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یادداشت: 

در مدار  شب...

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

سیالب 34۵ کیلومتر راه آسفالته 

جنوب کرمان را تخریب کرد
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

فروش افزون

 بر ۲۳ میلیارد ریال کتاب 

در نمایشگاه کرمان

نوشتاری 

در باره نیما و 

ویژگی های شعر او

متن در صفحه دوم

 مدیر عامل شرکت گل گهر در آیین بزرگداشت 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این مجتمع؛

روح شهید سلیمانی

 نظاره گر  رفتار و اعمال ماست

گزارش »کرمان امروز« از هشدار دوباره وزارت بهداشت نسبت به شیوع آنفلوآنزا H1N1  در موج سوم این بیماری؛

متن کامل در صفحه سوم

» B« روی موج آنفلوآنزا  این بار نوع
    اکنون که وارد بهمن ماه می شویم باز نگرانی ها از شیوع مجدد آنفلوآنزا در کشور شدت گرفته است. چرا که پیش از این مسئوالن نسبت به شیوع مجدد و موج دوم و سوم آنفلوآنزا در ایران هشدار داده بودند، هشدارهایی که بی 
توجهی به آن جان چند صد کرمانی را گرفت. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در این باره می گوید: در موج اول این بیماری طی دو ماه پیش، ویروس غالب آنفلوآنزا نوع H1N1 بود اما اکنون موارد مشاهده شده 

ویروس آنفلوآنزا از نوع B است و نیاز به توجه بیشتری دارد و....

رئیس کل دادگستری استان : 
رویکرد دستگاه قضا در دعاوی 

خانواده مبتنی بر صلح وسازش است

متن در صفحه هشتم

میعادگاه 
عــــشــــــاق

روایت »کرمان امروز«  

از حال و هوای بی مانند آرامگاه سردار

که تا به امروز   شهید قاسم سلیمانی 

تنهایی را تجربه نکرده است؛

روزان هم 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/57/ع
»طراحی، نصب، پیاده سازی و آموزش سامانه مدیریت  نظر دارد  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در 
شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  خود  Splunk شبكه«  امنیتی  رخدادهای  و  اطالعات 
واگذار نماید.لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسنادمناقصه به آدرس الکترونیکيWWW.GEG.IRمراجعه و اسناد 
مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت – مناقصه و مزایده  
دانلود نمایند.مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14روزشنبه مــورخ98/11/12در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و 
یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/11/05 براي متقاضیان بالمانع 

مي باشد ، الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد .

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد تعداد 
وزن  به  تخمگذار  مرغ  قطعه   160.000 حدود 
تقریبی 256.000 کیلوگرم  مزرعه شماره یک این 
واحد را از طریق مزایده به فروش برساند،  متقاضیان 
می توانند جهت دریافت فرم مزایده سه روز  پس 
از تاریخ چاپ آگهی به امور بازرگانی شرکت واقع 
در کرمان ـ خیابان امام خمینی ـ نبش کوچه 27 

مراجعه فرمایند.
تلفن تماس:  32231203

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مزایده  تسلیت

جناب آقای مهندس 
حسینی نژاد 

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان 

و  گویم  می  تسلیت  شما  به  را  وارده  مصیبت 
برای آن مرحومه مغفوره رحمت و آمرزش الهی 
و برای شما و خانواده گرامیتان صبر و طول عمر 

مسالت دارم.
ایمان عتیقی
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اخبار استان

با رویکرد  بایستی  استان کرمان گفت: قضات  رئیس کل دادگستری 
صلح وسازش و در یک مهلت و زمان منطقی و معقول به دعاوی طالق 

رسیدگی کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، یداهلل 
شورای  نشست  در  کرمان  استان  کل  دادگستری  کل  رییس  موحد، 
استان  قضائی مجتمع دادگاه خانواده شهر کرمان گفت: دادگستری 

کرمان به دنبال افزایش مجتمع های تخصصی قضائی در شهر کرمان 
است و این امر موجب آن می شود که قضات به صورت تخصصی به 

دعاوی مختلف رسیدگی کنند.
اوافزود:ضرورت دارد مدیران مجتمع های قضائی بیش از گذشته برنامه 
و  حقوقی  مشکالت  به  و  کنند  برگزار  شهروندان  با  مردمی  مالقات 

قضائی آنان رسیدگی کنند.
موحد قضات محاکم حقوقی و خانواده را جزء بهترین قضات استان 
در  قاضی  کمبود  با  کرمان  استان  داشت:دادگستری  بیان  و  برشمرد 
و  کیفری(  )حقوقی،  بدوی  دادگاه های  در  عالی  و  میانی  پست های 

محاکم تجدیدنظر مواجه است.
بیان کرد:طی ۹  ادامه رئیس مجتمع دادگاه خانواده شهر کرمان  در 
خانواده  محاکم  به  پرونده  فقره   ۸۷۲ و  هزار   ۷ جاری  سال  ماهه ی 
مختومه  پرونده   ۴۳۲ و  هزار   ۸ مقابل  در  و  است  شده  وارد  کرمان 

شده است.
حجت االسالم و المسلمین محمد شفیعی گفت:متوسط نرخ رسیدگی 
به پرونده های قضائی در محاکم دادگاه خانواده شهر کرمان طی چند 

ماه اخیر ۱۱۱ درصد بوده است.
در ادامه رئیس کل محاکم عمومی و انقالب شهرستان کرمان گفت: 
صلح  بر  مبتنی  بایستی  خانواده  دعاوی  در  قضائی  دستگاه  رویکرد 

وسازش باشد.
کرد:پدیده  اظهار  ابراهیمی  امیر  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
طالق اثرات و پیامد های منفی متعددی را به جامعه تحمیل می کند.

انسان های موفق حاصل زندگی و  ادامه داد: تجربه نشان می دهد  او 
با ثبات و دارای آرامش هستند لذا زوجین هنگامی که  خانواده های 
برای طالق به دادگاه مراجعه می کنند باید به آینده فرزندان خود نیز 

توجه کنند.
گفت:با  نیز  کرمان  خانواده شهر  دادگاه   ۶ رئیس شعبه  بهایی،  شیخ 
مشکالت  با  که  هستند  حلقه هایی  اولین  جزء  وکالء  اینکه  به  توجه 
زوجین به صورت مستقیم مواجه می شوند، لذا می توانند نقش کلیدی 
داشته  خانوادگی  مشکالت  رفع  و  وسازش  صلح  ایجاد  در  مهمی  و 
باشند. ضرورت دارد وکالئی که در دعاوی خانواده نقش ایفا می کنند 

آموزش های الزم را در مسائل خانواده گذرانده باشند.

به گفته مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان، با برگزاری 
۱۷ نشست هیات مدیره ستاد دیه در این استان، زمینه آزادی 

۲۲۷ مددجوی جرائم غیرعمد از زندان فراهم شد.
به گزارش ایرنا، سید حجت اهلل موسوی قوام در نشست هیات 
امنای ستاد دیه نمایندگی استان کرمان افزود: پیش بینی می 
شود تعداد مددجویان جرائم غیر عمد از زندان ها تا چند روز 

آینده به ۲۵۰ نفر افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه برای آزادی مددجویان جرایم غیرعمد از 
زندان های استان کرمان در سال جاری بیش از ۸۰ میلیارد 
ریال از سوی ستاد دیه پرداخت شده است، عنوان کرد: ۱۹۸ 
از محل کمک های خیران  از مددجویان جرائم غیرعمد  نفر 

آزاد شده اند.
از  نفر   ۶ داد:  ادامه  کرمان  استان  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
از کمک  استفاده  با  استان کرمان  مددجویان جرایم غیرعمد 

ویژه ستاد دیه مرکز به مبلغ چهار میلیارد و ۸۰ میلیون ریال، 
به مبلغ ۱۱ میلیارد و  بانکی  از تسهیالت  با استفاده  نفر   ۱۱
۸۵۶ میلیون ریال و ۱۲ نفر با استفاده از کمک های صندوق 
تامین خسارت های بدنی به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون 

ریال از زندان آزاد شده اند.
با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه امسال با ۱۶۶ نفر  موسوی قوام 
از شکات نیز مذاکره شده که ۹۵۰ میلیارد ریال اخذ رضایت 
های  جشن  وصولی  آخرین  کرد:  تاکید   ، شده  انجام  شاکی 
گلریزان از مجموع ۹۰ میلیارد ریال تعهد خیران، ۷۲ میلیارد 

ریال بوده است.
افزایش  وی ضمن بیان این مطلب که در سه ماه اخیر شاهد 
استان  های  زندان  به  غیرعمد  جرایم  مددجویان  ورودی  آمار 
واجد  مددجوی   ۲۳۰ حاضر  حال  در  گفت:  ایم،  بوده  کرمان 
شرایط در زندان های استان  حضور دارند که از این تعداد ۱۱۵ 

نفر به دلیل چک های برگشتی و بدهی مالی، ۸۴ نفر به دلیل 
ناتوانی در پرداخت مهریه، ۱۷ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت 

نفقه و ۱۴ نفر به دلیل بدهکاری دیه وارد زندان شده اند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان با بیان اینکه ۱۴ نفر 
زندان  در   ۹۷ سال  از  استان   این  های  زندان  مددجویان  از 
اعسار  باید  افراد  این  برای جلب کمک ستاد دیه  هستند که 
زندان  در  افراد  این  از  نفر  چهار  گفت:  شود،  پذیرفته  آنها 
کرمان، چهار نفر در زندان رفسنجان، دونفر در زندان بم، دو 
نفر در زندان زرند ویک نفر در هر یک از زندان های منوجان 

و جیرفت حضور دارند.
موسوی قوام گفت: ۱۴ نفر با پرداخت بیش از ۱۲۱ میلیون 
در  تسهیالت  تومان  میلیون   ۳۵۰ و  بالعوض  کمک  تومان 
آستانه آزادی هستند که عمدتا سقف بدهی آنها کمتر از ۱۰ 

میلیون تومان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان : 

رویکرد دستگاه قضا  در دعاوی خانواده مبتنی بر صلح وسازش است

آزادی 227 مددجوی جرائم غیرعمد در استان 

خبر
اعزام کاروان کمکهای اهدایی 

شرکتهای تابعه شستا به هموطنان سیل زده

بدنبال دستور رهبر معظم انقالب و تاکیدات ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مدیرعامل شستا هم زمان با ارسال کمک های اهدایی به هموطنان سیل زده، 
کارکنان بسیجی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( و شرکت های 

تابعه، کار توزیع اقالم میان هوطنان سیل زده با سرعت آغاز شده است.
به  شرکت  این  اهدایی  کاروان های  شستا  رسانی  کمک  ستاد  اعالم  اساس  بر 
مناطق آسیب دیده تحت عنوان کاروان همدلی و با ظرفیت حدود ۱۰۰ کامیون 

از شرکت های مختلف زیرمجموعه به مناطق سیل زده اعزام می شوند.
دارویی  هلدینگ  تصمیم ستاد کمک رسانی شستا،  براساس  است  ذکر  شایان 
تأمین، دارو های موردنیاز برای ارسال به مراکز درمانی محل بحران را بدون درنظر 

گرفتن محدودیت های بدهی های قبلی تأمین و ارسال نماید.
همچنین از ظرفیت حمل و نقل شرکت بارز ترابر و حمل و نقل آبادان برای 
انتقال کمک ها به مناطق سیل زده بهره برداری شود، ضمن آنکه شرکت لوازم 
خانگی پارس نیز تعدادی لوازم خانگی را در اختیار ستاد مدیریت بحران استان 

قرار دهد.

مدیر عامل شرکت گل گهر در آیین بزرگداشت 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این مجتمع؛

روح شهید سلیمانی نظاره گر 
رفتار و اعمال ماست

شهید  سپهبد  سردار  بزرگداشت  آیین 
مقاومت  قاسم سلیمانی و شهدای  حاج 
والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با 
فقیه  ولی  نماینده محترم  علی شیرازی 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  در 
اسالمی، اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، 
معاونین، مدیران و پرسنل شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر و شرکت های منطقه 
سیرجان،  محترم  جمعه  امام  گل گهر، 
سرپرست  استان،  شهید  بنیاد  مدیرکل 
فرمانداری ویژه سیرجان، فرمانده ناحیه 
فرمانده  سیرجان،  سپاه  بسیج  مقاومت 

مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا و جمعی از مسئولین اداری شهرستان 
در محل سالن پردیس امید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مهندس مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
حسین  حاج  ویژه  به  مراسم  در  حاضر  افراد  به  تسلیت  عرض  با  گل گهر 
سلیمانی برادر سردار شهید سلیمانی گفت: طبق آیات قرآن، همه ما اعتقاد 
داریم به اینکه شهدا حاضر و ناظر هستند و امروز روح شهید سلیمانی نظاره 

گر تمام رفتار و اعمال ماست.
مهندس مالرحمان افزود: یک روز بعد از خبر شهادت سردار سلیمانی که 
برای عرض تسلیت به منزل ایشان رفتیم، برادر بزرگوارشان گفتند که سردار 
او سوال کرده که گل گهر در چه  از  از شهادتشان  سلیمانی چند روز قبل 
وضعیتی هست و ما باید تاثیر این سخن را بر روی خودمان احساس کنیم 
و ببینیم ابر مرد جبهه شهادت و ایثار و سازندگی و بزرگمرد شهدای جبهه 

اسالم چه تکلیفی بر دوش ما قرار داده است.
مدیر عامل شرکت گل گهر تصریح کرد؛ الزم است ما یک پیمان مجدد با 
روح این شهید بزرگ داشته باشیم و با او پیمان ببندیم، وقتی شما از درون 
سنگرهایی که خودت اوج ایثار را به نام آن گذاشتی، نگران جبهه اقتصاد 
کشور بودی ما هم قول می دهیم در مسیری که شما بر ما تکلیف کردی 

حرکت کنیم.
مهندس مالرحمان با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه اخیر آمریکا علیه 
این  کارکنان  به  خطاب  گهر  گل  جمله  از  کشور  اقتصادی  های  مجموعه 
شرکت گفت: وقتی بالفاصله بعد از شهادت سردار سلیمانی بزرگوار، ترامپ 
ملعون مشخصا و به اسم روی گل گهر و شرکت های مشابه دست می گذارد 
آیا تصوری غیر از این دارید که شما هم در یک جبهه ای حضور دارید که 

در امتداد جبهه های جنگ است. 
انصافا  ایشان هم  بزرگوار شهید سلیمانی که  برادر  داد؛ در کنار  ادامه  وی 
شهید زنده عرصه گل گهر هستند و ما به وجودشان افتخار می کنیم، قول 
می دهیم به شهید سلیمانی و اعالم می کنیم حاج قاسم عزیز ما به عشق 
و  بزنیم  اقتصادی رکورد  تو تالش می کنیم کماکان در جبهه  راه  و در  تو 
سالمت کاری و صالح کشور را مبنای کار خود قرار دهیم و جلوی هر ناحقی 
ایستادگی کنیم و بر آنچه حق است و مسیر اعتقادات شماست حرکت کنیم.
حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس 
با  بودند،  مراسم  این  ویژه  نیز که سخنران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
تسلیت شهادت سردار سلیمانی گفت: دوست نداشتم زنده باشم و در چنین 
مراسمی سخنرانی کنم و هر آنچه که در شأن و منزلت شهید سلیمانی بود، 

مقام معظم رهبری در سخنرانی خود بعد از شهادت ایشان فرمودند 
نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با بیان اینکه مهمترین نکته درباره 
شهید سردار سلیمانی این بود که در اوج تواضع، نیت و هدفش الهی و برای 
رضای خدا بود، افزود: حتی زمانی که مقام معظم رهبری تصمیم گرفتند 
نشان ذوالفقار را به او اهدا کنند از رسانه ای شدن این خبر بسیار ناراحت 
شد، چون بسیار متواضع و افتاده بود و تنها به کار کردن برای خدا اعتقاد 
داشت و به همین خاطر خداوند هم در همه میدان ها دست او را می گرفت، 
چه در دفاع مقدس، چه در تامین امنیت منطقه جنوب شرق کشور و چه 
زمانی که در نیروی قدس به مبارزه با تکفیری ها در عراق و سوریه و سایر 
بالد اسالمی می پرداخت و دیدیم که پس از شهادتش نه تنها مردم ایران 
بلکه در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان و پاکستان مردم برای او 

سوختند و اشک ریختند.
هیچ  باشد  خدا  برای  کار  اگر  اینکه  بیان  با  شیرازی  علی  حجت االسالم 
شکستی در آن نخواهد بود و پیروزی قطعی است، گفت: جنگ و مبارزه 
تنها در میدان نظامی نیست و جنگ در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی هم وجود دارد و بایستی تالش کنیم در این عرصه ها، به ویژه 
عرصه جنگ اقتصادی همچون جنگ نظامی پیروز شویم و شرط پیروزی در 
جنگ اقتصادی توکل بر خدا هست چرا که اگر کار برای خدا باشد، خداوند 
ما را در جنگ اقتصادی همچون جنگ نظامی مقابل استکبار جهانی پیروز 

می کند. 
نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه افزود: اگر امروز می بینیم گل گهر به 
عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور اینگونه می درخشد و در خدمت 

اقتصاد کشور هست چون حرکت و کار در این مجموعه برای خدا هست.
با  برادر شهید سردار سلیمانی،  پایان مراسم نیز حاج حسین سلیمانی  در 
شرکت  مدیرعامل  مالرحمان  مهندس  همدردی  و  محبت  اظهار  از  تشکر 
در  شرکت  این  پرسنل  و  مدیران  معاونین،  و  گل گهر  صنعتی  و  معدنی 
روزهای گذشته و از همان ساعات اول خبر شهادت سردار سلیمانی گفت: 
سردار سلیمانی از همان روز اول سرباز والیت و با مردم و همراه مردم بود 
فدایی والیت شد و  نهایت هم  و در  نمی دانست  از مردم  را جدای  و خود 

امیدواریم خون این شهید عزیز، ریشه استکبار را بخشکاند.

 ۲۳ فروش  از  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کتاب در هجدهمین نمایشگاه بزرگ 

ناشران ایران در کرمان خبر داد.
محمدرضا علیزاده  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هفت میلیارد 
ریال بن کتاب توسط متقاضیان و بازدیدکنندگان خریداری شد که 
بانک  با احتساب ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد ریال تراکنش شبکه 
عامل، میزان ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کتاب در نمایشگاه 

بزرگ کتاب کرمان به فروش رسید.
 ۵۰۰ و  میلیارد   ۱۸ گذشته،  سال  نمایشگاه  در  کرد:  تصریح  وی 
میلیون ریال کتاب در هفدهمین نمایشگاه بزرگ ناشران ایران در 
مرکز این استان به فروش رسید و امسال افزایش ۳۰ درصدی را در 

این زمینه شاهد بودیم.
در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان ۷۰۰ هزار جلد کتاب در 
قالب ۸۵ هزار و ۶۸۰ عنوان در بخش ناشران داخلی و ۱۱ هزار و 
۲۰۰ عنوان در بخش ناشران خارجی به مخاطبان و دوستداران این 

حوزه عرضه شد.

وی با اشاره به تقارن آخرین روز نمایشگاه کتاب با شهادت سپهبد 
به  نمایشگاه  این  آخر  روز  کرد:  تاکید  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
استان،  و  کشور  بر  حاکم  انگیز  فضای حزن  و  روحی  تالمات  رغم 
مردم  و  مخاطبان  به  احترام  برای  نمایشگاه  برپایی  ستاد  اعضای 
برپایی مناسب خود  روال  نمایشگاه  تا  شریف کرمان تالش کردند 

را تا آخرین لحظه حفظ کند.
علیزاده افزود: بخش بین الملل نمایشگاه کتاب کرمان امسال برای 
نخستین مرتبه شامل ۱۴ غرفه و ۹ شرکت انتشاراتی که نمایندگی 
۸۶ ناشر خارجی را داشتند، راه اندازی شده بود که با استقبال خوب 

مخطبان مواجه شده بود.
بزرگ  نمایشگاه  هجدهمین  در  امسال  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
کتاب ناشران ایران در کرمان، در بخش نشر الکترونیک، ۱۵ غرفه 

اقدام به ارائه خدمات کردند.
از  باید  گفت:  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استانداری، شهرداری، شورای شهر، شرکت نمایشگاه های جنوبشرق 
کرمان و سایر دستگاه های ذیربط برای برگزاری مناسب نمایشگاه 

کتاب تقدیر و تشکر کنم.

بیان  با  کشور  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  معاون 
اینکه دولت با تمام توان برای بازسازی و ترمیم اصولی محورهای 
به  اخیر  سیالب  گفت:  می کند  تالش  سیالب  از  دیده  خسارت 
۳۴۵ کیلومتر راه آسفالته در جنوب استان کرمان خسارت وارد 

کرده است.
خداداد مقبلی در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید از محورهای 
شهرستان های  در  سیل  از  ناشی  شده  تخریب  و  دیده  خسارت 
جنوبی استان کرمان اظهار داشت:  بیش از یکهزار و ۸۶۰ کیلومتر 
از محورهای خاکی جنوب استان کرمان خسارت دیده که با توجه 

به حجم خسارت ها احتمال افزایش این ارقام وجود دارد.
وی افزود: کار بازسازی و ترمیم اصولی محورهای خسارت دیده 
از سیالب در شهرستان های جنوبی استان کرمان به زودی تمام 

می شود.
تخریب  موجب  باران  شدید  ریزش  اینکه  بیان  با  مقبلی 
زیرساخت های راه در استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان 
شده است، گفت: با حضور عوامل راهداری در حال حاضر تمامی 
محورهای ارتباطی بازگشایی شده و در برخی نقاط هم به جهت 
انجام خواهد  باال بودن حجم سیالب کار مرمت موقت به زودی 

شد.
وی تصریح کرد: بیشترین خسارت به حوزه راه ها در محور شریانی 

رودبار جنوب و ایرانشهر به ابنیه فنی وارد شده است.
افزود: در  معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
این محور ۱۸ دستگاه آبنما به کلی تخریب و به ۱۳۰دستگاه ابنیه 

خسارت وارد شده است.

 وی ادامه داد: طبق برآورد اولیه، میزان خسارت به ابنیه ها ۳۰ تا 
۳۷ میلیارد تومان بوده ولی به جهت اینکه هنوز در برخی از راه ها 
و ابنیه ها آب فروکش نکرده، میزان تخریب این نقاط هم بایستی 

به رقم خسارت اضافه شود.
مقبلی اظهار کرد: در حال حاضر با استفاده از دستگاه های راهداری 
موجود در جنوب کرمان، مسیرهای آسیب دیده و تخریب شده به 
صورت موقت ترمیم، بازگشایی و زیر بار ترافیک قرار گرفته است.
وی گفت: با جدیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جنوب کرمان 
لیست و محل تخریب های سیالب جمع بندی شده و با همکاری 
سازمان مدیریت و پیگیری سازمان راهداری کشور به زودی تامین 
اعتبار الزم برای بازسازی اصولی و فنی محورهای خسارت دیده 

انجام و با انتخاب پیمانکار کار بازسازی محورها آغاز می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

فروش افزون بر ۲۳ میلیارد ریال کتاب در نمایشگاه کرمان

سیالب ۳۴۵ کیلومتر راه آسفالته جنوب کرمان را تخریب کرد
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عاداتی که سالمتی شما را به خطر می اندازد 
سرویس علم و سالمت کرمان امروز

مطالعات نشان داده است برخی از عادات غلط افراد موجب خمیدگی و 
آسیب به ستون فقرات می شود.

 به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان، ستون فقرات 
پیچیده ترین مفاصل در بدن ماست با این وجود تا زمانی که شروع به درد 
نکند، اهمیت چندانی به آن نمی دهیم؛ و بدون آنکه متوجه باشیم گاهی 
با عادات نامناسب خود آسیب جدی به این عضو مهم بدن وارد می کنیم.
که  است  اشاره شده  افراد  بیشتر  غلط  عادات  از  تعدادی  به  ادامه  در 

مستقیما ستون فقرات را نشانه می گیرد.
ورزشهاینادرستیکهدرطولروزانجاممیدهید

ورزش دارای مزایای سالمتی متعددی فراتر از کاهش وزن است، اما 
نوع تمرینی که انجام می دهید یا در بعضی موارد ورزش نکردن ممکن 
است استخوان های شما را شکننده کند. تحمل وزن باعث افزایش تراکم 

استخوان در ستون فقرات و سایر اعضای بدن می شود.
است  ممکن  سواری  دوچرخه  از جمله  محبوب،  تمرین های  از  برخی 
دوچرخه  آن  که طی  چرا  شود  گردن  ناحیه  در  مشکالتی  ایجاد  باعث 
سوار مجبور است برای مدت طوالنی به سمت جلو و پایین خم شود. از 
سوی دیگر ورزش نکردن هم به سادگی باعث تراکم استخوان با کاهش 

طول عمر می شود.
سیگارکشیدن

شاید جالب باشد بدانید که سیگار کشیدن عالوه بر برخی بیماری های 
نیز آسیب  فقرات شما  به ستون  استعمال دخانیات، می تواند  با  مرتبط 

برساند.
تأثیر  استخوان  روی  کشیدن  سیگار  که  نمی کنند  درک  مردم  بیشتر 
می گذارد و می تواند باعث دفع زودرس دیسک شود. استعمال دخانیات 
مواد  و جذب  آن می شود  و رطوبت  از گردش دیسک  باعث جلوگیری 

مغذی برای سالم ماندن دیسک ها را دشوار می کند.
بالشتک پوشانده شده است که  یا  با دیسک  ستون فقرات )مهره ها( 
استرس و شوک را در حین حرکت جذب می کند. بیماری دژنراسیون 

دیسک هنگامی رخ می دهد که دیسک ها خشک و نازک شده و یا ترک 
بردارند.

کاهشمصرفلبنیات
کلسیم برای سالمتی استخوان بسیار مهم است و لبنیات منبع مهمی 
از کلسیم است، اما اگر شما تحمل الکتوز را ندارید و به دلیل نفخ، اسهال 
و گاز که بعد از مصرف آن ها تجربه می کنید شیر، پنیر و ماست را کنار 

گذاشته اید، ممکن است استخوانهایتان آسیب ببیند.
اگر استخوان های شما نرم شود، منجر به فشار های دردناک در ناحیه 
ستون فقرات می شود. از دیگر منابع خوب لبنیات می توان به سبزیجات، 
ماهی هایی با استخوان های نرم مانند ساردین کنسرو شده و ماهی قزل 

آال و غذا های غنی از کلسیم اشاره کرد.
اگر ۵۰ ساله یا جوان تر هستید، روزانه ۱۰۰۰ میلی گرم لبنیات در روز 
به ۱۲۰۰  را  از ۵۰ سال هستید، میزان آن  بزرگتر  اگر  و  مصرف کنید 

میلی گرم برسانید.
بررسی کنید که آیا به اندازه کافی کلسیم دریافت می کنید. اگر اینگونه 

نیست، در مورد مکمل ها با پزشک خود صحبت کنید.
وضعیتبدنیشما

آیا تاکنون توجه کرده اید که چگونه تمرین کنندگان منظم یوگا خیلی 
به  است  ممکن  کمردرد  برای  یوگا  می رسد،  نظر  به  می نشینند؟  صاف 
اندازه درمان فیزیکی موثر باشد و برای بهبود وضعیت بدن شما بسیار 

عالی است.
باعث  می تواند  جاذبه  نیروی  سن،  افزایش  با  متخصصان،  گفته  به 
فشردگی ستون فقرات شود و وضعیت ضعیف بدن می تواند این مشکل 

را تشدید کرده و باعث شود تا ستون فقرات حتی بیشتر فشرده شود.
اعتیادبهتلفنهوشمند

گوشی  به  شما  اعتیاد  دهنده  نشان  می تواند  که  دارد  وجود  عالئمی 

گوشی  صفحه  به  که  هنگامی  متخصصان،  گفته  به  باشد.  همراهتان 
خود در حالت ایستاده به جلو نگاه می کنید، ستون فقرات فوقانی شما 
به فشردگی  به مرور زمان  قرار می گیرد که می تواند  در حالت خمیده 

دیسک های ستون فقرات منجر می شود.
میزکارشما

نشستن در یک میز با ارگونومی ضعیف باعث می شود که فشار کمتری 
به کمر وارد شده و باعث درد شود.

باشد.  موثر  پیاده روی می تواند  و  استراحت های مکرر  این شرایط  در 
در مورد شیوه صحیح اسکان در فضای کار با یک متخصص کاردرمانی 

صحبت کنید تا روش صحیح برای انجام حرکات گردنی را یاد بگیرید.
اعتیادبهنوشیدنقهوه

کافئین موجود در قهوه و نوشابه ممکن است جذب کلسیم را کاهش 
دهد، اگرچه مطالعاتی در مورد اینکه چه نوع تأثیری در تراکم استخوان 
و خطر شکستگی دارد می تواند متفاوت باشد. اطمینان حاصل کنید که 
به میزان کافی کلسیم از طریق رژیم غذایی یا مکمل ها دریافت می کنید.

داروهاییکهمصرفمیکنید
را  شما  استخوان های  است  ممکن  استروئید ها  مانند  دارو ها  برخی 
و  استخوان ها  بر  آن  تأثیر  باشد،  بیشتر  دارو  دوز  هرچه  کنند.  ضعیف 

ستون فقرات نیز بیشتر می شود.
از طرفی برخی دارو ها می توانند با پوکی استخوان ناشی از استروئید از 

جمله بیس فسفونات ها مقابله کنند.
تا ببینید که آیا  با پزشک خود صحبت کنید  در مورد دارو های خود 
آن ها بر تراکم استخوان شما تأثیر می گذارند و آیا برای برطرف کردن 

این اثرات می توانید اقداماتی را انجام دهید یا خیر.
ناتوانیدردرکاحساسواقعیتان

مطالعات نشان می دهد که اگر به خود اجازه ندهیم عصبانیت، غم و 
ترس طبیعی را در زندگی احساس کنیم، احتماالً درد جسمی و شرایطی 
ایمن  افزایش  برای  راه  بهترین  کرد.  خواهیم  تجربه  را  کمردرد  مانند 
آن  است که در  نگاری  روزنامه  برای  از روشی  استفاده  احساسات،  این 

احساسات واقعی شنیده می شود.
درست است، یک عمل ساده برای نوشتن مطالب به شما کمک می کند 

تا احساسات خود را ابراز کرده و فشار ناشی از آن را کم کنید.

یادداشت های 
گاه و بی گاه
عیب شرعی 

به روال همیشه در پارک با دوستان نشسته بودیم و گپ می زدیم. 
من هم آن روز رشته کالم را در دست گرفتم و گفتم حافظه ام 
دیگر کارایی ندارد و تقریبا همه چیز را فراموش می کنم. چشمهایم 
به خوبی نمی بیند، بوی غذا را احساس نمی کنم، دندان هم ندارم 
و با دندان مصنوعی از خوردن غذا و مزه آن هیچ نمی فهمم گه 
گاهی نفسم به تالطم می افتد و گره ای گلویم را می فشارد. قلبم 
صداهای اضافه می دهد و گویی حالی برای کار کردن ندارد.

دستهایم چنان می لرزد که قادر به گرفتن هیچ چیز نیستم. پاهایم 
دیگر توان راه رفتن ندارد و بعد از چند قدم مجبورم بایستم و نفسی 
تازه کنم هنوز در حال صحبت کردن بودم که یکی از دوستان 

کناری ام دست بر شانه ام زد و گفت پیری و هزار عیب شرعی.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در مدار
 شب...

از  برم  پناه می  بر تو  در تو نگاه می کنم 
آرزو  به  مدار شب  در  که  این  از  ام.  و خسته  سرد  اینکه 
نشسته ام. من تشنه  معجزه از نگاه روشن توأم. دور شدم 
در  من  آرزوی  همه  ای  ام.  غم جزیره  دل  در  زندگی  از 
دل خنده های تو می شود از سمت دلت به زندگی وصل 
شوم. در ساعتی سپیده تر عاشق سرمست شوم حاصل یک 
برای شکوفا  کند  می  تغییر  نسل شوم. جهان همچنان که 
ام  دلخوشی  هنوز  من  ولی  تازد  می  و  شکافد  می  شدن 
بهار  و  خزان  در  که  است  ای  نخورده  دست  های  باغ  به 
پوست  روی  را  بهار  که  باشی  باید  تو  دلگیرست.  تو  بی 
ردشدن  جرات  من  که  باشی  باید  تو  کنی.  نقاشی  باغچه 
از مرزهای تردید را داشته باشم. با نگاهت جهان در دلم 
و  انگار آفتاب همسفرم شده  می رقصد و زالل می شوم 
تکمیل  چیز  همه  و  است  کرده  خانه  چمدانم  در  مهتاب 
است. غرور لعنتی ام اجازه نمی دهد که صدایت کنم اما 
غرور نیست ترس از بی اعتنایی و خنده های مرموز است. 
می ترسم که سکوتت بشکند و آرامشت درهم بریزد. آن 
روز که از من گذشتی و رفتی نگاهت را در گوشه ی دلم 
می  نگاهم  روز  هر  که  کنم  می  حس  و  ام  کرده  نقاشی 
از  بازخواهی گشت غافل  نامعلوم  کنی و در یک ساعت 
اینکه فاصله ها زائیده زمان هستند و هر چه زمان بگذرد 
نسل  روز  یک  حتی  شد.  خواهد  بیشتر  دیوارها  ضخامت 
پنجره ها برای یک سالم کوچک منقرض خواهد شد اما 
هنوز از نگاه تو زندگی را می بینم که خواستن و نخواستن 

یا داشتن و نداشتن را تاب آورده ام.
من به رویای نگاهت زنده ام 

از هیاهوی لبت آکنده ام 
روزگارم را به نامت کرده ام 

پرشده از زندگی پرونده ام

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از هشدار دوباره وزارت بهداشت نسبت به شیوع آنفلوآنزا H1N1  در موج سوم این بیماری؛

»B« روی موج آنفلوآنزا  این بار نوع

هر سال و با آمدن فصل سرما به خصوص در سه ماهه 
که  شود  می  هایی  بیماری  از  یکی  آنفلوانزا  پاییز  فصل 
در ایران شیوع پیدا می کند. البته این بیماری در ماه 
های سردتر سال مانند آذر و دی به اوج خود می رسد. 
بیماری  این  میر  و  مرگ  درباره  آمارهایی  هم  سال  هر 
واگیردار در کشور ارائه می شود اما آنچه از شواهد بر می 
آید  بیماری آنفلوانزای امسال هم زودتر از موعد مقرر 

شروع شد و هم بیشتر از سال های قبل جان ستاند. 
اکنون که وارد بهمن ماه می شویم  باز نگرانی ها از 
شیوع مجدد آنفلوانزا در کشور شدت گرفته است. چرا 
که پیش از این مسئوالن نسبت  به شیوع مجدد و موج 
همین  در  بودند.   داده   هشدار  ایران  در  آنفلوانزا  سوم 
مطالعه  قابل  ادامه   در  که  شده  تهیه  گزارشی  زمینه 

است.
شیوع دوباره آنفلوآنزا

شیوع  گویند؛  می  بهداشتی  کارشناسان  از  بسیاری 
آن  است.  عادی  زمستان  و  پاییز  فصول  در  آنفلوانزا 
هم تنها به یک دلیل و آن هم النه کردن هوای سرد 
هوای  در  انفلوانزا  ویروس  که  چرا  است  فصل  این  در 
دهد.  می  ادامه  خود  زندگی  به  بهتر  خشک  و  سرد 
حاد  بیماری  یک   عنوان  به  آن   از  که  بیماری  این  
عفونی هم یاد می کنند ممکن است آنقدر به سیستم 
خود ایمنی فرد درگیر آسیب وارد کند که جان فرد 
را هم بگیرد. به همین دلیل است که تا اسم ویروس  
آنفلوانزا می آید  بسیاری وحشت می کنند. عده ای 
هم  به توصیه ها ی کارشناسان بهداشتی گوش داده و 
در زمان مقرر نسبت  به واکسینه کردن خود در برابر 

این  بیماری اقدام می کنند.
هشداردوبارهوزارتبهداشت

وزارت بهداشت نسبت به شیوع دوباره آنفلوانزا طی 
مرکز  رییس  باره  این   در  داد.  هشدار  آینده  روزهای 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با تشریح 
مشخصه های نوعB ویروس آنفلوانزابا تاکید بر این که 

این ویروس هنوز به حالت همه گیر در نیامده است، 
آینده  های  هفته  طی  دهیم  می  احتمال  که   گفت 

موارد ابتال  به بیماری افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدمهدی گویا رئیس مرکز 
درمان  بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت 
موج  درباره  اخباری  به  واکنش  در  پزشکی  آموزش  و 
داد:  توضیح   B نوع ویروس  با  فصلی  آنفلوآنزای  دوم 
زمانی که صحبت از موج آنفلوآنزا می کنیم، منظورمان 
نوع ویروس است. همان طور که قبال هم متذکر شده 
پیش،  ماه  دو  طی  بیماری  این  اول  موج  در  بودیم، 
اکنون  اما  بود   H1N1 نوع  آنفلوآنزا  غالب  ویروس 

موارد مشاهده شده ویروس آنفلوآنزا از نوع B است.
هنوز  ویروس  این   B نوع  البته  کرد:  تاکید  وی 
را  احتمال  این  اما  است  درنیامده  همه گیر  حالت  به 
بیماری  موارد  آینده  هفته های  طی  که  می دهیم 

افزایش پیدا کند و تاکید می شود که فعال این اتفاق 
رخ نداده است.

آنفلوآنزا  ویروس   B نوع  مشخصه های  درباره  گویا 
گفت: نوع B این ویروس قدری خفیف تر بوده و مرگ 
و میر آن نیز کمتر است. در هفته گذشته نیز حدود 
کشور  سراسر  در  را  آنفلوآنزا  به  مشکوک  مورد   ۵۰۰
به  مربوط  مورد   ۲۴ تعداد  این  از  که  کردیم  بررسی 
ویروس نوع B بوده و در بیمارستان بستری و درمان 

شده اند.
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت در عین حال تاکید کرد: برای ارائه خدمات 
در مورد این نوع از ویروس آنفلوآنزا نیز آمادگی کامل 
در سراسر کشور وجود دارد و دارو هم به میزان کافی 

تامین شده است.
وی تاکید کرد: موج اول آنفلوآنزا که موج سنگینی 

بود، به پایان رسیده و قطعا اگر موج دیگری در راه 
کمتر  مبتالیان  تعداد  هم  و  است  خفیف تر  هم  باشد، 

خواهد بود.
هشدار دامپزشکی کرمان

می  استان  دامپزشکی  کل  مدیر  زمینه  همین   در 
های  استان  در  واکسیناسیون  انجام  رغم  به  گوید:  
استان  برخی  در  پرندگان  آنفلوانزای  بیماری  پرخطر، 

ها وجود دارد
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  حسین رشیدی 
کمیته  نشست  در  کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
خطر  زنگ  اعالم  با  استان  طیور  بیماری های  فنی 
با  و  استان  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری 
بیماری  زمینه  در  استان  بهره برداران  اینکه  بر  تأکید 
عنوان  شوند،  هوشیارتر  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
کرد: خسارات اقتصادی بیماری نیوکاسل نیز کمتر از 
آنفلوآنزا نیست و بیماری سالمونالی متحرک طیور نیز 

از منظر بهداشت عمومی قابل توجه است.
علیه  طیور  واکسیناسیون  پیشنهاد  خصوص  در  وی 
استان  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری 
افزود: با بررسی دستورالعمل های جامع و استفاده از 
راهکار های صاحب نظران طیور و در نظر گرفتن تمام 

محدودیت ها، در این رابطه تصمیم گیری می شود.
رشیدی گفت: در صورت بروز بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در استان های مجاور، اقدامات قرنطینه ای 
مبادی  در  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  اداره  توسط 

ورودی استان برقرار خواهد شد.
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
یکی از دغدغه های جدی ما مرغداری های فاقد مجوز 
ممیزی  و  ساماندهی  کارگروه  کرد:  خاطرنشان  است، 
است  الزم  و  شده  تشکیل  مجوز  فاقد  مرغداری های 

تعاونی و اتحادیه ها همکاری الزم را داشته باشند.
سخنآخر

شده  تر  تهاجمی  امسال  آنفلوانزای  ویروس  اگرچه 
مردم  نگرانی  گونه  هر  از  قبل  است   بهتر  اما  است 
آرامش خود را حفظ کرده و توصیه های بهداشتی را 
همواره مد نظر داشته  باشند و نسبت به شستشوی 
مداوم دست های خود حساسیت و وسواس بیشتری به 
خرج دهند تا انشاهلل  با یک عزم واراده ملی نسبت  به 
رعایت بهداشت  فردی همگی به سالمت از موج آخر 

آنفلوانزای امسال عبور کنیم.

   اکنون که وارد بهمن ماه می شویم باز نگرانی ها از شیوع مجدد آنفلوآنزا در کشور 
شدت گرفته است. چرا که پیش از این مسئوالن نسبت به شیوع مجدد و موج دوم و 
سوم آنفلوآنزا در ایران هشدار داده بودند، هشدارهایی که بی توجهی به آن جان چند 
صد کرمانی را گرفت. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در این 
باره می گوید: در موج اول این بیماری طی دو ماه پیش، ویروس غالب آنفلوآنزا نوع 
H1N1 بود اما اکنون موارد مشاهده شده ویروس آنفلوآنزا از نوع B است و نیاز به 

توجه بیشتری دارد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

نوشتاری در باره نیما و ویژگی های شعر او
سرویس ادبی کرمان امروز 

نامه و نقد و نظر  آثار نیما درقالب اشعار،داستان،نمایش 
ارائه شده است. دراین مقاله با تعدادی از ویژگی های شعر 
از  از نظر قالب و چه  نیما آشنا می شویم. این شاعر، چه 
نظر محتوا و درونمایه، تحول شگرفی در شعر معاصر ایران 
و همگام  را همراه  زیادی  تدریج شاعران  به  ایجاد کردکه 

خود ساخت .
مقاله حاضر برآن است تا در ابتدا مختصراً به شرح احوال 
نیما بپردازد و همچنین به تقسیم بندی آثار او اقدام کند. 
ایران،  بزرگ  و  سترگ  شاعر  این  اشعار  به  نگاه  با  سپس 
قدمی هرچند کوچک در زمینه شناخت ویژگی های اشعار 
اوبردارد. در این میان با ذکر خصوصیات سروده های او از 
قبیل جامعه گرایی و طبیعت دوستی ، نگاه و نگرش تازه، 
زبان و صورخیال و … موجبات و اسباب شناخت شعر نیما 

را فراهم کند.
سال  در  یوشیج،  نیما  به  اسفندیاری،معروف  علی 
۱۲۷۶هجری - شمسی در دهکده یوش از توابع شهرستان 
نور مازندران به دنیا آمد. اوپسر بزرگ ابراهیم نوری است 
از دیرزمانی دراین  به گرجی های متواری  ازطرف جده  و 
ده  آخوند  نزد  را  نوشتن  و  خواندن  او  رسد.  می  سرزمین 
فرا می گیرد. دوازده ساله است که همراه خانواده اش به 
 _ _ الدبن  برادرکوچکترش  آید.سپس همپای  تهران می 
به مدرسه ی کاتولیک سن لویی می رود. نیما دراین دوره 
به نقل از خودش ، هنر او خوب پریدن و با رفیقش حسین 
پژمان فراراز محوطه مدرسه است.اما بعدها در مدرسه به 
، نظام وفا در خط شعر گفتن  تشویق معلم خوشرفتارش 

می افتد.
ابتدا به سبک خراسانی است. آشنایی  سروده هایش در 
او با زبان خارجی- فرانسه- راه تازه ای را پیش پایش می 
از  پس  نو،  راه  دراین  او  کوشش  و  کاوش  ی  گذارد.ثمره 
می  آنجا  به   ، دلدادگی  دوران  گذران  و  مدرسه  از  دوری 
افسانه دیده می شود و بخشی  انجامد که در منظومه ی 
از این شعر در روزنامه دوست شهیدش – میرزاده عشقی- 
چاپ می شود.او شعر افسانه را به استاد باوفایش نظام وفا 

تقدیم می کند.
قالب  در  را  شعربلندش  ۱۲۹۹اولین  ماه  اسفند  در  نیما 
اشعار  باره  در  او  سراید.  می  پریده(  رنگ  )قصه  مثنوی 

آزادش چنین نقل می کند:
»در اشعار آزاد من ، وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته 
می شوند. کوتاه و بلند شدن مصراع ها در آنها ، بنا برهوس 
اعتقاد  نظمی  به  هم  نظمی  بی  برای  نیست.من  فانتزی  و 
دارم. هرکلمه من از روی قاعده دقیق ، به کلمه دیگر می 
آن  غیر  از  دشوارتر  من،  برای  سرودن  آزاد  شعر  چسبد. 

است.« ) تا صبح دمان،همایش علمی و…، ص ۲۱(
مایه اصلی اشعاراو رنج است. شاعر واقعی باید آن مایه را 
داشته باشد. چنان که خود می گوید:»من برای رنج خود 
شعر می گویم.فرم و کلمات و وزن و قافیه در همه وقت، 
برای من ابزارهایی بوده اند که مجبور به عوض کردن آنها 
بوده ام تا با رنج من و دیگران بهتر سازگار باشد.«)همان 

منبع ، ص ۲۱(
تحریریه  هیئت  در  ازعضویت  سال۱۳۱۷پس  از  نیما 
خود  ازدوستان  برخی  حمایت  با  موسیقی  مجله 
نظیرصادق هدایت اشعارش را مرتبا منتشر می کند.او با 
انتشاراشعارویژه و خاص خود با مخالفت بسیاری از سوی 
این و آن مواجه می شود.به همین دلیل در مورد سروده 
عالم  در  هایش می گوید:»برای کسانی که حواس جمع 

شاعری ندارند، مبهم است.«)منبع پیشین ، ص۲۲(
مازندرانی  طبری  ــ  خود  مادری  زبان  به  اشعاری  نیما 

ــ به نام “روجا” هم دارد. درکنار همه اینها از او داستان 
ها ی منظوم و منثور و نقد و نظرهای بسیار سودمندی 
شناسنامه  صدور  ۱۳۰۴هنگام  سال  در  برجاست.  نیز 
ها،نیما که تا آن روزگار به علی اسفندیاری شهرت داشت 
،شناسنامه اش را با عنوان نیما خان یوشیج دریافت می 
که:»علی  است  باور  براین  طباطبایی  محیط  استاد  کند. 
نوری گویا درآغاز شاعری می خواست مانی تخلص کند و 
بعد به قلب مانی که نیما باشد ، اکتفا کرد.«)شرح زندگانی 
شاعران بزرگ ،گروه نویسندگان ، ص ۲۱( نیما در سال 
این  و ماحصل  ازدواج می کند  عالیه جهانگیری  ۱۳۰۵با 

ازدواج پسری به نام “شراگیم یوشیج ” است.
آثار نیما:

آثارنیما شامل اشعا ر، داستان ها ، نمایش نامه ها و نقد 
و نظر های اوست.

الف( اشعار:آب در خوابگه مورچگان ، افسانه ، حکایت و 
خانواده سرباز، ماخ اوال ، مانلی و…

در  توکایی  ها،  پرنده  و  آهو   ، مرقدآقا  ها:  داستان  ب( 
قفس …

ج( نمایشنامه: کفش حضرت غلمان
و  شعر  درباره ی   ، همسایه  حرفهای   : نظرها  و  نقد  د( 

شاعری ، ارزش احساسات
جهان  از  ۱۳۳۸چشم  سال  در  نوری  نوپرداز  شاعر  این 
فرو می بندد و پس از گذشت سالها پیکر او از تهران به 
روستای یوش منتقل و در خانه پدری اش به خاک سپرده 

می شود.
او  نگرش  و  نیما  شعر  های  ویژگی  به  پرداختن  از  قبل 
راجع به مقوله شعر، باید افزود که عمده ترین کار نیما در 
قلمروشعر آن است که در الگوهای قراردادی و سنتی شعر 
تزلزلی چشمگیر و توجه برانگیز ایجاد کردکه برخی از آنها 
عبارتنداز : »کالم موزون ، مقفی و متساوی ، زبان ادبی 
رایج ، قالب شعری معین و مشخص، معنای از پیش تعیین 

شده.« ) ادبیات معاصر ایران ، روزبه ، ص ۷۰ (
ویژگی  به  یوشیج  نیما  های  درسروده  تعمق  و  تامل  با 
هایی برمی خوریم که تعدادی از آنها ممکن است با شاعران 
دیگرمشترک و تعدادی نیز متفاوت باشند. ما براین اندیشه 
از  نظر  صرف   ، شعرنیما  های  ویژگی  به  دراینجا  که  ایم 

وجوه اشتراک یا افتراق با دیگرشاعران بپردازیم.
-۱ قالب شعر : قادر ابداعی نیما را که می توان قالب آزاد 
یا نیمایی خواند،درقالب های تکامل یافته ی شعر اخوان 
می توان جست. اشعار نیما را از لحاظ قالب به سه دسته 

تقسیم می کنند:
الف( قالب سنتی مانند رباعیات ، مثنوی و قطعات او

ب( قالب نیمه سنتی : ای شب ، محبس، خارکن
ج ( نیمایی : مهتاب ، داروگ ، درشب سرد زمستان

این  با  است.  عروضی  نیما  شعر  وزن   : شعر  وزن   –  ۲
تفاوت که با عدم تساوی طولی مصراعها مواجهیم.

۳ – قافیه شعر: قافیه در شعر او همانند اشعار کالسیک 
وسنتی قدیم نیست. لذا »نیما هرجا احساس می کند از 
نظر آوایی و معنایی به وجود قافیه نیازهست،آن را  به کار 
می برد.«)جریان های شعری معاصر، حسین پورچافی،ص 

)۲۳۸
۴ – بند ، واحد شعر : اشعار نیما ازچند بند تشکیل می 
شود که گاه با قافیه ها این بندها به هم گره می خورند .

۵ – به کار گیری واژه های محلی و بومی مازندرانی : 
داروگ ، سیولیشه ،میم رز ، چماز ،پلم ، اوجا ، لرگ.

۶ – طبیعت گرایی در شعر نیما : با رجوع به اشعار نیما 
کند،  می  نظر  جلب  همه  از  بیش  که  عنصری  نخستین 
در  نیما  شعر  سبب  همین  است.به  آن  مظاهر  و  طبیعت 
حکم آیینه ای است که تمام عناصر و پدیده های زندگی 
شمالی در آن تجلی می یابد.و درآن به قول استاد شفیعی 

کدکنی:»صبغه اقلیمی یا رنگ محلی« را می توان احساس 
کرد.

مسئولیت  و  متعهد  شاعر  نیما   : نیما  گرایی  جامعه   ۷-
پذیری است. اشعار او صحت مدعای فوق را تایید می کند. 
»شعر نیما شعری است متعهدانه و ملتزم .دراشعار او نوعی 
رسالت و مسئولیت اجتماعی و سیاسی در قبال مردم و 
ازاین نظر نیما   . درد و رنج های آنان به چشم می خورد 
است.«  )جریان های  معاصر  شاعران  از  بسیاری  الگوی 

شعری معا صر، حسین پورچافی ، ص۲۳۹(
۸ – زبان شعر نیما: زبان او در بعضی اشعار با توجه به 
این که از الفاظی چون لمیدن و قاپیدن استفاده می کند، 
ساده و عامیانه به نظر می رسد، اما در بعضی شعرها زبانی 
پیچیده و مبهم دارد که »دربرخی موارد از نظر صرفی و 
نحوی از زبان هنجار و معیار فاصله می گیرد و همین امر 
، فهم برخی اشعار او را دچار مشکل کرده است.« ) همان 

منبع ، حسین پورچافی ، ص ۲۳۹(.
جای  جای  در  نثری  منطق  »نوعی  او  شعر  در  البته 
جمله  وزن،این  حفظ  سبب  به  اما  شود  می  دیده  آنها 
با  گاه  گاه  و  است  شده  پیش  و  پس   ، نثرگونه  های 
شناسی  است.«)سبک  درآمیخته  عامیانه  تعبیرات  بعضی 

شعرپارسی ، غالمرضایی ، ص ۲۶۸(.
اشعاراو  های  ویژگی  از  یکی   : نیما  شعر  در  ابهام   –  ۹
کاری  پنهان   ، »مقصود  است.  آن  ابهام  و  بودن  دیریاب 
تعمدی و هنری است که خاستگاه آن در خالقیت شاعر 
می  کار  به  خود  شعری  بیان  در  او  که  است  تنوعاتی  و 
و  تامل   ، به کشف  را  خواننده   ، آن  ازطریق  شاعر  گیرد. 
لذت هنری می رساند.چنین ابهامی ، شعر را از سطح به 
عمق کشانده و می تواند خواننده آن را به فضای تازه ای 
از احساس و تفکر و تداعی ببرد.« ) تاملی در ادبیات امروز، 

باقی نژاد،ص۷۲(
نیما  »شعر   : هستی  به  نیما  تازه  نگرش  و  نگاه   –  ۱۰
شعری است متفکرانه ، عمیق و فلسفی ، توام با ژرفکاوی 
حسین   ، معاصر  شعری  های  )جریان  بینی«.  روشن  و 

پورچافی ، ص ۲۳۹(
۱۱ – زبان سمبلیک و نمادین نیما : از آنجا که اشعار 
است،فهم  ابداعی  و  مبتکرانه  نماد  انواع  دربردارنده  نیما 
دقیق و درست اشعار او منوط به درک و دریافت نمادهای 
رمزی،  وبیانی  سمبلیک  زبان  به  توسل  با  او  آنهاست. 
موضوعات اجتماعی و سیاسی عصر خود را بیان می کند 
و مورد انتقاد قرار می دهد. »نیما نخستین کسی است که 
در شعرفارسی، بیان سمبلیک را به معنای واقعی و تعریف 
 ، طرح  بی  ای  است.«)آیینه  بسسته  کار  به  آن  ی  شده 

جلیلی،ص ۶۱(
زبان شعرنیما   : گونگی  داستان  و  روایی  رویکرد   –  ۱۲
همراه  نقالی  و  روایت  با  بودن  تمثیلی  و  رمزی  بر  عالوه 
به  خویش  شعری  زبان  تکوین  مسیر  در  »نیما  است. 
ترکیبی از بیان کنایی، سمبلیک ، وصفی و روایی دست 

یافت.« )تاملی در ادبیات امروز ، باقی نژاد ، ص ۷۲ (.
لذا نیما در سروده هایش به ادبیات نمایشی و دراماتیک 

توجه می کند.
۱۳ – باستانگرایی درشعرنیما : همانگونه که در پیشانی 
این مقاله اشاره کردیم، نیما در ابتدا تابع سبک خراسانی 
است و حتی در قالب های نو نیز شاهد ویژگی های این 
سبک هستیم . به کارگیری واژه های کهنه ، استفاده از دو 
حرف اضافه برای یک متمم ، فاصله انداختن بین مضاف و 
مضاف الیه ضمیر به شیوه قدما ، کاربرد اشباع شده ساکن 

به جای کسره اضافه و…
۱۴ – استفاده از آواها و صداها در شعر نیما:به کارگیری 

و  بدعتگری  نوعی  نیما  برای  شعر  در  آواها  و  ها  صوت 
به  نیما  که  هایی  »اسم صوت  رود.  می  به شمار  نوآوری 
به دودسته می توان تقسیم نمود. دسته  کار بسته است 
نخست صدای پدیده هایی چون سنگ و ساعت ، برگ و 
اشیاء مختلف است که هریک به گونه ای و برای مقصودی 
. دسته  ، هوهو  اند: گمب و گمب  یافته  راه  در شعر وی 
ی دیگر صداهای جانداران و پرندگان گوناگونی است که 
نیما از نزدیک آنها را مشاهده نموده و صدایشان را شنیده 
است: قوقولی قو ، دودوک دوکا ، چوک چوک«.) آیینه ای 

بی طرح ، جلیلی ، ص ۸۷-۸۹(
با  تازه  : صورت های خیال  نیما  – صورخیال شعر   ۱۵
در  نیست.اگر  کم  نیما  شعرهای  در  جدید  های  برداشت 
 – باشیم ،»تشخیص  او کند و کاوی داشته  سروده های 
جان بخشی – جایگاهی عمده دارد. آن چنان که عنصری 
از طبیعت را گاه همچون خود می پندارد و او را درانجام 
کار  شریک  یا  کند  می  تصویر  خود  همانند  عملی  دادن 
های  ترکیب  او  شعر  در  براین،  عالوه  سازد.  می  خویش 
 ، صدا  رگهای  شود:  می  دیده  نیز  استعاری  و  تشبیهی 
…«) سبک  استخوان آرزو، عطسه شب ، ساحل آشوب 
بر  عالوه   .)۲۷۱ ص   ، غالمرضایی   ، شعرپارسی  شناسی 
 ، ابتکاری  و  ابداعی  کنایات  ،با  استعارات  انواع  و  تشبیه 

تمثیل ها ، تلمیحات بومی و …نیز روبرو هستیم.
۱۶ – آفرینش واژه ها و ترکیبات نو: شاعر نکته یاب و 
نوجویی  دنبال  به  در شعر  که  آنجا  از  نیما  مانند  نوبینی 
تالش  خود  مقصود  عمیق  و  دقیق  بیان  برای  است،طبعاً 
رو  این  از  نو خلق کند.  ترکیباتی  و  ها  واژه  می کند که 
در سروده های او با واژه های جدید و خوش تراشی نظیر 
می  موجه  آرا  دوزخ   ، آرا  نازک   ، ناک  ، خنده  بیمارناک 
شویم که در این باره دکتر حقوقی در کتاب شعر زمان ما 
۵)نیما یوشیج( به طور دقیق و مشبع به آن پرداخته است.
۱۷ – کاربرد تکرار در قالب مصرع آرایی و بندآرایی : در 
 ، بند  یا یک  نیما یک مصراع  از اشعار  تعداد چشمگیری 
در آغاز و انجام شعر تکرار می شود که این شگرد ، حالتی 
آی   : مانند  دهد.شعرهایی  می  شعرها  به  گردنده  و  دوار 
آدمها ، تو را من چشم در راهم ، در شب سرد زمستانی ، 

هنگام که گریه می دهد ساز٫
: تحول و دگرگونی  نیما  – هنجار گریزی در شعر   ۱۸
در شعر نیما محدود به قالب شعر نیست، بلکه همه انواع 
دگرگونی در شعر او به چشم می خورد. او برای آنکه بتواند 
بر اندام فکر و اندیشه نو ، لباسی جالب و جاذب و نظرگیر 
بپوشاند، از هرگونه تمهیدات و امکاناتی استفاده می کند. 
او محسوب  زبانی  امکانات  این  از  یکی  لذا هنجارگریزی، 
می شود. مهم ترین هنجارگریزی های زبانی در شعر نیما 

به قرار زیر است:
الف ( هنجارگریزی های ناشی از کشف و شهود شاعر

ب ( هنجارگریزی ناشی از تعلق ذوقی و سبکی نیما به 
بسیاری از سنت های زبانی سبک کالسیک

ج ( هنجارگریزی های ناشی از حضور اشیاء و طبیعت 
پیرامون شاعر

و  محاوره  زبان  تاثیر  از  ناشی  های  هنجارگریزی   ) د 
طبیعت نثر است.

زبانی  هنجارگریزی  های  گونه  ترین  مهم  به  نگاهی   (
نیما ، عزیزی فر، نیک منش ، فصلنامه علمی و…دانشگاه 

الزهرا،سال ششم ، شماره ۱۰، بهار۹۳(
قبیل:  از  مواردی  به  گفته،  پیش  های  ویژگی  بر  عالوه 
جمالت  از  چشمگیر  ،استفاده  بومی  و  محلی  تلمیحات 
معترضه ، به کارگیری اضافات مقلوب ، توجه به شعریت 
کالم ، توجه به گستره خیال ، فشردگی و ایجاز کالم اشاره 

کرد.
منبع: روزنامه اطالعات
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت سی و سوم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
بانوان  و  شاعر  نویسنده،  شماری  از  قبل  قسمت  در 
می  قسمت  این  در  نوشتیم.  ایران  تاریخ  در  تاثیرگذار 
دیگر  با  متفاوت  و  تاثیرگذار  بانوان  از  یکی  به  پردازیم 
بانوان از دیار کریمان. این بانو در سال 1311 در شهر 
دبیرستان  و  ابتدایی  تحصیل  دوران  متولد شد.  کرمان 
تحصیل  ادامه  برای  و  برده  پایان  به  در همین شهر  را 
از  او  است.  فرانسه سفر کرده  به کشور  تئاتر  در رشته 
کودکی به شعر و ادبیات ایران زمین بسیار عالقه مند 
بود. ولی عشق به هنر تئاتر و بازیگری گویا در خون و 
پوست این فرهیخته جریان داشت به طوریکه در همان 
سن کودکی در تئاتر بازی کرد و پس از دریافت دیپلم 
برای تحصیل در رشته سینما و کارگردانی تئاتر راهی 
کشور فرانسه شد و در شهر پاریس مشغول به تحصیل 
گردید و هم زمان کارهای فیلم سازی را نیز شروع کرد 
اثر هنری او که در دوره دانشجویی انجام داد  و اولین 
فیلم کوتاهی بود از رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری 
که بعد از ساختن و ارائه، عنوان بهترین فیلم دانشجویی 

فرانسه را در آن زمان کسب کرد.
سال  در  خود  تحصیالت  پایان  از  بعد  صابری  پری 
1342 به ایران بازگشت و به همراه استاد بزرگ تئاتر 
بنیان  را  پازارگاد  تئاتر  گروه  سمندریان  حمید  ایران 
گذاری نمود. پری صابری مدت ده سال ریاست بخش 
فوق برنامه دانشگاه تهران را برعهده داشت و یکی دیگر 
از اقدامات مهم و بزرگ او پایه گذاری تاالر مولوی تهران 
بود. در ضمن مسئولیت اداره فوق برنامه دانشگاه را قبول 
کرد و خود او هم در رشته کارگردانی و بازیگری در تئاتر 
مولوی به فعالیت پرداخت و هم چنین ترجمه و طراحی 

صحنه را نیز خودش انجام می داد. او سال ها نیز کار 
نگارش و فیلمنامه نویسی برای تئاتر را برعهده داشت و 
برای خلق بسیاری از آثارش از نوشته ها و متون کهن 
ادبیات کالسیک ایران بهره می گرفت و در این رشته 
سبکی را در ایران پایه گذاری کرد و در ادبیات نمایشی 
ایران و جهان به آن سبک )ترامالوژی( می گویند که به 
معنی ارائه خوانشی نو از آثار کالسیک ماندگار است. از 
جمله این آثار ماندنی می توان به ایرانی: لیلی و مجنون، 
رستم و اسفندیار، شمس پرنده، یوسف و زلیخا، هفت 
شهر عشق عطار نیشابوری و .... اشاره کرد. پری صابری 
بعد از اینکه از فرانسه به ایران بازگشت  توسط ابراهیم 
از  بعضی   با  بود  او  خانوادگی  آشنایان  از  که  گلستان 
از  که  آشنا شد  زمان  آن  بزرگ  نویسندگان  و  شاعران 
به فروغ فرخزاد و سهراب سپهری  توان  آن جمله می 
اشاره کرد و آثاری را بر مبنای زندگی آنها ساخت. آثار 
ایران  او عالوه بر استقبال گسترده مخاطبان در داخل 
اندرکاران  توجه دست  مورد  نیز  در سطح جهان  حتی 
هنر قرار گرفت و جوایز بسیار زیاد و مختلفی را کسب 
کرده است که می توان به کسب نشان سازمان فرهنگ 
و آموزش ملل متحد )یونسکو( و دریافت نشان شوالیه 
فرهنگ و هنر کشور فرانسه اشاره کرد و کمتر هنرمندی 
در جهان موفق به دریافت این جوایز و نشانها شده است. 
می توان گفت با وجودی که پری صابری سنگین ترین 
کار هنری را در ایران برگزیده بود آن هم هنری مانند 
تئاتر که تماشاچیان خاص خود را دارد و غیر از محدوده 
ای که دارد خیلی کم در بین اقشار جامعه مطرح می 
شود او آنچنان درخشید که نه تنها در ایران بلکه چهره 
و  نظر  عنوان صاحب  به  دنیا  در  و  المللی شد  بین  ای 

سبک مطرح شده است.
به  است.  چیزی  چه  در  صابری  پری  موفقیت  علت 
نظر من یکی از موثرترین ویژگی های شخصیتی پری 
جسارت او می باشد که در حد  اعال دارد او در بسیاری 
بسیار  داده است  انجام  تاکنون  فرهنگی که  از کارهای 
و  است  ظاهر شده  از شکست  هراس  بدون  و  پرقدرت 
کارهای بزرگی را ارائه نموده است و همیشه به عنوان 
اولین فرد و متفاوت از دیگران عمل کرده و این شجاعت 
از خصوصیت های او بوده است. از جمله همین که او 

ایران  ادبیات  تاریخ  ماندگار  و  آثار کالسیک  از  توانسته 
خوانشی جدید ارائه دهد و با تلفیق عناصری مانند آواز، 
ارائه  ای  به گونه  را  آثار  این   ... و  زنده، رقص  موسیقی 
دهد که مورد توجه و پسند مخاطبان خاص و عام قرار 

بگیرد و کاری بوده بی نظیر.
یکی دیگر از ویژگی هایی که در تمام انسانهای موفق 
به  را  کارشان  که  است  این  باشد  می  مشترک  جهان 
آن  وجودشان  تمام  با  و  بدارند  دوست  عاشقانه  شکلی 
را حس کنند که پری صابری هم این ویژگی ها را در 
حد اعال داشته است حتی اگر بگوییم که کمی هم در 
این مورد افراط می کرده گزاف نگفته ایم. در مصاحبه 
ای که انجام داده از او سئوال شده که در موقع بازی در 
تئاتر چه حالی داری؟ که چنین پاسخ داد:» وقتی من 
روی سن تئاتر هستم احساس می کنم که زنده هستم و 
وقتی روی سن نیستم این حس را دارم که دیگر به آخر 
دنیا رسیده ام. این احساس را از همان لحظه اول شروع 
بی  بنابراین  ام.«  داشته  بیش  و  امروز کم  به  تا  کار  به 
خود نیست که دوستداران و طرفدارانش آثار و نوشته 
با وجود همه مشکالت و   از نیم قرن  او که بیش  های 
کمبودها ارائه داده است مدتی قبل او را طی مراسمی 
های  چهره  مراسم  این  در  و  اند  داده  قرار  نقد  مورد 
اعتماد،  بنی  ازجمله رخشان  مختلف فرهنگی و هنری 
جوادی  سید  حاج  آموزگار،  ژاله  دکتر  سینایی،  خسرو 
ژاله  دکتر  اند.  داشته  حضور  جامعی  مسجد  احمد  و 
آموزگار در این مراسم در مورد پری صابری سخنرانی 
کرد و با مطرح کردن خصوصیات پری توصیفی دقیق از 
شخصیت این بانوی فرهیخته ارائه نمود. پری صابری با 
وجود همه لیاقت هایی که در او دیده ایم بانویی هست 
بسیار آرام، مهربان، خوش قلب، صبور و بردبار که هیچ 
گاه موفقیت های او چه در زمینه نوشتاری، کارگردانی، 
المللی و اهدا نشان  بازیگری و حتی کسب جوایز بین 
خودخواهی  و  غرور  دچار  را  او  فرانسه  کشور  شوالیه 
های  با خصوصیت  مهربان  بانوی  همان  و  است  نکرده 
و  است  برابر مشکالت  در  استقامت  و  که صبر  کویری 
خاص همه کویرنشینان کشور ما می باشد را داراست. 
همت و سخت کوشی و تحمل او در شرایط نامساعد و 
نامطلوب که در شرایط غیرعادی هم می توانست مانند 

خود  منزل  گوشه  در  زمان  این  در  همکاران  از  خیلی 
و  بنویسد  نمایشنامه  و  کتاب  و  بخواند  کتاب  بنشیند، 
منتظر دگرگونی بماند و راهی بی خطر و کم تالش را 
برگزیند. در حالیکه محبوب هنرشناسان است خود را 
در حاشیه امنی قرار دهد. اما او با این کار مخالف بود و 
در شرایطی پرتنش با عزمی زنانه پا به میدان گذاشت 
و البته در این مسیر به شرایط ناگواری گردن نهاده که 
از تحمل خیلی ها خارج بوده و کار این هنرمند عزیز 
و  با مناسبت  او در هر زمان چه  بوده است.  کارستانی 
اثر  خلق  به  گوناگون  فشارهای  وزیر  مناسبت  بی  چه 
معموال  هنری  و  ادبی  شاهکارهای  که  چرا  پردازد  می 
در شرایط نامناسب خلق می شوند. از دیگر خصوصیات 
برای درخواست مخاطبانش  این است که  پری صابری 
ارزش زیادی قائل است. او می گوید به عنوان کارگردان 
بلکه  داشت  نظر  در  را  بازیگران  حرکات  باید  فقط  نه 
باید در  العمل تماشاگران را هم  حتی تحرک و عکس 
نظر داشته باشیم. من معتقدم که با ترکیب این دو به 
تکثر  و  تنوع  بر  او  البته  رسیم  دلخواه خود می  نتیجه 
در فعالیت های هنری و وجود سلیقه های مختلف نیز 
اعتقاد زیادی دارد و در این مورد هم نظر جالبی دارد. 
که  روید  می  ای  باغچه  کنار  در  شما  وقتی  گوید  می 
گل  هم  و  سرخ  گل  هم  هست  بنفشه  گل  هم  آن  در 
آفتابگردان هر کدام از این گل ها جلوه خاص خودشان 
را دارند ولی این ها در کنار هم به زیبایی یک باغچه 
این  بازیگری  و  تئاتر  هنر  معتقدم  کند. من  کمک می 
خاصیت را دارد و بازتاب درون آدم هاست اما در شکل 
آدمها  درون  که  است  نمایشی  تئاتر  هنر  متفاوت  های 
تمام  با  که  مشخص  و  معین  محدود،  زمان  یک  در  را 
وجودشان بیان می کنند اما در بیان روی صحنه تئاتر 
البته کار  با دیگران متفاوت است  یا در نوشته هایش 
بسیار مشکل است. هنرمند روی سن با تمام وجودش 
با مخاطب که روبروی او نشسته و دارد او را می بیند 
و حرفهای او را از نزدیک می شنود باید صحبت کند 
و اگر کمی در گفتارش نقش و نگار بکار ببرد مخاطب 
خیلی زود دوگانگی او را احساس می کند. بنابراین باید 
خالصانه و از صمیم قلب با مخاطبانش حرف بزند و اگر 
کالم از دلش برنیاید طبیعی خواهد بود که هیچ گاه بر 

دل نخواهد نشست. پری صابری این را به خوبی حس 
کرده و در تمام کارهایش و در تمام طول عمر هنری 
اش که بیش از نیم قرن می باشد این  را درک نموده 
در  تواند  می  که  داند  می  هم  جهت  همین  به  است 
ادامه کار هنری اش چشم بیدار جامعه باشد و هنرمند 
تواند  می  دارد  مردم  بین  در  که  جایگاهی  واسطه  به 
سر  بر  گویایی  تابلوی  و  باشد  کشورش  مردم  صدای 
راه هنرمندان جوان و جویای نام و کسب فیض وطن 
گردد. حتی می تواند بیان کننده دردها و آمال ها و 
باشد. پری  آرزوهای دیگران در داخل و خارج کشور 
در دیدار  با عده ای از جوانان عالقه مند به هنر که 
به دیدارش آمده بودند گفت من سعی کردم که راه را 
برای شما عزیزان باز کنم و کاری کنم که بدون حس 
زیبایی نتوانید زندگی کنید از این به بعد دیگر من و 
سایر هنرمندان قدیمی نمی توانیم کاری انجام دهیم 
چون اوال در سن و سالی نیستیم که بتوانیم کارها را 
انجام بدهیم گرچه تا زنده ایم ادامه خواهیم داد ولی 
بدانید که از این به بعد کارها را خود شما جوانان باید 
انجام دهید و خودتان مروجی باشید برای رساندن پیام 
و  نامالیمات  ی  همه  از  باشید  ای  کننده  بازگو  و  ها 
ناکامی ها و همین طور شادی ها و شادکامی های این 
مرز و بوم پرافتخار که در تمام دوران سرآمد کشورهای 

جهان بوده و هستند.
در پایان باید ذکر کنم که بسیار خوشحال و شادمانم 
فرهیخته  بانوی  این  از  اندکی که  اطالعات  این  با  که 
باشم که  را داشته  افتخار  این  و هنرپژوه گرامی دارم 
مندان  عالقه  و  هنرجو  جوانان  به  ایشان  معرفی  در 
رشته پرارزش تئاتر سهمی هر چند اندک داشته باشم 
هنرمند عمری  گرامی  آن  به  که خداوند  کنم  آرزو  و 
طوالنی توام با سالمت عطا کند و در آخرین جمالت 
باید عرض کنم که پری صابری با حدود هشتادو هفت 
سال سن ماشاءاهلل هنوز سرحال و توانا مشغول فعالیت 
این  که  هستند  کارگردانی  و  نوشتن  و  هنری  های 
افتخاریست برای کرمانی های عزیز که بانوی اول تئاتر 

ایران جزو همشهری های آنها می باشد.
ادامه دارد ....

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

مسئولیت اجتماعی انسان در عصر هوش مصنوعی 
سرویس علم و دانش کرمان امروز 

هراسی  می شود،  زده  مصنوعی حرف  هوش  مورد  در  وقتی 
در البه الی مکالمه ها از تصور آینده ای ویران احساس می شود؛ 
را  انسان ها  مشاغل  دارند،  غلبه  ربات ها  آن  در  که  آینده ای 

گرفته اند و خودسرانه عمل می کنند.
پیش ازاین  ماسک  الون  و  هاوکینگ  استفان  مثل  افرادی   
هشدارهایی در مورد پتانسیل خطرناک هوش مصنوعی داده اند. 

منتقدان نیز به تهدیدهایی اشاره کرده اند.
هوش  روی  سرمایه گذاری ها  افزایش  کنار  در  ترس  این 
و  افزایش یافته  زمینه  این  در  شرکت ها  پیشرفت  و  مصنوعی 
سئواالتی را در مورد مسئولیت بشر در این زمینه، ایجاد کرده 
است. این سئوا الت بیشتر حوزه اخالق و مسئولیت اجتماعی 

سازمان ها را دربرمی گیرند.
میزان استفاده از AI هرسال بیشتر از پیش می شود و این 
فناوری هرقدر که می گذرد، ازنظر کاربرد و استفاده قدرتمندتر، 
مستقل تر و گسترده تر می شود. مساله حل نشده در این میان، 
قابلیت بالقوه خطرناک هوش مصنوعی است که اهمیت زیادی 
دارد؛ تعصب، تصمیم گیری ضعیف، شفافیت کم، کاهش مشاغل 
و استفاده بدخواهانه از هوش مصنوعی )مثل سالح ها( ازجمله 
ریسک های این فناوری به شمار می رود. در ادامه به روندهای 
مهم در زمینه اخالق هوش مصنوعی و مسئولیت انسانی اشاره 

می کنیم.
تبعیض، تعصب و نابرابری

یکی از ریسک های هوش مصنوعی که اخیراً نیز با الگوریتم های 
پلیس  چهره  تشخیص  سیستم های  و  آمازون  پیشنهاد  ارائه 
سروصدای زیادی کرده، این است که تعصب یا پیش فرض های 
انسانی وارد الگوریتم هوش انسانی شود. درواقع، مساله اصلی، 
وجهه انسانی دارد؛ برنامه نویس که الگوریتم ها را برای ماشین 
این  به این ترتیب  و  دارد  پیش فرض هایی  می کند،  مشخص 

پیش فرض ها وارد ابزار هوش مصنوعی می شوند.
بین  یادگیری ماشین و شبکه های عصبی عمیق در  امروزه 
خدماتی هستند که می توانند تصاویر را شناسایی کنند و الگوها 
را با استفاده از داده ها تشخیص دهند؛ اما حتی پیشرفته ترین 
نرم افزارهای تشخیص چهره نیز بر اساس رنگ پوست افراد عمل 

می کنند.
 سال گذشته، ACLU آزمایشی به روی نرم افزار تشخیص 
اکثر  چهره  از  درصد   4۰ آن  در  که  داد  انجام  آمازون  چهره 
افرادی که به درستی شناسایی نشده بود، به افراد سیاه پوست 
تعلق داشت. آمازون با بیش از 4۰۰ شعبه از نیروهای پلیس 
آمریکا شراکت دارد و این نرم افزار همچنان در این دپارتمان 

مورداستفاده قرار می گیرد.

اعالم   )MIT( ماساچوست  فناوری  مؤسسه   Hodvh
کرده که درحال توسعه یک الگوریتم است که به طور خودکار 
داده های آموزشی را برای زدودن تبعیض نژادی هوش مصنوعی 
در تشخیص چهره فراهم و اطمینان حاصل می کند که محدوده 

گسترده ای از انسان ها را در بر گیرد.
مقررات و اخالق گرایی

درعین حال که شرکت های بزرگ در استفاده از هوش مصنوعی 
تحلیلگران  می کنند،  رقابت  همدیگر  با  و  دارند  زیادی  عجله 
کرده اند.  احساس  را  بیشتر  امنیت  به  نیاز  سیاست گذاران  و 
دقیقی  مقررات  هنوز  اما  مساله اند،  بررسی  حال  در  کمیته ها 
در زمینه هوش مصنوعی وضع نشده است. برخی تحلیلگران 
می گویند ازآنجاکه هوش مصنوعی به بلوغ کامل نرسیده، هنوز 
نمی شود مقرراتی را در مورد آن وضع کرد. واضح ترین مقررات 
)GDRP( در  شخصی  داده  از  حفاظت  مقررات  تثبیت شده، 
اروپا است؛ رگوالتورهای اروپایی شرکت ها را ملزم کرده اند که 
در مورد تصمیم گیری های خود در زمینه استفاده از داده ها با 
بیشتر  به شفافیت  مقررات  با  تطبیق  باشند.  مشتریان شفاف 

کمک می کند.
فناوری  سیاست گذاران  و  شرکت ها  دولت ها،  میان،  این  در 
راهنمایی ها و دستورالعمل های مختلفی درزمینه اخالق داده 
منتشر کردند. این اواخر طیف وسیعی از اخالق شناسان داده 
شروع به بحث های انضمامی در حوزه اخالقی کرده اند. به نظر 
بسیاری از صاحب نظران، اخالق عمومی توسط قانون هدایت 

می شود. 
از دست  پیامدهایی مثل  را نقض کند  این قواعد  کسی که 
از  است.  انتظارش  در  کیفری  جریمه های  و  شغل  دادن 
آن ها  بودن  مشخص  به  می توان  کاربردی  اخالق  ویژگی های 
داشتن،  بازخوردی  حلقه های  خاص،  موقعیت های  برای 
دستورالعمل های در دسترس، نظارت دقیق و پیامدها در صورت 
نقض آن ها اشاره کرد. از سوی دیگر تناقض موضوع این است 
که بسیار خرده می گیرند بهبود هوش مصنوعی با توسعه بیشتر 

هوش مصنوعی شکل می گیرد.
امنیت

حریم خصوصی مشتریان و امنیت داده ها و مسئله »اخالق 
دیجیتال و حریم خصوصی« یکی از ده موضوعات برتر پژوهشی 

گارتنر در سال 2۰1۹ بوده است.
یکی از نقاط قوت هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی توانایی 
آن در بررسی سریع حجم زیادی از داده است؛ وظیفه ای که 
که  سؤالی  اما  است؛  زمان بر  انسانی  نیروی  توسط  انجامش 
چه  تا  اوالً  جمع آوری شده  داده های  که  است  این  ایجادشده 
چه  برای  داده ها  این  از  اینکه  دوم  و  هستند  امن  اندازه ای 

مقاصدی استفاده می شود؟
برای نمونه، استراق سمع فناوری های هوش مصنوعی خبری 
دستیاران  مورد  در  بیشتر  کرد،  زیادی  سروصدای  اخیراً  که 

سیری  و   )Alexa( الکسا  مجازی  دستیاران  بود.  صوتی 
از  دارند؛  همه جا حضور  در  گوشی ها  به واسطه  امروزه   )Siri(
اتومبیل ها گرفته تا جیب های شلوار و آشپزخانه هایمان. هدف 
حضور این دستیاران این است که دستورات صوتی را پیروی 
کنند، اما درهرحال بخشی از مکالمه های ضبط  شده افراد با 
این دستیاران توسط انسان ها گوش داده می شود. نه آمازون، نه 
گوگل و نه اپل انکار نکرده اند که فایل های صوتی ضبط  شده، 

استراق سمع می شود. 
به گزارش گاردین، اپل مدعی است که کمتر از یک درصد 
از فرمان های صوتی، توسط کارکنان اپل بررسی می شوند. در 
این میان مسئله مهم این است که کاربران نمی دانند دقیقاً چه 
بخشی از زندگی شان از سوی غریبه ها شنیده می شود. در بین 
این فایل ها، مکالمه های مربوط به کسب وکار، بیماری ها و غیره 

وجود دارد.
سوءنیت و اعمال شرورانه

می شود،  اشاره  آن  به  بسیار  امروز  که  مسائلی  از  یکی 
کرد؛  مصنوعی  هوش  از  می توان  که  است  سوءاستفاده هایی 
موسسه های  یا  دولت ها  جانب  از  می تواند  سوءاستفاده ها  این 
خصوصی باشد. پیش بینی می شود که بازار محصوالت مرتبط 
باهوش مصنوعی تا سال 2۰2۵ به ارزش بیش از 1۰۰ میلیارد 
دالر برسد. آیا چنین سهمی از بازار و درآمد باعث خواهد شد 

افراد بیشتری با سوءنیت سراغ این فناوری بروند؟
به نفع بشر  انکار کرد که فناوری، درعین حال که  نمی توان 
کارهای  به ویژه  حوزه ها  از  بسیاری  در  را  او  کارهای  و  است 
دستی، تسهیل کرده است، صرفاً همین جنبه را دارد. همین 
فناوری را می توان در توسعه سالح های کشتارجمعی، دستکاری 

محصوالت زراعی و غیره مورداستفاده قرارداد.
تأثیر بر مشاغل

رشد  و  بهره وری  که  درعین حال  اتوماسیون،  فناوری های 
در  وسیع  مقیاس  در  را  زیادی  تغییرات  می دهند،  افزایش  را 
حوزه نیروی کار ایجاد می کنند و بر بخش های متعدد، ترکیب 
می گذارند.  تأثیر  دستمزدها  و  موردنیاز  مهارت های  مشاغل، 
نیمی از فعالیت های فعلی که کارکنان در اروپا انجام می دهند 

می تواند خودکارسازی شود.
تخمین زده می شود که در پنج اقتصاد بزرگ اروپا _ فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا _ حدود ۹/1 هزار میلیارد دالر 
صرف دستمزدها می شود و ۶2 میلیون کارگر مشاغلی دارند که 

ازنظر فنی می توان آن ها را خودکار کرد.
خواهد  تأثیر  مشاغل  همه  بر  تقریباً  اتوماسیون  درحالی که 
گذاشت، تنها پنج درصد از فعالیت ها به طور کامل با استفاده 
از فناوری های فعلی خودکارسازی شده اند. بااین حال ما متوجه 
همه  از  درصد   ۶۰ در  فعالیت ها  درصد  حدود 3۰  که  شدیم 

مشاغل می توانند خودکارسازی شوند.
هوش مصنوعی اخالق محور

میان رشته ای،  حوزه  در  اخیر  سال  چند  در  که  مبحثی 
پرسش های زیادی را مطرح کرده است، اخالق هوش مصنوعی 
ماشین های  که  دارد  را  این  توانایی  مصنوعی  هوش  است. 
خودران را هدایت کند؛ اما سؤالی که در حیطه اخالق مطرح 
این است که هوش مصنوعی چگونه تصمیم خواهد  می شود 
گرفت به یک درخت بکوبد و ماشین آسیب بیشتری ببیند یا 
به کودکی که دارد از خیابان رد می شود؟ آیا انسان می تواند 
انتخاب های اخالقی خود را به صفر و یک های مطلق، بیاموزد؟

 درواقع، چالش بر سر ترکیب الگوریتم ها و تکنیک هایی است 
که به هوش مصنوعی امکان تصمیم گیری در زمینه مشکالت 
اخالقی می دهد؛ مثاًل قربانی کردن یک نفر به جای نجات چند 

نفر یا برعکس.
مسئولیت اجتماعی انسان ها

آشکار است که قرار نیست فناوری ها خود را کنترل کنند؛ 
انسان ها مسئول این فناوری ها و آسیب های بالقوه آن ها هستند.

بر اساس گزارش دانشگاه آکسفورد در سال 2۰1۹ حدود ۸2 
درصد از آمریکایی ها معتقدند هوش مصنوعی و ربات ها باید 
به دقت مدیریت شوند. آیا ممکن است هوش مصنوعی به اندازه 
ذهن انسان پیشرفته شود و اگر بله چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
مدیران ارشد تحلیل یا مدیران ارشد داده باید بر آموزش هوش 
مصنوعی نظارت کنند تا اطمینان یابند در تصمیم های هوش 

مصنوعی از آسیب جلوگیری می شود. 
عالوه بر این هوش مصنوعی باید طوری باشد که بتواند در کنار 
شناسایی هک، کاله برداری و استفاده غلط از داده، با مشکالت 
انسانی سروکار داشته باشد و عدالت، مسئولیت پذیری، شفافیت 

و آسایش را اولویت قرار دهد.
روشن تری  آینده  دارد  قدرت  که  هوش مصنوعی همان قدر 
را برای انسان رقم بزند، اگر توسعه آن با توجه به ارزش های 

اخالقی و انسانی نباشد، می تواند بدل به امری شرورانه شود.
از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی و هوش مصنوعی اخالقی 
می آورند.  فراهم  شرکت ها  برای  را  رقابتی  مزیت  مهم ترین 
توسعه مسئوالنه اعتبار برند یک شرکت را تقویت می کند و 
روابطش با مشتریان یا کاربران را بهبود می بخشد و همچنین 
اعتماد آن ها را افزایش می دهد. توسعه مسئوالنه تهدیدها را 
برای کسب وکارها کاهش می دهد و عواقب نامطلوب را تا جای 

ممکن، حذف می کند. 
یکی از ابزارها نوآوری و تحقیق مسئوالنه )PRI( است که 
می تواند راهبردهای اخالقی را وارد سازمان ها کند. این رویکرد 
استراتژیک که اتحادیه اروپا در سال های اخیر آن را توسعه داده 
پیشرفت های  از  ناشی  اجتماعی  تهدیدهای  دارد  است، سعی 

علم و فناوری را کاهش دهد.
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پس از شیرهای وایتکسی، 
این بار شیرهای سمی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: اخبار منتشر 
شده مبنی بر این که 62 درصد از شیرهای مصرفی مردم تبریز حاوی 

سم آفالتوکسین هستند، صحت ندارد.
محبوب نعمتی اظهار کرد: آزمایش ها نشان می دهد که طی سال های 
اخیر، میزان آفالتوکسین در شیر روند کاهشی داشته و در این رابطه 

نیز اخیرا اظهارنظرهای غیرکارشناسی ارایه شده است.
را  پاستوریزه  شیرهای  می توانند  راحت  خیال  با  مردم  داد:  ادامه  وی 

مصرف کنند.
امیرحسین بهداد، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی نیز در جلسه 
اعالم کرد:  رابطه  این  شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در 
و  انجام شد  دامی  نهاده های  از  آفالتوکسین  آزمایش  مورد  حدود 70 

حتی یک مورد مثبت گزارش نشده است.
مدتی قبل موضوع شیرهای وایتکسی هم تکذیب شده بود.

کارت سوخت خودرو 
معلوالن و جانبازان ابطال شد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با انتشار اطالعیه ای نحوه 
و  معلوالن  پالک  خودروهای  سوخت  جدید  کارت  صدور  دریافت 

جانبازان را اعالم کرد.
 »شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اطالعیه جدید خود و 
پیرو اطالعیه شماره ۱۱، به اطالع مالکان خودروهای معلوالن و جانبازان 
دی ماه   2۸ شنبه،  روز  از  پیشین،  سوخت  هوشمند  کارت  می رساند 
ابطال و غیرقابل استفاده شده و کارت سوخت جدید با شارژ سهمیه 
ویژه معلوالن و جانبازان در اسرع وقت، صادر و توسط شرکت پست به 

نشانی مالکان خودروها ارسال و تحویل می شود.
به اطالع آن دسته از معلوالن و جانبازان که پالک خودروی آنها ویژه 
مازاد ۴0  برای دریافت سهمیه  نیست می رساند،  و جانبازان  معلوالن 
لیتر، الزم است ابتدا از طریق سازمان های مربوطه )بهزیستی و بنیاد 
جانبازان( و پلیس راهور برای تغییر پالک خودروی خود اقدام کنند 

تا به دنبال آن امکان صدور و ارسال کارت سوخت جدید مهیا شود.
ماهانه  سهمیه  وزیران،  هیئت   ۸ بند  کارگروه  مصوبه  به  توجه  با 
و  معلوالن  پالک  دارای  شخصی  سواری  خودروهای  به  تخصیصی 
جانبازان از ابتدای دی ماه امسال برای خودروهای بنزین سوز ۱00 لیتر 
و خودروهای دوگانه سوز 70 لیتر است که به همین منظور مابه التفاوت 
سهمیه دی ماه این کارت ها، در کارت های جدید به میزان ۴0 لیتر به 
سهمیه پیشین اضافه شده است که با تعویض کارت سوخت کنونی و 

صدور کارت جدید قابل بهره برداری است.

حداقل و حداکثر عیدی امسال 
کارگران چقدر است؟

 ۳ کارگران  عیدی  حداقل  گفت:  کار  عالی  درشورای  کارگران  نماینده 
میلیون و ۳2 هزار تومان و حداکثر ۴میلیون و ۵۴۸ هزار تومان است.

علی خدایی،نماینده کارگران درشورای عالی کار، درباره میزان عیدی 
کارگران گفت: طبق ماده واحده ای که در سال 70 تصویب شد،حداقل 
یعنی 2ماه است  آنها  از آخرین حقوق  با 60روز  برابر  عیدی کارگران 

ومیزان حداکثر عیدی کارگران برابر با 90 روز است.
و  تومان  هزار  و ۳2  میلیون   ۳ کارگران  عیدی  داد: حداقل  ادامه  وی 
حداکثر ۴میلیون و ۵۴۸ هزار تومان است. اگر در کارگاهی عیدی باالتر 

از این حداکثر باشد، عرف کارگاه مالک است.
در  گذشته  هفته  از  کارگران  دستمزد  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  خدایی 
کارگروه دستمزد آغاز شده است گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه رابرای 
تعیین دستمزد کارگران تعیین کرده است. در تبصره ۱ماده ۴۱ قانون 
کار آمده است که دستمزد مطابق تورم تعیین شود و در تبصره 2ماده 
۴۱ آمده است که مزد تعیین شده با توجه به ویژگی های جسمی روحی 
کند.  تعیین  را  زندگی  های  حداقل  بتواند  که  است  محول  کار  نوع  و 
بتواند  کارگر  حقوق  اینکه  گفت:  کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
حداقل های سبد معیشت را تأمین کند، تعبیر به سبد معیشت می 
شود،میزان ریالی سبد معیشت در کمیته دستمزد در حال بررسی است. 
جلسه ای را در وزارت صنعت داشتیم،بعد از تعیین شدن سبدمعیشت 

وارد مذاکرات مزدی خواهیم شد.
از دست رفته کارگران در سال جاری قابل  افزود: میزان قدرت خرید  وی 
وارد  که  است  نشده  تشکیل  هنوز  دستمزد  رسمی  است. جلسات  توجه 
مذاکره بشویم و پیش بینی کنیم دستمزد چقدر افزایش می یابد. هنوز 
محاسبه انجام نشده است، افزایش دستمزد کارگران تا پایان سال نهایی 
می شود. خدایی با بیان اینکه قانون مشخصی برای زمان پرداخت عیدی 
کارگران وجود ندارد افزود: طبق عرف در دو ماه پایانی سال عیدی پرداخت 
می شود.عرف و روال کارگاه های مختلف متفاوت است، برخی کارگاه ها در 
اسفند ماه و برخی دیگر در بهمن ماه عیدی را پرداخت می کنند. نماینده 
کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: مطابق قانون کارفرمایان می بایست 
هنگام قطع همکاری به ازای هر سال کارکرد یک ماه حقوق را به عنوان 
سنوات پرداخت کنند. اما در برخی کارگاه ها، کارفرمایان در عین همکاری 
و در پایان هر سال حق سنوات را به میزان یک ماه حقوق پرداخت می 
کنند. برای این دسته از کارگاه ها،کارفرما باید هنگام قطع همکاری مابه 

تفاوت را بر اساس آخرین حقوق محاسبه کند.

کورشدن یک دختر بر اثر بازی با موبایل
 

دختری 2۱ ساله که به یک بازی موبایلی معتاد است بعد از یک 
روز کامل بازی بینایی خود را از دست داد. این دختر چینی به نام "وو 
شیائوجینگ" پس از بازی تقریباً یک روز بازی به نام افتخار پادشاهان 
او  است.  حرفه ای  حسابدار  ساله،   2۱ وو  شد.  نابینا  خود  تلفن  روی 
غذا  بدون  تعطیل  روز  یک  در  او  است.  بازی  به  معتاد  کرد  اعتراف 

خوردن، آشامیدن و حتی رفتن به دستشویی به بازی مشغول شد.
او درباره روز های عادی خود گفت: اگر کار نکنم، معموالً حوالی ساعت 
6 صبح بلند می شوم، صبحانه می خورم و بعد از ظهر تا ساعت ۴ بازی 
می کنم. قبال بعد از ساعت ۴ چیزی می خوردم، چرت می زدم، از خواب 
بیدار می شدم و تا ساعت یک یا 2 صبح بازی می کردم. والدینم به 
از  " این دختر پس  من هشدار داده بودند که من کور می شوم. 
بیمارستان های  به  راست  چشم  در  بینایی  ناگهانی  دادن  دست 
مختلف منتقل و علت این اتفاق انسداد شریان شبکیه تشخیص 

داده شد.

خبر رئیس جمهوری:

  در سیستان و بلوچستان 14 هزار منزل مسکونی  بازسازی می شود

1۶ سال زندگی جهنمی در زندان

مسکونی  منزل  هزار   ۱۴ گفت:  جمهوری  رئیس 
شهری و روستایی توسط بنیاد مسکن در سیستان و 

بلوچستان بازسازی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن روحانی، 
در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران سیستان 
را  خداوند  داشت:  اظهار  چابهار  در  بلوچستان  و 
شکرگزارم که یک بار دیگر به ما فرصت داد تا همراه 
جمعی از وزیران و مسئوالن در خدمت مردم سیستان 

و بلوچستان باشیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه موضوع بالیای طبیعی 
یک موضوع فراگیر در نقاط مختلف جهان است، افزود: 
باران به عنوان رحمت الهی هم نعمت بزرگی است و 

هم برخی اوقات مشکالتی به وجود می آورد.
وی ادامه داد: متأسفانه در باران اخیر مشکالتی برای 
مردم جنوب سیستان و بلوچستان پیش آمده، خانه ها 
و  رفت  مسیرهای  و  ارتباطی  راه های  و  گرفته  آب  را 
بین  از  آنها  اموال  آمدهای مردم دچار مشکل شده و 

رفته است.
حال  در  خوشبختانه  گفت:  روحانی  االسالم  حجت 
روستاها  اکثر  آب  و  شده  وصل  روستاها  برق  حاضر 
هم وصل شده است اما همچنان مردم این روستاهای 
و  که رسیدگی  مواجه هستند  با مشکالتی  زده  سیل 
رفع خواهد شد، اما این هماهنگی جای خوشحالی و 

تقدیر دارد.
تکمیل  می شود،  باعث  حادثه  این  اینکه  بیان  با  وی 
و  سیستان  استان  توسعه  طرح های  از  بسیاری 
که  است  درست  کرد:  بیان  شود،  تسریع  بلوچستان 
سیل برای مردم سیستان و بلوچستان مشکالتی ایجاد 
این استان منشأ خیر خواهد  برای  اما در آینده  کرد، 

شد.
بازسازی  دستور  ابالغ  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
و  سیستان  در  اخیر  سیالب  از  دیده  آسیب  منازل 
مسکونی  منزل  هزار   ۱۴ کرد:  تصریح  بلوچستان 
شهری و روستایی توسط بنیاد مسکن در سیستان و 

بلوچستان بازسازی می شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت خود را موظف می داند که 

همه  دولت  افزود:  کند،  جبران  را  سیل  خسارت های 
توان و امکان خود را برای بازسازی خسارت های استان 

سیستان و بلوچستان به کار می گیرد.
روحانی ادامه داد: اینکه همه مسئوالن و مردم اعم از 
هم  کنار  در  بلوچستان  و  سیستان  در  سنی  و  شیعه 
هستند نشان دهنده وحدت، اتحاد و همدلی مردم این 
خوشحالی  بسی  جای  و  است  اسالمی  ایران  از  نقطه 

دارد.
همدلی  و  وحدت  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس 
سایه  در  خوشبختانه  گفت:  است،  کشور  امروز  نیاز 
و  سیستان  در  خوبی  اتفاقات  همدلی  و  وحدت  این 
بلوچستان رقم خورده است و این استان جایگاه بسیار 

مهمی در کشور ایران دارد.
به  بندر چابهار  و  بلوچستان  و  استان سیستان  از  وی 
عنوان پیشانی توسعه کشور یاد کرد و افزود: ظرفیت 
میلیون  آن 2.۵  توسعه  اول طرح  فاز  در  بندر چابهار 
برای  آن  دوم  فاز  در  که  بود  شده  گذاری  هدف  تن 
توسعه بندر شهید بهشتی ظرفیت آن به ۸.6 میلیون 

تن افزایش یافت.
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  روحانی  االسالم  حجت 
حدود  چابهار  بندر  بارگیری  و  تخلیه  ظرفیت  حاضر 
و  سیستان  استان  داد:  ادامه  است،  تن  میلیون   ۱۱
بلوچستان در دولت تدبیر و امید جایگاهی جهانی پیدا 
کشورها  از  بسیاری  برای  چابهار  امروز  و  است  کرده 

مرکز تردد و حمل و نقل شده است.
سیستان  استان  به  گازرسانی  موضوع  کرد:  بیان  وی 
و بلوچستان هم کار بسیاری مهمی بود که در دولت 
یازدهم با روشن شدن مشعل در زاهدان آغاز شد که 

باید با جدیت در دیگر نقاط استان هم دنبال شود.
رئیس جمهوری افزود: پروژه راه آهن هم در استان آغاز 
میلیون  دادند ۳00  اجازه  انقالب  رهبر معظم  و  شده 
یورو برای تکمیل راه آهن چابهار اختصاص یابد که در 
آینده خواهید دید که راه آهن، کشتی، اتوبان و فرودگاه 
در کنار هم در این استان خواهد بود و این موجب یک 

تحول بزرگ می شود.
وی در ادامه به موضوع برجام اشاره کرد و تصریح کرد: 

ما در یک جاده ای حرکت می کردیم که حرکت کاماًل 
درست بود اما دشمنان ما در مسیر ما پل ها را تخریب 
اما ما  کردند و طبیعی است که حرکت کند می شود 

ناامید نیستیم و حتماً به هدف می رسیم.
روحانی با اشاره به اینکه شرایط کشور را باید بر مبنای 
این توافق را زیر  شرایط روز دید، تصریح کرد: کسی 
پا گذاشت که عامل شّر و بدبختی برای منطقه و دنیا 

است.
اگر به عملکرد دولت آمریکا در نقاط  وی گفت: شما 
عربستان،  افغانستان،  پاکستان،  جمله  از  دنیا  مختلف 
عراق، سوریه و یمن توجه کنید، متوجه می شوید که 
آنچه امروز عامل شّر و بدبختی برای ایران است فقط 
شّر برای ایران نیست بلکه برای کل منطقه و کل دنیا 

است.
که  دشمنان  توطئه  موضوع  در  ما  مردم  افزود:  وی 
با  کردند،  ترور  را  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  سردار 
نشان  را  خود  اتحاد  دیگر  یکبار  مقاومت  و  شجاعت 
دادند. سردار سلیمانی سال ها برای امنیت این استان، 
این  قدردان  ما  مردم  و  کرد  خدمت  منطقه  و  کشور 

سردار دالور بودند.
دشمنان  که  بود  شاهد  دنیا  همه  کرد:  بیان  روحانی 
زمانی که در میدان  را مظلومانه در  ما  چگونه سردار 
نبرد نبود به شهادت رساندند، آن هم سرداری را که 

در جبهه هایی حضور داشت که کسی جرأت نمی کرد 
به آنها ورود کند.

وی گفت: البته دولت دوازدهم با همه توان در مسیر 
به هیچ  و  صحیح منافع ملی حرکت کرده و می کند 
عنوان در پیمودن این مسیر به خودمان تردیدی راه 

نمی دهیم.
استان  در  فقط  اینکه  کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس 
سیستان و بلوچستان ۸ هزار میلیارد تومان طرح در 
ما  یعنی  است  جریان  در  برق  و  آب  زیرساخت های 

ناامید نشده ایم و مسیر را تغییر نداده ایم.
وی بیان کرد: البته دشمن وقفه هایی ایجاد کرده اما 
ما راه خودمان را با قدرت ادامه می دهیم و شاهد آن 
اقتصادی ما  اینکه در سال 9۸ همه شاخص های  هم 
تالش  نتیجه  که  است  بهتر شده  به سال 97  نسبت 

مردم و مسئوالن است.
اقتصادی کشور در 6  اینکه رشد  به  اشاره  با  روحانی 
ماهه اول سال نسبت به سال گذشته مثبت بوده است، 
افزود: ما در سال 9۸ موفق شدیم که جلوی رشد تورم 

در کشور را بگیریم.
وی ادامه داد: البته ما از هر فرصتی برای حل مساله 
همه  از  هستیم  حاضر  ما  و  می کنیم  استفاده  دنیا  با 
توان خود برای پیشرفت کشور استفاده کنیم و قطعاً 
خداوند هم پیروزی نهایی را شامل حال ما خواهد کرد.

از  هواخواهی  در  قبل  سال   ۱6 که  جوانی  پسر 
دوستش مرتکب قتل شده بود به دلیل پیگیری نکردن 
از قضات دادگاه  اولیای دم در زندان بالتکلیف ماند و 

کمک خواست.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
وقوع  دنبال  به   ۸۳ سال  از  پرونده  این  به  رسیدگی 
درگیری خونین در یکی از خیابان های اسالمشهر آغاز 
به خون  پسر  درگیری چند  می داد  نشان  شواهد  شد. 
کشیده شده و در این میان پیمان ۱۸ ساله کشته شده 
است. پلیس به تحقیق پرداخت و دوست پیمان به نام 

سعید را که با وی درگیر شده بود بازداشت کرد.
سعید در بازجویی ها گفت: من از قبل با پیمان درگیر 
بودم. آن روز سوار موتور دوستم بهزاد بودم که بار دیگر 
با پیمان درگیر شدم و در آن دعوا بهزاد با چاقو ضربه ای 

به پیمان زد.
به دنبال اطالعاتی که پسر جوان به پلیس داد ردیابی 
بهزاد آغاز شد، اما شواهد نشان می داد این پسر به محل 
مرحله  نخستین  در  مأموران  است.  گریخته  نامعلومی 
بهزاد  بازداشت کردند.  را  بهزاد  اقدامات پلیسی پدر  از 
به  را  خودش  است  بازداشت  در  پدرش  فهمید  وقتی 

پلیس معرفی و به قتل اعتراف کرد.

حکم قصاص
بهزاد ۱۸ ساله در شعبه 7۱ دادگاه کیفری سابق استان 
تهران پای میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیای دم 

به قصاص محکوم شد.
حکم صادر شده در دیوان عالی کشور مهر تایید خورده 
حکم  اجرای  پیگیر  دم  اولیای  که  بود  شده  قطعی  و 
ماند. وی  زندان  بالتکلیف در  بهزاد ۱6 سال  و  نشدند 
طی نامه ای از قضات دادگاه کمک خواست و در شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
مجازات  قانون   ۴29 ماده  اعمال  درخواست  و  ایستاد 

اسالمی را مطرح کرد.
۱۶ سال در جهنم زندان

قضات  روبه روی  وقتی  دارد  سال   ۳۴ حاال  که  بهزاد 
و  پدر  گفت:  اش  زندگی  جزئیات  تشریح  در  ایستاد 
جدا  هم  از  بودیم  کوچک  خواهرم  و  من  وقتی  مادرم 
شدند. پدرم ازدواج کرده بود و مادرم هم دنبال زندگی 
خودش بود. به همین دلیل من و خواهرم همیشه آواره 

بودیم.
بودم  تازگی موتوسیکلت خریده  به  ادامه داد: من  وی 
پسر  درگیری چند  متوجه  که  می گشتم  خیابان  در  و 
جوان شدم و برای تماشای دعوا جلو رفتم. همان زمان 

دوست صمیمی ام سعید را دیدم که به سرعت سمت 
من آمد و ترک موتورم نشست و از من خواست تا از 
محل دور شویم. من اصاًل نمی دانستم سعید با پیمان 
باره  یک  طرف تر  آن  خیابان  چند  است.  بوده  درگیر 
شد.  درگیر  سعید  با  و  کرد  حمله  ما  به سمت  پیمان 
این متهم گفت: من وقتی دیدم پیمان در حال کتک 
زدن دوستم است برای نجات سعید وارد دعوا شدم و با 
چاقویی که همراه داشتم یک ضربه به پیمان زدم، اما 
واقعاً قصد کشتن او را نداشتم. وی افزود: باور کنید من 
به خاطر دوستم وارد این دعوا شدم و از علت درگیری 
میان سعید و پیمان هیچ اطالعی نداشتم. سال ها بعد 
در زندان متوجه شدم درگیری آن ها به خاطر نگاه چپ 
بوده است. طی سال هایی که در زندان بودم هیچ کس 
زندگی  مادرم هر کدام سر  و  پدر  نمی آمد.  به مالقاتم 
کمی  سن  زمان  آن  هم  خواهرم  و  بودند  خودشان 
داشت، اما حاال بزرگ شده و سر کار می رود. او مدتی 
به مالقات  اجاره کرده و  برای خودش یک خانه  است 
من می آید. من ۱6 سال در زندان عذاب کشیدم. هر 
ساعت برای من یک سال می گذشت و زندگی جهنمی 

را تجربه می کردم.
این پسر در حالی که سرش را پایین انداخته بود ادامه 

از  گفت  من  به  پیمان  مادر  دادگاه  جلسه  در  داد: 
قصاص گذشت می کند و مرا اعدام نمی کند، اما کاری 
می کند تا آخر عمر در زندان باقی بمانم و عذاب بکشم. 
بالتکلیف  زندان  در  مرا  و  کرد  هم  را  کار  همین  او 
گذاشت. حاال از این وضعیت خسته شده ام و از قضات 
دادگاه تقاضا دارم تا تکلیفم را روشن کنند. من اگر از 
زندان آزاد شوم به خانه اجاره ای خواهرم می روم تا آن 
جا با هم زندگی تازه ای را آغاز کنیم. من قول می دهم 
کار کنم تا مبلغی را که اولیای دم خواسته اند به عنوان 

دیه به آن ها بپردازم.
درخواست کمک خواهرانه

روبه  داشت  حضور  دادگاه  در  که  بهزاد  خواهر  سپس 
روز های  برادرم  و  من  گفت:  و  ایستاد  قضات  روی 
از  حاال  و  گذراندیم  بی کسی  و  تنهایی  در  را  سختی 
شما تقاضای کمک داریم. من هیچ ملکی ندارم تا سند 
ساکن  اجاره ای  خانه  در  من  بسپارم.  دادگاه  به  را  آن 
هستم، اما می توانم از آشنایانم سندی بگیرم تا برادرم 

آزاد شود.
با پایان جلسه قضات وارد شور شدند و قرار شد طبق 
آزاد  سند  با  بهزاد  اسالمی،  مجازات  قانون   ۴29 ماده 

شود.

نوه ملکه انگلیس و همسرش تصمیم گرفتند تا القاب سلطنتی خود را کنار 
گذاشته و از خاندان سلطنتی کناره گیری کنند.

بیانیه ای  باکینگهام طی  کاخ  پایگاه خبری شبکه »سی ان ان«،  نوشته  به   
اعالم کرد: »شاهزاده هری و مگان دیگر اعضای فعال خاندان سلطنتی نبوده 
و کمک مالی را که اخیرا برای نوسازی اقامتگاه رسمی خود دریافت کرده 

بودند، پس خواهند داد.«

پوند )۳ میلیون  این کمک مالی معادل 2.۴ میلیون  بر اساس گزارش ها 
دالر( بوده که در واقع پول مالیات دهندگان انگلیسی به شمار می آمد.

خاندان سلطنتی درباره آینده هری و مگان پس از این اقدام ناگهانی آن ها 
تصمیم گیری خواهند کرد.

اقامت  بین  را  اوقات خود  اغلب  اخیر  ماه های  مگان طی  و  هری  شاهزاده 
در انگلیس و آمریکای شمالی تقسیم کرده و از لحاظ مالی مستقل بودند.

هری و همسرش از خاندان سلطنتی انگلیس کناره گیری کردند
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کشف 171 کیلو گرم تریاک 

در حاشیه جنوبی شهر کرمان
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سرهنگ محمد رضا فداء فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت:در 
کیلوگرم  فرماندهی ۱۷۱  این   ۲۴ کالنتری  انتظامی  ماموران  عملیات 

تریاک کشف شد.
فرماندهی  این  مأموران کالنتری ۲۴  فداء گفت:  رضا  سرهنگ محمد 
درحین گشت زنی های هدفمند در حاشیه جنوبی شهر کرمان به ۲ 
دستگاه خودرو که در حاشیه خیابان پارک و رانندگان آن ها در حال جا 

به جایی بودند مشکوک شدند.
از  یکی  با  پلیس  مشاهده  به محض  رانندگان خودرو  کرد:  تصریح  او 
خودرو ها از محل متواری که ماموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از 
خودرو پارس که در محل توسط قاچاقچیان رها شده بود ۱۷۱ کیلوگرم 
تریاک که در داخل بطری های یک لیتری جا سازی شده بود را کشف 

کنند.
به  توجه  با  قاچاقچیان  دستگیری  برای  پلیس  تالش  به  اشاره  با  او 
سرنخ های به دست آمده، تصریح کرد: خودروی توقیفی به همراه مواد 
کشف شده جهت بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل 

شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان موفقیت پلیس را نتیجه 
همکاری و تعامل خوب مردم با پلیس دانست و گفت: پلیس تمام توان 
خود را در راستای خدمت رسانی  و تامین امنیت اجتماعی و جلب 

مشارکت و اعتماد مردم بکار خواهد گرفت.

توقیف پژو ۴۰۵ حامل 1۵ راس دام 

قاچاق در کهنوج
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کهنوج از کشف ۱۵ راس دام 

قاچاق و دستگیری یک نفر قاچاقچی در این رابطه خبر داد.
سرهنگ حیدر احمدیوسفی گفت: ماموران یگان امداد شهرستان کهنوج 
هنگام کنترل محور های مواصالتی سطح شهر یک دستگاه خودرو پژو 
۴۰۵ را متوقف و در بازرسی از آن، ۱۵ راس گوسفند فاقد مجوز کشف 
ارزش  این که  به  اشاره  با  انتظامی کهنوج  فرماندهی  کردند.سرپرست 
دام های کشف شده ۱۵۰ میلیون ریال بر آورد شده، افزود: این دام ها به 
اداره دامپزشکی شهرستان منتقل و در این رابطه یک متهم با تشکیل 

پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۲۸7 کیلوگرم تریاک 

در عملیات پلیس کهنوج
و  تریاک  گرم  و ۲۵۰  کیلو  کشف ۲۸۷  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

دستگیری ۲ قاچاقچی درعملیات پلیس شهرستان "کهنوج" خبر داد.
سردارعبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر "کهنوج" با 
انجام کار اطالعاتی از ورود یک دستگاه وانت نیسان حامل مواد افیونی به 
حوزه این شهرستان مطلع شدند.او افزود: در این رابطه ماموران خودروی مورد 
نظر را در محور"کهنوج-قلعه گنج"شناسایی و با استقرار در این محور به آن 
دستور ایست دادند، اما راننده این خودرو با افزودن بر سرعت خود قصد فرار 

داشت که با سرعت عمل ماموران متوقف شد.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۲۸۷ کیلو و ۲۵۰ 

گرم تریاک کشف و در این رابطه ۲ قاچاقچی دستگیر شدند.

توزیع بیش از ۶۰ هزار قلم انواع دارو در 

مناطق سیل زده جنوب و شرق استان کرمان
معاون بهداشت و درمان فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره به حضور 
و  گنج  قلعه  شهرستان های  زده  سیل  مناطق  در  پزشکی  تیم های  موثر 

منوجان از توزیع ۶۰ هزار قلم انواع دارو های ضروری در این مناطق خبر داد.
دکتر"بهرامی" در حاشیه توزیع اقالم دارویی بین اهالی روستا های سیل زده 
شهرستان قلعه گنج گفت: پس از وقوع حوادث طبیعی از جمله سیالب های 
فصلی، امکان افزایش برخی امراض و بیماری های خاص تنفسی، گوارشی و 
عفونی وجود دارد و برخی افراد نیازمند دارو و تجهیزات پزشکی خواهند بود.
وی افزود: در این رابطه در پی وقوع سیالب و آبگرفتگی برخی مناطق جنوب 
و شرق استان، تیم های پزشکی معاونت بهداری فرماندهی انتظامی استان با 
تشکیل چندین تیم راهی این مناطق شدند و در مجموع بیش از ۶۰ هزار 

قلم از انواع دارو های مورد نیاز اهالی را بین بیماران توزیع کردند.
تجویز  کنار  در  استان گفت:  انتظامی  فرماندهی  درمان  و  بهداشت  معاون 
دارویی نیز یک سری خدمات مشاوره ای در زمینه های مورد نیاز اهالی به 
مردم این مناطق محروم ارائه شد که ان شاء اهلل در کنار سایر خدمات انجام 

شده در افزایش ضریب ایمنی و سالمتی اهالی موثر بوده باشند.

امدادرسانی هوایی پلیس کرمان 

به سیل زدگان
فرمانده انتظامی استان کرمان با بسیج بخشی از نیرو ها و امکانات و با بهره 
گیری از یک فروند بالگرد مجموعه هواناجا به سیل زدگان مناطق صعب 

العبور جنوب و شرق استان امدادرسانی کردند.
صعب  و  زده  سیل  مناطق  از  برخی  در  حضور  با  ناظری  عبدالرضا  سردار 
العبور جنوب و شرق استان به صورت میدانی در توزیع اقالم کمکی بین 
اهالی این مناطق مشارکت کرد. او افزود: به دنبال وقوع سیالب های ناشی از 
بارندگی های اخیر در برخی از مناطق جنوب و شرق استان در ابتدا تیم های 
انتظامی و راهور برای کمک به بازگشایی معابر به این مناطق اعزام شدند و 
در ادامه با توجه به نیاز های موجود، مسئوالنی از مجموعه انتظامی استان 
و جمعی از کارکنان با همکاری اداره غله، برخی اقالم مصرفی شامل چندین 
تن آرد و برنج را تهیه و راهی این مناطق کردند. او تصریح کرد: در ادامه نیز 
با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر برخی مناطق گرفتار شده 
در سیل با بهره گیری از یک فروند بالگرد مجموعه هواناجا و ضمن بارگیری 
برخی اقالم غذایی هالل احمر به یاری اهالی این مناطق شتافتیم که در این 

رابطه مسئوالن این شهرستان ها نیز همراهی خوبی با پلیس داشتند.
سردار ناظری گفت: در این طرح با همکاری کارکنان خدوم مجموعه هالل 
احمر و مسئوالن محلی اقالم کمکی و بسته های غذایی از طریق بالگرد به 
مناطقی که امکان تردد زمینی فراهم نبود منتقل و بین اهالی توزیع شدند.
بهداری  معاونت  پزشکی  کادر  و  کارکنان  افزود:  استان  انتظامی  فرمانده 
فرماندهی انتظامی نیز در مجموع بیش از ۶۰ هزار قلم از انواع دارو های مورد 
نیاز را بین اهالی مناطق سیل زده تقسیم کردند و در کنار آن از فرصت ایجاد 
شده برای ارائه برخی خدمات مشاوره ای به خانواده های این مناطق استفاده 
و عالوه بر تجویز دارو، افراد نیازمند را به واحد های درمانی معرفی کردند.

در  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیات  عضو 
بر  بخواهد  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  که  صورتی 
تصمیم خود مبنی بر لغو میزبانی تیم های ایرانی 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا پافشاری کند، بهترین 

تصمیم کناره گیری از این رقابت هاست.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  طالقانی«  "عبدالکاظم 
اظهار   AFC سیاسی  تصمیم  درباره  ایرنا  ورزشی 
فوتبال  کنفدراسیون  سوی  از  که  تصمیمی  کرد: 
آسیا درباره میزبانی تیم های ایرانی گرفته شده، نه 
ارتکاب  نهاد در حال  این  بلکه  نیست  تنها درست 

اشتباهی بزرگ است.
که  تصمیمی  می دانند  همه  کرد:  خاطرنشان  وی 
گرفته شده سیاسی است و همان طور که مسووالن 
این  بار  زیر  نباید  کردند  اعالم  ورزشی  باشگاه های 

تصمیم برویم.
طالقانی تصریح کرد: کشور ایران امن است و تاکنون 
مسابقات معتبر بسیاری را میزبانی کرده که همه 
کامل  رضایت  ایران  نوازی  میهمان  و  میزبانی  از 

داشته اند.
وی در پایان گفت: به طور حتم عزت و اعتبار ایران 
عزیزمان مهم ترین مساله برای همه ماست و هیچ 

کس اجازه نمی دهد این  موضوع زیر سوال برود.
از  رسمی  نامه ای  کرد  اعالم  فوتبال  فدراسیون 
به  که  کرده  دریافت  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
موجب آن اعالم شده کمیته مسابقات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تصمیم دارد مسابقات لیگ قهرمانان 
ایرانی در فصل جدید را  آسیا به میزبانی تیم های 

در کشور بی طرف برگزار کند.

در صورت پافشاری کنفدراسیون فوتبال آسیا؛
طالقانی: بهترین تصمیم کناره گیری از لیگ قهرمانان آسیاست

خبر

مهارتی  رقابتی-  رباتیک  مسابقات  دوره  دومین 
روبورشد کرمان ویژه دانش آموزان برگزار می شود.

مهندس رضایی، دبیر جشنواره در این  باره گفت: 
در این دوره از مسابقات  که دهم  بهمن ماه امسال 
 ، نور  تعقیب  لیگ   در شش  شود،    می  برگزار 
برنامه نویسی اسکرچ، ،فوتبالیست، جنگجو، مسیر 

یاب و جرثقیل ثبت نام انجام می شود 
وی افزود: بنابراین از عالقه مندان دعوت می شود با 
مراجعه به تارنمای www.UPNOP.ir در بخش 
قوانین ، به مطالعه هر یک از قوانین بپردازند  و از 

هر تیم یک نفر اقدام به ثبت  نام  کند.
این  های  ویژگی  ترین  مهم  از   وی  گفته  به 

ها  ربات  ساخت  های  هزینه  بودن  کم  مسابقات 
در  که  است  آموزانی  دانش  برای  رقابت  فرصت  و 
در  فعالیت  به  تمایل  استان  مرکز  از  دور  مناطق 

این عرصه دارند. 
آموزش  اهداف  ترین  مهم  از  کرد:  تصریح  وی 
رباتیک برای دانش آموزان فعال سازی ذهن دانش 

آموزان برای حل مساله، پرورش حس همفکری و 
کار گروهی،  پرورش قوه خالقیت و اختراع، افزایش 
عالقه مندی به مباحث مهندسی و ریاضی، افزایش 
هدفمندی و کسب موفقیت در آینده می باشد که 
این دوره از مسابقات با شعار "دانش آموز خالق، 

جامعه شاد" برگزار می شود.

دام  در  متخلف کمنزیل های جنوب کرمان  شکارچی 
قلعه  زیست شهرستان  یگان حفاظت محیط  ماموران 

گنج دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان   و بر اساس اعالم اداره روابط عمومی حفاظت 

و  حرفه ای  شکارچی  کرمان،  استان  زیست  محیط 
قاتل پرندگان حمایت شده کمنزیل یا پرنده جیرفتی 

دستگیر شد.
این شکارچی در حاشیه هلیل  این گزارش،  اساس  بر 
منطقه  بومی  و  مهم  پرنده  این  شکار  به  اقدام  رود 

می کرد که با همکاری مردم دستگیر شد.
نیرو های  توسط  مردم  با  درگیری  از  پس  متخلف  این 
کرمان  گنج  قلعه  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شد.

همچنین از متخلف مذکور سه قطعه پرنده جیرفتی 
)کمنزیل( و یک قبضه تفنگ گازی دوربین دار حرفه ای 

غیرمجاز کشف و ضبط شد.
این شکارچی پرنده  کمنزیل و از پرندگان حمایت شده 

با زادگاه جیرفت، در قلعه گنج کرمان دستگیر شد.

سرویس ورزشی کرمان امروز
 

بیماری  رواج  از  نمونه ای  کورگوس  آنتونیو  داستان 
افسردگی میان ورزشکاران است. بیماری که نه سن و 
سال می شناسد و نه بین افراد یا گروه خاصی رواج دارد

"روز های سختی را می گذرانم. اوضاع اصاًل برایم خوب 
کار کجاست.  اشکال  نمی دانستم  اما  نمی رفت،  پیش 
چیزی  متوجه  و  می گرفتند  آزمایش  من  از  دکتر ها 
آنجا که  از  نمی شدند. من همچنان مسابقه می دادم. 
می دادم،  ادامه  رقابت هایم  به  بودم،  شده  ورزش  غرق 
اما کم کم نگران شدم، چون به مرحله ای رسیده ام که 
رفتارم دست خودم  و  بدنم  کنترل  دیگر  متوجه شدم 

نیست."
اسپانیایی  دونده  کورگوس،  آنتونیو  حرف های  این ها 
دوره  سه  قهرمان  او  بود.   ۱۹۹۰ سال  در  سرشناس 
نیز  اروپا  و  اسپانیا  در  زیادی  افتخارات  و  بود  المپیک 
داشت، اما مصدومیت های زیادی را نیز در طول دوران 
حرفه ای خود تجربه کرد. او در آن سال مجبور شد زیر 

تیغ جراحان برود.
با  شد  همراه  او  برای  ورزشی  فعالیت  در  وقفه  این 
مشکالت خانوادگی و در نتیجه احساسات ناخوشایند 
به او هجوم آورد: »یک شب وقتی داشتم تئاتر می دیدم 
با حالت گیجی از سالن خارج شدم، انگار یک قطار از 
به  را  یادم است که من  روی من رد شده است. فقط 
اورژانس بیمارستان بردند و دیگر چیزی ندیدم. گفتند 
دوباره  و  ندادم  زیادی  اهمیت  اما  است،  حمله عصبی 
نظر روحی دوباره  از  برگشتم و سعی کردم  تمرین  به 

قوی شوم."
از  خداحافظی  به  تصمیم  کورگوس   ۱۹۹۵ سال  در 

 ۲۰۰۱ سال  در  یعنی  بعد  سال   ۶ گرفت.  دوومیدانی 
آنتونیو  درگذشت.  تصادف  سانحه  اثر  در  او  مربی 
پیشنهاد  من  به  را  او  شغل  مقطع  آن  »در  می گوید: 
دادند، اما انگار دوباره همه روز های تلخ برای من شروع 
خارج  من  کنترل  از  چیز ها  خیلی  گویا  دوباره  و  شد 

می شدند."
هیچ کس در امان نیست

اسپانیایی  روزنامه  که  کورگوس  آنتونیو  داستان  این 
مارکا آن را منتشر کرده است، نمونه ای از رواج بیماری 
افسردگی میان ورزشکاران است. بیماری که نه سن و 
سال می شناسد و نه بین افراد یا گروه خاصی رواج دارد. 
این موضوع به این دلیل مطرح شده که اخیراً »آنا بوآدا« 
قایقران ۲۶ ساله زن اسپانیایی در اثر افسردگی تصمیم 

به خداحافظی از رشته خود گرفته است.
و...  نامتعادل  رفتار  بودن،  بی انرژی  ناامیدی،  ناراحتی، 

همگی نشانه هایی از این بیماری هستند و با وجودی 
ممتاز  قهرمانان  جمع  در  حضور  ویژه  به  و  ورزش  که 
ورزشی تا حد زیادی جلوی بروز این بیماری را می گیرد، 
امان  در  بیماری  این  از  هم  ورزشکاران  نهایت  در  اما 

نیستند.
آن ها هم انسان هستند

مادرید  در  بالینی  روانشناس  خائنس،  کارلوس  خوسه 
روانی  و  روحی  »بیماری های  می گوید:  مورد  این  در 
هنوز هم یک تابو در جامعه به حساب می آیند. اینکه 
خیلی  بیاید  پیش  مواردی  چنین  قهرمانی  ورزش  در 
قهرمانان ورزشی،  اکثر  برای مردم عجیب است، چون 
جوان، قدرتمند و دارای روحیه رقابتی هستند، اما نباید 
فراموش کنیم که در نهایت آن ها هم انسان هستند."

نیاز به روانشناس
و  ورزشکاران  کنار  در  روانشناسان  نقش  از  آگاهی 

تیم های ورزشی با مرور زمان بیشتر شده است. تونی 
دهه  دو  از  بیش  که  ورزشی  روانپزشک  یک  مارتوس، 
همکاری  اسپانیایی  تیم های  با  زمینه  این  در  است 
می کند در این مورد توضیح می دهد: »بعضی از مربیان 
در  روانشناس  دادن  قرار  به  تمایلی  هم  هنوز  ورزشی 
کادر خود ندارند، اما با این وجود پیشرفت چشمگیری 
در این زمینه در سال های اخیر به وجود آمده است.« 
او در مورد وظایفی که برعهده دارند، می گوید: »ما به 
داشته  را  عملکرد  بهترین  تا  می کنیم  ورزشکار کمک 
باشد. البته وظیفه ما از این هم بیشتر است. باید آن ها 
با مراحل مختلفی در زندگی رو به رو  تا  را آماده کنیم 
شوند، مانند روز هایی که از دوران اوج به دور هستند یا 

روز های بازنشستگی از ورزش."
نمی دانم چه کنم

هر  زندگی  در  حساس  مقاطع  از  یکی  بازنشستگی 
ورزشکار است چراکه بعد از سال ها که همه زندگی فرد 
فقط به ورزش و تمرین اختصاص داشته، خداحافظی 
کردن به معنی رو به رو شدن با یک صحرای بزرگ است 
را  نمی تواند مسیر خود  اصاًل  ورزشکار  فرد  آن  در  که 
را  ورزشکاران  »ما  می گوید:  امرتوس  دکتر  کند.  پیدا 
دورانی که  آماده می کنیم،  زندگی  از  این مقطع  برای 
دیر یا زود به سراغ همه ورزشکاران می آید. آن ها سال ها 
بوده اند و حاال  برنامه ورزشی و تیمی شان  در خدمت 
ناگهان به مرحله ای رسیده اند که باید خودشان تصمیم 
تغییر  کامل  شکل  به  زندگی شان  سبک  بگیرند. 
نیز که به آن عادت  می کند و فعالیت های بدنی شان 
ورزشکاران  از  خیلی  می شود.  کمتر  خیلی  داشته اند، 
کنار  از  بعد  که  است  این  ما  مشکل  می گویند  حتی 
زمانی  چه  نمی دانیم  حتی  حرفه ای  ورزش  گذاشتن 
باید دوش بگیریم، چون قباًل همه چیز برای ما طبق 

برنامه ریزی پیش می رفت.."

ششمین  در  کرمان  استان  اساللوم  اتومبیلرانی  تیم 
بر سکوی سوم  یزد  قهرمانی کشور در  راند مسابقات 

رقابت ها ایستاد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
اساللوم  مسابقات  راند  ششمین  کرمان،  از  جوان 
از سراسر  با حضور شرکت کنندگانی  قهرمانی کشور 

کشور به میزبانی استان یزد برگزار شد.
محبوبه  بانوان،  بخش  در  ها،  رقابت  این  پایان  در 
از  را  مسابقات  دوم  عنوان   ۱۵۰۰- کالس  در  واحدیان 

آن خود کرد.

به  را  نیز در کالس -۲۰۰۰ مقام دوم  احمدی  فاطمه 
خود اختصاص داد.

سوم  عنوان  به   ۲۰۰۰- کالس  در  هم  یزدانپناه  سیما 
مسابقات دست یافت.

 ۲۰۰۰- در کالس  یزدانپناه  علی  نیز  آقایان  بخش  در 
مقام سوم را کسب کرد.

سوم  جایگاه  در  آزاد  کالس  در  هم  اسدالهی  منصور 
قرار گرفت.

در مجموع این رقابت ها، تیم اساللوم استان کرمان، 
عنوان سوم مسابقات را از آن خود کرد.

برگزاری دومین دوره مسابقات رباتیک رقابتی- مهارتی روبورشد کرمان ویژه دانش آموزان

دستگیری شکارچی کمنزیل ها در جنوب کرمان

ماجرای عجیب سندروم افسردگی در ورزشکاران

کرمان بر سکوی سوم مسابقات اساللوم قهرمانی کشورایستاد
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سردار  آرامگاه  زیارت  به  دوستان  از  یکی  همراه  به  گذشت  که  ای  شنبه 
شهید قاسم سلیمانی رفتم و انگشت حیرت به دهان گزیدم. قابل باور نبود 
که در ساعت یک بعد از ظهر اولین روز کاری هفته در اطراف مزار مطهر 
این شهید ارزشمند عبور و مرور سخت باشد. بازهم تکرار می کنم تصویری 
که مشاهده و ثبت کردم مربوط به ساعات اداری است و نه پنجشنبه که به 
تصور بسیاری از مردم روح اموات آزاد باشد و نه جمعه که اکثر کرمانیان به 
زیارت اهل قبور رفته باشند. یک روز کاری که سرما بسیاری از مردم را به 
خانه رانده بود، اما گوشه ای از گلزار شهدای کرمان گویا از قواعد همیشگی 
به  بود.  متفاوت  بسیار  اوج سادگی،  بهشت که در  از  ای  تکه  بود.  مستثنی 
سختی خودم را از بین جمعیت فشرده ی حاضر به سنگ مزار سردار رساندم 
و توانستم لحظه ای را به فاتحه خواندن مشغول شوم. لحظه ای که بسیار 
کوتاه بود و به سرعت دستی دیگر جلویم ظاهر شد و پس از چند لحظه آن 
دست نیز به دلیل ازدحام عقب رانده شد. چشم ها گریان بود و پیر و جوان 
متاثر بودند و در قالب صف حرکت می کردند و از نرده هایی که تعبیه شده 
بود پیروی می کردند. حال و هوای عجیبی در آن مکان  بود که بنده حقیر 
را دست به قلم کرد. گویا در آن آرامستان وسیع این خاک، تنها خاکی بود 
که سرد نشده و نخواهد شد. انگار که مامنی برای عشاق کرمانی پدید آمده 
است و هیچ تعطیلی درآن معنی ندارد و هیچ محدودیتی را درک نمی کند. 
چشمانشان  و  بودند  حاضر  صحنه  در  متفاوت  و  گوناگون  ظاهری  با  افراد 
عقاید  که  بود  داشتند. مشخص  تر شدن  نزدیک  قصد  همه  و  بود  نماگین 

در اطراف این خاِک گرم متفاوت است و شاید بسیاری از این افراد مخالفان 
سرسخت همدیگر بودند، اما در کنار هم ایستاده بودند، برادرگونه، به سان 
فرزندان بر مزار پدر، حزن افکنده بودند و زخمشان را التیامی نبود. یک طرف 
مردم بودند و سویی دیگر کوه بود، کوِه صاحِب زمان و مکان که امروز پیکر 
فرزندش را بیش از پیش در آغوش می فشرد. با خود گفتم چه بهتر که در 
یک روز خلوت اینجا آمدم تا شاید لَختی بیشتر نزدیک به مزار بمانم، روز قبل 
که پدر و مادرم به زیارت رفته بودند خبر از اوضاعی می دادند که صف هایش 
در خیابان های اطراف گلزار شهدا پایان می یافت. به همین دلیل شنبه را در 
ساعات اداری انتخاب کردم تا شاید اندکی وقت بیشتری برای تحلیل محیط 
داشته باشم. همینطور هم شد و من حدود یک ساعت در آن حوالی بودم و 
متوجه شدم که بسیاری از افرادی که در گلزار شهدا پراکنده هستند دقایقی 
کنار سنگ قبر می آیند و به منظور رعایت حال دیگران اندکی فاصله می 
گیرند و دوباره نزدیک می شوند، به قول ما کرمانی ها »دل ور کن« و آنطور 
که باید سیراِب وصال نمی شوند و همچون کبوترهای َجلد حول مزار می 
چرخند. به همین دلیل گلزار شهدا رونقی مضاعف گرفته و مردم در زمانی که 
اطراف آرامگاه شلوغ می شد به زیارت قبور دیگر می رفتند و گویی سربازان 
بار دیگر از برکت حضور فرمانده مستفیض می شدند و بار دیگر عیار شهادت 
و اهمیت رشادت عیان شده است. خالصه اینکه این روزها در گلزار شهدای 
بعید  است که  وقوع  نشدنی در حال  تکرار  و  مثال  بی  هایی  کرمان صحنه 
می دانم دوباره در تاریخ تکرار شود. مردم گویا به اوج بیداری رسیده اند و 
بسیاری از ندانسته ها را دانسته اند و خون آن شهید عزیز مایه ی روشنگری 
شده است. به عنوان یک برادر کوچک، مردم کرمان را به زیارت این مکان 
امیدوارم  و  انرژی مثبت در آن غوغا می کند، دعوت می کنم  روحانی که 
که این خطای بزرگ آمریکایی ها، آخرین اشتباه شان باشد و با این حضور 
مردمی متوجه شده باشند که در کجای تاریخ و در چه لباسی ایستاده اند. به 

امید فردایی بهتر که در آن هیچ چشمی نماگیِن فراق یار نباشد.

روایت »کرمان امروز« از حال و هوای بی مانند آرامگاه سردار شهید قاسم سلیمانی که تا به امروز تنهایی را تجربه نکرده است؛

میعادگاه عشاق

سرویس اجتماعی کرمان امروز

  هنگام وقوع سیل چه کنیم؟ چگونه در چنین شرایطی از خود مراقبت 
به  ایمنی هنگام وقوع سیل می تواند  آیا دانستن و رعایت نکات  کنیم؟ 

نجات جان ما کمک کند یا نه؟
سیل یکی از بالیای طبیعی است که ممکن است در هر مکان و بسته 
به شرایط مختلف اتفاق افتد. اما آنچه که در چنین شرایطی مهم است، 

دانستن و رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع سیل است.
سیل را می توان به معنی طغیان آب و زیر آب رفتن گستره ای از زمین 
اتفاق  شدید  بارندگی  یک  از  پس  سیل  معموال  گرفت.  نظر  در  اطراف 
می افتد زیرا در این شرایط مقدار آب رودخانه به سرعت افزایش یافته 
و باعث می شود که آب از بستر خود سر ریز شده و مناطق اطراف را در 

بر گیرد.
 معموال وقوع سیل و تکرار آن در طول زمان به دلیل شدت بارندگی، 

نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است.
البته دخالت های بی رویه انسان در بسیاری از نقاط که پیش از این در 
آن مکان ها هیچ سیلی جاری نشده است، باعث شده که اکنون در آن 

مناطق هم در شرایط مختلف سیل جاری شود.
نکات ایمنی هنگام وقوع سیل

صورت  چند  به  انسان  نیست.  دلیل  بی  سیل  وقوع  در  بشر  فعالیت 
به  می توان  جمله  از  که  دهد  افزایش  را  سیل  وقوع  احتمال  می تواند 
ساختمان سازی در دشت سیالبی رود که مستلزم اشغال بخش هایی از 
آن است و باعث می شود که ظرفیت طبیعی رود کاهش یابد، اشاره کرد.
در ادامه الزم است به شهرسازی ها و حذف گیاهان اشاره کرد که باعث 

کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی می شود.
حجم زیاد آب باعث طغیان می شود و از طرفی فرسایش هم افزایش 
می یابد و باعث می شود که رسوباتی به وجود آید و ظرفیت اصلی بستر 

رود اشغال شود و حجم بستر کاهش یابد.
سیل چگونه ایجاد می شود؟

ایجاد طغیان  و در هم  از دریا جاری می شوند قدرت  سیالب هایی که 
صاف  همچنین  و  شکن ها  سیل  مانند  سیل  ضد  استحکامات  نوردیدن 

کردن تپه های شنی و پر کردن نواحی گود زمین را دارند.
به همین دلیل است که در زمین های ماورای این استحکامات ساحلی 

امکان سیل گرفتگی و آسیب دیدگی وجود دارد.
مد  و  آسا، جزر  برق  عواملی چون طوفان های سهمگین، طوفان های   
دریایی  سیالب های  ایجاد  باعث  اینها،  ترکیب  یا  تسونامی  پدیده  بلند، 

می گردند.
خود  شده اند،  بنا  ساحل  کنار  در  شهری  مناطق  از  بسیاری  اینکه 
تهدیدی جدی برای مردم و ساکنین این مناطق است. به همین دلیل 
این افراد باید از نکات ایمنی هنگام وقوع سیل آگاهی داشته و بتوانند از 

خود مراقبت کنند.
نکات مهمی که باید در مورد وقوع سیل بدانید

برای  که  بهتر  چه  پس  هستند  گوشمان  بیخ  همیشه  طبیعی  بالیای 
مقابله با آنها تا حدودی آمادگی الزم را داشته باشیم. یکی از این بالیا 

سیل است.
سیل زمانی رخ می دهد که خاک و پوشش گیاهی یک منطقه توانائی 

جذب کامل آب را نداشته باشد. در این زمان حجم آب به صورت غیر 
قابل کنترل از طریق کانال های رودخانه ای یا حفره های طبیعی یا مخازن 

آب دست ساز بشر، ریزش می نماید.
از نظر وقوع سیل بسیار خطرناک  زندگی در چنین مناطقی می تواند 
باشد و دانستن اینکه در زمان وقوع سیل چه کار باید کرد، بسیار مهم 

است. رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع سیل می تواند بسیار مفید باشد.
 رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع سیل

بعضی از نکات ایمنی که به ما آموزش های الزم در مورد وقوع سیل را 
می دهد مربوط به قبل از وقوع سیل است. یعنی ما باید بدانیم که قبل از 

وقوع سیل به چه نکاتی توجه کنیم که عبارتند از :
مناطق  و  رودخانه ها  حریم  و  بستر  در  ساز  و  ساخت  از  •جلوگیری 

سیل خیز
• استفاده از مصالح مناسب و در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای ساخت 

و ساز در چنین مناطقی
• عدم توقف با خودرو یا چادر  زدن در مناطق سیل خیز و مسیر رودخانه

جای  و  آب  جعبه ضد  یا  کیف  در  بهادار  اوراق  و  اسناد  دادن  قرار   •
مطمئن

باالتر  طبقات  در  قیمتی  اشیاء  و  اسناد  ضروری،  وسایل  دادن  قرار   •
منزل

• پوشاندن دیوارهای زیر زمین با عایق های ضد آب
اقدامات و نکات ایمنی هنگام وقوع سیل

در هنگام وقوع سیل نیز رعایت نکاتی مهم است. باید بدانیم که در زمان 
وقوع سیل چه باید بکنیم. این نکات عبارتنداز:

• گوش دادن به رادیو تلویزیون برای آگاهی و اطالع بیشتر از وضعیت 
پیشروی سیل

باخبر کردن همسایه ها و اطرافیان در صورت آگاهی از خطر   •

وقوع سیل
• دور شدن از جویبارها، کانال های فاضالب، تنگه ها و...
• عدم راه رفتن در آب سیل در حال جریان و حرکت

• دور شدن از محل اقامت خود و اطمینان داشتن نسبت به جایی 
که حضور دارید

• قطع کردن کلید اصلی برق و شیر    اصلی آب و گاز
• عدم ورود به آب سیل زیرا آلوده به روغن، گازوئیل و آب فاضالب 

است.
• عدم ورود به آب سیل به دلیل امکان داشتن جریان برق

• برای عبور از آب سیل ابتدا عمق را بررسی کنید
• از پل های چوبی ُسست بر روی رودخانه ها، عبور نکنید.

• از توقف در مناطق آب گرفته پرهیز کنید
رعایت نکات ایمنی بعد از وقوع سیل

توجه و رعایت مراقبت های الزم بعد از وقوع سیل هم مهم است. افراد 
سیل زده بعد از وقوع سیل نیز الزم است نکاتی را در نظر داشته باشند 
و توصیه ها و نکات ایمنی هنگام وقوع سیل را جدی بگیرند. این نکات 

شامل:
• اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی و جوشاندن آن

• بعد از وقوع سیل مراقب گزش مارها و خزندگان باشید زیرا با سیل 
از النه های خود خارج شده اند

• ضدعفونی کردن وسایل و اشیایی را که در اثر سیل خیس شده اند
• مواد خوراکی آلوده شده به آب سیل را مصرف نکنید

 می دانیم که وقوع بالیای طبیعی غیرقابل کنترل است بنابراین بهتر 
است تا حدودی خود را برای آنها آماده کرد. برای وقوع اتفاقی چون سیل 
بهتر است با رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع سیل آشنا بود و بتوان کار 

مناسب را انجام داد.
منبع: برترین ها

هنگام وقوع سیل چه کنیم؟

به قلم 
محمد فتح نجات

آگهی مزایده )نوبت دوم(آگهی مزایده
شرکت سرمایه گذاري ساختماني سپه ) سهامي خاص ( در نظر دارد نسبت به فروش پروژه در حال تکمیل متعلق به خود با مشخصات ذیل واقع در 

کرمان ـ بلوار سپهبد قرنی ـ جنب بانک سپه ـ مقابل دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید. 
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید پروژه مورد اشاره فوق در وضعیت موجود را دارند تقاضا می گردد جهت کسب اطالعات 
بیشتر و همچنین بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1398/11/1 لغایت 1398/11/8 در ساعات اداري روزهای هفته به نشانی  : تهران ـ میدان ونک ـ  خیابان 

خدامی ـ باالتر از هتل هما ـ  پالک 64 ـ آقای مهندس قاسمی مراجعه فرمایند .  
ضمناً متقاضیان می توانند در خصوص بازدید از پروژه یاد شده با هماهنگی شرکت طی محدوده زمانی اعالم شده به محل آن به شرح آدرس فوق الذکر 

مراجعه نمایند .
آخرین مهلت ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداري 1398/11/13 مي باشد .

همچنین جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 در محل دفتر مرکزی شرکت   برگزار می گردد .
 شماره تماس تهران  : 20 -  88205111 ) داخلی 307 ( 09121438438 ) آقای مهندس قاسمی (

وضعیت فعلیمساحت زیربنا )مترمربع(مساحت زمین )مترمربع(کاربریمشخصات پروژه 

کاربری های پروژه در 6  طبقه ، شامل 101         
واحد تجاری در 4 طبقه با زیربنای خالص 5783 

مترمربع ،  8 واحد FAST FOOD در یک 
طبقه ، به انضمام یک واحد رستوران مجزا و 5 
طبقه  پارکینگ با گنجایش 159 واحد می باشد .

اتمام عملیات سفت 325116484تجاری
کاری و شروع عملیات 
اجرایی نازک کاری و 

تاسیسات


