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گرچـه برپایـی نمایشـگاه فصلـی
عرضـه کاال در شـهرمان اتفاق تازهای
نیسـت ،ولی نمایشـگاه پاییزه امسال
تـراژدی غمانگیـزی را بـه نمایـش
گذاشـته کـه نفسهـای پایانـی
اقتصـاد بیجـان برخـی خانوادهها را
به شـماره انداخته و ردپای فوالدین
پیشـانی بیما ِر درآمدشـان
تورم را بر
ِ
حککـرده اسـت .اینکـه بسـیاری
از خانوادههـای مرفـه سـیرجانی
تمایلـی بـه خریـد از مراکـزی نظیـر
ی و یا جمعه بازار
نمایشـگاههای فصل 
ندارنـد ،توجیه مناسـبی بـر تعطیلی
جمعـه بـازار و یـا نابسـامانی در روند
برپایی نمایشـگاههای فصلی نیسـت.
مکانهایـی کـه اکثرخانوادههـا بـا
درآمد متوسـط و یـا پایین ،امیدوارند
که بتوانند بیشـتر مایحتاج خود را از
ایـن مراکز تهیـه کنند .نمایشـگاهی
کـه گرچـه برپایـی آن در جلسـاتی
با حضـور مسـؤولین شـهر پایهریزی
میشـود ،ولـی بـه نظـر میرسـد
چشـمانداز روشـن صورتجلسـات
فعلیـت در نمیآید.
امضـا شـده ،بـه ّ
اینکـه علیرغـم پیشـرفت شـهر
در خیلـی از بخشهـا ،مشـکالت
برگـزاری نمایشـگاه بعـد از سـالها
همچنـان بـه قـوت خـود باقیسـت،
تنهـا یـک دلیـل میتوانـد داشـته
باشـد و آن اینکـه کیفیـت مناسـب
برپایـی آن فقـط یـک تـب تنـد
اسـت .تبـی کـه چنـد روز قبـل از
شـروع نمایشـگاه به جان مسـؤولین
میافتـد ،جلسـات ،مصوبههـا و
برنامههـای ایدهآلـی را سـبب
میشـود کـه در نمایشـگاه امسـال
چنیـن میکنیـم و چنـان میکنیـم
ولـی معمـوالً دسـتاوردی بهدنبـال

خانوادههای کم درآمد و تراژدی همیشگی نمایشگاههای پاییزه و بهاره

نـدارد .تـب بـه سـرعت فروکـش
میکنـد و دوبـاره بعـد از اتمـام کار
نمایشـگاه ،هـر آنچـه کـه گفتـه و
امضـا شـده بـود بایگانـی میشـود و
البتـه فرامـوش ،ولـی آنچه تمـام و
کمـال دریافـت میشـود و البتـه هر
سـال ترفیـع مییابـد مبلـغ اجـاره
بهـای غرفههاسـت .حاال چـرا همین
هزینـه جهت بهبود اوضاع نمایشـگاه
صـرف نمیشـود جـای سـؤال دارد.
باید بگوییم درست در روز و لحظهای
کـه کلنـگ احـداث بزرگتریـن بـاغ
ایرانـی جنـوب شـرق کشـور در
شـهرمان بـا حضـور مسـؤولین بـر
زمیـن مینشسـت ،اگـر سـری بـه
محـل برگـزاری نمایشـگاه پاییـزه
میزدیـد نـه پارکینـگ مناسـبی
میدیدیـد و نـه سـرویس بهداشـتی

اجرای تعرفهگذاری نظام پرستاری
تا پایان شهریور

کرمان
در اولویت
آزمون های
استخدامی

گـروه خبـر :معـاون پرسـتاری وزارت
بهداشـت بـا اشـاره بـه میانگیـن نسـبت
«پرسـتار بـه تخـت» در کشـور گفـت:
وضعیـت اسـتان کرمـان در ایـن میانگین
حـدود  ۸۲/۰اسـت .او گفـت :در شـیفت
بخشهـای عـادی بایـد بـه ازای هـر  ۴تا
 ۵بیمـار یک پرسـتار وجود داشـته باشـد
امـا در بیمارسـتانهای کرمـان بـه ازای
هـر ۱۰بیمـار یـک پرسـتار اسـت .دکتـر
عبـادی عنـوان کـرد :در ایـن سـالها کـه
توسـعه تخـت دراسـتان کرمـان داشـتیم
بایـد اصلاح چـارت هم صـورت میگرفت
و سـهمیه اسـتان براسـاس تختهـای
مصـوب اختصـاص داده میشـدکه در
ایـن راسـتا قـرار بر این شـد کـه همکاران
حـوزه علـوم پزشـکی و سـازمان برنامـه
و بودجـه توجـه ویـژهای بـه ایـن مسـئله
داشـته باشـند.
وی اضافـه کـرد :در آزمونهـای
اسـتخدامی بعـدی اولویـت بایـد بـه
اسـتانهایی کـه از این میانگیـن پایینتر
هسـتند داده شـود کـه اسـتان کرمان در
ایـن اولویـت خواهـد بـود.
عبـادی در خصـوص تعرفهگـذاری در

درسـتی! مطمئنـاً بـرای پـارک
کـردن ماشـینتان یـا باید سـاعتها
انتظـار میکشـیدید و یـا کیلومترها
آنطرفتـر پارک میکردید .مشـکل
جـدی پارکینـگ بـرای مکانـی که با
ّ
صـرف هزینـه زیـاد ،محل برگـزاری
جمعـه بـازار نیـز در آن جانمایـی
شـده است ،شـاید در شـأن شهرمان
نباشـد .پارکینگی که فقط جوابگوی
خودروهـای غرفـهداران اسـت و
نـه بیشـتر .متأسـفانه بایـد بگوییـم
شـهری کـه اقتصـاد پُـر رونقـی دارد
و درآمدهـای هنگفت ،در نمایشـگاه
فصلـیاش اگـر بازدیـد کننـدهای به
سـرویس بهداشـتی نیـاز پیـدا کند،
یـا موجـود نیسـت و یا اگر هسـت با
کیفیت بهداشـتی پاییـن و تعداد کم
در حـد ظرفیـت غرفـهداران!...

حـوزه نظـام پرسـتاری نیـز تصریـح کرد:
ایـن مسـئله بعـد از  ۱۵سـال امسـال
در ردیـف بودجـه آمـده و ایـن اتفـاق
بزرگـی اسـت ،برخـی از آییننامههـا و
بخشـنامهها یـک بـه یـک مصـوب شـد
و اگـر بـه زودی ایـن منابـع تأمیـن شـود
تـا پایـان شـهریور عملـی خواهـد شـد؛
البتـه پرداختهـا از اول فروردین اسـت و
معوقـات نیـز پرداخـت خواهـد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،عبـاس عبـادی در
حاشـیه سـفر به اسـتان کرمان و در جمع
خبرنـگاران درخصـوص سـبک زندگـی
سـالم بیـان کـرد :مواجهـه ما معمـوالً بعد
از ایجـاد عارضـه اسـت کـه ریشـه همـه
اینهـا مربـوط بـه نـوع زندگی ما اسـت و
بخـش بسـیاری از آن در کل دنیا به دلیل
رشـد تکنولـوژی اسـت که سـبک زندگی
مـردم را تغییـر داده اسـت .وی ادامـه داد:
اگـر همـه تلاش مـا چـه بـه عنـوان یک
فـرد چـه بـه عنـوان یـک مدیـر سلامت
در اصلاح سـبک زندگی باشـد ،بسـیاری
از ایـن معضلات کـه جامعه بـا آن مواجه
اسـت حـل میشـود.
عبـادی اضافـه کـرد :اگـر شـاهد
مهاجرتهایـی هسـتیم دلیـل آن نیـروی
انسـانی اسـت؛ در کشـور مـا بعـد از
انقلاب اسلامی در حـوزه منابـع انسـانی
سـرمایهگذاری شـده و تنـوع رشـتههایی
کـه االن مشـغول به تربیت نیروی انسـانی
هسـتیم مـا را نسـبت بـه نیـروی انسـانی
بینیـاز کـرده اسـت .حتی تا دهه شـصت
تعـداد زیـادی از همـکاران مـا در حـوزه
پزشـکی از کشـورهای دیگـر بودنـد.
معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت در
خصـوص کمـک پرسـتاران در حـوزه
پیشـگیری توضیح داد :اسـاس برنامههای
آموزشـی در دانشـگاه بـرای پرسـتاران،
پیشـگیری اسـت .در اصـل خدمـات
پرسـتاری مربـوط بـه پیـش و پـس از
بیمارسـتان اسـت امـا در حـال حاضـر
پرسـتار در چارچـوب بیمارسـتان عمـل
میکنـد .

گـروه خبـر :تنهـا بیسـت روز بـه آغـاز فصـل تحصیلـی و
بازگشـایی مدارس باقـی اسـت .از ایـن رو تلاش خانودههـا و
واحدهـای آموزشـی بـر ایـن قـرار گرفته کـه دانشآمـوزان بـا آغاز
فصـل تحصیـل از هـر نظـر آمادگـی الزم را پیـدا کننـد.
بـه هـر روی کلیـه مـدارس ابتدایی ،متوسـطه اول و دوم از اول مهر
بـه صـورت حضـوری آغـاز بـه کار میکنند .بـه عبارتـی آمـوزش
دانشآمـوزان در تمامـی پایههای تحصیلـی از اول مهرماه به صورت
رسـمی و حضـوری آغـاز میشـود و دانشآمـوزان از اول مهـر در
کالسهـای درس حاضـر میشـوند.
پـس از تعطیلیهـای مکـرر و غیرحضوری شـدن مدارس به
دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا ،مسـئولین ادارات آموزشـی در تالش
هسـتند کـه شـرایط مناسب بازگشـایی مـدارس و برگـزاری
کالسهـای درس بـه صورت حضـوری در سـال  1402 - 1401را
فراهـم کننـد .بـا توجـه بـه ایـن موضـوع بسـیاری از خانوادههـا،
دانشآمـوزان و حتـی معلمین مدارس پیگیـر اخبـار متعـددی از
بازشـدن مدارس و برقراری کالسها هسـتند.

حاال با این شـرایط چگونـه میتوان
کمـی آنطرفتـر احـداث باغـی
بـزرگ را بـا برنامههـای آنچنانـی
متصـور شـد.
درسـت زمانـی کـه برخـی در حـال
عبـور از بلـوار قائـم (عـج) بـه مقصد
مرکـز اسـتان بـا هـدف یـک خریـد
شـهریوریِ دلچسـب برای اسـتقبال
از مـدارس و فصـل سـرد هسـتند و
پشـتی صندلی خودروی لوکسشان
را تنظیـم میکننـد و موسـیقی
مـورد عالقهشـان را جسـتجو و در
ذهنشـان مراکـز خریـد شـیک و
کاالهـای مـارک را مـرور ،در همـان
بلـوار بسـیاری از خانوادههـای کـم
درآمـد بـا نـا امیـدی و دسـتهای
خالـی از خریدهـای ضـروری ،از
نمایشـگاه بیـرون میآینـد و علیرغم

نیازهـای زیـاد ،فقـط بـه خریـد یک
خوراکـی سـاده و ارزان قیمت جهت
بسـتن دهـان فرزندانشـان اکتفـا
میکننـد.
اصـوالً در نمایشـگاههای فصلـی
غرفـهداران و فروشـندگان یـا
بومـی هسـتند کـه در ایـن صـورت
اجنـاس تـه مانـده ،بیکیفیـت و
نجـل مغازهشـان را جهـت ارائـه به
بُ ُ
نمایشـگاه آوردهانـ د و یـا غیربومیاند
که بـه آوازه ثـروت شـهرمان ،قیمت
اجنـاس را بـاال بردهانـد و کیسـه
گشـادی هـم بـرای کسـب درآمـد
دوختهانـد .حـاال خانوادههایـی را
تصـور کنیـد کـه در اوضـاع فعلی به
کیفیـت و قیمـت مناسـب کاالهـای
عرضـه شـده در نمایشـگاه امیـدوار
بودهانـد ولـی در بازدیـد از یکـی
دو غرفـه اول ،تـازه فهمیدهانـد کـه
اینجـا هـم نـه تنها چیـزی جـدا از
بقیـه مراکـز خرید نیسـت بلکه بعضاً
قیمتهـا بسـیار باالتـر و کیفیتها
بسـیار پایینتر اسـت.
بیشـک اگـر از مشـکل پارکینـگ،
سـرویسهای بهداشـتی ،غرفههـای
بینظـم و پراکنـده ،مشـکالت
بهداشـتی نظیـر بدون پوشـش بودن
مـواد غذایی و عرضـه کاالهای فلّهای
بـدون برچسـب و نشـان سلامت،
فضـای نامناسـب و تهویـه نامطلوب
فاکتـور بگیریـم بـاز هـم قیمتهـا
بـه گونهایسـت کـه رونـد خریـد
کاالهای ضـروری بـرای خانوادههای

کمدرآمـد تقریباً غیرممکن اسـت و
بازار نمایشـگاه کسـاد و فقـط در حد
پرسـیدن قیمتهـا!
سـؤالی کـه شـاید بـرای خیلیهـا
پیـش آمـده باشـد ایـن اسـت کـه
چنـد نفـر از مسـؤولینی کـه امضای
آنهـا نقـش کلیـدی در پیـش بُـرد
اهـداف اقتصـادی و اجتماعـی شـهر
دارد مایحتـاج خـود را از جمعـه بازار
فصلی عرضه کاال
و یا نمایشـگاههای
ِ
تأمیـن میکننـد کـه انتظـار داریـم
بـرای آغـاز بـه کار جمعـه بـازار و یا
بهبـود اوضـاع نمایشـگاههای فصلی
دل بسـوزانند؟
شـاید وقتـی خبـر کلنگزنـی
بزرگتریـن بـاغ ایرانـی جنوب شـرق
کشـور در شـهرمان را شـنیده و یـا
بنرهای خـوش رنگ و لعاب تبلیغات
آن را در سـطح شـهر دیده باشیم ،از
زندگـی در شـهری ایـن چنینـی بـه
خود ببالیـم .حاال میخواهم بپرسـم
فـرض کنیـم کـه بـاغ ایرانـی همین
فـردا احـداث و افتتـاح شـد و رونـق
خوبـی هم گرفت .آیا ایـن باغ ،جایی
هم بـرای خانوادههای متوسـط و کم
درآمـد شـهر دارد؟
آیـا ارمغانـی جز تـورم و گرانـی برای
جیبهـای خالـی خواهد داشـت؟
مسـلماً ایـن بـاغ بـرای خیلیهـا
فقـط «دربِ بـاغ سـبزی اسـت» که
از دور چشـمک میزنـد! ...باغـی کـه
صفایـش بـرای جیبهای پُر اسـت و
جفایـش بـرای جیبهـای سـوراخ!...

پرداخت یارانه نقدی یا ارائه آن به صورت کاال برگ؟

یارانهها بر سر دوراهی

گـروه خبـر :وضـع آینـده یارانههـا هنوز مشـخص نیسـت و
دولـت بـرای ادامـه آن بر سـر دوراهی قـرار دارد کـه به صورت
نقدی باشـد یـا به صـورت کاالبرگ ارائه شـود.
رئیـس سـازمان برنامـه با اشـاره به درخواسـت دولـت برای
اصلاح مصوبـه یارانـه کاالهـای اساسـی ،بـه طـور تلویحـی
هشـدار داد کـه در صـورت حـذف نشـدن و بازگشـت
قیمتهـا بـه شـهریور ،1400یارانـه بایـد متناسـب بـا ایـن
شـرایط تعییـن یـا ایـن کـه بـرای تأمیـن یارانـه بـه میزان
فعلـی اصالحیـه بودجـه بـه مجلـس ارائـه شـود .اگرچـه
اظهـارات رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه مبهـم اسـت و
بایـد شفافسـازی شـود امـا بـه نظر میرسـد مفهـوم حرف
میرکاظمـی به این معناسـت که در صورت بازگشـت مبنای
قیمـت به شـهریور ،1400بایـد دولت مابه التفاوت بیشـتری
بـرای فاصلـه قیمـت آزاد کاالهای مشـمول حـذف یارانه ارز
 4200و قیمـت شـهریور سـال گذشـته این کاالهـا بپردازد.
◄ ◄ تقابل دو نظرسنجی دولت و مجلس
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اجـرای تخصیـص کاالبـرگ به
یکـی از اسـتانها بـه صـورت آزمایشـی از مهرمـاه تصریـح
کـرد :کاالبـرگ یـک قانـون اسـت؛ سـامانه آن آمـاده
نبـود امـا بـه طـور کلـی نظرسـنجیها نشـان میدهـد
کـه مـردم بـه یارانـه نقـدی عالقـه بیشـتری دارنـد،
لـذا تـا پیـش از آمـاده شـدن سـامانه مربـوط بـه اعطـای
کاالبـرگ ،پرداخـت یارانههـای نقـدی همچنـان ادامـه
خواهـد داشـت .از سـوی دیگر مرکـز پژوهشهـای مجلس
از موافقـت بیشـتر مردم بـا کاالبرگ در مقایسـه با پرداخت
نقـدی خبـر داد.
ایـن مرکـز بـا انتشـار خبـری اعلام کـرد :براسـاس نتایج به
دسـت آمده مؤسسـه افکارسـنجی ملت 58/5 ،درصد از مردم
ترجیـح میدهنـد دولـت  7قلـم کاالی اساسـی را بـه قیمت
سـال قبـل و از طریـق کاالبرگ عرضه کنـد و در مقابل 28/6
درصـد ترجیـح میدهنـد بـه ازای هـر فـرد ،ماهیانـه مبلـغ
 ۳۰۰یـا  ۴۰۰هـزار تومـان یارانه نقدی اختصـاص یابد .نتایج
این افکارسـنجی نشـان میدهـد  60/6درصد مـردم راجع به
کلیـت طـرح اصلاح یارانهها نظر منفـی دارند کـه مهمترین
دلیـل آن ،افزایـش قیمـت کاالهـای دیگـری اسـت کـه قرار
نبـود براسـاس اجـرای ایـن طرح ،گران شـوند.

◄ ◄کاال برگ به قیمت 1400؟
اساسـاً موضـوع ارائه اقالم اساسـي مـورد نياز مـردم به قيمت
شـهريورماه 1400يكي ازمعادالتي اسـت كه اين روزها سـر و
صداي زيادي را در فضاي سياسـي كشـور ايجاد كرده اسـت.
در همـان ايـام بودنـد نمايندگاني كـه پيشبينـي ميكردند،
دولـت طـي ماههـاي آينـده از زيـر بار ايـن تعهد شـانه خالي
كنـد و حاضـر بـه ارايـه كاالبـرگ بـه قيمـت شـهريور1400
نخواهـد بود .بسـياري از نمايندگان عضو كميسـيون برنامه و
بودجـه از جمله احسـان اركاني ،بهروز محبي ،محسـن زنگنه
و...در آن ايـام اعلام ميكردنـد ،دولـت قصد دارد ،مسـووليت
حـذف ارز  4200تومانـي را متوجـه مجلـس كند تـا در زمان
بـروز بحـران ،تـوپ افزايش قيمتهـا در زمين مجلس باشـد.
بـه هميـن دليـل نماينـدگان تـا زماني كـه دولـت متعهد به
ارايـه كاالبـرگ بـه قيمت شـهريور 1400نشـد ،اجـازه حذف
ارز ترجيحـي را صـادر نكردند.
ايـن پيشبينيهـا بـا گذشـت حـدود 5مـاه از سـال بـه رنـگ
واقعيـت درآمـده اسـت .دولـت بـه ايـن بهانـه كـه قيمتهاي
جهانـي بـه دليـل جنـگ روسـيه بـا اوكرايـن افزايـش پيـدا
كـرده و دولـت با مشـكل نقدينگي روبهروسـت ،حاضر نيسـت
تعهداتـش بـه نماينـدگان را عملياتي كند .اما ايـن همه ماجرا
نيسـت ،تيـم اقتصـادي كابينه از هـر فرصتي اسـتفاده كرده و
اعلام ميكننـد ،مـردم از رونـد آزادسـازي قيمتها كـه دولت
آن را اصلاح نظـام يارانـهاي ميخوانـد ،رضايـت بـاالي80
درصـدي دارنـد و تمايلـي بـراي ارايـه كاالهـاي اساسـي بـه
قيمـت شـهريورماه 1400ندارند .ادعايي كه بررسـيهاي مركز
پژوهشهـاي مجلـس بيانگر آن اسـت كه نسـبتي بـا واقعيت
نـدارد و بيشـتر برآمـده از برخـي تصورات اشـتباه اسـت.
روز گذشـته مركـز پژوهشهـاي مجلـس در گزارشـي كـه
در اختيـار اعتمـاد قرار گرفتـه ،اعالم كرد كـه  58/5درصد
از مـردم ترجيـح ميدهنـد دولـت  7قلـم كاالي اساسـي را
بـه قيمـت سـال قبـل و از طريـق كاالبـرگ عرضـه كنـد.
مركـز پژوهشهـاي مجلـس اعلام كـرد كه تصميـم دولت
بـراي حـذف ارز تخصيصـي بـه كاالهـاي اساسـي يكـي از
مهمتريـن تصميمـات اقتصـادي دولـت طي دهههـاي اخير
بـه شـمار ميآيـد .بـراي جبـران پيامدهـاي اقتصـادي اين
تصميـم ،مجلـس در قانـون بودجـه  ،۱۴۰۱دولـت را مكلف
بـه ارايـه كاالبـرگ الكترونيكي كرده اسـت.

درحواست از معلمان و مدیران مدارس برای جبران افت آموزشهای غیرحضری

در حاشیه بازگشایی مدارس

معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش با بیـان اینکه
 ۱۶میلیـون دانشآمـوز از دوم مهـر به مدرسـه میروند ،گفت :کلیه
مـدارس در ایـن رابطـه آمادگـی پیـدا کردهانـد .بـه گـزارش خبـر
آنالیـن ،معاون آموزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پرورش و رئیس
سـتاد پـروژه مهـر سـال تحصیلـی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲در برنامـه فرامتن
شـبکه افـق ضمن گرامیداشـت یاد شـهیدان رجایی و باهنـر ،اظهار
کـرد :در ایـام کرونـا ۲۵ ،ماه آموزش غیرحضوری داشـتیم و طبیعتاً
آمـوزش غیرحضـوری بـا توجه به مشـکالت زیرسـاختی نتوانسـت
جایگزیـن آموزش حضوری شـود.
وی ادامـه داد :بررسـیهایی کـه انجـام دادیـم ،حاکی از ایـن بود که

دانشآمـوزان در یادگیریهایشـان دچـار اخلال شـده و ضـرورت
دارد کـه برنامـه ویژهای برای جبـران افت یادگیری و نارسـاییهایی
کـه در یادگیـری دانشآموزان ایجاد شـده بود ،داشـته باشـیم.
کاظمـی با بیـان اینکه افت میانگیـن یادگیری نمـرات دانشآموزان
حاکـی از ایـن موضـوع بود ،گفـت :پژوهشهایـی که چـه در داخل
و چـه در خـارج از کشـور هم انجام شـده بود خبر از افـت یادگیری
دانشآمـوزان مـیداد .معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش
و پـرورش در پایـان از اولیـاء ،مدیـران ،مربیـان و معلمـان مـدارس
خواسـت بـرای جبـران ایـن کاسـتیها و ارتقـاء سـطح یادگیـری
دانشآمـوزان ،تلاش وافـری از خـود نشـان دهند.

یک نکته از این معنا

برای شادروان عبدالبصیر اسدی

از جنس عشق و اشک

سحرها در گریبان شب اوست  /دو گیتی را فروغ از کوکب اوست
نشان مرد حق دیگر چه گویم  /چو مرگ آید تبسم بر لب اوست
اقبال الهوری
شهسوار صادقی
دوســت نازنین و دیرینم زنده یاد عبدالبصیر اسدی عارف ،سخنور ،نویسنده
و آگاه به مســائل روز ،پس از چند ســال بیماری سخت و جانفرسا سرانجام
تقدیــر الهی بر تدبیر پزشــکان معالج فایق آمد و او بــا لبی خندان مرگ را
مالقات و جان به جان آفرین تســلیم کرد و همانگونه که وصیت کرده بود
ک در میان اندوه و اشک همسر،
رم از توابع شهرباب 
در زادگاهش روســتای ُک 
فرزندان ،خویشــاوندان و دوستان پُر شــمارش به خاک سپرده شد  -عاش
سعیدا ً و مات سعیدا ً  .-ســالهای مدیدی بود که با شادروان عبدالبصیرکه
در ســیرجان نیز آمد و شــد زیادی داشــت و
یادداشتهایی نیز اوایل دهه هشتاد در نگارستان
مینوشــت آشنا بودم .آنهایی که با او نشست و
برخاست داشتند بر مطالعه ،دانش و سخنوری او
صحه میگذارند .ضمن عرض تسلیت به دوستان
و تمام بســتگان داغدیدهاش و به پاس دوستی
مقدس
طوالنی با او که به حضور در دوران دفاع ّ
باز میگردد مایلم به رسم ادب شمهای از آن چه
از وی دیــدهام بــرای درسآموزی خود و دیگران بازگو کنــم .در نگاه و باور
من این دوســت وارسته و بهخدا پیوسته ،انســانی از جنس عشق و اشک
بود که در زبان فارســی هم ریشــهاند .ما نیز هر که را بیشتر دوست داشته
باشیم از خوشحالی و یا در فراقش اشک میریزیم .این واژه در زبان سامی به
عشق تبدیل شده است و شادروان عبدالبصیراسدی نماد و تبلور و تندیس و
السالم) ،انسانهایپاک
ترکیب عشق به پروردگار ،حضرات معصومین (علیهم ّ
ووارسته ،عارفان منزه و زاهدان بیریا بود .او عمرش را صرف کسب معرفت،
حضور در جبهه و آموزش رزمندگان وگســترش عدالت در جامعه میکرد و
هرکجا که ظلم و ستمی احساس میکرد بدون توجه به نام و عامل آن فریاد
میزد .مرحوم اسدی در عین حال از تربیت فرزندان غفلت نمیکرد و در کنار
همسر همیشه همراهش خانم وکیلی از تبار سادات که ایشان نیز از مدرسان و
مربیان برجسته میباشد ،دو پزشک مسلمان و متعهد دختر و پسر از خود به
یادگار گذاشت که وجودشان موجب مسرت و افتخار خویشاوندان و دوستان
است روح این عزیز شاد و عمر عزیزانش دراز و با عزت باد.

نوشتههایی از َسرِ دلتنگی
محمدعلی آزادیخواه
 نشانهی شقاوت ،خیانت کردن به خود است.
 نشانهی فرومایگی بدی کردن به همسایه است.
 بزرگترین حماقت ،برادری با بدکاران است.
 از بزرگترین حیله ها ،پسندیدن و تعریف کردن
از شَ ّر است.
 صلهیِ اَرحام از کرم است و وفا نمودن به عهدها نیز از کرم است.
 عقل موجب حذر کردن از پاره ای کارهای (ناشایسته) است.
 آفت عقل هوی (و هوس) است.
ِ 
زن شدید است به دنیایِ (نداشتن ها و کمبودها) است.
آفت ن َفس ُح ِ
ِ
تکبر است.
شرف،
آفت

ّ
ِ 
آفت سخاوت ،م ّنت گذاشتن است.
 آفت بزرگان و رهبران بدی صفات است.
 آفت دانشمندانُ ،ح ّب ریاست.
 به تحقیق نجات یابد پرهیزگا ِر ساکت.
یافتن مقصود ،با کوشش.
 نزدیک شود
ِ
 بسیاری قرض ،راستگو را دروغگو کند.
 بسیاریِ مال تباه سازد دلها را و میرویاند گناهها را.
 در سختی ها صابر باش و در پیش آمدهای مخوف سنگین.
ی ُدروی.
 همچنانکه میکاری ،م 
السالم) ،به خط طاهر
ه
(علی
ابیطالب
بن
علی
(از کتاب کلمات قصار حضرت
ّ
خوشنویس ،ناشر کتاب فروشی حافظ  ،خرداد  ،1327تهران)
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آیا گلگهر در خانه غریب است؟

یار محروم دوازدهم
محمد غیوری

جمعــه  4شــهریور،
بــازی گلگهــر و
ســپاهان ،فرصتی
بــرای دیدن ،تماشــا و لــذت از یک بازی
فوتبــال .فرصت و لذتی که بــا بدبیاری و
همهگیری کرونا در ســالهای گذشــته و
درســت در ابتدای راهیابی تیم گلگهر به
لیگ برتر از تماشــاگران سیرجانی گرفته
شــد .در کنفرانس قبل از بازی بود که امیر
قلعهنویی لب به گالیه گشود از عدم حضور
پرشور تماشــاگران سیرجانی و نداشتن یار
دوازدهم .همین گالیــه و یافتن دالیل آن
انگیــزه حضور من در ورزشــگاه و تحقیق
درباره آن شــد .بلیط تهیه کردم و در یک
شب مطبوع و دلپذیر تابستانی وارد ورزشگاه
شــدم .بازیکنان در حال گــرم کردن خود
بودند.در همان ابتدای حضور ،گالیه امیرخان
به چشــم میآمد .آنجا که ســر و صدا و
هیاهوی حدودا ً ســیصد تماشاگر سپاهان،
هم چشمنوازتر بود و هم گوشنوازتر .غریو
شادی و تشــویق همان اندک تماشاگران
در بیشــتر دقایق مخصوصاً در نیمه اول در
فضا چیره بود .لباس متحد داشتند ،پرچم
و شال تیمشــان در دستشان بود و سرود
و شــعارهایی از پیش تمرین شده را فریاد
میزدند.حتی پروژکتورهای جایگاهشان را
با طلقهای زرد پوشــانده بودند که فضای

جایگاه را اندکــی زرد کرده بود .در بین دو
نیمه و مواقع ضروری ،ساکت بودند و در حال
ذخیره انرژی برای تشویقهای بعدی .رفتار
و گفتار و کرداری تماماً حرفهای در راستای
منافع تیم شهرشــان و البته نه در راستای
رعایت اخالق .اگر بیست دقیقه پایانی رفتار
و تشویق تماشاچیان سیرجانی را جدا فرض
کنیم در سایر دقایق تماشاچیان سیرجانی
حرف چندانی برای گفتن نداشتند .با برخی
از افراد که همصحبت شدم ،نه تنها شناختی
از پستهای تخصصی و مسایل فنی وجود
نداشــت بلکه بســیاری بازیکنان را به اسم
هــم نمیشناختند.ســواالت مختلفی در
مورد شــرایط جوی و رابطه آن با حضور در
ورزشگاه پرسیدم.این تماشاگران به ندرت در
باران یا سرما و گرمای شدید تن به حضور
در ورزشگاه میدهند .باید پذیرفت که تنور
فوتبال در سیرجان سرد شده است .بعد از
راهیابی گلگهر به لیگ برتر ،وقتی شــور و
شوق مردم را از این اتفاق دیدم در یادداشتی
در همین نشریه تحت عنوان «تنور فوتبال
را سرد نکنید» به گذرا بودن این شور و لزوم
چاره برای این امر اشاره کردم که متأسفانه
گوش شنوایی نبود .آش به حدی شور شد
که مربی تیم نیز در کنفرانس خبری زبان
به گالیه گشــود.البته قلعهنویی مربی کار
آزمودهای اســت که میداند چــاره کار در
کجاســت و قطعاً قبل از این کــه زبان به
گالیه در کنفرانس خبری بگشــاید در پی

حل مشکل و گوشزد کردن آن به مسئوالن
باشگاه بوده است .در این ارتباط با چند تن
از خبرنگاران و عکاسان ورزشی گفت و گو
کردم و نظریات آنها را جویا شــدم .تقریباً
همه این عزیزان در کوتاهی باشگاه نسبت
به وضع موجود اتفاق نظر داشــتند .رسول
بلوردی رییس هیأت فوتبال شهرستان (از
روزنامهنگاران سابق) تأثیر ضعیف تماشاگران
را در نتیجهگیری تیم گلگهر قبول داشت.
ایــن بازیکن ســابق گلگهر با اشــاره به
تأثیرگذاری شور و هیاهوی ورزشگاه حتی
در عملکــرد فردی بازیکــن و به طور کلی
کســب نتیجه ،بهبود شــرایط را مستلزم
یــک برنامهریزی علمی ،مدون و دراز مدت
دانست .به یاد آوردم که در طول بازی فقط
ســه نفر از بازیکنان مورد تشویق مستقیم
هواداران قرار گرفته بودند.

با امین شــول زیدآبادی هم صحبت کردم.
این خبرنگار ورزشــی با برشــمردن اندک
بازیهای معــروف برگزار شــده در تاریخ
فوتبال سیرجان ،نقش بازیهای بزرگ را در
جلب تماشاگر و ایجاد شور فوتبالی در شهر
گوشزد کرد و بیان داشت :متأسفانه به دلیل
شــیوع کرونا ســیرجان بعد از لیگ برتری
شدن تیم هنوز از تیمهای مطرحی که جلب
تماشاگر دارند میزبانی (با تماشاگر) نکرده
است .ضمن اینکه تهیه بلیط الکترونیک و
عدم ورود آسان و بدون سختی به ورزشگاه
را نیز بیتأثیر ندانست .در ذهنم تازه شد که
خودم نیز در فشــار جمعیت ،قبل از گیت
ورودی برای لحظاتی دچار پشــیمانی شده
بودم از حضور در ورزشــگاه .شــول با ذکر
مصادیق متعددی از عملکرد سایر تیمهای
لیگ برتر ،عملکرد باشگاه گلگهر را در این

تیم گل گهر در سکوها هیچگونه شعار و سرود خاص
و منحصر به فردی ندارد و شعارهایی نظیر«گلگهر با غیرت» و
«گلگهر چکارش می کنه »...نیز سالهاست که در محالت و مدارس
نخ نما شده است .از سویی لیدرها موتور ّ
محرک تماشاگر
در ورزشگاهها هستند ،امری که علیرغم زحمت فراوان لیدرها
در این تیم ،به دلیل عدم توجیه و آموزش کافی و تعداد کم لیدرها
نمیتوان از آن بهره جست

زمینه ضعیف قلمداد کرد.
علیرضا پوررضــا دیگر خبرنگار ورزشــی
ســیرجان بحث یار دوازدهــم را نیز به دو
قســمت تقســیم کرد .بخــش اول را در
گرو حضور پُر تعداد تماشــاگران دانست.
وی اطالعرســانی صحیــح بازیها ،ایجاد
شــرایط مناسب بلیط فروشــی و سهولت
حضــور ،قدرت نفــوذ و چانهزنی باشــگاه
بــرای برگزاری بــازی در بهتریــن روز و
ســاعت و ســایر خدمات هواداری را نیز از
جمله اموری دانســت که تأثیر بسزایی در
کشاندن تماشاگر به ورزشگاه دارد .پوررضا
گام دوم بعد از حضور تماشاگران را کارآمد
بــودن این حضور دانســت که شایســته
اســت با برنامهای دراز مــدت و هدفدار
که توســط متخصصین واقعی تدوین و نه
کپی شــده باشد بدان پرداخته شود .وی با
توصیف تماشاگران شهرهایی چون انزلی،
آبادان ،رشــت و قائمشهر تأکید داشت که
عالقهمندی به ورزش و فوتبال باید در ذات
و سرشــت مردم یک شهر نهادینه شود تا
شــاهد آن حمایت پُرشــور در هر زمان و
شرایطی باشیم .اسماعیل خورتن از عکاسان
ورزشی نیز منتقد کانون هواداران باشگاه و
عملکرد آن اســت .او میگوید باشگاه فاقد
مدیران حرفهای است و معتقد است باشگاه
با این همه هزینه نامتعارف در بحث خرید
اقالم هواداری نظیر شال ،پرچم و تیشرت
و جذب لیدر ،صرفهجویی میکند .خورتن
توزیع تیشرت و انجام قرعهکشی در بین دو
نیمه و اهدای جوایز و اقداماتی از این دست
را نیز مفید دانست که منجر به تبلیغ لفظی
در بین نوجوانــان و نهایتاً حضور آنها در
ورزشگاه میشود .در موضوع مربوط به یار
دوازدهم و اثرگذاری آن ،لیدرها و عملکرد
آنها از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار
است .ورزشگاه اختصاصی گلگهر با حدود
تماشــاچی خودی ،فقط و
بیست جایگاه
ِ
فقــط  ۶لیدر فعــال دارد .در بدو ورودم به
ورزشــگاه لیدرها را میدیدم که سعی در
ساماندهی تماشــاگران داشتند .در حین
بازی نیز لیدرها از سکویی به سکویی دیگر
در حال تردد و جنب و جوش بودند .گاهی
طبل میزدند،گاهی بوق .گاهی هم معدود
پرچمها را به گردش در میآوردند و سعی
در تهییج تماشــاگران داشتند .گلگهر با
این همه کبکبــه و دبدبه تنها  6لیدر دارد
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کــه آن هم به دلیل عــدم آموزش کافی و
حرفهای و نداشــتن الگوی تشویقی خاص
و زمانبنــدی شــده ،زحمــات آنها هدر
میرفت .تیم گلگهر هیچگونه شعار و سرود
خاص و منحصر به فردی ندارد و شعارهایی
نظیر«گلگهر با غیرت»و«گلگهر چکارش
میکنه »...نیز سالهاســت که در محالت
و مدارس نخنما شــده است .لیدرها موتور
محرک تماشاگر در ورزشــگاهها هستند.
ّ
امــری که علیرغم زحمت فراوان لیدرها به
دلیل عدم توجیــه و آموزش کافی و تعداد
کم لیدرهــا نمیتوان از آن بهره جســت.
نکتهای که البته بیانصافی اســت در این
گزارش از آن صحبت نشــود ،نزاکت و جو
سالم سکوهای تماشاگران سیرجانی است
کــه باید به آن بالیــد و آن را بیش از قبل
تقویت کرد .در ابتدای نیمه دوم که برخی
تماشاگران سعی در فحاشی به یک بازیکن
را داشــتند این لیدر گلگهــر بود که آن
حرکت زشت را در نطفه خفه کرد و جلوی
آن را گرفت که شایسته است از او که نامش
اسفندیار است تقدیر شود .این موضوع را به
یاد آورید که سرآغاز بسیاری از هتاکیها و
فحاشی روی سکوها در ورزشگاههای دیگر،
خود لیدرها هستند .احساس تعلق خاطر
و مالکیت معنوی دیگــر موضوع و دلیلی
اســت که نباید از آن به سادگی گذر کرد.
البته این موضوع خود حدیث مفصلی است
که میتوان جداگانه بدان پرداخت .به زعم
بسیاری از کارشناسان چه در حوزه ورزش
و چه در حــوزه جامعه شناســی ،کوچ و
عزیمت تیم به تهران و نبود مستمر تیم و
بازیکنان در شــهر در حال فاصله انداختن
بیــن مردم و تیــم اســت .از منظر حرفه
روزنامهنــگاری مطلوب بــود که صحبت و
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البته توجیه یا نظر مسووالن باشگاه نیز در
این ارتباط در این گزارش درج میشــد اما
رنگ رخســار حکایت از سِ ر درون است و
دال بر عقبماندگی باشــگاه در این حیطه
است و جای توجیه باقی نمیگذارد .باشگاه
یا در این زمینه اقدامی نکرده است یا بسیار
کمرنگ و بیاثر بوده اســت .با مقایسه بین
 300تماشاگر سپاهان و چند هزار تماشاگر
گلگهر نکتههای بســیاری دســتگیرمان
میشــود .ما به اندازه آن سیصد نفر لباس
یک شکل نداشــتیم .به اندازه آنها پرچم
و شــال نداشــتیم .وحدانیت عملکرد نیز
نداشتیم .ســپاهان برای بازی با گلگهر 8
اتوبوس هوادار را از فاصله  ۷۰۰کیلومتری
به سیرجان آورد در حالی که باشگاه گلگهر
برای بازی با مــس کرمان که عنوان دربی
استان را یدک میکشد و از منظر حیثیتی
اهمیت بیشتری هم داشت تنها  3دستگاه
اتوبوس تماشاگر همراه خود به کرمان بیخ
گوشمان برده بود.
نکته پایانی اینکــه نباید متر و معیار ما
از حضور تماشــاگران در ورزشگاه بازی
گلگهر با سپاهان باشد .بازی با یک تیم
مدعی ،متمول ،پُر ســتاره و پُر حاشیهای
چون سپاهان آن هم در یک هوای دلپذیر
تابســتانی و در یک روز تعطیل و پس از
مدتها دوری تماشاگران از ورزشگاه بود
که تیتر«گلگهر با این تماشاگران مدعی
اســت» را به دنبال داشــت و ا ِال این در،
کماکان بر همان پاشــنه میچرخد .چه
بســیار روزهای عادی و تکراری ســرد و
داغی که تیم ،میزبان ُگمنامان لیگ باشد
و در شــهر خود غریــب .روی صحبتم با
مسووالن باشگاه است ،با دست خودمان
یار دوازدهممان را محروم نکنیم.

 نکتهای که بیانصافی است در این گزارش از آن صحبت نشود
جو سالم و خوب سکوهای تماشاگران سیرجانی است که باید به آن
بالید و آن را بیش از پیش تقویت کرد .در ابتدای نیمه دوم بازی با
سپاهان ،وقتی گروهی از تماشاگران سعی در فحاشی به یک بازیکن
را داشتند ،لیدر گلگهر بود که آن حرکت زشت را در نطفه خفه کرد
و جلوی آن را گرفت که شایسته است از او که نامش در متن گزارش
آمده تقدیر شود
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نگاه

طالق نامرئی در نقاب تأهل سالم
نگین افضلی

جداییهای خاموش

در زندگیهای امــروزی گاهی به زوجهایی برمیخوریم که از خود،
عکسهای شــادی در اینستاگرام به اشــتراک گذاشتهاند و همواره
رابطه خوبی داشتهاند اما چند ســال بعد خبر جداییشان را زمانی
میشــنویم که از مدتهــا قبل از طالق ،آنهــا را در کنار یکدیگر
ندیده بودیم.
اصطالح طالق نامرئی میتواند توصیفی مناســب برای اتفاقی باشد
که میان آنها افتاده اســت .ازدواجهایی کــه در نمای بیرونی هیچ
مشکلی نداشتهاند ،اما در عمق ،دو طرف در حقیقت از یکدیگر جدا
شــده و یا برای سالها در مرز میان ماندن و ترک کردن ،در نوسان
بودهانــد .طالق نامرئی در واقع فقــدان صمیمیت عاطفی و زندگی
شبیه به یک رابطه کاری است که مسائل مالی و فرزندان تنها نقطه
اشتراک و موضوع مورد گفتگو میان دو طرف هستند.
در ایــن نــوع طالق حداقل یکــی از طرفین احســاس میکند که
نیازهایش برطرف نمیشــود و به فردی خارج از رابطه برای برطرف
کردن نیازها و حرف زدن درباره احساســاتش روی میآورد .زندگی
در این مرحله شبیه بازی موازی کودکان در سنین نوپایی است که
دو کودک در اتاق مشترکی در کنار هم بازی میکنند اما توجهی به
یکدیگر ندارند .درست مثل زن و مردی که عکسهای مشترکی در
فیسبوک دارند و به ظاهر در زیر یک سقف زندگی میکنند ،اما در
واقع هر یک جدا از دیگری ادامه میدهد.
در طالق نامرئی طرفیــن تصمیم میگیرند به خاطر اینکه قضاوت
نشوند حداقل برای مدتی کنار هم بمانند و ظاهر یک تأهل سالم را
حفظ کنند .به جز قضــاوت ،دالیلی دیگری نظیر حضانت فرزندان،
عدم تمایل به تقسیم منابع مالی و شناخته نشدن به عنوان یک فرد
مجــرد ،به ماندن با هم ادامه میدهند .افراد زیادی ممکن اســت با
خواندن ویژگیهای طالق نامرئی ،زندگی زناشویی خود را مطابق یا
نزدیک به چنین وضعیتی ببینند و این ســوال برایشان ایجاد شود
که چه باید کرد؟
بســیارند اینگونه زوجها که یا چنین وضعــی را تحمل میکنند یا
انکار اما پُرواضح است اینگونه روابط زناشویی ،فرساینده و انباشته از
احساس ناکامی و یأس است .توصیه ما این است این زوجها هر کدام
فهرســتی از موضوعاتی که ناکارآمد و یأسآور اســت و همین طور
موضوعاتی که همچنان کارکرد سالم خود را حفظ کرده تهیه کنند.
در این فهرست احتماالً اشــتراکات و قسمتهای امیدوار کنندهای
وجود دارد که تاکنون نادیده میگرفتهاند .این اشــتراکات به اضافه
مقداری گفتگو و کم کردن بخشی از توقعات میتواند به بازگشت به
زندگی و استحکام دوباره کانون خانواده کمک کند.
بــا این حال چنانچه بــاز هم به این باور رســیدید که طرف مقابل
تمایلی به همکاری برای هیچشکلی از ترمیم ندارد ،هر یک از شما
حق دارید به ترک رابطه فکر کنید.

بررسی فوائد و مضرات مصرف قهوه و اسپرسو در گفتگو با کارشناسان

خطر اعتیاد به کافئین
گروهجامعه:

نوشــیدن قهــوه شــاید در ابتــدا فقــط بــرای تفریــح باشــد و یــا رفــع
کســالت و بیخوابــی ،ولــی میتوانــد ســبب وابســتگی بــه کافئیــن
شــود .گرچــه میــزان مجــاز آن بــرای بــدن مفیــد اســت ،ولــی مصــرف
بیــش از حــد آن ســامت فــرد را تهدیــد میکنــد .قهــوه بــا نــام
زیبــا و رایحــه خــوش ،بهانهایســت بــا پرســتیژ خــاص و توانمنــد،
در گرمکــردن محافــل دوســتانه کــه اخیــرًا مصــرف آن افزایــش
چشــمگیری داشــته اســت و آنچــه بــر آن دامــن زده اشــتغال افــراد
در معــادن و لــزوم بیــداری در شــیفتهای شــب اســت ،بــه گونـهای
کــه اتوبوسهــای حامــل پرســنل معــدن ،قبــل و یــا بعــد از شــیفت
کاری ،جلــوی مراکــز عرضــه قهــوه اسپرســو توقــف میکننــد .تبدیــل
مصــرف قهــوه بــه یــک عــادت روانــی و جســمی در عمــوم ،زمینــه را
بــرای کســب درآمــد فراهمکــرده اســت تــا جایــی که بســیاری از ســوپر
مارکتهــای کوچــک نیــز گوشــه مغازهشــان یــک اسپرسوســاز
گذاشــتهاند .هنگامــی کــه پــای درآمــد بــه میــان میآیــد ،فضــای
رقابــت نیــز ایجــاد خواهــد شــد بــه گون ـهای کــه در برخــی از مراکــز
عرضــه ،مــوادی شــبیه بــه آمفتامیــن و یــا محرکهــای شــیمیایی
دیگــر بــه قهــوه اضافــه میشــود و مســلمًا هــدف ،ایجــاد وابســتگی
بــه قهــوه عرضــه شــده در همــان مرکــز اســت و البتــه جذب مشــتری
دائــم ،بــدون در نظــر گرفتــن عوارضــی کــه ایــن افزودنیهــای
خطرنــاک میتوانــد بــر ســامت فــرد بــه جــای بگــذارد.
بــه منظــور بررســی عــوارض و فوایــد مصــرف قهــوه ،پــای صحبــت
مریــم علینــژاد کارشــناس ارشــد و مســؤول واحــد تغذیــه معاونــت
بهداشــتی دانشــکده علومپزشــکی ســیرجان نشســتیم.
خانم علینــژاد به عنوان اولین
سؤال به تاریخچه مصرف قهوه در
ایران اشاره کنید .
با ســام ،بایــد عرض کنم کــه قدمت
مصرف قهوه در ایــران به زمان صفویه و
قاجــار برمیگردد و به این علت که چای
در ایران کشت نمیشده و یک محصول
وارداتــی و گرانقیمت بــوده محبوبیت
قهوه بیشــتر از چای بوده است .بعدها با
کشــت چای ،مصرف قهوه در بین مردم
کم رنگتر شد.البته باید بگویم قهوهای
که در گذشــته اســتفاده میشده از نوع
قهوههای دمی مثل قهــوه عربی و قهوه
ترک بوده که نسبت به قهوههای مصرفی

امروزی که اکثرا ً از نوع اسپرسو میباشند
درصد کافئین بسیار کمتری داشته است.
 از دیدگاه علم تغذیه آیا مصرف
قهوه برای بدن مضر است؟
ببینید قهوه اگر به میزان درست مصرف
شــود به خــودی خود ،یــک ترکیب
آنتیاکسیدان بســیار مفید برای بدن
است .میزان کافئین مجاز برای هر فرد
بالغ باالی  ۱۸ســال  ۴۰۰میلیگرم در
طول روز است .کافئین در انواع قهوهها،
نوشابهها ،نوشیدنیهای انرژیزا ،شکالت
تلخ ،انواع چای سبز و سیاه به مقدار قابل
توجهی وجود دارد .میزان کافئین در هر
تک شات اسپرسو  ۶۵تا ۱۰۰میلیگرم،

در هــر ۱قاشــق مرباخــوری قهــوه
فوری ۱۰۰میلیگــرم ،در یک فنجان
قهوه دمی۱۵۰میلیگرم ،در یک لیوان
چای سیاه  ۴۷میلیگرم ،در یک لیوان
چای ســبز  ۲۸میلیگرم ،در یک لیوان
نوشابه  ۴۰میلیگرم و در  ۴گرم شکالت
تلخ  ۲۴میلیگرم میباشــد .با توجه به
این اعداد ما روزانه میزان زیادی کافئین
وارد بدنمان میکنیم و عوارض مصرف
قهوه زمانی بروز میکند که بیشــتر از
 ۴۰۰میلیگــرم کافئیــن در طول روز
مصرف کرده باشیم.
 با توجه به شــیفتهای شب
بسیاری از همشهریان در معادن و
عادت آنها به مصرف قهوه خصوص ًا
از نوع اسپرسو ،در مورد عوارض آن
توضیح دهید؟
متأســفانه افراد بــرای افزایش راندمان
کاری و افزایش ســاعت بیداری خود از
قهوه استفاده میکنند و از طرفی سایر
موا ِد دارای کافئین مثل چای و نوشابه
و ...هــم در طول روز مصرف میشــود
و این به معنای تجــاوز از میزان مجاز
مصرفی کافئین اســت در نتیجه بدن
دچار عوارضــی چون تنظیــم نبودن
خواب و فشــار به سیســتم عملکردی
مغــز ،افزایش حالت اضطــراب ،لرزش
ماهیچهها ،عوارض گوارشــی مثل سوء
هاضمه و ریفالکس گوارشــی ،سردرد،
نامنظم شدن ریتم قلب ،کمآبی بدن و
پیری زودرس پوست خواهد شد.
برایبرهم نخوردن ریتم خواب و
پیشگیری از بیخوابی ناشی از قهوه
چه توصیهای دارید؟
بهتر اســت مصرف قهوه در زمان صبح
باشد و بعد از ظهرها مصرف نشود ،چرا
که شــروع اثر قهــوه  ۴۵دقیقه بعد از
مصرف میباشد و اوج اثر آن تا  ۲ساعت
است .از زمانی که قهوه مصرف میشود
تا زمانی که کافئین به طور کامل از بدن

دفع میشود  ۸ساعت طول میکشد.
 آیا قهوه هم اعتیادآور است و
کنار گذاشتن آن میتواند برای بدن
سخت باشد ؟
ببینید کافئین ماده ای اســت که بدن
میتوانــد به مصرف آن عــادت کند و
مصرف روزانه آن وابستگی ایجاد میکند
و قطع ناگهانی دوز باالی کافئین ،باعث
عوارض جســمی و مغزی میشود .پس
عادت به مصرف میــزان باالی کافئین
میتواند یک کنار گذاشتن سخت را هم
به دنبال داشته باشد.
 متأســفانه مصــرف قهوه در
گروههای ســنی پایین هم رایج
شده است ،آیا این گروه سنی اجازه
مصرف قهوه را دارند؟
طبق دســتورالعملهای علمی جهانی
میزان مجاز مصــرف کافئین در طول
روز بــرای افراد باالی  ۱۸ســال ۴۰۰
میلیگرم و برای گروه ســنی ۱۲تا ۱۸
ســال این عدد  ۱۰۰میلیگرم اســت.
همچنین مصرف کافئین بــرای گروه
سنی زیر  ۱۲سال اص ً
ال توصیه نمیشد.
 اگر کسی بخواهد به مقدار مجاز
و بــدون عارضه از قهوه اسپرســو
بنوشد چه میزان را توصیه میکنید ؟
اگر فرد از سایر منابع کافئین به میزان
کم استفاده کند روزانه یک فنجان قهوه
اسپرسو در صبح هنگام نه تنها عارضهای
برای بدن ندارد بلکه فرد از فواید مفید
قهوه نیز سود میبرد.
 عــوارض مصرف زیاد قهوه در
زنان چیست؟
اگر میزان مصرف روزانه قهوه بیشــتر از
دوز مجاز باشد در گروه زنان نیز عالوه بر
عوارض گفته شده ،مشکالتی چون کاهش

احتمــال باروری ،افزایش خطر کیســت
پســتانی ،افزایش عالئم یائســگی نظیر
ُگرگرفتگی را شاهد هستیم .همچنین در
زمان بارداری میزان مجاز کافئین کمتر از
 ۲۰۰میلیگرم روزانه میباشد تا عوارضی
برای جنین نداشته باشد.
 آیا قهــوه عرضه شــده در
قهوهخانهها کیفیت و سالمت الزم
را دارد و نظارتهــای الزم در این
زمینه صورت میگیرد؟
بایــد بدانیم که متأســفانه در برخی از
مراکز عرضه ،موادی شبیه به آمفتامینها
محرک شیمیایی به قهوه
و یا سایر مواد ّ
اضافه میگردد .با این هدف که به علت
اثربخشی بیشتر و وابستگی جسمی به
قهوهای که در آن محل عرضه میگردد،
فرد مشتری دائم آن محل شود .ضمن
اینکه با معرفی ســازمان غــذا و دارو،
برندهــای نامعتبــر و خطرآفرین قهوه
مشخص میشوند و با نظارت همکاران
بهداشــت محیط بر مراکز عرضه قهوه،
برندها و مارکهای ناســالم و غیرمجاز
قهوه از قهوهخانهها جمعآوری میشوند.
 چه کسانی باید از مصرف قهوه
خودداری کنند؟
مصرف مــداوم قهــوه جــذب برخی
ریزمغذیهــا مثــل آهن و کلســیم را
کاهش میدهد .در نتیجه میتواند خطر
کمخونی ،فقر آهن و پوکی استخوان را
افزایش دهد .افراد دارای فشار خون نیز
نباید قهوه مصــرف کنند چرا که ریتم
قلب را نامنظم و مشکل فشارخون باال
را تشدید میکند .افرادی که مشکالت
قلبــی ،عروقی و یا بیماری نقرس دارند
نیز با مصرف قهوه شدت عالئم بیشتری
خواهند داشت.
  مسوول بهداشت محیط
شهرســتان چه گفت؟ در تکمیل
توضیحات علینژاد و آگاهی از اقدامات
کارشناسان بهداشت ،در زمینه نظارت
بر ســامت قهوه ارائه شــده در مراکز
عرضه ،مهندس علیرضا مریدی مسؤول
واحد بهداشت محیط و حرفهای معاونت
بهداشــتی دانشــکده علوم پزشــکی
ســیرجان گفت «:مهمتریــن نکات در
بازدیــد از مراکز عرضه ،بررســی موارد
بهداشت مواد غذایی ،بهداشت تجهیزات

و ابزار کار از جمله شستشو و گندزدایی،
بهداشت فردی کارکنان ،نظافت عمومی
و بهداشت ساختمانی محل کار است».
وی در توضیح اینکــه آیا عرضه قهوه
اسپرسو در ســوپرمارکتها منع قانونی
دارد یا نه؟ افزود «:بازرســان بهداشــت
محیط به صورت دورهای و مســتمر از
مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی بازدید
میکنند .چنانچه محلی حائز شــرایط
بهداشتی منطبق با آییننامه ماده ۱۳
قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی
و بهداشــتی باشــد ،فعالیــت و عرضه
محصول بالمانع است .در سوپرمارکتها
هم اگر شــرایط بهداشتی فراهم باشد،
عرضه قهوه اسپرســو منعی نــدارد».
مریدی در رابطه با پلمب مراکز متخلف
عرضه قهــوه بیان کرد «:اگر شــرایط
بهداشتی محل عرضه ،منطبق با ضوابط
نباشــد پس از صدور اخطار بهداشتی و
تعیین مهلت قانونــی ،در صورت عدم
رفع نواقص ،محل غیربهداشتی تعطیل
میشــود .همچنین در صورت مشاهده
نقــص بحرانی ،کــه منجر بــه تهدید
سالمت مصرفکنندگان شود ،بالفاصله
از ادامه فعالیت متصدی ممانعت به عمل
میآید ».مسوول واحد بهداشت محیط
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
ســیرجان گفت «:در صورت مشاهده
هرگونــه محصول غذایی مشــکوک و
یا ثبت شــکایت از جانب همشــهریان
محترم ،جهت انجام آزمایشات مرتبط
اعم از میکروبی و یا شــیمیایی ،نمونه
بــرداری توســط کارشناســان صورت
میگیرد و به آزمایشــگاه کنترل کیفی
مواد غذایی اســتان ارسال و نتیجه آن
پیگیری میشــود ».مریــدی در پایان
افــزود « :حین خرید توجــه به تأمین
کننده و فروشــنده معتبــر و توجه به
اصالت و شناسه قهوه نظیر تاریخ تولید،
انقضا ،کد بهداشتی و شرایط نگهداری
بسیار مهم است» .او از همشهریان عزیز
خواســت در صورت مشــاهده هرگونه
موارد غیربهداشتی و مشکوک ،بیتفاوت
نباشــند و از طریق تلفن ثابت با شماره
 ۱۹۰به واحد بهداشــت محیط اطالع
داده و در رفع نواقص بهداشــتی با این
واحد همکاری کنند.

توسط سازمان پسماند و رییسپلیس راهور مقرر شد:

الزام نصب جیپیاس
برای کامیونهای
حامل نخال ه ساختمانی

نشست مشــترک مدیرعامل سازمان پســماند و رئیس پلیس راهور
شهرســتان درخصوص مســائل و معضالت شــهری در محل اداره
راهنمایی و رانندگی ســیرجان برگزار شد .در این جلسه مقرر شد با
همکاری پلیس راهور شهرستان کامیونهای حمل نخاله ساختمانی
ســاماندهی شوند و براساس مصوبه شــورای ترافیک تشکیل پرونده
دهند و نسبت به نصب جیپیاس اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور سیرجان هشدار داد :در صورت عدم همکاری مالکان
ایــن کامیونها و امتنــاع از نصب جیپیاس ،برخــورد قانونی صورت

میگیرد .همچنین در این جلســه با اشــاره به اینکه برخی شهروندان
زبالههای خود را روی صندوق عقب خودرو میگذارند و در ســطح شهر
تردد میکنند ،تأکید شــد :طبق قانون ،گذاشتن هرگونه زباله یا نخاله
ساختمانی بدون حفاظ بر روی خودرو تخلف است و در صورت مشاهده
پلیس راهور اعمال قانون خواهد کرد.
 بهرهبرداری از اولین اتوبوس باالبر
لونقل عمومی سیرجان مجهز به باالبر ویلچر
اولین اتوبوس ناوگان حم 
جهت اســتفاده افراد کمتوان جســمی با حضور جمعــی از معاونان و

مســئوالن شهرداری و ســایر نهادها به بهرهبرداری رسید تا سیرجان
اولین شــهر بعد از کرمان در زمینه مناسبسازی شهر برای معلوالن
لونقل بار و مسافر شــهرداری ،به مدیریت
باشــد .رییس سازمان حم 
ارتباطات شــهرداری ،گفت :از ابتدای سال با حمایت شهردار و شورای
اســامی شهر مناسبسازی اتوبوس را در دســتور کار داشتیم .تقریباً
دوماه خریداری ،نصب و تست دستگاه باالبر طول کشید .این دستگاه
دارای اســتانداردهای الزم و با هزینهای بالغ بر  ۹۰میلیون تومان تهیه
شــده است و حدود  ۳۰۰کیلو وزن ویلچر و فرد را تحمل میکند .قرار
اســت برای تکمیل این اقدام ،با حمایت شهرداری ایستگاههای سطح
شهر را جهت تسهیل تردد این افراد آماده کنیم.
جواد نویدی از افزایش این اتوبوسها در ســیرجان خبر داد و گفت :این

اتوبوس همزمان توانایی جابهجایی ۶ویلچر را دارد .اگر تقاضا زیاد باشــد
اتوبوس را تا  ۱۰-۱۲نفر یا بهطور کامل به ریل مخصوص برای ویلچرها
مجهز میکنیم .شاید یک دستگاه برای شهر کفایت نکند .اما این شروع
کار است و در مراحل بعدی تعداد دستگاهها را بیشتر میکنیم.
وی با بیان اینکه کمتوانان برای استفاده از این دستگاه نیاز به همراه
ندارند و نیز راننده اتوبوس آمو زشهای الزم را دیده و اپراتور دستگاه
است ،افزود :شــماره سهرقمی ارتباط با ســازمان حملونقل توسط
بهزیستی در اختیار افراد کمتوان و معلوالن قرار میگیرد و از ساعت
 ۷تا  19/30این اتوبوس در اسرع وقت حتی برای شرکت در جشنها،
مناسبتها و اردوها تا مســیر حداکثر ۳۰کیلومتری شهر در خدمت
این افراد است.

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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گفتگو با دکتر الهام صفاری متخصص طب اورژانس پیرامون

افزایش عقرب گزیدگیها

 از آنجا که عقربها در شبها به شکار حشرات میروند در ساعات ابتدایی شب میزان زهر ذخیره شده
در کیسه زهر آنها به شدت زیاد است .بنابراین اگر فردی در ساعات ابتدایی شب توسط عقربی گزیده شود
سم بیشتری وارد بدنش شده و نیازمند اقدامات پزشکی فوری خواهد بود.
ن .محمدی
بارندگــی هــای شــدید اخیــر ،جــدا از ســیل ویرانگــر و خرابیهــای زیــاد ،بــه
شــدت بــر جمعیــت عقربهــا و مارهــا افــزود ،کــه یــک دلیــل آن میتوانــد
خرابــی النههایشــان بــه دنبــال آب گرفتگــی باشــد و دلیــل دیگــر افزایــش
جمعیــت حشــرات و ایجــاد بســتر تغذیـهای مناســب و شــرایط مســاعد بــرای
زاد و ولــد و تکثیــر ایــن گزنــدگان اســت.
اینکــه ایــن دو جانــدار خطرنــاک و صــد البتــه ترســناک از النــه بیــرون زدهانــد
ســبب شــده تعــداد مــوارد گــزش توســط آنهــا بــه شــدت افزایــش یابــد.
طبــق آمارهــای بــه دســت آمــده در هفتههــای اخیــر تعــداد مراجعیــن
عقربگزیــده و یــا مــار گزیــده بــه پایگاههــای اورژانــس ۱۱۵و بیمارســتانها
افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت  .میــزان مصــرف ســرم ضــد مــار و ضــد
عقــرب نیــز افزایــش پیــدا کــرده کــه میتوانــد مؤیــد بــروز عالئــم شــدید در
آســیبدیدگان باشــد.
بــرای آگاهــی همشــهریان از عالئــم ،هشــدارها و توصیههــای الزم در زمینــه
پیشــگیری و درمــان گــزش عقــرب و یــا مــار پــای صحبتهــای دکتــر الهــام
صفــاری متخصــص طــب اورژانــس نشســتیم.
 خانم دکتر لطف ًا برای شروع گفتگو،
بگویید عالئم شایع عقربگزیدگی و
مار گزیدگی چیست؟
با ســام ،باید عرض کنم که این عالئم به
دو دســته تقسیم میشوند .عالئم موضعی
مثــل درد التهاب ،قرمــزی و تورم و حتی
در مــواردی نکــروز بافــت ( از بین رفت
بافت بدن) ،که در محل گزیده شده اتفاق
میافتد .عالئم عمومی شامل افزایش بزاق،
اشک ریزش ،تعریق ،کاهش یا افزایش فشار
خون ،افزایش ضربان قلــبُ ،گر گرفتگی،
تنفس مشــکل و در نهایــت از کار افتادن
سیســتمهای حیاتی مثل کلیهها و حتی
تشــنج ،همولیز (پاره شــدن غیرطبیعی
گلبولهای قرمز)  ،تورم سر و گردن ،تهوع
و اســتفراغ ،دل درد ،قرمزی چشم و سر و

صورت ،اسپاسم حنجره ،ادرار پُررنگ و در
نهایت ایست قلبی  -تنفسی است.
 آیا محل گزش بدن یا زمان گزش
در میزان بروز عالئم تأثیر دارد؟
مسلماً بله .اگر گزش در سر و گردن اتفاق
بیفتد به دلیل نزدیکی به اندامهای حیاتی
وگردش خون باال ،عالئم میتواند سریعتر و
شدیدتر بروز کند .در مورد زمان گزش نیز
ب به
باید بگویم از آنجا که عقربها در ش 
شکار حشرات میروند ،در ساعات ابتدایی
شــب میزان زهر ذخیره شــده در کیسه
زهر آنها به شدت زیاد است .بنابراین اگر
فردی در ساعات ابتدایی شب توسط عقرب
گزیده شود سم بیشتری وارد بدنش شده و
نیازمند اقدامات پزشکی فوری خواهد بود.
 تشخیص سمی یا غیرسمی بودن

جاندار مهاجم ممکن اســت یا خیر و
اینکه بگویید عالئم شــدید گزش تا
چند ساعت بعد ممکن است بروز کند؟
تشخیص سمی و یا غیرسمی بودن جاندار
مشکل است ،ولی بهترین کار ،ارزیابی فرد
و بررســی عالیم بالینی اســت .اگر جانور
زهرآگین باشد عالئم خطرناک آن میتواند
بالفاصله یا در مدت کمتر از  ۶ساعت بروز
کند .البته احتمال بــروز عالئم خطرناک
ظرف مدت  ۴۸ســاعت پس از گزش هم
وجود دارد .در بیمارســتان در صورتی که
فرد عقربگزیده عالئم شدید نداشته باشد
 ۶ساعت او را تحت نظر میگیریم و سپس
بیمار را مرخص میکنیم ولی تا  ۴۸ساعت
باید در منزل تحت نظر باشــد و در صورت
بروز عالئم شــدید خصوصاً پُر رنگ شدن
ادرار باید سریعاً به بیمارستان منتقل شود.
 آیــا عالئم گــزش در کودکان با
بزرگساالن متفاوت است و آیا کودکان
در این مــورد نیاز بــه مراقبتهای
بیشتری دارند ؟
مسلماً به دلیل وزن پایین ،عالئم گزش در
کودکان خصوصاً سنین زیر  ۶سال میتواند
بسیار شدید باشد .گزش در کودکان حتی
میتواند منجر به تشنج شود .احتمال مرگ
و میر آنها نسبت به سایر گروههای سنی
بیشــتر است و مســلماً اقدامات اورژانسی
بیشتری را به دنبال گزیده شدن نیاز دارند.
 بنا به نظر شــما گزش فرد توسط
مار یا عقــرب و یا حتــی رتیل به
معنای مراجعه ســریع و اورژانسی به
بیمارستان است؟
از آنجا که تشخیص سمی و یا غیرسمی
بودن مار ،عقرب و یا رتیل بسیار مشکل
اســت فرد گزیده شــده باید بالفاصله به
نزدیکتریــن مرکــز بهداشــتی درمانی

منتقل شود.
 اقدامات مفیدی که اطرافیان فرد
گزیده شــده میتوانند تا رسیدن به
بیمارستان انجام دهند چیست؟
ابتدا باید از گزش مجدد جلوگیری شــود.
باید به فرد آسیب دیده اطمینان و آرامش
داد چرا که آرامش ســبب میشود زهر به
کندی جذب شود .در عقربگزیدگی ،عضو
آسیب دیده باید پایینتر از سطح بدن قرار
گیرد .ولی در مــار گزیدگی بیمار باید در
حالت نشسته یا درازکش باشد و عضوگزیده
شــده در حالت افقی قرار گیرد .بیحرکت
نگهداشتن عضو آسیب دیده و ممانعت از راه
رفتن بیمار نیز دارای اهمیت است .وسایل
زینتی مثل انگشتر و ساعت بالفاصله خارج
شود و عضو گزیده شــده در مقابل تابش
خورشید قرار نگیرد.
 گاهی اوقات افراد جهت پیشگیری
از انتشار ســم اقدام به بستن موضع
گزیده شده میکنند ،نظر شما چیست؟
بستن باالی محل گزش با هدف تأخیر در
جذب سم در شرایط خاص میتواند مفید

باشد .به طور مثال اگر دست و یا پا گزیده
شده  ۳تا  ۵سانتیمتر باالتر از محل نیش
بسته شود ،البته به گونهای که سبب قطع
شدن نبض در اندام آسیب دیده هم نشود.
در مورد عقربگزیدگی اگر نیش در محل
گزش دیده میشــود باید با احتیاط خارج
شود.
 ایجاد برش و تحریک به خونریزی،
مکیدن محل گزش و یا کمپرس سرد از
نظر علمی درست است؟
در مورد مارگزیدگی زخم نباید دستکاری
شــود و از مکیدن یا بــرش محل گزیده
شــده نیز باید خودداری شــود .در مورد
عقربگزیدگی هم مکیدن و سوراخ کردن
محل گزش توصیه نمیشــود ،ولی فشار
دادن سریع اطراف موضع عقربگزیده می
تواند به خروج ســم کمــک کند .در مورد
عقربگزیدگی استفاده از کمپرس سرد در
محل گزیده شده اشکال ندارد ولی در مورد
مار گزیدگی محل گــزش با آب و صابون
شسته و با باند پانســمان شود و کمپرس
سرد اص ً
ال نباید استفاده شود.
 توصیه شما در زمینه پیشگیری از
گزش چیست؟
نوســازی خانههــای قدیمی و پوشــاندن
ســوراخها و شــکافها با مصالح مناسب.
استفاده از پشــه بن د و یا تخت خوابهای
دارای پایه بلند .استفاده از توری برای درب
و پنجرهها .احتیاط هنگام پوشیدن کفش
و لباس و اطمینان از عدم وجود جاندارانی
نظیر عقرب در آنها .استفاده از دستکش
برای کارگران هنگام بلند کردن ســنگ و
یــا بوتهها .اســتفاده از ماکیان مثل مرغ و
خروس به دلیــل اینکه از عقربها تغذیه
میکننــد در منــازل و همچنین پرهیز از
تجمع زبالههای ساختمانی در محل زندگی.
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نقد و نظر

دانستنیهایی در مورد عقربها
دکتر سعیده یوسفی *

عقربها یکی از قدیمیترین بندپایان موجود روی
کره زمین ،قادر هســتند محیطهــای مختلف و
شرایط خشکی و بیآبی را برای مدتهای طوالنی
تحمل کنند .برخی گونهها در خاک النهســازی کرده و به عقربهای
حفار معروفند در حالی که تعدادی به زندگی در شــکاف دیوارها ،النه
سایر موجودات ،زیر سنگها و یا در اماکن انسانی سازگار شدهاند .این
موجودات عمدتاً شب فعال و شــکارچی سایر بندپایان بوده و به طور
تصادفی ،انسان را مورد گزش قرار میدهند.
در حال حاضر در دنیا حدود  ۲۲۰۰گونه عقرب وجود دارد که  ۲۵گونه
از آنها خطرناک بوده و زهر آنها تهدید کننده حیات انسان است .در
ایران  ۷۳گونه و زیرگونه از عقربها شناسایی و از این تعداد ۶،گونه به
عنوان گونههای خطرناک معرفی شــدهاند .بر اساس مطالعات ،تاکنون
ســه گونه از عقربهای خطرناک در شهرستان سیرجان گزارش شده
اســت .ذکر این نکته ضروری است که براساس رنگ و اندازه عقربها
نمیتوان خطرناک بودن یا عدم خطر آنها را تشخیص داد و شناسایی
گونههای عقرب توســط متخصصین مربوطه و با استفاده از کلیدهای
شناسایی استاندارد قابل انجام است.
مطالعات مختلف نشــان داده که تغییــرات آب و هوایی و افزایش دما
باعــث کاهش فاصله زاد و ولد عقربها ،افزایش ســرعت بلوغ نوزادان
تازه متولد شده و در نتیجه افزایش وفور عقربها میگردد .بارشهای
تابستانی باعث تخریب النه عقربهای حفار و از بین رفتن پناهگاههای
عقربهای غیرحفار شده و بنابراین تعدادی از آنها تا مدتها بر روی
سطح زمین قابل مشاهده هســتند از طرفی به دلیل مقاوم بودن این
بندپایان نسبت به غرق شــدن ،بارانهای سیلآسا قادر به جابهجایی
این موجودات درمسافتهای طوالنی و توزیع و افزایش جمعیت آنها
در مکانهای جدید خواهند بود.
ساالنه  ۴۵تا ۵۰هزار مورد عقربگزیدگی در ایران ثبت میگردد که از
این تعداد حدود  ۱۹نفر جان خود را از دســت میدهند .حدت عقرب
گزیدگی وابســته به دو متغیر اصلی خصوصیــات فرد قربانی(وضعیت
سالمتی و سن) و خصوصیات عقرب (گونه عقرب و نوع زهر) میباشد.
در مواقع عقربگزیدگی بهترین و منطقیترین تصمیم ،رساندن سریع
فرد عقربگزیده به مراکز بهداشتی درمانی و یا بیمارستان
اســت .بهترین روش کنترل جمعیــت عقربها در اماکن
انســانی مناطق روستایی ،بهسازی محیط و مسدود کردن
درز و شــکاف دیوارها و کف حیاط و نگهداری پرندگان (مرغ ،
خروس و )...در حیاط منازل میباشد.
* عضو هیأت علمی
دانشکده علوم
پزشکی سیرجان

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم)فرمودند:
امام جعفر صادق (علیه ّ
هيچ پيامبرى در آسمانها و زمين نيست
مگر اين كه میخواهند خداوند متعال
به آنان رخصت دهد تا به زيارت
السالم) مشرف شوند،
امام حسين (عليه ّ
چنين است كه گروهى به كربال فرود آيند
و گروهى از آنجا عروج كنند.
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دکتر حسن باستانی راد *
الدینی برای همه ایرانیان
دکتر محمد کرام ّ
فارسیزبانی که روزگاری دانشآموز مدرسه
بودهاند و بهویژه کتاب «زیستشناســی»
را خواندهانــد ،نامآشــنا و پُرافتخار اســت.
سیرجانیزادهای که لحظهای از آموختن و
آموزشدادن نایستاد و عالوه بر آنکه سالها
از مؤلفان و ویراستاران این کتاب علمی بوده،
با قلم روان و جاندار خود ،خُ شکی و سختی
علم را با شیرینی روزگار کودکی خویش توأم
کرده است.
او بــا آنکه جزو مشــاهیر و مفاخر المپیاد
علمی زیستشناســی جهانی است ،دارنده
َدههــا جایزه ملــی و بینالمللی اســت و
ســالهای سال در کشــورهای گوناگون از
کاربدســتان ،برگزارکنندگان و داوران این
دانش پُر رمز و راز ،جذاب و شــیرین بوده
اســت ،اما بــرای کــودکان ،و مردمی که
میخواهند علم و دانــش را همانگونه که
خود توان یادگیــریاش را دارند ،بیاموزند؛

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09133477433 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی :سیرجان ،تقاطع رضوی ( اشکذری )
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :مهدوی


الدینی
به بهانۀ انتشار کتاب جدید دکتر محمد کرام ّ

این نیز بگذرد

 خواندن این کتاب را به سیرجانیها توصیه میکنم

کتاب مینویسد.
گذشته از دهها کتاب و مجله که به نظارت
دکتر کرامالدینی منتشر شدهاند و بهویژه از
میان بیش از  ۴۰کتابی که او تألیف و ترجمه
کرده است ،خواندن کتاب «این نیز بگذرد»
بر همه و بــه ویژه بر ســیرجانیها واجب
است .این کتاب در سال  ۱۴۰۰به کوشش
مرکــز کرمانشناســی و با مقدمۀ اســتاد
سیدمحمدعلی گالبزاده منتشر شده است.
ایــن کتــاب خاطــرات روزگار کودکــی
دکترکرامالدینی بین ســالهای  ۱۳۳۷تا
 ۱۳۴۲در کوچهباغهای ســیرجان و دهات
آن اســت .آن روزگاران اگرچه گذشته ،اما

همچنان پیش چشم اوست و برای ما ،جالب
و خواندنی.
ســیرجان روایتشــده در خاطــرات  ۳تا
ِ
 ۸ســالگی « َمم ُو» ،با ســیرجانی که دکتر
کرامالدینی در آســتانه  ۶۰تا ۷۰ســالگی
میبیند« ،زمین تا آســمان» فــرق کرده
است .انگار او درعصری زندگی میکرده که
سیرجان دستکمی از روستاهای امروزیاش
نداشته .امید بیماران آن به دستان شفابخش
دکتر صادقی بوده ولی اآلن سیرجان بیش از
 ۳۰۰پزشک دارد و همین یک نمونه برای
همــۀ تغییراتی که ســیرجان بهخود دیده
کافی اســت .در آن زمان بازیهای کودکانه

وقتی فردوسیپورها برکنار و
میثاقیها جایگزین میشوند!

حاشیه ای بر اتفاقات اخیر
فدراسیون فوتبال

گروه ورزش :آنهایی که برنامه فوتبال برتر دوشنبه شب
را در ساعات پایانی شب دیدند شاهد یک برنامه نمایشی و
از قبل تعیین شده برای متوقف کردن انتخابات فدراسیون
فوتبال با هدف ممانعت از پیروزی و ورود رییس جدید به
این فدراسیون بودند .میثاقی مجری برنامه ابتدا سه نامزد
حاضر در این انتخابات را به تلویزیون دعوت کرد تا با آنها
گفتگو کند .ماجدی و عزیزمحمدی دو رقیب مهدی تاج
در غیاب او که این دعوت را نپذیرفته بود به صحنه آمدند
و به کمک مجری برنامه فوتبال برتر به مهدی تاج تاختند.
چیزی نگذشته بود که کامرانی فر دبیرکل فدراسیون و از
مخالفان تاج در ساعت یک و نیم بامداد به صحنه آمد و
خبر از لغو انتخابات فردا بنا به دالیلی که خودش جفت
و جــور کرده بود داد تا میثاقی با آب و تاب آن را پخش
کند !.تنها دو ســاعت و نیم بعــد ،یعنی حدود  4بامداد

این تصمیم عجیب و غریب از سوی هیأت برگزار کننده
انتخابات وتو میشود تا انتخابات هیأت رییسه فدراسیون
طبق برنامه برگزار شود و حسب اتفاق همان نامزدی که
تلویزیون برای انتخاب نشدنش بسیج شده بود با اکثریت
آرا به کرسی ریاست فدراسیون فوتبال برسد.
واقعیت ماجرا اینکه برنامه فوتبال برتر شــبکه سه که
پس از برکناری عادل فردوسیپور با اجرای ضعیف محمد
حســین میثاقی دوشنبهها به جای برنامه پُر بیننده۹۰

ایّام هفته
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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

از خاک و سنگالخ ،مار و عقرب و کبوتر جدا
نبود ،اما امروز کودک سیرجانی دستش به
خاک نمیرسد و بزرگ میشود .دبیر المپیاد
جهانی زیستشناسی ،روزگار کودکی خود
را با «چقوت لَقو» ســپری میکرده و امروز
دیدن حیات جانوری نــه در کوچهباغهای
ســیرجان که در گوشی و تبلت بچهها یک
آرزو اســت .او در مواجهه با طبیعت زخم و
زجر میدید و بزرگ میشد و میآموخت تا
بتواند «زیست طبیعی» را درک کند و همین
است که در راه پُر از سنگالخ برای رسیدن به
قله معرفت زیستشناسی آزموده و آبدیده و
زیستنورد شده بود .برای من البته که جالب
است او از پدربزرگم ـ دایی خودش «عزیز»
ـ غافل نمانده و توصیــف کرده که زندگی
عشــایری در «هفده چنا ِر» پاریز را چگونه
مانند دیگر عشایر مرز و بوم سیرجان سپری
میکرده .اما برای یک کودک جســتجوگر
در آســتانۀ دهۀ  ۱۳۴۰از آن رو مهم بوده
که پیوند میان زیســت عشایری و طبیعت
و نخستین سرچشــمههای زیستشناسی

روی آنتن میرود نه تنها در مدت فعالیتش نتوانســته
رضایت مخاطبان را جلب کند بلکه بعضاً با عدم رعایت
اصول حرفهایگری[مثل سایر برنامههای صدا و سیما]
اســتقالل خودش را به عنوان یک رسانه زیر سوال برده
است .موضوعی که غالب رسانهها حتی رسانههای همسو
با صدا وســیما هم به آن اذعان دارند کما اینکه «ایران
ورزشی» از روزنامههای اصولگرا در تازهترین واکنش به
این برنامه ،نحوه موضعگیری مجری آن یعنی میثاقی را
در قبال انتخابات فدراســیون فوتبال نکوهش کرد و در
نوشتاری به سیاستهای مجری و مسئوالن این برنامه
در شبکه  ۳تاخت .در بخشی از مطلب این روزنامه چنین
آمده اســت« :نمایشــی که کامرانیفر و محمدحسین
میثاقی در برنامه زنده تلویزیونی فوتبال برتر ،در شــب
قبل از انتخابات به راه انداختند ،از آن ماجراهایی اســت
که نمیشــود به راحتی از آن گذشت .کامرانیفر از لغو
انتخابــات به خاطر نامههایی میگفت که به دســتش
رسیده است و میثاقی هم به تصمیم شجاعانهاش آفرین
میگفــت .هفته پیش هم کامرانیفــر در همین برنامه
اعالم کــرده بود که نامه احراز صالحیــت تنها برای ۲
کاندیدا به دســتش رسیده است و صبح روز بعد همین
حرفش را تکذیب کرد» .این روزنامه در ادامه آورده است:

علمی را چگونه دریافته است؟ از همین رو
است که باور دارم این کتاب صرفاً به تاریخ و
مردمشناسی سیرجان مربوط نمیشود بلکه
از منابع و مراجع مهــم برای تدوین تاریخ
ایران معاصر است
زیستشناسی علمی در ِ
و البته که ســیرجانیها مفتخر به خواندن
چنین کتابی هستند.
*عضو هیأت علمی گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی

ســؤال اساسی ،اما اینجاســت که آیا آنتن زنده شبکه
ســوم سیما ،باید محلی برای تنشزایی ،حاشیهسازی و
چیدن ســناریو برای رسیدن به امیال و اهداف شخصی
در روند انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال باشد؟ حسن
کامرانیفر و محمدحسین میثاقی در دو هفته متوالی با
مطالبی که درباره کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال
بیان کردند ،تنشهای بیاساسی در روند پروسه انتخابات
ایجاد کردند.
سؤال اساسی اینجاســت که کامرانیفر چرا در برنامه
هفته گذشــته اعالم کرد که نامه احراز صالحیت یکی
از ســه کاندیدا هنوز نرسیده و چالشهایی ایجاد کرد؟
صبح روز بعد هم همان صحبت را تکذیب کرد؟ مهمتر،
اما این اســت که چرا یک هفته بعد وقتی میثاقی او را
بــار دیگر روی خط برنامه آورد ،نه تنها درباره اظهارنظر
هفته گذشته توضیحی نخواست که بار دیگر او را برای
بیان موضوع لغو انتخابات تشــویق کرد! انتخاباتی که بر
خالف میل میثاقی برگزار شد تا بیش از این تصویر بدی
از فوتبال ایران در دنیا منتشر نشود .حال باید به صدا و
سیما که امثال فردوسیپورها را برکنار و امثال میثاقیها
را جایگزیــن می کند فهماند که بــه دنبال دلیل افت
مخاطبان خود در شبکههای مختلف نباشد.

ستون آخر

پیرامون انتشار خبرکاهش سهمیههای  3هزار تومانی

داستان جدید
بنزین

حاال یک ســال اســت که بحث بنزین چه در مــورد افزایش
قیمت و یا چه کاهش ســهمیه مطرح اســت .از این رو انتشار
خبر کاهش ســهميه بنزين از ماه آينده باعث شــد تا شائبه
افزايش قيمت اين کاال که از ســال گذشــته مطرح شده ،بار
ديگر قوت بگيــرد .این گمانهزنيها پس از انتشــار خبري از
زبان معاون وزير نفت آغاز شــد .در اين خبر معاون وزير نفت
از کاهش  100ليتري سهميه بنزين  3000توماني کارتهاي
سوخت شخصي خبر داده و گفته بود :سهميه بنزين سه هزار
توماني کارتهاي سوخت شــخصي در سراسر کشور به 150
ليتر کاهش يافت .وی با بيان اينکه «سهميه 60ليتري بنزين
یــک هزار و پانصد توماني در کارتهاي ســوخت خودروهاي
شخصي پابرجاست» ،گفت :فقط ســهميه دوم يعني سهميه
بنزين ســه هزار توماني در کارتهاي سوخت شخصي کاهش
يافته و مردم در تمامي جايگاههاي ســوخت به کارت سوخت
آزاد جايگاهداران دسترســي دارند و طبق بررســي که انجام
شده ،اغلب مردم از ســهميه دوم يعني سهميه بنزين 3000
توماني کارتهاي ســوخت خود اص ً
ال استفادهاي نميکردند و
سوختگيري آزاد را اغلب با کارت جايگاهداران انجام ميدادند.
اين در حالي اســت که همزمان با انتشار اين خبر شهروندان
و تعدادي از کارشناسان سواالت متعددي را در مورد ابهامات
اين طرح مطرح کردهاند که تاکنون بيپاسخ مانده است.
ایلنا در گزارشی نوشت :گزارشهاي آماري حکايت از آن دارد
که مصرف بنزين در کشــور از روزهاي پاياني سال 1400و با
کمرنگ شــدن محدوديتهاي کرونايي به يکباره اوج گرفته و
به 131ميليون ليتر نيز در برخي از روزها رســيد .رويهاي که
با آغاز نوروز نيز ادامه داشــت تا جايي که دولت فقط با کمک
مخازن استراتژيک بنزين ،شرکت ملي پااليش و پخش توانست
روزهاي پُرمصرف ابتدايي ســالجاري را پشــت ســر بگذارد.
با اين حساب کشــور با کســري اين فرآورده نفتي بهصورت
موقت مواجه شــده و به همين دليل در نخستين اقدام وزارت
نفت صادرات بنزين را به صفر رســانده اســت ....بدين ترتيب
تمامي شــواهد و قراين حکايت از آن دارد که کاهش سهيمه
بنزين شهروندان ،در حقيقت مقدمهاي است براي اجراي يک
بخش ديگر از سياستهاي دولت .چرا که همانطور که گفته
شــد ،اصوالً درجاييکه ســهميه بنزينهاي  3هزار توماني در
کارتهاي شهروندان انباشته شده و آنها از کارتهاي جايگاه
داران بــراي زدن بنزين آزاد اســتفاده ميکنند ،کاهش اين
ســهميه بيمعناست! مگر آنکه دستاندرکاران از اين کاهش
منظور ديگري داشــته باشند .منظوري مانند بسترسازي براي
افزايش قيمت بنزين و يا همان سياســت دولت براي رساندن
قيمت بنزين ارزان ايراني بــه نرخهاي جهاني .!.تصمیمی که
میتواند موجب افزایش قیمت در ســایر کاالها و خدمات و در
نتیجه آسیب بیشتر به اقشار کم درآمدی شود که همین حاال
هم در خرج و مخارج زندگی خود ماندهاند.

