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در درگیری تکاوران پلیس کرمان با قاچاقچیان مسلح؛
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مدیرعامل هالل احمر استان خبر داد:

بهره مندی بیش از ۷۰ هزار

 نفر از خدمات جمعیت 

هالل احمر استان

یادداشتی به قلم محمدبرشان:

آبهای ژرف

  بایدها و نبایدها

متن در صفحه دوم
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سالمت دهان و دندان در سالمندی

 با رعایت این نکات

در سفر رئیس کل دادگستری
 استان کرمان به زرند؛

به مشکالت پنج واحد اقتصادی 

رسیدگی ویژه شد

عامل تیراندازی ایذایی

 در سیرجان دستگیر شد

کرمان؛ کمبود ادامه دار خون در استان و درخواست اداره کل انتقال خون از مردم خیر  گزارش »کرمان امروز« از 

کرمان ؛ بیش از پیش نیازمند اهدای خون

متن کامل در صفحه سوم

  همه ساله با آمدن فصل سرد پاییز اهدای خون در کرمان به حداقل ممکن می رسد. و اینگونه است که در روزهای سرد سال و ایام تعطیل هر قطره خون ارزشی به اندازه یک زندگی دارد، آن هم 
در شرایطی که استان کرمان بیش از 1500 بیمار تاالسمی دارد که مصرف کننده حدود 30 تا 40 درصد ذخیره خون استان هستند. ازاین رو، اداره کل انتقال خون استان در اطالعیه ای از مردم 

نوعدوست استان کرمان خواست که برای اهدای خون در فصل کم اهدای سرما با نگاهی خیرخواهانه و بشردوستانه به امر اهدای خون بپردازند و...
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استاندار کرمان اعالم کرد:

مطالعاِت تبدیل شدن

 شهداد به شهرستان 

در دستور کار قرار گرفت
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اخبار استان

استاندار کرمان با تاکید برآنکه شهرستان کرمان قابلیت 
کرد:  اظهار  دارد،  را  شهرستان  سه  به  شدن  تبدیل 
مطالعات تبدیل شدن بخش شهداد به شهرستان را در 
دستور کار قرار داده و از هفته جاری کار را آغاز می 
کنیم. علی زینی وند در جلسه شورای اسالمی شهداد 
با اشاره به تقسیمات کشوری گفت: شهرستان کرمان 

بسیار وسیع و خدمت رسانی به آن سخت است.
تاسیس  معتقدم  کارشناس  یک  عنوان  به  گفت:  وی 
حداقل دو شهرستان در حوزه شهرستان کرماِن بزرگ 

شدنی و ضروری است.
در  اجتماعی  اجماع  رسیدن  لزوم  بر  کرمان  استاندار 
زمینه تقسیمات مناطق تاکید کرد و افزود: اگر گلباف، 

یک  که  برسند  توافق  به  هم  با  شهداد  و  اندوهجرد 
شهرستان شوند، این کار سریع قابل اجراست زیرا هم 

توجیه، هم ظرفیت و هم جمعیت الزم را دارد.
تبدیل  قابلیت  کرمان  شهرستان  برآنکه  تاکید  با  وی 
مطالعات  کرد:  اظهار  دارد،  را  به سه شهرستان  شدن 
تبدیل شدن شهداد به شهرستان را در دستور کار قرار 
نکرد،  موافقت  موضوع  این  با  گلباف  اگر  و  دهیم  می 
مطالعات تبدیل شدن اندوهجرد و شهداد به شهرستان 

را از همین هفته آغاز می کنیم.
استاندار کرمان تاکید کرد: با بزرگان و مسئوالن گلباف 
رایزنی می کنیم تا این مهم انجام شود و ظرف دو یا 

سه ماه می توان این طرح را به دولت ارائه دهیم.

سیرجان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
گفت: عامل تیراندازی ایذایی در سیرجان با حضور 

به موقع پلیس در صحنه جرم دستگیر شد.
محسن نیک ورز در تشریح این خبر افزود: متهم 
که جوانی ۲۵ ساله است، در روزهای اخیر پس از 
درگیری با اعضای خانواده با اسلحه شکاری دارای 

مجوز متعلق به خودش به خیابان آمده و با عربده 
کشی اقدام به تیر اندازی ایذایی کرده است.

وی گفت: این متهم با حضور به موقع پلیس، در 
دستگیر  داشت،  را  خودرو  با  فرار  قصد  که  حالی 

شد.
سالح  بر  عالوه  متهم  از  گفت:  قضایی  مقام  این 

شده  کشف  نیز  فشنگ  زیادی  تعداد  و  شکاری 
حال  در  متهم  اینکه  بیان  با  ورز   نیک  است. 
به  بازداشت  در  موقت  بازداشت  قرار  تحت  حاضر 
در  بیشتر  بررسی  و  دقت  کرد:  اعالم  می برد،  سر 
خصوص متقاضی مجوز سالح شکاری از ضروریات 
است که متولیان امر بایستی در این خصوص توجه 

الزم را  داشته باشند.
این قبیل  دادستان سیرجان اعالم کرد: قطعا در 
موارد که دارنده سالح دارای مجوز اقدام به ارتکاب 
کند  می  خود  اختیار  در  با سالح  مجرمانه  رفتار 
سالح  نگهداری  و  حمل  مجوز  ابطال  درخواست 

می شود.

به  کرمان  اصناف  ورزش  مسابقات  دوره  اولین 
مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور بیش از 

۱۵۰ ورزشکار از ۱۵ اتحادیه صنفی برگزار شد.
در  کرمان  اصناف  ورزش  مسابقات  دوره  اولین 
با  میز  رو  فوتبال  و  کشی  طناب  دارت،  رشته های 
اتحادیه صنفی  از ۱۵  ورزشکار  از ۱۵۰  بیش  حضور 

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد.

انجمن های  هیات  همکاری  با  که  مسابقات  این  در 
برگزار  مربوطه  کمیته های  و  کرمان  استان  ورزشی 
شد، تیم آرایشگران مردانه در رشته طناب کشی به 
مقام قهرمانی رسید و تیم های اتحادیه کیف و کفش و 

گل فروشان به ترتیب دوم و سوم شدند.
اتحادیه  از  ابراهیمی  نیما  آقایان،  دارت  رشته  در   
از  مهاجری  و حجت  رسید  قهرمانی  مقام  به  خرازان 

اتحادیه تابلوسازان و آقایان سجاد ارجمند و ابوالفضل 
به مقام دوم و سوم  اتحادیه صنف قصابان  از  دهقان 
مشترک رسیدند. در رشته دارت بانوان، فاطمه رضایی 
بتول  و  رسید  قهرمانی  مقام  به  الکتریک  اتحادیه  از 
دستباف  فرش  و  دستی  صنایع  اتحادیه  از  حسینی 
و  کیف  اتحادیه  از  فریبرز  غزال  و  شد  قهرمان  نایب 
کفش و فرشته مباشرزاده از اتحادیه خرازان به مقام 

سوم مشترک رسیدند.ر رشته فوتبال رو میز، حسین 
مقام  به  رایانه ای  بازی های  اتحادیه  از  مرادلو  پیر 
قهرمانی رسید، مسعود راهداری از اتحادیه آرایشگران 
مردانه نایب قهرمان شد و ابوالفضل دهقان از اتحادیه 

صنف قصابان مقام سوم را به خود اختصاص داد.
کاپ اخالق این دوره مسابقات نیز به تیم آرایشگران 

مردانه )ب( تعلق گرفت.

یگان  ماموران  درگیری  از  ابوذر  عملیاتی  قرارگاه   
تکاوری ۱۱۶ کهنوج با قاچاقچیان مسلح و کشف مواد 

مخدر در این عملیات خبر داد.
سرهنگ مهدی توسنگ گفت: ماموران یگان تکاوری 
۱۱۶ شهرستان«کهنوج« با انجام اقدامات اطالعاتی از 
قصد قاچاقچیان برای انتقال یک محموله سنگین مواد 

مخدر از سمت شرق کشور به مناطق جنوبی استان 
ویژه در دستور  به صورت  را  و موضوع  کرمان مطلع 

کار قرار دادند.
او افزود: در این رابطه ماموران با گشت زنی و برپایی 
به  شهرستان«کهنوج«  ورودی  در  بازرسی  و  ایست 
اما  دادند،  ایست  دستور  پژو  خودروی  دستگاه  یک 

سرنیشنان آن با تیراندازی به سمت ماموران از محل 
فرار کردند.

عملیات  به  اشاره  با  ابوذر  عملیاتی  قرارگاه  سرپرست 
ضربتی تعقیب و مراقبت این خودرو بیان کرد: در ادامه 
پر  آتش  با  مواجهه  در  این خودرو  مسلح  سرنشینان 
حجم ماموران، خودروی خود را در حاشیه جاده رها 

و با استفاده از پوشش گیاهی منطقه از محل متواری 
شدند که ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۴۳ کیلو و 

۹۰۰ گرم تریاک و ۹ کیلو شیشه کشف کردند.
او گفت: تالش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان 
متواری با حضور نیرو ها در منطقه و پاکسازی محدوده 

درگیری ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: 
جاری  سال  اول  ماه   ۶ طی  نفر  هزار   ۱۰۳ از  بیش 
مراجعه  کرمان  استان  احمر  هالل  های  داروخانه  به 

کردند.
رضا فالح در مراسم تجلیل از پرسنل داروخانه هالل 
سال  اول  ماه   ۶ طی  کرد:  اظهار  کرمان  شهر  احمر 

جاری ۱۰۳ هزار و ۱۵۳ نفر به داورخانه های هالل 
احمر کرمان، سیرجان و رفسنجان مراجعه کردند.

احمر  هالل  های  داروخانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان کرمان جزو داروخانه های برتر جمعیت هالل 
افزود: در دوران  احمر در کشور محسوب می شوند، 
با  نیز  دارویی  های  فوریت  مراکز  این  کرونا  اپیدمی 

تامین و توزیع داروهای خاص بیماران کرونایی و اقالم 
بهداشتی به یاری بیماران شتافتند.

استان  احمر  هالل  جمعیت  کرد:  خاطرنشان  وی   
و  درمان  های  بخش  گسترش  و  توسعه  با  کرمان 
ریگان،  بم،  کرمان،  های  شهرستان  در  توانبخشی 
بافت، رودبار جنوب و  رفسنجان، سیرجان، منوجان، 

شهربابک خدمات و اقدامات بسیار گسترده و موثری 
در سراسر استان انجام داده است.

خدمات  از  نفر  هزار   ۷۰ از  بیش  کرد:  تصریح  فالح 
استان  احمر  هالل  جمعیت  توانبخشی  و  درمانی 
برخوردار  نیز  جاری  سال  اول  ماه   ۶ طی  در  کرمان 

شدند.

استاندار کرمان اعالم کرد:

مطالعاِت تبدیل شدن شهداد به شهرستان در دستو رکار قرار گرفت

عامل تیراندازی ایذایی در سیرجان دستگیر شد

نفرات برتر مسابقات ورزش اصناف در کرمان معرفی شدند

در درگیری تکاوران پلیس کرمان با قاچاقچیان مسلح؛
 محموله سنگین مواد مخدر زمین گیر شد

مدیرعامل هالل احمر استان خبر داد:
بهره مندی بیش از ۷۰ هزار نفر از خدمات جمعیت هالل احمر استان

در سفر رئیس کل دادگستری

 استان کرمان به زرند؛

به مشکالت پنج واحد اقتصادی 

رسیدگی ویژه شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با 
اشاره به برگزاری نخستین گردهمایی فعاالن اقتصادی و مسئوالن قضایی 
استان کرمان با عنوان "مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی"، گفت: در 
جریان این همایش مشکالت ۵ واحد بزرگ اقتصادی در این شهرستان به 

صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
  سید مهدی قویدل افزود: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و اولویت های دستگاه قضایی به ویژه سند تحول و تعالی قضایی، همایشی 
در جهت حمایت از سرمایه گذاری با عنوان مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی 
قضایی محقق شد و در نخستین مرحله، این همایش به میزبانی شهرستان 
زرند به منظور بررسی مشکالت و درخواست های فعاالن اقتصادی شهرستان 

های زرند، کوهبنان و راور برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این نشست مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه 
های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفت و دستورات الزم برای حل مشکالت 

آنها از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان صادر شد.
از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان  معاون اجتماعی و پیشگیری 
و  اقتصادی  فعاالن  گردهمایی  نخستین  برگزاری  جریان  در  شد:  یادآور 
مسئوالن قضایی استان کرمان با عنوان "مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی 
فرصت شغلی  هزار  بر یک  بالغ  ایجاد  زمینه  زرند  در شهرستان  قضایی" 

جدید فراهم شد.
قویدل گفت: ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد 
حقوقی و قضایی به صورت مستمر در دادگستری کل استان کرمان برگزار 
مسئوالن  و  اقتصادی  فعاالن  گردهمایی  نخستین  جریان  در  و  شود  می 
قضایی استان کرمان با عنوان "مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی مقرر 
شد که بخشی از مشکالت واحدهای اقتصادی این شهرستان در این ستاد 

در مرکز استان به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد

مدیر توسعه بازرگانی سازمان

 جهاد کشاورزی استان خبر داد:

توزیع ۳۵۰ تن مرغ منجمد 

و ۹۰۰ تن برنج در شمال کرمان

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: در هفته 
گذشته ۳۵۰ تن مرغ منجمد و ۹۰۰ تن برنج بین شهرستان های شمال 

استان توزیع شد.
حمید جعفریان مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
گفت: به منظور حفظ ثبات بازار و حمایت از مصرف کنندگان، عالوه بر 
تولید مرغ در استان و وارد کردن مرغ گرم از سایر استان ها، توزیع مرغ 

منجمد نیز در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.
او افزود: به همین منظور در هفته گذشته به میزان ۳۵۰ تن مرغ منجمد 
بین شهرستان های شمال استان تقسیم شد که عاملین توزیع، مرغ منجمد 
را از سردخانه شرکت پشتیبانی امور دام استان تحویل گرفتند و در مراکز 

توزیع پخش کردند.
بازار و به  با هدف ثبات قیمت ها، تعادل بخشی  جعفریان تصریح کرد:  
منظور حمایت از سبد مصرفی خانوار طی هفته گذشته به میزان ۹۰۰ تن 
برنج اعم از پاکستانی، تایلندی و هندی به استان کرمان اختصاص یافت که 

براساس سرانه جمعیت بین شهرستان های استان توزیع شد.
او بیان کرد: بدین ترتیب، عاملین توزیع پس از تحویل از اداره غله و خدمات 
با قیمت مصوب   توزیع در شهرستان ها  به  استان کرمان نسبت  بازرگانی 

اقدام کردند

کشتی گیر بافتی بر سکوی چهارم جهان 

ایستاد

علی اصغر آبکار کشتی گیر بافتی در مسابقات کشتی پیشکسوتان جهان در 
یونان، پس از باخت مقابل حریف بلغارستانی به مقام چهارم دنیا رضایت داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، علی 
اصغر آبکار کشتی گیر بافتی در قالب تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان 
جمهوری اسالمی ایران در مسابقات کشتی قهرمانی جهان که به میزبانی 

کشور یونان )آتن( برگزار شد، حضور یافت.
قدرتمند  و  آماده  گیر  کشتی  مقابل  اول  دور  در  بافتی  گیر  کشتی  این 
آمریکایی با قاطعیت پیروز میدان شد و در دور دوم به کشتی گیر آلمانی 
نتیجه را واگذار کرد، با توجه به صعود حریف آلمانی به فینال، آبکار برای 
کسب مدال برنز به مصاف حریف بلغارستانی خود رفت که در این دیدار 

مغلوب شد و به مقام چهارم جهان دست یافت.
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رفتن 
و نماندن

اینک به حال من تعجبی 
اینک به حال تو رفته ام

من احساس هاِی چون موج را نمی خواهم
من فهمی را می خواستم 

که در دنیاِی تو تمسخر بود 
می روم 

پشت سرم هر حرفی کاشتی 
میوه اش برای خودت

می روم 
چون که ماندنم 

عشق نیست 

به قلم 
سامان ساردویی

گزارش »کرمان امروز« از کمبود ادامه دار خون در استان و درخواست اداره کل انتقال خون از مردم خیر کرمان؛

کرمان ؛ بیش از پیش نیازمند اهدای خون

گزارش: عهدیه وفا

اشاره:
سرمای هوا که آمده کرمانی ها کمتر خون اهدا می 
کنند. این می شود که در روزهای سرد سال و روزهای 
تعطیل هر قطره خون ارزشی به اندازه اهدای یکی از 
اندام های آدمی را پیدا می کند. آن هم در شرایطی 
که استان کرمان بیش از 1500 بیمار تاالسمی دارد 
که مصرف کننده حدود 30 تا 40 درصد ذخیره خون 
هستند. از همین رو، اداره کل انتقال خون استان در 
اطالعیه ای از شهروندان خواست تا برای اهدای خون 
در فصل سرما اقدام کنند. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
اهدای خون، باشکوهترین ایثار

اهدای خون نمادی از همدلی، احساس مسئولیت و 
از خالص ترین نمونه های نوعدوستی است چرا که در 
هیاهوی زندگی مادی، اهدا کنندگان خون قهرمانانی 
هستند که بدون هیچ توقع و چشمداشتی بخشی از 

وجودشان را در اختیار همنوعان خود قرار می دهند.
این افراد که سخاوتمندانه سالمتی خود را با دیگران 
که  هستند  رحمتی  باران  مانند  کنند،  می  قسمت 
قطراتی از وجودشان بر درد و آالم بیماران  نیازمند می 
بارد و این بارش مهر به دیگران جانی دوباره می بخشد.

های  انسان  بخش جان  نجات  تنها  نه  اهدای خون 
دیگر است بلکه ضامن سالمتی خود فرد نیز محسوب 
می شود چرا که کسانی که نسبت به اهدای خون اقدام 

می کنند، خون سالم تری نسبت  به سایر افراد دارند.
همه روزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون 
و فرآورده های خونی نیاز پیدا می کنند، به طوریکه از 
هر سه نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج 
کند.  پیدا می  فرآورده های خونی  و  تزریق خون  به 
بارزترین مثال برای موقعیت هایی که در آن نیاز مبرم  

به خون پیدا می شود عبارت است از زمان بروز حوادث 
و سوانح گوناگونی نظیر تصادفات رانندگی، سوختگی 
ها و اعمال جراحی، همچنین خانم های باردار در حین 
به  نارسی که   نوزادان  به خصوص  نوزادان و  زایمان، 
زردی دچار می شوند از جمله دیگر نیازمندان به خون 

می باشند. 

کاهش مراجعات در فصل سرد
اهدای خون در فصل سرما کاهش  هر ساله میزان 
می یابد و بر این اساس به اهدا کنندگان مستمر، غیر 
مستمر و دیگر مردم کرمان توصیه می شود در این ایام 
همچنان یاری گر بیماران  باشند. در این ایام بیماری 
در  خون  اهدای  میزان  و  شده  علت  مزید  نیز  کرونا 
استان کاهش یافته است و این در حالی است که نیاز 
به خون و فرآورده های آن برای بیماران خاص مانند 
تاالسمی، هموفیلی و دیالیزی و همچنین مجروحان 
ناشی از  تصادف ها و سوانح و بیماران تحت اعمال 

جراحی و شیمی درمانی همچنان  باقی است. 
گروه های خونی مورد نیاز در کرمان

در همین زمینه مدیر کل انتقال خون استان کرمان 
از کاهش سطح ذخایر خون و فرآورده های خونی در 
استان در تمام گروه ها به ویژه o منفی و AB مثبت 

خبر داد.
دکترایرج شکوهی افزود: وجود بیش از 1500 بیمار 
تا  کننده حدود 30  که  مصرف  استان  در  تاالسمی 
40 درصد ذخیره خون هستند، همچنین 4۲ موسسه 
تامین  و  خیریه  نظامی،  خصوصی،  دولتی،  درمانی 
افزایش  تصادفات،  باالی  آمار  استان،  در  اجتماعی 
در  خون  باالی  مصرف  دالیل  از   ... و  جراحی  اعمال 

استان کرمان است.
مانند  ها  فرآورده  برخی  عمر  کرد:  تصریح  شکوهی 
پالکت 3 تا 5 روز است که اگر مراجعه مداوم وجود 
این  به  نیاز  درمان  برای  که  بیمارانی  باشد  نداشته 

فرآورده دارند با مشکل مواجه می شوند.  
وی از تمام همشهریان و هم استانی ها درخواست 
کرد بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند و به 
آنها اطمینان خاطر داد که تمام پروتکل های بهداشتی 
در مراکز اهدای خون رعایت می شود و همشهریان 
می توانند با خیال راحت به پایگاه های اهدای خون در 

سراسر استان مراجعه و خون اهدا کنند.

ممکن  حداقل  به  کرمان  در  خون  اهدای  پاییز  سرد  فصل  آمدن  با  ساله  همه   

تعطیل هر قطره خون  ایام  و  اینگونه است که در روزهای سرد سال  و  می رسد. 

از  استان کرمان بیش  اندازه یک زندگی دارد، آن هم در شرایطی که  به  ارزشی 

1500 بیمار تاالسمی دارد که مصرف کننده حدود 30 تا 40 درصد ذخیره خون استان 

از مردم نوعدوست  انتقال خون استان در اطالعیه ای  اداره کل  ازاین رو،  هستند. 

نگاهی  با  سرما  اهدای  کم  فصل  در  خون  اهدای  برای  که  خواست  کرمان  استان 

خیرخواهانه و بشردوستانه به امر اهدای خون بپردازند و...

یادداشت: 
در میان

 طوفان های

 نفس گیر

مجال  آدم  به  که  گیر  نفس  های  میان طوفان  در 
زندگی  به  مرا  خواهی  می  دهند  نمی  ایستادن 
وصل کنی. مرا به تنهایی ات وصل کنی که با هم 
جان تازه ای بگیریم انگار تو نیز از تماشا کردن 
با  را  خسته شده ای و می خواهی چرخ روزگار 
بودن  زنده  اینگونه  و  بچرخانی  خود  های  دست 
را به شکل زندگی در بیاوری. شاید ما برای نتیجه 
ی کارهایمان زنده نباشیم اما خوب بودن و عشق 
ورزیدن در همین لحظه هم خالی از لذت نیست 
و به جز نعمت و رحمت نیست چون آدم را روی 
تو  زبان  از  دارد. یک جمله ی کوتاه  نگه می  پا 
می تواند سالهای سال مرا زنده نگه دارد در من 

اشتیاق ببازاند.
 از نبودنت و از نیامدنت می ترسم. می ترسم که 
مرا به خاطر دردهایم رها کنی. می ترسم که کاسه 
ی صبرت پر شود و البته تو حق داری. حق داری 
که ساز خودت را بزنی و مرا نشنوی. برای دوام 
آوردن زندگی ام باید بر این همه ترس غلبه کنم 
و به دست های تو ایمان بیاورم. انگیزه ام شده ای 
که از غصه هایم فاصله گرفته و جهان را به بهانه 
گاهم  تکیه  که  اینجایی  تو  بگردم.  تر  تازه  های 
را  اشتیاق  و  بدوزم  آسمان  به  را  زمین  که  باشی 
تو کنار آرزوهایم  نکنم.  پاک  از چهره ی زمان 
نشستی و همین برای زندگی کافی است. دست از 
خیال هایی که با تو دارم بر نمی دارم تا انگیزه ام 
برای ادامه دادن زندگی باشد. می خواهم آنقدر به 
خواستنت ادامه دهم که نتوانم دست از تو بردارم 

و نتوانم زندگی را به حال خود رها کنم.
محصول دعا و اضطرابم بودی 
همواره در آئینه و خوابم بودی 

سرمست ترین آدم این شهر شدم 
هم حادثه، هم جام شرابم بودی 

به قلم
مهناز سعید

تاثیر میوه و سبزیجات بر پیشرفت سرطان

اضطراب و نگرانی را چگونه تمایز دهیم؟

سالمت دهان و دندان در سالمندی با رعایت این نکات

سندرم گیلن باره چیست؟

مصرف میوه و سبزیجات تا ۲0 درصد خطر ابتال به سرطان را کاهش 
می دهد. ایوان کاراسف، جراح روس درباره تأثیر میوه و سبزیجات بر فرایند 
تا ۲0  اظهار کرد: مصرف میوه و سبزیجات  او  تعریف کرد.  رشد سرطان 

درصد خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد و اگر از محصوالت گوشتی 
پرهیز شود، می توان این میزان را دوبرابر کرد. وجود اسید فولیک باعث آن 
می شود که با مصرف سبزیجات سبز برگ و پرتقال و حبوبات خطر ابتال به 

سرطان کاهش یابد؛ همچنین نیازی هم به مصرف زیاد ویتامین نیست.
پیشرفت  از  و  درمان  را  بیماری  این  می توان  اقدامات  این  از  پیروی  با 
سرطان جلوگیری کرد و خطر بروز دیگر بیماری های مزمن را کاهش داد.

همزمان با شیوع کرونا و ایجاد موج های مختلف از این بیماری سه نوع 
بیماری روانشناختی شامل اضطراب، وسواس و افسردگی نسبت به قبل از 

شیوع کرونا افزایش یافته است.
 کاهش تعامالت اجتماعی و حذف بسیاری از رفت و آمدها و صله رحم ها 
عوارض  گرفتار  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  افراد  که  شده  سبب 

روانشناختی ناشی از کرونا شوند.
از  با اضطراب دو مفهوم متفاوت دارند، زمانی که نگرانی ناشی   نگرانی 
ابتال به کرونا تبدیل به اضطراب و در شرایط باالتر تبدیل به فوبیا و وحشت 
شود باید حتماً مداخالت روانشناختی و روانپزشکی برای بیمار انجام گیرد. 
نگرانی در شرایط کرونا امری طبیعی است و سبب می شود افراد در رعایت 

پروتکل های بهداشتی اهتمام داشته باشند ولی زمانی که نگرانی تبدیل 
به اضطراب شود باید درمان در این زمینه صورت گیرد.

 نگرانی در شرایط کرونا سبب می شود که افراد در ارتقای آگاهی خود 
در مورد کرونا اقدام کنند و این امر سبب استفاده از ماسک، رعایت فاصله 

گذاری اجتماعی و حتی اهتمام در دریافت واکسن می شود.

در سنین باال باید حتما هر شش ماه یک بار به دندان پزشک 
مراجعه کرد تا به طور کامل وضعیت دندان ها بررسی شود.

بسیاری از سالمندان توانایی رسیدگی به نظافت دهان و دندان 
را ندارند و نمی توانند از مسواک به درستی استفاده کنند، در 

چنین شرایطی می توانید از مسواک برقی استفاده کنید.
استفاده از نخ دندان به شدت توصیه می شود.

قطع  ترجیحا  یا  برسانید  به حداقل  را  دخانیات  باید مصرف 

کنید، زیرا مصرف آن می تواند سبب بروز خشکی دهان شود.
سنین  در  دیگر  ضررهای  بر  عالوه  قندی  مواد  زیاد  مصرف 

سالمندی، باعث پوسیدگی سریع تر دندان ها می شود.
بیشتر سالمندان به دلیل مصرف برخی داروهای خاص دچار 
خشکی دهان می شوند. خشکی دهان سبب گسترش باکتری ها 
در دهان و در نتیجه ابتال به بیماری های مختلف در این قسمت 
از بدن می شود. اگر به خشکی دهان دچار شده اید الزم است 

این مساله را با پزشک در میان بگذارید. نوشیدن زیاد آب به 
ترشح بزاق و برطرف شدن خشکی دهان کمک می کند.

که  بیاید  وجود  به  توده هایی  شما  دهان  در  است  ممکن 
مشکوک است یا مدت زمان زیادی طول بکشد تا بهبود یابد. 
بررسی شود  پزشک  دندان  توسط  باید  توده هایی حتما  چنین 
تا علت به وجود آمدن و نوع آن ها مشخص شود. این مورد را 

جدی بگیرید. 

یک متخصص مغز و اعصاب درباره نوعی سندرم که سبب حمالت 
عصبی می شود توضیح داد.

احسان شریفی پور متخصص مغز و اعصاب در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
کرد: در بیماری سندرم گیلن باره یک آنتی بادی به صورت نابجا در 

بدن ساخته می شود.
وی با اشاره به آنتی بادی ها گفت: آنتی بادی ها در بدن ما نقش 
محافظتی دارند اما در این بیماری آنتی بادی ها که سیستم ایمنی 
بدن هستند به صورت نابجا به غالف میلین اعصاب محیطی حمله 

می کنند و در برخی موارد به آکستون نیز آسیب می رسانند.
باالرونده  به یک ضعف شل  بیماری منجر  این  پور گفت:  شریفی 
می شود که ابتدا از ضعف و سوزن سوزن شدن پاها شروع شده و به 
سمت باال می رود و پیشرفت می کند. هرچه این ضعف ها باالتر میرود 

و شدید تر می شود احتمال خطر برای بیمار افزایش پیدا می کند.
این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: در نوع شدید این بیماری 
اعصاب ماهیچه های تنفسی درگیر می شود و بیمار دچار خفگی و 

زیاد  به شدت  موارد هم ضعف ها  برخی  در  تنفسی می شود  ایست 
می شوند و باعث فلج شدن بیمار می شوند و موجب عدم هماهنگی 

میان دست و پا می شود.

باره جزو حساس  بنابراین سندرم گیلن  اینکه  بیان  با  شریفی پور 
این  که  است  الزم  گفت:  است  اعصاب  و  مغز  بیماری های  ترین 
بیماری به سرعت تشخیص داده شود از دو یا سه هفته قبل از شروع 
بیماری عالئمی در بدن شروع می شود که شامل شیوع عفونتی در 

ریه یا سیستم گوارشی است.
وی افزود: در این شرایط بدن برای از بین بردن این عفونت ها آنتی 
بادی تولید می کند و این آنتی بادی به صورت نابجا به غالف میلین 
سیستم عصبی محیطی آسیب می رساند و این اتفاق موجب می شود 

تا فرد  به سندرم گیلن باره مبتال شود.
این متخصص مغز و اعصاب درباره انواع مختلف سندرم گیلن باره 
گفت: این بیماری انواع مختلفی دارد و در نوع خفیف این بیماری 
فقط به قشای میلین اسیب وارد می شود اما در نوع شدید آن که 
درگیر  حرکتی  عصب های  و  حسی   عصب های  هستند  آکستونال 

می شوند.
این  در  عصب های حسی  درگیری  اینکه  بر  تاکید  با  پور  شریفی 
باید کمتر  بیماری  پیشرفت  اظهار کرد: دوره  نیست  بیماری شایع 

از چهار هفته بیماری کنترل  باشد و اگر در کمتر  از چهار هفته 
شود می توان آن را درمان کرد و اگرچه ممکن است عوارض بیماری 
از مدتی رفع  بعد  اما  بماند  بدن  بعد در  ماه  تا چند  بدنی  و ضعف 

می شود.
برای  کرد:   اظهار  باره  گیلن  سندرم  درمانی  مراحل  درباره  وی 
به آی سی یو  باید فورا  بیماری فرد مبتال  این  نوع حاد  درمان در 
منتقل شود و از داروی آی وی آی جی یا روش تعویض پالسمای 
خون استفاده کرد؛ در روش تعویض پالسمای خون، فورا آنتی بادی 
مزاحم از خون خارج می شود تا از تخریب از سیستم عصبی محیطی 

جلوگیری به عمل آید.
که  بیستم  قرن  اوایل  کرد:  تصریح  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
دستگاه های حمایت کننده تنفسی نبود سندرم گیلن باره مرگ ومیر 
باالیی داشت اما در حال حاضر بسیاری از بیمارانی که در فاز حاد 
بیماری دچار مشکالت تنفسی می شوند  با بکارگیری از دستگاه های 
حمایت کننده تنفسی و مصرف دارو توان عصب هایشان باز می گردد 

و بهبودی کامل خود را به دست می آورند. 
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گزارش »کرمان امروز« از عدم رضایت بسیاری از ساکنین نقاط روستایی استان کرمان درباره کیفیت اینترنت در این نواحی و نابرابر بودن سرعت اینترنت در نقاط گوناگون؛

اینترنت روستایی و ناعادالنه بودن سرعت

آبهای ژرف
بایدها و نبایدها

آشنا  اینترنت  با  ایران  مردم  که  است  دهه  دو  از  بیش 
شده اند و هر روز به این نیاز هزاره سوم، نیازمندتر می 
نسبت  مردم  هم  ناگهانی،  ورود  این  ابتدای  در  شوند. 
برای  بیشتر  را  آن  و هم دولت  داشتند  مقاومت  آن  به 
نهادهای تحقیقاتی و دولتی مورد استفاده می دانست. 
تا اینکه مردم و مسئوالن هر دو متوجه شدند که چقدر 
مادی  هزینه  و  وقت  در  تواند  می  بی بدیل  اختراع  این 
به  الکترونیک  دولت  بحث  اینکه  تا  کند.  جویی  صرفه 
میان آمد و در دولت اصالحات درباره آن صحبت بسیار 
ناگفته  تنها صحبت شد و به عمل نرسید.  البته  شد و 
نماند که در آن زمان به راستی امکانات و زیرساختهای 
الزم برای اجرایی شدن دولت الکترونیک وجود نداشت 
و این موضوع متاسفانه تا حدود یک دهه اجرایی نشد تا 

اینکه در دولت یازدهم شاهد اجرای تدریجی آن بودیم 
و بسیاری از اتفاقات دولتی و اداری به صورت اینترنتی 
انجام شد. اما کافی نبود و اوج خدمات الکترونیک را در 
ایران می توان مربوط به دوران کرونا دانست. در دوسال 
در  دولت  زمانی  هر  از  بیش  که  بودیم  شاهد  گذشته 
زمینه الکترونیکی شدن فعال شد و امروز اوضاع به گونه 
ای است که بسیاری از خدمات اصال به صورت حضوری 
و کاغذی دیگر ارائه نمی شود. همین موضوع دولت را 
متوجه این موضوع ساخت که با توجه به فراگیر شدن 
خدمات اینترنتی، باید شرایط دسترسی به اینترنت در 
تمامی نقاط کشور مناسب باشد. این موضوع به خوبی 
در دولت یازدهم و دوازدهم پیگیری شد، اما یقینا کافی 

نبود. 
امروز شاهد هستیم که نسبت به 10 سال گذشته اوضاع 
اینترنت شهری و روستایی بسیار بهتر شده و بسیاری 
از نقاطی که در ابتدای دهه نود اینترنت وجود نداشت، 
اما  است.  شده  پرسرعت  اینترنت  به  مجهز  روزها  این 
همچون همه اتفاقات و خدماتی که در این کشور اتفاق 
این  در  که  کنیم  اشاره  موضوع  این  به  باید  افتد  می 
زمینه نیز خدمات کافی نبوده و نیست. مردم روستاهای 

استان کرمان این روزها از افت شدید سرعت اینترنت 
گالیه دارند و بسیاری دیگر از نابرابری سرعت در نقاط 
دارند. شاید شما هم متوجه  نارضایتی  استان  گوناگون 
روستایی  منطقه  یک  در  که  باشید  شده  موضوع  این 
دارد،  وجود  باال  بسیار  سرعت  با  چهارم  نسل  اینترنت 
اینترنت  ساکن،  تعداد  همان  با  دیگر  روستایی  در  اما 
نسل2 دارد که حتی یک صفحه وب سایت را هم نمی 
از  کرمان  استان  روستانشین  مردم  سازد.  نمایان  تواند 
و  دارند  گالیه  اینترنت  درزمینه  سرعت  نابرابری  این 
امیدواریم که مسئوالن استانی و کشوری هرچه سریع تر 
نسبت به رفع این ایراد اقدامی موثر داشته باشند. باید 
تقریبا  که  اوضاعی  باشیم،  جامعه  فعلی  اوضاع  متوجه 
درگیر  مجازی  فضای  با  نوعی  به  مردم  رفاه  90درصد 
شده است. فضایی که در آن هم خرید و فروش انجام 
اداری و  امور  به  می شود، هم آموزش و هم رسیدگی 
دسترسی  عدم  بنابراین  دیگر.  حیاتی  فعالیت  بسیاری 
نیست  پذیر  توجیه  اینترنت  به  استان  مردم  از  بخشی 
امید  به  است.  انقالبی  و  سریع  حرکت  یک  نیازمند  و 
افزایش  با آمدن یک دولت سرعت ها  فردایی بهتر که 

یابد و نه کاهش!

اصوالً حد مشخصی برای ژرف بودن یک منبع آب 
ذکر نشده و تعریف واضحی از حد عمق برای عمیق 
تلقی شدن یک سفره آب زیرزمینی مطابق با آنچه 
یاد  ژرف  آبهای  عنوان  به  آن  از  کشور  در  امروزه 
می شود ارائه نشده است. آنچه از مباحث مطرح شده 
در مورد آبهای ژرف برمی آید، منظور از آبهای ژرف، 
آبهای فسیلی، آبهای موجود در قسمت های عمیق 
سفره های آب زیرزمینی آبرفتی و سازندی عمیق و 
آب موجود در پهنه های گسلی عمیق است که باز 
هم برای هیچکدام حدی از عمق تعریف نشده است. 
در  بودن  واقع  دلیل  به  شده  یاد  آب  منابع  کلیه 
عمق زیاد و زمان ماندن طوالنی دارای امالح بسیار 
به منابع آب زیرزمینی معمول و  زیادتری نسبت 
کم عمق تر هستند. از میان منابع آب ژرف معرفی 
در  محبوس  شور  آب  مثل  فسیلی  آبهای  شده، 
میادین نفتی جزء آبهای تجدیدناپذیر بوده و بطور 
طبیعی در چرخه آب شرکت نمی کنند. صرف نظر 
از امکان علمی و وجود منابع آب ژرف در احجام 
قابل توجه برای بهره برداری از یک سو و کیفیت 
هزینه های  و  مختلف  مصارف  برای  آب ها  این 
مترتب برای اکتشاف، استخراج، انتقال و تصفیه این 
منابع از سوی دیگر، نکته ای که می بایست توجه 
مسئوالن را جلب کند پاسخ به این سؤال است که 
اصوالً نیاز به تأمین آب جدید مثل توجه به ایده 
ناشی می شود؟  از کجا  آبهای ژرف  از  بهره برداری 
اگر مقادیر تولید ناخالص داخلی را برای مصرف آب 
در بخش کشاورزی در نظر بگیریم و آن را با یک 
کشور دیگر مقایسه کنیم به ارقام ناامید کننده ای 

خواهیم رسید یعنی ایران نتوانسته است از منابع 
آب فعلی در دسترس استفاده بهینه و حداکثری 
داشته باشد و تأمین منابع آب جدید هم سرنوشتی 
از  پیدا خواهد کرد. یکی  همانند منابع آب فعلی 
نکاتی که برخی را به طرفداری از ایده بهره برداری 
از آبهای ژرف وا می دارد نیز جذابیت های فناورانه 
زیاد  اعماق  از  آب  منابع  استخراج  و  اکتشاف  در 
است. چه تضمینی وجود دارد که تأمین منابع آب 
جدید مثل انتقال آب، شیرین سازی، بهره برداری از 
آبهای ژرف و هر راه حل دیگر تأمین محور، رسیدن 
به بلوغ را در مدیریت منابع آب همچون گذشته 
به تأخیر نیندازد و حرکت کشور به سمت حداکثر 

تولید به ازای مصرف واحد آب را متوقف نکند؟ 
غیر  و  ناصحیح  ساختار  دیگر  اساسی  مساله 
کارشناسی حاکم بر مدیریت منابع آب در کشور 
است که امکان دخالت سیاسیون و دیگر منتقدان 
محلی در مدیریت منابع آب در یک منطقه را فراهم 
و تسهیل کرده است، این ساختار نامناسب باعث 
شده است که مفاهیمی مانند یکپارچه نگری در 
سطوح  در  آب  حکمرانی  و  آب  منابع  مدیرییت 

اجرایی و محلی به کلی نادیده انگاشته شوند. 
نگرش بهره برداری از منابع آب ژرف چیز جدیدی 
نیست و در ردیف سیاست های تأمین محور مثل 
نرفته  راه  دارد. صدها  قرار  امثال آن  و  انتقال آب 
برای حل بحران آبی کشور وجود دارد که مسئوالن 
به راه حلی موقت همچون برداشت آبهای ژرف اکتفا 
کرده اند. نبرد آب آغاز شده و بسیاری از کشورهای 
دنیا را درگیر خود کرده است. هجوم ریزگردها از 
سوی عراق و سوریه و ربودن حقابه ایران از سوی 
ترکیه و افغانستان کشور را به سمت وسوی نبرد 
آب در آینده می کشاند. از کشورهای همسایه که 
بگذریم عملکرد اشتباه مسئوالن کشور در اجرای 
به  کشاورزی  و  آب  انتقال  سدسازی،  پروژه های 
بحران خشکسالی و کم آبی در داخل کشور دامن 

زده است. 300 دشت از 600 دشت کشور خشک 
و بسیاری از آنها دشت ممنوعه اعالم شده است. 
ساالنه دو متر سطح آب های زیرزمینی 60 دشت 
در  فروچاله ها  می کند.  افت  ایران  مرکز  در  اصلی 
فروچاله هایی  می دهند،  جوالن  کشور  دشت های 
که به دلیل برداشت بی رویه آب به وجود آمده اند. 
از  قبل  مرحله ای  فروچاله ها  و  فرونشست  پدیده 
مرگ سرزمین است و ایران نیز در این مرحله قرار 

دارد. 
کشور  در  آبی  بحران  دریافته اند  اکنون  مسئوالن 
آن  حل  برای  چاره های  فکر  به  و  است  جدی 
راحت   و  کوتاه ترین  به  مانند همیشه  اما  افتاده اند 
در  را  بحران  حل  آنها  اندیشیده اند،  راه  ترین 
تا  که  حالی  در  دیده اند  ژرف  آبهای  از  برداشت 
منابع  صحیح  مدیریت  همچون  روش هایی  کنون 
مدرن،  به  سنتی  کشاورزی  روش های  تغییر  آب، 
سیستم  آب بر،  محصوالت  کشت  ممنوعیت 
انتقال  بازچرخانی آب، اصالح روش هایی همچون 
از  بسیاری  است.  نشده  استفاده  سدسازی  و  آب 
کارشناسان می گویند برداشت از آبهای ژرف فاجعه 
است، آب مانند ستونی برای خاک است و برداشت 
در  رفتن ستون خاک  بین  از  ژرف موجب  آبهای 

نشست  خاک  نتیجه  در  که  می شود  زیرزمین 
سانتی متر   70 ساالنه  شواهد  براساس  می کند 
فرونشست در دشت های کشور رخ می دهد حال 
بر  بالیی  چه  ژرف  آبهای  از  برداشت  کنید  تصور 
سر دشت ، خواهد آورد. هنگامی که توانایی احیای 
سفره های زیرزمینی در عمق 250 تا 300 متر را 
 500 درعمق  ژرف  آبهای  می توان  چگونه  نداریم 
تا 1000 متر را تجدید کرد؟ به گفته بسیاری از 
از  قبل  مرحله  آخرین  زیست  محیط  کارشناسان 
مرگ سرزمین استفاده از آبهای ژرف و پس از آن 
آبهای فسیلی است حتی کشورهای کم آبی مانند 
اسراییل و مصر نیز از این گونه منابع آبی استفاده 
میلیاردها  سینا  صحرای  اعماق  در  و  نمی کنند 
مترمکعب آب وجود دارد. آبهای ژرف و فسیلی در 
زیرزمین برای خاک این کشورها مانند ستون است. 
به گزارش نیویورک تایمز اگر روند مدیریت منابع 
آب ایران به همین منوال پیش رود بسیاری از نقاط 
ایران تا 20 سال آینده فاقد سکونت می شود اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد به کجا باید مهاجرت کنیم؟ 
مهاجرت  می خواهند  چگونه  ایرانی  میلیون   50

کنند!؟
آبهای فسیلی  لیبی  و  مانند عربستان  کشورهایی 

خود را برداشت کرده اند که نه تنها مشکل بحران 
آبی آن حل نشده بلکه همان منابع اندک خود را نیز 
از دست داده اند. عربستان در سال 1992 با استفاده 
از آبهای فسیلی ششمین صادر کننده گندم جهان 
بود اما پس از آنکه آبهای فسیلی خاتمه یافت به 
بزرگترین وارد کننده گندم تبدیل شد کشور لیبی 
و  آبهای فسیلی رفت  استخراج  به سمت و سوی 
نتیجه آن تشدید بحران آبی و از دست رفتن آبهای 
سوی  و  سمت  به  ایران  رفتن  حال  شد.  فسیلی 
از  بسیاری  نگرانی  ژرف موجب  آبهای  از  برداشت 
مردم کشور شده است. پیامد مصرف بی رویه آب 
برداشت از آبهای ژرف است مدیریت منابع آبی در 
کشور اشتباه است. روش های کم هزینه و بهترین 
نسبت به استخراج آبهای ژرف وجود دارد که به آنها 
بازچرخانی  نشده، روش هایی چون سیستم  توجه 
آب و مدیریت مصرف منابع آبی پیش از استخراج 

آبهای ژرف نتیجه بخش است. 
چندی پیش وزارت نیرو از آغاز پروژه 250 میلیون 
با  ایران  ژرف  ذخایر  در  آب  اکتشاف  برای  دالری 
مطالعات  کرد  اعالم  دادو  خبر  روس ها  مشارکت 
شناسایی ذخایر جدید آب در مناطق ژرف و عمیق 
ایران آغاز شده و بعد از شناسایی پتانسیل های آبی 
زمین شناسی  سطحی  نقشه های  طریق  از  کشور 
مطالعات ژئوفیزیک انجام و در نهایت حفاری ها چاه 
در بلوک های اکتشاف آب در نقاط عمیق و ژرف انجام 
برآوردها نشان می دهد که در مناطقی  خواهد شد. 
مانند خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان 
اولویت حفاری برای آبهای ژرف وجود دارد حفاری هر 
حلقه چاه اکتشافی در بلوک ها و نقاط عمیق و ژرف 
به حدود 30 میلیارد تومان اعتبار به صورت ساالنه 
نیرو در مورد حجم آب پیش بینی  وزارت  دارد  نیاز 
شده نیز حداکثر 1/5 تا 2 میلیارد مترمکعب آب ژرف 

تجدیدپذیر در کشور را تخمین زده است. 
واقعیت این است که اطالعات و دانش و تخصص 

است  بسیار کم  ایران  در  آبهای ژرف  به  مربوط 
یا  و  اینکه چقدر آب ژرف وجود دارد  و در مورد 
کدام مناطق دارای آب ژرف هستند اطالعات کافی 
اینکه در این پروژه روس ها چه  در دست نیست. 
تخصص ها،  چه  می خواهند  و  داده اند  پیشنهادی 
تکنولوژی ها و ابزارهایی را وارد کار کنند اطالعات 
سطح  در  کلی  بطور  اما  نیست.  دست  در  زیادی 
این  به  راجع  زیادی  اطالعات  و  دنیا هم تخصص 
آن  روی  کشور  چند  تنها  و  ندارد  وجود  روش 
این  است.  بوده  همراه  خطا  با  که  کرده اند  کار 
پروژه پروژه بسیار پیچیده ای است در اجرای این 
برای پیدا کردن منابع آب شیرین تخمین  پروژه 
ژرف  آبهای  شناسایی  ندارد.  وجود  100درصد 
مقوله ی پیچیده ای است که شامل چندین موضوع 
شامل آبهای فسیلی، آبهای مطبق و آبهای شکاف 
شود  بهانه ای  پروژه  این  اگر  اما  می شود  گسل ها 
برای دست درازی به آبهای عمیق و استخراج آنها 
هر مصرفی هم که باشد دست کردن در جیب نسل 
بعدی است. باید گفت که آبهای ژرف به تنهایی 
بود و  از بحران کم آبی نخواهد  برای گذر  کلیدی 
باید  مطالعات  بودن  بخش  امید  صورت  در  حتی 
هزینه های  جمله  از  اکتشاف  این  مباحث  تمامی 
همه  نگهداری  هزینه های  و  تأسیسات  و  حفاری 
برداشت  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  به دقت  و همه 
آبهای فسیلی ممکن است مشکالتی از قبیل تحمل 
نشست  امکان  و  آب ها  تخلیه  باال،  الیه های  فشار 

زمین و ایجاد زمین لرزه را باعث شود. 
منابع :  

- خبرگزاری ایسنا ، 4 بهمن 1394
- خبرگزاری مهر 29 دی 1396- 5 مهر 1395

- روزنامه قانون، 29 مرداد 1396
- پایگاه اینترنتی بانک جهانی 

- پایگاه اینترنتی مؤسسه تحقیقات منابع آب کشور 

به قلم
محمد برشان 

نویسنده و پژوهشگر 

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " یک دستگاه بچینگ LIEBHERR قدیمی نیم متری به همراه متعلقات " 
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز دوشنبه 
مورخ 10 /08 /1400 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، 
کدپستی7816947838، شماره تلفن42273204 - 034می باشد. ضمناً بازدید در روزهای چهارشنبه مورخ 08/05/ 1400 و پنجشنبه 

مورخ 1400/08/06 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1 - سپرده شرکت در مزایده : 200.000.000 ریال) دویست میلیون ریال ( به یکی از صورت های ذیل :
 چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

 ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
 واریز وجه نقد به شماره حساب  2/ 3309211/ 10  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 

نکته: چک شخصی و عادی-سفته قابل پذیرش نمی باشد.
2 - شرکت در مزایده صرفاً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

* این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09132455676 آقای مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد " یخساز 207 قالبی مدل G.I.A " خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش 
رساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و 
اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 در محل دفتر 
مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، شماره 
تلفن42273204 - 034می باشد. ضمناً بازدید در روزهای چهارشنبه مورخ 1400/08/05 و پنجشنبه مورخ 1400/08/06 از ساعت 

8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1 - سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ریال ( به یکی از صورت های ذیل :
 چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

 ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
 واریز وجه نقد به شماره حساب  2 /3309211/ 10  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 

نکته: چک شخصی و عادی-سفته قابل پذیرش نمی باشد.
2 - شرکت در مزایده صرفاً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

* این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09132455676 آقای مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند.

 آگهی مزایده  شماره 1400/01/م
 

 
 

گاه بچینگ شرکت پارزی پیشرو صنعت توسعه رد نظر دارد "  اسناد مزایده هب آردس لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت ردیافت خود را از طریق ربگزاری مزایده هب فروش رساند. " قدیمی نیم متری هب همراه متعلقات  LIEBHERRیک دست
رد سیرجان، محله کوی  رد محل دفتر مرکزی شرکت واقع 06/05/1400روز چهارشنبه مورخ مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و  www.parizpishro.irالکترونیکی

 ربای متقاضیان بالمانع می باشد. 13الی  8از ساعت  03/05/1400و یکشنبه مورخ  02/05/1400می باشد. ضمناً بازدید رد روزاهی شنبه مورخ 034-42273204، شماره تلفن7816947838، کدپستی36ان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک فرهنگی

 شرایط شرکت رد مزایده :

 ریال) دویست میلیون ریال ( 200.000.000سپرده شرکت رد مزایده :  -1
 شرکت رد مزایده صراًف ربای کلیه اموال هب صورت سرجمع مجاز است. -2

می باشد. شرکت رد قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار   *این  
می باشد. دو* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی   ماه از اتریخ گشایش پاکت اه 

می باشد.*هزینه چاپ آگهی هب عهده ربنده   مزایده 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند. 09132455676متقاضیان می توانند   آاقی 

 

 

 

 

 

شرکت پارزی پیشرو  صنعت توسعه امور حقوقی و قرارداداهی 

 آگهی مزایده  شماره 1400/01/م
 

 
 

گاه بچینگ شرکت پارزی پیشرو صنعت توسعه رد نظر دارد "  اسناد مزایده هب آردس لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت ردیافت خود را از طریق ربگزاری مزایده هب فروش رساند. " قدیمی نیم متری هب همراه متعلقات  LIEBHERRیک دست
رد سیرجان، محله کوی  رد محل دفتر مرکزی شرکت واقع 06/05/1400روز چهارشنبه مورخ مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و  www.parizpishro.irالکترونیکی

 ربای متقاضیان بالمانع می باشد. 13الی  8از ساعت  03/05/1400و یکشنبه مورخ  02/05/1400می باشد. ضمناً بازدید رد روزاهی شنبه مورخ 034-42273204، شماره تلفن7816947838، کدپستی36ان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک فرهنگی

 شرایط شرکت رد مزایده :

 ریال) دویست میلیون ریال ( 200.000.000سپرده شرکت رد مزایده :  -1
 شرکت رد مزایده صراًف ربای کلیه اموال هب صورت سرجمع مجاز است. -2

می باشد. شرکت رد قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار   *این  
می باشد. دو* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی   ماه از اتریخ گشایش پاکت اه 

می باشد.*هزینه چاپ آگهی هب عهده ربنده   مزایده 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند. 09132455676متقاضیان می توانند   آاقی 

 

 

 

 

 

شرکت پارزی پیشرو  صنعت توسعه امور حقوقی و قرارداداهی 

آگهی تجدید مزایده  شماره 1400/01/م )مرتبه دوم( آگهی تجدید مزایده  شماره 1400/02/م )مرتبه دوم(

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

یادداشت:
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