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کار معّین 146 نفر صدور مجوز قرارداد 

 از نیروهای شرکتی شهرداری
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مدیرکل میراث فرهنگی استان 
خبر داد:

سفر گردشگران سالمت

 کشور هند به استان 

یادداشت:

نیما و ویژگی های 

شعری او

متن در صفحه دوم
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مشترکین پرمصرف گاز 

مشمول جریمه می شوند

مدیر کل دفتر مدیریت پیوند و بیماری های خاص
 وزارت بهداشت خبر داد:

فوت روزانه ده نفر 

بر اثر نرسیدن عضو پیوندی

زهرا نعمتی عضو کمیسیون ورزشکاران

 کمیته ملی المپیک شد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
امام جمعه کرمان:

مبارزه با فساد و فرد 

مفسد از رسالت های

 روحانیون است

گرفت؛ که باید جدی  کرمان و هشداری  گزارش »کرمان امروز« از افزایش حوادث رانندگی در 

زنگ خطر آمار واژگونی خودرو در جاده های استان

متن کامل در صفحه سوم

  سهم 52 درصدی واژگونی خودروها در حوادث رانندگی در سال جاری هشداری جدی است که باید از همه ابعاد آن را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و برای رفع آن اقدام کرد. به نظر 
می رسد هر چند که حضور پلیس در جاده و نصب دوربین درصدی از آمار تصادفات را کم می کند، اما کافی نیست و کاهش آمار تصادفات نیاز به فرهنگ سازی و تالش بیشتر مجموعه 

دستگاه ها دارد. از طرفی نمی توان همه تقصیرها را  به دلیل بی توجهی رانندگان به قوانین دانست و از ایمنی جاده و خودروها ساده گذشت و...

آگهی شناسایی پیمانکارآگهی مزایده

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان جهت شناسایی پیمانکاران واجد شرایط برای انجام پروژه 
اجرای زیرسازی و آسفالت مسیر ورودی و خروجی درب خروج محصول مجتمع سیرجان از 

پیمانکاران راهسازی با حداقل گرید 5 راه دعوت بعمل می آورد.
برآورد مبلغ کل ایه بدون ضریب: 40 میلیارد تومان

تاریخ 1400/09/01 نسبت  تا  ارزیابی حداکثر  اسناد  شرکت های متقاضی الزم است جهت دریافت 
 sisco.midhco.com سایت  به  مراجعه  یا  و   034-31245707 تلفن  شماره  با  تماس  به 
ایمیل   به  را  ارزیابی  اسناد  آن  از  پس  و  نموده  اقدام  شرکت  سازمانی  واحدهای  بخش  در 

h.khoshnood@sisco.midhco.com ارسال نمایند. 
امور بازرگانی ـ بخش برنامه ریزی خرید

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

 

 آگهی شناسایی پیمانکار

اجرای زیرسازی و آسفالت مسیر ورودی و خروجی درب پروژه    انجام  برایان واجد شرایط  پیمانکار  شناسایی  جهت شرکت فوالد سیرجان ایرانیان  
 .آورد  می   بعمل   دعوتراه    5راهسازی با حداقل گرید  پیمانکاران  از    سیرجانمجتمع    خروج محصول

 میلیارد تومان  40بدون ضریب:  برآورد مبلغ کل ایه  
 یا  و   034-31245707تماس با شماره تلفن    نسبت به   1400/ 01/09حداکثر تا تاریخ  جهت دریافت اسناد ارزیابی  شرکت های متقاضی الزم است  

به واحدها  sisco.midhco.com  تیسا  مراجعه  بخش  آناقدام    شرکت  یسازمان  یدر  از  پس  و  ارزیابی  نموده  ارا    اسناد     ل یم یبه 
h.khoshnood@sisco.midhco.com  ندینما  ارسال.  

 امور بازرگانی ـ بخش برنامه ریزی خرید 

روایتی از یک تصمیم که سالهاست کشور را 
مورد تضعیف اقتصادی قرار داده است، 
هدفمندی اشتباه یارانه ها و اصرار بر آن؛

  متاسفانه یارانه ها در یک دهه گذشته تنها باعث
گویا تنها ضامنی است   افزایش سرسام آور قیمت ها شده و 

برای حفظ رضایتمندی مردم در هنگام افزایش قیمت ها

تکرار اشتباه سال 89 
به دور از تدبیر است

متن کامل در صفحه چهارم
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اخبار استان

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
نمایندگان  حضور  از  کرمان  استان  صنایع دستی 
یک شرکت گردشگری کشور هند با هدف بررسی 
استان  گردشگری  و  اقامتی  درمانی،  ظرفیت های 

کرمان خبر داد.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  فعالی  فریدون 
آژانس  یک  توسط  هند  گردشگری  شرکت  این 

مسافرتی به کرمان دعوت شده است.
مدت  در  هندی  شرکت  نمایندگان  افزود:  وی 
تجهیزات  و  امکانات  از  کرمان  استان  در  حضور 

بیمارستان مهرگان و همچنین ظرفیت های اقامتی 
باغ  قبیل  از  استان  این  گردشگری  جاذبه های  و 
و  فتح آباد  باغ  ماهان، کلوت های شهداد،  شاهزاده 

بازار تاریخی کرمان و ...دیدن کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با بیان اینکه به زودی شاهد حضور  استان کرمان 
استان  این  در  هند  کشور  سالمت  گردشگران 
فرصتی  سالمت  گردشگری  گفت:  بود،  خواهیم 
جدید برای احیا و توسعه صنعت گردشگری استان 

کرمان در دوران پساکرونا خواهد بود.

وی تاکید کرد: استان کرمان با داشتن مزیت های 
باالی  کیفیت  از  برخورداری  همچون  فراوان 
حرفه ای  پزشکان  وجود  نیز  و  درمانی  خدمات 
گردشگری  اصلی  قطب های  از  یکی  به  می تواند 

سالمت در ایران تبدیل شود.
فعالی از صدور هشت پروانه گردشگری سالمت در 
استان کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر دو دفتر خدمات مسافرتی دیگر نیز تقاضای 
کسب مجوز فعالیت در حوزه گردشگری سالمت 

را داده اند که در مرحله صدور پروانه قرار دارند.

و  مقام  واال  شهید  گفت:  کرمان  جمعه  امام 
سلیمانی  قاسم  حاج  مقاومت  جبهه  سیدالشهدای 
محصول و تربیت شده تفکر دینی و روحانیت است.
حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه کرمان 
تقوای  رعایت  به  نمازگزاران  و  خود  توصیه  ضمن 
»ای  فرمودند  )ع(  علی  حضرت  کرد:  اظهار  الهی 
که  آنها  که  باشید  چیزهایی  مراقب  خدا  بندگان 
شدند«  رستگار  آن،  از  نگهداری  با  شدند،  رستگار 
لذا باید همان رفتار افراد سعادتمند را در دستور کار 

خود قرار بدهیم.
قرآن  در  شقاوت  و  سعادت  اصول  به  اشاره  با  وی 
کریم، افزود: قرآن کریم می فرماید »از اصول شقاوت 
یکی طغیان و دیگری دنیاپرستی است« و در مقابل 
آن دو اصل، اصول ترس از خدا و جلوگیری از هوا و 

هوس موجب سعادت می شود.
این  بیان  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مطلب که شقاوت یکی از اصول طغیان است، اظهار 
کرد: ریشه طغیان هوا و هوس است، طغیان در فکر 
و اندیشه می نشیند و بستر را برای دنیا پرستی مهیا 
عقیده  در  فساد  ایجاد  موجب  همچنین  می کند 
کس  »هر  فرموده اند  )ع(  علی  حضرت  می شود. 
می زند  ناپسندی  رفتارهای  به  دست  شد،  طغیانگر 

که دارای منطق درستی نیستند«.
وی با اشاره به اینکه هوا پرست به دنبال عناد با حق 

پرست است، اظهار کرد: چنین فردی رفتارهای خود 
را خوب می بیند و به آنها افتخار می کند، حضرت 
علی )ع( فرمودند »سلطان ستمگر و قوی تر، همان 
با هوا و هوس  لذا عقل و دین  هوا و هوس است« 
قابل جمع نیست و بیشتر از مقابله با دشمن بیرونی 

باید با دشمن درونی خود مقابله کنیم.
امام جمعه کرمان ضمن تبریک والدت امام حسن 
)س(،  معصومه  حضرت  تسلیت  و  )ع(  عسکری 
گفت  تسلیت  نیز  را  مقدم  طهرانی  حسن  شهادت 
و افزود: رسالت روحانیت و حوزه ها در چند بخش 
قابل بحث و گفتگو است که اولین رسالت آن ترویج 

فرهنگ دینی، حفظ و حراست از دین است.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با بیان این مطلب 
که رسالت دیگر روحانیت پاسخگویی به سواالت و 
و  دینی  احکام  تبیین  کرد:  تصریح  است،  شبهات 
رساندن آنها به توده های مردم از دیگر رسالت های 
روحانیت و حوزه ها است و تالش کنند در این زمینه 

هیچ گونه هوا و هوسی وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه رسالت اجتماعی و مردمی یکی 
دیگر از رسالت های مهم روحانیت و حوزه ها است، 
ابراز داشت: پایگاه اصلی و محوری روحانیت، مردم 

این  که  کردند  تالش  بسیار  دشمنان  که  هستند 
رابطه را خراب کنند همچنین بخش دیگر رسالت 
مفسد  فرد  و  فساد  با  مبارزه  روحانیت،  اجتماعی 

است.
رسالت  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  جمعه  امام 
در  سیاست  حوزه ها،  و  روحانیت  دیگر  مهم  بسیار 
چارچوب دیانت است، عنوان کرد: در تاریخ اسالم 
روحانیت  توسط  مهم  مبارزه  سه  معاصر  تاریخ  و 
انجام  استعمار  و  استبداد  استکبار،  با  مبارزه  یعنی 
شده است. هر کجا در این کشور موضوع مبارزه با 
است  بوده  پرچمدار  روحانیت  شد،  مطرح  استکبار 
اهلل  آیت  مبارزات  به  می توان  آن  بارز  مصادیق  که 

مدرس و میرزاکوچک اشاره کرد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه 
فدا کردند،  را  انقالب که جان خود  بزرگ  شهدای 
محصول تفکر دینی و اسالمی بوده اند، افزود: شهید 
قاسم  حاج  مقاومت  جبهه  سیدالشهدا  و  مقام  واال 
و  تفکر دینی  تربیت شده  و  نیز محصول  سلیمانی 
روحانیت است لذا تا جان در بدن داریم در راه دفاع 
از اسالم و در خط رهبر معظم انقالب پیش می رویم 

و این راه را ادامه خواهیم داد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:
سفر گردشگران سالمت کشور هند به استان 

امام جمعه کرمان:

مبارزه با فساد و فرد مفسد از رسالت های روحانیون است
زهرا نعمتی عضو کمیسیون 

ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد
نعمتی  زهرا  گفت:  کرمان  استان  کمان  با  تیراندازی  هیات  رئیس 
انتخابات  دوره  دومین  منتخبان  جمع  در  کرمانی  نامدار  کماندار 

کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک قرار گرفت.
به گزارش و به نقل از روابط عمومی هیات تیراندازی با کمان استان 
کرمان، محمد جهانشاهی افزود: دومین دوره انتخابات این کمیسیون،  
در محل کمیته ملی المپیک و با رقابت ۵۷ ورزشکار المپیکی کشور 
اعضای  به عنوان  قهرمان   ۱۵ آرا،  نهایی  شمارش  با  که  شد  برگزار 
برای مدت  المپیک  دومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی 

چهار سال انتخاب شدند.
وی اظهار کرد: در این دوره بیش از ۴۵۰ قهرمان رشته های مختلف 
که سابقه حضور در المپیک را دارند، رأی خود را به صندوق انداختند.

جهانشاهی افزود: زهرا نعمتی کماندار کرمانی که در دوره اول موفق 
ملی شده  کمیته  ورزشکاران  اعضای کمیسیون  در جمع  به حضور 

بود، در این دوره هم جزو منتخبان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در این دوره ورزشکاران از ۱۸ رشته از جمله 
جودو، دوومیدانی و تکواندو حضور داشتند، گفت: در هر رشته هفت 

نفر ثبت نام کردند.
این  استان کرمان تصریح کرد: در  با کمان  تیراندازی  رئیس هیات 
نفر  چهار  و  انتخابی  نفر   ۱۱ نامزد،   ۵۶ بین  از  انتخابات،  از  دوره 

انتصابی هستند.
وی عنوان کرد: پس از تعیین ۱۵ عضو، یک نفر از اعضا به عنوان عضو 
هیات اجرایی و ۶ نفر با حق رأی در انتخابات کمیته ملی المپیک 

حضور خواهند داشت.
مطالبات  پیگیری  کمیسیون  این  وظیفه  اینکه  بیان  با  جهانشاهی 
جامعه ورزشی به ویژه جامعه المپیکی کشور است، گفت: قهرمانانی 
بهداد  و  گرایی  محمدرضا  حدادی،  احسان  یزدانی،  حسن  همچون 

سلیمی از دیگر اعضای جدید این کمیسیون هستند.

با معرفی تیم های برتر؛

 مسابقات هفت سنگ بانوان و پسران 

روستایی در کرمان پایان یافت
مسابقات هفت سنگ بانوان و پسران روستایی استان کرمان با معرفی 

تیم های برتر به کار خود پایان داد.
مسابقات هفت سنگ بانوان، قهرمانی استان کرمان ـ انتخابی لیگ 
محلی  بومی  باز های  و  روستایی  ورزش  هیات  میزبانی  به  کشوری 
شهرستان کرمان با حضور ۱۰ تیم از شهرستان های کرمان، بافت، 
رابر، راور، جیرفت، عنبر آباد، ریگان، سیرجان، بردسیر و رفسنجان 

در سالن ورزشی روستای شرف آباد برگزار شد.
در پایان این رقابت ها تیم کرمان )بخش چترود( بر سکوی نخست 

ایستاد و تیم های بافت و بردسیر در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
مسابقات انتخابی هفت سنگ پسران روستایی نیز با شرکت ۶ تیم به 
میزبانی کرمان برگزار شد که در نهایت تیم زرند عنوان قهرمانی این 

دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.
پس از زرند هم تیم های رفسنجان و بافت جایگاه های دوم و سوم را 

به خود اختصاص دادند.
طبق اعالم قبلی تیم قهرمان به همراه چند بازیکن کمکی، به منظور 

شرکت در لیگ کشوری اعزام می شوند.

انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهردار کرمان، با اشاره به ارسال اسامی ۱93 نفر 
از نیروهای شرکتی واجد شرایط شهرداری کرمان 
کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  به 
با  اظهار کرد: اخیراً مجوز عقد قرارداد کار معّین 

۱۴۶ نفر از این نیروها صادر شده است.
 علی سعیدی درخصوص تبدیل وضعیت تعدادی 
از نیروهای شرکتی شهرداری کرمان، افزود: اعالم 
اسامی افراد به سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور منوط به داشتن حداقل ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ 
امتیاز، براساس شاخص های سابقۀ خدمت، مدرک 

تحصیلی و امتیاز آزمون بود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 

این  مشمول  افراد  تعداد  کرد:  خاطرنشان  کرمان 
بخشنامه در ابتدا 39۵ نفر بود و جلسات متعددی 
با حضور نمایندۀ حراست، نمایندۀ بازرسی، مدیر 
معاونت  نوسازی  و  تحول  مدیر  و  انسانی  نیروی 
شهرداری  انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی 
و صالحیت  سوابق  مدارک،  بررسی  کرمان جهت 

این افراد برگزار شد و امتیازبندی صورت گرفت.
 ۴۰ که  نفر   ۱93 اسامی  اینکه  بیان  با  سعیدی 
و  شهرداری ها  سازمان  به   کردند  کسب  را  امتیاز 
کرد:  خاطرنشان  شد،  ارسال  کشور  دهیاری های 
از  درصد   ۱۰ می توانستیم  بخشنامه  این  برای 
دهیم  پیشنهاد  را  بالتصدی  سازمانی  پست های 
نفر  با ۱۴۶  قرارداد کار معّین  مجوز عقد  اخیراً  و 

صادر شده است.
از  که  نیروهایی  از  نفر   32 اینکه  به  اشاره  با  وی 
جزو  که  هستند  کسانی  شده اند،  حذف  لیست 
افراد  این  افزود:  معرفی شده اند،  ایثارگران  لیست 
باید هرچه سریع تر مدارک و سوابق خود را تکمیل 
کرده و به مدیریت نیروی انسانی تحویل دهند تا 
پروسۀ  و  مقررات  براساس  آن ها  استخدام  فرایند 

خاص خود انجام شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
کرمان تأکید کرد: برای کسانی که قباًل در لیست 
ایثارگران بوده اند و شرایط کافی را نداشته باشند، 
شرایط  از  بتوانند  تا  کرد  خواهیم  مکاتبه  مجدداً 

بخشنامۀ قبلی استفاده کنند.

عدم  دلیل  به  هم  نفر   ۱۵ شد:  یادآور  سعیدی 
از  سازمانی  پست  با  تحصیلی  مدارک  تطبیق 
را  افراد  این  شرایط  که  شده اند  حذف  لیست 
بررسی  مجدداً  موجود،  پست های  براساس 
می کنیم و پیشنهاد خود را به سازمان شهرداری ها 
در  تا  کرد  خواهیم  ارسال  کشور  دهیاری های  و 

صورت امکان، مشکل این افراد هم حل شود.
وی بیان کرد: با آن دسته از نیروهای شرکتی که 
مدارک و امتیاز الزم را احراز کرده اند، پس از طی 
فرآیند گزینش و تکمیل پرونده، قراردادهای یک 
سالۀ کار معّین در قالب کارمندی منعقد می شود و 
براساس پست هایی که کارگزینی اعالم می کند به 

واحدهای محل خدمت معرفی خواهند شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان خبر داد:
صدور مجوز قرارداد کار معّین 146 نفر از نیروهای شرکتی شهرداری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060319005000404 مورخ 1400/08/04 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا حاج حسینی فرزند ماشاءاهلل 
بشماره شناسنامه 5 صادره از گلباف در ششدانگ لچکی به مساحت 84/16 مترمربع پالک 1 
فرعی از 940 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد - بلوار کشاورز خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد حسن هدایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.1085 م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/7
ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

اطالعيه تعليق فروش 
به ا طالع مشتریان محترم ميرساند،به ا ستناد ابالغيه کميسيون 
اعطاء و لغو گروه صنعتي ایران خودرو در سال 1400، نمایندگی 
اعالم شده در جدول زیر؛ امتياز فروش آن تعليق شده است و 
هرگونه فعاليت این مرکز در حوزه فروش خودرو  به عنوان نماینده 
ایران خودرو یا شرکت ایساکو تا صدور اطالعيه جدیدغيرقانوني 

و غير مجازا ست.

w w w . i s a c o . i r

ایساکو
تامین قطعات   |  تضمین خدمات

صاحب امتيازشهركد نمايندگيرديف
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

مدیر کل دفتر مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت خبر داد:

فوت روزانه ده نفر بر اثر نرسیدن عضو پیوندی

مشترکینپرمصرفگازمشمولجریمهمیشوند

مرگ زن جوان به خاطر جاماندن گاز استریل در شکم!

مدیر کل دفتر مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت گفت: 
در حال حاضر ۱۴۰۰۰ نفر در لیست انتظار پیوند عضو هستند.

وزارت  بیماری های خاص  و  پیوند  مهدی شادنوش مدیر کل دفتر مدیریت 
بهداشت، با اشاره به آخرین آمار اهدای عضو در کشور اظهار کرد: در سال ۸۸ 
افرادی که به دلیل حوادث مختلف دچار  بیشترین آمار اهدای عضو در میان 
مرگ مغزی شده بودند را در کشور داشتیم که این آمار با شیوع بیماری کرونا 

کاهش پیدا کرده است.
او گفت: خوشبختانه با انجام کارهای فرهنگی و دیگر اقدامات الزم. در سال 

از  افرادی که دچار مرگ مغزی شده بودند  جاری میزان اهدای عضو در بین 
رشد قابل توجهی برخوردار شده و میزان اهدای عضو نسبت به سال گذشته 

۶۶ درصد رشد داشته است.
مدیر کل دفتر مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت بیان کرد: 
هرچند تا رسیدن به آمار سال ۹۸ فاصله داریم اما باید تالش کنیم تا با اهدای 
افراد  زندگی  داده ایم  دستشان  از  مختلف  حوادث  دلیل  به  که  افرادی  عضو 
زیادی را از مرگ نجات دهیم و نام این افراد را برای همیشه ماندگار نگه داریم.
در  گفت:  است  که طراحی شده  اهدای عضوی  سامانه  به  اشاره  با  شادنوش 

هستند  اهدایی  عضو  دریافت  نیازمند  که  افرادی  همه  اطالعات  سامانه  این 
ثبت شده است و پس از آنکه فردی دچار مرگ مغزی شود در صورت داشتن 
بر  فرد  ترین  نیازمند  تا  می شود  گزارش  سامانه  این  در  عضو  اهدای  شرایط 
اساس شاخص های تعریف شده چه در مناطق محروم چه ساکن در شهر عضو 

را دریافت کند.
او گفت: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰۰ نفر در سامانه اهدای عضو در لیست 
انتظار هستند و متاسفانه روزانه بین ۷ تا ۱۰ نفر به دلیل نرسیدن عضو فوت 

می کنند.

گاز  قیمت  افزایش  برای  برنامه ای  هیچ  اینکه  بر  تأکید  با  نفت  وزیر   
که  گاز  بدمصرف  و  پرمصرف  مشترکین  درصد   ۲۵ گفت:  نیست،  مطرح 
نزدیک ۵۰ درصد گاز خانگی را مصرف می کنند، مشمول جریمه خواهند 

شد.
جواد اوجی  در حاشیه بازدید از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
تا ۷۵ درصد مشترکین گاز که در محدوده  اظهار کرد: حدود ۷۰  ایران 

سقف الگوی مصرف، گاز مصرف می کنند، مطابق سال گذشته هزینه گاز 
را پرداخت می کنند، اما مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند، 

قطعا جریمه خواهند شد.
با بیان اینکه ۲۵ درصد مشترکین پرمصرف گاز هم اکنون نزدیک  وی 
به ۵۰ درصد مصرف گاز خانگی را به خود اختصاص داده اند، تأکید کرد: 
امسال هیچگونه افزایش قیمت گاز را نخواهیم داشت، اما قطعا مشترکین 

پرمصرف جریمه خواهند شد.
وزیر نفت میزان دمای رفاه در محل کار و خانه را حداکثر ۲۲ درجه بیان 
کرد و با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی و برنامه ریزی در مصرف گاز تصریح 
هنگام  به  گرمایشی  وسایل  کردن  خاموش  با  هموطنان  است  الزم  کرد: 
خروج از خانه و در ساعات حضور در محل کار و نیز استفاده از لباس گرم، 

نسبت به صرفه جویی در مصرف اقدام کنند

به  ۳سال  که  جوان  زن  داد  خبر  همشهری  روزنامه 
دلیل جا ماندن ابزار پزشکی در شکمش درد می کشید، 

سرانجام جان باخت.
به  ۳سال  که  جوان  زن  داد  خبر  همشهری  روزنامه 
دلیل جا ماندن ابزار پزشکی در شکمش درد می کشید، 

سرانجام جان باخت.
 در بخشی از گزارش همشهری می خوانیم:

زندگی  شکم  شدید  درد  با  که  بود  سال   ۳ جوان  زن 
می کرد و این درد امانش را بریده بود تا اینکه چند روز 
قبل وقتی پزشکان او را جراحی کردند، معلوم شد که در 
جریان عمل سزارینی که ۳ سال قبل روی این زن انجام 
شده بود یک گاز استریل در شکمش جا مانده و همین 

سهل انگاری، به مرگ دردناک زن جوان منجر شد.
فاطمه زنی باردار بود که چند سال پس از به دنیا آمدن 

نخستین فرزندش، قرار بود به بیمارستان برود تا دختر 
دومش را نیز به دنیا بیاورد. آنطور که پزشک معالجش 
گفته بود، فرزند او باید از طریق جراحی سزارین به دنیا 
می آمد و فاطمه روزی که پزشکش تعیین کرده بود، به 
آماده  و  رفت  تهران  در  بیمارستانی  به  همسرش  همراه 
روز  آن  برود.  عمل  اتاق  به  فرزندش  تولد  برای  تا  شد 
عمل سزارین انجام شد و فرزند دوم فاطمه به دنیا آمد. 
زن جوان یک روز بعد از جراحی از بیمارستان مرخص 
شد و به خانه اش بازگشت. اما همان روز درد عجیبی را 
از عمل  ناشی  که  و گمان می کرد  احساس  در شکمش 
جراحی است اما هرچه می گذشت این درد بیشتر می شد.
گرچه زن جوان تالش می کرد با دردش مدارا کند اما 
یک هفته که گذشت درد شدید امانش را برید و به همراه 
همسرش راهی بیمارستان شد. در آن زمان سونوگرافی 

نیز انجام شد اما هیچ کس نتوانست منشا درد را کشف 
کند. فاطمه به خانه برگشت و ۳ سال با این درد شدید 
زندگی کرد تا اینکه چند روز قبل به شدت بد حال شد و 
وقتی به بیمارستان انتقال یافت، معلوم شد درد سه ساله 
از  از جا ماندن گاز استریل در شکمش پس  وی، ناشی 
عمل سزارین بوده است. هر چند پزشکان در جریان یک 
دیر  دیگر  اما  کردند  را خارج  استریل  گاز  عمل جراحی 
شده بود و زن جوان چند روز بعد جانش را از دست داد.
از  را  جانش  ماه،  آبان  هفدهم   ۱۱:۴۵ ساعت  فاطمه 
حبیب اهلل  قاضی  به  او  عجیب  مرگ  وقتی  و  داد  دست 
صادقی، بازپرس ویژه قتل تهران گزارش شد، تحقیقات 
برای مشخص شدن علت مرگ وی کلید خورد. خانواده 
فاطمه که از این حادثه شوکه شده بودند می گفتند که 
و  پیش  سال   ۳ که  بوده  استریلی  گاز  وی،  مرگ  دلیل 

مانده  جا  او  شکم  در  جراحی  تیم  سهل انگاری  به خاطر 
هنگام  و  قبل  روز  چند  پزشکان  که  گفتند  آنها  است. 
از  زن،  این  شکم  از  استریل  گاز  خارج کردن  و  جراحی 
نشان  و همه شواهد  کرده اند  فیلمبرداری  عمل جراحی 
می دهد که مرگ فاطمه به دلیل سهل انگاری جراح بوده 

است.
دستور  تهران  جنایی  بازپرس  خانواده،  این  شکایت  با 
علت  تا  کرد  صادر  را  قانونی  پزشکی  به  جسد  انتقال 
داده  دستور  همچنین  وی  شود.  مشخص  مرگ  اصلی 
فیلم جراحی و خارج کردن گاز استریل و پرونده بالینی 
از  بود  داده  انجام  سزارین  عمل  قبل  سال   ۳ که  بیمار 
شود  پرونده  ضمیمه  تا  فرستاده  دادسرا  به  بیمارستان 
مرگبار  حادثه  این  اصلی  مقصران  تحقیقات،  انجام  با  و 

شناسایی شوند.

باتوجه به اینکه مرگ زن جوان طبق ماده ۲۹۱ قانون 
بوده  پزشکی  قصور  و  شبه عمد  قتل  اسالمی،  مجازات 
قرار  با  تحقیقات  ادامه  برای  پرونده  ترتیب  بدین  است، 

عدم صالحیت به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع شد.

گزارش »کرمان امروز« از افزایش حوادث رانندگی در کرمان و هشداری که باید جدی گرفت؛

زنگ خطر آمار واژگونی خودرو در جاده های استان

اشاره:
سهم ۵۲ درصدی واژگونی خودروها در حوادث رانندگی 
در سال جاری هشدارجدی است که باید از همه ابعاد آن را 

مورد بررسی کارشناسی قرار داد و برای رفع آن اقدام کرد.
به گفته رییس پلیس راه شمال استان، ۵۲ درصد حوادث 
های  دستگاه  که  است  واژگونی  از  ناشی  استان  رانندگی 
مسائل  زمینه  در  باید  پلیس  و  ها  رسانه  جمله  از  مختلف 
ترافیکی و ایمنی فرهنگ سازی این مهم را مطالبه نمایند. 
قابل  ادامه   در  که   شده  تهیه  گزارشی  زمینه  همین  در 

مطالعه است.
سوانح رانندگی

به  نیاز  که   است  اجتماعی  پدیده  یک  رانندگی  سوانح 
وقوع  در  دارد.  ابعاد مختلف  از  مفصلی  بررسی  و  شناسایی 
تصادفات جاده ای ده ها علل نقش آفرینی می کنند اما سه 
انسان، خودرو و جاده نقش بسزایی دارد و سهم هر  عامل 

کدام در وقوع تصادفات مشخص است.
متاسفانه تلفات رانندگی طی ده سال گذشته  در کشور ما 
بیش از تلفات دفاع مقدس گزارش شده، سهم استان کرمان 

نیز نسبت به سایر استان های دیگر کشور باالست.
به رغم افزایش و کاهش های تصادفات جاده ای در سطح 
در  ترافیکی  دوربین های  بیشترین  با وجود نصب  و  کشور 
مسیر جاده های مواصالتی، همچنان این استان در تصادفات 

رانندگی، رتبه باالیی دارد.

تلفات هزار نفری
بر اساس آمار، حدود ۱۰۰۰ نفر در استان کرمان در سال 
گذشته جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند. بد 

نیست  بدانید در هفت ماهه سال جاری ۳۴۹ نفر در حوادث 
رانندگی شمال استان جان خود را از دست داده و بیش از 

۲۶۰۰ نفر نیز مجروح شدند

 ۵۰ از  گوید:بیش  می  استان  شمال  راه  پلیس  رییس 
درصد فوتی های تصادفات شامل افراد ۱۸ تا۲۵ سال است 

و عامل ۷۰ درصد تصادفات انسان است.
محورهای حادثه خیز 

نواقص  و  قوانین  به  رانندگان  برخی  توجهی  بی  گرچه 
رانندگی  حوادث  بروز  مهم   دالیل  از  نیز  خودرو  احتمالی 
برآیندها نشان می دهد  اما  در جاده ها به شمار می روند 
این مسیرها،  از  ایمنی در بخشی  نبود  و  ارتباطی  راه های 
سال های متمادی است حادثه می آفریند، رخدادی تلخ که 
شهد شیرین سفر را به یغما می برد و گاهی به پایان زندگی 

رهگذران می انجامد. 
آنگونه که پلیس راه کرمان می گوید؛ محور کرمان- بم، 
کرمان- رفسنجان- و انار- شهربابک به ترتیب از محورهای 

پر حادثه استان در سال جاری هستند.
سخن آخر

حادثه  یا شخص  خودرو  تنها  تصادف،  یک  وقوع  عوارض 
از  فراتر  بسیار  ها  آسیب  نمی شود. گستره  شامل  را  دیده 
یک فرد بوده، گاه خانواده و حتی بخشی از اجتماع را  به 
خود درگیر می کند. از دست دادن سرپرست یک خانواده، 
از یک سو و از سوی دیگر مشکالتی که به واسطه  بدهی 
راننده مقصر حادثه برای او وخانواده اش به وجود می آید و 
لطمات عاطفی و روانی تنها عناوین برخی عوارض تصادفات 

جاده ای است.
به نظر می رسد هر چند که حضور پلیس در جاده و نصب 
دوربین درصدی از آمار تصادفات را کم می کند اما مکفی 
نبوده و کاهش آمار تصادفات نیاز به فرهنگ سازی و تالش 
همه  توان  نمی  از طرفی  دارد.  ها  بیشتر مجموعه دستگاه 
تقصیرها را  به دلیل بی توجهی رانندگان به قوانین دانست 

و از ایمنی جاده و خودروها ساده گذشت. 

جدی  هشداری  جاری  سال  در  رانندگی  حوادث  در  خودروها  واژگونی  درصدی   52 سهم   
است که باید از همه ابعاد آن را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و برای رفع آن اقدام کرد. 
به نظر می رسد هر چند که حضور پلیس در جاده و نصب دوربین درصدی از آمار تصادفات 
را کم می کند، اما کافی نیست و کاهش آمار تصادفات نیاز به فرهنگ سازی و تالش بیشتر 
مجموعه دستگاه ها دارد. از طرفی نمی توان همه تقصیرها را  به دلیل بی توجهی رانندگان به 

قوانین دانست و از ایمنی جاده و خودروها ساده گذشت و...

زهدان
 و گور 

بین زهدان و گور ، زندگی بود !
بین زندگی و دل ، عشق بود !

بین عشق و من ، تو بود !
بین تو و ماندن ، رفتن بود !

از این که با کلمات به سراغ درونم رفته ام 
زودتر ُگم شده ام ؟
یا با چراِغ لبخنِد تو !

بین رفتن و من ؛ من بود !
بین من و تنهایی ، تنهایی بود !

از این که اینگونه بدوِن سرانجام هستم 
به دلم چه دروغی بگویم

که درماندگی را 
از یاد ببرد !

بین هیچ و آگاهی ، حقیقت بود 
بین حقیقت و توصیف ؛ توصیف بود !

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
بر دامنه ی

 عشق جهان
 تو را برای داشتن آفریده اند نه 

باید پیدا کنم سنگ ها را از  برای نداشتن. تو را 
به  مهارت  آنقدر  باید  بردارم  تو  به  رسیدن  مسیر 
دست آورم که بتوانم دلت را به دست آورم. باید 
مهربانی ات را یاد بگیرم تا دلت را به دست آورم 
باید دست روی دست نگذارم و قدمی بردام تا که 
دلت را به دست آورم. ای آخرین دلیل زندگی 
ام اولین بهانه برای کوشیدن باش، برای جوشیدن 
برای  فقط  که  وقتی  باش  خندیدن  برای  باش، 
رسیدن به تو زنده ام. با من به تماشای امید بیا با من 
بیا که بدانم از عشق چه می خواهم و از محبت چه 
هدفی دارم تو تکیه گاه منی که خستگی هایم را 
بر شانه ات بگذارم. تو الیق تمام خوبی ها هستی 
اما من کوچک تر از آنم که تسخیرت کنم. دست 
باید که خستگی  از تو برنمی دارم برای داشتنت 
با تمام  ها را کنار بگذارم درد را کنار بگذارم و 
زندگی  ی  پیکره  از  تاریکی  تا  بخواهمت  جانم 
فرو بریزد. می خواهم از دیوار فاصله باال رفته و 
تو را با خواسته و ناخواسته ها به دست آورم بعد 
دیگر  بار  یک  زندگی  که  فهمم  می  داشتنت  از 
با غفلت و درد  باید  آغاز شده است و هر لحظه 
و تاریکی بجنگم تا تو در من ادامه داشته باشی. 
و  کنم  پیدا  را  راه  که  باش  دلم  چراغ  و  چشم 
دست از رکود بی امان بردارم. دست از خستگی 
های بی امان بردارم من برای تو زنده بمانم و تو 
دوست  ی  بهانه  به  بلکه  تا  باشی  مقاوم  همچنان 
وقتی  بگیریم.  نادیده  را  هایمان  تفاوت  داشتن 
نتوانیم تفاوت ها را بپذیریم تفاهم اتفاق نخواهد 
و  خواهم  نمی  را  آفریدن  خاطره  تو  از  من  افتاد 
چه  خواهم.  می  رو  پیش  های  لحظه  برای  را  تو 
سنگ ها که باید از پیش پا برداشته و چه سنگ 
ها که باید تا آسمان روی هم بچینم بلکه به دست 

آورمت زیرا تو را برای داشتن آفریده اند.
بر دامنه ی عشق جهان را دیدم 

در صحبت هر روزه زمان را دیدم 
من پیر شدم بی همه ی خوبی ها 

افسوس که خواب این و آن را دیدم 

به قلم
مهناز سعید
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پیش بینی حمله فضایی  ها 
به زمین توسط 

مسافر زمان خودخوانده 
از سال ۲۷۱۴ آمده  ادعا می  کند مسافر زمان است و  شخصی که 
پیش بینی  هایی را در مورد آینده زمین و اتفاقات آن کرده است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از میرر، یک مسافر 
زمان خودخوانده در برنامه تیک تاک پیش بینی کرد که بارش 
از  دیگر  پیشگویی  یک  در  و  می کند  برخورد  زمین  به  شهابی 

حضور بیگانگان فضایی بر روی زمین صحبت کرد.
نام  با  کاربری  حساب  این  که  نیست  بار  اولین  این 
تالش  در  را  بینی  پیش  چنین   »aesthetictimewarper«
این  استار،  دیلی  به گزارش  می کند.  منتشر  بشریت  نجات  برای 
انجام داده است.  حساب قبال پیش بینی های زیادی درباره زمین 
پایان  تا  که  را  رویداد  و  تاریخ  پنج  حساب  این  ژوئیه،  درماه 

سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رخ می دهد را یادآور شد.
با  دسامبر  ماه  در  نوجوان  سه  که  است  معتقد  زمان  مسافر  این 
استفاده از تخم دایناسور »تی رکس« دریچه ای را به یک جهان 
شهر  که  می گوید  همچنین  حساب  این  می کنند.  باز  متناوب 
افسانه ای آتالنتیس در سال ۲۰۲۲ در اقیانوس اطلس پیدا خواهد 

شد.
فرد مذکور همچنین ادعا می کند که ناسا در ماه آگوست یک 
سیاره ای شبیه به زمین پیدا خواهد کرد و هشت انسان از انرژی 
شدید خورشید در ماه اکتبر قدرت های ویژه ای دریافت خواهند 
کرد. یکی از پیش بینی های این حساب کاربری که توجه زیادی 
را به خود جلب کرد، ویدیویی بود که نشان می داد یک اتفاق 

شگفت انگیز در ۱۱ آگوست ۲۰۲۱ رخ می دهد.
این حساب اعالم کرد بارش شهابی بسیار بزرگی وجود خواهد 
مشاهده  شمالی  نیمکره  در  می کشد،  طول  هفته   ۲ که  داشت 
بقیه  با  شهاب ها  این  از  یکی  است.  پیام هایی  حاوی  و  می شود 
شهاب سنگ ها متفاوت به نظر می رسد، چرا که یک سفینه است 
که روی زمین فرود می آید و مقدمات اولین جنگ نوزیک را 
شبکه های  در  را  متفاوتی  واکنش های  ادعا  این  می کند.  آغاز 

مجازی به همراه داشت.
شما  از  بسیاری  نوشت:  واکنش ها  این  به  پاسخ  در  حساب  این 
هنوز باور ندارید که من یک مسافر واقعی زمان هستم، پس پنج 

تاریخی که اعالم کردم را به خاطر بسپارید.
از  زمانی  مسافر  می کرد  ادعا  که  مردی  نیز  هفته  این  اوایل  در 
اشتراک  به  را  متروکه  از یک شهر  ویدئویی  است،  سال ۲۰۲۷ 
گذاشت تا ثابت کند که او آخرین فرد روی زمین است. او ادعا 
می کند که در آینده تنها می ماند، زیرا بقیه جمعیت زمین توسط 
یک فاجعه از بین رفته اند. او فیلم هایی از شهری در اسپانیا که 
در آن حضور دارد را هم به عنوان مدرک به اشتراک می گذارد

نقرس و مهم ترین نشانه 
 بروز این بیماری!

نقرس می تواند عالئم مختلفی داشته باشد اما مهمترین و شایع ترین 
نشانه ابتال به آن درد انگشت شست پای راست می باشد

است  موروثی  بخشی  می شود؛  تقسیم  قسمت  دو  به  نقرس عمال 
به  جد  به  علم  و  می شود  مبتال  آن  به  ژنتیکی  صورت  به  فرد  و 
دنبال پیگیری آن دارد تا از آن پیشگیری کند اما چیزی که این 
روزها بیشتر افراد مبتال درگیر آن هستند، ابتال به نقرس بر اثر اسید 

اوریک باال است.
 نوعی چربی که با خوردن غذاهای چرب مثل کسی که اهتمام 
دارد هفته ای 5 وعده گوشت قرمز، نشاسته جات و شیرینی جات 
غیر طبیعی بخورد وقتی این بیماری زمینه ای را دارد، حاد می شود.

ترین های آن درد گرفتن  از مهم  عالمت های مختلفی دارد که 
انگشت شست پای راست است. ممکن است در آزمایش فرد حد 
مرز برای این موضوع نشان داده شود ولی خود فرد بهتر می تواند 

خودش را ارزیابی کند.
 کسانی که دچار این بیماری هستند سابقه زمینه ای فشار خون هم 
دارند. کسانی که با طبع دموی و پر خون هستند ابتال به فشارخون 
راه های  می شوند.  دچار  نقرس  به  زود  و  است  زیاد  بینشان  در 
پیشگیری از آن پرهیز غذایی است و اینکه این افراد باید خوردن 
گوشت قرمز را به یک بار در ماه کاهش داده و حداقل 5 سال 

این رویه را دنبال کنند.
 اگر کسی زمینه وراثتی داشت و پرهیز غذایی را رعایت کرد مثل 
دیابت آن را کنترل کرده است و فشار خون هم به همین شکل 

است. این بیماری از بین نمی رود ولی کنترل می شود.
راه  و  پیشگیری  راه  دارند  زمینه ای  بیماری  که  کسانی  برای   
درمان مشترک است. افراد به آبغوره بی نمک اهتمام ورزند اما 
به خاطر  است  آبغوره ممکن  است چون  مهم  از آن  استفاده  دز 

طبعشان برای این افراد سستی و کرختی به همراه داشته باشد.
اگر افراد مبتال احساس کردند بعد از خوردن آبغوره بدنشان در 
آبغوره  همراه  به  را  طبیعی  عسل  کمی  است  شدن  سست  حال 
بخورند. دمنوش سماق نکوبیده می تواند برای پیشگیری و درمان 
این بیماری موثر باشد که به صورت چای دم شده و روزی دو 

لیوان بدون شکر و قند خورده شود.
گوشت قرمز به این صورت است که به خاطر بافت پروتئینی اش 
جذب آن زمان می برد و برای این بیماری روزی ۴۰ دقیقه پیاده 
روی که ده دقیقه آخرش به صورت ماراتن باشد بسیار موثر است 
و حتما باید پیاده روی شب باشد؛ چون پیاده روی صبح در سبک 

زندگی اصال توصیه نمی شود.

روایتی از یک تصمیم که سالهاست کشور را مورد تضعیف اقتصادی قرار داده است، هدفمندی اشتباه یارانه ها و اصرار بر آن؛

تکرار اشتباه سال 89 به دور از تدبیر است
 متاسفانه یارانه ها در یک دهه گذشته تنها باعث افزایش سرسام آور قیمت ها شده 

و گویا تنها ضامنی است برای حفظ رضایتمندی مردم در هنگام افزایش قیمت ها

به خاطر دارم آن روزی را که احمدی نژاد با حضور 
اعالم کرد  ایران  مردم  به  تلویزیونی  برنامه  در یک 
که یارانه چگونه قرار است پرداخت شود و افزایش 
برخی قیمت ها چگونه خواهد بود. روز بعد تمامی 
رسانه ها در این باره مطالبی را منتشر کردند و بیش 
از 90 درصد از آنها به غیر از رسانه های نزدیک به 
دولت اعالم کردند که این یعنی خودکشی اقتصادی! 
رفتاری که بسیاری از دولتمردان آن را پوپولیستی و 
عوام فریبانه دانستند و در نهایت همه متوجه شدند 

که چقدر این تصمیم به ضرر مملکت تمام شد. 
تقریبا یک سال پس از پرداخت اولین یارانه به مردم 
برابر  در کشور سه  قیمت  بودیم که  ایران، شاهد 

شد و از لحاظ اقتصادی در کشور آشوبی به پا شد. 
اتفاقی که دیگر نه راه پس برای دولتمردان بعدی 
گذاشت و نه امکان بازگشت را برای ایشان فراهم 
ساخت. یک رخداد باخت-باخت که تا همین امروز 
در حال ضربه خوردن از آن هستیم. کارشناسان این 
طرح با منطق خود یارانه های حامل های انرژی و 

بسیاری از کمک هزینه های تولید را حذف کردند 
تا با آن به افراد کم درآمد یاری رسانی کنند. در 
یک نگاه سطحی اینطور به نظر می رسد که یارانه 
از افراد پُردرآمد گرفته می شود و به افراد کم درآمد 
که  پردرآمد  افراد  عمل  در  اما  شود.  می  پرداخت 
اکثرا تولید کننده و یا صاحب کسب و کار هستند 

این تحمیل مالی را در قیمت اجناس و محصوالت 
خود اعمال کردند و نتیجه این شد که پس از 12 
ماه شاهد یک فاجعه اقتصادی در کشور بودیم که 
بد  تن کشور  بر  امروز زخم هایش  تا همین  حتی 

چشمی می کند.
اینها که گفتم را شاید همه دیگر این روزها بدانیم 
و توضیح واضحات باشد. اما سوال اینجاست که با 
دانستن این واضحات چگونه است که دولت جدید 
در حال بررسی افزایش یارانه ها است و در ادامه آن 
قصد دارد که دوباره برخی یارانه های حامل های 
انرژی و دیگر کمک های دولتی را حذف کند و با 
این کار گذشته ای سیاه را دوباره تکرار کند. این 
را  غلط  آزموده  آن  در  که  است  تصمیمی  چگونه 
دوباره قرار است بیازماییم؟ امیدواریم صحبت هایی 
که این روزها به گوش می رسد اشتباه باشد و یا 
اینکه  نه  باشد.  اینکه اصال شیوه به گونه ای دیگر 
و  بزنیم  تکرار  مهر  قدیمی  فعلی  بر  نامی جدید  با 
دوباره کشور را در بحران قرار دهیم. به امید فردایی 
که در آن تنها رفتارهای کارشناسی اولویت داشته 

باشد.

به قلم 
محمد فتح نجات

یادداشت:
نیما و ویژگی های شعری او

دردعوایوالدین،کودکچهآسیبهاییمیبیند؟

به قلم امین پور زادگان

نیما یوشیج، شاخص و معیار فرهنگی و ادبی ایرانیان 
در جهان معاصر است. او نماینده ادبیات و شعر نو در 
بین جریان های ادبی جهان معاصر محسوب می شود. 
در مقام مقایسه، نیما در هر دو زبان تبری و فارسی 
این  ما چنگ زد و صوت خوش الحان  ادبیات  به دل 
چنگ، انتقال امر فرهنگ را برای کنشگران اجتماعی 
ازنظر  نیما  آن،  بر  است.عالوه  کرده  امکان پذیرتر 
سیاسی و اجتماعی در دوره ای پرالتهاب می زیست که 
دوره گذار از نهادهای فرهنگی سنت زده به نهادهای 
که  وی  فضائی،  این چنین  در  بود.  مدرن  و  متجدد 
محصول اجتماعی پردرد و بحرانی ست، سر برآورده 
و نقاط پنهان و پرالتهاب آزادی و عدالت خواهی را در 
جغرافیای ادبیات پیوند می  زند تا جهان را در پرسشی 

نگاه دارنده، متعجب واگذارد.
و  شعرها  با  که   است  اجتماعی   متعهد  شاعر  نـیما 

زبانی  بـا  را  اجـتماعی  تلخ  حقایق  سروده هایش 
نمادین به مردم و اندیشمندان و روشنفکران  نمایاند و 
مسئولیت  و رسالت خطیر شاعری خود را به درستی 
ایفا کـرد و شـعر و هـنرش را وقف روشنگری  واقعیات  
و  رنج  شرح  او  اشعار  اصلی   مـوضوع  کرد.  اجتماعی 
بینوایی مردم زحمتکش و مصائب گوناگون آنان مانند 
فقر، گرسنگی، بـیکاری و مـحرومیت از حـقوق  طبیعی 
خویش یا انتقاد از ظلم و بیداد و بهره کشی است. نیما 
آفریده شده بود تا یادآور شود که جهان تغییر کرده و 
دیگر بـاید طور دیگری دید و طور دیگری شعر گفت 
پا به  پای  ادبیات  جهانی پیش رفـت. شـعر نـیما گاه 
به ِجد گاه به طنز، گاه  به  هجو و گاهی آمیخته از همه 
این هاست که بـه نـقد اجتماعی می پذیرد. بنابراین در 
شـعر نیما نقد اجتماعی موج می زند به  گونه ای که  در 

مفهوم  مدرن آن بی سابقه است.
نگاهی کوتاه به پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون 
شعر نیما بطور اعم و درباره تاثیر آن بر زبان و فرهنگ 
جامعه نشان می  دهد نیما تحت تاثیر مقتضیات زمانی 
جامعه  از  و  اجتماعی  محیط  از  اجتماعی  شرایط  و 

فرهنگ  خاص،  ای  شیوه  به  و  گرفته  الهام  جهانی 
و  ساخته  منعکس  خویش  آثار  در  را  خود  جامعه ی 
حافظه ی  از  منبعث  می¬شود  ساطع  شاعر  از  آنچه 
نیما  که  است  مردمی  اجتماعی  و  تاریخی  مشترک 

خود را ازآنان می  داند. 
با رجوع به اشعار نیما نخستین عنصری که بیش از 
است.  آن  مظاهر  و  طبیعت  می کند،  جلب نظر  همه 
به همین سبب شعر نیما در حکم آیینه ای است که 
تمام عناصر و پدیده های زندگی شمالی در آن تجلی 
می یابد . شعر نیما شعری است متعهدانه و ملتزم. در 
نوعی  آنان  رنج های  و  و درد  قبال مردم  او در  اشعار 
چشم  به  سیاسی  و  اجتماعی  مسئولیت  و  رسالت 

می خورد.
الفاظی  از  اینکه  به  با توجه  اشعار،  او در برخی  زبان 
و  ساده  می کند،  استفاده  قاپیدن  و  لمیدن  چون 
زبانی  شعرها  بعضی  در  اما  می رسد  به نظر  عامیانه 
پیچیده و مبهم دارد که در برخی موارد از نظر صرفی 
و نحوی از زبان هنجار و معیار فاصله می گیرد و همین 
او را دچار مشکل کرده است.  امر، فهم برخی اشعار 

از آنجا که اشعار نیما دربردارنده انواع نماد مبتکرانه 
منوط  او  اشعار  درست  و  دقیق  فهم  است،  ابداعی  و 
به درک و دریافت نمادهای آن هاست. او با توسل به 
بیانی رمزی، موضوعات اجتماعی و  زبان سمبلیک و 
سیاسی عصر خود را بیان می کند و مورد انتقاد قرار 

می دهد.
تحول و دگرگونی در شعر نیما محدود به قالب شعر 
چشم  به  او  شعر  در  دگرگونی ها  انواع  بلکه  نیست. 
می خورد. او برای آنکه بتواند بر اندام فکر و اندیشه نو، 
از هرگونه  بپوشاند،  لباسی جالب و جاذب و نظرگیر 
تمهیدات و امکاناتی استفاده می کند. لذا هنجارگریزی 

یکی از این امکانات زبانی او محسوب می شود. 

والدین،  بین  اختالف  گفت:  اجتماعی  روانشناس  یک 
مشکالتی  با  را  او  و  داده  افزایش  را  کودک  اضطراب 

مواجه می کند.
سارا گلستانی روانشناس اجتماعی بیان کرد: پدر و مادر 
تنها تکیه گاه های کودک هستند و اگر اختالفی میان 
کودک  و سالمت  روان  بر  منفی  تاثیر  دهد،  رخ  آن ها 

خواهد داشت. زیرا کودک، سالمت روابط والدین را برابر 
بقا خودش می داند.

گلستانی در ادامه افزود: هر گونه اختالف و تنش میان 
والدین، به ویژه در دوسال اولیه زندگی کودک، منجر 
او  برای  آینده  در  و  شده  او  در  اضطراب  احساس  به 

مشکالتی را به وجود می آورد.

وی گفت: برای مثال کودک 2 ساله ای که در فضایی 
کالم،  در  توانایی  عدم  دلیل  به  دارد،  قرار  زا  تنش 
نامنظم  بی قراری،  جمله  از  عالئمی  با  او  در  اضطراب 
بروز  را  خود  گوارشی  مشکالت  حتی  و  خواب  شدن 
می دهد؛ بنابراین دعوای والدین از بدو تولد تاثیر منفی 

بر کودک خواهد داشت.

و  جدل  تجربه  کودکی  در  که  فردی  افزود:  گلستانی 
اختالف میان والدین را تجربه کرده باشد، در بزرگسالی 
نسبت به دیگران بی اعتماد بوده و در روابط عاطفی و 
دوستانه خود دچار مشکل خواهد شد؛ بنابراین ضروری 
باید مراقب رفتار ها و کالم خود باشند و  است والدین 

از هرگونه پرخاش کالمی در برابر کودک پرهیز کنند.
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