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نوشتاری  درباره فیض کاشانی  

و»هشدار که هر ذره 

حسابست در اینجا«

کاهش زمان رسیدگی به تخلف 
کارشناسان رسمی و وکال از یک سال 

به سه ماه؛

بیشتر شکایات مردمی چیست؟

متن در صفحه دوم

6

دادستان جیرفت خبر داد:

کشف شیء عتیقه مربوط به هزاره سوم 

پیش از تاریخ در جیرفت

امام جمعه کرمان:

باید مراقب افراد نفوذی باشیم 

که افکار خود را به جامعه القا نکنند

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

مدیر کل آموزش و پرورش استان:  

میانگین سرانه فضای آموزشی 

استان از میانگین سرانه

 کشور  پایین تر است

ابالغ امهال وام های کشاورزان خسارت دیده 

از خشکسالی

وزیر بهداشت:

تا حدودی قله ُامیکرون را رد کرده ایم

2

گزارش »کرمان امروز« از میزان مصرف آب در روزهای پایانی سال و لزوم توجه بیشتر به مدیریت مصرف در این ایام؛

بحران آب پابرجاست، در هنگام خانه تکانی وجدان را مدنظر قرار دهیم

اهمیت مدیریت مصرف آب در ایام خانه تکانی

متن کامل در صفحه هفتم

  براساس یک سنت دیرینه مردم در روزهای پایانی سال اقدام به خانه تکانی می کنند و همه ساله در این ایام شاهد افزایش چشمگیر مصرف آب هستیم که  فشار قابل 
توجهی را به شبکه آب استان وارد می کند. این در حالی است که استان کرمان هر روز بیشتر از دیروز درگیر با بحران آب است و این مهم باید در کرمان بیشتر مورد 

توجه قرار گیرد و....
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متن در صفحه هشتم

خنده بر لبان 
جـــازمـــوریان 

خشک نشود!

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت خوب تاالب جازموریان
که در انتهای سال 1400 خنده بر لبهای مردم   

جنوب شرق استان آورده است و لزوم 
توجه بیشتر مسئوالن به این مهم؛

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

آگهی دعوت سهامداران شركت بتن آماده پرشين آرمه كرمان )سهامی خاص( بشماره 
ثبت 10386 و شناسه ملی 10630162635 جهت تشکيل مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده
بدینوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده نوبت اول كه در ساعت 9 صبح مورخ 1400/12/21 واقع در 
كرمان اول جاده جوپار شهرك صنعتی شماره یك تشکيل می گردد حضور بهمراه 

رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضای هيات مدیره 2- انتخاب بازرسين 3- انتخاب روزنامه كثير االنتشار
هيات مدیره شركت

آگهی دعوت سهامداران شركت بتن آماده پرشين آرمه كرمان)سهامی خاص( بشماره 
ثبت 10386 وشناسه ملی 10630162635 جهت تشکيل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده نوبت اول كه در ساعت 8 صبح مورخ 1400/12/21 واقع در كرمان اول جاده 

جوپار شهرك صنعتی شماره یك تشکيل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه: 

تغيير در بعضی مفاد اساسنامه)تعداد اعضای هيات مدیره و تعداد سهام وثيقه(
هيات مدیره شركت

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده)نوبت اول(

شركت بتن آماده پرشين آرمه كرمان )سهامی خاص( بشماره ثبت
 10386 و شناسه ملی 10630162635

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت اول(

شركت بتن آماده پرشين آرمه كرمان )سهامی خاص( بشماره ثبت
 10386 و شناسه ملی 10630162635

نماینده ولی فقيه و امام جمعه كرمان بهره گيری 
و  خواند  سنگينی  وظيفه  را  فرهيخته  معلمان  از 

گفت: آموزش و پرورش برای تربيت دانش آموزان 
معلمان الیق و شایسته می خواهد و نباید دنبال 

افراد جناحی باشد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمين حسن 
عليدادی سليمانی در خطبه های نماز جمعه این 
افزود:  علی)ع(  امام  مصلی  در  كرمان  شهر  هفته 
روزی كسانی می خواستند سند 2030 را در كشور 
تمامی  در  دشمن  نفوذ  مراقب  باید  و  كنند  اجرا 

عرصه های كشور باشيم.
به گفته وی این سودجویان و افراد نفوذی هيچگاه 
ما  این  و  داشت  برنخواهند  خود  اهداف  از  دست 
هستيم كه با برنامه ریزی دقيق از  تکرار این موارد 

باید پيشگيری كنيم.
جشنواره   برگزاری  در  امسال  كرد:  تاكيد  وی 
را  ایرانی  فيلم فجر دیدیم چطور قلب ميليون ها 
شکستند؛ باید مراقب افراد نفوذی باشيم كه افکار 

خود را بر جامعه القا نکنند.
امام جمعه كرمان همچنين با اشاره به گراميداشت 
سه  اسالمی  تربيت  كرد:  تصریح  امورتربيتی  روز 

كه  معلم  دوم  مادر،  و  پدر  نخست  دارد؛  ضلع 
ضلع  سومين  و  باشد  زمينه  همه  در  الگویی  باید 

محتواست.
وی اظهار كرد: پدر و مادر در خانه و معلم و مربيان 
افراد  تاثيرگذارترین  مدرسه،  و  جامعه  در  تربيتی 
فرزندان  تربيت  و  ارتباط  شيوه  دهنده  تشکيل 

محسوب می شوند.
با  همچنين  سليمانی  عليدادی  االسالم  حجت 
تبریك فرا رسيدن بعثت پيامبر اسالم )ص( افزود: 
این رخداد برای هميشه اسالم را در درجه باال قرار 
و به جاهليت پایان داد، برنامه های پيامبر توانست 
بزداید و مبعث آغاز سرازیر  از جامعه  را  جاهليت 

شدن نعمت های الهی بر بشریت بود.
امام جمعه  كرمان گفت: جابه جایی جایگاه ارزش 
ها و ضدارزش ها یکی از نشانه های بروز جاهليت 
است و اكنون درجهان شاهد آشکار شدن جاهليت 

مدرن هستيم.

امام جمعه كرمان:

باید مراقب افراد نفوذی باشیم که افکار خود را به جامعه القا نکنند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری كرمان خبر داد:

انجام ٢1٢ عملیات و نجات ٩٢ نفر از همشهریان در بهمن ماه

فرماندار زرند خبر داد:

ابالغ امهال وام های کشاورزان 
خسارت دیده از خشکسالی

از  دیده  خسارت  كشاورزان  وام های  امهال  دستورالعمل  زرند  فرماندار 
زرند  عامل شهرستان  بانك های  و  كشاورزی  مدیر جهاد  به  را  خشکسالی 

ابالغ كرد.
 علی صادق زاده  در خصوص تسهيالت و وام های اعطایی خسارت دیدگان 
بخش كشاورزی كه در سال زراعی 1399 - 1400 دچار خشکسالی شده 
اند، می گوید: با توجه به پيگيری ها و اقدامات انجام شده و مجوز الزم مصوبه 
هيأت وزیران در دی ماه با امضای  مخبر معاون اول ریيس جمهور، برای 
امهال سه ساله، بخشودگی سود، كارمزد و جرائم دیركرد تسهيالت دریافتی 
و  وام  اصل  باید  تنها  كشاورزی  بخش  دیدگان  خسارت  و  گردیده  صادر 

تسهيالت دریافتی را پرداخت كنند.
او با بيان اینکه انتظار می رود هرچه سریعتر با عنایت ویژه سازمان برنامه 
وام های كشاورزان خسارت  امهال  بانك مركزی كشور، مصوبه  و  بودجه  و 
بانك های  مصوبه  این  اساس  بر  گفت:  گردد،  اجرایی  خشکسالی  از  دیده 
تسهيالت  جرایم  و  كارمزد  سود،  بخشودگی  ضمن  هستند  موظف  عامل 
دریافتی خسارت دیدگان بخش كشاورزی كه در سال زراعی 1400-1399 
دچار خشکسالی شده اند و سررسيد بدهی آن ها درسال 1400 است، اصل 

تسهيالت دریافتی را به مدت سه سال امهال كنند.
فرماندار زرندمی گوید: دستورالعمل امهال وام های كشاورزان خسارت دیده 
از خشکسالی نيز از سوی فرمانداری به مدیریت جهاد كشاورزی و بانك های 

عامل شهرستان زرند ابالغ شده است.

دادستان جيرفت خبر داد:

کشف شیء عتیقه مربوط به هزاره سوم 
پیش از تاریخ در جیرفت

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جيرفت در كرمان از كشف یك 
شیء عتيقه مربوط به هزاره سوم پيش از تاریخ در این شهرستان خبر 

داد. 
یکسری   از  پس  افزود:  خبر  این  جزیيات  تشریح  در  سالمی  حسين 
هزاره سوم  به  مربوط  عتيقه  روز گذشته یك شی  اطالعاتی  اقدامات 
پيش از تاریخ در یکی از روستاهای شهرستان جيرفت كشف و ضبط 

شد.
 این مقام قضایی خاطر نشان كرد: این شی یك پياله از جنس سنگ 
صابونی به ارتفاع 8 سانتيمتر و قطر دهانه 11 سانتيمتر است و اصالت 
تاریخی و فرهنگی ان توسط اداره ميراث فرهنگ یو صنایع دستی و 

گردشگری شهرستان جيرفت تایيد شده است.
سالمی بيان كرد: بر اساس نظریه كارشناس ميراث فرهنگی قدمت شی 
كشف شده 5 هزارساله و مربوط به عصر مفرغ است. سالمی از مردم 
فرهنگ دوست شهرستان جيرفت خواست هر كجا با افراد سودجو و 

قاچاقچيان عتيقه روبه رو شدند مراتب را به پليس اطالع دهند.

 آگهي تحديد حدود اختصاصی 

 3 از 2786 اصلی واقع در بخش  چون ششدانگ يكباب خانه پالک 1366 فرعی 
به ادرس  میباشد  ان وقف  از عرصه  متر  مترمربع که مقدار 35/29  به مساحت 233.7  کرمان 
کرمان شهرک ياسین کوچه ياسین 1مورد تقاضاي خانم اعظم علی زاده شاهرخ آبادی    می 
نیاز به تحديدحدود دارد و اعمال تبصره ذيل ماده 15  باشد   تاکنون تحديد حدود نشده و 
 1400/12/2-26032 شماره  به  مالك  درخواست  حسب  لذا  باشد  نمي  میّسر  هم  ثبت  قانون 
بدينوسیله آگهي تحديد حدود اختصاصي منتشر و عملیات تحديدي از ساعت 8 صبح روز 
1401/01/16 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالك يا مالكین امالک مجاور رقبه 
در  و  ملك حاضر  وقوع  محل  در  اعالن  اين  در  مقّرر  موعد  در  که  مي گردد  اخطار  مزبور 
صورت عدم مراجعه مجاورين عملیات تحديدي با معرفي مالك انجام و چنانچه کسي نسبت 
قانون ثبت حداکثر ظرف  باشد طبق ماده 20  ارتقاقي آن اعتراضي داشته  به حدود و حقوق 
اداره اعالم  اين  به  از تنظیم صورتمجلس تحديدي اعتراض خود را کتباً  مدت 30 روز پس 
نمايد و ظرف مدت يكماه از تاريخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و 
اقدام به تقديم دادخواست نموده و رسید تقديم دادخواست را از دادگاه اخذ و به اين اداره 
تسلیم نمايند بديهي است پس از َمضي مهلت ياد شده و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست 
مسموع  ادعايي  هیچگونه  و  يافت  خواهد  ادامه  وي  بنام  ثبتي  عملیات  ثبت  متقاضي  توسط 

نخواهد بود.
تاريخ انتشار  1400/12/8

1282438
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

مدیركل آموزش و پرورش استان كرمان از 
روستای  در  كالسه   24 مدرسه  ساخت  آغاز 
شرف آباد كرمان در هفته تربيت اسالمی خبر 

داد.
رضا رضایی پيش از نماز جمعه شهر كرمان به 
مناسبت سالروز تأسيس امور تربيتی و هفته 
خاطره  و  یاد  گراميداشت  با  اسالمی  تربيت 
شهيدان رجایی و باهنر بيان كرد: نهاد امور 
آموزش  های  نهاد  مهمترین  از  یکی  تربيتی 
و پرورش می باشد كه با تدبير این شهيدان 
بزرگوار در راستای تربيت نسلی، متعهد، كار 
آمد و در تراز جمهوری اسالمی ایران شکل 

گرفت.
وی با بيان اینکه نظام نوپای جمهوری اسالمی 
ایران در سال 1358 گرفتار دو مسأله عمده 
گروه های  و  غربی  فرهنگ  وجود  اساسی»  و 
نسل  بر  گذاری  تاثير  جهت  سياسی  معاند 
جوان و نوجوان« بود گفت: نهاد امور تربيتی 
در راستای آشنایی مردم به ویژه نسل نوجوان 
و  انقالب  های  آرمان  و  ها  ارزش  با  و جوان 

شناسایی فرهنگ انقالب تشکيل شد.
در  )ره(  خمينی  امام  كرد:  اظهار  رضایی 
ابتدای انقالب اسالمی مکرراً بر تربيت صحيح 
دانش آموزان، متناسب با ارزش های اسالمی 
تاكيد می كرد كه این مهم خود مهر تایيدی 
تربيتی  امور  نهاد  تشکيل  اهميت  و  لزوم  بر 

است.
كرمان  استان  پرورش  و  آموزش  كل  مدیر 
با اشاره به اهميت و نقش آفرینی نهاد امور 
كرد:  بيان  مختلف  های  عرصه  در  تربيتی 
در  خوبی  به  مقدس  نهاد  این  خوشبختانه 

مدارس  و  پرورش  و  آموزش  ادارات  تمامی 
شهدای  تربيت  در  آن  نقش  و  گرفت  شکل 
دانش آموز و اعزام آنها به جبهه های جنگ 

در دوران دفاع مقدس انکار ناپذیر است.
های  فعاليت  انجام  اینکه  بيان  با  رضایی 
تربيتی در كنار علم آموزی زمينه ساز تربيت 
آینده  برای  كارآمد  و  متعهد  انسانی  نيروی 
اشاعه  راستای  در  تالش  گفت:  است  كشور 
و  آموزان  دانش  بين  در  اسالمی  فرهنگ 
از  ارزشهای اسالمی  به  آنان به عمل  ترغيب 

مهمترین اهداف نهاد امور تربيتی است.
وی نظارت بر فعاليت های آموزشی و پرورشی 
تربيتی  امور  نهاد  اهداف  دیگر  را  مدارس 
موثری  تعامل  خوشبختانه  گفت:  و  برشمرد 
ایجاد  علميه  و حوزه  پرورش  و  آموزش  بين 
شده و وجود روحانيت در مدارس زمينه ساز 
ارتقا كيفيت فعاليت های آموزشی و پرورشی 

است.
و  انقالب  های  ارزش  گسترش  بر  رضایی 
در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  كردن  نهادینه 
برنامه  مدارس تاكيد كرد و گفت: نظارت بر 
كه  آموزان  دانش  اخالقی  و  انضباطی  های 
بر  جمعه  نماز  ابتدای  در  جمعه  ائمه  توسط 
از  تاكيد می شود  الهی«  تقوای  و  نظم  آن» 

دیگر اهداف نهاد امور تربيتی است.
با  مدیر كل آموزش و پرورش استان كرمان 
اشاره به شکل گيری هسته های مشاوره در 
تمامی مدارس و ادارات آموزش و پرورش در 
راستای هدایت دانش آموزان و پيشگيری از 
آسيب های اجتماعی اظهار داشت: این مهم 

نيز از بركات امور تربيتی است.

وی تشکيل انجمن اوليا و مربيان در مدارس 
را نيز از بركات امور تربيتی دانست و خاطر 
و  فکری  ظرفيت  از  استفاده  كرد:  نشان 
اهداف  پيشبرد  در  مربيان  و  اوليا  تخصص 
تربيتی و ارتقا كيفيت فعاليت های آموزشی و 

پرورشی نقش موثری دارد.
مدرسه  نهضت  گيری  شکل  به  اشاره  با  وی 
از  داریم  آمادگی  گفت:  استان  در  سازی 
و  ساخت  در  خيران  و  مردم  تمامی  ظرفيت 

تجهيز نمازخانه های مدارس استفاده كنيم.
اردوگاه  ساخت  عمليات  آغاز  از  رضایی 
قاسم  حاج  سپهبد  شهيد  فرهنگی  كشوری 
و گفت:  داد  نزدیك خبر  آینده  در  سليمانی 
 100 پرورش  و  آموزش  وزیر  اخير  سفر  در 
ميليارد تومان جهت ساخت این اردوگاه 100 

اتاقه اختصاص یافته است.
با  مدیر كل آموزش و پرورش استان كرمان 
فضای  سرانه  ميانگين  بودن  پایين  به  اشاره 

فضای  سرانه  ميانگين  از  استان  آموزشی 
آموزشی كشور گفت: بر اساس مصوبه شورای 
آموزش و پرورش استان با حضور وزیر آموزش 
استان طی  آموزشی  فضای  سرانه  پرورش  و 
سه سال آینده به ميانگين كشوری می رسد.
مجتمع   ۷ ساخت  عمليات  آغاز  از  رضایی 
بزرگ آموزشی در هفت شهر جنوبی استان 
نيز خبر داد و گفت: وزیر آموزش و پرورش 
۷ ميليارد تومان جهت تجهيز هنرستان های 
شهر  هفت  در  كاردانش  و  ای  حرفه  و  فنی 

جنوبی استان نيز اختصاص داده است.
به سيستم  از تجهيز 400 كالس درس  وی 
مناطق جنوبی خبر  در  استاندارد  سرمایشی 
 24 مدرسه  احداث  عمليات  گفت:  و  داد 
به  آباد  شرف  روستای  در  ساز  خير  كالسه 
اجرایی  فرمان  ستاد  و  بازرگانی  اتاق  همت 
تربيت  هفته  مناسبت  به  )ره(  خمينی  امام 

اسالمی آغاز می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری كرمان 
از انجام 212 عمليات و نجات 92 نفر از همشهریان در بهمن ماه 

سال جاری خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
عمليات  مورد   106 امسال،  بهمن ماه  در  گفت:  ميرزایی  رضا   ،
اطفای حریق و 106 مورد عمليات امدادونجات توسط آتش نشانان 

انجام شده است.
وی با بيان اینکه در مدت زمان یادشده حدود 106 مورد حریق در 
شهر كرمان اتفاق افتاد است، افزود: از این تعداد 26 مورد مربوط 
بازیافتی،  به منازل مسکونی، 36 مورد مربوط به مواد پسماند و 
به مراكز  نقليه و هشت مورد مربوط  به وسایل  28 مورد مربوط 

تجاری بوده است.
از آتش سوزی های اخير  ادامه داد: همچنين شش مورد  ميرزایی 
به جنگل ها و درختان و دو مورد به تجهيزات شهری مربوط بوده 

است.
وی به انجام 106 مورد عمليات امدادونجات در بهمن ماه توسط 
آتش نشانان اشاره و خاطرنشان كرد: بيشترین آمار این نوع عمليات 
با 29 مورد از امداد قفل و محبوس شدن شهروندان در منازل و 

اماكن عمومی گزارش شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری كرمان 
به  مربوط  بهمن ماه  در  امدادونجات  عمليات  مورد  چهار  افزود: 
 14 قفل،  و  حلقه  چيدن  مورد   29 سمی،  مارهای  زنده گيری 
مورد امداد آسانسور، 11 مورد امداد تصادفات خودرویی و نجات 
مصدومان محبوس شده و مابقی آن ها مربوط به سایر موارد بوده 

از  نفر  این عمليات ها، 92  یادآور شد: در مجموع  است. ميرزایی 
شهروندان نجات یافتند و متأسفانه 24 نفر مصدوم شدند كه اغلب 
دچار  ارتفاع  از  سقوط  و  تصادفات  نظير  حوادثی  در  مصدومان 

حادثه شده بودند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری كرمان، 

در  راستا  این  در  گفت:  پيشگيرانه  اقدامات  اهميت  به  اشاره  با 
دانش آموزان  و  ادارات  كاركنان  از  نفر   159 حدود  بهمن ماه 
به  و  فراگرفتند  را  حوادث  از  پيشگيری  و  ایمنی  آموزش های 
درخواست شهروندان، ۷5 مورد مشاورۀ ایمنی و 4۷ مورد بازدید 

ایمنی انجام شده است.

مدیر كل آموزش و پرورش استان:  

میانگین سرانه فضای آموزشی استان از میانگین سرانه کشور  پایین تر است

 
  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی  
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 1400/12/25/149شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
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 دریافت اسناد
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کاهش زمان رسیدگی به تخلف کارشناسان رسمی و وکال از یک سال به سه ماه؛

بیشتر شکایات مردمی چیست؟

مشکل آب برخی روستاییان قلعه گنج؛

 از آبرسانی تانکری تا تالش برای ساخت مجتمع

دادستان انتظامی مرکز وکال، کارشناسان رسمی 
و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اعالم اینکه مدت 
زمان رسیدگی به پرونده ها در این دادسرا از یکسال 
دسته بندی  است  یافته  کاهش  ماه  سه  حدود  به 
مربوط به بیشترین و کمترین نوع شکایت ها را نیز از 

منظر دستگاه قضا و مردم تشریح کرد.
مجید یادگاری در جریان سفر به کرمان و دیدار 
این  در  زیرمجموعه  مراکز  مدیره  هیات  اعضای  با 
استان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا آمار ثبت پرونده 
این شکایت ها را از شهریورماه سال جاری تاکنون 
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده خواند که به دادسراهای 

استانی ارجاع شده است.
در  انتظامی  دادستان  که  آنجا  از  اظهارکرد:  وی 
تهران باید با تصمیم دادیار انتظامی استان موافقت 
موضوع  وارده  شکایت های  حجم  دلیل  به  کند، 
تهران  در  انتظامی  دادستان  نهایی  تایید  و  بررسی 
سال  که طی  می شود  تالش  و  است  زمان بر شده 

آینده این موضوع نیز به وضعیت مطلوب برسد.
بیشترین و کمترین شکایات از کارشناسان

اعالم  تخلفات  عمده  بخش  شد:  یادآور  یادگاری 
کارشناسان،  درباره  قضایی  مراجع  سوی  از  شده 
مربوط به عدم حضور کارشناسان در وقت مقرر در 
این  اطاله دادرسی در  باب  این  از  محاکم است که 

زمینه زیاد است.
رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  انتظامی  دادستان 

و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: بیشترین 
تخلف اعالم شده از سوی مردم درباره کارشناسان 
بحثی  که  است  واقع  خالف  گزارش  به  مربوط 
گسترده، فنی و ماهیتی به شمار می رود و رسیدگی 

به آن تاحدودی طوالنی است.
عنوان   ۱۲ کارشناسان  اینکه  بیان  با  یادگاری 
تخلف در قانون دارند تاکید کرد: عدم حضور، عدم 
گزارش  صالحیت،  از  خارج  اظهارنظر  اظهارنظر، 
خالف واقع، اظهارنظر بدون تمدید پروانه و چندین 
تخلف که به عنوان جرم شناخته می شوند از جمله 
اخذ رشوه، ارتشاء و خیانت از جمله این موارد است 
در  کارشناسان  جرائم  که  کرد  تاکید  باید  البته  و 
حوزه های اخذ رشوه، ارتشاء و خیانت خیلی خیلی 

کم هستند.
وضعیت شکایات از وکال

درباره وکال  تخلفات مطرح شده  بیشترین  به  وی 
نیز اشاره کرد و گفت: اخذ وجه و عدم پیگیری، عدم 
ارائه رسید در قبال حق الوکاله دریافتی، عدم ارائه 
ابطال  یا قرارداد مالی و عدم  ثانی وکالتنامه  نسخه 

تمبر مالیاتی از شایع ترین تخلفات وکالست.
رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  انتظامی  دادستان 
کرد:  خاطرنشان  قضاییه  قوه  خانواده  مشاوران  و 
وضعیت استان کرمان در حوزه تخلفات کارشناسان 
و وکال طبیعی و تخلفات اعالم شده نیز مثل روال 

معمول است.

ثبت شکایات به صورت الکترونیکی
احتمالی  و مدعیان  تمامی شکات  افزود:  یادگاری 
از  توانند  می  خود  الکترونیکی  شکایات  ثبت  برای 
منزل یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از خدمات 
سامانه https://www.۲3۰۵۵.ir/  استفاده کنند 

و با این راهکار نیازی به مراجعه حضوری نیست.
درخواست  و  ها  شکایت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های مطروحه در این سامانه به صورت سیتماتیک 
کرد:  خاطرنشان  شود،  می  ارجاع  استانی  دفاتر  به 
که  است  دادیارانی  از  متشکل  استانی  دادسراهای 
از سوی مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه انتخاب شده اند و گزینش آنان 
شده  تایید  مرکز  این  حفاظت  و  بازرسی  سوی  از 

است.
رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  انتظامی  دادستان 
دادیاران  داد:  ادامه  قضاییه  قوه  خانواده  مشاوران  و 
را  مردم  ارجاعی  های  شکایت  استانی  دادسراهای 
رفع  به  نیاز  صورت  در  و  دریافت  سایت  طریق  از 
نقص اعالم می کنند؛ در غیر اینصورت نیز شکایات 

و درخواست ها را مورد رسیدگی قرار می دهند.
یادگاری در ادامه به ورود و آغاز به کار کارآموزان 
وکالت و کارشناسان نیز در آینده نزدیک اشاره کرد 
و گفت: باید بر اساس آموزش، زمینه آشنایی کامل 

آنان به ضوابط انتظامی را فراهم کرد.
 یادگاری در جمع اعضای هیات مدیره مرکز 

کارشناسان رسمی کرمان
وکال،  مرکز  انتظامی  دادستان  ایرنا  گزارش  به 
قضاییه  قوه  خانواده  مشاوران  و  کارشناسان رسمی 
با اعضای  روز پنجشنبه )دیروز( در سفر به کرمان 
استان  هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری 
کرمان، دادیاران انتظامی مرکز کارشناسان رسمی و 
نیز هیات مدیره مرکز وکالی کرمان دیدار و درباره 
پیگیری مسائل این نهادها گفت و گو کرد. وی در 
مصاحبه  نیز  ایرنا  خبرنگار  با  جلسات  این  جریان 

اختصاصی داشت.
یادگاری در بدو ورود به کرمان در گلزار شهدای 
بویژه  شهدا  های  آرمان  به  و  یافت  حضور  کرمان 

شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.

نزدیک شهر مرکز شهرستان قلعه گنج 
اما این نزدیکی تاثیر چندانی در  هستند 
حیاتی  زیرساخت های  تکمیل  و  توسعه 
برایشان  نیازها  دیگر  یا  آب  شبکه  مثل 
به  نیاز  و  نداشته  محروم  منطقه  این  در 

حمایت و تامین اعتبارات بیشتر است.
اهالی  این  از  برخی  ایرنا  گزارش  به 
ندارند،  سالم  شرب  آب  شبکه  روستایی 
آبرسانی تانکری هم با دریافت هزینه، آن 
یا  روزه  فاصله ۲۰  با  نقاط  برخی  در  هم 

بیشتر انجام می شود.
مشکل تامین آب شرب پایدار روستاییان 
که دستکم یک هزار و ۵۰۰ خانوار را در 
محدوده هایی از بخش مرکزی شهرستان 
کیلومتری   ۴۲۰ در  گنج  قلعه  محروم 
می  شامل  کرمان  استان  مرکز  جنوب 
اهالی  برخی  که  است  درحالی  شوند 
دیماه  سیالب  جریان  از  بعد  گویند  می 
راه  تخریب  همچون  دیگری  مشکالت  با 
دسترسی در برخی نقاط نیز در مقاطعی 

مواجه بوده اند.
پای صحبت اهالی روستای رستم آباد

خبرنگار ایرنا مستقر در شهرستان قلعه 
از  روستاها  این  از  برخی  به  سری  گنج 
صحبت  پای  و  زده  آباد  رستم  جمله 
این  از  برخی  است؛  نشسته  ساکنان 
آباد،  سورگ  شامل  جمله  از  روستاها 
رستم  و  آباد  چراغ  میانشهر،  شاهی،  جم 
آب  مشکل  درگیر  نوعی  به  هرکدام  آباد 
شرب پایدار هستند؛ برخی از آنها شبکه 
دارند  شور  بسیار  آب  برخی  ندارند،  آب 
آب  پایدار  تامین  نیازمند  هم  تعدادی  و 

دائمی هستند.
پنج  بر  افزون  گویند  می  آبفا  مسئوالن 
میلیارد تومان برای حل مشکل آب پایدار 

این روستاها تاکنون هزینه شده و در حد 
برای تکمیل وجود  نیاز  همین مقدار هم 
دارد که مسئوالن بخش های مختلف مثل 
سپاه و بنیاد مسکن نیز قول همکاری داده 

اند.
روستای رستم آباد تقریبا در فاصله پنج 
کیلومتری  شهر قلعه گنج و بعد از محله 
بافت  است؛  شده  واقع  شهر  آباد  چیل 
به  روستا  این  در  مسکونی  منازل  بیشتر 
های  زمین  در  خانوار  که  است  ای  گونه 
نخلشان  درختان  میان  و  خود  کشاورزی 
اهالی  حرفه  و  شغل  و  دارند  سکونت 

کشاورزی و دامداری است.
روستای  در  که  خانوارهایی  از  بخشی   
رستم آباد ساکن هستند به آبادی مریدی 
اساسی  از  یکی  که  هستند  معروف  نیز 
آب  شبکه  نداشتن  را  مشکالتشان  ترین 
آشامیدنی و نیز جاده دسترسی به مسیر 

اصلی روستا می دانند.
البته همه اهالی روستای رستم آباد فاقد 
اهالی  برخی  اما  نیستند،  جاده  یا  شبکه 
شان  مسکونی  منازل  موقعیت  به  باتوجه 
دارای این مشکالت هستند؛ اگرچه اهالی 
خانوار   ۲۵ تا   ۲۰ بر  افزون  را  تعدادشان 
اعالم می کنند اما برخی مسئوالن شمار 
آنها را کمتر از ۲۰ خانوار بر می شمارند.

این افراد می گویند در سیل اخیر پس 
از چندین روز با مشکل تردد مواجه بوده 
اند به طوری که برای تردد باید از میان 
دیگر  های  نخل  و  کشاورزی  های  زمین 
موجب  که  کردند  می  تردد  روستا  اهالی 
بروز مشکل برای دیگر کشاورزان نیز شده 

است.
روستای  اهل  زاده  مریدی  نورمحمد 
از ۲۰ خانوار  بیش  گوید:  آباد می  رستم 

هستیم که یکی از اساسی ترین مشکالت 
است.شبکه  آشامیدنی  آب  نداشتن  ما 
خانوارها  شرب  آب  و  نداریم  آبرسانی 
که  شود  می  انجام  سیار  تانکر  طریق  از 
ذخیره کردن آب برای مدت ها مخصوصا 
زنگ  موجب  روستا  فلزی  تانکرهای  در 
زدن تانکر می شود و آب مانده در تانکر 
فلزی پس از چندین هفته دیگر بهداشتی 

هم نیست.
وی می افزاید: باتوجه به ماندگاری آب 
به  آنها  از  برخی  که  اهالی  تانکرهای  در 
علت بضاعت پایین مردم فلزی است باید 
پر  برای  درختان  میان  از  را  هایی  فاصله 
تلمبه های چاه آب  از  کردن ظروف آب 

کشاورزی طی کنیم.
تاج محمد چمانی پیرمرد ۷۰ ساله اهل 
این فصل  در  که  نیز  آباد  روستای رستم 
نخل  تنومند  درختان  ساماندهی  کار  به 
نیز  ایرنا  خبرنگار  به  است  مشغول  خود 
مشکل اصلی را آب شرب دانست و گفت: 
داریم،  هم  آب  از  غیر  دیگری  مشکالت 
به طور مثال خود من برق و کنتور برق 

ندارم.
توان خرید اشتراک و کابل برق ندارم

وی تصریح کرد: توان خرید کنتور برق، 
اشتراک و نیز کابل برق را تاکنون نداشته 
ام و نیاز دارم مدیران برق همکاری کنند.

چمانی افزود: آب اشامیدنی با تانکر نیز  
آبفا  سوی  از  یکبار  یکماه  یا  روز   ۲۰ هر 
تخلیه  اهالی  آب  ذخیره  تانکرهای  داخل 

می شود.
ساکن  و  جوانان  از  مریدی زاده  منصور 
به  اشاره  با  نیز  آباد  رستم  روستای 
مشکالت آب و جاده گفت:  طرح هادی 
در این روستا اجرا نشده است و چندین 

بنیاد  به  اما هرچه  ایم  بوده  پیگیر  مرتبه 
مسکن مراجعه کردیم پاسخ دادند اعتبار 

ندارند در اعتبارات آینده اقدام می شود.
روستای  اهل  و  ساله   ۶۴ ریگی  جعفر 
رستم آباد نیز که می گوید هشت فرزند 
دارد که همه ازدواج کرده اند و با همسرش 
اظهارداشت:   کند  می  زندگی  تنها 
ساختمان ۶۰ متری که کمیته امداد قلعه 
می  زندگی  کرده  احداث  برایمان  گنج 

کنیم و مشکل آب آشامیدنی داریم.
چاه کشاورزیم را پلمب کردند

وی اظهارکرد: یک حلقه چاه کشاورزی 
به عمق 3۰ تا ۴۰ متر در کنار خانه داریم 
کش  کف  آن  اب  از  استفاده  برای  که 
گذاشته بودیم اما اداره امور اب از ۲ سال 
قبل این حلقه چاه را پلمب و اعالم کرد 
آن شود  از  استفاده کشاورزی  باید  حتما 
نصب  روی چاه  پمپ کشاورزی  موتور  یا 

کنیدکه مجوز هم ندارید.
که  است  صورتی  در  این  افزود:  ریگی   
این چاه سالیان سال هست حفر شده و 
مربوط به چند سال گذشته نیست؛ ما از 
فرماندار قلعه گنج که برای بازدید مشکل 
کردیم  تقاضا  هم  آمد  روستا  این  به  آب 
این چاه را فک  امور آب بخواهد  اداره  از 

پلمب کند.
وی گفت که برای پر کردن مخزن آب 
به آبفا مراجعه می کنیم و پس از پرداخت 

هزینه می آیند و مخازن را پر می کنند.
بختیار دهقانپور مدیر امور ابفا شهرستان 
تایید  با  زمینه  این  در  نیز  گنج  قلعه 
یادشده  روستاهای  برخی  در  مشکالت 
آب  شبکه  آباد  رستم  روستای  در  گفت: 
از  خانوارها  این  آب  و  ندارند  آشامیدنی 

طریق تانکر سیار تامین می شود.

هزار  پنج  ثابت  تانکر   ۲ وی  گفته  به 
مشخصی  مکان  در  روستا  در  لیتری 
نصب شده و بابت هر سرویس تخلیه آب 
برای هر ۲ تانکر یکصد هزارتومان هزینه 

دریافت می کنیم.
آب  تامین  برای  کرد:  تاکید  دهقانپور 
رستم  روستاهای  خانوارهای  آشامیدنی 
حاجی  آباد،  چراغ  آباد،  جنگل  آباد، 
شاهی،  جم  زر،  نصیری  چاه  شهید  آباد، 
دارای  تقریبا  که  میانشهر  و  آباد  سورگ 
جمعیتی متشکل از ۱۵۰۰ خانوار هستند 
و  میلیارد  پنج  گنج  قلعه  شهرستان  آبفا 
خرید  منظور  به  تومان  میلیون  پانصد 
نورآباد سرتک  از محله  لوله  ۱۱ کیلومتر 
اعتبار گذاشت و خریداری  تا جم شاهی 

شده است.
وی افزود: اما برای اجرای خط انتقال و 
حفر چاه آب دهی برای این روستاها نیز 
پنج میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز داریم 

که این مجتمع به بهره برداری برسد.
بسیج،  مقاومت  ناحیه  گفت:  دهقانپور 
سپاه و بنیاد مستضعفان نیز قول همکاری 
مجتمع  و  روستاها  این  به  آبرسانی  در 

آبرسانی را داده اند. 
وی بیان کرد: همچنین در جریان سفر 
از  سیل  شدن  جاری  هنگام  کشور  وزیر 
روستای جم شاهی مقرر شد با مشارکت 

سپاه این طرح اجرایی شود.
خشکسالی  پی  در  اظهارکرد:  دهقانپور 
آب  کاهش  و  گذشته  سال  چندین  های 
های سطحی موجب شده آب این روستاها 
و مناطق بویژه در روستاهای سورگ آباد 
آشامیدنی  غیرقابل  و  و جم شاهی  شور 
باشد که با نصب دستگاه اب شیرین کن 

نیز مشکل برطرف نشد.

یادداشت: 

با تو در پرده ی 

شب فرصت

 فردا دارم 
تو  آنجا  باشی  زنده  توانی  می  هایم  خواب  در 
هستی، آسمان هست و خدا هست. آنجا زمان 
سرزمینی  از  حکایت  هایم  دست  در  زمین  و 
خستگی  بی  پیمودنی  از  حکایت  دارد،  سبز 
دارد. دیگر خواستن برابر با توانستن نیست ولی 
همیشه خواستن شامل زندگی کردن است. در 
خواب هایم اجازه دارم که بخواهمت و شیفته 
ی پرواز باشم و با آرزوهایم دمساز باشم. وقتی 
با تمام دغدغه هایش  که می خوابم زندگی را 
جوانه  خودم  آغوش  در  و  کنم  می  فراموش 
دارد  دل  در  که  آتشی  هر  با  زندگی  زنم.  می 
تماشای  به  تمام آرزوهایم  با  و من  آرام گرفته 
صبح می ایستم. از خواب که بیدار می شوم تو 
نیستی و هیچ آرزویی عاقالنه به نظر نمی آید. 
ای  عاقالنه  راه  کردن  زاری  و  ناله  حال  این  با 
همچون  را  هایم  خواب  نیست.  زندگی  برای 
ام نصب می کنم  بیداری  دیواره ی  بر  تابلویی 
تا از آن انرژی بگیرم. خواب، برادر مرگ است 
و آدم از سختی های زندگی گاهی به خواب و 
حتی به مرگ پناه می برد و این جاست که در 
تکرار  زندگی  مرگ،  رسیدن  با  چرا  یابیم  می 
از  بعد  را  زندگی  بود  قرار  اگر  نیست.  نشدنی 
مرگ دوباره بر روی دنیای خاکی از سر بگیرم 
که حالمان زار بود. تو را در بیداری ندارم پس 
خواب و مرگ زیباتر است با تو تمام خواب ها 
پر از ترانه می شوند تا بر زبان دل جاری شوند. 
می  من  نباشد  که  هم  توانستن  با  برابر  خواستن 
رویای  در  زندگی  ی  لحظه  آخرین  تا  توانم 
شور  تصویر  و  بزنم  ورق  را  خودم  شادمان  تو 
دست  کنم.  حک  تاریخ  صفحات  بر  انگیزی 
از خواستنت برنمی دارم. هر قدر که راه دشوار 
و آینده نامعلوم باشد چون امید، ثروت بزرگی 
ترین  ثروتمند  داشتنت من  انگیزه ی  با  و  است 

آدم در این شهرم.
با تو در پرده ی شب فرصت فردا دارم 

گرچه در خواب ولی عزت دنیا دارم 
ای که آغوش تو گنجینه و محراب من است 

غرق امید شدم با تو تماشا دارم

به قلم
مهناز سعید
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ناجیه، داستان دختری در دل داعش؛  »در هرم هوای هترا« منتشر شد

انتشار رمان هایی برای کودکان و نوجوانان

کتاب »در هرم هوای هترا« اثر مرتضی ترقی از سوی 
نشرسرای خودنویس منتشر و راهی کتاب فروشی ها شده 

است.
تیزر  در  وقتی  ساده  جمله  این  ؟!«  ایرانی  "چطوری 
تبلیغاتی فیلم »به وقت شام« ابراهیم حاتمی کیا از دهان 
یک داعشی با ریش بلند حنا گرفته بیان می شد مو را به 
تن همه ما ایرانی ها سیخ می کرد! خطر بزرگ بیخ گوش 
باید برایش فکری می کردیم و  مملکت ما بود. همه ما 

روایت  نگاه خودشان  از دریچه  باید  داستان نویسان هم 
روایت خواندنی  اینک  و  را می نوشتند  بزرگ  این خطر 

مرتضی ترقی منتشر شده است.
در »هرم هوای هترا« ناجیه، دختری است که به دنبال 
هویت گم شده خویش می گردد. هویتی که گاه آن را در 
ایران، گاه در اروپا و گاهی در عراق می یابد، حال آنکه او، 
اصالتا افغانی است. هرچند که به دالیلی، مایل به فاش 
او حتی گاهی، خویشتن  نیست.  اصلی اش  ملیت  شدن 

خویش را برای یافتن این هویت ناپیدا میکاود و به جنگ 
خواب های  دیگر،  سوی  از  برمی خیزد؛  خود  با  عقیدتی 
به  را  او  و  می برند!  با خود  هر شب  را  ناجیه  پریشانی، 
سوی تاریخی بی زمان و بی مکان، فرا می خواند. تاریخی 
که گویا برای ناجیه )دانشجوی دکترای باستان شناسی( 

در آینه زمان، پی در پی، متکثر می شود.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

و  هزاره ها.  آینه  در  می کنم  تجلی  هم  من  اکنون،  "و 

حکایت همچنان باقی است. چه فرقی می کند این من، 
که باشد ؛ ناراین در هند و یا نارینه در ارمنستان؛ و شاید 

هیچ کدام؛ راستش، من ناژیا هستم…
این  به  پا  چرا  اینکه  در  نه  بپذیرم.  را  اشتباهم  باید 
بودِن  ارادی  یا  اختیاری  بی  همه  با  گذاشتم؛  ناکجاآباد 

آمدنم. نه!
و  بی ابتدایی  است!  بی سفری  اصال  من،  اشتباه 
بی مقصدی است! انگار همیشه سرگردان بوده ام. همیشه 

بی ابتدا
بوده ام. همیشه. باید خودم را درمی یافتم. تا خودت را 
پیدا نکنی، نمی توانی ابتدا و انتهایی برای وجودت بیابی.

حال چه فرقی می کند که به سفر بروی یا نروی!"
در  ترقی   مرتضی  اثر  هترا«  هوای  هرم  »در  کتاب 
220 صفحه و به بهای 66 هزار تومان از سوی نشرسرای 
خودنویس منتشر شده است؛ همچنین نسخه الکترونیک 

این کتاب از سوی ناشر قابل خریداری است.

با  »دنیا«  کودک  رمان  مجموعه  دوم  و  اول  جلد 
نام های »دنیا و سوسک صحرایی« و »دنیا و یک مشکل 
بوگندو« و رمان نوجوان »گروه مخفی« نوشته سپیده 

نیک رو منتشر شده اند.
رمان  مجموعه   دوم  و  اول  جلد  ایسنا،  گزارش  به 
و  و سوسک صحرایی«  نام های »دنیا  با  کودک »دنیا« 
با  نیک رو  نوشته  سپیده  بوگندو«   »دنیا و یک مشکل 
محراب  انتشارات  توسط  جمشیدی  نازنین  تصویرگری 

قلم )کتاب های مهتاب( روانه  بازار شده است.
در معرفی این کتاب ها آمده است: این مجموعه رمان 
است  مهتاب  طنز  کتاب های  سری  از  که  هفت جلدی 
روایتی مدرسه ای از دختری به نام دنیا است که به دلیل 
مشکالتی که در کالس اول داشته نمی خواهد به کالس 
دوم برود. او که خود را دست وپاچلفتی می داند به خاطر 
داشتن عینک نیز مورد تمسخر قرار می گرفته است. اما 
تغییر  چیز  همه  دوم  کالس  جدید  معلم  با  آشنایی  با 
می کند. این تغییر، سرآغاز ماجراهایی تازه و جذاب برای 
این دختر بامزه است که جدا از طنز بودن، برای کودکان 

راهکارهایی  همچنین  و  هستند  نیز  آموزنده  دبستانی، 
برای نحوه  آموزش کودکان دبستانی برای معلم ها دارند.
در توضیحات پشت جلد اول این مجموعه آمده است: 
قشنگ ترین  که  نازنین  اما  نیستم.  چهارچشمی  »من 
است،  بدجنس  خیلی خیلی  و  دارد  را  دنیا  چشم های 

مسخره ام می کند. برای همین من تصمیم گرفتم امسال 
دیگر به مدرسه نروم. بله! من دیگر به مدرسه نمی روم."
متن پشت جلد دوم نیز به این صورت است: »وای!  چه 
بوی بدی! چطور می شود به کسی که دهنش بو می دهد، 
گفت باید صبح ها حتماً  مسواک بزند؟ اگر ناراحت بشود 

یا با آدم دعوا کند، چی؟«
هر کدام از این دو کتاب  در 6۴ صفحه، با شمارگان 
۱۱00 نسخه و قیمت 20 هزار تومان منتشر شده اند و 
پنج جلد دیگر از این سری کتاب ها نیز در دست انتشار 

است.
نوشته  سپیده  نوجوان »گروه مخفی«  رمان  همچنین 
۹6 صفحه،  در  صابری نژاد  مجید  تصویرگری  با  نیک رو 
در  تومان  هزار  قیمت 2۱  و  نسخه  با شمارگان ۱۱00 
انتشارات محراب قلم )کتاب های مهتاب( روانه  بازار شده 

است.
روایتی  مخفی  گروه  می خوانیم:  کتاب  این  معرفی  در 
است با طعم طنز از دختری به نام پریا که در یکی از 
بهترین مدارس غیرانتفاعی تهران درس می خواند و به 
وضعیت  این  از  اصاًل  و  است  برادر شده  تازگی صاحب 

خوشحال نیست.
او و دو نفر از دوستانش به نام های نگار و پانیذ  با هم در 
یک گروه به نام گروه مخفی تالش می کنند راهی برای 
برادر کوچکش  با  پریا  کاهش فشار مدرسه و مشکالت 

پیدا کنند اما ماجرا به این آسانی ها هم نیست...
از کتاب آمده است: »یک آقای سرباز من  در بخشی 
را تا ته اتاق آقای پلیس اصلی برد. حاال که کالهش را 
برداشته بود، تازه فهمیدم که کله اش اصال مو ندارد )غیر 
از چهار تا(. داشتم آن چهار تا مو را به دقت می شمردم 
شماره   زود  »بچه!  گفت:  شد.  عصبانی  پلیس  آقای  که 
پارک  توی  تنها  هم  دیگه  دنبالت.  بیاد  بگیر  رو  پدرت 
نگرد. مملکت صاحب داره! الکی که نیست. وقت ما رو 
اون  بودی،  نکرده  فضولی  پلیس  کار  توی  اگه  گرفتی. 
یارو رو با این کیف می گرفتیم. البته گرفتیمش باالخره. 
ولی تو نیم وجب بچه کار ما رو خراب کردی. هیچ فکر 
»هیچ  گفت:   »... »ام  گفتم:  چیه؟«  کیف  توی  نکردی 
فکر نکردی شاید دزد باشه؟« گفتم: »ام...« گفت: »هیچ 
فکر  اصاًل  »یعنی  گفت:  »ام...«  گفتم:  نکردی؟«  فکر 
گفت:  بگویم،  کنم چیزی  باز شروع  آمدم  تا  نکردی؟« 
ازت  اگه  بزن.  زنگ  بچه!  می زنی،  حرف  چقدر  »بسه 
معلوم نبود چقدر چلمنی، امشب توی اداره  پلیس نگهت 

می داشتم."

که هر ذره حسابست در اینجا" کاشانی  و"هشدار  نوشتاری  درباره فیض 
دوره  در  کاشانی  شعرفیض  و  هنر  و  فرهنگ 
صفویان می زیسته است و از عارفان و سخنوران آن 
دوران بوده است. وی داماد مالصدرا بوده است و در 

محضر ایشان شاگردی کرده بود.
فیض کاشانی از علمای قرن یازدهم همانند دیگر 
علمایی هم عصر خود در علوم مختلف تبحر داشته 
است. در ادامه شعر هشدار که هر ذره حسابست در 
بزرگ  عارف  این  زنگی  به  کوتاه  نگاهی  با  را  اینجا 

گرد آورده ایم.
هشدار که هر ذره حسابست در اینجا
دیوان حسابست و کتابست در اینجا

حشرست و نشورست و صراطست و قیامت
میزان ثوابست و عقابست در اینجا

فردوس برین است یکی را و یکی را
انکال و جحیمست و عذابست در اینجا

آنرا که حساب عملش لحظه به لحظه است
با دوست خطابست و عتابست در اینجا

آنرا که گشوده است ز دل چشم بصیرت
بیند چه حساب و چه کتابست در اینجا

بیند همه پاداش عمل تازه به تازه
باخویش مرآن را که حسابست در اینجا

با زاهدش ارهست خطائی به قیامت
باماش هم امروز خطابست در اینجا

امروز به پاداش شهیدان محبت
زآن روی برافکنده نقابست دراینجا
زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

صوفیست که اورامی نابست در اینجا
امروز به پاداش شهیدان محبت

زآن روی برافکنده نقابست دراینجا
اشعار فیض کاشانی

زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا
صوفیست که اورامی نابست در اینجا

آن را که قیامت خوش و نزدیک نماید
از گرمی تعجیل دل آبست در اینجا

دوری که نبیند مگر از دور قیامت
در دیدهٔ تنگش چو سرابست در اینجا

بیدار نگردد مگر از صور سرافیل
مستغرق غفلت که بخوابست در اینجا

هشیار که سنجد عمل خویشتن ای فیض

سرسوی حق و پا برکابست در اینجا
صد شکر که دلهای عزیزان همه آنجا

معمور بود گرچه خرابست در اینجا
حقایقی جالب درباره زندگی عّلمه فیض کاشانی  
محّمد بن شاه مرتضی مشهور به مال محسن فیض 
یازدهم  قرن  نامی  محدث  و  حکیم  عارف،  کاشانی 
در  در  او  است.  بوده  دوم  عباس  شاه  با  معاصر  و 
از  خانواده ای  در  ق  ه.   ۱00۷ سال  صفر  چهاردهم 
در  وی  گشود.  جهان  به  دیده  دانش  و  دیانت  تبار 

زندگی نامه خود نوشتِ  خویش می گوید:
از همان کودکی اشتیاق فراوانی به دانش اندوزی 

عرب،  ادبیات  علوم  ابتدا  داشتم.  کمال  کسب  و 
اعتقادات  اصول  نیز  و  وتفسیر  فقه  حدیث،  منطق، 
الدین  بن ضیاء  الدین محّمد  نور  دایی خود  نزد  را 
به  سالگی  بیست  در  سپس  و  آموختم  کاشان  در 
و  رفتم  روزگار  آن  و حکمِت  علم  پایتخت  اصفهان 
دانش  فراگیرِی  قصد  به  ساله  چند  درنگی  از  پس 
حدیث شناسی به نزد سید ماجد بن هاشم بحرانی 
)م ۱02۸ ق( بزرگ حدیث پژوه شیعی راهی شیراز 
شدم و در این روزگار، خود را در مرتبه  ای از درایت 

فقهی یافتم که از تقلید دیگران بی نیاز گردیدم.
علمِی  آوازه  شنیدن  با  کاشانی  مالمحسن  عاّلمه 
شیخ بهاءالدین محّمد عاملی )م ۱0۳0 ق( به اصفهان 
به  او  از  روایت  اجازه  کسب  از  پس  و  می گردد  باز 
حجاز  در  می شود.  حج  سفر  عازم  خود  برادر  همراه 
از نواده شهید ثانی شیخ محّمد بن حسن مشهور به 
فخر الدین )م ۱0۳0 ق( اجازه روایت می گیرد و در 
بازگشت به مصیبت فقدان برادر جوان خویش که به 

دست راهزنان به قتل می رسد گرفتار می شود.
القاب و عناوین فیض کاشانی شاعر و عارف ایرانی

وی از پِس سال ها تالش علمی و جرعه نوشی از 
و  نمی یابد  را سیراب  زالل دانش رسمی، خویشتن 
در پی دانشی فراتر از دانش های رسمی و درسی به 
جست و جو می پردازد. این تشنه کامی، سر انجام او 
را در شهر قم به بزرگ عارف الهی، حکیم صدر الدین 
محّمد شیرازی )م ۱0۵0 ق( می رساند. مالمحسن 
»ماه  عرفان«  اهل  »صدر  همانند:  اوصافی  به  را  او 
آسمان ایقان« می ستاید و گاه از او به یگانه روزگاِر 

خویش در حکمت و عرفان یاد می کند.

تحصیل  به  صدرا  نزد  سال  هشت  مالمحسن 
و  شرعی  ریاضت های  انجام  نیز  و  الهی  حکمت 
مجاهدت های نفسانی می پردازد تا این که سرانجام 
پایان  بی  دنیای  به  راهی  و  عالم قدس  به  روزنه ای 
به  اکنون  او که  او گشوده می شود.  بر  باطنی  علوم 
دامادی صدر الدین شیرازی مفتخر است از طرف او 

به لقب »فیض« نیز خوانده می شود.
آرامگاه فیض کاشانی

ابتدا از پذیرش امامت جمعه به  عاّلمه فیض کاشانی 
درخواست شاه صفی سر باز می زند ولی پس از چندی 
فریضه  ترویج  منظور  به  دوم  عباس  شاه  خواهش  به 
بزرگ نماز جمعه و نیز بسط و نشر علوم دینی با همه 
دربار سالطین  بر  از شرایط حاکم  نگرانی هایی که  دل 

داشت، فرمان او را می پذیرد.
فیض که خود را اکنون رسته از آب و ِگل دنیا و بند 
به  که  داشت  آن  عزِم  کار،  این  با  می بیند  نْفس  داِم  و 
یاری اسباب دنیوی، راهی برای سعادت اخروی مردمان 
بازگشاید ولی ماجرای پر راز و رمز نماز جمعه در حیات 
سیاسی حکومت صفویه و صف آرایی برخی عالمان دین 
برابر فیض و سپس موضع گیری شاه، وی را بر آن  در 

داشت که از دربار و امامت جمعه کناره گیرد.
کاشان  به  ماجرا  این  پی  در  ربّانی  فیض  عاّلمه 
بازگشت و گویا تا پایان عمر در آن دیار به نگارش 
نََبوی و  ناب  الهی و ترویج شریعت  و آموزش علوم 
در  سرانجام  و  پرداخت  َولَوی  واالی  معارف  بسط 
بیست و دوم ماه ربیع الثانی از سال ۱0۹۱ ه. ق به 
نزد پروردگار خویش شتافت. نامش هماره جاودان و 

رضوان خداوند جایگاهش باد.
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برای یک صدای مسحورکننده و زنانه در تاریخ سینما
یک  درگذشت  خبر  وقتی  که  شده  رسم  دیگر 
بوده  که  او  بفهمیم  تازه  می شنویم  را  معروف  فرد 
و چه کرده و چه جایگاهی در عرصه ی کاری خود 
داشته است. این دیر فهمیدن برای نسل جوان ، به 
ویژه در این دو سالی که کرونا انسان های بیشتری 
را اسیر خاک کرد، به وفور اتفاق افتاد و هر ازگاهی 
نام کسانی از فرهنگ و هنر و فلسفه برجسته شد که 
برای گروهی عظیم حتی قشر فرهیخته و روشنفکر 
نام ها  آن   از  یکی  امروز  بود؛  شده  شناخته  کمتر 
را  او  قدیمی  سینماگران  که  است  هاشم پور  رفعت 
یکی از ستاره های زن دوبلور بعد از انقالب می دانند 

که دیگر همانندی ندارد.
عمر  سال   ۹۰ هاشم پور  رفعت  ایسنا،  گزارش  به 
او  را در دوبله گذراند.  نیم قرن آن  تقریبا  کرد که 
در سال ۱۳۳۶ از مدرسه تئاتر فارغ التحصیل شد 
به  بود اصال قصد ورود  و آن طور که خودش گفته 
دوبله را نداشت، اما دست تقدیر بود یا سرنوشت او 
را به این عرصه کشاند و کارش را به عنوان دبلور 
خورشیدی   ۹۰ دهه  از  پیش  تا  دوبله  سرپرست  و 

دنبال می کرد. 

او موفقیت خود را در همان سال های شروع کارش، 
مدیون سرپرست ها و مدیران دوبالژ می دانست که با 
آن ها همکاری می کرد چرا که به یک دختر جوانی 
همچون او در هنگام ورود به این فضا اعتماد کردند 
با  بار دوبله را  اولین  تا در همان سال ۱۳۳۶ برای 
آغاز  عربی  فیلم  یک  اول  نقش  جای  به  گویندگی 

کند. 
هاشم پور در طول سال ها فعالیت در دوبله با صدای 
دلنشین و پراحساس و کم نظیرش به جای بازیگران 
مطرحی از جهان دیالوگ گفته که از معروف ترین 
آن ها گویندگی به جای ویوین لی در نقش اسکارلت 
اوهارا در فیلم »بر باد رفته« است و »محمد رسول 
اهلل« به جای ایرنه پاپاس در نقش هند، »دیوانه از 
پرستار،  نقش  در  فلچر  لوئیز  به جای  پرید«  قفس 
معلم  نقش  در  بنکرافت  آن  جای  به  »معجزه گر« 
هلن کلر، »سرگیجه« به جای کیم نواک، »سقوط 
و  »اشک ها  لورن،  سوفیا  جای  به  رم«  امپراطوری 
لبخندها« به جای النور پارکر، »قتل در قطار سریع 
السیر شرق« و »رولز رویس زرد« به جای اینگرید 
برگمن تنها بخش کوچکی از فیلم های ماندگاری در 

سینمای جهان است که صدای هاشم پور با دوبله 
نقش های مهمی از آن ها جاودانه شده است.

او در سینمای ایران نیز زمانی که دوبله رایج بود، 
و  می کرد  گویندگی  زن  بازیگران  برخی  جای  به 
دبلور ثابت آن ها هم شده بود مثل فخری خوروش 

و شهال ریاحی.  
او  مهم  آثار  از  دیگر  یکی  ایران  سینمای  در  اما 
است  داد  مرحوم سیف اله  ساخته  »بازمانده«  فیلم 
المصری  سلمی  بازی  با  صفیه  نقش  جای  به  که 
گویندگی کرده بود. این بازیگر اهل سوریه سه سال 
قبل همزمان با جشنواره فیلم مقاومت به ایران سفر 
کرد و در گفت وگویی با ایسنا از خاطراتش در زمان 

ساخت »بازمانده« سخن گفت.
دیگر  مقامی  جالل  همسر  که  هاشم پور  رفعت 
از  اسفندماه  روز ششم  است،  ایران  باسابقه  دوبلور 
دنیا رفت و خیلی از کسانی که فیلم های کالسیک 
تاریخ سینما را با صدای او به خاطر می آورند از این 
هنرمند خوش صدا یاد می کنند؛  آن طور که رضا 
صایمی منتقد نوشته است ؛»صدای مسحورکننده ای 

که انگارصدای زنانه تاریخ سینماست!"

نان »بربری« از کجا به ما رسید؟

آشنایى با هنر صنعت ملیله کارى ؛ صنایع فلزکارى دستى

ادب  و  زبان  فرهنگستان  واژه گزینی  گروه 
فارسی از ریشه »بربری« و همچنین چگونگی 

رواج این نان در تهران نوشته است.
به گزارش ایسنا، صفحه این گروه در توضیحی 
از  »گروهی  است:  آورده  بربری«  »نان  درباره 
مهاجران افغان در سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸ هـ  
ق، از بربرستان یا هزاره جات به شرق ایران کوچ 

کردند و به »بربر« و »بربری« معروف شدند. 
در ۱۳۱۶هـ ش نام آن ها را به »خاوری«)منسوب 

به خاور یا خراسان(تغییر دادند. آن ها نان بربری 
را، که »پنجه َکش« می گویند، به ایرانیان معرفی 
در  هم  آن  و  خودشان  فقط  اوایل  که  کردند 
طعم  که  می پختند  زمینی  تنور  در  و  خراسان 
تهران  در  بربری  رواج  می نمود.  تلخ  کمی  آن 
در  بود.  همین ها  توسط  نیز  قاجار  اواخر  در 
خاطرات مونس الدوله می خوانیم: »پشت عمارت 
مسعودیه یک محله و یک تکیه بود که آن جا را 
سر تخت بربری ها می گفتند. یک سر این محله 

توی خیابان اکباتان امروز - خیابان باغ وحش 
آن روزها- و یک سرش توی خیابان چراغ برق 
و  بودند  »بربری«  محله  این  اهل  بیشتر  بود. 
مردهاشان  و  می پختند  بربری  نان  زن هاشان 

می فروختند."
اسالمی؛  بزرگ  دایرة المعارف  وبگاه  منبع: 
تهران  اجتماعی  تاریخ  مونس الدوله؛  خاطرات 
در قرن سیزدهم )جعفر شهری(؛ تاریخ نان در 

ایران )ویلِم فلور(. 

ملیله کاری از هنرهای قدیمی ایرانیان است 
که قدمتی دیرینه دارد و جزء صنایع دستی فلزی 
ورقه های  از  استفاده  با  ملیله کاری   . باشد  می 

نقره انجام می شود.
را ذوب می  نقره  ابتدا  کاری  ملیله  انجام  برای 
با  بعد  و  آورند  می  در  مفتول  شکل  به  و  کنند 
را  است مفتول  نظرشان  به شکلی که مد  توجه 
شکل می دهند . البته زیر کار را درست می کنند 
و با موم می پوشانند بعد مفتول های  به دست 
آمده را روی موم کار می کنند. سپش روی کار 
را پودر نقزه می ریزند و حرارت می دهند تا تمام

اجزای کار به هم بچسبد .
ملیله کاری

با  فلزکاری دستی است که  از صنایع  ملیله کاری 
می شود.  انجام  نقره  نازک  مفتول های  از  استفاده 
قدیمی ترین اشیاء ملیله کاری ایران به گفته محققان، 

متعلق به سال های ۳۳۰ تا ۵۵۰ ق.م. است.
قرن  دو  یکی  باستان شناسی  کاوش های  در 
وجود  از  نشان  که  آمده  به دست  اشیایی  اخیر 
دارد.مانند  میالد  از  قبل  ایران  در  ملیله کاری 

گنجینهٔ جیحون، همدان و شوش.
نقره  را  کاری  ملیله  اولیه  ماده  ترین  عمده 
سکه  کردن  ذوب  طریق  از  که  می دهد  تشکیل 
می  تامین  ای  نقره  ظروف  قراضه  یا  نقره  های 
عیار  دارای  کاری  ملیله  در  مصرفی  نقره   . شود 

است ولی برای ساختن دسته ی پایه ظروف به 
استفاده   ۸۴ تا   ۶۰ عیار  با  نقره  از  معمول  طور 

می کنند .
 آشنایی با هنر ملیله کاری

جامعی  اطالعات  زنجان  ملیله  تاریخچه  درباره 
در دست نیست ولی از طریق نوشته ها و سفره 
های سیاخانی که با این منطقه سفر کرده اند  از 

این هنر زیبای منطقه یاد شده است .
از آنجا که این هنر شاخه ای از فلزکاری است 
، می توان مسیر حرکت آن را در بطن فلزکاری 
دار  وام  هنر  این   . کرد  جو  و  جست  منطقه 
هنرمندانی است که با ابزار بسیار ابتدایی به خلق 
آثاری ارزشمند مبادرت ورزیده و گاه بینایی خود 

را در این مسیر از دست داده اند .
سایر مواد مصرفی مورد نیاز در ملیله کاری را 
زاج سفید و جوهر گوگرد   ، تیزاب  موم طبیعی 
تشکیل می دهد.ابزار کار ملیله کاری شبیه ابزار 

و ادوات زرگری است .
نحوه تهیه مفتول برای ملیله کاری

ابتدا باید نوار  برای تهیه و ساخت آثار ملیله ، 
ملیله را که از جنس طال و نقره یا مس تهیه کرد 
که در این مورد با عبور شمش یا مفتول نقره و 
مس از دستگاه نورد حدیده  مفتول مورد نظر به 

دست می آید .
بعد از آماده شدن نوار ملیله ، نوبت به ساخت 

صفحه  ابتدا  مرحله  این  در   . رسد  می  ملیله 
فلزی مستطیل شکلی از جنس متضاد با مفتول 
کاربردی باشد و دارای ابعاد و اندازه های مختلف 
موم  کامال  را  آن  سطح,  یک  و  انتخاب  را  است 
اندود می کنند به طوری که الیه ای به ضخامت 
بپوشاند  را  روی صفحه  موم  از  میلیمتر   ۴ تا   ۳
نظر  مورد  به شکل محصول  را که  قالبی  سپس 

بریده شده روی صفحه مسی قرار می دهند ، بعد 
نواری را که دارای پهنایی بیش از نوار ملیله است 
به  را  قالب  تا شکل  قالب می گذارنند  اطراف  از 

خود گرفته و درون موم قرار گیرد .
کلی  بعدی طرح  های  دیواره  وسیله  به  سپس 
را تقسیم بندی کرده و میانه سطوح را با نقوش 
با  ابزی ظریف  و  به وسیله دست  ملیله که قبال 

نوار ملیله ساخته شده  پر می کنند و در آخرین 
مرحله به وسیله مفتول های فوالدی بسیار ظریف 
نقشها را به یکدیگر می بندند تا اشکال ساخته 
شده به هم نخورد و سپس به وسیله ذوب کردن 
صفحه  از  را  شده  ساخته  ملیله  اسکلت   ، موم 

زیرین جدا می کنند .
 هنر زیبای ملیله کاری
قدمت هنر ملیله کاری

"آرتور اپهام پوپ " در کتاب » شاهکاری هنر 
ایران « ضمن اشاره به زرگری و نقره کاری در 
سالهای بعد از ظهور دین مبین اسالم  به مقداری 
ملیله که از منطقه » ری « به دست آمده و به 

قرن۱2 میالدی تعلق دارد، اشاره کرده است .
ایرانی  ملیله  اشیاء  بیشتر  که  آنجا  از  متاسفانه 
از  مجدد  استفاده  دلیل  به  نقره  و  طال  از  اعم 
آثار  از  زیادی  های  نمونه  شده  ذوب  فلزش 
تنها  و  نیست  ما  دسترس  در  اکنون  هم  ملیله 
سرقلیان  مقداری  سو  این  به  قاجاریه  دوره  از 
مختلف   های  اندازه  در  سینی  یا  استکان  گیره 
گوشواره ، سینه ریز و … باقی مانده که بخشی 
از آنها در موزه های داخلی و خارجی و قسمتی 
دیگر در مجموعه های خصوصی یا نزد خانواده 
به  امروزه   ، . ملیله کاری  نگهداری می شود  ها 
طور عمده در شهرهای زنجان ، اصفهان ، تبریز 

و تهران رواج دارد.
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وزیر بهداشت:
تا حدودی قله اُمیکرون 

را رد کرده ایم
وزیر بهداشت گفت: با توجه به کاهش آمارها تا 

حدودی از قله امیکرون عبور کرده ایم.
 بهرام عین اللهی میگوید: سازمان جهانی بهداشت 
در نامه ای ایران را با توجه به تحریم ها جزو ١٠ 

کشور برتر در مبارزه با کرونا معرفی کرده است.
امیکرون ٢٨ آذر وارد ایران شد و در موج ششم با 
این سویه بیماری شمار مبتالیان سرپایی به حدود 
۴٠ هزار نفر رسید، در حال حاضر شمار مبتالیان 

سرپایی کرونا حدود ١٢ هزار نفر بود.
در قله موج دلتا با توجه به آمار پایین واکسیناسیون، 
نفر   ٧٠٩ و  سرپایی  ابتالی  روزانه  آمار  هزار   ۵٠

فوتی داشتیم.
۶ بهمن ماه نخستین شهر در موج ششم به رنگ 
رنگ  آخرین  اساس  بر  آمد،  در  کرونایی  قرمز 
تعداد  شد،  منتشر  امشب  که  کرونایی  بندی 
شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی در کشور، از 

۳۳٧ به ١٨۴ شهر کاهش یافت.
تحقیقات  مرکز  رئیس  ناجی  علیرضا  گفته  به 
ویروس شناسی علوم پزشکی شهید بهشتی موج 

امیکرون تا پایان فروردین ادامه دارد

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان 
ایرانی در اوکراین خبر داد؛

٧۶۴ ایرانی متقاضی 
بازگشت به کشور

خارجه  وزارت  هماهنگی  با  گفت:  زاده  سلمان 
اطالع رسانی کردیم تا ایرانیان متقاضی بازگشت 
نویسی  نام  اندازی شده،  راه  سامانه  در  به کشور 
برای  پرواز  متقاضی  ایرانی   ٧۶۴ تاکنون  و  کنند 

بازگشت به کشور بودند.
 دبیر انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در اوکراین 
گفت: مسئله اصلی خروج دانشجو از کی  یف و 
خارکف است و برای رسیدن به لهستان مشکالتی 
وجود دارد و تنها دانشجویانی که خودرو دارند 

در صورت تامین بنزین می توانند خارج شوند.
به گفته وی، »۵٠ تا ۶٠ نفر در خارکف حضور 
دلیل وضعیت  به  از شهر  و شرایط خروج  دارند 
امنیتی فراهم نیست. مسیر حرکت به سمت غرب 
مسیر  این  از  نمی توانند  دانشجویان  و  نیست  امن 
برای سفر به کشور های همسایه استفاده کنند. در 
شمال غربی کی  یف درگیری رو در رو نیرو های 

نظامی اوکراین و روسیه صورت گرفته است.«

از تصویب الیحه رتبه بندی معلمان تا اجرایی شدن آن

آیا از ضررهای هله هوله بر سالمتی بدنتان آگاهی دارید؟

ایجاد برخی تغییرات در رشته های عصبی مغز فضانوردان

که  است  موضوعاتی  از  یکی  معلمان  بندی  رتبه 
تاکید شده است. در  بنیادین به آن  در سند تحول 
راهکار ۱۰-۲ این سند بر نظام سنجش صالحیت های 
مالک های  تعیین  حرفه ای،  و  تخصصی  عمومی، 
و  علمی  رتبه بندی(  )نظام  مرتبه  ارتقای  و  ارزیابی 
تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان 

بر اساس نظام معیار اسالمی اشاره شده است.
و  آموزش  به  بندی  رتبه  موضوع  اساس  همین  بر 
معلمان  بندی  رتبه  شد  قرار  و  خورد  گره  پرورش 
و  آموزش  سابق  وزیر  بابایی،  حاجی  شود.  اجرایی 
پرورش در سال ۹۲ الیحه ای را با عنوان نظام رتبه 
بندی حرفه ای معلمان و جذب نیروی انسانی آموزش 

و پرورش تدوین کرد.
در این الیحه به همترازی معلمان و اعضای هیئت 
یعنی  بعد،  سال  یک  و  شد  اشاره  دانشگاه ها  علمی 
معلم،  مربی  مانند  بندی هایی  رتبه   ۹۳ سال  در 

استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم مطرح شد.
الیحه رتبه بندی معلمان بعد از کش و قوس های 
و  رسید  تصویب  به  مجلس  در   ۱۴۰۰ پاییز  فراوان 
برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد؛ اما شورای 
بندی  رتبه  برای  به مصوبه مجلس  ایراداتی  نگهبان 
معلمان گرفت. شورای نگهبان مهم ترین اشکال این 
طرح را مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست. 
به طوری که تغییرات ایجاد شده، منجر به افزایش 

بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد.
پرورش،  و  آموزش  وزیر  نوری،  یوسف  گفته  طبق 
این وزارتخانه برای حل اشکاالت و ابهامات وارد شده 
توسط شورای نگهبان به رتبه بندی معلمان، همراه 
مجلس است  و تالش می کند تا رتبه بندی معلمان 

را سریع تر اجرا کند.
هم  خود  شخصی  صفحه  در  نوری  پیش  چندی 

مجدانه  صبور،  و  خدوم  معلمان  حمایت  نوشت:"با 
و  هستم  معلمان  بندی  رتبه  تحولی  طرح  پیگیر 
میدانم.  نتیجه  پیگیری و حصول  به  را موظف  خود 
با اهتمام دولت مردمی، نظر مساعد مجلس انقالبی 
و همراهی شورای محترم نگهبان، جامعه معلمی به 
زودی طعم شیرین اجرای این طرح را خواهد چشید. 

"
به گفته منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش 
در  معلمان  تحصیل  سال   ۴ که  شد  مقرر  مجلس، 
دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، جزء 
کمتر  نیز  معلمی  هیچ  شود.  محسوب  بندی  رتبه 
تهران حقوق  دانشگاه  رتبه یک  مربی  از ۸۰ درصد 

دریافت نکند.
شورای  مجلس  اسفند،  یکم  علنی  نشست  در   
اسالمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری، با اصالح الیحه نظام رتبه بندی 

موافقت  نگهبان،  شورای  نظر  تامین  جهت  معلمان، 
کرد.

بر این اساس در ماده ۲ اصالحی آمده است:
شایستگی عمومی:

از صفات و ویژگی های شخصیتی فرد  مجموعه ای 
بر  مبتنی  رفتار  و  اعتقادات  نگرش ها،  باورها،  شامل 
و  اسالمی  جامعه  اخالقی  و  فرهنگی  ارزشی،  نظام 
نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای 
انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را 
و  قوانین  اسالمی،  انقالب  و  اسالمی  ارزش های  به 
شایستگی ها  از  دسته  این  می سازد.  آشکار  مقررات 
در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تایید قرار 

می گیرد.
شایستگی تخصصی:

بر  تسلط  با  مرتبط  توانمندی های  از  مجموعه ای 
تدریس(،  )موضوع  تخصصی  دانش  برآیند  و  فرآیند 

مرتبط  دانشی  حوزه های  سایر  و  تربیتی  دانش 
و  خالقیت  دستاوردها،  یادگیری،   - یاددهی  با 
نوآوری های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و 
توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که 
فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آن ها 

برخوردار باشد.
شایستگی حرفه ای:

با به کارگیری  مجموعه ای از توانمندی های مرتبط 
و  تخصصی  مهارت های  و  نگرش  دانش،  تلفیقی 
موقعیت  در  معلمان  رقابتی  عملکرد  و  تربیتی 
آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در 

جمهوری اسالمی ایران
در ماده ۳ اصالح شده آمده است:

معلمان بر اساس شایستگی های عمومی، تخصصی، 
به  پنجگانه  رتبه های  در  خود  تجربه  و  حرفه ای 
استادیار معلم،  ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، 

دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند.
از  یکی  به  ارتقا  برای  را  الزم  امتیازات  که  معلمانی 
هر  اند،  کرده  کسب  را  قانون  این  موضوع  رتبه های 
قرار می گیرند.  ارزیابی  مورد  بار مجدداً  سه سال یک 
حفظ  برای  را  الزم  امتیاز  مجدد  ارزیابی  در  چنانچه 
رتبه خود کسب نکنند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه 
به رتبه های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، 

موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می شود.
نشدن  اجرایی  به  مجلس  در  ایذه  مردم  نماینده 
مرحله سوم رتبه بندی فرهنگیان انتقاد کرد و گفت: 
با وجود تصویب قانون و انجام مراحل در نظر گرفته 
شده مرحله سوم رتبه بندی فرهنگیان، به دلیل عدم 
این  از  تعداد زیادی  توجه وزارت آموزش و پرورش 
قشر به تهران آمده و آسایش و آرامش از خانواده آن 

ها گرفته شده است.

اگرچه شاید ندانیم، اما هله هوله و تنقالت می تواند 
سالمتی انسان را به خطر بیندازد.

سینماها،  در  باشید  داشته  عادت  هم  شما  شاید 
شهربازی ها و یا حتی مراسم  جشن تولدی که برگزار 
می شود، هله هوله بخورید. هله هوله ها و تنقالت اغلب 
شاید  که  موادی  و  شیرینی  مواد  با  را  ما  شکم های 

ارزش غذایی ندارند. پر می کنند.
بیشتر  افراد  گذشته  نسبت  به  شاید  امروزه  هرچند 
از ضرر هله هوله ها آگاه شده اند، اما شاید همه افراد 
این  و  از مضراتی که می توانند هله هوله ها  همچنان 
نوع مواد غذایی ناسالم در بر داشته باشد، آگاه نباشند.
نشان  که  منتشرشده  زیادی  تحقیقات  کنون  تا 
می دهد شیرینی جات و غذا های فرآوری شده تا چه 
اندازه ای می توانند برای سالمتی بدن ما ضرر داشته 

باشند.
در این جا می خواهیم به ۵ تحقیق اشاره کنیم که 
نشان می دهد چرا تنقالت می تواند برای سالمتی شما 

بد باشد.
-۱ تنقالت باکتری های سالم روده را از بین می برند 

و سبب التهاب مضر می شوند
تنقالت و هله هوله با از بین بردن باکتری های خوب، 
را بر هم می زنند. در یک پژوهش  تعادل سالم روده 
دانشمندان  رسید،  انجام  به  نفر   ۱۲۴۵ روی  بر  که 
دریافتند غذا های فرآوری شده با باکتری های مضری 
که در بدن تمامی شرکت کنندگان وجود داشت، در 
ارتباط است. این غذا ها شامل نوشابه ها و نیز غذا هایی 
قرار  فود«  فست  »غذا های  شاخه  در  که  می شود 

می گیرند.
را  نابه هنگام  مرگ  خطر  چشمگیر،  شکلی  به   ۲-

افزایش می دهد
شده،  انجام  ایتالیایی ها  سوی  از  که  پژوهشی  یک 
هشدا شدیدیتری را به دوستداران هله هوله می دهد. 
فرآوری  فوق  غذا های  می گویند  ایتالیایی  محققان 
شده، احتمال مرگ نابه هنگام را خصوصا بر اثر حمله 

قلبی افزایش می دهند.
افرادی که غذا های فوق فرآوری شده مانند چیپس 
 ۵۰ باالی  می کنند،  مصرف  شیرین  نوشابه های  یا  و 
و  قلبی  مشکالت  به  ابتال  احتمال  معرض  در  درصد 

مرگ زودرس هستند.
-۳ خطر بیشتر ابتال به آروز

شده،  اشباع  چربی های  از  سرشار  غذایی  رژیم های 
افزایش می دهند. به  افراد  ابتال به آرتروز را در  خطر 
گفته محققان، غضروف ها به ویژه در زانوها، به دلیل 
بین  از  پر کربوهیدرات، سریع تر  و  پرچرب  رژیم های 

می روند.
در  معموال  که  شده  اشباع  چربی  باالی  سطوح 
روغن  نارگیل،  روغن  کره،  مانند  غذایی  افزودنی های 
نخل و چربی حیوانی یافت می شوند، باعث می گردند 

که »غضروف مفاصل« سریعتر از بین برود.
-۴ هله هوله ها بر احتمال تصادف تأثیر می گذارد.

رژیم  که  رانندگانی  جدید،  پژوهش  یک  اساس  بر 

غذایی آن ها پر از شکر، گوشت های فرآوری و هله 
تصادف  دچار  که  دارد  باالتری  احتمال  است،  هوله 

شوند.
محققان در این پژوهش، ۸۱۷ راننده استونیایی را 
زیادی  شده  سرخ  غذا های  خود  غذایی  رژیم  در  که 
مصرف می کردند، مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان 
می داد افرادی که حداقل یک بار در هفته نوشابه های 
انرژی زا می نوشند، دو برابر بیشتر از افرادی که این 
را مصرف نمی کردند، سرعت  زا  انرژی  نوشیدنی های 

داشتند.
 -۵ تضعیف استخوان ها و جلوگیری از رشد کودکان
با  اگرچه هشدار ها در خصوص هله هوله ها معموال 
اما یک پژوهش می گوید  سالمت قلب مرتبط است، 
تنقالت فرآوری شده و شیرین، تهدیدی جدی برای 
رشد استخوان ها در بچه ها به حساب می آید. تنقالت 
می توانند رشد اسکلتی را متوقف کرده و استخوان های 

ضعیف تری را در کودکان ایجاد کنند.

مغز  در  تغییرات  توضیح  برای  تالش  در 
انسان،  بدن  بر  فضایی  اثرات سفر های  فضانوردان، 
حوزه وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده 

است.
محققان اخیراً در مطالعه ای روی مغز ۱۲ فضانورد 
سلول های  تغییر  شامل  آن  اثرات  که  دریافتند 

عصبی یا نورون ها در مغز است.
در  مهم"  ریزساختاری  "تغییرات  را  آن  محققان 
ماده سفید مغز که از یک طرف ارتباطات درون مغز 
را مدیریت می کنند،  اعضا  با سایر  ارتباطات آن  و 

نامیده اند.
داده ها از طریق تصویربرداری رزونانس مغناطیسی 
)DMRI( جمع آوری شد، که در آن تصویربرداری 
قبل و بالفاصله پس از دوره حضور شرکت کنندگان 
در فضا انجام شد که به طور متوسط ۱۷۲ روز طول 

کشید.
سپس بعد از ۷ ماه اسکن های دیگری انجام شد 
عصبی  رشته های  در  تغییراتی  می دهد  نشان  که 

منعکس شده و فقط تعداد کمی از آن ها باقی مانده 
است.

عصبی  رشته های  در  تغییراتی  متوجه  محققان 
مرتبط با عملکرد های حسی و حرکتی شدند که به 
گفته آن ها ممکن است به سازگاری فضانوردان با 

زندگی در گرانش ریز مرتبط باشد.
این تیم تحقیقاتی گزارش داده است: »با توجه به 
فیزیک و سینتیک متفاوتی که در محیط خشن فضا 
اعمال می شود و این فرضیه که تأثیرات قابل توجهی 
بر نمایش مغز و کنترل بدن دارند، گمان می رود که 
نورون های جدید این عملکرد حسی-حرکتی تغییر 

یافته را در مسافران فضایی منعکس کنند.
برای اولین بار، دانشمندان از فناوری تصویربرداری 
استفاده  فضایی  پرواز  اثرات  مطالعه  برای  مغز 
می کنند و این تکنیک "برنامه ریزی مسیر نوری" 
نامیده می شود، یک تکنیک مدل سازی سه بعدی 
برای نمایش بصری نورون ها با استفاده از داده های 

رزونانس مغناطیسی.

مشاهده  قباًل  فضایی  مسافران  مغز  در  تغییراتی 
شده بود، اما استفاده از فناوری فیبر نوری به این 
مطالعه نگاه بهتری به ارتباطات واقعی بین نورون ها 

و نحوه تغییر آن ها داده است.
را  تغییراتی  ابتدا  در  که  می کنند  تصور  محققان 
مرکزی  بزرگراه  یک  شبیه  که  پینه ای  جسم  در 
است که دو نیمکره مغزی را به هم متصل می کند، 
تشخیص داده اند، اما تجزیه و تحلیل دقیق نشان 
داد که بطن های مغز گسترش یافته است، شبکه ای 
از مایع که در کنار جسم  پر  اتاقک های  از  متصل 

پینه ای مغز قرار دارد.
فلوریس ویتس، عصب شناس از دانشگاه آنتورپ 
در بلژیک، می گوید: "تغییرات ساختاری که ما در 
ابتدا در جسم پینه ای یافتیم در واقع ناشی از گشاد 
شدن بطن هاست که منجر به تغییرات تشریحی در 

بافت عصبی مجاور می شود. "
شناخته  قباًل  مغز  عصبی  رشته های  در  تغییرات 
شده است. این انعطاف پذیری به ما اجازه می دهد 

تا مهارت های جدید را یاد بگیریم، خاطرات جدید 
را ذخیره کنیم، و خیلی چیز های دیگر. اما ما اثرات 
را  بیرونی  فضای  محیط  از  متاثر  تغییر  این  دقیق 

کشف نکرده ایم.
می کند  سعی  ما  بدن  که  این  است  مسلم  آنچه 
مطالعات  دهد.  وفق  فضا  خشن  محیط  با  را  خود 
بیماری،  به  ابتال  افزایش خطر  از  نشانه هایی  قبلی 
این که مردان و زنان در فضا به طور متفاوت تحت 
ممکن  راه های  همچنین  و  می گیرند،  قرار  تأثیر 

آسیب مغزی متفاوتی را شناسایی کردند.
بخش های جدیدی  نتایج  اینکه  به  اشاره  با  ویتز 
از پازل را حل می کند، گفت: به دلیل رهبری این 
تحقیق هنوز راه حل کامل آن را نمی دانیم، اما به 
درک جامع ما از آنچه در مغز انسان می گذرد کمک 
می کند. مسافران فضایی، و این خط تحقیقاتی باید 
حفظ شود، همچنین باید تغییرات مغزی حاصل از 
آن در مورد پرواز فضایی از دیدگاه های مختلف و 

استفاده از فناوری های مختلف بررسی شود."
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حواسپرتیمجازیروابطاجتماعیراتضعیفمیکند

به  خانوادگی  روابط  که  می دهد  نشان  پژوهش ها 
دار  خدشه  دورهمی ها  در  مجازی  مشغله های  دلیل 
می شود و در نتیجه به مرور زمان ارتباطات اجتماعی 

تضعیف می شود.
 Rescue time برنامه  از  منتشرشده  تحقیقات 

نشان می دهد که بیشتر مردم دنیا حداقل ۵۸ بار در 
هر  و  می کنند  چک  را  خود  هوشمند  تلفن های  روز 
آن ها  وقت  و  دقیقه وقت می گذارند  از یک  بیش  بار 
برای بررسی شبکه های اجتماعی یا بازی های موبایلی 

صرف می شود.

در  عملکرد  بر  می تواند  مجازی،  پرتی های  حواس 
می دهد  نشان  تحقیقات  باشد.  تاثیرگذار  کار  محل 
زمانی که هنگام کار مشغول تلفن همراه خود بشویم 
ارتباط ذهنی ما با کار قطع خواهد شد و برای جبران 
زمان از دست رفته سرعت کار خود را بیشتر می کنیم؛ 

افزایش و تمرکز  ناامیدی  نتیجه سطح استرس و  در 
کاهش خواهد یافت.  

حواس پرتی ظرفیت تفکر عمیق را کاهش می دهد، 
فراگیر شدن  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  شواهدی 
در  است.  برده  بین  از  را  تمرکز  اجتماعی  رسانه های 

مطالعه ی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان، 
وقت  بیشتر  که  دانش آموزانی  دریافتند  محققان 
زمان  می گذرانند،  اجتماعی  شبکه های  در  را  خود 
خود  تحصیلی  روند  بر  تمرکز  برای  بیشتری  بسیار 

می گذاشتند.

وجود  مهارت ها  برخی  گفت:  روانشناس  یک 
دارند که یادگیری و تمرین آن ها برای همه افراد 

در طول زندگی بسیار مهم است.
 یوسف قاسمی روانشناس گفت: برخی مهارت ها 
برای  آن ها  تمرین  و  یادگیری  که  دارند  وجود 
همه افراد در طول زندگی بسیار مهم است؛ این 
مهارت ها بر روی زندگی روزمره و ارتباطات افراد 

موثر است.
مهارت خودآگاهی

شناسایی  در  مهارت  این  گفت:  روانشناس  این 
نقاط ضعف و قوت و یافتن تصویری از هویت خود 
موثر است، و کمک می کند که افراد درک بهتری 
خود  حقوق  و  حق  و  جامعه  در  خود  شرایط  از 

داشته باشند و به دنبال اصالح کاستی ها باشند.
مهارت همدلی

به گفته قاسمی مزیت این مهارت درک کردن 
به  این مهارت  دیگران در شرایط متفاوت است، 

روابط  و  شدن  داشته  دوست  و  داشتن  دوست 
می کند.  کمک  افراد  بین  آمیز  محبت  اجتماعی 
افزایش این مهارت در جامعه نیز تاثیرات مثبتی 

خواهد داشت.
مهارت روابط بین فردی

نفس  عزت  تقویت  باعث  مهارت  این  گفت:  او 
در کنار مشارکت و همکاری با دیگران می شود. 
تقویت  موجب  فردی  بین  روابط  مهارت  افزایش 
افراد  به  می تواند  و  می شود  سالم  دوستی های 
تا  کند  کمک  خود  اجتماعی  روابط  تنظیم  در 

حضوری فعال در جامعه داشته باشند.
مهارت ارتباط موثر

این روانشناس گفت: مهارت ارتباط موثر باعث 
درک بهتر احساسات دیگران می شود، ولی کمک 
درمیان  را  خود  احساسات  نیز  فرد  که  می کند 
شکل  بخش  رضایت  و  موثر  ارتباطی  تا  بگذارد 
بگیرد و این موضوع در روابط فردی اهمیت دارد.

مهارت مقابله با فشار عصبی
افراد  مهارت  این  آموختن  با  می گوید:  قاسمی 
و  می کنند  مقابله  خوبی  به  خود  استرس  بر 
می توانند هیجانات و استرس های خوب و بد را از 
هم تفکیک کنند، این مهارت می تواند در زندگی 
برابر  در  تا  کند  ایفا  موثری  نقش  افراد  روزمره 

اتفاقات واکنش منطقی نشان دهند.
مهارت مقابله با هیجان

با هیجانات  او گفت: هر فردی در زندگی خود 
ترس،  خشم،  مانند  می شود  رو  روبه  گوناگونی 
خوشحالی و غم که همه این هیجانات زندگی او 
را تحت الشعاع قرار می دهد. کسب مهارت مقابله 
هیجانات  مدیریت  حتی  و  منفی  هیجانات  با 
این  کسب  است.  مهارت  این  مهم  فایده  مثبت 
مهارت تمرین زیادی نیاز دارد و فرد باید بتواند 
را  و هیجانات خود و هم دیگران  احساسات  هم 

مدیریت کند.

مهارت حل مساله
درگیر  روزانه  افراد  می گوید:  روانشناس  این 
مهارت  این  کسب  با  هستند،  گوناگونی  مسائل 
مواجه  آن ها  با  روزانه  که  را  مسائلی  می توانیم 
می شویم بهتر مدیریت کنیم و موانع را از سرراه 
روی  بر  مهارت  این  می توان گفت  برداریم.  خود 
مهارت های دیگر مانند مهارت مقابله با هیجانات 

یا مهارت مقابله با فشار عصبی تاثیر دارد.
مهارت تصمیم گیری

برای  دارد،  زیادی  اهمیت  مهارت  این  او گفت: 
انجام هر کاری در زندگی باید تصمیم گیری کنیم 
تصمیم  را  انسان  زندگی  مسیر  گفت  می توان  و 
این  یادگیری  با  می کند.  مشخص  او  گیری های 
مهارت اهداف خود را معقول تر انتخاب می کنیم 
و از میان راه حل های موجود بهترین تصمیم را 
مهارت  با  مهارت  این  گفت  می توان  می گیریم، 

حل مسئله همپوشانی قابل توجهی دارد.

مهارت تفکر خالق
مهم ترین  از  یکی  تفکر  گفت:  روانشناس  این 
خالق  تفکر  مهارت  است،  زندگی  مهارت های 
ایده های  خلق  و  نوآوری  کشف،  قدرت  همان 
جدید است با آموختن این مهارت می توانیم در 
به  را  منفی  احساس  مشکالت،  با  مواجه  هنگام 
احساسات مثبت تبدیل کنیم اگر این مهارت را 
بیاموزیم مشکالت زندگی دیگر مزاحم ما نیستند. 
در  دوران کودکی  از همان  است  بهتر  تفکر  این 

فرد نهادینه شود.
مهارت تفکر نقادانه

قاسمی گفت: این مهارت سبب می شود تا افراد 
بلکه  نکنند  قبول  یا  به سادگی رد  را  هر چیزی 
به  مراجعه  با  موضوعی  مورد  در  قضاوت  از  قبل 
دانسته های خود آن را ارزیابی و سپس دست به 
انتخاب بزنند. با آموختن این تفکر افراد کمتر در 

معرض فریب یا سوگیری قرار می گیرند.

گزارش »کرمان امروز« از میزان مصرف آب در روزهای پایانی سال و لزوم توجه بیشتر به مدیریت مصرف در این ایام؛

اهمیتمدیریتمصرفآبدرایامخانهتکانی
بحران آب پابرجاست، در هنگام خانه تکانی وجدان را مدنظر قرار دهیم

گزارش: محبوبه امامی صدر

اساس  بر  سال  پایانی  روزهای  طی  شهروندان 
تکانی،  خانه  به  مبادرت  دیرینه  سنت  یک 
و  کنند  می  منازل  بهداشت  و  نظافت  شستشو، 
شاهد  کرمان  استان  در  ایام  این  در  ساله  همه 
فشار  افزایش چشمگیر مصرف آب هستیم که  
قابل توجهی را  به شبکه آب استان وارد می کند. 
از همین روی درخواست شرکت آب و فاضالب 
کرمان از شهروندان نیز مدیریت و صرفه جویی 
در مصرف آب در شرایط فعلی است. در همین 
قابل  ادامه   در  که   شده  تهیه  گزارشی  زمینه 

مطالعه است.
با توجه به اینکه در فرهنگ و آیین مردم ایران 
که تمدن در آن ریشه ای به بلندای تاریخ دارد، 
خانه تکانی و غبار روبی در روزهای پایانی سال 
در  آب  مصرف  شک  بی  دارد،  دیرینه  قدمتی 
اواسط و پایان اسفند افزایش می یابد که بجاست 
شهروندان با در نظر گرفتن خشکسالی و بحران 
کم آبی در استان، مصرف بهینه آب را مد نظر 
قرار دهند و در استفاده از آب شرب اصول صرفه 

جویی را رعایت کنند. 
و  آب  شرکت  کارشناسان  زمینه  همین  در 
پایان  در  اند؛  کرده  بینی  پیش  استان  فاضالب 
نوروز، میزان مصرف آب در  و آستانه عید  سال 
استان افزایش یابد و به شهروندان توصیه می شود 
از روش هایی برای شست و شو استفاده کنند که 
را به خود اختصاص  کمترین میزان مصرف آب 

دهد. 
در  فرش  شوی  و  شست  از  مردم  همچنین 

منزل خودداری کنند و این کار را به شرکت های 
از  بتوان  تا  کنند  واگذار  بخش  این  در  مربوطه 
میزان هدررفت آب آشامیدنی تصفیه شده  که با 

هزینه باال تولید می شود، جلوگیری کرد. 
آب  مصرف  کاهش  با  می توانند  شهروندان 
همچنین تقسیم  بندی مصارف خود طی ساعات 
شبانه روز شرکت آب و فاضالب را در توزیع آب با 

فشار مناسب در شبکه آبرسانی یاری کنند.
همچنین به منظور جلوگیری از افت فشار آب 
مستمر  جریان  از  مشترکان  همه  برخورداری  و 
آب، الزم است انجام خانه تکانی و نظافت منزل به 

آخرین روزهای پایانی سال موکول نشود. 
برخی از مردم  کرمان در گفت و گو با ما ضمن 
آن  حفظ  که  است  حیاتی  مایع  آب  اینکه  بیان 

از یک سو و مصرف صحیح آن از سوی دیگر از 
اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: مردم برای 
و  فردی  بهداشت  رعایت  ضمن  باید  آب  حفظ 
عمومی روش های صحیح در مصرف آب و صرفه 

جویی را به کار ببرند. 
مرتضی حسینی افزود: من برای انجام کارهای 
مدت  در  کنم  می  سعی  بهداشتی،  و  شخصی 

کوتاه تری این کار انجام بدهم.
می  نیز  کرمانی  شهروند  دیگر  حسنی  ابراهیم 
گوید: کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی گاه 
با کمبود آب مواجه است، لذا ما باید در استفاده 

از ماده حیاتی صرفه جویی کنیم.
زیاد  آب  که  ای  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 
مصرف می کند آب بیشتری هم آلوده می کند 
اظهارکرد: مردم بهترین و گواراترین آب دنیا را 
در اختیار دارند که با ندانم کاری برخی افراد و 
آب  بدترین  به  را  آن  صحیح  ریزی  برنامه  عدم 
ندارند فرهنگ صرفه  باور  زیرا  تبدیل می کنند 
جویی خساست نیست بلکه استفاده بهینه و به 

اندازه نیاز است.
وی نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی را یکی 
مهمترین دالیل کاهش مصرف آب عنوان کرد و 
افزود: مهمترین منبع تامین آب، باران است که 
هم در امور نظافت شخصی و هم در صنایع بسیار 

حائز اهمیت است.
وی به شیوه های صرفه جویی این مایه حیاتی 
اشاره و اظهارکرد: وسایل کاهش دهنده مصرف 
سرشیرهای  وصل،  و  قطع  شیرهای  مانند  آب 
پودرکننده و شیرهای فشار شکن می تواند ما را 
در کاهش مصرف آب یاری کند.  همچنین بهتر 
است برای شستشو فرش از قالیشویی و خودرو از 
کارواش استفاده شود . در این مکان فرش ها و 
خودروها با ترکیب آب و هوا شستشو می شوند 

که در صرفه جویی آب موثر هستند.
سخن آخر اینکه آب مایه حیات و نعمتی الهی 
باید   و  است  داده  مردم  به  منان  ایزد  که  است 
برای این نعمت بیکران  شاکر بوده و قدر شناس 

آن باشیم.

شاهد  ایام  این  در  ساله  همه  و  می کنند  تکانی  خانه  به  اقدام  سال  پایانی  روزهای  در  مردم  دیرینه  سنت  یک  براساس   
استان  که  است  حالی  در  این  می کند.  وارد  استان  آب  شبکه  به  را  توجهی  قابل  فشار  که   هستیم  آب  مصرف  چشمگیر  افزایش 
و.... گیرد  قرار  توجه  مورد  بیشتر  کرمان  در  باید  مهم  این  و  است  آب  بحران  با  درگیر  دیروز  از  بیشتر  روز  هر  کرمان 

ده مهارت که برای زندگی ضروری هستند
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بمب ترموباریک چیست؟
گزارش  اولیه و تایید نشده از استفاده بمب های ترموباریک 

توسط ارتش روسیه در اوکراین ارسال شده است.
سالح گرمافشاری یا ترموباریک، نوعی بمب یا سالح است 
انفجاری خود  از مواد آتش زا در شعاع  ابتدا توده ای  که در 
ایجاد می کند که با اکسیژن موجود در جو مخلوط می شود. 
سپس در مرحله بعد، این توده آتش می گیرد. بطوریکه تمام 

منطقه آتش گرفته شده را نابود می کند
اَبری  کوچک،  خرج  یک  کمک  به  ابتدا  گرمافشاری  سالح 
با خرج دوم  را  ایجاد می کند و سپس آن  انفجاری  از غبار 

محترق می سازد.
بمب گرمافشاری که بمب خالء هم نامیده شده با استفاده 
انفجاری  ابر  یک  برای سوختن،  هوا  در  موجود  اکسیژن  از 
قدرتمند ایجاد می کنند و با این کار در مقایسه با بمب های 
بیشتری  زمان  طول  در  را  خود  تخریبی  انرژی  معمولی، 
سرپوشیدهٔ  فضای  در  بمب  این  که  هنگامی  می کند.  آزاد 
به  آن  تخریبی  فشار  شود،  منفجر  زیرزمینی  پناهگاه های 
و  می ماند  باقی  پناهگاه  بستهٔ  فضای  در  طوالنی تری  مدت 
باعث تخریب بیشتری می گردد و به این خاطر برای پاکسازی 

استحکامات و سنگرها سالحی کارآمد به شمار می آید.

تالش محققان اسکاتلندی برای 

ساخت »ربات دستیار« در عمل 

جراحی سرطان
منظور  به  را  رباتی  تا  تالشند  در  اسکاتلندی  محققان 
بهبود نتایج جراحی سرطان و کمک به جراحان در حین 

عمل طراحی کنند.
دستیار  ربات  یک  تا  دارند  تالش  اسکاتلندی  محققان   
عمل در جراحی سرطان را تولید کنند که قادر است به 
جراحان در تشخیص میزان بافت برداری به هنگام عمل 

کمک کند.
بر اساس این گزارش، پژوهشگران مرکز »رباتریوم ملی« 
»دانشگاه  و  ادینبرو«  »دانشگاه  همکاری  پروژه  که   -
از  شماری  مشارکت  همراه  به  اسکاتلند  وات«  هریوت 
ربات  یک  ساخت  حال  در  است؛  صنعتگران  و  پزشکان 
دستیار عمل هستند که نتایج جراحی سرطان و مراقبت 

از بیمار را بهبود خواهد بخشید.
قرار است از این ربات در طول عمل جراحی برای کمک 
به تشخیص این مساله که چه میزان از بافت بیمار دچار 
شود.  استفاده  شود،  برداشته  باید  و  است  شده  سرطان 
استفاده از این ربات سبب خواهد شد تا جراحان در زمان 
مناسب بازخورد دریافت کرده و بتوانند به هنگام تمایز 

بافت عادی از غیر عادی، دقت بیشتری داشته باشند.
عمل  هنگام  به  برداشتن  برای  جراحان  که  بیرونی  لبه 
در  می شود.  نامیده  جراحی«  »حاشیه  می کنند  انتخاب 
از  استفاده  با  یا  جراحی«  »حاشیه  معموال  حاضر  حال 
از  استفاده  با  یا  و  می شود  داده  تشخیص  جراح  تجربه 
عکس های پیش از عمل مانند تصاویر »سی تی اسکن« 

به همراه مشاهده بصری تشخیص داده می شود.
ارسال  استفاده می شود، شامل  اکنون  که  دیگری  روش 
پاتولوژی است که  آزمایشگاه  به  نمونه ها در حین عمل 
۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد. حال اهمیت ساخت این 
ربات از آن جهت است که می تواند کمک شایانی در این 
زمینه داشته باشد و اطالعاتی که پزشکان به کمک این 
ربات آن به دست می آورند، مشخص می کند چه میزان 

از بافت بیمار باید برداشته شود.
پوند  میلیون   ۱.۲۵ مبلغ  پیشگامانه،  پروژه  این  برای 
علوم  و  مهندسی  تحقیقات  »شورای  سوی  از  انگلیس 

فیزیکی انگلیس« تخصیص داده شده است.

ساخت بزرگ ترین شجره نامه برای تمام بشریت!
دانشگاه  بزرگ"  "داده های  موسسه  محققان 
گامی    )Oxford's Big Data( آکسفورد 
ژنتیکی  روابط  تمامی  ترسیم  جهت  در  بزرگ 
که  واحدی  شجره نامه   برداشتند،  انسان ها  میان 

نشان دهنده اصل و نسب همه ما خواهد بود.
شاهد  گذشته  دهه  دو  در  فیز،  گزارش  به 
پیشرفت های خارق العاده ای در تحقیقات ژنتیکی 
انسان بوده ایم که داده های ژنومی صدها هزار نفر 

از جمله انسان های ماقبل تاریخ را ایجاد کردند.
تنوع  منشأ  به  دستیابی  امکان  موضوع،  این 
از  کامل  نقشه ای  ترسیم  برای  را  انسان  ژنتیکی 
فراهم  جهان  سراسر  در  انسان ها  میان  ارتباط 

می کند.
تا پیش از این چالش  اصلی، رسیدن به راهی برای 
ترکیب توالی های ژنوم از پایگاه های داده مختلف 
با  داده هایی  مدیریت  برای  الگوریتمی  تولید  و 
این اندازه بود. با این حال روش جدیدی که روز 
بزرگ  داده های  توسط محققان موسسه   گذشته 
دانشگاه آکسفورد منتشر شد می تواند به راحتی 
داده های چندین منبع را با یکدیگر ترکیب کند 
و عالوه بر آن در مقیاسی بزرگ، میلیون ها توالی 

ژنوم را در خود جای دهد.

متخصص   ،)Yan Wong("وانگ یان  "دکتر 
بزرگ  داده های  موسسه های  در  تکاملی  ژنتیک 
و یکی از نویسندگان این مقاله توضیح می دهد: 
ساخته ایم.  بزرگ  شجره نامه  یک  اساسا  ما 
می تواند  که  بشریت  تمام  برای  شجره نامه  یک 
را  امروزی  انسان های  ژنتیکی  تنوع  تاریخچه 
مدل سازی کند. این شجره نامه به ما این امکان را 
می دهد که ببینیم توالی ژنتیکی هر فرد چگونه 

با افراد دیگر در تمامی نواحی ژنوم ارتباط دارد.
از  یکی  از  تنها  افراد  ژنومی  نواحی  که  آنجا  از 
در  نقطه  هر  تبار  می رسد،  ارث  به  والدین 
نظر  در  درخت  یک  صورت  به  می توان  را  ژنوم 
عنوان  با  درخت ها  این  از  مجموعه ای  گرفت. 
یا   )tree sequence( درخت"  "توالی 
 ancestral(اجدادی نوترکیبی  نمودار 
ژنتیکی  نواحی   )recombination graph
را به اجدادی که تنوع های ژنتیکی اولین بار در 

آن ها ظهور پیدا کرده است، ارتباط می دهد.
 Anthony("وونز وایلدر  "آنتونی  دکتر 
Wilder Wohns( نویسنده اصلی این مقاله، 
که این تحقیق را به عنوان بخشی از دکترای خود 
بر عهده گرفت می گوید: ما در حال بازسازی ژنوم 

اجدادمان و استفاده از آن ها برای ایجاد شبکه ی 
قادر  آن  از  پس  هستیم.  روابط  از  گسترده ای 
را  اجداد  این  زندگی  و محل  زمان  بود  خواهیم 
تخمین بزنیم. قدرت این رویکرد در آن است که 
مفروضات بسیار کمی در مورد داده های اساسی 
نمونه های  می تواند  همچنین  و  می کند  ایجاد 
جای  خود  در  را  باستانی  و  جدید  دی ان ای 
ژنوم  به  مربوط  داده های  مطالعه،  این  در  دهد. 
انسان های امروزی و باستانی از هشت پایگاه داده 
مختلف باهم ادغام شده اند و شامل ۳۶۰۹ توالی 

ژنوم فردی از ۲۱۵ جمعیت می شود.
که  هستند  نمونه هایی  شامل  باستانی  ژنوم های 
در سراسر جهان با قدمت ۱۰۰۰ تا بیش از ۱۰۰ 
پیش بینی  الگوریتم ها  شده اند.  سال کشف  هزار 
اجداد مشترک در  چه مکان هایی  می کنند که 
باید وجود داشته باشند تا بتوان الگوی های تنوع 

ژنتیکی در درخت تکاملی را توضیح داد.  
شبکه ی حاصل شامل حدود ۲۷ میلیون مورد از 
داده های  افزودن  از  نویسندگان پس  بود.  اجداد 
مرتبط با مکان به نمونه های ژنوم، از این شبکه 
مشترک  اجداد  زندگی  محل  تخمین  برای 

استفاده کردند.

رویدادهای  موفقیت  با  آمده  دست  به  نتایج 
به  از جمله مهاجرت  انسان ها  اساسی در تکامل 

خارج از آفریقا را بازیابی کرد.
یک  حاضر  حال  در  شجره نامه  این  که  اگرچه 
منبع بسیار غنی است اما محققان قصد دارند تا 
آن را جامع تر کنند و داده های ژنتیکی بیشتری 

به آن بیفزایند.
از آن جا که در این روش داده ها به صورت بسیار 
کارآمدی ذخیره می شوند می توان میلیون ها ژنوم 

اضافی به مجموعه داده ها اضافه کرد.
دکتر "وونگ" می گوید: این مطالعه زمینه را برای 
نسل بعدی توالی یابی دی ان ای فراهم می کند. با 
و  ژنوم دی ان ای  مدرن  توالی های  بهبود کیفیت 
و  شد  خواهد  دقیق تر  شجره نامه  این  باستانی، 
یکپارچه  و  واحد  نقشه  نهایت می توانیم یک  در 
ایجاد کنیم. او افزود: اگرچه این مطالعه بر روی 
انسان ها متمرکز است اما می توان آن را به اکثر 
موجودات زنده از اورانگوتان ها گرفته تا باکتری ها 
ژنتیک  برای  می تواند  مطالعه  این  داد.  تعمیم 

پزشکی مفید باشد.
 )Science(ساینس مجله ی  در  مطالعه  این 

منتشر شده است.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت خوب تاالب جازموریان که در انتهای سال 1400 خنده بر لبهای مردم جنوب شرق استان آورده است 

و لزوم توجه بیشتر مسئوالن به این مهم؛

خنده بر لبان جازموریان خشک نشود!

بیش از دو دهه است که متوجه اهمیت اقلیمی تاالب جازموریان 
آزار  اخیر که ریزگردها بسیار موجب  ایم و در یک دهه  شده 
مردم جنوب شرق استان شده است این اهمیت بیش از پیش 
دریاچه  قدیم  دوران  در  که  جازموریان  تاالب  شود.  می  درک 
بوده است متاسفانه در چند سال اخیر تبدیل به تاالب و حوزه 
و  آب  وضعیت  آن  در  مسئوالن  که  اتفاقی  بود.  شده  ریزگرد 
غلط  های  سیاست  مردم  و  دانند  می  مقصر  را  منطقه  هوای 
دولتی را باعث می دانند. اگر بخواهیم با عدالت به این موضوع 
بنگریم باید اعالم کنیم که هردوی این تفکرات صحیح است. به 
عبارتی دیگر هم وضعیت خشکسالی در چند دهه اخیر بسیار 
نابسامان بوده و هم اینکه مسئوالن با احداث برخی سیل بند 
و سد در این منطقه مسبب این اتفاق شده اند. بنابراین نمی 
توان هیچکدام از این اتفاقات را نادیده گرفت. البته این نکته هم 
به دلیل  متاسفانه تصورات درباره جازموریان  نماند که  ناگفته 
سالها خشکسالی اندکی نا واضح  و مبهم است. به عنوان مثال 
تماسی  طی  جازموریان  حاشیه  ساکنان  از  یکی  پیش  چندی 
تلفنی درباره خاطرات نیاکانش چنین می گفت: »این دریاچه 
۱۰ برابر امروز بوده است و پدر بزرگم می گوید که در آن لنج 
رفت و آمد داشته و بسیاری از مردم از درآمد ماهیگیری در این 
دریاچه ارتزاق می کردند، اما امروز تازه یکدهم آن آبگیری شده 
آبگیری  حوزه ۱۰۰درصد  که  گویند  می  دروغ  به  مسئوالن  و 
شده« برای بررسی این سخنان که البته غیر کارشناسانه است 
می توان به تاریخ استان کرمان و سیستان و بلوچستان مراجعه 
در  که  شد  خواهید  متوجه  ساده  بسیار  مطالعه  یک  با  کرد. 

حاشیه فعلی این تاالب برخی ساختمان های ۱۰۰ ساله و حتی 
بقایای ساختمان های قدیمی تر نیز مشاهده می شود که ثابت 
می کند مساحت جازموریان از این بیشتر نبوده است. از سویی 
»ادوارد  نگاری های  تاریخ  مانند  مطالعات  برخی  به  اگر  دیگر 
براون« محقق انگلیسی مراجعه کنید متوجه می شوید که در 
این منطقه هیچگاه ماهیگیری از حالت تفریحی بیشتر نبوده و 
همواره اشاره شده است که جوانان در این دریاچه به ماهیگیری 

تفریحی مشغول بودند. 
باشم که  این موضوع اشاره داشته  به  تا  این مطالب را نوشتم 
بومی  مردم  تاریخی  و  جغرافیایی  مسائل  زمینه  در  متاسفانه 
هر منطقه گاهی دچار سم پاشی های معاندین می شوند، به 
عنوان مثال یکی دیگر از ساکنین حاشیه این دریاچه به دوران 
را ۳  اشاره می کرد و مساحت دریاچه  پهلوی  محمدرضا شاه 
برابر امروز می دانست در حالی که همین امروز در ساحل این 
تاالب ساختمان های ۶۰ ساله و ۵۰ ساله که در آن ساکنینی 
حاضر هستند، وجود دارد. بنابراین باید در این باره کارشناسانه 

اشتباهات  اسیر  نباید  ها  رسانه  خصوص  به  و  کنیم  صحبت 
این  از  اما  داشت.  توجه  علمی  مراجع  به  باید  و  شوند  بومیان 
مسئوالن  اخیر  دهه  چند  در  که  گذشت  توان  نمی  نیز  نکته 
درباره این منطقه دچار اشتباه شدند و در سالهای اخیر تاوان 
موضوع  همین  شاید  دادند.  ناحیه  آن  مردم  را  اشتباهات  این 
باعث بی اعتمادی مردم به مسئوالن شده است که امروز حرف 
هر ناکارشناسی را بیشتر از ایشان قبول دارند. اینها را گفتم تا 
اندکی از تاریخ چند دهه اخیر را به صورت فشرده بیان کرده 
باشم، اما اصل مقصود این مطلب اشاره به لزوم حفظ وضعیت 
اولویت  در  امیدواریم  که  مهمی  نکته  است.  جازموریان  فعلی 
بندی های مدیران استانی گم نشود و این سعی در بین مدیران 
امروزی  از حد  آبی در جازموریان  باشد که ذخیره  مانا  استان 
لبان مردم منطقه نشانده است، کمتر نشود.  بر  اش که خنده 
مسئوالن باید این نکته را در اولویت خود قرار دهند زیرا یکی 
از کانونهای مهم تولید ریزگرد در استان کرمان امروز خاموش 
شده است و باید این مهم را بیش از پیش مدنظر داشته باشیم.

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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