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روزان هم  یادداشت: 

یک جهان  دلشوره

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم 

بررسی کتاب 

»استراتژی های مدیریت و اداره ریسک سیل«

رئیس شورای شهر کرمان تاکید کرد:

 باید برای نقاط آسیب پذیر شهر کرمان 
در برابر سیالب برنامه ریزی شود 

2

2

یادداشت: 
 کانون میکروب سازی استخرهای کرمان را دریابید

 به بهانه گذر از بیست و ششم فروردین ماه 
درگذشت »کیومرث منشی زاده «؛

شاعر شرقی با سطلی 

کجاست؟ از خون 

2

8

4

2

2

4

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر خبر داد:

کمک افزون بر24 میلیارد تومانی

کشور گهر به سیل زدگان  گل   

استاندار کرمان تاکید کرد:
فرمانداران برگزاری جشن های
 گلریزان را بیشتر  پیـگـیری کنند

متن در صفحه ششم

رییس کل دادگستری استان تشریح کرد:

جزئیات مجازات 

کرمان سارقان مسلح بازار 

گزارش »کرمان امروز« از روند معیوب پذیرش بیماران در بیمارستان های دولتی با محوریت بررسی وضعیت بیمارستان باهنر کرمان:

متن کامل در صفحه سوم

کاغذبازی کشنده در  بیمارستان 
      شاید تا به حال شما هم به بیمارستان های دولتی و به خصوص بیمارستان باهنر کرمان سر زده و متوجه شده باشید که روند پذیرش و خدمات رسانی در این مجموعه آنقدر پُر ایراد است 
که خودش موجب دردمندی می شود و دردی است بر دردهای بیماران. از کمبود بیماربرها تا اشتباهات عجیب کارکنان همه و همه می تواند یک شب تلخ را برای خانواده های کرمانی رقم بزند. 

این مجموعه نیاز به بازرسی و بازنگری دارد!

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   طالق به خاطر آجیل
  سارق قطعات خودرو زن از آب در آمد

  سقوطی که حادثه ای تلخ را رقم زد
  قتل اشتباهی پزشک سرشناس  به جای همسرش

  جنایت خانوادگی به خاطر یک دوست
  مرگ مغزی پسر جوان بعد از جراحی آپاندیس

  تشکر »الریجانی« از ارتش جمهوری اسالمی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمانی  نامه یک شهروند 

گزارش  درباره 

»آخرهفته سگی«

و پاسخ »کرمان امروز«
 صفحه  سوم

روایت »کرمان امروز« از ایثار سربازان ایران اسالمی 
در آستانه فرا رسیدن 29 فروردین ماه

 روز ارتش جمهوری اسالمی؛

از کمر سرهنگ 
تا شاهکار شناور 

ِ
ِ

ُ

الف(دستگاه مناقصه گزار:  دانشگاه فرهنگیان )مدیریت امور پردیس های استان کرمان(
ب( موضوع مناقصه: خرید حجمی خدمات پشتیبانی ) امورخدماتی ( مدیریت امور پردیس های استان کرمان 

وپردیس های دانشگاهی و واحد های تابعه در سال 1398با تأمین حداقل 10 نفر نیروی انسانی
ج( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ150/000/000ریال )به حروف یکصد و پنجاه میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی معتبر در وجه 
IR 620180000000002203141060 )مدیریت امور پردیس ها استان کرمان )با اعتبار سه ماهه(  و یا سپرده نقد به شماره حساب )شبا

بانک تجارت کد 22030  بنام وجوه سپرده 
د(نحوه و مهلت دریافت اسناد و شرایط مناقصه:

دفترچه اسناد و شرایط مناقصه ، منوط به ارائه معرفی نامه کتبی و نیز اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 )پانصد هزار ریال ( به حساب شماره 
217312381900  بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی بابت خرید دفترچه اسناد مناقصه ،  حداکثر به مدت 5 روز از تاریخ نشر آگهی در 

محل مدیریت )به نشانی ذیل( به نماینده مناقصه گران تحویل می گردد.
ه(آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها و تاریخ گشایش پاکتها:

اسناد و پیشنهادهای مناقصه گران شامل پاکت های الک و مهر شده الف- ب- ج )در داخل پاکت لفاف( می بایست حداکثر ظرف10روز از 
آخرین مهلت دریافت اسناد به همان مرجع تسلیم و رسید دریافت شود. کمیسیون مناقصه به منظور گشایش پیشنهادها رأس ساعت11روز 

یکشنبه مورخ 98/02/15 در محل مدیریت )به نشانی ذیل(  تشکیل می گردد. 
و( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. دانشگاه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

آدرس: نشانی کرمان خیابان سرباز نبش خیابان سلمان فارسی دانشگاه فرهنگیان
  vdcfu 52201@ kermanedu.ir تلفن تماس ضروری  09363730148  نشانی الکترونیکی

دستگاه مناقصه گزار
دانشگاه فرهنگیان )مدیریت امور پردیس های استان کرمان (                                                      

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
»خرید خدمات پشتیبانی « در سال 1398
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اخبار استان

شرکت ساخت و ساز عمران به آسا سهامی خاص
 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 13528 و شناسه ملی 

10320295885
این  از کلیه بستانکاران  بدین وسیله به تجویز ماده 225 قانون تجارت 
شرکت دعوت به عمل می آید با در دست داشتن مدارک مثبته جهت 
استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: کرمان ـ بلوار جمهوری ـ نبش بلوار 
هوانیروز موسسه صندوق بازنشستگی با کدپستی 7618113134 مراجعه 
نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه 

کثیراالنتشار منتخب درج می گردد. 
امیرسلطانی زرندی )مدیرتصفیه(

آگهی دعوت از کلیه بستانکاران 

استاندار کرمان بر حمایت از برگزاری جشن های گلریزان تاکید کرد و گفت: 
در قالب نامه ای به فرمانداران، پیگیری جشن های گلریزان مورد تاکید قرار 

خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمدجواد فدائی در دیدار 
برگزاری جشن های  افزود:  استان کرمان  امنای ستاد دیه  اعضای هیات  با 
گلریزان در ماه مبارک رمضان در تهران و استان کرمان را پیگیری خواهیم 

کرد.
اینکه در سال گذشته  به  اشاره  با  نیز  رئیس کل دادگستری استان کرمان 
از زندان های این استان آزاد شدند، گفت:  400 مددجوی جرایم غیرعمد 

آزادی این تعداد مددجویان در یک سال، بی سابقه بوده است.
با اشاره به کمک های ستاد دیه مرکز، اظهارکرد: بخش قابل  یداهلل موحد 
توجهی از کمک های ستاد دیه مرکز متناسب با کمک های خیران به این 

استان اختصاص یافته است.
به  کشور  دیه  ستاد  از  تومان  میلیون  گذشته 800  اینکه سال  بیان  با  وی 
استان کرمان کمک شده است، ادامه داد:  در سال گذشته تمام توان مجموعه 
نتایج  و  آمد  به صحنه  غیرعمد  جرایم  زندانیان  آزادی  برای  استان  قضایی 

بسیار خوبی به دنبال داشته که می تواند به عنوان یک الگو مطرح شود.
وی تصریح کرد: خیران استان کرمان در سال گذشته 60 میلیارد ریال برای  

آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ 
تاکید کرد و  نیازمند جرایم غیرعمد  آزادی زندانیان  برای  اقتصادی استان 
ادامه داد: در حال حاضر 206 مددجوی جرایم غیرعمد در زندان های استان 

کرمان حضور دارند.
مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان نیز در این نشست گفت: در حال حاضر 
206 مددجوی جرایم غیرعمد در زندان های استان کرمان حضور دارند که 

برای آزادی آنها به 80 میلیارد ریال نیاز است.
سید حجت اهلل موسوی قوام افزود: بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد در 

زندان های کرمان، سیرجان، بم، رفسنجان و جیرفت حضور دارند.
وی با بیان اینکه در سال  گذشته 70 میلیارد تومان اخذ رضایت شاکی را 
داشته ایم، گفت: در جشن گلریزان سال گذشته 7 میلیارد و 142 میلیون 
تومان تعهد خیران را داشته ایم که از این میزان بیش از 6 میلیارد تومان 

وصول شده است.

استاندار کرمان تاکید کرد:

فرمانداران برگزاری جشن های گلریزان را بیشتر پیگیری کنند

خبر
رئیس شورای شهر کرمان تاکید کرد:

 باید برای نقاط آسیب 
پذیر شهر کرمان در برابر 
سیالب برنامه ریزی شود

 

رئیس شورای اسالمی شهر کرمان بر لزوم برنامه ریزی برای ساماندهی نقاط 
آسیب پذیر شهر کرمان در برابر سیالب تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشاد در نشست عمومی شورای شهر کرمان 
اتخاذ تصمیم  و  بررسی  نهایی آخرین مصوبات کمیسیون ها و  به تصویب  که 
در مورد چند نامه رسیده اختصاص داشت، افزود: با رئیس کمیسیون خدمات 
که  کردیم  بازدید  کرمان  ساز  مشکل  و  آبگرفتگی  دچار  مناطق  از  شهری 
رفع  را  مشکالت  توان  تمام  و  همت  با  و  بودند  صحنه  در  همه  خوشبختانه 

می کردند.
وی ادامه داد: این کنترل خوب به دلیل این بود که استاندار و شهردار کرمان 
اندیشیدند،  که  تمهیداتی  و  چاره اندیشی  با  و  بودند  در صحنه  همه  از  پیش 

مشکالت را مدیریت کردند.
فرشاد با اشاره به اینکه آبگرفتگی های به وجود آمده در پی حدود 10 میلی متر 
باران تصریح کرد: وقتی مشکالت بروز می کنند، باید از آنها درس گرفت و برای 
جلوگیری از تکرار آنها به خصوص در زمان بارش های بیشتر برنامه ریزی کرد.

وی تصریح کرد: حاال که مشکل برای سراسر کشور به وجود آمده است، باید 
آسیب شناسی کرد، مکان هایی که بیشتر آسیب دیدند را بررسی و برای آن ها 

برنامه ریزی کرد.
دوره  سیالب ها،  تخریب  و  مشکالت  این  دلیل  مهم ترین  البته  گفت:  فرشاد 
طوالنی خشک سالی و در پی آن ساخت و ساز در مسیر رودخانه ها و سیالب ها 

بوده است.
رئیس شورای اسالمی شهر کرمان افزود: از آنجا که شهردار و شهرداران مناطق 
می شناسند،  خوبی  به  را  شهر  مختلف  نقاط  و  مناطق  مشکالت  و  ظرفیت ها 
پیشنهاد می شود با توجه به ظرفیت هر منطقه طرح جامعی را برای پیشگیری 
بر  تا  ارائه دهند  بروز،  و رفع مشکالت در صورت  آینده  بروز مشکالت در  از 

مبنای آن برنامه ریزی شود.
وی همچنین از پیگیری شفاف، صادقانه و سریع اصحاب رسانه در خصوص 
و  ارگان ها  و دیگر  ارائه شده شهرداری  بیان مشکالت مردم و شهر، خدمات 
اطالع رسانی خوب و به موقع آنها که باعث مطالبه گری مردم و نیز جلوگیری از 
التهاب در جامعه شده، تشکر کرد و گفت: در مواقع بحران، از آنجا که امکانات 
محدود و مشکالت زیاد هستند، ارائه اطالعات درست همراه با آرامش، باعث 

خدمت رسانی در فضای بدون تشنج و ملتهب می شود.
آن  به  اولویت بندی  با  باید  و  است  گسترده  کرمان  شهر  کرد:  تصریح  فرشاد 

خدمات رسانی کرد.
ثبت نام جوانان در هیات جوان  از  از صحبت های خود  وی در بخش دیگری 
شورای عالی جوانان از پنجم تا 25 اردیبهشت ماه جاری خبر داد و گفت: تمام 
جوانان 18 تا 40 ساله عالقه مند می توانند در این شورا ثبت نام کرده و بسته 

به تخصص خود در هشت کمیته این شورا حضور پیدا کرده و فعالیت کنند.

مردم سه روستای تخلیه شده
 در فاریاب به منازل خود بازگشتند

مردم سه روستای شهرستان فاریاب که به دلیل آبگرفتگی منازلشان را تخلیه 
کرده بودند به روستای خود بازگشتند.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  نیک 
نفس فرماندار فاریاب گفت:اهالی سه روستای چاه بیگی و سلیمان آباد و جمال 
آباد بخش حور فاریاب که به دلیل طغیان رودخانه وسیالب که توسط تیم های 
امدادی ستاد مدیریت بحران روستا را تخلیه کرده ودر ارتفاعات اسکان داشتند 

به روستا های خود بازگشتند.
نیک نفس افزود:باتالش شبانه روزی ستاد مدیریت بحران سیل بند ها ترمیم و 
پل ها الیه روبی شد وبا فروکش کردن سیل اهالی روستا های مذکور به منازل 

خود بازگشتند.
وی یادآور شد: دو دستگاه بولدوزر مشغول به ایجاد سیل بند و الیروبی رود ها 
وارد  شهرستان  به  زیادی  خسارات  بود  نشده  انجام  اقدام  این  اگر  که  بودند 

می شد.
فرماندار فاریاب از آب گرفتگی تعدادی زیادی از مزارع این شهرستان خبر داد.

بارندگی شدید شنبه شب باعث سیالبی شدن برخی مناطق در فاریاب شد.
هم اکنون تمام راه های مواصالتی و روستایی بازگشایی شده و تردد به خوبی 

انجام می شود.

معاون استاندار در بازدید 

از محور راور - دیهوک 

عنوان کرد :

عملیات بازسازی پل 

کالیشور با فروکش کردن 

آب آغاز می شود
به  سفر  در  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون 
شهرستان راور از نقاط آسیب دیده از سیل در 
بازدید کرد و تصمیمات  محور راور - دیهوک 
الزم در خصوص ایجاد مسیر موقت اتخاذ شد.

کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
امور عمرانی استاندار کرمان  معاون هماهنگی 
بحران  مدیریت  مدیرکل  همراه  به  امروز 
فرماندار  استان،  راهداری  مدیرکل  استانداری، 
و مسووالن شهرستانی در سفر به راور از بخش 
 - راور  محور  در  سیل  از  دیده  آسیب  های 

دیهوک بازدید کرد.
 دکتر آیت اللهی موسوی، در جریان این بازدید 
 - راور  محور  به  وارده  خسارت  به  اشاره  با 
به عرض  از مسیر جاده  دیهوک عنوان کرد:  
۳۰۰ متر آب عبور میکرده و همین امر باعث 

شسته شدن شانه جاده شده است.
اینکه پل کالیشور در کیلومتر  به  اشاده  با  وی 
۹۵ محور راور - دیهوک نیاز به بازسازی مجدد 
و  احیا  آب،  کردن  فروکش  با  داد:  ادامه  دارد، 

نوسازی پل آغاز می شود.
ابراز داشت: مسیر کنونی فعال بسته   موسوی 
است و تردد خودروها از مسیر جایگزین کرمان 

- یزد - طبس- مشهد صورت می گیرد.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان 
برای  راهداری در حال تالش  نیروهای  گفت: 
روزی  چند  که  هستند  انحرافی  مسیر  ایجاد 

زمان خواهد برد.
دکتر موسوی همچنین با حضور در پایگاه امداد 
و نجات و اورژانس جاده ای منطقه » دربند« 
راور از نیروهای مستقر در این مراکز قدردانی 

کرد.

آبگیری طرح های 

آبخیزداری رفسنجان 

در بارندگی های اخیر
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
پروژه های  تمام  گفت:  رفسنجان  شهرستان 
پی  در  رفسنجان  شهرستان  آبخیزداری 

بارندگی های اخیر آبگیری شدند.
باشگاه  به گزارش خبرنگار  گروه استان های 
خبرنگاران جوان از کرمان، مسعود حیدری پور؛ 
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان رفسنجان 
از  جلوگیری  و  آسمانی  نزوالت  ذخیره  چالش 
را  این شهرستان  در  بروز سیالب های مخرب 
این  و گفت:  اصلی خواند  از دغدغه های  یکی 
و  مهم  وظایف  از  یکی  به  اکنون  موضوع هم 
خطیر سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بدل 

شده است.
در  الهی  رحمت  نزول  با  و  اکنون  افزود:  وی 
اعم  آبخیزداری  این شهرستان کلیه سازه های 
و  مالتی  سنگی  بند های  سیالب،  پخش  از 
حالیست  در  این  و  اند  شده  آبگیری  گوراب ها 
که در صورت نبود این سازه ها و با ورود حجم 
متر  میلیون  هفت  و  بیست  معادل  سیالبی 
امروز شاهد  هزار هکتار  در سطح سی  مکعب 
و  روستا ها  به  ناپذیری  جبران  خسارات  بروز 
اکنون  و  می شدیم  منطقه  کشاورزی  اراضی 
ایجاد  شاهد  آسمانی  نزوالت  ذخیره  ضمن 

محیطی ایمن و تفرجگاهی دلپذیر هستیم.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
کرد:در  امیدواری  ابراز  رفسنجان  شهرستان 
اعتبارات  با تخصیص و جذب  نیز  سال جاری 
بتوان از این دست اقدامات در سایر حوزه های 

مستعد خطر انجام داد.

رییس کل دادگستری استان تشریح کرد:

جزئیات مجازات سارقان مسلح بازار کرمان

سرنوشت نامعلوم دو رودباری در تاالب جازموریان

مجازات  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
محاربه در انتظار عامالن سرقت مسلحانه از طالفروشی 

در بازار کرمان خواهد بود.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »یداهلل موحد«  در بازدید 
از محل سرقت مسلحانه بازار کرمان ضمن دیدار با کسبه 
که  سارق  .سه  تاسف  کمال  با  کرد:  اظهار  شهروندان  و 
یکی از آنها مسلح بوده است با حمله به یک طالفروشی 
در بازار کرمان ضمن به سرقت بردن مقادیری طال باعث 

ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده اند.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان اعالم کرد: 
شده  کشته  دستفروش  یک  تیراندازی  این  جریان  در 
است و یکی از افراد داخل طالفروشی نیز مجروح شده 
که جهت سیر مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شده 

است .
موحد با اشاره به اینکه بالفاصله مجموعه های مختلف 
کار  و  اند  شده  عمل  وارد  قضایی  و  انتظامی  امنیتی، 
تحقیقاتی آغاز گردید و امیدواریم در کوتاه ترین زمان 
شوند  دستگیر  و  شناسایی  جنایت  این  عاملین  ممکن 
نوبت  از  خارج  و  ویژه  صورت  به  پرونده  کرد:  تصریح 

رسیدگی خواهد شد و با توجه به اینکه تیراندازی  در 
موجب  و  است  پیوسته  وقوع  به  عمومی  اماکن  و  بازار 
رعب و وحشت مردم شده است، مجازات قطعا شدید و 

در حد محاربه است.
با  امیداوریم  استان کرمان گفت:  رییس شورای قضایی 

های  مجموعه  مستمر  های  پیگیری  و  تالش  و  همت  
سریعتر  هرچه  انتظامی  نیروی  و  امنیتی  اطالعتی، 
دستگیر شوند و به مجازات قانونی برسند تا مردم شاهد 
این باشند که حاکمیت و نظام در مقابل عوامل ناامنی و 

شرارت کوتاه نیامده آمد و اغماض نخواهند کرد.

دونفر  گفت:  جنوب  رودبار  فرمانداری  سرپرست 
خصوص  در  بحران  ستاد  هشدار های  خالف  نفربر 
و  رفته  منطقه  این  به  جازموریان،  تاالب  به  نرفتن 

مفقود شده اند.
منصور خانه گیر سرپرست فرمانداری رودبار جنوب 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   با  درگفتگو  
از  از کرمان،  گفت: دونفر دامدار  خبرنگاران جوان 
شنبه  روز  که  جازموریان  بخش  میاندران  روستای 
برای بیرون آوردن دام هایشان به تاالب جازموریان 
اند بعد از ساعتی تلفن همراهشان ازدسترس  رفته 
خارج وتا کنون هیچ رد ونشانی از آن ها پیدا نشده 

است.

ستاد  مکرر  هشدار های  برخالف  افزود:  گیر  خانه 
بحران شهرستان و دهیاران، بخشداران و مسئولین 
محلی برای نرفتن  به این منطقه این افراد  بدون 
کنون  تا  و  اند  رفته  منطقه  به  هشدارها  به  توجه 

اطالعی از آن ها نداریم.
در  جازموریان  منطقه  اینکه  به  توجه  افزود:با  وی 
زمینی  گشت  امکان  است  باتالقی  بارندگی ها  اثر 
نداشتیم و به دلیل نگرانی خانواده این افراد، گروهی 
شده  منطقه  عازم  تراکتور  دستگاه  یک  با  نفره  سه 

است.
تمام  گفت:با  جنوب  رودبار  فرمانداری  سرپرست 
بالگرد هم داشته  شرایط از مرکز استان درخواست 

ایم، اما به دلیل نبود بالگرد در استان هنوز موفق به 
گشت هوایی نشده ایم.

تاالب  اینکه  به  توجه  با   : کرد  امیدورای  ابراز  وی 
جازموریان به صورت کامل پر نشده و آبگیری ندارد، 
به  و  باشند  نداشته  خاصی  مشکل  دامداران  این 
سالمت برگردند و خانواده هایشان از نگرانی رهایی 
افراد وجود  برای  بیان کرد:احتمال خطر  یابند. وی 
ندارد، ولی با این حل گشت زمینی را اعزام کرده ایم 

که تا کنون اطالعی کسب نکرده اند.
جستجو برای یافتن دو دامدار رودباری که بر خالف 
هشدار های ستاد بحران سه رو زقبل به جازموریان 

رفته اند و اطالعی از آنان نیست، ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خبر داد:

کمک افزون بر24 میلیارد تومانی گل گهر به سیل زدگان کشور 

خسارت به باغ هاو مزارع کشاورزی انار

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: 
این مجموعه با اهدای کمک 14 میلیارد تومانی از 
طریق وزارت صمت و ایمیدرو و کمک 10 میلیارد 
تومانی به صورت مستقیم به سیل زدگان خوزستان، 

به کمک این افراد رفته است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، مهندس 
به  کرمان  استان  که  آنجا  از  افزود:  زاده  تقی  ناصر 
است،  شده  انتخاب  حمیدیه  منطقه  معین  عنوان 
مجموع کارکنان گل گهر نیز یک روز از حقوق خود 
به سیل زدگان  برای کمک  به صورت داوطلبانه  را 
استان خوزستان و ساخت سالن ورزشی اختصاص 

داده اند.

شرکت  و  گهر  گل  مجموعه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
های وابسته به آن، همراهی با مردم و دولت در زمان 
بروز حوادث را از وظایف خود می دانند، اظهارکرد: 
تاکنون بین 40 تا 50 دستگاه ماشین آالت سنگین 
نیز از سوی مجموعه شرکت های وابسته به گل گهر 

به منطقه سیل زده خوزستان اعزام شده است.
گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که شرکت های بزرگ 
و  اجتماعی  های  مسئولیت  مبنای  بر  دارند  وظیفه 
ملی در زمانی که مردم و دولت نیاز به کمک دارند، 
بیشتر  چه  هر  رسانی  خدمت  و  کمک  عرصه  وارد 

شوند.

تقی زاده با اشاره به حجم باالی خسارت های وارده 
بر اثر سیل در خوزستان، گفت: از آنجا که همواره از 
امکانات ملت و دولت در راستای انجام خدمات پیش 
بینی شده در مجموعه گل گهر استفاده می کنیم، 
کمک  به  است،  نیاز  که  زمان  هر  در  داریم  وظیفه 
دولت و مردم بیاییم و از تمام امکانات موجود خود 

در این راه استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حجم خسارت های وارده بیش 
رفع  را  آنها  بتواند  تنهایی  به  دولت  که  است  آن  از 
کند و در ارائه کمک ها به مردم سیل زده  احساس 
می کنیم که به برادران و خانواده های خود کمک 

می کنیم.

قابل  آب  باران  بارش  با  گفت:  انار  فرماندار 
توجهی در دشت انار وارد وتمامی رودخانه ها 
جاری و خسارتی در پی نداشت فقط بخشی 
مسیر  در  که  وباغات  کشاورزی  اراضی  از 

رودخانه ها بودند خسارت دیده اند.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه 
فرماندار  زهرودی  علی   ، جوان   خبرنگاران 
بینی هواشناسی  پیش  راستای  در  انار گفت: 

شورای  تشکیل  جلسه   3 باران طی  بارش  بر 
الیروبی  خصوص  در  تصمیماتی  بحران  ستاد 
رودخانه ها  بستر  وبازگشایی  و  رودخانه ها 
الزم  اقدامات  خاکی  بند های  وترمیم  وپل ها 
خسارت  از  کار ها  این  باانجام  که  شد  انجام 

جلوگیری شد.
فرماندار انار افزود: نعمت والطاف خداوند باعث 
وارد  انار  دشت  در  توجهی  قابل  آب  که  شد 

وتمامی رودخانه ها جاری شود و خسارتی در 
کشاورزی  اراضی  از  بخشی  فقط  نداشت  پی 
وباغات که در مسیر رودخانه ها بودند خساراتی 
دیدند که اقدامات الزم در رابطه با باز گشاهی 

این مسیر ها بعمل خواهد آمد.
 50 حدود  انار  شهرستان  در  است  گفتنی 
بی  سال ها  دراین  که  شده  بارندگی  میلیمتر 

سابقه بوده است.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

پرده داری 
پدر می گفت همیشه کار خوب را در تنهایی و کار بد را 
در جمع انجام بده و مثال می زد هر کار خوب تو جزیی 
از نمادی شکیل، زیبا و مفید است که از مجموع کارهای 
خوب تو در پایان آن نماد تکمیل و جماعتی از بزرگان 
مورد  و  کنند  می  برداری  پرده  آن  از  و  شوند  می  جمع 
تشویق و تحسین همگانی قرار می گیرد ولی هر کار بد 
پایه و جزئی از نمادی زشت و نفرت انگیز است که اگر 
موقع  همان  باشی  داشته  را  دادنش  انجام  جمع  در  توان 

پرده از آن برداشته می شود و پا نمی گیرد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از روند معیوب پذیرش بیماران در بیمارستان های دولتی با محوریت بررسی وضعیت بیمارستان باهنر کرمان:

کاغذبازی ُکشنده در بیمارستان

 

در ابتدای این گزارش می خواهم نظر شما را به ایمیلی که از 
سوی یکی از خوانندگان ما به نام »عسکری« ارسال شده است 
جلب کنم. ایمیلی که باعث نگارش این متن شد و برای بنده 
ثابت کرد که تنها نظر بنده این نیست و دیگر همشهریان ما نیز 
درگیر با سرعت بسیار کند و بی توجهی کادر کاری و پزشکی 

بیمارستان های دولتی هستند. متن نامه از این قرار است:
»با سالم

بیمارستان،  به  رو  هیچکس  کار  و  سر  شاءاهلل  ان  خداوند 
خصوصا بیمارستانهای کرمان نیندازد.

روز جمعه ۲۳ فروردین بر اثر بی احتیاطی یکی از انگشتان 
پایم  انگشتان  از  یکی  و  بنده چاک عمیقی خورد  پای  و کف 

هم شکست.
با زحمت زیاد در حالی که از شدت درد به خود می پیچیدم 
کردم  می  عوض  هم  کالچ  بایستی  که  زخمی  پای  همان  با 
خودم رو به بیمارستان باهنر رسوندم. وقتی به اورژانس سرپایی 
مراجعه کردم ساعت ۲ و ۳۰ بود. بالفاصله پای بنده رو شستشو 

داده و روی ویلچر نشستم.
اما تا پذیرش شدم و فالن دکتر  جزئیات رو توضیح نمیدم، 
پایم رو دید و به دکتر بعدی ارجاع داد و دستور عکس برداری 
صادر شد و رفتم اتاق عمل برای بخیه و اولین بخیه که به پای 
یعنی دو ساعت فقط  بود.  دقیقه  زده شد ساعت ۴ و ۲۰  من 
معطل پذیرش و آمدن پزشک بودم. پزشکانی که هیچ عکس 

العملی نسبت به خون و بریدگی و شکستگی نداشتند.
خانمی که در پذیرش خونسردانه همزمان با ور رفتن با گوشی 
گاهی مشخصات بنده رو هم ثبت می کرد. پزشک اتاق عمل 
می  جواب  هم  موبایل  گوشی  به  زدن  بخیه  وسط  گاهی  که 

داد و...
تعریف  برای دیگران  را  بیمارستان  رفتار در  این شیوه  وقتی 
می کردم همه به اتفاق یک جمله رو تکرار می کردند. )اوووه 
اینا اینقدر بیمار و خون و تصادف دیدن که براشون عادی شده( 
آیا واقعا این بهانه توجیه مناسبی است برای دو ساعت زمان 

پذیرش در یک بیمارستان دولتی؟
اثر  بیمارستان در  از منظر مسئوالن  انسان  آیا سالمتی یک 

تکرار زیاد بی ارزش می شود؟
اما از شما چه پنهون من به این جمله عقیده ای ندارم و دلیل 
هم دارم. فرض کنید فردی یک نفر مصدوم رو که نمیشناسه 
به بیمارستان برسونه و از قضا این فرد مصدوم از بستگان درجه 
یک اون خانم در اتاق پذیرش باشه، آیا همچنان به پیام دادنش 
پزشک  خویشان  از  کنید  فرض  داد!؟  خواهد  ادامه  گوشی  با 
شیفت باشد یا از اقوام پزشک اتاق عمل باشد. آیا همچنان فرد 

مصدوم، خون و سانحه براشون عادی خواهد بود؟ یقینا خیر!
در آن صورت حتی جواب دیگران را هم نخواهند داد تا هرچه 

سریعتر مصدومشان مداوا شود. حتی ثانیه ای رو تلف نخواهند 
به کار خواهند  بیمارستان رو  نیروی خود و پرسنل  کرد. تمام 
گرفت تا به تعهد پزشکی شان عمل کرده باشند. دیروز به چشم 
خودم بی خیالی، بی مسئولیتی، بی تفاوتی و بی تعهدی رو در 

قسمت های مختلف بیمارستان باهنر کرمان دیدم.
البته این شیوه برخورد با مصدوم و بیمار در کشور ما تازگی 
نداشته و همه ما برای یکبار هم که شده شاهد چنین رفتاری 
بوده ایم. دیگه از کثیف بودن و خرابی کاشی ها و گچ دیوارها 
و کف بیمارستان و تخت ها و ویلچرهای مستهلک الزم نیست 
چیزی بگم که آنها در میان دردهای انتظارم گم شده و آنچه 

البته به جایی نرسد فریاد است«
شد  منتشر  نگارش  ی  شیوه  در  تغییر  بدون  که  ایمیل  این 
بیمارستان  از مراجعه به  نیز خاطره خود را  بنده  باعث شد که 
باهنر کرمان مطرح کنم. خاطره ای که تلخ و حاوی سه ساعت 
درد و شیون فرزندم است. شب ششم فروردین ماه جاری که 
ایام نوروز به سر می بردیم متاسفانه دست فرزندم زیر در  در 
صندوق عقب اتومبیل ماند، ورم کرد و کودک درد بسیار زیادی 
را تحمل می کرد و گریه اش قطع نمی شد. به همین دلیل به 
بیمارستان باهنر کرمان مراجعه کردیم. حدود ساعت 11 شب 
از زمان ورود ما تا زمانی که خارج شدیم نزدیک به سه  بود. 
ساعت زمان صرف شد، زمانی که مملو بود از استرس و خشم 
و گریه. باید متذکر شوم که آن تاریخ تقریبا خلوت ترین حالتی 
باهنر به چشم دیده بودم و در بدو  بیمارستان  از  بنده  بود که 
از این نکته خرسند شدم و خدا را شکر کردم که  ورود بسیار 
خیلی معطل نخواهیم شد. در ابتدا که برای عکس گرفتن به 
اتاق های رادیولوژی مراجعه کردیم بی نظمی کارکنان موجب 

بیکار  تقریبا  ُپرکار و یکی دیگر  اتاق ها  از  بود که یکی  شده 
باشد. با تحمل یک صف تحمیلی عکس را گرفتیم و به پزشک 
به  و   5 به  اتاق شماره ۳ سپس  به  اول  کردیم.  مراجعه  اولیه 
گمانم در نهایت به اتاق 6 معرفی شدیم. در این بین نیز چندین 
این  در  که  نشود  باورتان  شاید  کردم.  مراجعه  داروخانه  به  بار 
مسیر بنده نزدیک به 5 مرتبه بیش از حد استاندارد رفت و آمد 
کردم. رفت و آمدی که به دلیل کارنابلد بودن کارکنان موجب 
می شد. مسئول داروخانه با بخش ترخیص و تسویه حساب به 
اتاق شماره 5 که یک تیک را در  با  مشکل برخورد و هر دو 
سیستم وارد نمی کرد. در نهایت هم که اتاق شماره ۲ با یک 
کوتاهی موجب چند بار رفت و آمد بنده شد. این رفتار عجیب 
درگیر  یکدیگر  با  بارها  هم  کارکنان  خود  میان  این  در  و  بود 
شدند که شما چرا فالن تیک را نزدید و »اصال چرا گفتید این 
اتاق شماره ۳ چرا  باید برود  ایشان  اتاق من،  به  بیاید  مریض 
فرستادید اینجا؟« این رفتارها و گریه های فرزندم و استیصال 
همسرم را که می دیدم با خود اندیشیدم که به راستی مسئوالن 
این بیمارستان در چه خوابی به سر می برند که کارکنان اینقدر 
بیماران را عذاب می دهند. بسیار عصبانی بودم و بعد از گذشت 
اما  بود،  کرده  تغییر  کارکنان  با  هم  من  رفتار  دیگر  ۳ ساعت 
ایشان گویا عادت به چنین رفتارهایی داشتند و در این زمینه 
خوشبختانه عکس العمل بدی نداشتند. همسرم که در جریان 
دوندگی های من نبود عقیده داشت که من اندکی بی تحمل 
هستم به همین دلیل از نوشتن گزارشی انتقادی منصرف شدم 
و با خود فکر کردم که شاید کار مطبوعاتی طاقتم را کم کرده 
است. پس از آن شب در یکی از مهمانی های نوروزی یکی از 
اقوام نیز خاطره ای مشابه تعریف کرد و در نهایت دیروز هم 

به  کردم.  دریافت  را  کردید  مشاهده  ابتدا  در  که  ایمیل  این 
بازنگری  به  نیاز  کرمان  باهنر  مجموعه  که  رسیدم  یقین  این 
و بازرسی ویژه دارد و مردم از مراجعه به این بیمارستان بسیار 
همان  از  که  بگویم  باید  هم  را  نکته  این  شوند.  می  ضررمند 
بدو ورود ما به بیمارستان باهنر روال اینگونه به نظر می رسید 
که گویا می خواهند به هر نحو که شده است بیمه ما را قبول 
اجتماعی  تامین  بدحسابی های سازمان  به خاطر  نکنند. شاید 
باشد که این رفتار را مشاهده می کردم، هرچه هست موجب 
درد بیشتر بیماران می شود. در همان ابتدای کار به ما گفتند 
از  توانید  رفته است دیگر نمی  اتومبیل  انگشتش الی در  اگر 
بیمه خودتان استفاده کنید و بحث بیمه اتومبیل پیش می آید 
و در نهایت هم که چون سه روز از دو ساله شدن فرزندم می 
گذشت و دفترچه اش عکس نداشت کل هزینه را از ما دریافت 
کردند. باید ذکر کنم که از همان ابتدا بنده در عکس رادیولوژی 
مشاهده می کردم که دست فرزندم نشکسته است، اما بازهم 
ما را به چندین پزشک و کارشناس ارجاع دادند و در نهایت هم 

که بیمه را نپذیرفتند. 
مسئوالن این بیمارستان باید قبول کنند که در زمینه خدمات 
رسانی به بیماران بسیار ضعیف عمل می کنند. در راهروهای 
این بیمارستان که قدم می زدم دردهای خودم یادم می رفت. 
با  خودش  را  مصدومش  ساله   ۲۰ فرزند  که  دیدم  را  پیرزنی 
تخت حمل می کرد و هیچکس کمکش نمی کرد. مردی را 
دیدم که در صف رادیولوژی حدود یک ساعت معطل بود در 
حالی که تختش پر از خون شده بود و حالش بسیار وخیم بود. 
اما هربار که به اتاق مراجعه می کرد می گفتند عکس خوب 
خوب  عکسش  چرا  راستی  به  شود.  تکرار  باید  و  است  نشده 
نبود؟ مسئول رادیولوژی کارنابلد است؟ یا دستگاه ها فرسوده و 
نادقیق هستند؟ در مراکز رادیولوژی خصوصی عسک ها لحظه 
سریعا  نباشد  خوب  اگر  و  شوند  می  مشاهده  کامپیوتر  در  ای 
که  مجروح  فرد  یک  باهنر  بیمارستان  در  اما  شود،  می  تکرار 
ممکن است آخرین ساعات عمرش سپری می شود باید چهل 
دقیقه در انتظار چهار مرتبه تکرار باشد. بنده بسیار خوشحالم 
اما  بود،  انگشت  که مراجعه پزشکی من در حد یک کوفتگی 
بر خود وظیفه می دانم که به عنوان یک روزنامه نگار درباره 
نیز  بودند  حیران  رادیولوژی  سالن  در  که  مردمی  آن  درد  ی 
بنویسم. من وظیفه دارم بنویسم که پروسه ی تشکیل پرونده 
در بیمارستان باهنر کرمان در خوش بینانه ترین حالت حدود 
نیم ساعت است در حالی که برای بنده با احتساب اشتباهات 
کارمندان حدود یک ساعت بود. این نیم ساعت ممکن است 
آخرین ثانیه های عمر یک انسان باشد، آیا برای مسئوالن این 
بیمارستان اهمیت ندارد؟ روی جلد دفترچه بیمه تامین اجتماعی 
از قول مقام معظم رهبری نوشته شده است که »ما می خواهیم 
فضایی ایجاد کنیم که بیمار به غیر از درد بیماری دیگر دردی 
نداشته باشد« باید از مسئوالن علوم پزشکی کرمان و مدیران 
و کارکنان بیمارستان باهنر کرمان پرسید که آیا شما در مسیر 
این فرموده ی رهبری قدم برمی دارید و یا شیوه ای دیگر اتخاذ 
کرده اید. حتی اگر به آموزه های دینی هم مراجعه کنیم متوجه 
خواهیم شد که این رفتارها و قرار دادن یک بیمار دردمند در 
یک مسیر طوالنی و وقت گیر، دنیا و آخرت را نابود می سازد. 
به امید اینکه مدیران و مسئوالن استان و کشورمان آنقدر که 

ادعا می کنند، خدمت کنند!

   شاید تا به حال شما هم به بیمارستان های دولتی و به خصوص بیمارستان باهنر کرمان 
سر زده و متوجه شده باشید که روند پذیرش و خدمات رسانی در این مجموعه آنقدر پُر 
ایراد است که خودش موجب دردمندی می شود و دردی است بر دردهای بیماران. از کمبود 
بیماربرها تا اشتباهات عجیب کارکنان همه و همه می تواند یک شب تلخ را برای خانواده های 

کرمانی رقم بزند. این مجموعه نیاز به بازرسی و بازنگری دارد!

نامه یک شهروند کرمانی به روزنامه کرمان امروز 
درباره گزارش »آخرهفته سگی« 

یک جهان

 دلشوره
اجتماعی  موجوداتی  ما  گرچه 

خودمان  به  که  نیست  بد  گاهی  اما  هستیم 
یادآور شویم که برای خودمان زندگی کرده و 
قضاوت دیگران تاثیر چندانی در به هم ریختن 
اوضاعمان نخواهد داشت. نگاه دیگران تا حدی 
باشد  تالش  و  حرکت  ی  مایه  که  است  مهم 
مایه ی  قضاوتهایشان  به  دادن  اهمیت  وگرنه 
به هم ریختن برنامه هایمان خواهد بود. گاهی 
الزم است خود را همانگونه که هستیم بپذیریم 
امر  یک  کردن  تغییر  که  زمانی  در  مخصوصا 
انتقادها  هنگام  این  در  برسد.  نظر  به  محال 
التیام  که  هستند  زندگی  تن  بر  هایی  زخم 
ناپذیرند. متاسفانه تعداد انسانهای عادل بسیار 
افراط و تفریط قضایی  کم شده و اکثرا دچار 
هستند به گونه ای که یا سیاه می بینند و یا 
سفید. به دلیل یافتن عیبی در شخص خاصی 
و هر گردی  نادیده گرفته  را  او  تمام محاسن 
برای آنها گردوست به طوری که اگر مثال یک 
او همه ی  باشند  زده  او ضربه  به  قشر خاص 
انسانها را محکوم می کند. افراط و تفریط در 
قضاوت ها موجب شک و ساده دلی می شود 
و چهارچوب اجتماعی درهم می شکند. آری 
خطر به همین سادگی است. اطالعاتی که از 
جهان اطراف به دست می آوریم در ذهنمان 
و  تحلیل  این  و  شود  می  بررسی  و  تحلیل 
تا  باشد  داشته  درستی  اساس  باید  بررسی 
افراط و تفریط اتفاق نیفتد. برای سالم گذشتن 
از مرحله ی قضاوت می بایست که ذهن خود 
را تعمیر کرده و به معیارهای انتخابمان توجه 
بیشتری داشته باشیم. انتخاب هایی که از روی 

قضاوت انجام می شود.
از بس که می ترسم نگاهت سرد باشد 
دلشوره هایم یک جهان دلشوره دارد 

برگرد از مرز قضاوت نازنینم 
تا چشم هایت گرم و دریایی بماند

به قلم 
مهناز سعید 

به قلم 
محمد فتح نجات

پاسخ روزنامه کرمان امروز 

به نامه ای درباره گزارش 

»آخر هفته سگی«

سردبیر محترم روزنامه کرمان امروز 
با سالم و احترام 

قلم  با  مطلبی   1397/11/06 مورخ   2943 شماره  روزنامه  در 
جناب آقای محمد فتح نجات چاپ شده است تحت عنوان »آخر 
هفته سگی« که در آن نویسنده محترم نوشته اند که از دیدن این 
صحنه تا 24 ساعت احساس تهوع داشته اند. حال سوال این است 
که ایشان چون پاستوریزه بزرگ شده اند با دیدن الشه های سگ 
این  قلبی که دارند  به خاطر رقت  یا  و  بهم خورده است  حالشان 
اتفاق برایشان افتاده است. اگر مورد دوم بوده است، آیا این رقت 
قلب فقط برای حیوانات است و یا انسانها را نیز مشمول می شود؟ 
میلیون   2/1 زیر  حقوق  با  که  کارگری  آن  باشد:  چنین  اگر  که 
تومانی می بایست کرایه خانه )خانه نمی توان گفت، یک اتاق یا 
آلونک( قبض آب، برق و گاز را پرداخت کند و وقتی بچه هایش از 
او طلب گوشت و یا مرغ می کنند خود را در مقابل آنها مرده می 
پندارد و یا آن پیرمرد بازنشسته ای که با تغذیه نامناسب الغر شده 
و دندان مصنوعی اش با هر بار عطسه، جلوی فرزندان و نوه هایش 
در  ندارد  را  ایمپلنت  پول  و  می شود  پرتاب  بیرون  به  دهانش  از 
نتیجه خود را جلوی آنها مرده می پندارد، پس با دیدن این موارد و 
هزاران مورد دیگری که انسانها در ظاهر زنده هستند، بایستی دائم 

التهوع و یا دائم الغش باشند.
برتری انسانها نسبت به حیوانات، استفاده از عقل است پس ما را 
چه شده است که فقط کارمان تقلید شده است شلوار پاره پوشیدن 

نگه  و  گردانی  یا سگ  و  موهای نصف سر دختران  تراشیدن  یا  و 
داشتن سگ در منزل و یا قلیان کشیدن که شبکه های ماهواره ای 
تبلیغ می کنند. ما هم که می خواهیم بگوییم متمدن هستیم فوری 
پیروی می کنیم و یا حال که آنها حمایت از حیوانات و به خصوص 
حمایت از سگ ها را داد می زنند ما هم به خاطر اینکه نگویند بی 

فرهنگ، فوری هم صدا می شویم.
تا کی نمی خواهیم کمی فکر کنیم؟ آخر سگ جزئی از فرهنگ 
آنهاست و تا رئیس جمهورشان سگش را معرفی نکند به رسمیت 

شناخته نمی شود.
حمایت از حیوانات یعنی چه؟ آیا شامل همه حیوانات می شود 
و یا حیواناتی مثل پلنگ، خرس سیاه منطقه خبر، آهو، جبیر و ... 
که در صورت انقراض آنها نه تنها اکوسیستم منطقه ای به هم می 
خورد بلکه فرهنگ و هویت ملتی تغییر پیدا می کند، باید حمایت 
شوند. اگر شامل همه حیوانات می شود چرا این حامیان از موش 
حمایت نمی کنند!! و کمپینی جهت جلوگیری از فروش تله و مرگ 
موش راه نمی اندازند؟! و به طور یقین اگر در آن طرف آبها انجمن 
حمایت از پشه ها را راه بیندارند، ما هم به خاطر عقب نماندن از 
قافله، نوک پیکان قلم مان را به طرف بهداشت و درمان می گیریم 

که چرا این سازمان پشه های ماالریا را می کشد!
مگر شهرداری ها و یا هر نهاد دیگری که سگ های ولگرد را جمع 
آوری می کنند آنها را در نهایت چکار می کنند؟ غیر از این است 
روستاهای  در  را  آنها  قرنطینه،  در  نگهداری  کوتاهی  از مدت  بعد 

اطراف رها سازی می کنند.
آقای نویسنده محترم لطفا روزهای تعطیل در روستاهای اطراف 
پیاده روی  ...(کمی  باال، کوهپایه، هوتک، سرآسیاب و  کرمان )ده 
کنید و با ساکنین قدیمی صحبت کنید به شما خواهند گفت در 

این  در  ولگرد  های  سگ  جمعیت  میزان  چه  به  اخیر  سال  چند 
نگاهی  نیم  را  مزارع  و  ها  کوچه  اگر  و  است  شده  زیاد  روستاها 
بیندازید مشاهده خواهید کرد چقدر مدفوع سگ ها منظره ها را 
ناخوشایند کرده است و در نهایت با توجه به تغییر وضعیت آب و 
هوا و وجود طوفان ها و ریزگردها، این کثافت ها به مراکز مسکونی 

انسانها چه در شهر و چه در روستاها سرازیر می شوند.
لطفا از کسانی که از سی سال قبل در شهر بم زندگی می کردند 
سوال شود و متوجه شوید که این شهر به خاطر وجود خانه باغ ها 
ی وسیع و وجود درختان نخل که موش خرما و سایر جوندگان را 
در بردارد باعث تکثیر سگ ها، شغال ها و روباه ها شده بود که این 
عاملی است )به استناد گزارش های سازمان بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی کرمان( شهر بم باالترین آمار بیماری سالک را در 

سطح شهرهای استان کرمان داشته است.
آیا بهتر نبود به جای محکوم کردن شرکت بوتیا به جنایت علیه 
با  را  مزاحم  حیوانات  این  که  میکردید  پیشنهاد  آنها  به  ها،  سگ 
طعمه مسموم معدوم می کردند و سپس آنها را با کمک و راهنمایی 
بهداشتی در محلی  به صورت  شهرداری و سازمان محیط زیست 
به  را  پیمانکار  به  پرداخت شده  هزینه  و  مناسب دفن می کردند 
بچه  شکم  داشتن  نگه  سیر  برای  که  دادند  می  شرکت  کارگران 

هایشان به هر ریال آن محتاج هستند.
اه که چقدر جانسوز است ناله کودکی که جلوی پدر و مادرش از 
گرسنگی به هوا برخاسته ولی در هیاهوی تجدد خواهی به گوش 

ما نمی رسد.

ماشاءاهلل ایرانمنش

با سالم و احترام به آن خواننده گرامی که ما را از نظرات خود 
اقشار  برای  دلسوزی  با  ایشان  که  بسیار خوشحالم  مطلع ساخت. 
ارسال  ما  برای  را  نامه  این  و  شدند  قلم  به  دست  جامعه  ضعیف 
فرمودند. در ابتدای این متن اشاره به رقت قلب بنده شده است که 
کامال درست است، بنده از بیماری فشار خون رنج می برم و روز 
خود را با سه نوع قرص متفاوت به شب می رسانم. اما باز هم از 
دیدن الشه سگ دگرگون نمی شوم. من فیلمی را مشاهده کردم 
که شاید شما ندیده باشید، کلیپی که در آن توله ها از پستان های 
مادر مرده شان التماس شیر داشتند. این صحنه ای بود که موجب 
آن  به  اصلی که شما  نکته  درباره  اما  بنده شد.  و دگرگونی  اندوه 
اشاره فرمودید باید بگویم که بله اولویت همواره با اشرف مخلوقات، 
یعنی انسان است. در 365 روز سال 364 روز به گزارشات و مقاالت 
مربوط به معضالت انسانی اختصاص داده شده است و این شاهد 
روایتگر دغدغه مندی ماست. یقینا برای صرف هزینه های دولتی 
عام  قتل  اما  است،  اولویت  در  ما  نابسامان معیشت مردم  وضعیت 
بارها در کتب  زنده که  و دلیل یک موجود  اصول  بدون  و کشتار 
دینی نهی شده است، باید در یک نشریه مورد نقد قرار گیرد. این 
از وظایف رسانه ها است که جامعه را از اتفاقات ناهنجار دور سازند. 
چه این اتفاق برای خرس سیاه آسیایی بیفتد چه اینکه چند قالده 

سگ با شقاوت کشته شوند.
بازهم از بذل توجه شما به مطالب مندرج در این نشریه متشکرم 
و از شما می خواهم که آن یک روز را به 364 روز دیگر ببخشید 
و انتشار آن مطلب را اینچنین توجیه فرمایید. درود بر شما و روح 

دلسوز و دغدغه مندتان که همنوع دوستی را روایت می کند.
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اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

آن سو و این 

سوی پنجره!

آن سوی پنجره شب
کسی بود 

که می ماند 
دیده به پنجره 

تنها 
در تنهایی شب

تا به سحر 
این سوی پنجره 

غریبه ی شب 
به دنبال آشنای خود است 

که سالها پیش 
بر سر قرار پایین پنجره 

جز مردنش آمده بود 
اما 

مرز باور مرد 
در توهم حضور قرار
در همیشه ی روز 

باقی ماند
آن سوی پنجره شب 

شبی 
نه چون شبهای پیش

گم شده 
در خیابان مرد 

پیدا شد
گم شده بود و او بود و پنجره و سیاهی شب 

او بود و بغض سرد سالهای شکیب
او بود و فاصله و ...

اما فردای پنجره روز 
مرد با خیال گم شده اش 

آن سوی پنجره شب
همراه با مرگ 

رفته بود

به قلم سید 
رضا مجد زاده 

به قلم 
میرسیدعباس
 روح االمینی 

منشی  کیومرث  درگذشت  سالروز  در  اگر 
هرگز  کنیم  یاد  امروز  کرمان  در  او  از  زاده 
او  های  واندیشه  جهانبینی  قبول  منزله  به 
نیست. در کوچه بن بست سعی می کنیم به 
به ویژه  نویسندگان گذشته  سراغ شاعران و 
کرمانی ها برویم تا شاید شاعران و آنها که 
تخصصی در شعر و ادبیات دارند از بی تفاوتی 
بیرون آیند و آثار آنها را نقد کنند تا شاید راه 
را برای شاعران و نویسندگان آینده هموارتر 
سازند. چون شعر هم مانند همه پدیده های 
اجتماعی روندی رو به رشد و تکامل دارد و 
تحت تاثیر زیربنای اجتماعی است. انتظاری 
باهوش  که  است  این  داریم  شاعران  از  که 
و ذکاوت و احساساتی که دارند گامی فراتر 
قبول  در  خود  وظایف  به  را  مردم  و  بردارند 
تکامل  درست  جهت  و  کنند  تشویق  تغییر 
هر  شاعران کالسیک  دهند.  نشان  را  تاریخ 
پروانه و  بایست در غم و مرگ  چه که می 

از  و  اند  گفته  فراق  و  شمع  زیبایی  و  اشک 
عشق  شک  بی  اند.  گفته  سخن  هم  عشق 
که  فئودالی  دوران  و  زمان  عشق  با  امروز 
اند فرق می کند.  از شاعران داشته  بسیاری 
دیگر روابط زن و شوهر بر پایه اندیشه های 
ارتجاعی زن ستیزی و نگاه به زن به عنوان 
اگر  و  شود  فراموش  باید  کاال  یک  به  نگاه 
شاعری می خواهد از زن و یا شاعرزنی می 
خواهد از مرد سخن بگوید باید او را به عنوان 

یک انسان معرفی کند.
 1324 سال  در  زاده  منشی  کیومرث  دکتر   
در جیرفت به دنیا آمد. در یک خانواده مرفه 
رشد کرد و روزی که در سال 1396 درگذشت 
او  بود.  معروف  طنزپرداز  و  شاعر  عنوان  به 
را  ریاضی  و  بود  برخوردار  خوبی  استعداد  از 
در  کرد.  ریاضی  وارد  را  شعر  یا  و  شعر  وارد 
فلسفه دارای یک جهانبینی بود ولی اختالف 
دیدگاهی که با موالنا داشت و در مصاحبه ها 
بیان کرد سر و صدای فراوان برپا کرد و نام او 
بر سر زبان ها افتاد. استفاده از اعداد، مفاهیم 
نو  فکری  اگر چه  در شعر  فیزیک  و  ریاضی 
باید  با استقبال مردم روبه رو نشد و  اما  بود 

شاعران متخصص درباره آن نظر بدهند.
رها کن تربیع دایره را 

و تثلیث زاویه را 
چه کسی می داند جذر صفر بی نهایت است 

یا صفر
به باور من مهم این است که پیام و اندیشه 
شاعر هر چه بهتر و فراگیرتر به گوش طبقه 
ریاضی و شعر  برسدشاید شعر  مخاطب خود 
سروده  هم  خوئی  بعدها  که  آنگونه  فلسفی 
اما خواننده شعر  باشد  ارزشمند  و  است مفید 
هم  و  ریاضی  هم  باید  زاده  منشی  کیومرث 

شاعر  پیام  و  ببرد  لذت  تا  کند  درک  را  شعر 
توان  از  قضاوت  و  اظهارنظر  اما  دریابد  را 
اینجانب که در شعر و ریاضی تخصص ندارم 

ستم به هر دو رشته است.
از  منشی زاده در رشته رنگ هم کار کرد و 

رنگها در شعر استفاده کرد.
زنگاری  برابرت/  از  ارغوان/  و  آئی/  آبی می 

می گذرد
سوارکار  یک  همچون  پائیزی/  پسدار  و 

استخوانی / در هم می شکند
بسیاری او را شاعر نیهلیست نامیده اند اما در 

شعر او طنازی موج می زند 
منشی زاده هم راه نیما را رفت. 

قلب مانند قهوه خانه های سر راه 
یاد آور غربت است 

هیچ مسافری را برای همیشه 
در خود جای نخواهد داد

منشی  کیومرث  نسل  هم  های  کرمانی  ما 
بین  بارها در قهوه خانه های  را  زاده غربت 
راه حس کرده ایم هنگامی که به غربت می 
این  افکار  آمدیم.  می  غربت  از  یا  و  رفتیم 
هنگام  آمریکا  جامعه  از  که  افکاری  و  شاعر 
ی  رشته  و  بود  کرده  ریشه  او  در  تحصیل 
بعد  و  فیزیک  و  ای  هسته  انرژی  علمی 
و سرمایه  فئودالی  و طبقه  احساس شاعرانه 
داری که در آن ریشه داشت باعث شد تا با 
تناقص در همه عمر بجنگد و به قول یکی 
که  بود  زمان  از  جلوتر  افکارش  دوستان  از 

ما او را 
درک نکردیم و غریب مرد!

شاعر شرقی با سطلی از خون 
در چشم مجسمه آزادی فریاد می کشد 

زنده باد واسکودوگاما

 کوچه بن بست        به بهانه گذر از بیست و ششم فروردین ماه درگذشت "کیومرث منشی زاده "؛

شاعر شرقی با سطلی از خون کجاست؟

مس  راهوار  مسافربری  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   961 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

 10860529900
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/07 : -صورتهای مالی 
مربوط به سال مالی منتهی به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. -موسسه حسابرسی 
کوشا منش )حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10100434110 به سمت بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی 10320294749 به سمت 
امروز  انتخاب گردیدند. روزنامه کرمان  مالی  برای مدت یک سال  البدل  بازرس علی 
استان  امالک  اسناد و  ثبت  اداره کل  انتخاب گردید.  جهت درج آگهی های شرکت 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )432900(

  سرویس علمی و ادبی کرمان امروز
 

کتاب »استراتژی های مدیریت و اداره ریسک سیل« 
نیز  و  حکمرانی  مقوله  با  مرتبط  مطالعات  جایگاه 
را  سیل  ریسک  مدیریت  زمینه  در  حقوقی  مطالعات 

بررسی می کند.
   پس از سیل فراگیر اخیر در ایران که مناطق زیادی 
از کشور را درگیر خود کرد و خسارات جانی و مالی 
کمیت  و  کیفیت  درباره  پرسش  آورد،  بار  به  فراوانی 
مطالعات و پژوهش ها در زمینه مدیریت بحران سیل 
در ایران از جمله پرسش هایی بود که اذهان بسیاری 
را به خود مشغول کرد. با مروری بر فهرست کتاب های 
تالیف یا ترجمه شده در این زمینه، بر مبنای اطالعات 
که  دریافت  می توان  کتاب،  خانه  و  ملی  کتابخانه 
مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است 
و این مطالعات نیز به طور عمده در دو حوزه متمرکز 
هستند. یا کتاب های راهنمای فنی در زمینه مهندسی 
یا  هستند،  سیل  اثر  در  حادثه دیدگان  امداد  یا  سیل 
مجموعه ای از گزارش ها درباره امکان بروز سیل و نحوه 
به سفارش مراکز مسئول در زمینه  به آن که  مقابله 

مقابله با سیل تهیه شده اند.
و  تحلیل  است،  مانده  مغفول  آنچه  میان،  این  در   
بررسی راهکارهای مدیریتی در زمینه مقابله با سیل و 
استراتژی های کالن حکومتی در این زمینه است. شاید 
ایران امری استثنایی  به این دلیل که وقوع سیل در 
محسوب می شود و کشور ما به ویژه در سال های اخیر 
برای  نیاز  احساس  است،  بوده  کم آبی  بحران  دچار 
کشورهای  برای  که  میزانی  به  زمینه  این  در  مطالعه 
اهمیت  ژاپن  نظیر  سیل خیزی  کشورهای  یا  اروپایی 

داشته برای ایران پر اهمیت نبوده است.
بررسی  این کمبود،  با  برای مقابله  از راهکارها  یکی 
مطالعات معتبر جهانی در زمینه مقابله با بحران های 
ناشی از سیل است. به همین دلیل در این مطلب بر 
آن شدیم که به معرفی یکی از کتاب های پراهمیت و 
تازه انتشار یافته در زمینه مطالعات استراتژیک مقابله 

با بحران سیل بپردازیم.
ریسک  اداره  و  مدیریت  »استراتژی های  کتاب   
رادگور  تام  ویراستاری  با  مقاالتی  مجموعه  سیل«، 
به  میالدی   2018 سال  در  که  است  هگر  دریس  و 

و  است  منتشر شده  آمریکا  در  اسپرینگر  نشر  وسیله 
بنا دارد جایگاه مطالعات مرتبط با مقوله حکمرانی و 
نیز مطالعات حقوقی در زمینه مدیریت ریسک سیل 

را بررسی کند.
 این کتاب نشان می دهد که چرا جنبه های مرتبط 
اجرای  برای  حکمرانی  در سطح  کالن  سازماندهی  با 
رویکردهای مدیریت گسترده و یکپارچه سیل ضرورت 
دارد. تمرکز کتاب بر سندهای مدیریت ریسک سیل 
مدیریت  زمینه  در  ایده هایی  دارد  بنا  و  اروپاست  در 
در  ویژه  به  سیل  مشروع  و  کارآمد  انعطاف پذیر، 
بهبود  برای  می توانند  که  دهد  ارائه  شهری  مناطق 
مدیریت  زمینه  در  استراتژی  تعیین  و  سیاستگذاری 
در  تازه ای  ایده های  و  باشند  الهام بخش  سیل  بحران 

این زمینه ارائه دهند.
کشور   6 در  محقق   40 مطالعات  پایه  بر  اثر  این 
اروپایی شکل گرفته است. مطالعاتی که در چارچوب 
راهکارهای  بررسی  به  فولد«  »استار  نام  با  پروژه ای 
آسیب پذیر  منطقه   18 در  سیالب  خطرات  با  مقابله 
شهری در کشورهای انگلستان، بلژیک، فرانسه، هلند، 

بر جنبه های  پروژه  این  لهستان و سوئد می پرداخت. 
بررسی  به  و  بود  متمرکز  سیل  حکمرانی  با  مرتبط 
چشم اندازهای قانونی مقابله با بحران می پرداخت. این 
تحقیق بر اساس یک چارچوب تحلیلی مشترک و بر 
این چهار روش  بود.  مبنای چهار روش شکل گرفته 

عبارت بودند از:
الف. تحقیق در محل )تجزیه و تحلیل اسناد سیاستی، 
تحلیل متون حقوقی، بررسی قوانین پیشینی و دیگر 

جنبه های مرتبط با ادبیات تحقیق(
ب. مصاحبه نیمه ساختار یافته )70 مورد در بلژیک، 
61 مورد در انگلستان، 64 مورد در فرانسه، 45 مورد 

در هلند، 54 مورد در لهستان و 19 مورد در سوئد(
ج. مقایسه قوانین در کشورها

د. برگزاری جلسات با دست اندرکاران مدیریت بحران 
در هر کشور برای بررسی شباهت ها و تفاوت  ها میان 
کشورها، در قالب جلسات عمومی و نیز کارگروه های 
کارگروه ها  و  جلسات  این  بحث های  نتیجه  مختلف. 
متفاوت  و  متضاد  راهکارهای  از  سنتزهایی  ارائه  به 
کشورهای مورد بررسی منجر شده است که در قالب 

تیم  است.  شده  ارائه  مخاطبان  به  کتاب  این  مقاالت 
نیز،  مورد بحث  مقاالت کتاب  از  نویسندگان هر یک 
کشورهای  از  کدام  هر  از  نماینده  یک  شامل  حداقل 

حاضر در پروژه پژوهشی استار فولد بوده است.
 کتاب »استراتژی های مدیریت و اداره ریسک سیل« 
قلم  با  که  آن  اول  فصل  است.  فصل  سیزده  شامل 
شده  نوشته  بکر  مارلوس  و  دریسن  پتر  هگر،  دریس 
است، »بررسی شیوه اداره ریسک سیل در اروپا« نام 
دارد. این فصل با تذکر این نکته آغاز می شود که به 
نظر می رسد اروپا و به ویژه نواحی شرقی آن، به دلیل 
مواجه  ریسک سیل  افزایش  با  هوایی  و  آب  تغییرات 
است و الزم است در این زمینه تدبیرهای دقیق تری 
بالی  عمومی ترین  سیل  که  ویژه  به  شود.  اندیشیده 

طبیعی در اروپاست.
 فصل دوم کتاب به بررسی اهمیت و ضرورت تنوع 
فصل  و  می پردازد  سیل  ریسک  مدیریت  برنامه های 
اداره  زمینه  در  نقش ها  و  منابع  مقوله  به  کتاب  سوم 
بحران سیل اختصاص دارد. فصل سوم کتاب نیز که 
برآمده از سنتزهای ارائه شده در کنفرانس های مرتبط 
با پروژه استارفولد است، به مقوله ارتقای قابلیت اتصال 
مورد  دوم  فصل  در  که  متنوعی  استراتژی های  میان 
بررسی قرار گرفتند و هم مسیر سازی بازیگران، سطوح 

و بخش ها در مقابله با سیل اختصاص دارد.
شکل  چگونگی  ارزیابی  به  نیز  کتاب  چهارم  فصل 
دادن به شرایطی انعطاف پذیر، کارا و مبتنی بر قانون 
در  دارد.  اختصاص  سیل  ریسک  مدیریت  زمینه  در 
بخش های دیگر کتاب نیز، بر مبنای تحقیق میدانی و 
کتابخانه ای گسترده ای که ابعاد آن ذکر شد جنبه های 
مورد  سیل  از  حاصل  بحران  با  مقابله  نحوه  مختلف 

بررسی قرار گرفته است.
ایران،  در  اخیر  سیل  اساسی  درس های  از  یکی   
اهمیت هماهنگی بین بخشی و مدیریت انعطاف پذیر 
و کارآمد در زمینه مقابله با بالیای طبیعی بود. شاید 
این  از  پیش  زمینه  این  در  جهانی  تجربه های  اگر 
احتمال  بود،  گرفته  قرار  تصمیم گیران  توجه  مورد 
ویژه در مورد سیل آق قال که  به  فاجعه  از  جلوگیری 
خطای انسانی در آن نقش قابل توجهی داشت فراهم 
می شد. این گونه موارد لزوم ترجمه  کتاب هایی نظیر 
دو  را  ریسک سیل«  اداره  و  مدیریت  »استراتژی های 

چندان می سازد.

بررسی کتاب »استراتژی های مدیریت و اداره ریسک سیل«

کتابی برای آشنایی با راهکارهای جهانی مقابله با خطرات سیل

به قلم 
سامان  
ساردویی

از تصاویر ذهنی ام 
عاطفه ها می رویند ُو

در نبودنی 
که هرگز نبوده است 

پژمرده می شوند 
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افسردگی یکی از مشکالتی است که ممکن است برای هر 
بیماری عالئم مختلفی دارد که یکی  این  بیاید.  کسی پیش 
فقط  که  گاهی هم هست  اما  است.  روحی  بد  آن ها حال  از 
احساس غم و ناراحتی می کنیم و البته نمی دانیم که چه چیزی 
باعث شده شاد و سرحال نباشیم. این مسأله می تواند دالیل 
مشکالت  تا  گرفته  روانی  مسائل  از  باشد،  داشته  مختلفی 

جسمی. در ادامه به دالیل این موضوع می پردازیم.
۱ - زندگی در گذشته یا آینده

همینطور  و  گذشته  اتفاقات  به  اندازه  از  بیش  کردن  فکر 
از عمیق شدن  مانع  اند می تواند  نداده  اتفاقاتی که هنوز رخ 
پر  و  سرحال  صبح ها  نتیجه،  در  شود،  شما  شبانه ی  خواب 

انرژی از خواب بیدار نخواهید شد.
زمان  نمی توانید  باشید،  گذشته  و  آینده  فکر  در  همیشه  اگر 
زیادی را در حال بگذرانید. بعضی افراد در واقع به طور کامل 
در گذشته زندگی می کنند؛ به تمام اشتباهات خود فکر می کنند 
و همه ی مشکالت و اتفاقات بدی که رخ دادند. بعضی افراد 
که  چیز هایی  هستند؛  آینده  فکر  در  همیشه  که  هستند  هم 
ممکن است خوب پیش نروند، چیز هایی که ممکن است اتفاق 
بیفتند و اتفاقاتی که ممکن است آن ها را از چیز ها و آدم های 

مورد عالقه ی زندگی شان محروم کند.
ارتباط قوی ای وجود  بین احساس شادی و زندگی در حال، 
دارد. مغز ما قادر نیست میان احساسی که در حال حاضر داریم 
می کنیم  زندگی  را  آن  مجدداً  مان  ذهن  در  که  احساسی  و 

تفاوت قائل شود.

می شود،  مربوط  گذشته  به  که  کنید  فکر  موقعیتی  به  اگر 
را  داشتید  موقعیت  آن  در  که  احساساتی  همه ی  می توانید 

دوباره تجربه کنید.
به این کار نشخوار ذهنی گفته می شود، مثل یک گاو که علف 
را می خورد و می بلعد و دوباره آن را باال می آورد، جویدن را 
از سر می گیرد و دوباره آن را می بلعد. این دقیقًا همان کاری 
است که ما انجام می دهیم. افکار خود را باال می آوریم و دوباره 

شروع به جویدن شان می کنیم.
اما ما همین کاری که با افکار منفی می کنیم را می توانیم با 

افکار مثبت هم انجام دهیم.
شما می توانید به اتفاق واقعًا زیبا و خوشایندی که برایتان رخ 
داده فکر کنید، مثل شخص بسیار خوبی که با او آشنا شدید یا 
روز کاری موفقی که داشتید. در حقیقت، شما می توانید در یک 

گذشته ی خوب زندگی کنید.
-۲ خودتان را قربانی می دانید

بعضی آدم ها دائمًا به چشم قربانی به خودشان نگاه می کنند و 
نمی توانند لحظه ای دست از این فکر بکشند. آن ها همیشه از 
خودشان می پرسند: »چرا من؟« در حالی که حقیقت این است 
که اتفاقی که برای شما رخ داده برای هر کسی می توانست 

رخ دهد، پس چرا شما نه؟
تعمیم  تان،  مشکالت  به  شما  نگاه  در  که  است  اینجا  نکته 
پذیری جایی ندارد. برای مثال، اگر می گویید که بدون استثناء 
همه ی آدم ها با شما رفتار بدی دارند، به این فکر کنید که آیا 
واقعًا و دقیقًا همینطور است. به احتمال زیاد، می توانید دست 
کم یک نفر را پیدا کنید که با شما رفتار خوب و درستی دارد.

اگر به خودتان به چشم قربانی نگاه کنید، در حقیقت، دو بار 
خودتان را قربانی می کنید، چون با این کار، یک بار دیگر هم 

خودتان را تحقیر می کنید.

۳ - نمی توانید تنها بمانید
نتیجه ای  به  شان  عاطفی  رابطه ی  اولین  در  آدم ها  بیشتر 
نمی رسند و طبیعی است که بعد از آن، روابط دیگری را هم 
روابط  در  را  تان  بزرگسالی  دوران  تمام  اگر  اما  کنند.  تجربه 
عاطفی سپری کرده اید و هرگز پیش نیامده که مدتی خارج 
می تواند  مسأله  این  باشید،  عاطفی  شریک  بدون  و  رابطه  از 

نشانه ی خوبی نباشد.
بعضی افراد به سرعت از رابطه ای به رابطه ای دیگر می روند، 

چون از نظر آن ها، بودن در کنار یک آدم اشتباه بهتر از تنها 
بودن است.

تنهایی خودتان خوشحال  از  که  بگیرید  یاد  اگر  این حال،  با 
و راضی باشید، این کار نه تنها در دراز مدت شما را به آدم 
شادتری تبدیل می کند، بلکه برای روابط عاطفی آینده ی شما 

هم مفید است.
بهتر  هم  را  دیگران  می توانید  بشناسید،  را  خودتان  اول  اگر 
شناخت  خواهید  را  تان  انتظارات  و  نیاز ها  چون  کنید.  درک 

و علت رفتار های دیگران با خودتان را متوجه خواهید شد.
۴ - جسم و روح تان را از نیازهایشان محروم کرده اید

و  ساده  بسیار  مشکالت  از  ناشی  می تواند  ناراحتی  احساس 
از  نکردن  مراقبت  و  بد  تغذیه ی  خواب،  کمبود  مثل  پایه ای 
روابط خود باشد. برای زندگی تان یک هدف تعیین کنید، به 

طبیعت بروید و به دیگران محبت کنید.
۵ - تحت کنترل احساسات تان هستید

از ذهن خود طوری استفاده کنید که برایتان مفید باشد. شما 
باید بتوانید کنترل ذهن تان را در دست بگیرید تا احساسات 
تان شما را مغلوب نکنند و نحوه ی رفتار کردن تان را به شما 
فقط یک  باشید که ذهن شما  داشته  به خاطر  نکنند.  دیکته 
قابل درک  برایتان  دنیا  به شما کمک می کند  است که  ابزار 
شود. ذهن انسان سراسر شگفتی است. انسان با استفاده از مغز 
خود حیرت انگیزترین معما ها را حل می کند و حتی بمب اتم 
می سازد. ما می توانیم به سیارات دیگر برویم، چون از مغز و 
ذهن برخورداریم. با این حال، افرادی هم هستند که از ذهن 

خود برای فکر کردن به چیز های بی ارزش استفاده می کنند.
هستند،  کنترل  قابل  غیر  تان  منفی  افکار  می کنید  فکر  اگر 
نیستید.  خود  کشتی  ناخدای  شما  که  است  معنی  بدان  این 
زمانی می توانید کشتی تان را هدایت کنید که به ذهن خود 
یاد دهید فقط زمانی باید واکنش نشان دهد که خودتان مایل 

به آن باشید.
بودن  احساس  بی  و  احساسات  گذاشتن  کنار  معنای  به  این 
نیست، چون احساسات نقش مهمی در زندگی ما دارند. نکته 
ایا  بپرسید  خودتان  از  باید  مثال  برای  شما  که  است  اینجا 
واقعًا دوست دارید به جایی بروید یا کاری که انجام می دهید 
و  نباشد  اینطور  شاید  که  کنید  فکر  این  به  و  است  عاقالنه 

بتوانید از زاویه ی دیگری به این مسأله نگاه کنید.

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

مردم  غذایی  رژیم  تغییر  داده  نشان  پژوهش  یک  نتایج 
نسبت به گذشته تاثیر زیادی در افزایش مصرف آب داشته 

است.
موردنیاز  منابع  مهم ترین  از  یکی  آب  ایسنا،  گزارش  به 
جامعه بشری و در عین حال یکی از بزرگترین چالش های 
قرن حاضر است که می تواند سرمنشاءبسیاری از تحوالت 
مثبت و منفی جهان قرار گیرد. نبود انطباق میان تأمین و 

تقاضای آب، می تواند بحران آفرین باشد.
در پژوهشی که یاسر حمدی احمد آباد- دانشجوی دکتری 
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران- عبدالمجید 
دانشگاه  آبادانی  و  آبیاری  مهندسی  گروه  استاد  لیاقت- 
تهران- علی رسول زاده- دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه 
کارشناسی  دانشجوی  قادرپور-  رسول  و  اردبیلی-  محقق 
ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد مهاباد انجام داده اند 
بین  در  بیشتر کشورها، بخش کشاورزی  است: »در  آمده 
سایر بخش ها بیشترین میزان مصرف آب را دارد. در این 
کشورها امکان افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد، بهبود 
مدیریت منابع آب در دسترس، ارتقای کارایی مصرف آب 
و توسعه استراتژی های تولید محصول می تواند تا حدودی 

جوابگوی نیازهای روزافزون منابع غذایی باشد.«
در  آب  مصرف  سرانه  روند  بررسی  هدف  با  تحقیق  "این 
محصوالت کشاورزی و دامی با توجه به رشد جمعیت در 

سطح ملی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ انجام شد. برای تعیین 
ترازنامه  از  دامی  و  کشاورزی  محصوالت  مصرف  سرانه 
است  شده  ارائه  کشاورزی  جهاد  توسط  که  ایران  غذایی 
استفاده شد. اغلب محصوالت کشاورزی و دامی پرمصرف 
محصوالت  این  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  مطالعه  این  در 
و  بندی شدند؛ غالت: گندم، ذرت، جو  در ۹ گروه دسته 
حبوبات-  سایر  و  لپه  عدس،  لوبیا،  نخود،  حبوبات:  برنج- 
طالبی،  خربزه،  هندوانه،  نارگیل،  سبزیجات:  و  میوه جات 
گیالس،  آلبالو،  زردآلو،  به،  گالبی،  موز،  سیب،  مرکبات، 
انبه،  توت ها،  سایر  زالزالک،  انگور،  توت فرنگی،  آلو،  هلو، 
کیوی، انار، انجیر، سایر میوه های تازه، زیتون، گوجه فرنگی، 
خیار، پیاز، سیب زمینی، کدو، سبزی و سایر میوه های تازه- 
سایر  و  فندق، خرما  پسته،  گردو،  بادام،  خرما:  و  خشکبار 
دل  ماهی،  بز،  شتر،  گوسفند،  گاو،  مرغ،  گوشت:  مغزها- 
و جگر- شیر: گاو، گوسفند، بز- دانه های روغنی و چربی: 
سویا، آفتاب گردان، پنبه، چربی حیوانی، نباتی و کره- قند 
و  به سرانه مصرف  مربوط  آمار  تخم مرغ؛  و چای-  و شکر 
مقدار تلفات برای هر محصولی که به بازار عرضه شده بود از 
ترازنامه های یاد شده اخذ شد. کل سرانه مصرف محصوالت 
به ازای کل جمعیت برای سال های مختلف محاسبه شد."

"با توجه به این که مطالعات از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ انجام 
و سال های  برای هر محصول در سطح کشور  است،  شده 
مورد مطالعه، میانگین آب مجازی در نظر گرفته شد. سرانه 
مجازی  آب  ضرب  مجموع  از  فرد،  هر  برای  آب  مصرف 
محصوالت مورد مصرف در سرانه مصرف همان محصوالت 
به دست آمده است. از طرفی تمام آب مصرفی از آب های 
محصوالت  از  مقداری  ساالنه  و  است  نشده  تأمین  داخلی 
غذایی از کشورهای دیگر وارد کشور شده اند. بنابراین برای 
غذایی  مواد  واردات  طریق  از  وارداتی  آب  حجم  سال  هر 
و  تجدیدپذیر  )منابع  مصرفی  آب  از حجم  و  محاسبه شد 

نزوالت جوی( در آن سال کسر شد."

می گویند:  مقاله  این  در  همکارانش  و  لیاقت  عبدالمجید 
محصوالت  تولید   ۱۳۹۰ تا   ۱۳۸۳ سال  برای  »هم چنین 
کشاورزی دیم برای هر سال و هر محصول از آمارنامه های 
جهاد کشاورزی استخراج شد و آب محصوالت دیم محاسبه 
شد و از منابع تجدیدپذیر و نزوالت جوی کسر شد تا حجم 

آب مصرفی از منابع تجدیدپذیر به دست آید."
مواد  گروه های  بین  در  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
غذایی بیشترین سرانه مصرف آب برای غالت بود. این گروه 
از مواد غذایی روند منظم و ثابتی نداشته و پیوسته نوسانات 
غیرمنظمی را نشان دادند. مصرف غالت از سال ۱۳۸۶ به 
به طوری که سرانه  مصرف  نزولی داشته  بعد روند کاماًل 

آب گروه غالت از ۵۷۰ مترمکعب در سال ۱۳۶۸ به ۴۷۰ 
مترمکعب در سال ۱۳۹۰ رسیده است. طی سال های مورد 
مطالعه سرانه مصرف آب این دو محصول تغییرات چندانی 
نداشت که بیانگر مصرف یکسان برنج از گذشته تا به امروز 
بوده است و مصرف این ماده غذایی طی گذشت زمان در 
ایران تغییرات چندانی نداشته است و در رژیم غذایی مردم 

ایران تقریباً به حالت ثابت و پایداری رسیده است.
توجه  "با  است:  آمده  پژوهش  این  از  دیگری  بخش  در 
به  آب  مصرف  سرانه  سهم  کشور،  در  نان  زیاد  مصرف  به 
ازای مصرف گندم بیشترین مقدار بوده است به طوری که 
میانگین سرانه آب برای  این ماده غذایی ۴۵۰ متر مکعب 

در  آب  مصرف  سرانه  کاهشی  روند  است  بوده  سال  در 
گروه غالت از سال ۱۳۸۶ به بعد به دلیل کاهش در سرانه 
کیفیت  افزایش  دیگر  عبارتی  به  است،  گندم  آب  مصرف 
تلفات  کاهش  به  منجر  آن  دورریز  کاهش  و  نان  قیمت  و 
این ماده غذایی به مرور زمان شد و همین امر سبب شد 
سرانه مصرف آب غالت از سال ۱۳۸۶ به بعد روند کاهشی 

داشته باشد."
در این مقاله آمده است: »سرانه مصرف آب برای تخم مرغ 
 ۳۱ به   ۱۷ از  که  طوری  به  داد  نشان  صعودی  روندی 
مترمکعب در سال رسیده است. اما حبوبات و شکر و چای 
روند منظمی نشان ندادند. در کل، سرانه مصرف آب شکر 
و چای و حبوبات دارای روند نزولی است. به عبارت دیگر 
با گذشت زمان و جایگزین های دیگر چای )قهوه، نسکافه، 

…( مصرف این گروه از مواد غذایی کمتر شده است."
بررسی های این مطالعه بیانگر آن است که سرانه تلفات آب 
برای غالت، میوه و سبزیجات بیشترین مقدار را دارد. سرانه 
با  گروه غالت  برخالف  و سبزیجات  میوه  برای  آب  تلفات 
 ۱۳۶۸ سال  از  است.  داشته  افزایشی  حالت  زمان  گذشت 
تا ۱۳۸۲ سرانه مصرف آب کمتر از میانگین )به جز سال 
۱۳۷۷( و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ بیشتر از میانگین است 
را  روند صعودی  تقریباً  مصرفی  آب  کلی حجم  طور  به  و 
نشان می دهد. افزایش مصرف گوشت توسط مردم، افزایش 
استفاده از میوه و سبزیجات و استفاده زیاد از نان و چربی ها 
سبب شده است سرانه مصرف آب با گذشت زمان افزایش 
تلفات  بیانگر کاهش  این پژوهش  نتایج  به طور کلی  یابد. 
سرانه آب از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰ است. به طوری که سرانه 
تلفات آب برای هر شخص در سال از ۱۶۲ مترمکعب در 
سال ۱۳۷۷ به ۸۰ متر مکعب در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته 

است.
این پژوهش در شماره اول دوره ۵۰ مجله تحقیقات آب و 

خاک ایران منتشر شده است.

چرا احساس رضایت و شادی در زندگی نداریم؟

نتایج پژوهش ها نشان داد؛
نقش نان و گوشت و تخم مرغ در مصرف آب کشور



اظهارات زن میانسالی که سرقت 
مسلحانه کرد؛

دیدم قیافه رئیس بانک مظلوم 
است، تصمیم گرفتم از آنجا

 سرقت کنم
درحالی  میانسالی  زن  فروردین   26 دوشنبه  10:30 صبح  ساعت 
که بسته ای زیر چادرش مخفی کرده بود وارد بانک ملت شعبه 
فرمانیه شد. او چند دقیقه ای روی صندلی انتظار مشتریان بانک 
نشست و زمانی که مطمئن شد مشتری دیگری به غیر از خودش 
داخل بانک نیست به میز رئیس بانک نزدیک شد. اما قبل از 
رئیس  اتاق  در  نزدیک  گلدان  داخل  را  نارنجک  قبضه  یک  آن 

بانک قرار داد.
روی  را  جعبه ای  ناگهان  و  شد  رئیس  اتاق  وارد  ساله   64 زن   
میز رئیس گذاشت و گفت: داخل این جعبه بمب است. اگر به 
هزار دالر  منفجر می شود. من 22  بمب  نکنی  خواسته ام عمل 
و  می زد  چشمک  جعبه  روی  که  کوچکی  می خواهم.چراغ  نقد 
ریموت کنترلی که در دست داشت خبر از یک انفجار زود هنگام 
می داد. زن گفت اگر پول را ندهی دکمه را می زنم و همه جا را 
منفجر می کنم.رئیس بانک به بهانه آوردن پول اتاق را ترک کرد 
و از کارمندان نیز خواست بالفاصله از بانک خارج شوند. سپس 
با پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کردند. دقایقی بعد نیز 
 123 کالنتری  رئیس  و  سرکالنتر  موضوع  حساسیت  به  باتوجه 
اینکه  با  آنها  شدند.  حاضر  محل  در  پلیس  مأموران  و  نیاوران 
می دانستند هر لحظه امکان انفجار وجود دارد اما وارد بانک شده 

تا با زن میانسال وارد گفت وگو شوند.
8 دقیقه بعد. سر کالنتر نیاوران شروع به صحبت با زن میانسال 
کرده و درنهایت موفق شد هشت دقیقه بعد او را وادار به تسلیم 
نارنجک تقلبی  از تسلیم مدعی شد که بمب و  کنند. وی بعد 
به  رسیدن  و  بانک  رئیس  ترساندن  برای  تنها  و  است  بوده 
هدفش این کار را انجام داده است. سردار ظهیری- رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت- در تشریح این خبر گفت: داخل جعبه ای که 
زن میانسال به همراه داشت، مقداری سنگ بود که به هیچ وجه 
چاشنی و مواد منفجره به همراه نداشت. همچنین مشخص شد 
قابلیت شلیک و  نیز قالبی بوده و  نارنجک همراه وی  کلت و 

انفجار نداشته است.

قتل اشتباهی پزشک سرشناس
 به جای همسرش

ایران نوشت: زن جوان که خواهرشوهر و مادرشوهرش را عامل 
طالق خود می دانست با اجیر کردن سه مرد نقشه قتل آنها را 
طراحی کرد. اما مردان اجاره ای به اشتباه داماد خانواده را به قتل 

رساندند.
گاندی  مأموران کالنتری 103  فروردین   23 ساعت 10:30 جمعه 
که  باستانی  محمود  نام  به  ساله ای   63 پزشک  قتل  جریان  در 
گرفتند.  قرار  خانه اش  در  بود  فیروزگر  بیمارستان  رئیس  مشاور 
لحظاتی نگذشت که تیم جنایی راهی صحنه جنایت در خیابان 
ظفر، خیابان دلیری شدند. آنها در پاگرد طبقه اول به دوم با جسد 
قتل  به  گلوله  با شلیک  که  مواجه شدند  درحالی  میانسال  مرد 

رسیده بود.
و  شده  خانه  وارد  مسلح  مرد  دو  گفت:  تحقیقات  در  همسرش 
پس از سرقت طالها در راه پله ها با همسرم درگیر شده و او را به 
قتل رساندند.بالفاصله کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
وارد عمل شدند. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد زن 
جوانی به نام فریبا که عروس خانواده همسر این پزشک بود با 
آنها اختالف داشته است. همین سرنخ باعث شد که تحقیقات 
روی زن  جوان متمرکز شود و کارآگاهان خیلی زود دریافتند فریبا 

با همدستی سه مرد، عامالن این جنایت هستند.
با اعالم  سردار عیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ 
این خبر گفت: بدین ترتیب تیم جنایی درچندین عملیات ویژه هر 
چهار متهم را بامداد دوشنبه 26 فروردین در خانه هایشان بازداشت 
کردند. در نخستین بازجویی ها هر سه مرد اعتراف کردند که از 
سوی فریبا و در ازای دریافت 30 میلیون تومان اجیر شده اند تا 
خواهر شوهر و مادر شوهر او را به قتل برسانند. طراح این جنایت 
که از خواهر شوهر و مادرشوهرش کینه به دل داشت دستور قتل 

را صادر کرد اما حاال منکر این ماجرا است.

مرگ مغزی پسر جوان 

بعد از جراحی آپاندیس
 

پسر جوان که از درد شدید آپاندیس راهی بیمارستان شده بود با پای خود 
به اتاق عمل رفت اما سهل انگاری پزشک بی هوشی و کادر پرستاری 

وی را دچار مرگ مغزی کرد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران، اواسط سال 93 مرد میانسالی 
پسر 27 ساله اش را به اورژانس یکی از بیمارستان های پایتخت انتقال 
با کمک  نبود و  ایستادن  به  از درد شدید شکمی قادر  داد. »شهاب« 
پدرش راه می رفت. پزشکان با دیدن وضعیت بیمار، او را معاینه کرده و 
اعالم کردند باید آپاندیس وی بالفاصله جراحی شود. با توجه به اینکه 
وضعیت بیمار بسیار وخیم بود، آزمایش ها به صورت اورژانسی انجام 
شد و »شهاب« به اتاق عمل انتقال یافت. مراحل بیهوشی و سپس 
به  بیهوشی  متخصص  تأیید  با  و »شهاب«  شد  انجام  جراحی  عمل 
بخش انتقال یافت اما لحظاتی بعد ناگهان دچار ایست تنفسی شد و 
به کما رفت. پزشکان تالش زیادی برای نجات او انجام دادند اما 8 روز 

بعد پسر جوان دچار مرگ مغزی شد.
با  بودند،  شده  شوکه  جوانشان  پسر  مرگ  از  که  »شهاب«  خانواده 
حضور در دادسرای ناحیه 19 )جرایم پزشکی و دارویی( از تیم جراحی 
برای  پرونده مرگ مشکوک پسر 27 ساله  و پرستاری شکایت کردند. 
رسیدگی به شعبه پنجم دادسرا ارجاع شد و بازپرس با توجه به نتیجه 
به  مرگ  دقیق  علت  تعیین  و  بررسی  برای  را  موضوع  کالبدشکافی، 

کمیسیون پزشکی فرستاد.
سه  حضور  با  »شهاب«  مرگ  از  بعد  ماه  چند  کمیسیون  نخستین 
قانونی  پزشکی  نتیجه  بررسی  از  اعضا پس  و  کارشناس تشکیل شد 
و شنیدن اظهارات طرفین احتمال دادند بیمار به دلیل عوارض ماندگار 
داروی بیهوشی و نبود نظارت متخصص هنگام انتقال به بخش دچار 
افت اکسیژن و باال رفتن ضربان قلب شده و به کما رفته است. به این 
ترتیب کمیسیون سه نفره، متخصص بیهوشی را به میزان 25 درصد، 
سوپروایزر و پرستار بخش مردان را 20 درصد و دو پرستار اتاق عمل را 
به دلیل کنترل نکردن وضعیت تنفسی و هوشیاری بیمار هنگام تحویل 
وی به بخش به میزان 10 درصد مقصر شناختند. این رأی با اعتراض 

متهمان به کمیسیون دوم ارسال شد.
مراحل قانونی برای تشکیل جلسه دوم کمیسیون تا یک سال پس از 
مرگ پسر جوان ادامه داشت. کمیسیون 5 نفره پس از بررسی پرونده 
و نظریه کمیسیون اول، قصور کادر بیهوشی و پرستاری را تأیید کرده 
بیمار هنگام  به دلیل کنترل نکردن وضعیت  را  بیهوشی  و متخصص 
تحویل از اتاق عمل به میزان 10 درصد، مسئول فنی وقت بیمارستان 
به خاطر نداشتن هماهنگی الزم بین بخش و اتاق ریکاوری به میزان 
40 درصد، سرپرستار و دو پرستار بخش جراحی به دلیل نداشتن نظارت 
کافی در زمان تحویل بیمار 30 درصد مقصر اعالم کردند. این رأی نیز 
با اعتراض مسئول فنی وقت بیمارستان به کمیسیون 7 نفره فرستاده 

شد.
کمیسیون سوم نیز با 7 کارشناس 6 ماه بعد تشکیل شد و اعضا با 
بررسی رأی کمیسیون قبلی، متخصص بیهوشی را به میزان 20 درصد، 
به میزان 20 درصد و  را  پرستاران بخش جراحی  از  سرپرستار و یکی 

مسئول فنی وقت را 30 درصد مقصر شناختند.
از  ناشی  غیرعمدی  قتل  کیفرخواست  با صدور  پرونده  ترتیب  این  به 
قدوسی  مجتمع شهید  شعبه 1043  به  رسیدگی  برای  پزشکی  قصور 

)دادگاه کیفری2( به ریاست قاضی محبوب افراسیاب فرستاده شد.
و  پزشکی  کمیسیون  نظریه های  و  شواهد  بررسی  از  پس  قاضی 
تحمل یک  به  را  پرونده  متهمان  اظهارات طرفین،  همچنین شنیدن 
سال حبس تعزیری از جنبه عمومی جرم و همچنین مسئول فنی وقت 
بیمارستان را به پرداخت 40 درصد دیه کامل، پرستار بخش جراحی به 
میزان 20 درصد و متخصص بیهوشی و سرپرستار بخش جراحی را نیز 
ماه حرام  در  وقوع مرگ  به دلیل  میزان 20 درصد محکوم کرد که  به 
پرداخت یک سوم دیه نیز به عنوان تغلیظ دیه از جنبه خصوصی جرم 

به این مجازات ها اضافه خواهد شد.

دختری پس از شکستن قولنج 

گردنش فلج شد
یک دختر لندنی بعد از اینکه قولنج گردن خود را شکست در سمت چپ 

بدنش احساس بی حسی کرد.
 یک دختر 23 ساله ساکن لندن قبل از خواب تصمیم می گیرد که 
قولنج گردن خود را بشکند، او بعد از این کار صدای تق می شنود ولی 
آن را زیاد جدی نمی گیرد تا اینکه بعد از 15 دقیقه متوجه می شود که 

دیگر پای سمت چپ خود را حس نمی کند.
توموگرافی  انجام  از  بعد  پزشکان  شد.  منتقل  بیمارستان  به  دختر 
کامپیوتری متوجه شدند که رگ گردن او به شدت آسیب دیده و این، 
به نوبه خود، منجر به تشکیل لخته خون در مغز و سکته مغزی شده 

است.
جراحان عملیاتی را برای باز کردن رگ بیمار انجام دادند تا لخته را از 

بین ببرند ولی با اینحال سمت چپ بدن بیمار فلج ماند.
حرکت  این  اگرچه  است.  سکته  قولنج  شکستن  عوارض  بدترین  از 
ازمغز  قسمتی  به  خون رسانی  از  مانع  اما  رسد  می  نظر  به  بی ضرر 
می شود. گفته می شود این حالت خطرناکی است که احتمال مرگ 
سلول های مغزرا در عرض 5 دقیقه براثر قطع جریان اکسیژن افزایش 

می دهد.

خبر

فرانسه  پایتخت  پاریس  نوتردام  قدیمی  کلیسای 
طعمه حریق شد.

انتشار  با  فرانسه  خبرگزاری  ایسنا،  گزارش  به 
تصاویر و ویدئوهایی از کلیسای نوتردام پاریس از 
آتش سوزی مهیب و گسترده این کلیسا خبر داد.

مناره  ریختن  فرو  منتشرشده،  ویدئوی  تازه ترین 
را  آتش  گستردگی  دلیل  به  کلیسا  این  قدیمی 

نشان می دهد.
صورت  به  آتش سوزی  این  اصلی  دلیل  هنوز 
رسمی اعالم نشده اما گفته می شود انجام مرمت 
محتمل  دالیل  از  یکی  کلیسا  این  بازسازی  و 

آتش سوزی بوده است.

بگویم همسرم  به کسی  که  است  آور  خجالت 
پایم را به خاطر نه گفتن به خرید آجیل شب 

عید به دادگاه خانواده باز کرده است.
او خیلی چشم و هم چشمی می کند و به محض 
این که موضوع یا خریدی از سوی یکی از افراد 
فامیل می بیند نق زدن هایش شروع می شود و 
تا به خواسته اش نرسد ول کن ماجرا نمی شود.

 مرد جوان که از گفتن علت آمدنش به دادگاه 
مه  زندگی  درباره  کشد  می  خجالت  خانواده 
خانواده  یک  در  همسرم  گوید:  می  اش  گرفته 
از  خیلی  به  چون  و  شده  بزرگ  جمعیت  پر 
می  بود  نرسیده  اش  خانواده  در  آرزوهایش 
خواست در زندگی مشترک مان با هر شرایطی 

به خواسته ها و آمالش برسد.
 هر چند وقت یک بار به وسایل خانه گیر می 
آشنایان فالن  از  یا یکی  داد که چون همسایه 
ما  باید  است  داده  تغییر  را  اش  زندگی  وسیله 
ترین  کوچک  با  و  دهیم  انجام  را  کار  این  هم 

با من قهر و  تا مدتی  پا و  مخالفتی جنجال به 
تلخ  فرزندانم  و  من  و  کام خودش  به  را  اوضاع 

می کرد.
چشمی  هم  و  چشم  و  بچگانه  رفتارهای  این   
های همسرم ادامه داشت تا این که خرید شب 
عید از راه رسید و با وجود این که با خرید لباس 
مشکلی نداشتم اما به شدت با خرید آجیل گران 
قیمت مخالف بودم، برای همین  من و اکثر افراد 
فامیل تصمیم گرفتیم  آجیل و تنقالت نخریم. با 
این که همسرم در این باره سکوت کرد و چیزی 
یک  در  را  پایش  سال  تحویل  موقع  اما  نگفت 
کفش کرد که باید آجیل، آن هم از نوع گرانش، 
بخریم تا او زمان پذیرایی، فامیل را غافلگیر کند 
به  ایستادم.  بار سرسختانه جلویش  این  اما من 
اتفاق قهر و بی محلی های همسرم  این  خاطر 

شروع شد و ایام تعطیالت را به ما زهر کرد.
 به هر حال با هر شرایطی بود تعطیالت نوروز 
که  کردم  نمی  هم  را  فکرش  اصاًل  و  شد  تمام 

ناراحت  قدر  این  آجیل  نخریدن  بابت  همسرم 
باز  شود که بخواهد پای مرا به دادگاه خانواده 
کند تا به نوعی از من زهر چشم  بگیرد. زمانی 
که با من تماس گرفتند تا برای ارائه توضیحات 
علت درخواست طالق همسرم به دادگاه خانواده 

بروم از شدت تعجب میخکوب شدم.
دادخواست  به  رسیدگی  محل  به  عجله  با   
اصل  متوجه  که  بود  جا  آن  و  رفتم  همسرم 
داستان شدم. حتی مشاور دادگاه خانواده بابت 
این کار همسرم شوکه شده بود و این ماجرا را 
برای جدایی نوعی طنز و بی معنا می دانست. 
به  را  من  از  جدایی  درخواست  علت  همسرم 
نوعی کارت زرد دادن به من بیان کرد و گفت 
باید تعهد بدهم از این به بعد خالف درخواست 
درخواستش  به  دیگر  بار  اگر  و  نکنم  عمل  او 
خواهم  مواجه  قرمز  کارت  با  بدهم  رد  جواب 
شد و درخواست مهریه می کند و طالق خواهد 

گرفت و شوخی هم ندارد.

پسر نوجوانی که با همدستی دوستش پدر و مادر 
خود را به قتل رسانده بود برای دومین بار از کانون 
استان  کیفری  دادگاه  دوم  شعبه  به  وتربیت  اصالح 

تهران منتقل شد و پای میز محاکمه ایستاد.
رسیدگی  ایران،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
به این پرونده از سال 95 و در حالی کلید خورد که 
پسر نوجوانی به نام میثم با مأموران تماس گرفت و 
مدعی شد پدرومادرش بر اثر گازگرفتگی جان خود 

را از دست داده اند.
که  نوجوانش مدعی شدند صبح  و خواهر  پسر  این 
از خانه بیرون می رفتند والدینشان در خواب بودند 
اما وقتی برگشتند متوجه مرگ آنها شده اند. هرچند 
واقعیت  با  ظاهر  در  برادر  و  خواهر  این  گفته های 
مطابقت داشت، اما زمانی که پزشکی قانونی نظریه 
جوان  شوهر  و  زن  شد  مشخص  کرد  اعالم  را  خود 
به دلیل خفگی ناشی از فشار جسمی نرم و منعطف بر 
گردنشان جان خود را از دست داده اند؛ به این ترتیب 
قتل  بلکه  نبوده  حادثه  دو،  این  مرگ  شد  مشخص 
اتفاق افتاده است.میثم بار دیگر به عنوان تنها مظنون 
راز  زود  وخیلی  گرفت  قرار  بازجویی  تحت  پرونده 
با  قتل گفت:  انگیزه  او درباره  برمال کرد.  را  جنایت 

پدرومادرم مشکل داشتم آنها بیش از حد به من گیر 
مخالف  فرید  و  من  دوستی  با  پدرومادرم  می دادند 
داشتیم.  باهم جروبحث  مدام  به همین دلیل  و  بودند 
وقتی موضوع را به دوستم فرید گفتم او هم ناراحت 
شد و گفت تنها راهی که بتوانیم به این دوستی ادامه 
بدهیم کشتن پدرومادرت است؛ آنها ما را از هم جدا 
می کنند.بعد از اعترافات این پسر نوجوان، همدستش 
این دو متهم در نخستین جلسه  بازداشت شد.  نیز 
ریاست  به  کیفری  دادگاه  هفتم  شعبه  در  محاکمه 
خواهر  جلسه  این  در  شدند،  محاکمه  کیخا  قاضی 
را  برادرش  می کرد،  گریه  بشدت  درحالی که  میثم 
بخشید و از متهم ردیف دوم هم درخواست دیه کرد.

را  قتل  نقشه  من  کنید  باور  گفت:  قضات  به  فرید 
نکشیدم. میثم به من گفته بود اگر پدر ومادرش را 
بود  داده  قول  او  او می رسد.  به  ارثیه خوبی  بکشیم 

یک موتورسیکلت و مغازه ای برایم بخرد.
در پایان جلسه هیأت قضایی وارد شور شد و با توجه 
متهمان  اسالمی،  مجازات  قانون جدید  ماده 9١  به 
را از قصاص مبرا اما هر کدام از آنها را به پرداخت 
حکم  این  کرد.اما  محکوم  حبس  سال  چهار  و  دیه 
کمال  رشد  عدم  نشد چون  تأیید  دیوانعالی  ازسوی 

عقلی دو متهم از نظر قضات دیوانعالی دارای شبهه 
بود بنابراین پرونده بار دیگر در شعبه چهارم دادگاه 
کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی و با 
حضور قاضی واعظی مستشار دادگاه مورد رسیدگی 
میثم  خواهر  جلسه  این  ابتدای   گرفت.در  قرار 
شد  برادرش  قصاص  خواستار  قبلی  جلسه  برخالف 
به قاضی گفت:  به جایگاه آمد.  فرید   سپس فرید 
نمی دانستم قتل چه مجازاتی دارد و فقط در فیلم ها 
پایان  از  می شود.پس  زندانی  قاتل  که  بودم  دیده 
برای دفاع  به ترتیب  آنها  اظهارات دو متهم وکالی 
در جایگاه ایستادند و به دو نکته اشاره کردند؛ اول 
اینکه نقض این پرونده فقط به خاطر شبهه در عدم 
درحالی  این  است  بوده  متهم  دو  عقلی  کمال  رشد 
قانون، دیوانعالی کشور صالحیت  براساس  است که 
دختر  اینکه  دوم  و  ندارد  را  مورد  دراین  موضوعی 
مقتول برخالف جلسه قبلی خواستار قصاص متهمان 
شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.پس از پایان 
اصالح  کانون  مشاور  پرونده،  وکیل  دو  دفاعیات 
وتربیت به حسن رفتار متهمان در کانون تاکید کرد.  
سپس قضات ختم جلسه را اعالم کرده وبرای صدور 

حکم وارد شور شدند.

کلیسای قدیمی نوتردام پاریس در آتش سوخت

طالق به خاطر آجیل

جنایت خانوادگی به خاطر یک دوست

در جلسه علنی انجام شد:

تشکر »الریجانی« از ارتش جمهوری اسالمی
کوتاه  سخنان  در  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
)سه شنبه(  روز  علنی  جلسه  رسمی  آغاز  از  قبل 
مجلس شورای اسالمی از زحمات ارتش جمهوری 
اسالمی در امدادرسانی به استان های سیل زده تشکر 

کرد. به گزارش ایسنا، علی الریجانی در جلسه علنی 
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  روز)سه شنبه( 
ارتش جمهوری  قاریان  از  تالوت قرآن توسط یکی 
اسالمی ایران، گفت: از شما قاری ارتش به دلیل این 

صوت و لحن زیبا تشکر می کنم.
رئیس مجلس، سپس به رشادت ها و امدادرسانی های 
در  ویژه  به  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  بی دریغ 
ارتش  نیروهای  افزود:  و  کرد  اشاره  نوروزی  سیل 

در  وجود  همه  با  انصافا  ایران  اسالمی  جمهوری 
امدادرسانی به مناطق و استان های سیل زده حضور 
تشکر  و  تقدیر  عزیزان  این  زحمات  از  و  داشتند 

می کنم.
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بهترین ورزش ها برای 

بیمارانی که سکته کرده اند
سرویس ورزشی کرمان امروز

تاپ تاپ ، تا پ تاپ ؛ تاپ تاپ، تاپ تاپ... خدا کند این صدا هیچ وقت 
قطع نشود؛ صدایی که اگر یک دقیقه آن را نشویم، کارمان تمام است! 
این صدا، صدای قلبی است که هر روز و هر لحظه در تالش است تا 
من و شما سالم و سرحال زندگی کنیم؛ قلبی که همه عمر و در هر 
شرایطی با ما کنار می آید، اما من و شما چطور با آن رفتار می کنیم؟ 
اینقدر نسبت به آن بی توجه هستیم و نادیده اش می گیریم که گاهی 
یادمان می رود قلبی هم در این سینه می تپد؛ قلبی که بود و نبود ما 

وابسته به آن است.
این قلب بیچاره خیلی هم متواضع و قانع است، چیز زیادی از صاحبش 
نمی خواهد، مگر یک رژیم غذایی سالم، حرص و جوش نخوردن و 
قدری تحرک. یعنی همان ها که از او دریغ می کنیم! غافل از این که 
اگر روزی این تاپ تاپ قطع شود، روزگار جلوی چشم مان تیره و تار 

خواهد شد.
البته گروهی خوش شانس هم پیدا می شوند که بعد از این بی توجهی 
آید، خدای مهربان فرصتی  بیماری سراغشان می  ها و هنگامی که 
دوباره به آنها می دهد؛ فرصتی برای زنده بودن. اینجاست که این افراد 
باید ورزش و رژیم غذایی را جدی تر بگیرند و بیش از پیش به فکر 

خودشان، قلب شان و سالمت شان باشند.
● فعالیت فیزیکی، دشمن بیماری های قلبی

قرار نیست همیشه صبر کنیم تا مریضی سراغمان بیاید و بعد به فکر 
درمان بیفتیم. بد نیست گاهی هم قبل از این که سر و کله بیماری ها 

پیدا شود، به فکر باشیم و یک بار هم ما آنها را غافلگیر کنیم.
دکتر شهرزاد خسروی قاطع و مطمئن می گوید انجام فعالیت های 
فیزیکی و ورزش به طور منظم، نه تنها برای درمان بسیاری از مشکالت 
قلبی مانند سکته های قلبی موثر است بلکه از بروز آنها نیز پیشگیری 

می کند.
دکتر خسروی، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی است و در گفت وگو با جام جم یادآور می 
شود: ورزش منظم و مناسب موجب افزایش قدرت عضالنی قلب و در 
نتیجه پمپاژ بهتر خون می شود. از طرف دیگر، ورزش موجب بهبود 
اکسیژن رسانی به بخش های مختلف بدن نیز می شود و می توان 

گفت بر اثر ورزش، ظرفیت قلبی و ریوی افزایش می یابد.
از پیشرفت  تواند  تنها می  نه  به گفته وی، ورزش منظم و مناسب، 
برگشت  و  ترمیم  موجب  بلکه  کند  پیشگیری  عروقی  های  گرفتگی 
آنها نیز خواهد شد. بنابراین فعالیت فیزیکی مناسب عامل مهمی برای 

پیشگیری از سکته های قلبی بعدی نیز به حساب می آید.
ـ  قلبی  بیماری های  بروز  افزایش خطر  در  موثری  عامل  چاقی هم 

عروقی است که ورزش می تواند با کنترل وزن با آن مقابله کند.
● ورزش کنید؛ حتی اگر سکته کرده اید

تکان نخور، اینقدر حرکت نکن، آرام تر، یواش، استراحت کن، بیشتر 
بخواب و... وقتی یک بیمار قلبی و بخصوص کسی که سکته کرده است 
در خانه استراحت می کند، این جمله ها زیاد و مکرر از سوی اعضای 
خانواده بیان می شود، اما این قلب بیچاره که روزهای سختی را می 
گذراند، اگر می توانست درد دل کند، اگر توانایی حرف زدن داشت 
و اگر می توانست از حال و روز خودش بگوید، حتما به ما می گفت 
خیلی وقت ها استراحت و خوابیدن و حرکت نکردن نه تنها به نفعش 

نیست بلکه به ضعیف شدن او و صاحبش هم می انجامد.
از طرفی قرار نیست بیماری که سکته می کند، خانه نشین شود. شاید 
تا چند سال پیش هم تصور می شد سکته، پایان زندگی پرتحرک 
است، اما این روزها می بینیم بیماران بعد از سکته هم زندگی خوبی را 
تجربه می کنند، البته اگر بدانند چطور باید با قلب آزرده کنار بیایند.

با این که در گذشته اغلب به بیماران توصیه می شد پس از سکته 
قلبی، میزان فعالیت شان را کاهش دهند تا فشار کمتری به قلب شان 
یا دچار مشکالت  اند  بیمارانی که سکته کرده  امروزه  اما  وارد شود، 
و بیماری های قلبی هستند، می توانند از خدمات »بازتوانی قلبی« 

کمک بگیرند.
دکتر خسروی در این مورد تاکید می کند: پس از گذشت حداقل دو 
هفته از سکته قلبی، می توان برنامه بازتوانی قلبی این بیماران را شروع 

کرد و به آنها توصیه می شود فعالیت های فیزیکی را از سر بگیرند.
● بهترین فعالیت ها پس از سکته قلبی

می دانید بهترین ورزش برای بیماری که سکته کرده است، چیست؟ 
اگر چنین فردی اطرافتان باشد، حتما به این موضوع فکر کرده اید، اما 
چه در این موقعیت باشید و چه نه، باید بدانید بهترین ورزش ها کدام 

است و در چه شرایطی باید انجام شود.
دکتر خسروی با اشاره به این که بهتر است نوع و شدت ورزش ها از 

سوی متخصص تعیین شود، می گوید:
انتخاب شود  او  باید فعالیت مناسبی برای  با توجه به شرایط بیمار، 
بنابراین در مراکزی که خدمات بازتوانی قلبی را ارائه می کنند، ابتدا 
وضع قلب، تنفس، فشار خون و ضربان قلب بیمار کنترل می شود تا 
براساس آن ورزش مورد نظر را تعیین کنند که بتدریج، شدت و مدت 

فعالیت ها نیز افزایش می یابد.
وی می افزاید: زمانی که بیمار پس از چند جلسه بازتوانی قلبی متوجه 
می شود مانند گذشته یا حتی بهتر از قبل می تواند مشغول ورزش و 
فعالیت شود، نه تنها روحیه بهتری پیدا می کند بلکه از نظر جسمی 

هم شرایط مناسب تری خواهد داشت.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، نوع ورزش ها با توجه به مشکل 
قلبی بیماران متفاوت است ولی در مورد سکته های قلبی حتما باید 
حداقل دو هفته پس از سکته، این فعالیت ها شروع شود که اغلب با 
ورزش های هوازی نیز این کار انجام می شود. بنا بر نظر پزشک معالج 

کم کم می توان نوع و شدت ورزش را هم تغییر داد.
دکتر خسروی به چند نمونه از ورزش های هوازی اشاره می کند و 
می گوید: استفاده از تردمیل و دوچرخه ها، شناو پیاده روی های تند، 
ورزش های هوازی مناسبی است که بیماران می توانند انجام دهند 
البته با توجه به این که اغلب بیماران پس از سکته، با ترس و نگرانی 
مشغول ورزش و فعالیت می شوند و تصور می کنند شاید این ورزش 
ها فشار بیش از حدی به آنها وارد کند که چندان به نفع قلب شان 

نباشد، باید حتما با پزشک معالج مشورت شود.

هشت داور از استان کرمان در مرحله پایانی مسابقات فوتبال 
نوجوانان کشور به میزبانی زاهدان قضاوت می کنند.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

عسکری،  محمدرضا  عرب زرندی،  علی  اکبری،  احسان  جوان  
ایمان نظری، محمدجواد مستعلی زاده، مجتبی عرب نژاد، رضا 
از  که  استان کرمان هستند  داوران  و حسن مهدی زاده  روزبه 

سوی فدراسیون فوتبال برای قضاوت در دور پایانی مسابقات 
فوتبال نوجوانان قهرمانی کشور در استان سیستان بلوچستان، 

شهرستان زاهدان دعوت شده اند.

دور پایانی رقابت های فوتبال نوجوانان قهرمانی کشور از ۲۵  
فروردین جاری با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور به 
میزبانی زاهدان  آغاز شده است و تا ۳۰ همین ماه ادامه دارد.

قضاوت داوران کرمانی در مسابقات فوتبال نوجوانان کشور

باشگاه  پایه  بازیکن تیم های  حمید رضا عرب زرندی 
های  ساله   16 زیر  ملی  تیم  اردوی  به  کرمان  مس 
کشورمان دعوت شد.  به گزارش روابط عمومی باشگاه 

مس؛ تیم ملی زیر 16 ساله های کشورمان در دو مرحله 
اردوهای گزینشی خود را انجام می دهد که حمیدرضا 
این  دوم  گروه  در  دعوت شدگان،  سایر  همراه  به  عرب 

تمرینات از روز ۲9 تا ۳1 فروردین تمرینات خود را انجام 
دعوت  سابقه  نیز  این  از  پیش  که  عرب  داد.  خواهند 
از  یکی  داشت  را  کشورمان  پایه  ملی  تیم  اردوهای  به 

بازیکنان آینده دار باشگاه محسوب می شود.
برگزار  تهران  در  ایران  فوتبال  ملی  مرکز  در  اردو  این 

خواهد شد.

یک  عضو  سه  گفت:  شهربابک   11۵ اورژانس  مسئول 
آبگیر  بند  داخل  به  خودرو  سقوط  حادثه  در  خانواده 

جان باختند.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران 

خودروی  یک  سقوط  حادثه  در  دوشنبه  عصر  جوان  
منطقه  در  آبگیر  بند  یک  داخل  در  پیکان  وانت 
اعضای یک  از  تن  بادامستان شهرستان شهربابک سه 
خانواده شامل پدر، مادر و دختر 9 ساله آن ها جان خود 

را از دست دادند.
به گفته  خواجه ندیکی مسئول اورژانس 11۵ شهربابک 
جسد مادر این خانواده از آب بیرون کشیده شد، ولی به 
دلیل گل آلود بودن آب، تالش ها برای بیرون کشیدن 

جسد دو نفر دیگر بی نتیجه ماند و عملیات جستجو 
ادامه دارد.

این بند آبگیر در حاشیه جاده قرار دارد و علت انحراف و 
سقوط این خودرو به داخل سد مشخص نیست.

دعوت بازیکن مس به اردوی تیم ملی زیر 16 سال

سقوطی که حادثه ای تلخ را رقم زد

وحید اسالمی و محسن عابدی دو بازیکن تیم بسکتبال 
بسکتبال  نفره  سه  ملی  تیم  اردوی  به  کرمان  مس 

کشورمان دعوت شدند.
بازیکن  دو  این  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
شایسته تیم بسکتبال مس کرمان به همراه سایر ملی 
پوشان به این اردو دعوت شده  چهارشنبه 4 اردیبهشت 

نظر  زیر  و  آزادی  ورزشی  مجموعه  بسکتبال  سالن  در 
محمد کسایی پور برگزار خواهد شد.

اسالمی و عابدی به همراه تیم بسکتبال مس کرمان با 
ارائه بازی های بسیار خوب، پس ازکسب عنوان قهرمانی 
برتر  لیگ  به  صعود  جواز  جنوب،  منطقه  یک  لیگ  در 

بسکتبال کشور در فصل آینده را نیز کسب کردند.

یک  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سارق زن و کشف ۸۰ فقره سرقت قطعات خودرو خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
انتظامی  فرمانده  فداء،  رضا  محمد  سرهنگ   ، جوان 
شهرستان کرمان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
محتویات و قطعات داخل خودرو در سطح شهر کرمان، 

موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور 
کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

شدند  موفق   1۳ کالنتری  تجسس  ماموران  افزود:  وی 
عملیات  یک  در  و  شناسائی  را  بود  زن  یک  که  متهم 

غافلگیرانه و در حین سرقت وی را دستگیر کنند.
تخصصی  و  فنی  بازجویی  در  سارق  کرد:  تصریح  فداء 
پلیس به ۷۵ فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو و ۵ 

فقره سرقت منزل اعتراف کرد.
مالخر   6 پرونده  این  تکمیلی  بررسی های  در  افزود:  وی 
عملیات  چند  از  پس  و  شناسایی  نیز  مسروقه  اموال 

ضربتی دستگیر شدند.
سرهنگ فداء افزود: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان 
و  کشف  خودرو  داخلی  لوازم  و  تجهیزات  تعدادی  نیز 
پرونده به دادسرا ارسال و سارق به همراه 6 مالخر روانه 

زندان شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در خاتمه ازشهروندان 
مجهز  ایمنی  سیستم  به  را  خود  خودرو های  خواست: 
کرده و از نگهداری اشیاء و اموال قیمتی، وجه نقد، در 
در  مشکوک  تردد  گونه  هر  و  کنند  خودداری  خودرو ها 
اطراف خودرو ها را بالفاصله به مرکز فوریت های پلیسی 

11۰ اطالع دهند.

دعوت دو بازیکن تیم بسکتبال مس به 
اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره کشور

سارق قطعات خودرو زن از آب در آمد

افقی: 
1-پرافتخارترین تیم لیگ برتری ایران در جام باشگاه های 

آسیا و جام حذفی کشوری 
2- بقچه لباس - دانه خوشبو- محصولی جدید از گروه 

صنعتی سایپا 
3- بازیکن مطرح و کلیدی تیم تراکتور در فصل قبل که در 

حال حاضر در سپاهان توپ می زند.
4- ضعف و فتور - شماره پیراهن کاپیتان سابق و گلزن تیم 

استقالل در شهرآورد دربی - پسربچه 
5- پرکارترین عضو ورزشکاران در بازی فوتبال - تعداد 

بازیکنان یک تیم فوتبال - از عشاق بنام )درهم ریخته(
6- در حال حاضر پرافتخارترین سرمربی تیم های لیگ 

برتری به شمار می رود- عالمت صفتی 
7- عالمت جمع - نعمت ها - سوگ و عزا - واحدی 

در فضا 
8- مارکی بر لوازم منزل- رنج و تعب - زد و بند 

9- نوعی عطر که از عود و صندل تهیه می شود - لکنت 
زبان - گو - تکخال 

10- فلزیست سخت و شکننده شبیه به طالی سفید که در 
حرارت باال ذوب می شود - از دانشمندان بنام و داروخانه 

ای در کرمان 
11- ساختن و آفریدن - پستی در فوتبال - بالن 

12- سنگواره - بُن زیستن - ممارست 
13- از تیم های حاضر در لیگ آلمان- حرص و طمع 

14- دویار همقد - توانگر - شیطان 
15- از استانداران سابق شهر کرمان - دروازه بان - دوش و 

شانه - هدف اصلی مسابقات فوتبال 
عمودی: 

1-پرافتخارترین تیم لیگ برتری فوتبال کشورمان در حال 
حاضر در مسابقات لیگ برتر تاکنون 

2- از خوانندگان موسیقی سنتی کشورمان 
3- ترمیم و بازسازی - مردم فرمانبردار

4- از آثار فریدون مشیری- زار و نحیف
5- فلک و آسمان - کمترین - فرهنگ و ُحسن معاشرت 

- پایتخت ریشه ای 
6- فراهم نمودن - اولی از جنس الستیک و دومی سنگ 

ریزه 
7- بلند - شرق 

8- زبان کوچک - بزرگراهی در پایتخت - از سرداران 
ایرانی 

و  کشورمان  فوتبال  سابق  داوران  از   - آچار  نوعی   -9
پیشکسوت کنونی - صدر و از انواع استُپ در فوتبال 

10- تکبر و خودبینی - پوستین - چاق و فربه )وارونه(- 
کف دریا 

11- یکساعت از شبانه روز - بهره و خوشی - ماشین 
نویسی 

12- چنگ - چنانچه حروفش را جابجا کنیم مناسب می 
شود - گالبی 

13- از کاندیداهای دوره اخیر ریاست جمهوری کشورمان 
- تیم لیگ برتری سابق پایتخت که همراه با فیروز کریمی 

سرمربی خود جام باشگاه های آسیا را از آن خود کرد 
14- روستایی در کوهپایه کرمان - شهر آبی ایتالیا 

15- ناسپاس - نام کوچک بازیکن سابق تیم ملی فوتبال 
آلمان )کلینزمن( - فنی در ُکشتی 
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روایت »کرمان امروز« از ایثار سربازان ایران اسالمی در آستانه فرا رسیدن 29 فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسالمی؛

اشاره:
و  لرستان  های  استان  در  ویژه  به  اخیر  سیل  اگرچه 
های  دل  و  کرد  خانمان  بی  را   بسیاری  خوزستان 
اما تصویرگر دالوری ها و فداکاری  بسیاری را سوزاند 
های زیادی هم شد که از چشم دوربین های عکاسان 
و تصویر برداران خبری پنهان نماند. از همان روزهای 
نخست سیل و در لحظات اولیه که بحران  به درستی 
مدیریت نمی شد و تقریبا همه مسئوالن دستپاچه شده 
بودند اما نیرویی در کنار مردم قرار گرفت و یاری گر 
شد که حماسه سازی ها و افتخارات آنان شگفتی ساز و 
تحسین بر انگیز گشت. بزرگ مردانی که در لباس سبز 
سرباز نظام مخلصانه پای درمناطق سیل زده گذاشتند 
و بی منت  به مردم گرفتار در سیل کمک رساندند. اگر 
بخواهیم به گوشه ای از خدمات راستین آنها اشاره ای 
بگوییم  ارتش  فداکار  از سرهنگ  باید  باشیم   داشته  
که خم شد و اجازه داد مردم  سیل زده  با پا گذاشتن 
روی کمر او، سوار کامیون هایی شوند  که کار انتقال 
شاهکارارتش  از  یا  داشت.  عهده  بر  را   زدگان   سیل 
در  رودخانه   روی  بر  را  شناور  پل  که  بگوییم  سخن 
و  مردم  آمد  و  رفت  مسیر  و  کردند  تعبیه  خوزستان 
در سیل  محاصره شده  مناطق  به  رسانی  حتی کمک 

را تسهیل کردند.
روز ارتش

ارتش  روز  ماه  فروردین   29 کشور،  رسمی  تقویم  در 
و دالوری  ایمان  و  یادمان حماسه سازی  و  گرفته  نام 
سربازان این آب و خاک است. ارتشی که  سال هاست 
از خنکای  و  رود  پیش می  به  آزادی  در دست  دست 
تالشش، نسیم عدالت همواره بر پرچم وطن می وزد. 
بالیم مرهون حماسه آفرینی  امروز بدان می  آنچه که 
دفاع  سال  هشت   در  که  است  شجاعانی  پایمردی  و 
قدرت  تمامی  مقابل  در  و  شگرف  کارزاری  از  مقدس 
را  افتخار  و  و سربلندی  آبدیده شدند  روز جهان  های 
برای میهن عزیز خویش  به ارمغان آوردند. به جرات 

می توان گفت در جنگ تحمیلی، آنچه جرات تحرک 
از دشمن مورد حمایت قدرت های شیطانی را گرفت، 
شهامت، شجاعت و دالور مردی نیروهای مسلح از جمله 

ارتش غیور و آماده رزم  بود.
ارزشمند  فرصتی  ایران   اسالمی  جمهوری  ارتش  روز 
بخش  الهام  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  تحلیل  برای 
شهیدان و حماسه سازان ارتش در عرصه های دفاع از 
ایران اسالمی  است و همانگونه که مقام معظم  رهبری 
ارتش  پروردگار،  فضل  فرمودند»به  ارزشمند  بیانی  در 
بزرگوار  امام  که  همان طوری  ایران  اسالمی  جمهوری 
می خواستند و آرزو  می کردند و بارها  بر زبان آورده 

بودند یک ارتش مردمی و خدایی است.«
درود  بر تمامی ارتشیان دالور و سرافراز سرزمینمان.

از کمِر سرهنگ تا شاهکار شناور 
از  ای  گوشه  به  بخواهیم  اگر       
اشاره  دالور  ارتشیان  راستین  خدمات 
ای داشته باشیم  باید از سرهنگ فداکار 
می  اجازه  و  شد  خم  که  بگوییم  ارتش 
داد مردم  سیل زده  با پا گذاشتن روی 
کمر او، سوار کامیون هایی شوند که کار 
از شاهکار  یا  بر عهده داشت  را  انتقال 
ارتش سخن بگوییم که پل شناور را بر 
کرد  تعبیه  خوزستان  در  رودخانه  روی 
و مسیر رفت و آمد مردم و حتی کمک 
رسانی به مناطق محاصره شده در سیل 
روز  ماه،  فروردین  کرد. 29  تسهیل  را 
ایران  فرصتی  ارتش جمهوری اسالمی 
ارزشمند برای تحلیل و گرامیداشت یاد 
و خاطره الهام بخش شهیدان و حماسه 
از  دفاع  های  عرصه  در  ارتش  سازان 

ایران اسالمی است

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم
مهندس حسن اشرف 

گنجوئی
کارشناس رسمی

 و محقق تامین آب

چشمه های آبگرم سیرچ مطرح ترین چشمه سارهای آبگرم 
استان کرمان هستندکه بر روی منطقه ای کوهستانی در 
کیلومتر  یعنی  جوشان  سیرچ-  آسفالته  جاده  فاصل  حد 
با داشتن گودال  اند. هر چشمه  سیزده سیرچ و اقع شده 
افرادی  یا  و  رهگذران  برای  مکانی  کوچک  استخری  یا  و 
که از اثر گذاری و یا خاصیت آب مطلع بودند برای آبتنی 
بود. کم کم تفکر بر این قرار گرفت که در مجاورت چشمه 
سارها استخرهای بهداشتی بسازند و این منطقه موقعیت 

گردشگری پیدا کند. مقدمات کار فراهم شد و اولین استخر 
تا  یافت  افزایش  استقبال مردم  روزبه روز  احداث گردید. 
استخری که برای آن برنامه زمانبندی گذاشته بودند و یک 
روز زنانه و یک روز مردانه بود.  استخر دوم هم ساخته شد 
استخر هم  برای خانم ها و یک  استخر  بعد یک  به  از آن 
برای آقایان اختصاص یافت. امروز بیش از ده سال از ساخت 
استخرها می گذرد. بد نیست که معایب و مشکالت آنها را 

به شرح ذیل اعالم نمایم:
1-  در سطح سالن استخر ترکهای طولی و عرضی وجود 
مسیر  طرف  به  کرده  پیدا  یا جهت  و  جاری  آب  که  دارد 
پی  یا  فونداسیون  زیر  به  را  استخر  از  به خارج  انتقال آب 
استخر هدایت می نماید.از آنجائی که پی بر روی سطحی 
سنگی با شیب بیش از پنجاه درجه اجرا شده، نفوذ آب بر 
روی مصالح پی اثر گذاشته  نیز با توجه به ترکیب شیمیایی 

آب )گوگرددار بودن( به تدریج از شیب سنگ سطح لغزشی 
می سازد و سقف و بدنه سوله بنا شده بر روی استخر را از 
جایگاه اصلی حرکت و بر سر همه کسانی که بی خبر در 
استخر با  ابهت آب گرم، شنا می نمایند خراب می کند. 
بررسی بیشتر دیوار در خارج از استخر استدالل مطروحه 

را تقویت می کند .
2- طناب تعیین کننده عمق استخر سالهاست که تعویض 
در  توان  می  که  را  هایی  میکروب  همه  خود  به  و  نشده 
ارتباط با بیماری های پوستی سراغ گرفت جذب و وسیله 
نقل و انتقال آنها به افرادی که به آن دست می زنند، می 

گردد.
3-  دیواره های استخر، اطراف آنها، دیواره های ساختمان 
گواهی می نماید که سالهای سال از  دیدگاه یا نظری که 
نشان دهد ؛  استخر مکانی فوق العاده حساس برای انتقال 

بیماریهاست و بایستی  تمیز نگه داشته شود بررسی نشده 
است . مسئوالن بهداشت حتی از این مکان بازدید معنی 

داری ننموده اند تا اینکه اظهار نظر نمایند.
4- در محل درب ورودی استخر کاشی ها رها شده و آماده 
ریزش بر سر هر فردی هستند که از آن بخت برگشته باشد 
ولی برای تعمیر و بازسازی آنها اقدامی صورت نگرفته است.

از  که  نمودم  را مالحظه  افرادی  در بخش رخت کن    -5
به  مرض  وجودشان  سراپای  ولی  معذورم  آنها  وضعیت 
استخر منتقل می نمود، آیا بهتر نیست در این مکان افراد 
بی تعارفی کار کنند که با ارائه صابون حتی مجانی از آنها 
بخواهد قبل از ورود به استخر زیر دوش به خوبی خودشان 

را تمیز کنند.
در  دیگری  های  ساختمان   ، ساختمان  از  خارج  در   -6
های  سرویس  فاضالب  که  شود  می  مالحظه  ارتفاعات 

و  با فاضالب استخرها یکی  از تخلیه  آنها پس  بهداشتی 
مخصوصاً در همین مکان در هوای گرم و تابستانها چنان 
بوئی می سازند که هر انسانی را ناگزیر به شتابزدگی و فرار 

هرچه سریعتر از این مکان می کند.
خود  نوع  در  و  زیبا  چنان  منطقه  شناسی  زمین  ساختار 
تماشائی و دیدنی است که هر گردشگری را به خود جلب 
اهمیت  مسئوالن  برای  متاسفانه  ولی  نماید  می  تشویق  و 
دادم  انجام  در محل  که  نظر سنجی  نکرده،  پیدا  ارزش  و 
در حد  بلیت  هر  قیمت  به  توجه  با  و  زیاد  کننده  مراجعه 
آید.  می  بدست  روزانه  خوبی  درآمد  تومان  هزار  هشت 
نارسایی ها،  از محل همین درآمد  بهتر نیست حداقل  آیا 
مشکالت و دغدغه های چشمه های آب گرم برطرف شود 
تا روز به روز معنی پیدا کرده و سرعینی برای استان کرمان 

گردد؟

 کانون میکروب سازی استخرهای کرمان را دریابید
یادداشت:


