الزم اسـت تـا 
بـا تنوع بخشـیدن و ایجـاد انگیزه 
مـردم  مختلـف  اقشـار  بیـن  در 
آنهـا را بـه سـمت و سـوی ورزش 
سـوق داده و نشـاط و شـادابی را  
کـه الزمـه تکاپـو و پیشـرفت هـر 
مجموعـه ای اسـت را بـه ارمغـان 
بیاوریـم. امـری کـه بـه نظـر مـی 
رسـد متاسـفانه در ورزش اسـتان 
کرمـان به بوته فراموشـی و همان 
جملـه معرف»ولش کن «سـپرده 

است. شـده 

بهبهانهآغازهفتهتربیتبدنی

ورزشکرمانرو»ولشکن«

هادی کاربخش
هفتـه دهم لیگ دسـته یک ایـران جام 
آزادگان عصـر دیـروز بـا تسـاوی نماینـده 
کرمـان و بـرد شـیرین مس رفسـنجان به 

پایان رسـید. 
مـس کرمـان کـه بـه خـرم آبـاد سـفر 
کـرده بـود، در مقابـل خیبـر این شـهر به 
تسـاوی بـدون گل دسـت یافـت و بـا 13 
امتیـاز در همـان رتبـه 10 جـدول باقـی 
مانـد. مـس کـه بـا ترکیـب رضـا حیدری 
- محمدرضـا زینـا خیری-مجیـد ایوبی - 
احمـد زنده روح - مهدی دغاغله- فرشـید 
علـی زاده - میـالد پورصـف شـکن-  امیر 
حسـین عسـگری - سـجاد اژدر- وحیـد 
اسـماعیل بیگـی و علـی ابراهیمـی بـازی 

مـی کـرد در مقابـل تیـم رده 14 کـه از 
دقیقـه 81 ، 10 نفـره بـازی می کـرد، در 
یـک بـازی متعـادل کـه دو تیـم فرصـت 
هـای پراکنـده ای بـرای گل زدن داشـتند 
بـا تسـاوی بـدون گل امتیازات را تقسـیم 

کردند. 
هـای  بـازی  نتیجـه  مهمتریـن  امـا 
جایـی  داد،  روی  رفسـنجان  در  دیـروز 
کـه تیـم سـوم جـدول مقابـل تیـم رده 
را  و شـگفتی هفتـه  16شکسـت خـورد 
شـهرآورد  کـه  بـازی  ایـن  در  زد.  رقـم 
اول  فصـل  نیـم  در  آخراسـتان  و  سـوم 
کـرووات  مربـی  دو  تقابـل  همچنیـن  و 
محسـوب مـی شـد، تیـم متحـول شـده 
مـس رفسـنجان بـا بـرد 3-0 مقابل گل 

گهـر سـیرجان، بـه سـه امتیـاز بـاارزش 
ایـن بـازی دسـت یافـت امـا جایگاهـش 
مسـابقات  ایـن  تیمـی   18 جـدول  در 
عـوض نشـد و همچنـان در همـان رتبـه 
16 باقـی مانـد. گل هـای رفسـنجانی ها 
را در ایـن بـازی، آرمـان رمضانـی، جواد 
رمضانـی و امیـر تیـزرو در دقایـق 4، 6 
اینکـه  ضمـن  رسـاندند.  ثمـر  بـه  و76 
تیـم گل گهرسـیرجان دومیـن شکسـت 
 4 رده  بـه  و  تجربـه  را  خـود  متوالـی 

سـقوط کـرد. 
  در سـایر بـازی هـا تیـم صدرنشـین 
سـپید رود رشـت در حالی که تـا لحظات 
پایانـی با تک گل سـید هادی موسـوی از 
فـوالد یزد پیش بـود اما دقیقـه 92 یزدی 
هـا از روی نقطـه پنالتی کار را به تسـاوی 
کشـاندند و خونه بـه خونه بابل نیـز با برد 
پـر گل 3بر0 مقابل نفت مسـجد سـلیمان 
توانسـت در روز شکسـت اکسـین و گل 
گهرسـیرحان بـه رده دوم جـدول صعـود 

کنـد و در جمـع مدعیـان قـرار گیرد.
توانسـتند  هـم  مهابـادی  شـاگردان 
تیـم مدعـی اکسـین البـرز را بـا یـک گل 
شکسـت دهند تا نیمکـت آلومینیوم برای 
مهابـادی محکـم تـر شـود ضمـن اینکـه 
ملـوان بنـدر انزلـی موفق شـد بـا یک گل 
نسـاجی را شکسـت دهـد و جایـگاه ایـن 

تیـم را در رده پنجـم جـدول بگیـرد.

فجرسپاسـی  تهـران-  بـادران  دیـدار 
شـیراز در حالـی کـه بـا برتری محسـوس 
شـاگردان میثاقیـان دنبـال مـی شـد در 
لحظـات پایانـی تیم برتر میـدان به حقش 
رسـید و رسـتگاری بـا گلی کـه دقیقه 96 
بـه ثمـر رسـاند نیمکـت بـادران را بـرای 

میثاقیـان محکـم تـراز قبـل کرد.
شـاگردان مهـدی پاشـازاده در تیم راه 
آهـن یـزدان بـا پیـروزی در خانـه جـم 
موفـق شـدند جایـگاه پـارس جنوبـی را 
در رده هشـتم جـدول از آن خـود کنند.

نتایـج مسـابقات برگـزار شـده و 
زیـر  بـه شـرح  بنـدی  رده  جـدول 

اسـت؛
 مس رفسنجان 3  - 0 گل گهر سیرجان

آرمـان  رفسـنجان،  مـس  هـای  گل 
رمضانی)7(-امیـر  رمضانی)5(-جـواد 

)76 تیـزرو)
 فوالد یزد 1 - 1 سپید رود رشت

هـادی  سـید  رشـت،  رود  سـپید  گل 
)85 موسـوی)

گل فوالد یزد، علیرضا بیک زاویه)94(
آلومینیوم اراك 1 - 0 اکسین البرز

گل آلومینیوم اراك، میالد احمدی)54(
 خونـه بـه خونه بابـل 3 - 0 نفت مسـجد 

ن  سلیما
گل هـای خونـه بـه خونه بابـل، میثم نقی 
حمیـد   - نـوری)41(  زاده)10(-پژمـان 

کاظمـی)70(
خیبرخرم آباد 0 - 0 مس کرمان

ملوان 1 - 0 نساجی مازندران
گل ملوان، حسین قنبری)50(

بادران تهران 1 - 0 فجرسپاسی شیراز
گل بادران تهران، رستگاری)96(

 پارس جنوبی جم 0  - 2 راه آهن یزدان 
میـالد  یـزدان،  آهـن  راه  هـای  گل 
زنیدپـور)48( - محمدرضا سـلیمانی)94(

استقالل اهواز 0 - 0 ایرانجوان بوشهر 

در هفته دهم لیگ دسته یک ایران جام آزادگان

مس، آهن را نقره داغ کرد

گزارش

نام دیگر آب، زندگی است.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهایبهشماره24/ب/7-95م
)نوبتدوم(

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمان در نظـر دارد پروژه: اجرای 700 فقره انشـعاب خانگی فاضالب در سـطح 
شـهرکهنوج را بـا بـرآورد 3/581/910/550 ریـال از محـل اعتبـارات داخلـی و براسـاس فهـارس بهای شـبکه 
فاضـالب سـال 95 بـه پیمانکار واجد شـرایط واگذار نمایـد لذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهی 
صالحیـت انجـام کار در رشـته آب مـی باشـند و گواهـی صالحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعـوت می 
شـود حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری 95/7/29 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفتر امور قراردادهای شـرکت 

آبفـا کرمـان واقـع در بلوار 22 بهمـن ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند.
-مبلـغ ضمانتنامـه شـرکت در فرآینـد اجـرای کار: 179/500/000 ریـال به صـورت ضمانتنامه بانکـی معتبر و 

یـا واریـز وجه نقد به حسـاب سـپرده شـرکت آبفـا کرمان
- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 95/8/10 

- تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 09:30 مورخ 95/8/11
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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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:

https://telegram.me/payamema

جامعه

افقی:
1-از مراسم رایج در زورخانه- هواپیمای جنگی شکاری

2-از شـهرهای تاریخـی و خوش آب و هوای اسـتان کرمان- 
سازدهنی

3-آفت و آسیب- از درختان جنگلی با شکوفه های معطر
4- راه میانبر- از القاب باریتعالی- روغن صنعتی- طال

5- از دادنیهای خوشحال کننده- بازپس گیری
6-نسل چهارم- برگشت- سیب
7- مازاد با امالی دیگر- تفاوت

8- قهرمـان افسـانه ای مصـر- نوعـی خـط کـش - از آدات 
م ستفها ا

9- مقتل امیرکبیر- سیاست و مهارت- از مراکز استانها
10- خزانه دولت

11- کرمان را با این نام هم میشناسند- باغ وحش
12- دارای یـک حرفـه و شـغل- از شـهرهای گرمسـیری 

اسـتان کرمـان- رنـگ طبیعـت
13- تصدیق مثبت- وحشت کردن

14- سـرنیزه- شـهرکویری کشـورمان- یکـی از شـهرهای 
یکا مر آ

15- از ایاالت اتازونی- ناگهان- سست  و بیحال
عمودی:

پسـاوند  خودبینـی-  تکبـرو   بندرعبـاس-  قدیـم  نـام   -1
هت شـبا

2- از گلها- برد معروف
3- آزاد و یلـه- از پیسـت هـای اسـکی معـروف کشـورمان- 

فیلم نمایـش 
4- حرف گزینش- هاون- از اصطالحات برداری فیزیکی

5- نسوان- اثری از نظامی گنجوی
6- نیم صدای پرنده ایست- میله ورزشی- مرزبان

7- نهفتـه و مخفـی- سـریالی با هنرمندی داریـوش ارجمند 
و نرگـس محمدی- همسـر مرد

8- سفید آذری- قبا و جامه بلند- بیماری
9-جوخه- قبولی دانش آموز با ارفاق

10- تمرین- هرج و مرج
11- شمیم- هنوز بیگانه- بیماری جگرسوز- مادر عاریتی

12- از ضمایـر اشـاره- شـهری در سیسـتان و بلوچسـتان- 
قهرمان جایـگاه 

بایسـت  دریایـی-  زمیـن- خـوك  بزرگتریـن حیـوان   -13
وضـرورت

از  زغالسـنگ-  نوعـی   -14
زرتشـت-  آییـن  هـای  فرشـته 

کرمانـی زشـت 
و  صبـر  بـی  و  15-ناشـکیبایی 

قرار- حکیم و فیلسوف یونانی

حل جدول شماره 746

جدول اختصاصی شماره 747

محمدعلی گلچین
طراح جدول

گزارشیازخانهوموزهیاستالیندرگرجستان

استالینتولدتمبارک

شاعروپژوهشگرمطرحکرمانیازدفترهفتمدایرهالمعارففرهنگحوزههلیلرودمیگوید

روایت»منصورعلیمرادی«ازنواهایعاشورایی

شـدم  خـارج  کـه  تفلیـس  از 
بـه سـمت غـرب بـه راه افتـادم و 
اولیـن شـهر بزرگـی کـه در راه بود 
گـوری نام داشـت نام بسـیار جالبی 
بـرای محـل تولـد یـک دیکتاتـور، 
اسـت  اسـتالین  زادگاه  اینجـا  بلـه 
و نکتـه ی دردنـاك اینجاسـت کـه 
ایـن دیکتاتـور مـرده در جـای  هنـوز مجسـمه های 
جـای شـهر دیـده می شـود و حتـی خیابانـی بـه نـام 
اسـتالین دارنـد کـه خانـه ای کـه در آن بـه دنیا آمد و 

مـوزه ی اسـتالین در آن قـرار دارد.
قاعدتـا بـا رسـیدن بـه گـوری بـه تنهـا چیـزی که 
فکـر می کـردم رفتـن بـه آن مـوزه بـود )چـرا کـه 
عالقـه ي خاصـی بـه دیکتاتورهـای مـرده دارم( تاریخ 
پـر از درس هایـی هسـت کـه بایـد آموخت امـا گاهی 
تنهـا مطالعـه ی آن کافـی نیسـت اگـر این شـانس را 
داشـته باشـید کـه از نزدیـک نشـانه هایی را ببینیـد 
تجربـه ای اسـت ارزشـمند چـرا کـه ایـن حقیقـت را 
لمـس می کنیـد کـه تـا زمانـی کـه آن دژخیـم زنـده 
اسـت و نفـس می کشـد کسـی از نزدیـکان جرائـت 
کوچکتریـن انتقـادی را نـدارد ولـی بـه محـض تمـام 
و  می شـود  بـاز  دهان هـا  تـازه  داسـتان   آن  شـدن 
آنجاسـت که فرق آن کسـانی کـه با زندگی شـان قمار 
کردنـد و در مقابـل دیکتاتـور زنده ایسـتادند بـا آنانکه 
نـان بـه نـرخ روز خوردنـد و منتظر موقعیـت بی خطر 

چیسـت. ماندند 
زمانی کـه  کـه  اسـت  معـروف  بسـیار  مثـل  ایـن 
حـزب  پلنوم هـای  از  یکـی  در  بـود  مـرده  اسـتالین 

کمونیسـت شـوروی خروشـچف مشـغول سـخنرانی 
بـوده و با تندتریـن ادبیات )که روس هـا به آن معروف 
هسـتند( مشـغول انتقاد از اسـتالین و وضعیت کشـور 
در دوران زمامـداری او بـوده کـه ناگهان کسـی از بین 

جمعیـت فریـاد می زنـد: آن زمـان تـو کجـا بـودی؟
خروشـچف لحظـه ای سـاکت می شـود و سـپس با 
عصبانیـت می گویـد : کی بـود؟ چه کسـی ایـن حرف 

را زد؟ زود بـاش خـودت را معرفـی کن!
تمـام سـالن در سـکوت مرگبـاری فـرو مـی رود و 
خروشـچف ادامـه می دهـد: رفیـق مـن دقیقـا همـان 

جایـی ایسـتاده بـودم کـه اآلن تـو ایسـتاده ای.
خانـه ی اسـتالین حاال در مرکـز پارکی قـرار دارد و 
روبـه روی آن مـوزه ی بزرگی اسـت کـه معلوم نیسـت 
قـرار اسـت درس عبرتـی باشـد یـا انگیـزه ای بـرای 
مـوزه کـه  راهنمـای  آینـده، هرچنـد  دیکتاتورهـای 
جـوان اهـل مطالعه ای بود به شـدت از اسـتالین نفرت 
داشـت و جـو بسـیار خنـده داری را پیـش آورده بـود 
مثـال بـه خانـه اشـاره می کـرد و می گفت ایـن لعنتی 
اینجـا روی خشـت افتـاده و پـدرش هـم بعـد از چند 

سـال گذاشـته و در رفتـه.

اسـتفاده از راهنمـا کامـال اجبـاری بـود چـرا کـه 
همه چیـز را بـه روسـی و گرجـی نوشـته بودنـد و در 
نتیجـه هیـچ چیـز معنایی بـرای مخاطبی که روسـی 
نمی دانـد نداشـت آنهـا از ماکتـی از اولیـن خانـه ای 
کـه اسـتالین در آن بـا دوسـتانش بـه چاپ نشـریات 
کمونیسـتی مشـغول بود و پلیس آن خانه را آتش زد 
و اسـتالین هم فراری شـد را در موزه داشـتند تا انواع 
یادگارهـا و هدایـای تولـد و عکس هـای خانوادگـی و 
حتـی میـزکار و دقیقـا دفتـر او را با همـان چیدمان و 
وسـایل بازسـازی کـرده بودنـد، البته گفتنی اسـت که 
آن تلفـن سـرخ کـه افسـانه ها دربـاره ی آن می گویند 
زاییـده ی  صرفـا  و  نداشـته  خارجـی  وجـود  اصـال 
پروپاگانـدا اسـت هـر چنـد ایـن دیکتاتـور نیـازی بـه 
کافـی  انـدازه ی  بـه  خـودش  و  نداشـته  پروپاگانـدا 

جنایـت کـرده بود.
جالـب اینجاسـت کـه واگنـی از یک قطـار قدیمی 
در محوطـه ی موزه اسـت کـه گویـا واگـن اختصاصـی 
اسـتالین بـوده و قبـل از او هـم در اختیـار تـزار بـوده 
کـه بعدها اسـتالین واگـن را کامال ضـد گلوله می کند 
و تمـام سـفرهایش را بـا همیـن واگن مـی رود از آنجا 
کـه بـه شـدت احتمـال مـی داده اگـر سـوار هواپیمـا 

شـود به حربه ای سـقوط خواهد کرد و دوران شـیرین 
محبوبیـت اش بـه پایان می رسـد بـه همیـن دلیل در 
تمـام عمـرش تنها یک بـار سـوار هواپیما شـد آن هم 
بـرای آمـدن بـه تهـران )چـرا کـه خـط آهنـی در کار 

نبـود نـه اینکـه ما خیلـی عزیـز بودیم(. 
از دیگـر نکاتـی کـه بـرای مـا جالـب خواهـد بـود 
هدایـای تولد 70 سـالگی اسـت کـه از سراسـر جهان 
کشـورهای مختلـف بـا هدایایـی رنگارنگ میـالد این 
رهبـر کارگـران جهـان را کـه سـاکن کاخـی بـود را 
تبریـک گفتنـد از تابلویـی از رخ ایشـان ساخته شـده 
و  خاتـم کاری  قابـی  تـا  گرفتـه  چینـی  ابریشـم  بـا 
تصویـر فیـروزه کاری جنـاب اسـتالین در میـان قـاب 
پیش کشـی از اصفهـان ایران، بله ماهـم خیلی از قافله 
عقـب نبودیم و کارهایـی کردیم در دیکتاتور پرسـتی 
هرچنـد در آن زمـان ما خودمان درگیر سـاقط کردن 

دیکتاتـوری دیگـر در کشـور خودمـان بودیـم.
و جالب تـر اینکـه وقتـی راهنمای مـوزه فهمید من 
ایرانـی ام مـرا تا کنار آن قـاب خاتم و تصویر اسـتالین 
بـرد و بـا لبخنـد گفـت: این را شـما هدیـه دادید. من 
هـم بـا لبخنـد جـواب دادم: بله ماهم دسـتی بـر این 

داریم. آتش هـا 

»منصـور علیمـرادی« نوحه ها، مراثی و نسـخه های 
تعزیـه را در جنوب اسـتان کرمان گـردآوری و تدوین 

. می کند
منصـور علیمـرادی، شـاعر، نویسـنده و پژوهشـگر 
فرهنگ شـفاهی اسـت که پیش ازاین آثـاری همچون: 
»تاریـک مـاه«، »زیبـای هلیل یا باد اسـت سـینیور«، 
»شـروگ مـاه«، »افسـانه های مردمان حـوزه ی هلیل 
رود«، »اشـعار و ترانه هـای شـفاهی مردمـان حـوزه 
ضرب المثل هـای  بـزرگ  »فرهنـگ  رود«،  هلیـل 
حـوزه ی هلیـل رود«، »لیکوهـای رودبار جنـوب دفتر 
اول و دفتـر دوم«، و »مجموعـه شـعر آوازهـای عقیـم 
باد« از وی چاپ و منتشرشـده اسـت. علیمرادی دفتر 
هفتـم دایـره المعـارف فرهنگ حـوزه ی هلیـل رود را 
بـه کتـاب »نوحه هـا، مراثـی عاشـورایی و نسـخه های 
تعزیه« در جنوب کرمان اختصاص داده اسـت. در این 
رابطـه پایگاه خبری »کرمان نو« بـا منصور علیمرادی 

گفت وگویـی انجـام داده کـه در ادامـه می خوانیـد.
علیمـرادی گفـت که ایـن مجموعه شـامل نوحه ها 
و مراثـی اصیل عاشـورایی، نسـخه های قدیمی تعزیه 
و شـرح شـیوه های برگزاری مراسـم عزاداری و سوگ 

کرمـان  اسـتان  در جنـوب  اسـت.  سـاالر شـهیدان 
تنـوع نغمه هـا و نوحه هـا چشـمگیر و منحصربه فـرد 
و  اسـت  متنـوع  و  اصیـل  عـزاداری  شـیوه های  و 
ایـن میـراث گران قـدر معنـوی بایـد حفـظ گـردد. 
ایـن مجموعـه  اشـعار  اضافـه کـرد کـه  علیمـرادی 
نوحه هایـی  اول  دسـته ی  دسـته اند:  سـه  شـامل 
هسـتند کـه سـراینده مشـخصی ندارنـد و تـا حـدی 
در نواحـی دیگـر و شـهرها و اسـتان های دیگـر هـم 
متداول انـد، امـا نسـخه و روایت جنوبـی آن ها قدری 
نوحه هایـی  شـامل  دوم  دسـته ی  اسـت.  متفـاوت 
اسـت کـه مـردم خـوش ذوق محلـی در ادوار مختلف 
سـاخته اند، عمدتاً سـراینده ی آن ها مشـخص نیسـت 
و در مراسـم عـزاداری اباعبـداهلل خوانـده می شـوند. 
ایـن نوحه هـا بسـیار عالـی، پرمحتـوا و شایسـته اند. 
گاه کم وبیـش واژه هـای محلـی هم در سـاختار آن ها 
به کاررفتـه اسـت. بخـش سـوم ایـن اثـر نوحه هایـی 
قدیمـی منطقـه در  برمی گیـرد کـه شـاعران  را در 
گذشـته سـروده اند، مثـل »مرحـوم کربالیـی فضـل 
علی دهکهانـی«، »مرحوم دادعلی یـاری« و مرحوم” 

آصـف میـرزا” . 

مناظرهکربالییفضلعلیباناصرالدینشاه
از فـوت بعضـی از شـعرا و ذاکریـن شـاید 200-
فضـل  »کربالیـی  مثـاًل  اسـت،  150 سـال گذشـته 
علـی« نزدیـک بـه 200-150 سـال پیـش در منطقه 

»دهکهـان« زندگـی می کـرده، ماجـرای دیـدارش بـا 
قاجـار شـنیدنی اسـت. ناصرالدین شـاه 

حیـن  امـام حسـین)ع(  حـرم  در  اسـت  معـروف 
زیـارت، اتفاقی پشـت سـر ناصرالدین شـاه قاجـار قرار 
می گیـرد، ناصرالدین شـاه فی البداهـه ایـن بیـت نوحه 
را می گویـد کـه: “ای عیـد نـداری خبر از مـاه محرم.” 
و در گفتـن مصـرع بعـدی مکـث می کنـد، کربالیـی 
فضـل علـی کـه پشـت سـرش قرارگرفتـه بوده،جواب 

می دهـد کـه:
“ای عید نداری خبر از ماتم اکبر!”

می یابـد. ادامـه  همین طـور  مناظـره  ایـن 
کـه  می دهـد  صلـه  مقـداری  او  بـه  ناصرالدین شـاه 
تقسـیم  زوار  بیـن  همان جـا  علـی  فضـل  کربالیـی 

. می کنـد
از نوحه هـای قدیمـی بـاز می توان بـه نوحه ی»بوی 
گل« اشـاره کـرد سـاخته مرحـوم آصـف میـرزا در 

حـدود یـک قـرن پیـش، بـا ایـن مطلع:
“بوی گل چون می وزد من یاد اکبر می کنم
یاد از آن تازه جوان، تا روز محشر می کنم.”

این نوحه هم باز از مرحوم آصف میرزا است:

“من به صد زحمت ای جان مادر تو را پروریدم
رخت دامادی ای نوجوان اکبرم از برایت بریدم.”

نوحه هایـی را کـه این شـعرا برای مراسـم عـزاداری 
محافـل  بـه  سـاخته اند،  ائمـه  و  )ع(  حسـین  امـام 
متـداول شـده اند،  و  پیداکـرده  راه  عـزاداری سـنتی 

مثـل ایـن نوحـه از مرحـوم صاحب اختیـار:
ای سرو آزاد، اکبر کجایی

در دامن خاك، پنهان چرایی.
کارش بود این، دنیای فانی

سازد میان، دوستان هر دم جدایی
فریاد دارم، از چرخ گردون

رعنا جوانم، گردیده در خون
علیمـرادی افـزود کـه در مـورد نسـخه های تعزیـه، 
در  کـه  تعزیه هایـی  از  دیگـری  بخـش  اسـت  قـرار 
بعضـی نواحـی مثـل »نـودز«، »سـرس« و»منوجان« 

مرسـوم اند را ضبـط کنـم.
پرداختنبهشیوههایاصیلعزاداریمردمی

وی ادامـه داد کـه در بخـش دیگـر ایـن کتـاب بـه 
شـیوه های اصیل عـزاداری مردمـی در نواحی مختلف 
پرداختـه خواهـد شـد، مثـاًل مراسـم علـم بسـتن در 
از  فـرق«  رود  »دهسـتان  مثـل  کوهسـتانی  نواحـی 
توابـع »جبالبـارز« یـا مراسـم تاسـوعا و عاشـورا در 
ایـن  از  قسـمتی  سـازمان«.  علی آبـاد  گـرگ  »کـت 
گنجینـه قبـاًل جمع آوری شـده و مابقـی کار بـه امیـد 
خداونـد در همیـن چنـد ماه آینـده تمام خواهد شـد. 
در مـورد زبـان نوحه هـا، آن طـور کـه مثـاًل در نواحی 
آذری زبـان، عرب زبـان و لـر زبـان، نوحه هایـی به زبان 
و گویـش محلـی خوانده می شـوند، در جنـوب کرمان 
رایج نیسـت و زبـان نوحه ها در همه ی نواحی فارسـی 
اسـت. قبـاًل ایـن نوحه هـا سینه به سـینه نقل شـده و 
در دفترهایـی نوشـته می شـدند کـه مـردم خودشـان 
جاهـا  بعضـی  در  دفاتـر  ایـن   . می کردنـد  درسـت 
»بیـاض« نامیـده می شـد،. بنابرایـن می تـوان گفـت 
قدیمـی  بسـیار  کرمـان  جنـوب  نواحـی  نوحه هـای 
و اصیـل هسـتند. او بیـان داشـت کـه ایـن نوحه هـا 
تاکنـون ضبـط نشـده اند. ایـن میـراث گران قـدر کـه 
بسـیار اصیل و پرمحتوا اسـت باید ضبط و ثبت شـود. 
امیـدوارم بشـود کاری درخـور و شایسـته ارائـه داد. 
علیمـرادی در مـورد نغمه هـا و شـیوه ی نوحه خوانـی 
در جنـوب کرمـان گفتـه چـه خـوب خواهـد بـود مـا 
شـیوه های نوحه خوانـی و نغمه هـای اصیل عاشـورایی 
را کـه بسـیار قدمـت داشـته و سینه به سـینه بـه ارث 
رسـیده اند را ضبـط و فیلم بـرداری کنیـم. متأسـفانه 
بـه رحمـت خـدا  نوحه خوانـان قدیمـی  از  بسـیاری 
برده انـد،  خـود  بـا  را  بـزرگ  گنجینـه ای  و  رفته انـد 
مثـل »مرحـوم یوسـف سـلیمی«. بـا »احمـد یوسـف 
زاده« نویسـنده و عالـم حـوزه فرهنگ جنـوب کرمان 
برنامـه ای را بـرای ضبـط نوحه هـا در نظر داشـتیم که 

امیـدوارم در آینـده محقـق شـود.

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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ازخورشیدجهتتولیدبرقیاریبگیریم
اســتان کرمــان  بــه علــت ارتفــاع مناســب از ســطح دریــا، کــم بــودن غلظــت جــو، شــدت تابــش، خشــک بــودن هــوا و اختــالف شــدید 
دمایــی روز و شــب، وزش بــاد، مناســب بــودن طــول روز و وجــود زمیــن هــای کافــی، بــرای اســتفاده از انــرژی هــای خورشــیدی بســیار 

مناســب مــی باشــد.
مزایایانرژیسیستمتولیدبرقخورشیدیمتصلبهشبکه:

-خیلی سریع تر از دیگر نیروگاه های سوخت فسیلی و تجدیدپذیر قابل تصب می باشند.
-تولید برق آنها تضمین شده است و موثرترین روش جهت کاهش مصرف در ساعات پیک میباشد.

ــا تولیــد بــرق بــه شــبکه سراســری نیــرو برســانند و در عیــن امــکان تأمیــن شــبکه های کوچــک  -نیروگاه هــای خورشــیدی می تواننــد ب
ناحیــه ای، احتیــاج بــه تأســیس خطــوط فشــار قــوی طوالنــی جهــت انتقــال بــرق ندارنــد و نیــاز بــه هزینــه زیــاد احــداث شــبکه های انتقــال 

نمی باشــد.
-جهت استفاده بلند مدت با اطمینان باال مورد استفاده قرار میگیرند و از لحاظ تولید انرژی تثبیت شده می باشند.

-قیمت انرژی بصرفه تر از خرید از بازار خرده فروشی است.
-سیستم های خورشیدی 30 تا 60 درصد برق مصرفی را تامین می نمایند.

-با نرخ خرید تضمینی برق 800 تومان بازگشت سرمایه آنها کمتر از 5 ساله می باشد.
-به دلیل عدم استفاده از منابع فسیلی و جلوگیری از آالیندگی جزء نیروگاههای پاك می باشند.

-نیروگاه هــای خورشــیدی نیــاز بــه ســوخت ندارنــد و برخــالف نیروگاه هــای فســیلی کــه قیمــت بــرق تولیــدی آنهــا تابــع قیمــت نفــت 
ــی را  ــرق مصرف ــای ب ــوان به ــن نوســان وجــود نداشــته و می ت ــای خورشــیدی ای ــر می باشــد. در نیروگاه ه ــال تغیی ــوده و همیشــه در ح ب

بــرای مــدت طوالنــی ثابــت نگهداشــت.
-نیروگاه هــای خورشــیدی بدالیــل فنــی و نداشــتن اســتهالك زیــاد، دارای عمــر طوالنــی می باشــند و نیــاز بــه هزینــه تعمیــر و نگهــداری  

ــی ندارند. خاص
چگونهازانرژیخورشیدیدرآمدکسبکنیم

بازگشــت بــه مصوبــه شــماره 95/14273/30/100 مــورخ 1395/2/19 وزیــر محتــرم نیــرو در زمینــه خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر و پــاك شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان در صــدد اســت بــر اســاس مصوبــه فــوق و تصویــب نامــه شــماره  
153440/ت 52375 ه مــورخ 94/11/21 هیــات محتــرم وزیــران در زمینــه آئیــن نامــه اجرایــی مــاده 61 قانــون اصــالح الگــوی مصــرف و 
انجــام کلیــه امــور مرتبــط، قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق تولیــد شــده از نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی را بــا مشــترکین بــرق تــا 
ســقف انشــعاب آنهــا منعقــد نمایــد. مــدت قــرارداد خریــد تضمینــی بــه مــدت بیســت ســال از شــروع انغقــاد قــرارداد میباشــد. بطوریکــه بــه 
ازای هــر کیلــووات ســاعت بــرای مــدت 10 ســال از دوره قــرارداد بــر اســاس قیمتهــای خریــد در آن ســال مــی باشــد و در 10 ســاله دوم 

نــرخ خریــد بــرق ســی درصــد )30%( کاهــش داده مــی شــود.

قیمتهایخریدتضمینیدرسال95

نرخ پایه خرید تضمینی برقمولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعابردیف
 )ریال بر کیلوات ساعت(

5700بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر1

7000با ظرفیت 100کیلووات و کمترخورشیدی2
8000با ظرفیت 20کیلووات و کمتر

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــه ش ــورا ب ــا حض ــرکت و ی ــایت www.Solar.nked.co.ir ش ــه وب س ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه
ــا شــماره  ــا ب ــه ی ــت مصــرف مراجع ــت مشــترکین-دفتر مدیری ــر – معاون ــان توانی ــان خواجــو- خیاب ــع در خیاب ــان واق شــمال اســتان کرم

ــد. ــل نمایی ــاس حاص ــاس03432539692 تم تم
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

دیگرنگرانُخرُخروتوقفتنفسیدرخوابنباشید

 اگـر خـواب کافـی نداشـته باشـیم، چه 
اتفاقـی مـی افتد؟

بـروز  سـبب  توانـد  مـی  نامناسـب  خـواب 
مجموعـه ای از مشـکالت شـود، امـا در ابتـدا بـر 
مغـز تاثیـر مـی گـذارد. ممکـن اسـت احسـاس 
خـواب آلودگی کنیـد، حاالت روحی شـما تغییر 
کنـد، در تصمیـم گیـری دچـار مشـکل شـوید، 
یادگیـری شـما ضعیـف شـود و دچار فراموشـی 
شـوید. اگـر خروپـف مـی کنیـد و در طـول روز 
بـه صورت مـداوم دچار خـواب آلودگی هسـتید، 
ممکن اسـت مبتال به وقفه تنفسـی باشـید. بطور 
تقریبـی 20 درصـد از افـراد دچـار وقفه تنفسـی 

بیمـاری  ایـن  امـا  هسـتند 
معمـوال در آنها تشـخیص 
ایـن  شـود.  نمـی  داده 
بیمـاری می توانـد مردان، 
زنـان و کـودکان را در هـر 

سـنی تحت تاثیر 
ر  ا قـر

دهـد.

 توقف تنفسی چیست؟
هنگامـی که مـی خوابیـد، ماهیچـه هایی که 
مجـاری تنفسـی فوقانـی شـما را کنتـرل مـی 
کننـد بطـور معمول در حالت اسـتراحت قرار می 
گیرنـد. اگـر این ماهیچـه ها برای مـدت طوالنی 
در حال اسـتراحت باشـند، مجاری تنفسی باریک 
و یـا بطـور کامـل مسـدود مـی شـود و ممکـن 
اسـت تنفس شـما موقتاً قطع شـود و دچار وقفه 
تنفسی انسـدادی شـوید. این حالت ممکن است 
در طـول شـب مرتبـاً رخ دهد و مـدت آن در هر 
بـار 10 ثانیـه یـا بیشـتر طـول بکشـد و بـه قلب 
یـا مغـز شـما فشـار وارد کنـد. ایـن نـوع تنفس 
ممکـن اسـت به قـدری شـما را خسـته کند که 
بـر کیفیـت زندگـی، کار و روابط اجتماعی شـما 

تاثیر بگـذارد. 
 وقفه تنفسی چه عالئمی دارد؟

اولیـن نشـانه معمـول خروپـف کـردن اسـت 
همچنیـن ممکـن اسـت در هنـگام خـواب بـه 
یـا  بکشـید  نفـس  بریـده  بریـده  صـورت 
احسـاس خفگـی کنیـد. دیگـر عالئم 
مـداوم،  خسـتگی  تنفسـی  وقفـه 
جهـت  کافـی  انـرژی  نداشـتن 
انجـام کار روزانـه، توقـف تنفس 
در حین خـواب، تمرکز ضعیف، 
فراموشی، سردرد صبحگاهی، 
شـبانه،  تعریـق  افسـردگی، 
خـون  فشـار  وزن،  افزایـش 
بـاال، انسـداد عـروق قلـب و 

دیابـت اسـت.
تنفسـی  اختـالالت   
چـه مشـکالتی را مـی 

توانـد بـرای بیمـار ایجـاد کنـد؟
افرادی که دارای اختالالت تنفسـی هستند در 
ابتدا فقط مشـکل خروپـف را دارند و اگر پیگیری 
هـای الزم را انجـام ندهند دچار کمبود اکسـیژن 
خـون می شـوند و کاهش اکسـیژن خون موجب 
بـاال رفتـن فشـار خـون می شـود تـا بـدن بتواند 
کمبـود اکسـیژن را جبـران کنـد. در ایـن مرحله 
تمام حواس بیمار به سـمت مشـکالت فشارخون 
مـی رود و بـه متخصص قلب مراجعـه می کند و 
شـاید مشـکالت قلبی بیمـار تا جراحـی قلب هم 
پیـش رود. از طرف دیگر سـلول هـای مغز نیز به 
دلیـل کمبـود اکسـیژن به قند نیـاز دارنـد. بیمار 
بـه بیمـاری دیابـت هـم دچـار خواهـد شـد. اگر 
بیمـار در همـان مراحـل اول اختالالت تنفسـی، 
پیگیـری هـای الزم را انجـام دهد به هیـچ یک از 
این مشـکالت دچار نخواهد شـد. نبایـد فراموش 

کنیـم کـه یکـی از دالیل اصلـی نداشـتن خواب 
عمیق، اختالالت تنفسـی اسـت.  

 بـا چـه روش هایی مـی تـوان اختالالت 
را تشـخیص داد؟ خواب 

1- مراجعـه بـه کلینیک هـای خـواب و انجام 
تسـت خواب

2- انجـام تسـت خـواب در منـزل کـه مـا این 
روش را توصیـه مـی کنیـم. روش مـا بـه ایـن 
صـورت اسـت که پزشـکان سـطح شـهر افـرادی 
کـه اختـالالت تنفسـی دارنـد را بـه مـا معرفـی 
مـی کننـد و در مرحلـه بعـد ما بـا دسـتگاه آپنه 
لینـک و titration تشـخیص مـی دهیـم کـه 
ایـن اختالالت تنفسـی به دلیل کمبود اکسـیژن 
در بـدن اسـت یـا دالیـل دیگـری دارد. گـزارش 
وضعیـت بیمـار را بـه پزشـک مـی دهیـم و بـا 

اسـتفاده ازدسـتگاه های کمک تنفسـی مشـکل 
بیمـار برطرف می شـود. مزیت این روش نسـبت 
بـه دیگـر روش هـا ایـن اسـت کـه نیـاز نیسـت 
بیمـار یک شـب را در بیمارسـتان سـپری کند و 
هزینـه هایـی را متقبـل شـود. بیمار مـی تواند با 
اجـاره دسـتگاه و اسـتفاده از آن در منـزل دالیل 
وقفـه تنفسـی را بـه طریقـی کـه در بـاال توضیح 
دادیـم تشـخیص دهـد. روش سـخت دیگـری به 
نام پلی سـمنوگرافی وجود دارد کـه در این روش 
یـک تسـت کامـل انجـام مـی شـود و نیاز اسـت 
کـه بیمـار یـک شـب را در بیمارسـتان بخوابـد. 
در ایـن روش نـوار مغـز، نـوار قلـب و وضعیـت 
تنفـس گرفتـه مـی شـود و در پایـان بـا چـک 
کـردن مـوارد فـوق تشـخیص داده می شـود که 
بـا کدام دسـتگاه وضعیـت بیمار خوب می شـود. 
معمـوال 90 درصـد افـرادی کـه به دلیـل اختالل 

خـواب بـه پزشـک مراجعـه مـی کنند،  مشـکل 
اختـالالت تنفسـی دارنـد و تنهـا 10 درصـد این 

افـراد مشـکالت دیگـری دارند.
وقفـه  درمـان  بـرای  هایـی  روش   چـه 

دارد؟ وجـود  تنفسـی 
درمان وقفه تنفسـی سـبب می شـود که پس 
از بیدار شـدن از خواب، دوباره احسـاس شـادابی 
کنیـد از این رو کیفیت کلی زندگی شـما افزایش 
مـی یابـد و در طـول روز انرژی بیشـتری خواهید 
داشـت. دربـاره روش هـای درمانـی موجـود بـا 
پزشـک خود صحبت کنید. پزشـک شـما ممکن 
اسـت روش درمانی فشـارمثبت مـداوم راه هوایی 
 CPAP را توصیـه کنـد )معمـوال بـه ایـن روش
گفتـه می شـود( این یک روش درمانی اسـت که 
در آن از جراحی و شـکاف پوسـت و بدن استفاده 

نمـی شـود، در حقیقت هنگامی کـه خوابیده اید 
یـک ماسـک کوچـک روی بینـی شـما قـرار می 
گیـرد و جریـان هوای دارای فشـار در طول شـب 
بـه آرامـی از طریـق ماسـک بـه مجاری تنفسـی 
شـما وارد مـی شـود تـا مجـاری تنفسـی را بـاز 
نگـه دارد بنابرایـن وقفـه تنفسـی و خرخرهـای 
شـما برطـرف مـی شـود. افـرادی کـه فکـر مـی 
کنند دارای آپنه تنفسـی هسـتند، در زیر تسـت 
ارزیابـی بـی خوابـی را انجـام دهند، اگر پاسـخ به 
سـه سـوال بله باشـد، ممکن اسـت احتمال ابتال 
بـه آپنـه انسـدادی خـواب در این افراد باال باشـد. 
لطفا به پزشـک خود مراجعه کنید، ممکن اسـت 
ایشـان شـما را بـه یـک متخصص خـواب معرفی 
کننـد تـا در رابطـه بـا آپنه تنفسـی بطـور خاص 

مـورد آزمایش قـرار گیرید. 
سواالت: 

1. آیـا بـا صدای بلنـد خروپف می کنیـد )صدای 

بلندتـر از صـدای معمولـی در هنـگام صحبـت 
کـردن یا صدایی آنقـدر بلند که از پشـت درهای 

بسـته شـنیده شود(؟
2. آیـا حتـی پـس از یک خـواب شـبانه، معموال 
در طـول روز احسـاس خسـتگی، خـواب آلودگی 

و کوفتگـی دارید؟
3. آیـا تـا بحـال کسـی دیده اسـت کـه در  حین 

خـواب تنفس شـما قطع شـود؟
4. آیـا فشـارخون دارید یا به دلیل وجود مشـکل 

در ایـن زمینـه تحت درمان قـرار گرفته اید؟
5. آیـا بـا توجـه بـه ارقـام نشـان داده شـده در 
جـدول زیـر، وزن شـما نسـبت بـه قدتـان زیـاد 

اسـت؟
6. آیا سن شما باالی 50 سال است؟

7. آیـا انـدازه دور گردن شـما بیش از 40 سـانتی 
متر اسـت؟

8. شما مرد هستید؟

اگـر معمـوال پـس از بیـدار شـدن از خـواب احسـاس خسـتگی 
مـی کنیـد، از کیفیـت مطلـوب خـواب برخـوردار نیسـتید. خـواب 
تاثیـر  بـر سـالمت شـما  توانـد در طوالنـی مـدت  مـی  نامناسـب 
را  بـدن شـما در زمـان خـواب عمیـق هورمـون هایـی  بگـذارد. 
تشـریح مـی کنـد کـه انـرژی الزم را بـرای روز بعـد در بـدن آماده 
نمایـد. در نتیجـه داشـتن خوابـی مطلـوب و عمیـق در شـب خیلـی 
مهم اسـت و اگر می خواهید روزی پر انرژی داشـته باشـید باید 
خـواب مطلـوب مـورد توجـه قـرار گیـرد. در ادامـه با محمـد هـادی ایرانمنش در 

خصـوص مشـکالت نداشـتن خوابـی عمیـق بـه گفتگـو نشسـتیم.

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

     قد                  وزن     قد                   وزن     قد                  وزن
75.9             147.3 92.7               162.5 113.6             180.3 
78.6            149.8 95.5               165.1 117.3           182.8 
81.4             152.4 98.2             167.6 120.5           185.4 

84.1           .154 101.4          170.1 123.6           187.9 
        86.8             157.4 104.5           172.7 126.8             190.5 

89.5              160    107.7          175.2 130.5            190    
110.5            177.8 134.1          195.5 

برای درمان توقف تنفسی در خواب به روش CPAP به مشاوره 
پزشکی و خدمات پرستاری احیا واقع در خیابان بهمنیار مراجعه کنید.


