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نوشتاری درباره بداهه نوازی 
و اهمیت آن در موسیقی

با حضوررییس سازمان زندان های کشور انجام شد؛ 

افتتاح اقامتگاه موقت نگهداری متهمین در کرمان

کتاب هایی از دنیای فناوری که باید در 2020 خواند
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معاون وزیر امور خارجه: 

 ویروس کرونا 

در کشور 

مشاهده نشده

نوشتاری پژوهشی حاصل تحقیقات
 گروه پژوهش موسیقی دژاکام؛

نیم نگاهی به سرگذشت 

موسیقی فیلم

متن در صفحه دوم

یادداشت تا انتخابات؛ 

برای  اقتدار ایران 

بکوشیم

که مسئوالن دادند و عملی نشد؛ گرانی های پایان سال، دغدغه شهروندان و وعده هایی  روایت »کرمان امروز« از 

گسیخته شب عید بازار افسار 

شهردار کرمان:
طرح پیاده راه سردار شهید سلیمانی 
در دستـــور کار شــــهرداری قر ار گرفت

متن کامل در صفحه سوم

   اسفندماه در یکی دو قدمی ماست و با ورودش، شمارش معکوس برای پایان سالی کهنه و پُرحاشیه آغاز می شود. در این ایام همواره قیمت های شب عید مورد بحث مردم و مسئوالن بوده و هست. اما امسال اوضاع بدتر است 
و حال بازار کرمان این روزها خوب نیست و سایه سنگین گرانی و بی پولی سنگینی می کند. گرچه افزایش قیمت ها دیگر برای مردم یک اتفاق تازه نیست، اما باید بدانیم که درد و رنج سفره کوچک و شرمندگی پدر هیچگاه از 

تازگی نمی افتد و همواره دردآور است. مسئوالن امسال وعده بسیاری درباره عدم افزایش قیمت دادند که متاسفانه هرچه به آخر سال نزدیک تر می شویم، حباب این وعده ها نازک تر می شود و....

متن در صفحه هشتم

در مراسمی با حضور استاندار کرمان صورت گرفت؛

آزادی ۱۰۰ نفر

 از محکومین جرائم 

غیرعمد زندان های

کرمان  استان 

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   کاهش چشمگیر سن تماس جنسی در ایران
  سفر مسئوالن استعدادیابی فدراسیون فوتبال به کرمان

  ژیمناست کرمانی راهی استرالیا می شود
  مس شهربابک در بندرعباس باخت

  دعوت تنیسور کرمانی به رقابت های انتخابی تیم ملی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گردشگری پارک شهید«  گزارشی از سفر »گروه 
به جزیره هرمز به قلم نویسنده 

همیشه در سفر:

از خانه صلح تا 
قلعه پرتغالی ها

رگا    ربند جهانی 
                               افتخار اریانی           

                                                                 حما یت   ره کرمانی 

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

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد

اصالحیه 
بدین وسیله به اطالع می رساند شماره مزایده عمومی 

درج شده در روزنامه کرمان امروز به شماره 3156 
مورخ 27 بهمن 1398 بدین صورت اصالح می گردد.

شماره مزایده عمومی 98/122

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت اول(   

آگهی مناقصه 

مزایده گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مزایده: فروش 10000 تن زغال سنگ حرارتی معدن ابنیل 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/12/04   محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ 

کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 3/700/000/000 ریال 
 تاریخ تحویل پاکتها : مورخه 98/12/13  تاریخ گشایش پاکتها:  مورخه 98/12/14 

مبلغ خرید اسناد:  300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد عملیات خرید یک دستگاه میکسر 3000 لیتری )2 تن( جهت مزرعه شماره 2 واقع در 
کیلومتر 8 منطقه بهرامجرد به گلزار براساس مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

از عالقمندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به مدت حداکثر 2 روز کاری پس از انتشار آگهی به امور اداری شرکت 
واقع در خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.

تلفن تماس: 32225686
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

بخش اول
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اخبار استان

به اطالع عموم می رساند پروانه ساختمانی به شماره 
85005764- 1385/7/19 به نام حسین اشرف گنجویی 

فرزند محمدعلی سرآسیاب بلوار شهید مغفوری بین 
کوچه 14- 12 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقود پروانه ساختمان

بادپا   شهید  سطح  غیرهم  تقاطع  افتتاحیه  زمان  از  کرمان  شهردار 
سخن به میان آورد و اظهار کرد: پیشنهاد شده است که در یکی از 
روزهای سوم یا پنجم اسفندماه مراسم افتتاحیه این پروژه را داشته 
تاریخ  دو  این  از  یک  هیچ  با  که  کرده  اعالم  شهرداری  که  باشیم 
مشکلی ندارد و حداکثر تا 2 روز آینده تاریخ دقیق افتتاح این تقاطع 

اعالم خواهد شد.
»مهران عالم زاده« در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت 
انتخابات  برگزاری  دلیل  به  پروژه های عمران شهری کرمان گفت: 
مجلس شورای اسالمی توصیه بر این است که مراسم افتتاح پروژه 
تا  شود  موکول  دیگر  زمانی  به  بادپا  شهید  غیرهمسطح  تقاطع 
مراسم  این  در  و  در مجلس مشخص شده  مردم کرمان  نمایندگان 

حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: مشکلی در افتتاح پل شهید بادپا در تاریخ 29 بهمن 
نداریم و این پروژه آماده افتتاح در روز 29 بهمن ماه که از پیش اعالم 
کرده بودیم، است و صرفا به دلیل انتخابات مجلس شورای اسالمی 

این افتتاح به تعویق افتاد.
شهردار کرمان از زمان افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید بادپا سخن 
به میان آورد و اظهار کرد: پیشنهاد شده است که در یکی از روزهای 
سوم یا پنجم اسفندماه مراسم افتتاحیه داشته باشیم که شهرداری 
اعالم کرده که با هیچ یک از این دو تاریخ مشکلی نداریم و حداکثر 

تا 2 روز آینده تاریخ دقیق افتتاحیه این تقاطع اعالم خواهد شد.
اشاره  پایان سال جاری  تا  افتتاحیه های شهر کرمان  دیگر  به  وی 
کرد و افزود: با توجه به اینکه به دنبال احداث پارکی در خور شان 
خبرنگاران بودیم، در چند روز آینده پارک خبرنگار کرمان که یک 
پارک بزرگ است، افتتاح خواهد شد همچنین چند پارک دیگر نیز 

تا پایان سال جاری در شهر کرمان افتتاح خواهیم کرد.
به  شهرداری  جدید  ساختمان  سال،  پایان  تا  داد:  ادامه  زاده  عالم 
صورت رسمی افتتاح خواهد شد همچنین چند پیاده راه و تعدادی 

پروژه فرهنگی نیز در سطح شهر کرمان افتتاح خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که شهردار کرمان در این روزهای پایانی 
سال چه خبر خوشی برای مردم دیار کریمان دارد؟ گفت: یک طرح 
و پروژه برای گلزار شهدا تعریف کرده ایم که یکی از بخش های این 
طرح پیاده راه شهید قاسم سلیمانی است که این طرح احتماال در 

جلسه هفته آینده شورای شهر ارایه خواهد شد.
حالت  کرمان  شهدای  گلزار  نزدیک  آینده  در  افزود:  زاده  عالم 
زیارتگاهی پیدا کرده و به عنوان جاذبه زیارتی شهر کرمان محسوب 
خواهد شد لذا باید از همین ابتدا ساماندهی گلزار شهدا در دستور 

کار قرار گیرد تا با یک طرح منسجم در آینده دچار مشکل نشویم.
شهردار کرمان خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه به همکاری و 

همراهی سایر دستگاه های استان کرمان نیاز داریم.

با  تخصصی  تیم  تشکیل  برای  ریزی  برنامه  جلسه 
عضویت معاونین و کارشناسان رابط حوزه های تخصصی 
– روابط عمومی و اداره فناوری اطالعات و تحول اداری 

در مرکز هم اندیشی بهزیستی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس 
کردن  توصیف  مهم  با  بهزیستی  مدیرکل  زاده  صادق 

تشکیل پویش سالمت اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان ، اظهار کرد : با توجه به اینکه حداقل دو جنبه 
از سالمت اجتماعی در محدوده ماموریت های سازمان 
بهزیستی است که باید با حضور در این پویش داشته ها 

و تجارب را به اشتراک گذاشت .
؛  است  قابلی  کاری  حوزه  بهزیستی  اینکه  بیان  با  وی 

 25 دهنده  تشکیل  که  جسمی  سالمت  از  غیر  افزود: 
درصد سالمت اجتماعی است در 75 درصد باقی مانده 
محوریت  با  بهزیستی  کارشناسی  و  تخصصی  نظرات 
پیشگیری و خدمات توانبخشی می تواند به پویایی این 

پویش منجر شود .
صادق زاده ورود به حوزه مسائل اجتماعی را چالش محور 

ذکر کرد و یادآور شد : اعضاء تیمی که قرار است عضو 
این پویش شوند باید عالوه بر عالقمندی ، صاحب دانش 
پویش  در  مستمر  صورت  به  و  بوده  نیز  کافی  تجربه  و 

مشارکت داشته باشند .
در ادامه هریک از معاونین و کارشناسان حاضر به بیان 

نظرات خود پرداخته و اعضاء تیم مشخص شدند. 

شهردار کرمان:

طرح پیاده راه سردار شهید سلیمانی در دستور کار شـهرداری قرار گرفت

بهزیستی استان کرمان به پویش سالمت اجتماعی می پیوندد

خبر
برگزاری مانور انتخابات 

در استان کرمان
رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان گفت: مانور سراسری 
یازدهمین  مجریان  آمادگی  منظور  به  رای  اخذ  شعبه   113 در  انتخابات 

انتخابات مجلس شورای اسالمی در این استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، عباس تقی 
انتخابات استان کرمان گفت: مانور  زاده رییس کمیته اطالع رسانی ستاد 
سراسری انتخابات در تمام شهرستان ها و بخش های استان کرمان از ساعت 

8 تا 14 روز یکشنبه بیست و هفتم بهمن ماه برگزار شد.
او تصریح کرد: این مانور با هدف آمادگی بیشتر مجریان برگزاری انتخابات و 
زیرساخت ها برگزار شد و دستگاه های الکترونیکی احراز هویت مورد آزمون 

قرار گرفت و آموزش عملی پرکردن فرم ها انجام شد.
این  در  نیز  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  اطالعات  فناوری  کمیته  رئیس 
افزار برای دستگاه های  انتخابات، آخرین نسخه نرم  ارتباط گفت: در مانور 

احراز هویت مورد آزمون قرار گرفت.
مصطفی رحمتی با بیان اینکه شناسایی ایرادات سخت افزاری و نرم افزاری 
در  انتخابات  برگزاری  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  افزود:  بود  مانور  اهداف  از 

استان تامین و بین حوزه های انتخابیه توزیع شده است.
برگزار  اسفند  دوم  روز  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 

می شود.استان کرمان در 9 حوزه انتخابیه 10 نماینده دارد.

با حضوررییس سازمان زندان های کشور انجام شد؛ 

افتتاح اقامتگاه موقت نگهداری 
متهمین در کرمان

برای اولین بار درکشور اقامتگاه موقت نگهداری متهمین در کرمان باحضور 
رییس سازمان زندان های کشور افتتاح شد.

جهانگیر، رییس سازمان زندان های کشور در گفتگو با خبرنگار گروه استان 
درکشور  بار  اولین  برای  گفت:   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
اقامتگاه موقت نگهداری متهمین به صورت پایلوت در کرمان راه اندازی شد.
قرار  ازجمله  تامینی  قرار های  آن ها  برای  که  متهمینی  درگذشته  افزود:  او 
قرار در زمان  تودیع  از  ناتوانی  به دلیل  اما  یا وثیقه صادر می شود،  کفالت 
مقرر به زندان ورود پیدا می کردند، اما باافتتاح این اقامتگاه ازورود افراد بی 

جهت به زندان جلوگیری می شود.
جهانگیر اظهار کرد: از آنجایی که تالش رییس قوه قضاییه دردوره جدید 
در راستای کاهش جمعیت کیفری است و یکی ازسیاست های ابتکاری آن 
آغاز شده است اقامتگاه های موقت نگهداری متهمین است تا عالوه بر اینکه 

سوء سابقه ای برای آن ها نمی شود ازورود به زندان نیز جلوگیری می شود.
است  اندازی شده  راه  اقامتگاه  این  زندان های کشور گفت:  رییس سازمان 
تامتهمین در مدت 15روز کاری فرصت داشته باشند در خصوص قرار وثیقه 

و آزادی خود اقدام کنند درغیر اینصورت به زندان ورود می کنند.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد: انتطار داریم باکشوری شدن این طرح سالیانه 
از ورود بی جهت بیش از 1000تا هزارو 500 نفر به زندان جلوگیری شود.

حاجیان تمتع سال ۹۹ اطالعات 
خود را بروز کنند

تاکنون  که  تمتع سال 99  کرمان گفت: حاجیان  استان  زیارت  مدیر حج 
اقدام به بروز رسانی وتکمیل اطالعات خود نکردند ضروریست اقدام کنند.

محمود   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مقدمات  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  زیارت  و  حج  مدیر  نژاد،  عرب 
وسیله  بدین  گفت:  است  فراهم شده   99 تمتع سال  مراسم حج  برگزاری 
تاریخ  تا  تمتع  حج  الحساب  علی  گذار  ودیعه  قبوض  دارندگان  کلیه  از 
پانزدهم اردیبهشت هشتاد و شش )سپرده گذاری در یکی از شعب بانک 
خود  اطالعات  تکمیل  و  رسانی  بروز  به  اقدام  تاکنون  چنانچه  ایران(  ملی 
نکرده اند، ضروری است با مراجعه به سامانه htt://reserve.haj.ir اقدام 

وکدپیگیری دریافت کنند.
قالب  )در  فوق  اولویت های  مراجعه  ونحوه  بندی  زمان  همچنین  افزود:  او 
و  انتخاب  برای  کاروان ها  واسامی ومشخصات  و ذخیره(  اصلی  اولویت های 

ثبت نام در دهه اول اسفند امسال اعالم خواهد شد.
از  )اولویت ها  اولویت های ذخیره  زیارت  اظهار کرد: سازمان حج  نژاد  عرب 
به صورت روز شمار فراخوان  را  بعد(  به  اردیبهشت سال 1386  اول  نیمه 

خواهد کرد.
مدیر حج زیارت تصریح کرد: جزییات دیگر در این خصوص در اطالعیه های 

بعدی به اطالع واجدین شرایط خواهد رسید.

به مناسبت آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
100 نفر از محکومین جرائم غیرعمد زندان های استان کرمان با 
حضور استاندار کرمان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر 

کرمان و جمعی از مسئولین استانی، آزاد شدند.
»اکبر افضلی« مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان کرمان در حاشیه 
از  انجمن حمایت  امسال  به مناسبت دهه فجر  این مراسم گفت: 
به  کاالیی  انجمن سبد  این  پوشش  تحت  خانواده  هر  به  زندانیان 
ارزش 3 میلیون و 700 هزار ریال و در مجموع به ارزش یک میلیارد 

و995 میلیون و 500 هزار ریال کمک کرده است.

وی از واریز 5 میلیون ریال به حساب خانواده های تحت پوشش 
این انجمن خبر داد و اظهار کرد: در این ایام برای آزادی 30 زندانی 
بدهکار مالی، مبلغ یک میلیارد و 305 میلیون و 598 هزار و 250 

ریال پرداخت کردیم.
مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان کرمان از دیگر اقدامات انجمن 
حمایت از زندانیان نیازمند سخن به میان آورد و اظهار کرد: انجمن 
حمایت از زندانیان کرمان بدون بودجه دولتی با همکاری هیات مدیره 
انجمن و کمک خیرین و مسئوالن از ابتدای سال جاری تا 24 بهمن 
ماه، 22 میلیارد و 364 میلیون و 758 هزار و 398 ریال به خانواده 

های زندانیان نیازمند تحت پوشش این انجمن کمک کرده است.
افضلی به سایر کمک های انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان 
اشاره کرد و افزود: معرفی 69 خانواده تحت پوشش انجمن به بانک 
فرزندان  رایگان  نام  ثبت  برای  پیگیری  تسهیالت،  دریافت  برای 
و  آموزش  طریق  از  انجمن  این  پوشش  تحت  زندانی های  محصل 
پرورش، پیگیری درمان رایگان خانواده های زندانیان تحت پوشش 
این انجمن از طریق مرکز بهداشت و بیمارستان امام حسین )ع( و 
... از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این انجمن در سال جاری 

است.

با  راور  و  کرمان  انتخابیه  حوزه  در  کشور  وزارت  بازرسان  همایش 
اقتصادی و توسعه  امور  حضور محمدعلی دهقان معاون هماهنگی 
خیر  وفا  کرمان،  استان  بازرسی  هیأت  رئیس  و  استانداری  منابع 
اندیش معاون امور عمرانی فرمانداری کرمان و رئیس هیأت بازرسی 
شهرستان، اعضاء هیأت بازرسی استان و شهرستان و با هدف توجیه 
و آموزش بازرسان انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.
وفا خیراندیش معاون امور عمرانی فرمانداری و رئیس هیأت بازرسی 
سالمت  در  بازرسی  هیأت  وظایف  بر  تاکید  با  کرمان  شهرستان 
انتخابات گفت: سالمت انتخابات از مسائل اساسی هر انتخابات است 
که وجهه انتخابات را که به نوعی تعیین سرنوشت هر فرد در جامعه 

است، تأیید می کند. 
وی اظهار کرد: از ارکان برگزاری انتخابات سالم و قانونمند، بازرسان 
وزارت کشورند که در سه مرحله قبل از روز اخذ رأی، روز اخذ رأی 
بازرسی  هیأت  رئیس  دارند.  نظارت  انتخابات  روند  بر  آن  از  بعد  و 
شهرستان ضمن اشاره به بارگذاری فایل آموزشی بازرسان شعب اخذ 
رأی در سایت فرمانداری کرمان و ارائه کتاب راهنما به بازرسان گفت: 
هر بازرس با آشنایی به وظایف خود و و ظایف نماینده فرماندار و سایر 

ارکان انتخابات می تواند نقش خود را در سالمت انتخابات ایفا کند.
وی با بیان این نکته که مهمترین بحث در بازرسی تعامل بازرسان 
با نماینده فرماندار و ارکان اجرایی شعب می باشد، خاطر نشان کرد: 
مسئولیت بازرسی به معنی نظارت و بازرسی از نحوه رأی گیری بدون 

ورود به حوزه وظایف عوامل اجرایی انتخابات است. 
در ادامه محمدعلی دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری و رئیس هیأت بازرسی استان کرمان نیز عنوان کرد: 
هیأت بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
استان 5 و در شهرستان سه نفر می باشند که این دو هیأت و بازرسان 
منتخب شعب گرد هم آمده ایم تا حقی ادا شود و از تضییع حق 
شرکت کنندگان در انتخابات جلوگیری شود و آن حق این است که 
هر فرد از کشور حق دارد در پای صندق حاضر شود و کاندیدای مورد 
نظر را انتخاب کند و بازرسان بر همه روند انتخابات اعم از رأی دادن، 
شمارش آرا و گزارش آن ناظر هستند تا در این پروسه اجحاف حقی 

صورت نگیرد.
بازرس  اهمیت آشنایی هر  بر  تاکید  با  استان  بازرسی  رئیس هیأت 
با قانون انتخابات اذعان کرد: وظیفه بازرس از بقیه عوامل انتخابات 
سنگین تر است و بازرسان عالوه بر وظایف خود باید بر مسئولیت و 
وظایف عوامل اجرایی، اعضاء شعب، نیروهای نظامی و انتظامی و تمام 

افرادی که در آنجا نقش دارند اشراف کامل داشته باشند.
وی در خصوص ماده 25 قانون انتخابات ابراز داشت: طبق این ماده 
مسئول  و  بوده  مجلس  انتخابات  قانون  اجرای  مأمور  کشور  وزارت 
حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می تواند مأمورینی جهت 
بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت 

نام و اخذ رأی اعزام دارد.
محمد علی دهقان در ادامه افزود: بر اساس تبصره این ماده قانونی، 

هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت 
عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات 
دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید. بنابراین وزرات کشور 
مسئول اجرای قانون انتخابات است و شورای نگهبان مسئول نظارت 
می باشد. و در حقیقت بازرسان وزارت کشور بر کل جریان انتخابات 
اعم از ناظرین شورای نگهبان و مامورین اجرای انتخابات از قبل از 

انتخابات تا پایان انتخابات نظارت می کنند.
وی یادآور شد: هدف ما اجرای صحیح انتخابات است و بازرسان به 

هیچ وجه در اینکه چه نامزدی انتخاب نهایی است دخالتی ندارند.  
رئیس هیأت بازرسی استان با اشاره به اینکه بازرس باید مشکالت 
حوزه  به  و  تذکر  فرماندار  نماینده  به  را  شعبه  محل  در  احتمالی 
شهرستان خود گزارش دهد افزود: برای شهرستان کرمان 4 بازرس 
ویژه نیز در نظر گرفته شده است که در شعب مختلف حضور می یابند 

و مسائل و مشکالت احتمالی را بررسی کنند.
ابراز کرد: کل  غالمعباس دخانی دبیر هیات بازرسی شهرستان نیز 
شرح وظایف بازرسان در قالب 16 بند در کتاب آموزش جامع بازرسان 
شعب آمده است که تحت عنوان نظارت بازرسان و نه دخالت در روند 

انتخابات می باشد و در اختیار بازرسان قرار گرفته است.
وی با اشاره به این نکته که همه افراد بایستی با کارت شناسایی در 
محل شعبه حضور یابند یادآور شد: تمام عوامل باید تمام همت خود 
را برای برگزاری انتخابات سالم و امن به کار گیرند که ان شاءاهلل جزء 

باقیات الصالحات خواهد بود.

در مراسمی با حضور استاندار کرمان صورت گرفت؛

آزادی ۱۰۰ نفر از محکومین جرائم غیرعمد زندان های استان کرمان

برگزاری همایش توجیهی بازرسان وزارت کشور در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
حوزه انتخابیه کرمان و راور

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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یادداشت تا انتخابات؛ 

برای اقتدار ایران 

بکوشیم 
پارلمان یک رکن اساسی در تامین اقتدار و امنیت میهن 
ملت  آحاد  تمامی  بر  لذا  و  شود  می  محسوب  عزیزمان 
و  شأن  با  متناسب  مجلسی  تشکیل  به  نسبت  که  است 

منزلت این کهن دیار دیرپا کوشا باشیم.
تواند،  می  پیشرفته  های  فناوری  که  کنونی  روزگار  در 
میهن  ترقی  و  پیشرفت  راستای  تری در  افق های روشن 
عزیزمان ترسیم کند، برماست که با انتخاب نمایندگانی 
دلسوز، ساده زیست و بی اعتنا به مال دنیا، راه دنیا دوستان 

زرپرست را به خانه ی ملت سد کنیم.
بدیهی است که شفاف سازی به مثابه معجزه ی قرن می 
مالیاتی  درآمدهای  ویژه  به  و  غیرنفتی  درآمدهای  تواند 
را  ناف کشور  بند  و  افزایش داده  به نحو چشمگیری  را 
از چاه های نفت قطع کند که در آن صورت فشارهای 
دشمنان دیرینه ایران خنثی و بی اثر می شود و ملت می 
آرامش  و  رفاه  به  نفت  از  انتظاری  هرگونه  بدون  تواند 

برسد. 
انتخاب  در  که  شود  می  محقق  شرطی  به  مهم  این  و 
گیریم  پیش  در  را  مسیری  یازدهم،  مجلس  نمایندگان 
که به رضایت ملت از یازدهمین حماسه انتخاباتی منجر 
پوشد  می  خود  به  عمل  جامه  زمانی  رضایت  این  شود. 
که متخصصان برجسته ی ایران را برای شفاف سازی در 
ارکان اقتصادی کشور، راهی خانه ی ملت کنیم. چنین 
نمایندگانی می توانند با نصب فناوری های پیشرفته، فضا 
را برای دالل ها، رانت خواران و قاچاقچیان ناامن کنند تا 
و زیرزمینی  پنهان  معامالت  اکنون در  حقوق دولت که 
پنهان شده است، راهی خزانه ی مملکت شود و بسیاری 

از  مشکالت اقتصادی مردم برطرف گردد.
نمایندگانی  انتخاب  برای  مردم  حماسی  حضور  بنابراین 
قاسم  حاج  شهید  بزرگی چون  مرد  دالور  با مالک  که 
سلیمانی، سنجیده می شوند، تکلیفی است که بر شانه ی 

هر ایرانی سنگینی می کند.
اینجانب رجاء واثق دارم، خون مطهر ابر قهرمان مظلوم و 
سیدالشهدای امنیت ملی در رگهای جامعه جاری شده و 
در یازدهمین حماسه ی انتخاباتی، سیلی خروشان به راه 
زیباترین صحنه  آرا،  اخذ  های  در حوزه  که  اندازد  می 

های وحدت ملی و همدلی را شاهد خواهیم بود. 
ان شاا...

به قلم یحیی
 فتح نجات

۲۸۰سال پیش، مهریه زنان ایرانی چه بود؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه 
مردم  و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  تبیین  به  ملی 
عنوان  به  ازدواج  عقدنامه های  منظر  از  ایران  شناسی 

سندهای تاریخی پرداخت.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خبرآنالین، به نقل 
به  ایرانشاهی  حامد  ملی،  کتابخانه  عمومی  روابط  از 
تاریخی  مناسبت برپایی نمایشگاه عقدنامه های نفیس 
در کتابخانه ملی، به تشریح اهمیت این عقدنامه ها که 
اقتصادی و مردم  تبیین کننده موقعیت های اجتماعی، 

شناسی ادوار گذشته جامعه ایرانی است، پرداخت.
وی با اشاره به اینکه عقدنامه های تاریخی به عنوان 
ایران  ملی  آرشیو  داشته های  از  بخشی  مهم،  اسناد 
گرامیداشت  مناسبت  به  اساس  این  بر  گفت:  است، 
والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن، نمایشگاه 
میراث  و  کتاب  موزه  در  تاریخی  نفیس  عقدنامه های 
یک  مدت  به  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  مستند 

هفته برپا شده است.
ایرانشاهی به قدمت این عقدنامه ها که دوره افشاریه 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  می شود،  شامل  را  قاجاریه  و 

عقدنامه ها از منظر مردم شناسی، مباحث اجتماعی و 
اقتصادی حائز اهمیت است؛ مثال شاخص های اقتصادی 
از  حکایت  دوران،  آن  در  مهریه ها  تعیین  میزان  و 

در  را  ایرانی  اقتصادی خانواده های  و جزئیات  وضعیت 
بر می گیرد.

مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی به تشریح ظرافت های هنری این عقدنامه ها نیز 
پرداخت و گفت: تذهیب و نقاشی های این عقدنامه ها از 

نظر زیبایی دارای ارزش هنری هستند.
ایرانشاهی به نوع و میزان مهریه ها در این عقدنامه ها 
ایرانی  ازدواج های  پیش  سال   ۲۸۰ تاریخی  گذر  که 
این  در  مهریه ها  افزود:  و  کرد  اشاره  دربر می گیرد،  را 
عقدنامه ها بیشتر شامل زمین، احشام، وجه نقد و سکه 

طال بوده است.
از شاخص های مهم سندشناسی در  وی درباره یکی 
این عقدنامه ها عنوان کرد:  یکی از نکته های مهم در این 
هرچه  است.  عقد  شاهدهای  اسامی  بخش  عقدنامه ها، 
نام این شاهدها از چهره های برجسته تر بود، به معنای 
باالی  طبقه  از  داماد  و  عروس  خانواده  که  است  این 

جامعه بوده اند.
مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه 
عقدنامه های  تمام  اینکه  به  اشاره  با  خاتمه  در  ملی 
نفیس تاریخی نمایشگاه موزه کتاب و میراث اسناد و 
هنری  ظرافت های  با  و  کاغذ  جنس  از  ملی  کتابخانه 
خوبی  به  عقدنامه ها  این  در  کرد:  خاطرنشان  است، 
از وضعیت  نشان داده شده است که هرچه خانواده ها 
ظرایف  از  استفاده  بودند،  برخوردار  مناسبی  اقتصادی 

هنری نیز در عقدنامه ها بیشتر شده است.

حس غرق باران

به  ای و گاهی  نشسته  روبه روی خودت 
بیرون  تا دلت را  اندازی  آیینه چنگ می 
اما  بسوزانی  اندوهت  آتش  در  و  کشیده 

تصویری که من از تو می شناسم حتی اگر دل هم نداشته 
باشد زندگی را می شناسد و روزگار را تا جایی که زنده 
است. دست  پدیده  تو یک  ادامه می دهد. تصویر  هست 
از زیبایی و محبت بر نمی دارد وجدان تو حتی در آیینه 
بیدارست تا خواب و آرام کسی را به هم نریزد. نشسته ای 
روبه روی خودت و می خواهی از زندگی با تمام خوبی 
هایی  شقایق  به  فکر کن  آفتاب  به  برداری.  دست  هایش 
که دیوانه وار بر جداره ی زندگی روئیده اند و لبخندهای 
آشنا را جشن می گیرند به زندگی و آغازهای دوباره رو 
بیاور. دل باید زنده باشد تا زندگی جریان داشته باشد اما 
تو باید انتخاب کنی که این احوال چگونه بگذرد. دست از 
لجاجت با خود برداشته و به جای خودسوزی به خودسازی 
تعیین  را  قانون دلت  تو  بیدار  راه وجدان  این  بپرداز و در 
خواهد کرد. الزم نیست که ما بر جهان سلطنت کنیم بلکه 
واجب است روح خود را کنترل کرده و در اختیار داشته 
تا  زنم  نمی  حرف  هایم  دلتنگی  از  برایت  امروز  باشیم. 
قدرتمند برخیزی و لبخندت بر چهره ی صبح نقش ببندد 
و درد جرات نکند که زمین را به تاراج ببرد. بعضی کوه 
می  قاف  بر  تکیه  آوردن  دوام  برای  ما  اما  اند  پوشالی  ها 
کنیم که از دسترس انسان خارج است تا با خاک یکسانش 

نکنند. روبه روی آیینه به آغازهای دوباره فکر کن.
دل نبستم تا جهان با غم پریشان نشود
یا که ابریشم حسم غرق باران نشود 

تشنگی های دلم را تا ابد سر می کنم 
باید اینجا زندگی مانند زندان نشود

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

روایت »کرمان امروز« از گرانی های پایان سال، دغدغه شهروندان و وعده هایی که مسئوالن دادند و عملی نشد؛

بازار افسار گسیخته شب عید

اشاره:
یکی از دغدغه های اصلی مردم در ماه های پایان  
سال گرانی های بی حد و نصاب کاالها و مایحتاج 
به  ماه  بهمن  وقتی  ساله  همه   است.  ضروری 
روزهای پایانی خود نزدیک می شود و قطار اسفند 
ماه  بر روی ریل به راه می افتد در مردم همیشه 
و  خرید  برای  سال  پایان  جوش  و  جنب  و  تکاپو 
تامین اقالم مصرفی شب عید هم دیده می شد اما 
امسال با گشت و گذار در فروشگاه های شهر می 
افتادن آن را آشکارا  بازار و از رونق  توان کسادی 
دید! هیچ شوق و شوری بین مردم دیده نمی شود. 
قیمت ها نیز سیر صعودی به خود گرفته و افسار 
رها  بازار  تنظیم  مسئوالن  و  ناظران  ازدست  بازار 

شده است.
بر  شدت  به  بازار  در  اخیر  های  گرانی  و  تورم 
این  موارد  برخی  در  و  تاثیر گذاشته  افراد  زندگی 
گرانی ها بدون منطق و دلیل است و مسلما عده 
ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن  به اهداف 
خود از این وضعیت بازار سواستفاده می کنند و هر 
برای کاالها وضع می کنند. در  نرخ جدیدی  روز 
همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل 

مطالعه است. 
حال و هوای خرید  در ماه پایانی سال

اسفندماه در یکی دو قدمی ماست و با ورودش، 
ورود  و  کهنه  سالی  پایان  برای  معکوس  شمارش 
می  شهر  سطح  به  شود.  می  آغاز  جدید  سال  به 
روم و بازار و فروشگاه ها را زیر پا می گذارم. بازار 

اما یک شلوغی کاذب و بی خریدار، قیمت  شلوغ 
ها همه جدید. بعضی ها از خرید پشیمان و بعضی  
این  از  مغازه ها هستند.  میان  همچنان سرگردان 

فروشگاه  به آن فروشگاه  به امید  یافتن جنسی 
ارزان تراما هر چه بیشتر می گردند انگار کمتر می 
یابند و خسته و ناالن به سمت خانه هایشان روانه 

می شوند. 
حال بازار کرمان این روزها خوب نیست و سایه 
بازار کرمان گسترده  سنگین گرانی و بی پولی بر 
هوای  و  حال  تصویر کشیدن  به  برای  است.  شده 
این روزهای بازار کرمان گذری به این نقطه از شهر 
زدم. گشت و گذاربازار کرمان به خوبی این موضوع  
اما  است  بازار شلوغ شده  نمایانگر می کند که  را 
خرید ها از سوی مردم همچنان  با احتیاط صورت 
می گیرد. بیشتر افراد با وسواس زیاد حجره ها و 
بلکه  تا  پایین می کنند  باال و  را   بازار  غرفه های 
جنسی ارزان  اما با کیفیت پیدا کنند  اما این  بازار 
تراکنشی  هم  اگر  و  نیست   سابق  بازار  آن  دیگر 

صورت می گیرد صفرهایش چندان باال نیست.
گالیه از تفاوت قیمت ها

کرمان  با  که  کوتاهی  گفتگوهای  در  شهروندان 
امروز داشتند از تفاوت قیمت ها با کیفیت یکسان 
انتقاد می کردند و می گفتند: متاسفانه قیمت  یک  
لباس از یک مغازه تا مغازه دیگر بسیار فرق دارد 
و هر فروشنده  بر اساس میل خود برچسب قیمت 
بازار کرمان نمی  این وضع مختص  البته  می زند. 
اینگونه تخلفات در راسته شریعتی کرمان  شود و 
کردند؛  می  عنوان  شهروندان  شود.  می  دیده  نیز 
حتما هیچ گونه نظارتی بر بازار و یا فروشگاه های 
با  فروشندگان  که  گیرد  نمی  صورت  شهر  سطح 
انجام می دهند.  اینگونه تخلفات  را  خیال راحت 
این مساله  باعث شده است؛ ما به عنوان خریدار 
اعتماد خود را  به بازار از دست  بدهیم  چرا که 
کاال  کدام  باالخره  که  بگیریم  تصمیم  توانیم  نمی 

قیمت مناسب و کیفیت باال را دارد.
مسئوالن نبض بازار را  به دست بگیرند

افزایش قیمت ها دیگر برای مردم یک اتفاق تازه 
این  به  دیگر  مردم   اما  است  ناخوشایند  نیست. 
مساله عادت کرده اند اما انتظار می رود که در ماه 
پایانی سال که روزهای خرید شب عید است ماجرا 

کمی تغییر کند و رنگ دیگری به خود بگیرد. 

   اسفندماه در یکی دو قدمی ماست و با ورودش، شمارش معکوس برای پایان سالی 
کهنه و پُرحاشیه آغاز می شود. در این ایام همواره قیمت های شب عید مورد بحث 
مردم و مسئوالن بوده و هست. اما امسال اوضاع بدتر است و حال بازار کرمان این روزها 
خوب نیست و سایه سنگین گرانی و بی پولی سنگینی می کند. گرچه افزایش قیمت ها دیگر 
برای مردم یک اتفاق تازه نیست، اما باید بدانیم که درد و رنج سفره کوچک و شرمندگی 
پدر هیچگاه از تازگی نمی افتد و همواره دردآور است. مسئوالن امسال وعده بسیاری 
درباره عدم افزایش قیمت دادند که متاسفانه هرچه به آخر سال نزدیک تر می شویم، 

حباب این وعده ها نازک تر می شود و....
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نوشتاری درباره بداهه نوازی و اهمیت آن در موسیقی 

کتاب هایی از دنیای فناوری که باید در 2020 خواند

سرویس هنری کرمان امروز

تا حاال برایتان پیش آمده بدون مقدمه و فکر قبلی 
و  روح  و  فکر  کنید؟  نوشتن  به  شروع  خودتان  برای 
به  خود  با  را  شما  می خواهد  لحظه  در  احساستان 
کنید.  با خود خلوت  تا  ببرد  دنیا  این  از  دور  سفری 
کلمه بداهه مترادف بداهت و بدون فکر عمل کردن 
است. اما این کار در موسیقی به گونه ای دیگر است. 
و  درجا  نواختن  معنی  به  موسیقی  در  نوازی  بداهه 

بدون آگاهی از نت های آن است.
فکر  آزادانه  لحظه  در  نواختن  برای  روش  این  در 
این یک هنر است که  و تصمیم می گیرید.  می کنید 
کنید،  فکر  قطعه ای  روی  بر  که  این  بدون  بتوانید 
کار  نساخته،  را  آن  کسی  حال  به  تا  که  قطعه ای 
نواختن را شروع کنید. شما با ساز تان می توانید حرف 
نیست.  کردن  صحبت  با  همیشه  زدن  حرف  بزنید. 
انتقال احساس از طریق انگشتان دست و توسط ساز 

می تواند پیامی را برساند.
خود  عصر  نوازندگان  بهترین  از  یکی  که  این  برای 
شوید، الزم است با تحقیق و بررسی بهترین آموزشگاه 
را  خود  عالقه  مورد  ساز  و  کنید  پیدا  را  موسیقی 

بیاموزید.
می دهید.  انجام  خودتان  دل  برای  را  کار  این  شما 
اما دیده ایم که موسیقی دان های معروف کارهایی هم 
تحت همین عنوان منتشر کرده اند. آن ها انقدر بر روی 
از  دارند که حتی  تسلط  احساس خود  و  هنر  و  ساز 
بداهه نوازی های خود یک اثر شاهکار خلق می کنند. 
آن قدر  باید  بداهه  به صورت  نوازندگی  برای  واقع  در 
مهارت به دست آورده باشید که بتوانید در لحظه و 
در آن واحد صداهای بی نظیر با ساز خود ایجاد کنید. 
نواختن شما  این سبک  از  به طوری که شنونده هم 

لذت ببرد.
بداهه نوازی چیست؟

است.  مسلط  موسیقی  اصول  به  کامال  نواز  بداهه 
تمام  و  دارد  نواختن  سابقه  که  است  سال  چندین 
دانش نواختن را به خوبی می داند. اما بداهه نوازان یک 
معمولی  نوازندگان  به  نسبت  فرد  به  منحصر  ویژگی 
دارند. آن ها می توانند همان لحظه که مشغول نواختن 
هستند نت ها را کنار هم بچینند و یک ترکیب مناسب 

ایجاد کنند.
آزاد  را  ذهن خود  است  الزم  نوازی  بداهه  برای  اما 
کنید. بگذارید با نواختن روحتان پرواز کند. خودتان را 
به دست این حس بسپارید تا در پایان نواختن احساس 
سبکی و خوبی داشته باشید. برای چند دقیقه هم که 
بهتر  کنید.  زندگی  لحظه  در  سازتان  با  همراه  شده 
است در مواقعی که ذهنتان درگیر موضوعی است به 

نواختن نپردازید.
این سبک نواختن نیاز به تمرین زیادی در طی چند 
سال دارد. چرا که نوازنده در وهله اول باید با تمامی 
با  آشنایی  این  اهمیت  باشد.  آشنا  موسیقی  گام های 

مشخص  بیشتر  نواختن  بداهه  برای  موسیقی  قواعد 
تغییر  که  آن  بدون  باید  نوازنده  فرد  چون  می شود. 
ناگهانی در قطعه ایجاد شود بتواند در لحظه آن چیزی 

که در ذهنش تصور می کند را بنوازد.
ساز را به دست احساس دهید

حس  هر  دهید.  گوش  خود  احساس  صدای  به 
روی  بر  را  کیفیت  همان  باشید،  داشته  که  حالی  و 
پیاده می کنید. در صورتی که حال  صدای ساز خود 
به  تمایل  ناخودآگاه  باشد،  مثبت  و  شاد  شما  روحی 
می کنید.  پیدا  شاد  و  ریتمیک  موسیقی های  نواختن 
عکس این موضوع هم اتفاق می افتد. ممکن است از 
موضوعی غمگین باشید، این حس و حال شما را به 

سمت نواختن یک قطعه غمناک می کشد.
البته همراه شدن با احساس هم چندان بد نیست. 
که  باشید  نواخته  را  قطعه ای  باید  کار  نهایت  در  اما 
خودتان  روحیه  به  کار  این  باشد.  پسندتان  مورد 
کمک می کند. به همین دلیل اگر تصمیم بگیرید که 
خود  احساس  تمامی  بنوازید  ساز  خودتان  دل  برای 
را برای این کار دخیل کنید. در آخر حتما احساس 

فوق العاده ای خواهید داشت.
را  شما  احساسات  و  عواطف  می تواند  موسیقی 
تحریک کند. نوازنده با نواختن احساسات درون خود 
زبان  موسیقی  که  می دانید  حتما  می کند.  آشکار  را 
دنیا  در  فردی  هر  بنابراین  است.  جهان  در  مشترک 
اگر موسیقی غمناکی را بشنود، متوجه حال و روحیه 

نوازنده در هنگام نوازندگی خواهد شد.
اهمیت بداهه نوازی

خصوص  به  موسیقی  اندرکاران  دست  از  بسیاری 

نوازی  بداهه  با  دارند،  آهنگسازی  در  دستی  که  آنها 
میانه خوبی ندارند، حتی برخی بداهه نوازی را معادل 
برنامه  و  فکر  بدون  باز کردن دهان و صحبت کردن 
کوتاهی  نگاه  اگر  اما  دانند.  می  تعیین شده  پیش  از 
ماجراهای  با  دفعات  به  بیندازیم  موسیقی  تاریخ  به 
خلق آثار ارزشمند موسیقی به صورت بداهه برخورد 

خواهیم کرد.
باشیم،  داشته  توجه  نکته  دو  به  تنها  اگر  واقع  در 
بداهه  به صورت  آثار موسیقی  خواهیم دید که خلق 
نیز می تواند قابل احترام و یا حتی با ارزش تر از آثاری 
باشد که به روشهای آکادمیک خلق و تهیه شده اند. 

به این دو نکته توجه کنید:
 بداهه نواز دانش و توانایی های یک آهنگساز تمام 

عیار و حرفه ای را دارد.
باید  معمولی  آهنگساز  که  مراحلی  تمام  نواز  بداهه 
به صورت آکادمیک در مدت زمان قابل مالحظه ای 
اثر هنری برسد را در ذهن خود  تا به یک  طی کند 
می پروراند و در حین اجرای موسیقی طی کرده آنرا 

اجرا می کند.
بـاخ 

باخ در زمان حیات شهرت چندانی در مقام آهنگساز 
مد  از  و  سبک  کهنگی  برچسب  معموال  و  نداشت 
افتادگی به آثارش زده می شد. اما پس از یکصد سال 
آنها،  هنری  ارزش  شدن  مشخص  و  او  آثار  کشف  با 
می  موسیقی  نابغه  یک  بعنوان  را  او  تنها  نه  امروزه 
شناسند بلکه نام او بعنوان بزرگترین بداهه نواز اروپا 

شهرت جهانی دارد.
از  یکی  زمانی  که  است  آمده  موسیقی  تاریخ  در 

نوازندگان مشهور ارگ اهل کشور فرانسه برای مقابله 
با باخ به شهر آمده بود. اما او به محض شنیدن صدای 
گرم  در حال  تنها  که  هنگامی  دور دست،  از  او  ساز 
کردن خود برای مسابقه بود، بدون آنکه وارد کلیسا 

شود با قطار بعدی شهر را ترک کرد.
باخ، نقطه قوت آموزش هایش  نوازی  مهارت بداهه 
اینکه به شاگردانش معنای  او معموال به منظور  بود، 
دهد،  نشان  عملی  صورت  به  را  ساختن  البداهه  فی 
می  متفاوت  نسخه  چند  در  را  آثارش  ترین  معروف 
اجرا  را  آنها  که  خواست  می  شاگردانش  از  و  نوشت 
نماید. )از همین جا می توان به این نکته پی برد که 
بداهه نواز معموال طرحی از موسیقی مورد نظر خود 
را در ذهن دارد و به هنگام اجرا آنرا بگونه ای متفاوت 

– از زوایای مختلف – می نوازد.(
موتزارت 

حتی اگر تاریخ موسیقی را مطالعه نکنیم و تنها به 
تماشای فیلم Amadeus – با قبول مستند بودن 
– بسنده کنیم، بدون شک متوجه محبوبیت موتزارت 
بر خالف باخ، در دوران زندگی اش خواهیم شد. اما 
موتزارت نیز در ابتدا  در مقام یک بداهه نواز، کسی 
که به سرعت می تواند ایده های موسیقی را پرورش 
داده و اجرا کند به شهرت رسید و بعدها با بزرگ تر 
شدن و پختگی در مقام آهنگساز و احیاناً نوازنده پیانو 

به شهرت رسید.
روزی  خوانیم  می  موتزارت  زندگی  از  قسمتی  در 
 Muzio( کلمنتی  همراه  به  او  که  بود  این  بر  قرار 
در  پیانو  نوازندگی  مسابقه  یک  در   )Clementi
بود  اینجا  جالب  و  بپردازند  نوازندگی  به  پاپ  مقابل 

انتهایی مسابقه، اجرای هم زمان بداهه  که قسمت 
نوازی توسط دو موسیقیدان مشهور زمانه بود.

بتهوون 
خصوص  به  ابتدا  در  موتزرات  همانند  نیز  بتهوون 
در وین شهرت آهنگسازی نداشت، اما در همان ایام 
به عنوان یک بداهه نواز بی مانند مورد تحسین قرار 
می گرفت. در واقع پس از گذشت ده سال کامل از 
برجسته در  نوازی  بداهه  عنوان یک  به  او  محبوبیت 
شهر وین، آوازه نبوغ او در موسیقی و آهنگسازی به 
تدریج به گوش جهانیان رسید. این هنرمند برجسته 
تا آخر عمر بسیاری از کارهای بزرگ خود را با بداهه 

نوازی تهیه کرد.
با  مالقات  بتهوون  آرزوهای  بزرگترین  از  یکی 
می  که  همانطور  ولی  بود  او  شاگردی  و  موتزارت 
بار در یک مهمانی  تنها یک  دو  این  متاسفانه  دانید 
با یکدیگر روبه رو شدند و بتهوون از این تنها فرصت 
نت  تا  خواست  او  از  و  کرد  استفاده  موتزارت  دیدار 
در  دهد.  قرار  اختیارش  در  نوازی  بداهه  برای  هایی 
همین زمان هنگامی که بتهوون به نوازندگی مشغول 
و  آهنگساز  اتوود  توماس  همکارش  به  موتزارت  بود، 
این جوان  تاکید کرد “شهرت  انگلیسی  ارگ  نوازنده 

روزی زبانزد خاص و عام خواهد شد .
شوبرت 

عالقه بیش از حد شوبرت به آواز و موسیقی با کالم 
باعث شده بود که او نیز ابتدا به عنوان یک بداهه نواز 
ماهر پیانو در موسیقی مطرح شود. حتی در تاریخ می 
مراکز  و  ها  کافه  در  اوقات  از  بسیاری  او  که  خوانیم 
تجمع مردم به نواختن پیانو می پرداخت و آثاری که 
به تدریج در زمره کارهای او در آمدند را در همین ایام 

به صورت بداهه تجربه کرده بود.
با مطالعه تاریخ موسیقی و کنار هم  در هر صورت 
قرار دادن قرائن، به نظر می رسد که می توان به این 
نتیجه رسید که نحوه خلق آثار موسیقی در گذشته 
بر خالف امروز که بیشتر بر پایه روش ها و مدل های 
آکادمیک است بیشتر بر پایه بداهه نوازی استوار بوده 
است. تنها نکته ای که جای تاسف دارد آن است که 
در آن دوران امکان ضبط این بداهه نوازی ها تا مدتها 
وجود نداشته و تنها راه ماندگار کردن آنها، گردآوری 

این قطعات بصورت نت موسیقی بوده است.
متاسفانه آنچه امروز باعث شده تا قبول کردن این 
موضوع یعنی خلق آثار هنری به صورت بداهه نزد ما 
دشوار باشد، چیزی جز نفوذ تفکر مهندسی و سعی در 
ساختاردادن به نحوه خلق آثار هنری نبوده است. راه 
دور چرا برویم؛ لحظه ای به تاریخ موسیقی دستگاهی 
ایرانی توجه کنید، آیا هیچ فکر کرده اید که چرا هنوز 
پایه و اساس این سبک موسیقی ایرانی بر بداهه نوازی 

استوار است؟
نوازی  بداهه  خواهند  نمی  که  کسانی  از  بسیاری 
کنند بیشتر بیم آن را دارند هنگام اجرا نت غلطی را 
بزنند که بد صدا باشد و یا چنانچه با یک گروه می 
نوازند از این موضوع می ترسند که از هارمونی گروه 

عقب یا جلو بیفتند.

نزدیک به دو دهه پیش هیچ یک از ما نمی توانستیم 
این حجم از پیشرفت را برای خود متصور شویم اکنون 
را  ما  چشم انداز  که  پرداخته ایم  کتاب هایی  معرفی  به 

نسبت به دنیای اطرافمان تغییر می دهند.
از  نقل  به  ایران)ایبنا(  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به   
اگر  است.  دهکده  یک  ما  جهان  علمی-تحلیلی  سایت 
شما این گزارش را می خوانید احتماال دارای یک تلفن 
همراه هوشمند با اتصال به اینترنت هستید. نزدیک به 
بودیم  یادگیری فناوری ها  دو دهه پیش همه ما دیوانه 
هرگز  و  کرد  استفاده  آن ها  از  می توان  چگونه   اینکه 
نمی توانستیم این حجم از پیشرفت را در این مدت زمان 
کوتاه برای خود متصور شویم. این گزارش به کتاب هایی 

تمرکز کرده است که چشم انداز ما را تغییر داده است.
نوآوران دنیا را تغییر می دهند

فداکاری  که  هستیم  قهرمان هایی  عاشق  ما  همه 
شکست هایشان  از  بعد  و  می خورند  شکست  می کنند، 
والتر  نوشته  »نوآوران«  می سازند.  را  جهان  دوباره 
کسانی  است؛  خالق  ذهن های  درباره  کتابی  ایزاکسون 
که مرزهای علم را جابه جا می کنند و راهی متفاوت را 
اثر  این  می آفرینند.  را  جدید  روش های  و  می پیمایند 

کالسیک ورود نوآوران را به جهان شرح می دهد.
ایالن ماسک؛ عشق یا تنفر؟

هم  نفر  میلیون ها  که  است  شخصیتی  ماسک  ایالن 
او  جالب  تالش  متنفرند.  وی  از  هم  و  عاشقش هستند 
برای خلق اتومبیل های برقی و راه اندازی آن ها  به شکل 
گسترده و رفتن به مریخ باعث شد حرف و حدیث های 

»ایالن  کتاب  باشد.  داشته  پی  در  او  برای  را  زیادی 
از کودکی در آفریقای جنوبی  او را  ماسک« زندگینامه 
آن  از  تاکنون  که  داستانی شگفت انگیز  می کند.  روایت 

پرده برداری نشده بود.
 همه چیز درباره آمازون

چگونگی  از  است  داستانی  چیز«  همه  "فروشگاه 
کتاب  فروشنده  یک  از  چگونه  که  آمازون  پیشرفت 
کوچک آنالین به یک شرکت بزرگ جهانی تبدیل شده 
و  می کند  فعالیت  صنایع  از  بسیاری  در  اکنون  و  است 
تا  بخوانید  را  کتاب  این  است.  رشد  حال  در  هم  دائما 
درک کنید که چرا همیشه همه چیز برای آمازون  مانند 

»روز اول« است.
 سیلیکون ولی چگونه کار می کند

"خون بد« روایت می کند که هر چیزی چقدر می تواند 
اشتباه باشد. این کتاب نشان می دهد که چگونه سیلیکون 
ولی کار می کند و تا چه حد شما می توانید بدون داشتن 

یک نمونه اولیه به فعالیت های خود ادامه دهید.
 عاشقان فضا بخوانند

"میلیاردرهای راکتی« نشان می دهد که چگونه صنعت 
موشک جزو صنایع سخت و دشوار است. این اثر تاریخچه 
اولین فرود به ماه را نشان می دهد و مشاغل مربوط به 
توضیح  و  می کند  تحلیل  و  تجزیه  را  ماهواره ای  و  فضا 
موشک سازی  صنعت  خصوصی  بخش  چرا  که  می دهد 
را به طور کامل تغییر داده است. »میلیاردرهای راکتی« 
برای  هرکسی که به فضا عالقه مند است جذاب خواهد 

بود.
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نوشتاری پژوهشی حاصل تحقیقات گروه پژوهش موسیقی دژاکام؛

نیم نگاهی به سرگذشت موسیقی فیلم
نویسندگان:آرمینا جلیل زاده، پریا فالح

 علیرضا غضنفرپور

اشاره:
جمله  از  دیگر  هنرهای  با  که  است  هنری  سینما،  هنر 
نقاشی، رقص و موسیقی ارتباط تنگاتنگی دارد. موسیقی، 
یکی از عناصر مهم فیلم ها به ویژه فیلم های داستانی است 
و غالبا فیلمسازان از آن برای انتقال بهتر ایده های خود و 
افزایش تاثیرات دراماتیک و حسی فیلم استفاده می کنند. 
موسیقی فیلم از دوران صامت تا امروز راه درازی طی کرده 
و به عنوان عنصر مکمل و جدایی ناپذیر یک فیلم، فرم ها و 

قالب های متنوع زیادی را به خود دیده است.
تغییرات موسیقی فیلم طی یک قرن، ناشی از تغییر سبک 
آهنگسازان  است.  بوده  سینمایی  ژانرهای  و  مکاتب  ها، 
بزرگی در این حوزه وارد شدند و با به کارگیری خالقیت، 
استعداد و مهارت های منحصر به فردشان، نه تنها به غنای 
و  فراموش نشدنی  آثار  بلکه  یاری رساندند،  آثار سینمایی 
فیلم  موسیقی  امروز،  گذاشتند.  جا  به  خود  از  ماندگاری 
تفاوت های چشمگیری با گذشته دارد و با پیچیده تر شدن 
زبان سینما و فرم های بصری و روایت پردازی، فرم های 
به  تری  پیچیده  های  شکل  و  کرده  تغییره  نیز  موسیقی 
خود گرفته است. در این فاصله، نه تنها درک تماشاگران 
سینما از موسیقی فیلم تغییر کرده بلکه به همان نسبت، 
خواست ها و انتظارهای آنها از این هنر نیز دگرگون شده 
ایگور  همانند  که  کسانی  هستند  هنوز  حال  این  با  است. 
استراوینسکی ، شأن موسیقی را باالتر از سینما می دانند و 
مثل او بر این باورند که » موسیقی هنری پر ارج تر از آن 

است که به خدمت هنرهای دیگر در آید. «
های  جنبه  تقویت  در  سزایی  به  سهم  فیلم،  موسیقی 
موسیقی  که  آنجا  از  دارد.  فیلم  دراماتیک  و  بیانی  حسی، 
فیلم اساسا برای یک فیلم خاص ساخته می شود.  طبیعی 
است که باید پیوند ارگانیکی با دنیای آن فیلم داشته باشد. 
با  همزمان  و  همراه  باید  را  فیلم  موسیقی  قاعدتا  اینکه  با 
تصاویر  و  داستان  به  آن  وابستگی  و  شنید  فیلم  تماشای 
اما  است،  ساخته  دار  خدشه  را  آن  هنری  استقالل  فیلم، 
هستند قطعات بسیاری که برای فیلم ها نوشته و اجرا شده 
اند ولی به خاطر زیبایی و ویژگی های خاص خود به طور 
مستقل و جدا از آن فیلمها نیز مطرح و قابل شنیدن اند. 

)www.musicdagh.ir(
موسیقی در سینمای صامت 

آید که چرا موسیقی جزء  پیش می  این سوال  ابتدا  در 
همراهی کننده فیلم در سینمای صامت شد؟

اولین نظریه  توسط "هانس ایزولد" در کتاب او با عنوان 
"آهنگسازی برای فیلم" ارائه شد. تصور او بر این است که 
تصاویر فیلم های صامت قاعدتا دارای تاثیر ترسناک برروی 
متحرک  تصاویر  آغاز  از  دلیل  همین  به  است.  بینندگان 
توسط موسیقی همراهی می شده. به عقیده ی او موسیقی 
برای فیلم قابل مقایسه با سوت زدن یا آواز خواندن بچه ها 
برای غلبه ترس ناشی از تاریکی است. از طرف دیگر "کورت 
کتابش  در  رابطه،  این  در  بررسی ظریف  اولین  در  لندن" 
این مطالب  از  به طرح ساده ای  فیلم"  "موسیقی  با عنوان 
استفاده  خاطر  این  به  موسیقی  که  می گوید  و  می پردازد 
می شد که صدای پروژکتور های اولیه را خنثی کند. )سایت 
گوش  و  ناهنجار  صدای  چنان  اولیه  آپارات های  تبیان(، 
از  بود،  زیبا  هم  هرچه  را  فیلم  که  می کرد  صادر  خراشی 
چشم تماشاگران می انداخت. مسئوالن نمایش فیلم به فکر 
چاره افتادند و فکر کردند همزمان با پخش موسیقی صدای 
آپارات را از تاثیر بیندازند. نتیجه آن شد که نوازنده پیانو 
یا هارمونیکا، در سالن در کنار پرده سینما می نشست، نگاه 
را به نوار متحرک می دوخت و به سلیقه خود و فی البداهه 
صحنه ها را همراهی می کرد )محمود خوشنام، موسیقی در 

سینمای ایران،1390(.
که  می کرد  تالش  موسیقی  صامت،  سینمای  دوران  در 
جای احساسات یا حتی گفت وگو ها را بگیرد)موسیقی فیلم، 
خواجه نوری و تمجیدی، ص30(، یکی دیگر از عملکرد های 
اصلی موسیقی در فیلم صامت، کمک به تصویر، درآوردن 
)ارنست  می شد  مطرح  سکوت  در  که  بود  روایتی  بیان  و 

لیندگرن، هنر فیلم، 137(. 
تالش ها از آن جا شروع شد که کارگردان دریافت که تصاویر 
ساخته او برای عینیت بخشیدن به قصه و فیلم نامه هایی که 
در دست دارد، کافی نیست. در ابتدا موسیقی کامال فرعی 
در سینما ارائه می شد و کسی فکر نمی کرد که قابلیت های 
موسیقی می تواند انگیزه ی تصوراتی در جهت شکل گیری 
تصویری واقعی از یک موضوع در ذهن باشد )تورج زاهدی، 

موسیقی فیلم، 31(. 
از  صامت  دوران  نمایش  سالن های  از  بسیاری  در 
عموما  که  می شد  استفاده  بزرگ  بسیار  ارگ  دستگاه های 
اصوات  از  برخی  سازها،  بعضی  از  تقلید  امکان  بر  عالوه 
نیز می ساختند.  را  و...  بوق، سوت قطار  دیگر مثل صدای 
ورلیتزر  ارگ  زمان  آن  در  دستگاه ها  این  معروف ترین 
بازی  را  فیلم  افکت های  و  موسیقی  نقش  مدت ها  که  بود 

  .)saazbuzz.com(می کرد
اولین مورد استفاده موسیقی در سینمای صامت

برادران »لومیر « در تاریخ 28دسامبر سال 1859 عده ای 
را برای تماشای اولین نمایش خود به زیرزمین کافه ای در 
پاریس دعوت کردند. به هنگام نمایش از یک پیانیست هم 

دعوت شده بود که این نوازنده هم کارش اجرای موسیقی 
پس زمینه برای فیلم بود و هم پوشاندن سروصدای دستگاه 
نمایش )موسیقی فیلم، خواجه نوری و تمجیدی، 27(. این 
تاریخ در واقع روزی ست که برای اولین بار پدیده ای به مردم 
معرفی شد که آن دوره را به دوره ی سینماتوگرافی مشهور 
باشد که بگوییم حتی در  ساخت. شاید بسیار اعجاب آور 
به  نام موسیقی فیلم  همان دوره ی سینماتوگرافی، چیزی 
بود  عاملی  پیانو  پاریس  ژرژوان  قول  به  اما  داشت.  وجود 
برای رفع صدای دستگاه نمایش، ولی غیر از تخفیف صدای 
آپارات، نقش صدای زمینه را نیز به عهده می گرفت و بدین 
دق الباب  تا  گرفته  لگد  و  مشت  ضربه ی  صدای  از  طریق 
کردن، همه ی افکت ها به عهده ی پیانو بود )موسیقی فیلم، 

تورج زاهدی، 47(. 
از مشکالت اجرای زنده و فی البداهه موسیقی فیلم توسط 
طول  نمی تواند  آهنگسازی  هیچ  که  بود  این  نوازنده  یک 
زمانی دقیق یک حادثه را در تصورش شکل بخشد، پاره ای 
وقوع  به  ثانیه  چند  به  نزدیک  مدتی  در  تنها  حوادث  از 
می پیوندند، و این عکس العمل آنی تا بخواهد از طریق ساز 
جلو  یا  عقب  مدت،  همان  به  است  ممکن  شود،  همراهی 
بیفتد. آهنگساز همواره در مقابل این مشکل قرار داشت که 
چگونه موسیقی اش را با تصویر وفق دهد. اول اینکه لحن 
موسیقی چون همواره به عهده ی یک ساز بود، نتیجه ی کار 
به مقدار زیادی مالل آور می شد و نیز کلیه ی اضطرابات با 
نبودند که یک ساز  یکسان همراه  و الجرم  واحد  تاثیرات 
بتواند همه ی حاجاتشان را برآورد سازد. دیگر اینکه تاثیرات 
صوتی پیانو از عهده ی بیان فیلم های حماسی و یا فیلم هایی 
که به نوعی دارای این صحنه ها بودند، عاجز بودند )تورج 

زاهدی، موسیقی فیلم، 35-36(.
انتخاب پیانیست و حتی قطعاتی که می بایست نواخت، به 
عهده صاحب سینما ها بود تا سازندگان اصلی فیلم و غالبا 
در  سرمایه ی  به  شدیدا  که  اشخاص  این گونه  اصلی  هدف 
جریان افتاده می اندیشیدند چیزی جز از مفاهیم انحصاری 
محتوای فیلم بود. یکی از همین صاحب سینماها در زمان 

فیلم های صامت به صراحت چنین توجیه می کند:
در  شما  وقتی  و  است  فیلم  یک  مهم  رکن های  از  صدا 
با تاریکی، فیلم را نشان می دهید، نمی توانید  سکوت توام 
جا به جا شدن  مثل  سرو صدای حضار،  که  باشید  مطمئن 
آن ها  عطسه  و  سرفه  احیانا  و  کردنشان  پچ  پچ  با  آن ها 
تاثیرات فیلم را زایل نسازد. این است که به چیزی احتیاج 
دارید که در عین اینکه متعلق و وابسته به فیلم است، بر 
چیز  چه  و  بگذارد  سرپوش  نیز  ناموزون  اصوات  این  روی 
بهتر از یک پیانیست ورزیده. )تورج زاهدی، موسیقی فیلم، 

ص36(. 
لندن،  در  نمایش  سالن های  در  بعد،  سال  آوریل  در 
ارکستر، نمایش فیلم را همراهی می کرد )سایت تبیان (. 
رفته رفته تهیه کنندگان و کارگردانان سینما وادار شدند تا 
موسیقی فیلم را از حالت فقیرانه، رهایی بخشند. از آن به 
بعد سعی می شد که ارکستر نسبتا کاملی در کنار پرده ی 
ترتیب  بدین  و  گمارده شود  ملودی ها  نواختن  به  نمایش، 
تماشاگر تقریبا خود را در سالن اپرا می دید )تورج زاهدی، 
واقع  در  سینما  کاران  اندر  دست  فیلم،37(.  موسیقی 
می خواستند که با جایگزین کردن ارکستر بزرگ به جای 
اجرای یک ساز تنها، تاثیرات فیلم در تماشاگران را تشدید 
کنند. چه به تجربه دریافته بودند که یک پیانو به تنهایی 
فاقد توانایی های الزم جهت بروز انتقال خواسته های اصلی 
فیلم ساز است، اما این رویه بر پیچیدگی و وخامت اوضاع 

 .)38 فیلم،  موسیقی  زاهدی،  )تورج  افزود  پیش  از  بیش 
هنگامی  آنکه   ، داشت  نیز  مثبتی  نکته  ارکستری  اجرای 
با  و  لحظه  یک  در  ترسناکی  نمایش، چهره ی  یک  در  که 
شتابی تصور نشدنی و بدون هیچ گونه آگاهی در معرض 
با یک  دید تماشاگران قرار می گرفت، موسیقی می بایست 
آکورد تاکیدوار، آن را القا کند، به خوبی پیداست که اجرای 
موثر  می توانست  اندازه  چه  تا  آکورد  این  بیان  در  گروهی 
واقع شود )تورج زاهدی، موسیقی فیلم،39(، در واقع اجرای 
گروهی به کمک ارائه ی اصول هارمونی و همراهی سازها با 
یکدیگر، موفقیت هایی احراز می کرد، اما بطور کلی نتوانست 

ایده آل باشد )موسیقی فیلم، تورج زاهدی، 38،39(.
فیلم،  موسیقی  جدی  شکل  اولین  صامت،  دوره ی  در 
این فیلم ساز  توسط دیوید وارک گریفیث  به ثبت رسید. 
هنگام نمایش فیلم تولد یک ملت ارکستر سمفونیک بالغ 
برای  بعد ها  البته  را به سالن نمایش آوردکه  نفر  بر هفتاد 
سهولت کار، قطعات را جهت پیانوی تنها بازسازی کردند تا 

در هر سالنی قابل اجرا باشد.
فیلم  نمایش  های  سالن  تاریکی  دلیل  به  زمان  آن  در 
چوبدست رهبری رهبران ارکستر یک چراغ کوچک داشت 
با تعقیب نور چوبدست  که نوازندگان در آن سالن تاریک 
موسیقی  گرشنسون،  )ژوزف  می کردند  اجرا  را  او  فرامین 

فیلم، 5(.
قابل  و  نکرد  رها  را  ارکستر سمفونیک  نیز  بعد ها  سینما 
ارکستر  حضور  مساله،  این  از  استفاده  قسمت  توجه ترین 
اجرا  نوع  این  بود.  فیلمبرداری  مرحله ی  در  سمفونیک 
که دیگر به کلی منسوخ شده است، بیشتر از آن رو بود تا 
بتوانند  فضای الزم را به طوری مهیا کند که هنرپیشگان 
به مدد موسیقی در قالب نقشی که به عهده دارند فرو روند 

)موسیقی فیلم، تورج زاهدی، 48(.
استفاده  موسیقی  تجاری،  موسیقی  سالن های  اولین  در 
شده عبارت بود از هرچیزی که در دسترس بود و پاره ای 
از آهنگسازان ملودی های مردمی را که مستقیما از فولکور 
قرار  بهره برداری  مورد  شده بود،  اخذ  ناحیه ای  فرهنگ  و 

می دادند )تورج زاهدی، موسیقی فیلم، 29(. 
در  حاضر  نوازندگان   سینما  تاریخ  روز های  اولین  در 
با  و  می کردند  انتخاب  کالسیک  آثار  از  قطعاتی  سالن  
از  قطعاتی  سالن  در  حاضر  تصویر  هوای  و  حال  به  توجه 
آثار کالسیک انتخاب می کردند و با توجه به حال و هوای 
نوری  تنظیم می کردند )خواجه  را  پرده آن ها  تصویر روی 
کالسیک  اثر  یک  البته   .)30 فیلم،  تمجیدی،موسیقی  و 
دارد  پیش  در  که  مسیری  در  خوبی  به  را  فیلم  نمی تواند 
هدایت کند و دوگانگی هایی در بین موسیقی کالسیک و 
این  مابین  که  دارد  وجود  بیان  طرز  در  و  فیلم  موسیقی 
دو مدیوم اختالفاتی پدید آورده است. پس اجرای کاربردی 
مراعات می شود، در یک  فیلم  معیارهایی که در موسیقی 
سمفونی ناممکن است و یا برعکس و تمی که مورد کاربرد 
یک سونات و یا هر قطعه ی سازی است، در موسیقی فیلم 
راهی ندارد )تورج زادی، موسیقی فیلم،26و27(. همچنین 
اگر یک آهنگساز کالسیک در صدد خلق ملودی غنی، و 
تکنیک خلل ناپذیر است، یک آهنگساز فیلم عالوه بر این 
بیندیشد  نیز  فیلم  رویداد های  و  حوادث  ماهیت  به  باید 

)تورج زاهدی، موسیقی فیلم،29(. 
برای  را  به صحنه ی دیگر مشکالتی  از صحنه ای  انتقال 
موسیقی گذار تصویر با کارگردان ایجاد می کرد. اغلب برای 
وادار  را  گذاران  موسیقی  کارگردان ها،  مشکل،  این  حل 
می کردند چیزی از خودشان بنویسند )رابط های موسیقی(. 

رابط های موسیقی که برای فیلم صامت نوشته شد، احتماال 
فیلم  اهمیت در موسیقی  به عنوان موضوعی کم  ابتدا  در 
در  ارزشمندترین قسمت  آنها عمال  که  تلقی شد، هرچند 
تکمیل  تنها  شکل  بهترین  در  آن ها  بودند  فیلم  موسیقی 
و  نوری  )خواجه  می آمدند  به حساب  اصلی  مواد  کننده ی 

تمجیدی،موسیقی فیلم، 34(. 
 کار تنظیم و زمان بندی این قطعات نیز به یک تخصص 
تبدیل شده بود. رقابت بین تنظیم کنندگان موسیقی فیلم 
موسیقی های  فهرست  انتشار  به  اقدام  که  رسید  جایی  به 
حرکتی  چنین  نمونه های  از  کردند.  فیلم  برای  مناسب 
می توان به کمپانی »ادیسون « اشاره کرد که در سال1909 
اقدام به چاپ نمونه هایی با عناوین مشخص کرد )موسیقی 
فیلم، خواجه نوری و تمجیدی، ص32(. یکی از مشکالت 
استفاده  مورد  موسیقی های  شدن  کلیشه  روش،  این  مهم 
شماری  بی  فیلم های  برای  مشخص  قطعاتی  اغلب  و  بود 

مورد استفاده قرار می گرفت. )همان،ص32(.
مشکالتی  چنین  وجود  با  نیز  موسیقی  فهرست های 
برآیند.  فیلم  موسیقی  عهده  از  تنهایی  به  نمی توانستند 
رهبران ارکستر همیشه مترصد تعویض صحنه ها بودند تا با 
دادن عالمت، نوازندگان را از شروع قطعه متفاوتی با حال 
امکان  امر  این  اوقات  بسیاری  کنند-  مطلع  دیگر  هوای  و 
پذیر نبود و اجرا دچار اشکاالتی می شد حتی بسیاری اوقات 
نوازندگان در انتخاب موسیقی بسیار ساده و بی دقت عمل 
می کردند. نوازندگان و تنظیم کنندگان آنقدر در مورد این 
»برگه ی  نام  به  پدیده ای  سرانجام  تا  کردند  تالش  مساله 
را  برگه  این  بار  اولین  برای  که  کسی  شد.  ابداع  راهنما« 

اختراع کرد »ماکس وینکلر« نام داشت )همان، ص33(. 
اقدامات نزدیک  اولین  از  را  بتوان برگه های راهنما  شاید 
دوره  همان  در  اگرچه  آورد-  به شمار  موسیقی  ساخت  به 
آهنگسازان بزرگ برای ساخت موسیقی فیلم دعوت شدند، 
بود  نیافته  را  خود  قانون مندی های  هنوز  فیلم  موسیقی 

)همان، ص54(.
در سال1909، کمپانی فیلم ادیسون با فیلم هایی که تهیه 
کرد شروع به رواج پیشنهاد های خاصی برای فیلم من جمله 
و  موسیقی  آثار   1913 سال  در  کرد.  آن  برای  موسیقی 
اسامی ارکستر سالن های نمایش و پیانیست هایی که قادر 
موقعیت های  یا  برای حالت های خاص  اجرای موسیقی  به 
کاتالوگ هایی  در  بودند  شایسته ای  شکل  به  دراماتیک 
یا  کینوبیبلیوتک  آن  نمونه ی  مشهورترین  شد.  گردآوری 
کینوتک متعلق به جوزپه بیکه است که برای اولین بار در 
برلین به سال1919منتشر گردید. در کینوتک تعداد زیادی 
آن ها  حالت  و  سبک  بر حسب  موسیقی  توصیفی  قطعات 
بیکه  خود  را  قطعات  این  از  بسیاری  شده بود،  دسته بندی 
فیلم،  موسیقی  پرندرگاست،  )روی مک  بود  تصنیف کرده 
28(. در امریکا عقیده بر این است که مکس وینکلر اولین 
کسی ست که اقدام به چاپ کاتالوگ موسیقی فیلم صامت 

کرد. )همان،29(.
بین  راهنما«  »برگه ی  کمک  به  موسیقی  انتخاب  کار 
بسیاری از فیلمسازان مرسوم شد، اما عده ای از آن ها ترجیح 
می دادند که موسیقی برای فیلم شان ساخته شود. توجه به 
اهمیت موسیقی ویژه ی فیلم روز به روز افزایش می یافت و 
کار رقابت آهنگسازان در زمینه ی ساخت موسیقی فیلم نیز 

باالگرفته بود )همان،ص44(.
انتخاب موسیقی کار چندان ساده ای هم نبود و مشکالت 
چون  می شد،  هم  بیشتر  بود  اختیار  در  که  کمی  زمان  با 
کارگردان مایل بود اولین تماشای فیلمش را همراه با اجرای 

موسیقی ببیند. عرف کلی این بود که مدیر موسیقی )یا 
مصور کننده ی موسیقی ( کارش این بود که در ابتدا با دقت 
فیلم را ببیند، به منظور آن که احساسی از فرم و محتوای 
آن بگیرد. مرتبه ی دوم فیلم را قسمت به قسمت می دید 
تا با دقت زمان های هر صحنه ای را که قصد داشت از نظر 
کورنومتر  با  و  محاسبه  نماید،  جدا  یکدیگر  از  موسیقایی 
انتخاب  را  نظر  مورد  موسیقی  سپس  و  کند  اندازه گیری 

می کرد )روی مک پرندرگاست، موسیقی فیلم، 33(. 
از فرم های مورد استفاده در سینمای صامت می توان به 
)فیلم های  مستند  فیلم های  موسیقی  کنسرتی،  موسیقی 
اولیه ی تاریخ سینما که به تصویر طبعت و سیر و سفر در 

مکان های مختلف می پرداختند( و موسیقی باله اشاره کرد:
موسیقی  بین  نزدیکی  رابطه ی  سینما،  تاریخ  طول  در 
آن  نوع  آشناترین  و  است  داشته  وجود  سینما  و  کنسرتی 
و  از موسیقی کنسرتی در دوران سینمای صامت  استفاده 
حتی بعد از آن است)115(. اپرا که از فرم های بسیار محبوب 
موسیقی پیش از اختراع سینما بود، سرانجام راه خود را به 
بازیگری  به  کارمن  در سال 1915  اپرای  باز کرد.  سینما 

جرالدین فارر  از اولین نمونه های این حرکت است.
در دوره سینمای صامت اپراهای بسیاری برروی پرده ی 
سینما رفتند، تالش های زیادی صورت گرفت که اپراهای 
سال  در  بشوند.  طراحی  صامت  سینمای  برای  معروف 
طراحی  سینما  برای  سنگین  اپراهای  سری  یک   1927
شدند. پس از ورود صدا به سینما فیلم-اپرا ها چهره تازه ای 
به خود گرفتند. تا اواخر دهه50 دو شیوه برخورد با اپراها 
دکور  بند  در  که  یکی شیوه ی سینمایی  مرسوم شده بود، 
و بازسازی صحنه اپرا نبوده و شیوه دیگر که سنتی عمل 
می کرد و تمام اپرا در همان حال و فضای صحنه ای تصویر 
می شد. فیلم-اپرا ها همواره با دو مشکل عمده روبرو بودند، 
یکی دستیابی به کیفیت خوب صوتی و دیگری دستیابی 

به یک روند تصویری قابل قبول. 
اولین نمونه فیلم مستند را می توان در سال های 1911 
بازیافت زمانی که هربرت پونتینگ   سفر کاپیتان اسکات 
را به قطب تصویر کرد )موسیقی فیلم، تمجیدی و خواجه 
نوری: 106(. موسیقی در فیلم های مستند پس از سینمای 
مبدا  اگر  بعد.  سا ل های 1927به  یعنی  آمد.  بوجود  ناطق 
شروع را همان سال 1927، یعنی سال ورود صدا به سینما 
در نظر بگیریم، می توانیم به فیلم برلین: سمفونی یک شهر 
بزرگ اشاره کرد. این فیلم که ساخته ی والتر روتمن  است 
با موسیقی »ادموند مایزل« یکی از اولین فیلم های مستند 

است که موسیقی خاص خود را دارد )ص108(. 
از میان فیلم های اولیه ی تاریخ سینما که دارای موسیقی 
ویژه بودند می توان به آثاری که معرفی می شوند اشاره کرد:

 The  / سان1908-(  سن  گیز)کامیل  دوک  -قتل   1
assassination of the Duck of Guise

تاجر  درباره ی  آوازی  استنکارازین-   -  2
 /)1911 ایوانف-  ایپولیتف  کالیشنیکوف)میخاییل 

                           Stenka Razin
 Arra-  /)1911 سایمون-  کلیولند  پو)والتر  نا  آرا   -  3
                                                                        Na- Pough
Richard Wa  /)-19134 - ریچارد واگنر)جوزپه بک
                                                                             gner
Volga and Si /)1914 -5 - ولگا و سیبری)ایوانف
                                                                            beria

 Birth   /)1915 -6 - تولد یک ملت)ژوزف کارل بریل
                                                            of a Nation The

7 - راپسودی شیطانی دوستانه)پتروماسکانی- 1915( /  
                                           l'Amica, Rapsodia stanida

 The   / میو- 1915(  محبوب)داریوس  سرگردان   -  8
                                                           Beloved Vagabon

  / کدمن1918-(  خیام)چارلزویکفیلد  عمر  رباعیات   -  9
the rubaiyat of Omar Khayyam

 /  )1919 گوتشاک-  شکسته)لویی  شکوفه های   -  10
Broken Blossoms

     / رومبرگ1922-(     احمق)زیگموند  همسران   -  11
Foolish Wivs

12 - رویاهای پوریتن)فردریک شپرد کانورس1923-(  /  
                                                            Purtin Passions

  / ساتی1924-(  سینمایی)اریک  آنتراکت   -  13
Entr'act Cine'matographique

 The  / ویلسون1924-(  بغداد)مورتایمر  -دزد   14
 Thief of Baghdad

Napeleon   / )1926 -15 - ناپلئون)آرتور ونه گر
 The  / )1927 -16 - کاله حصیری ایتالیای)ژاک ایبر

Italian Straw Hat
 /)1927 هیندمیت-  سیرک)پل  در  دیوانه  گربه   -  17

 The Krazy Kat at tie Circus
   / شوستاکوویچ1928-(   جدید)دیمیتری  بابل   -  18

 The New Babylon
)موسیقی فیلم، خواجه نوری و تمجیدی، ص44-45(

کمپانی  گشاید،  زبان  سینما  اینکه  از  پیش  سال  سه 
برادران وارنر صفحات قطوری همراه فیلم به بازار فرستاد 
که ویتافون  نامیده می شد. این صحات کلیه ی تهمیدات 
یک فیلم ناطق را در خود جمع داشت. از موسیقی گرفته تا 
صدای هنرپیشگان و صدای زمینه. اما تطابق کامل صدا و 

تصویر مسئله ای بود که هنوز جای بحث داشت.
ادامه دارد...

بخش اول
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خبر خوش مسکنی 
برای کارگران ایرانی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که چند پروژه کارگری طرح اقدام 
ملی مسکن در مناطق صنعتی در آستانه آغاز عملیات اجرایی است، گفت: 
از سوی دیگر حدود ۴۵ هزار واحد طرح اقدام ملی در قالب مشارکت به 
پیشرفت باالی ۳۰ درصد رسیده و ۶۰ هزار واحد نیز در مرحله ی آماده سازی 

زمین قرار دارد.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بعد از این که متقاضیان 
واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن مشخص  و به استان ها معرفی شدند 
مسکن  بنیاد  نمایندگی های  شهرسازی،  و  راه  کل  ادارات  در  هم اکنون 
و شهرهای جدید در حال تشکیل پرونده هستند و سپس برای افتتاح 

حساب به بانک معرفی می شوند.
وی افزود: رقم اولیه آورده متقاضیان بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است. 
می شود. حدود ۱۰۰  تعیین  زمان بندی  یک  در  متقاضیان  آورده  مابقی 

میلیون تومان نیز تسهیالت بانکی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره متقاضیان حذف شده در فرآیند ثبت 
نام طرح اقدام ملی گفت: کسانی که واجد شرایط تشخیص داده نشدند 
می توانند از ابتدای اسفندماه به سایت www.tem.mrud.ir مراجعه 
کنند و به آنها توضیح داده می شود که علت واجد شرایط نبودنشان چه 
بوده است. اگر به هر دلیل اشتباهی رخ داده باشد به روند ثبت نام بازگردانده 

می شوند.
محمودزاده هم چنین درباره روند اجرای پروژه های مشارکتی طرح  اقدام ملی 
مسکن تصریح کرد: پروژه های مشارکتی در شهرهای جدید و سایر شهرها بر 
اساس قرارداد با پیمانکاران شروع شده که حدود ۴۵ هزار واحد به میانگین 
پیشرفت باالی ۳۰ درصد رسیده است. در همین قالب مشارکت بیش از 
۶۰ هزار واحد نیز در مرحله ی آماده سازی زمین قرار دارد. مابقی هم ثبت 
نامی ها است که ۲۴۰ هزار نام نویسی کردند و فعال ۱۴۰ هزار واجد شرایط  
تشخیص داده شدند ولی به میزان تعیین ظرفیت شده یعنی ۲۴۰ هزار نفر 

افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های دولتی برای 
احداث مسکن کارکنان دولتی گفت: در قالب طرح اقدام ملی با نیروهای 
مسلح که اولین تفاهم نامه بود روند کار، مثبت است. کارگروه های مشترک و 
اختصاصی در هردو وزارتخانه تشکیل شده و تا کنون افراد واجد شرایط در 
کل کشور شناسایی شده اند. اراضی تخصیصی نیز چه از سوی وزارت دفاع 

یا وزارت راه و شهرسازی در حال معرفی است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در وزارت آموزش و 
پرورش نیز تعدادی  از اراضی معرفی شده که آموزش و پرورش در حال 
بررسی کاربری های زمین است. به زودی عملیات اجرایی و مجری پروژه ها با 

همکاری  دو وزارتخانه عملیاتی خواهد شد.
به گفته محمودزاده، تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرحله 
شناسایی متقاضیان است. چند پروژه کارگری در حال ورود به فاز اجرایی در 
مناطق صنعتی است که وزارت کار کمک خوبی در پایش اطالعات داشته و 
منتظریم با معرفی اراضی و امکاناتی که در اختیار وزارتخانه است، عملیات 
اجرایی شروع شود. درخصوص وزارت ارشاد با وجود آن که پیش نویس ارایه 
ارشاد  وزارت  تا  است. منتظریم  نشده  منعقد  تفاهم نامه ای  داده ایم هنوز 

نظراتش را به ما اعالم کند.

قهرمان قویترین مردان ایران
 گلوله خورد

بامداد ۲۵ بهمن ماه اتفاقی ناگوار گریبان رامین فرج نژاد، ستاره حرفه ای 
مسابقات قویترین مردان کشورمان را گرفت.

همسر رامین در این باره گفت: حوالی ساعت ۳ بامداد ۲۵ بهمن ماه حدود 
۳۰ نفر به رامین و برادرش عارف حمله می کنند. آن ها که مسلح به تفنگ 
و قمه بودند به طرز وحشیانه ای همسرم و برادرش را هدف قرار می دهند 

که در نتیجه آن یک گلوله به رامین اصابت می کند.
او در ادامه اظهار کرد: برادر رامین، عارف هم به وسیله قمه از ناحیه سر و 

دست به طرز فجیعی مجروح شده است.
همسر فوق ستاره قویترین مردان کشورمان در پایان گفت: همه ما می 
دانیم که این کار توسط چه کسانی انجام شده است. در واقع این مساله ۲ 
حالت بیشتر ندارد؛ یا همان کسانی که حدس می زنیم این حمله را انجام 

داده اند یا کار توسط افراد ناشناس صورت گرفته است.
» عوامل انتظامی و اطالعاتی به طور کامل مراحل ابتدایی دستگیری عامالن 

این نزاع مسلحانه را آغاز کردند«.
همسر رامین فرج نژاد در آخر گفت: در مورد حال رامین نیز باید بگویم که 
خوشبختانه عمل جراحی او تقریبا موفقیت آمیز انجام شده است. گلوله 
که به طور افقی وارد بدن او شده بود، روده او را سوراخ کرده بود. خوشبختانه 
حال رامین رو به بهبود است که مطمئن هستم با دعای مردم وضعیت او 

بهتر هم می شود.

خبر معاون وزیر امور خارجه: 

 ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده

کاهش چشمگیر سن تماس جنسی در ایران

کرونا  ویروس  ورود  درباره  امورخارجه  وزیر  معاون 
گفت: تا به این لحظه هیچ مورد واقعی از این ویروس 
داخل کشور مشاهده نشده است؛ از همان ابتدا ارتباط 
بهداشت  وزارت  و  هواپیمایی  سازمان  با  مناسبی 

داشتیم که منجر به کنترل ورود این ویروس شد.
در  خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی،  عباس  سید 

همایش تجلیل از کارآفرینان برتر اظهار کرد: حدود 
برجام می گذرد  از  آمریکا  از خروج  نیم  و  یک سال 
حوزه  برترین های  از  تجلیل  همایش  در  امروز  و 
کارآفرینی هستیم که آمارها نابودی اقتصاد ایران را 

در کمتر از ۳ ماه پیش بینی می کرد.
وی تاکید کرد: ما باید در مقابل این فشارها مقاومت 

شود؛  ثابت  همگان  بر  ایران  قدرت  تا  می کردیم 
دشمنان از هیچ فشاری اجتناب نکرده و تحریم های 
جدید اضافه کردند. اما این کارآفرینان هستند که با 
همت خود و اشتغالزایی هر چه بیشتر توان اقتصادی 

مضاعفی برای کشور ایجاد می کنند.
موجود  ضعف های  و  کاستی  منکر  افزود:  عراقچی 
نمی شویم، اما اقتدار امروز کشور ما شاهکاری است 

که محقق شده است.
وی تصریح کرد: دشمنان هر فشاری که می توانستند 
به کشور ما وارد کردند و حتی دست به ترور قهرمانان 
و اسطوره های این ملت زدند، اما کشور ما با قدرت 
به راه خود ادامه داد. شهادت می دهم که بسیاری از 
کشورها تعجب می کردند که چگونه تحت فشار این 

تحریم ها تاب آوردیم.
چاره ای  ما  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزیر  معاون 
مولفه های  قوی شدن  این  و  نداریم  قوی شدن  جز 
مواردی  و  اقتصادی  نظامی،  توان  از جمله  مختلفی 
از این قبیل دارد. ما باید بتوانیم همانطور که با توان 
نظامی دشمنان را از مبارزه در این حوزه ناامید کردیم 
کنیم. دشمنان  ناامید  اقتصادی هم  نظر  از  را  آن ها 
ما باید بدانند که تحریم امری بی فایده و بی حاصل 
توان  بر  تکیه  با  ما  کارآفرینان  که  چرا  بود  خواهد 

داخلی ما را از هر محصولی بی نیاز خواهند کرد.
از  هم  مذاکراتی  و  دیپلماسی  قدرت  داد:  ادامه  وی 

است؛  حوزه  این  در  مهم  بسیار  مولفه های  جمله 
نمایندگان هر کشور باید در مذاکرات توانمند ظاهر 
و  عزت  کنند.  رفع  را  خود  مردم  نیازهای  و  شده 
شرف یک کشور از هر چیزی ارزشمندتر است؛ یکی 
تعیین  خود  برای  معاونت  این  که  ماموریت هایی  از 
انتقال  نفتی،  غیر  صادرات  است.  اشتغالزایی  کرده 
این  از  مواردی  و  تکنولوژی، جذب سرمایه خارجی 
قبیل در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیری 

خواهند شد.
عراقچی گفت: ایجاد مسیرها، معابر، بازارهای جدید و 
تسهیل انتقال پول و کاال در معاونت اقتصادی وزارت 

امور خارجه مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وی درباره ورود ویروس کرونا گفت: تا به این لحظه 
هیچ مورد واقعی از این ویروس داخل کشور مشاهده 
نشده است؛ از همان ابتدا ارتباط مناسبی با سازمان 
به  منجر  که  داشتیم  بهداشت  وزارت  و  هواپیمایی 

کنترل ورود این ویروس شد.
طور چشمگیری  به  چین  پروازهای  افزود:  عراقچی 
کاهش پیدا کرد که هزینه سنگینی برای کشور به 
همراه داشت و باید برای سالمت کشور آن را متحمل 
آلوده  مناطق  از  را  خودمان  دانشجویان  می شدیم. 
خارج کردیم و اکنون روزهای آخر قرنطینه خود را 
طی می کنند و به زودی به آغوش خانواده بازخواهند 

گشت.

مینو محرز، متخصص بیماری های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات 
ایدز کشور گفت: در مطالعاتی که شده شروع تماس جنسی در ایران 

حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ سال است.
به  منجر  نهایت  در  اچ آی وی که  ویروس  نوشت:  فارس  خبرگزاری 
در  بیماری دهشتناک  عنوان یک  به  ایدز می شود همواره  بیماری 
اذهان همگان شناخته شده و اطالق آن به یک فرد باعث طرد شدن 

وی از جامعه و نگاه نامناسب افراد دیگر به این فرد می شود.
دلیل  به  جمله  از  مختلف  دالیل  به  زیادی  افراد  دنیا  در  ساله  هر 
استفاده از سرنگ های مشترک تزریقی در اعتیاد، روابط نامشروع 

مبتال  بیماری  این  به  جنین  به  مادر  طریق  از  انتقال  و  جنسی 
می شوند.

برای آگاهی از این بیماری و آخرین وضعیت آن در سطح جهان و 
مینو  صحبت  پای  ویروس،  این   ... و  درمانی  روش های  نیز  و  ایران 
ایدز  تحقیقات  مرکز  رئیس  و  عفونی  بیماری های  متخصص  محرز، 
کشور نشستیم. محرز ابتالی ۳۰ میلیون نفر در جهان و ۶۰ هزار نفر 
در ایران به بیماری ایدز، انتقال از راه تماس جنسی، سرنگ مشترک 
تزریقی در معتادان و انتقال از مادر باردار به جنین را از جمله راه های 
اینکه مهمترین موضوع در  این بیماری دانست؛ ضمن  انتقال  اصلی 

باره این بیماری را عدم آگاهی الزم مردم دانست و تأکید کرد در 
ایران به روز ترین دارو ها و روش های درمانی بیماری ایدز وجود دارد 

و همه خدمات الزم به این بیماران به صورت رایگان ارائه می شود.
او گفت: اکنون در کل جمعیت ما میزان شیوع اچ ای وی کمتر از 
یک درصد است. افزایش بیماران اچ آی وی از طریق تماس جنسی 
افرادی در سنین ۱۵ و ۱۶ ساله داریم  نگران کننده است. اکنون 
در  اکنون  می کنند.  مراجعه  ما  به  و  شده اند  وی  آی  اچ  دچار  که 
مطالعاتی که شده شروع تماس جنسی در ایران حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ 

سال است.

سال،  پایان  تا  روز  سه  دو  و  ماه  یک  فاصله  به 
در  بضاعت  کم  بگیران  مستمری  بزرگ  جمعیت 
انتظار واریز عیدی  با نگرانی ویژه چشم  کشورمان 

هستند.
در  می رفت  انتظار  اینکه  با  »تابناک«،  گزارش  به 
مستمری  عیدی  ماه،  اسفند  رسیدن  فرا  آستانه 
سازمان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  بگیران 
شود،  تکلیف  تعیین  یا  و  واریز  کشور  بهزیستی 
بررسی ها نشان می دهد عیدی این اقشار کم درآمد 
هم  آن  بودجه  حتی  بلکه  نشده،  پرداخت  تنها  نه 

تخصیص نیافته است.
خبرگزاری های  از  یکی  که  است  خبری  این 
نهایت  دو  این  مدیران  با  گفتگو  از  بعد  کشورمان 

نگرانی ها  داشته که  تاکید  و  منتشر کرده  حمایتی 
در این خصوص منحصر به مستمری بگیران کمیته 
دغدغه های  از  یکی  به  و  نیست  بهزیستی  و  امداد 
است.  شده  تبدیل  نیز  نهاد  دو  این  مدیران  جدی 
خواهد  رفع  زمانی  چه  نیست  معلوم  که  دغدغه ای 
شد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی 
کشورمان پرداخت عیدی به مستمری بگیران را از 
هفته گذشته و بر اساس حروف الفبا در دستور کار 
قرار داده و دیگر بخش های دولتی و غیردولتی نیز 
به روال معمول هر ساله، مهیای پرداخت عیدی به 
همراه حقوق بهمن ماه می شوند و خبری از اخبار 
نشدن  یا  شدن  تامین  خصوص  در  کننده  نگران 

بودجه مورد نیاز برای این پرداختی ها نیست.

نگرانی ای که ظاهرا تنها برای مستمری بگیران این 
دو نهاد حمایتی تدارک دیده شده است. برای اقشار 
میلیون مستمری  درآمدی که شامل حدود ۳  کم 
تحت  که  نفری  میلیون   ۵ )از  امداد  کمیته  بگیر 
نفرشان  میلیون   ۲ و  دارند  قرار  نهاد  این  پوشش 
و  می کنند(  دریافت  خدمات  موردی  صورت  به 
سازمان  بگیر  مستمری  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۵
را  خانوار  هزار   ۵۰ و  میلیون  یک  )که  بهزیستی 
شامل می شوند که مستمری شان بر اساس جمعیت 

خانوار متفاوت است( می شوند.
به  پرداختی  میزان عیدی  پذیری که  اقشار آسیب 
ایشان، معادل مبلغ یک ماه مستمری ایشان است 
نیز  اندک  مبلغ  همین  اما  است،  اندک  مبلغی  که 

به  و  بودجه  تامین  زمانی  چه  نیست  مشخص 
حساب این افراد واریز خواهد شد. شرایط عجیبی 
برخی  مستمری  دقیق  میزان  هنوز  بدانید  اگر  که 
نهاد در سال جاری  دو  این  افراد تحت حمایت  از 

مشخص نشده، بر شگفتی تان افزوده خواهد شد!
هم  جاری  سال  به  منحصر  که  عجیبی  وضعیت 
با،  و  کرده  بروز  نیز  گذشته  سال های  در  و  نیست 
اما و اگر های فراوان و در روز های واپسین سال رفع 
اندک  مبالغ  که  روز هایی  در  است.  شده  رجوع  و 
ارزش تر  کم  بگیران  مستمری  حساب  به  واریزی 
می شود و گذران هزینه های تعطیالت نوروز با آن ها 
نیست  قرار  ظاهرا  که  مشکلی  می شود.  دشوارتر 

هرگز رفع شود!

پنهانی  روابط  جریان  در  پدرم  که  ای  لحظه 
من قرار گرفت به طور ناگهانی و بر اثر استرس 
وحشتناک نقش بر زمین شد که به ناچار او را به 
بیمارستان منتقل کردیم چرا که پدرم هیچ گاه 
فکر نمی کرد دختر عزیز دردانه اش عقد موقت 

یک جوان افغانستانی شده باشد .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، 
به  کرد  می  بیان  که  حالی  در  ساله   ۲7 دختر 
خاطر یک عشق خیابانی و تحت تاثیر هیجانات 
هوس آلود جوانی، آینده ام را به نابودی کشیدم 
درباره ماجرای روابط پنهانی خود با یک جوان 
کالنتری  اجتماعی  کارشناس  به  خارجی  تبعه 
قاسم آباد مشهد گفت: هفت سال قبل زمانی که 
تحصیالتم در مقطع دبیرستان به پایان رسیده 
آن  شدم.  آشنا  »ساسان«  نام  به  جوانی  با  بود 
روز برای خرید به یکی از خیابان های معروف 
مانتوفروشی رفته بودم که دل به عشقی خیابانی 
بستم. رد و بدل شدن یک شماره تلفن سرآغاز 
عشقی دروغین بود که آینده ام را در شعله های 

رابطه پنهانی سوزاند.
به  حالی  در  ما  تلفنی  روابط  بعد  به  روز  آن  از 
عنوان  به  من  که  انجامید  حضوری  دیدارهای 
منشی در یک دفتر حقوقی استخدام شده بودم. 
به  شد  می  بیشتر  ساسان  به  ام  عالقه  روز  هر 

گونه ای که دیگر نمی توانستم روزی را بدون او 
تحمل کنم. او نیز از وابستگی هایش به من می 
گفت و مدعی بود هیچ چیزی در این دنیا نمی 
ماه  هنوز چند  اما  تواند جایگزین عشقش شود 
بیشتر از این ارتباط خیابانی نگذشته بود که خبر 
از  نبودن کارت های ملی قدیمی  استفاده  قابل 
طریق رسانه ها اعالم شد وقتی من برای ثبت نام 
کارت ملی جدید به ساسان اصرار کردم ناگهان 
او در میان بهت و حیرت من ماجرای افغانستانی 
بودنش را فاش کرد. او در حالی که ساسان را نام 
دانست  جعلی  را  خودش  ملی  کارت  و  مستعار 
هویت حقیقی اش را بازگو کرد و ادامه داد که 
به صورت غیرمجاز در ایران زندگی می کند از 
سوی دیگر من این رابطه خیابانی را از خانواده 
ام پنهان کرده بودم و از طرف دیگر نیز به دلیل 
عالقه ای که به ساسان داشتم نمی توانستم به 

این رابطه سیاه خاتمه بدهم.
در میان شک و تردید و جدال عقل و احساس 
عقلم  بر  جوانی  گونه  هوس  احساسات  باالخره 
خیابانی  روابط  این  به  هم  باز  من  و  کرد  غلبه 
یکدیگر  با  مختلف  های  مکان  در  و  دادم  ادامه 
دیدار می کردیم تا این که سه سال بعد روزی 
ساسان ماجرای مهاجرت به اروپا را مطرح کرد 
اتباع  برای  مناسبی  شرایط  ایران  در  گفت:  و 

غیرمجاز وجود ندارد و من نمی توانم شناسنامه 
دلیل  همین  به  بگیرم  اقامت  مجوز  یا  ایرانی 
یکی  به  غیرقانونی  صورت  به  ام  گرفته  تصمیم 
از کشورهای اروپایی مهاجرت کنم و در آن جا 
تا  راضی کرد  مرا  او سپس  بگیرم.  اقامت  مجوز 
ولی مدعی شد  بروم  اروپایی  به آن کشور  او  با 
که  هم  من  کنیم.  ازدواج  هم  با  ابتدا  باید  که 
نیز  دیگر  سوی  از  و  بودم  روزی  چنین  منتظر 
زندگی در یک کشور اروپایی برایم یک رویا بود 
به پیشنهادش پاسخ مثبت دادم اما می دانستم 
یک  با  من  تا  داد  نخواهد  اجازه  گاه  هیچ  پدرم 
کارمند  پدرم  ازدواج کنم چرا که  تبعه خارجی 
خارجی  اتباع  با  ازدواج  عواقب  از  و  بود  دولتی 
با ساسان  را  کامال آگاهی داشت. وقتی موضوع 
در میان گذاشتم او با ترفندی خاص چند قطعه 
با روابطی که  از من گرفت و مدعی شد  عکس 
در یکی از محضرهای ثبت ازدواج دارد به راحتی 
می تواند ازدواج مان را به طور پنهانی به ثبت 
برساند و از این طریق برای من هم مجوز اقامت 

در آن کشور اروپایی بگیرد.
خالصه مدتی بعد و در حالی که ساسان مدعی 
با  را ثبت کرده است من هم  بود صیغه دایمی 
به  ساسان  تا  کردم  راضی  را  پدرم  زیاد  اصرار 
بیاید باالخره پدرم راضی شد و  خواستگاری ام 

اروپایی  اقامت کشور  مجوز  را  ما  ازدواج  شرط 
گذاشت ولی چند ماه بعد ساسان با من تماس 
نظرش  مد  کشور  از  نتوانسته  گفت:  و  گرفت 
به  را  او  دلیل  همین  به  و  بگیرد  اقامت  مجوز 
افغانستان بازگردانده اند. یک هفته بعد او دوباره 
به مشهد آمد و باز هم از من خواست به روابط 
بود  این در حالی  بدهیم  ادامه  پنهانی خودمان 
که دیگر پدرم اجازه ارتباط با او را به من نمی 
اشتباه  متوجه  تازه  من  نیز  دیگر  سوی  از  داد. 
این  دانستم  و می  بودم  وحشتناک خودم شده 
ازدواج فرجامی نخواهد داشت به همین دلیل با 
یک تصمیم عاقالنه ارتباطم را با ساسان در حالی 
قطع کردم که خواستگاری با شرایط و موقعیت 
به  تنها  نه  ساسان  اما  داشتم  مناسب  اجتماعی 
اخاذی، تهدید و مزاحمت برای من ادامه می دهد 
نمی  را  من  به  ازدواج  اجازه  که  است  مدعی  و 
دهد بلکه مدارک صیغه دایم محضری را که نمی 
دانم جعلی است یا واقعی، به پدرم نشان داد و او 

را روانه بیمارستان کرد. اما ای کاش...
دختر  این  شکایت  ماجرای  است،  ذکر  شایان 
جوان به دستور سرهنگ عابدی )رئیس کالنتری 
مورد  اجتماعی(  مددکاری  دایره  در  آباد  قاسم 
بررسی های کارشناسی و پیگیری های قضایی 

قرار گرفت.

جمعیت ۹ میلیون نفری مستمری بگیراِن خاص چشم انتظار عیدی اندک!

عاقبت دختر جوانی که با رویای اقامت در اروپا اسیر عشق خیابانی شد



سه شنبه 29 بهمن ماه 23/1398 جمادی الثانی 1441/ 18 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3158هفت ورزش

کک سازی الف قهرمان

 مسابقات فوتسال کارگران زرند

این  الف  سازی  کک  تیم  قهرمانی  با  زرند  کارگران  فوتسال  رقابت های 
شهرستان به کار خود پایان داد.

از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
در  زرند  اجتماعی شهرستان  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  ابراهیمی سرپرست 
حاشیه مراسم اختتامیه این رقابت ها گفت: مسابقات فوتسال کارگران زرند، 
دل ها  سردار  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به 
"سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی" با حضور ۱۲ تیم در سالن اداره کار 

این شهرستان برگزار شد.
او افزود: در پایان این رقابت ها، تیم های کک سازی الف، مجتمع فوالد و راه 

آهن عناوین اول تا سوم مسابقات را از آن خود کردند.
ابراهیمی ورزش را عامل بسیار مهمی در ایجاد سالمت، شادابی و نشاط 
در جامعه کارگری دانست و تصریح کرد: وقتی یک شهروند یا یک کارگر، 
دارای جسم و روحی سالم باشد، اثرات سالمت او به کار، تولید، خانواده و 

جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم سرایت خواهد کرد.
او بیان کرد: برای تحقق اهداف ورزش کارگری، کارفرمایان و کارخانجات 
فعال به عنوان حامی می توانند نقش تعیین کننده ای در سالمت جامعه، 

به ویژه جامعه کارگری ایفا کنند.
علی صادق زاده، فرماندار زرند نیز به واسطه ی برگزاری این رقابت ها از اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی کرد و گفت: نه تنها کارگران زحمتکش 

نیازمند ورزش هستند، بلکه کارفرمایان نیز نیازمند ورزش و فعالیتند.
و  پویایی  فعالیت،  روانی،  و  لحاظ روحی  از  او الزمه ی یک جامعه سالم 
شاداب بودن را در ورزش کردن عنوان کرد و افزود: این موضوع می تواند 

موجب یک نیروی کار سالم با بهره وری باالتری شود.
صادق زاده تصریح کرد: با گسترش صنعت در این شهرستان، توسعه ورزش 
در واحد های صنعتی، تولیدی و کارگری، امری ناگزیر و عاملی کاربردی و 
موثر در زمینه تامین سالمت کارگران و افزایش بهره وری نیرو های انسانی 

خواهد بود.

به  کرمانی  تنیسور  مقدم،  فرهی  فریما 
 ۱۲ زیر  تنیس  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های 

سال جمهوری اسالمی ایران دعوت شد.
مرتضی ایرانمنش، رئیس هیات تنیس استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اشاره 
اینکه به منظور تشکیل تیم ملی زیر ۱۲  به 
مسابقات  دوره  یک  دختران،  و  پسران  سال 
می شود،  برگزار  مازندران  استان  در  انتخابی 
گفت: فریما فرهی مقدم به نمایندگی از استان 
کرمان به این رقابت های انتخابی دعوت شده 

است.
انتخابی  مسابقات  این  برگزاری  از  هدف  او 

در  حضور  برای  ملی  تیم های  تشکیل  را 
دانست  آسیا  غرب  تیمی  قهرمانی  مسابقات 
و افزود: با برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، 
نفرات برتر فروردین ماه سال آینده به مسابقات 
برگزار  اردن  میزبانی  به  که  آسیا  غرب  تیمی 

می شود، اعزام خواهند شد.
ایرانمنش با تأکید بر اینکه دعوت شدگان به 
این رقابت ها باید ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز جمعه ۹ 
اسفند ماه خود را به سینا ابراهیمیان، سرداور 
مسابقات معرفی کنند، تصریح کرد: مسابقات 
انتخابی تیم های ملی از ۱۰ تا ۱۴ اسفند ماه 
به میزبانی استان مازندران در مجموعه تنیس 

مانی کالب ساری برگزار می شود.

کاراته کا های استان کرمان از چهارمین مرحله 
ایران شش  دختران  وان  کاراته  لیگ  مسابقات 

مدال رنگارنگ صید کردند.
استان  کاراته  هیات  رئیس  امیری،  احمد 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
وان  کاراته  لیگ  مسابقات  از  مرحله  چهارمین 

دختران در رده های نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
به میزبانی تهران برگزار شد.

دو  با کسب  کرمان،  استان  ورزشکاران  افزود:  او 
مدال نقره و چهار برنز در این مسابقات خوش 

درخشیدند.
فاطمه  اساس،  این  بر  کرد:  تصریح  امیری 
سبحانی از تیم صنعت مس در بخش کومیته 

و وزن -۳۵ نونهاالن مقام سوم را کسب کرد و 
هانیه ژاله از تیم ایران چین در کاتای انفرادی 

نوجوانان بر سکوی دوم ایستاد.
صنعت  تیم  از  میرشکاری  لعیا  کرد:  بیان  او 
مس نیز در بخش کومیته و وزن -۴۲ نوجوانان 
احمدی  مهرنگار  از آن خود کرد،  را  مقام سوم 
وزن  و  کومیته  بخش  در  مس  صنعت  تیم  از 

و  یافت  دست  دوم  مقام  به  نوجوانان   ۴۷-
فاطمه زهرا سعید آبادی از تیم صنعت مس در 
بخش کومیته و وزن -۴۷نوجوانان مقام سوم را 

تصاحب کرد.
در  رفسنجان  مس  صنعت  تیم  افزود:  امیری 
را کسب  تیمی  مقام سوم  نوجوانان هم  رده ی 

کرد.

در  کرمانی  ژیمناست  کهنی،  احمد  مهدی 
قالب تیم ملی ژیمناستیک ایران برای شرکت 
مراحل  از  یکی  که  ملبورن  جهانی  جام  در 
می شود،   محسوب  المپیک  سهمیه  کسب 

عازم استرالیا می شود.
احمد  مهدی  مربی  محمدابراهیمی،  مبین 
با  گو  و  گفت  در  کرمانی  ژیمناست  کهنی، 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، گفت: تیم ملی ژیمناستیک 
ملبورن  جهانی  جام  در  شرکت  برای  ایران 
المپیک  سهمیه  کسب  مراحل  از  یکی  که 
از  بهمن   ۲۷ یکشنبه،  می شود،  محسوب 
طریق فرودگاه امام خمینی )ره( به قطر رفت 

و سپس راهی استرالیا شد.
جامعی  عبداهلل  کیخا،  رضا  سعید  افزود:  او 
تیم  اعضای  )کرمان(  کهنی  احمد  مهدی  و 
ملی ژیمناستیک را تشکیل می دهند و رضا 
خیرخواه نیز هدایت این تیم را بر عهده دارد.
جهانی  جام  اینکه  اعالم  با  محمدابراهیمی 
)یکم  جاری  هفته  پنجشنبه  روز  از  ملبورن 
این  در  کرد:  تصریح  می شود،  آغاز  اسفند( 
کیخا  رضا  سعید  و  دارحلقه  در  کهنی  روز 
مسابقه  حلقه  خرک  در  جامعی  عبداهلل  و 

خواهند داد.
شنبه  نیز  رقابت ها  این  فینال  کرد:  بیان  او 

هفته آینده )سوم اسفند( برگزار خواهد شد.

دعوت تنیسور کرمانی به رقابت های انتخابی تیم ملی

کاراته کا های کرمانی و کسب شش مدال رنگارنگ از لیگ کشوری

ژیمناست کرمانی راهی استرالیا می شود

در هفته نوزدهم رقابت های لیگ دسته دو فوتبال کشور، مس 
بندرعباس  تیم شهرداری  مغلوب  از خانه،  در خارج  شهربابک 

شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
دسته  لیگ  نوزدهم  هفته  رقابت های  چارچوب  در  کرمان،  از 

دو فوتبال کشور و از گروه ب این مسابقات، تیم صنعت مس 
شهربابک در بندرعباس به مصاف تیم شهرداری این شهر رفت.

این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان پایان یافت، تک 
گل شهرداری بندرعباس را علیرضا اسالمی به ثمر رساند.

پله  دو  و  امتیاز   ۲۴ با  همچنان  شهربابک  مس  نتیجه  این  با 

سقوط در رده هشتم جدول رده بندی گروه ب لیگ دسته دو 
فوتبال کشور قرار گرفته و شهرداری بندرعباس نیز با ۲۳ امتیاز 

در رتبه دهم لیگ دسته دو فوتبال کشور ایستاده است.
ورزشگاه  در  آینده  هفته  خود،  بعدی  بازی  در  شهربابک  مس 

شهدای مس، میزبان شهرداری بم است.

اکبر محمدی رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی فدراسیون، بیژن 
عزیزی و سید رضا محجوب سراستعدادیاب، وحید امیری سرمربی تیم 
ملی ۱۳ ساله ها و محمد یاوری سرمربی تیم ملی ۱۴ ساله ها به کرمان 

سفر می کنند.
عرفان امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیات 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، از سفر اکبر محمدی رئیس کمیته 
جوانان و استعدادیابی فدراسیون، بیژن عزیزی و سید رضا محجوب 
امیری سرمربی تیم ملی ۱۳ ساله ها و محمد  سراستعدادیاب، وحید 
یاوری سرمربی تیم ملی ۱۴ ساله ها به کرمان خبر داد و گفت: این تیم 
استعدادیابی سه شنبه شب وارد کرمان و پنجشنبه هم خارج می شود.

او به برنامه ی تیم استعدادیابی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و افزود: 
این تیم ضمن ارزیابی استعدادیابان هیات فوتبال، تعدادی از کسانی 
که کارشان مورد تأییدست را، به عنوان استعدادیاب تیم ملی منصوب 

می کند.
اینجای  تا  از سوی دیگر، استعداد هایی که  امیرخسروی تصریح کرد: 
کار انتخاب شده اند، از طریق این تیم آنالیز و سپس برترین ها انتخاب 
فوتبال  هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  می شوند.  
استعدادیابان  ارزیابی  آئین  چهارشنبه  صبح  کرد:  بیان  کرمان  استان 
انجام  افراد  این  طریق  از  کرمان  استان  فوتبال  پایه  سنی  رده های 
می شود و بدین ترتیب، کار مصاحبه و ارزیابی هرکدام از استعدادیابان 
معرفی شده از سوی هیئت استان را انجام می دهند که در صورت احراز 
شرایط و تاییدشان، به عنوان استعدادیاب تیم ملی معرفی خواهند شد.

انتخاب  برای  فدراسیون  استعدادیابی  تیم  سپس  گفت:  امیرخسروی 
نهایی بازیکنان و به پایان رساندن طرح استعداد یابی استان در رده 

۱۲، ۱۳ و ۱۴ سال، سِر زمین حاضر می شوند.
 او با اعالم اینکه طرح استعدادیابی فوتبال استان کرمان در رده های 
۱۲، ۱۳ و ۱۴ سال از چهار ماه پیش طی چهار مرحله اجرا شده است، 

افزود: مرحله اول با استعدادیابی در ۲۳ شهرستان استان آغاز شد و 
هر  استعدد های  و  تقسیم  منطقه  به شش  استان  نیز  دوم  مرحله  در 
شهر وارد مناطق شش گانه شدند و مجدد استعداد های ناب هر منطقه 

هم انتخاب شدند.
استان  در  مناطق  برتر  استعداد های  تصریح کرد: سپس  امیرخسروی 
انتخاب شد که در  نفر  گرد هم آمدند و طی دو روز در هر رده ۳۰ 
مرحله پایانی و چهارم با حضور آقایان مذکور استعداد های برتر انتخاب 

می شوند.
استعدادیابی  تیم  این  چهارشنبه،  روز  در  همچنین  کرد:  بیان  او   
فدراسیون با مدیران عامل باشگاه های استان که در لیگ های کشوری 

تیم فوتبال دارند، دیدار خواهند کرد.
امیرخسروی افزود: مربیان و افراد نامبرده به دعوت و پیگیری رئیس 
هیات فوتبال استان کرمان به این استان سفر می کنند و این به دلیل 

اهمیتی است که شخص قرایی به فوتبال پایه قائل است.

مس شهربابک در بندرعباس باخت

سفر مسئوالن استعدادیابی فدراسیون فوتبال به کرمان

خبر
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به قلم 
محمدتقی راه پیما

گزارشی از سفر »گروه گردشگری پارک شهید« به جزیره هرمز به قلم نویسنده همیشه در سفر:

از خانه صلح تا قلعه پرتغالی ها

 1398 ماه  بهمن   16 چهارشنبه  شب   10 ساعت 
اتفاق  به  آبادی  آقای رضا زنگی  شمسی دوست عزیزم 
29 نفر از دوستان ورزشی که صبح ها در پارک شهید 
ورزش می کنند، به سمت بندر عباس و به قصد دیدار 
با  آبادی  زنگی  آقای  کردند.  حرکت  هرمز  جزیره  از 
تصویری  و  صوتی  های  فایل  ساعت  به  ساعت  ارسال 
مرا از طریق واتساپ در جریان سفر به یادماندنی خود 
دوست  خیلی  گذاشتند.  هرمز  جزیره  در  دوستانش  و 
داشتم در این سفر رویائی همراه دوستانم » گروه ورزش 
سعی  خاطر  همین  به  باشم  شهید«  پارک  صبحگاهی 
در  آن  نشر  و  سفر  این  توصیف  با  خودرا  غیبت  کردم 

روزنامه جبران کنم.
شمسی   1394 اسفندماه  در  که  پیش  سال  چهار 
پارک شهید  ورزش صبحگاهی  گروه  از  نفر  همراه 17 
و  گردشگری  لیدر  ایرانمنش،  علی  آقای  سرپرستی  به 
مربی بین المللی خنده که اکنون خود صاحب واحد بوم 
گردی »خانه صلح« در جزیره هرمز است از این جزیره 
این جزیره گردشگر زیادی  دیدن کردیم، در آن زمان 
نداشت و غیر از گروه 17 نفره ما و دو سه خانواده که 
به صورت انفرادی آمده بودند گردشگر دیگری نداشت. 
دو شب که گروه ما در جزیره هرمز بسر بردیم تنها یک 
دکتر  آقای  و  داشت  وجود  هرمز  در  گردی  بوم  خانه 
احمد نادعلیان تازه سه سالی بود که ساختمان مخروبه 
ای را که به محل اتراق معتادان جزیره تبدیل شده بود 
به مبلغ 5 میلیون تومان خریداری کرده بود. بدون آنکه 
بافت قدیمی خانه را تغییر داده باشد با تمیز کردن آن 
از انبوه سرنگ های تزریقی معتادان، محل را به صورت 
هم  را  خانه  دیوار  و  در  بود.  آورده  در  آبرومندی  موزه 
خودش همراه با شماری از دوستداران محیط زیست و 
همچنین همسر گرامیشان خانم اتل منشادی به صورت 
زیبایی تزئین کرده بودند و با آموزش دادن به فرزندان 
خانواده های کمیته امداد و بهزیستی و طریق استفاده 
بهینه از خاکهای رنگی جزیره هرمز درآمد مستمری را 
برای آنها به وجود آورده بودند و خانواده های این افراد 
با احداث سایبان هایی در بیابان های مسیر گردشگران 
با  و  بودند  کرده  درست  کوچکی  سنتی  های  کارگاه 
رنگی  های  خاک  از  ترتیب  به  که  هایی  بطری  فروش 
جزیره پر شده بودند امرار معاش می کردند. در حالیکه 
اختیار  در  که  جزیره  قرمز  خاک  معدن  موقع  همان 
خروار  خروار  باری  های  کشتی  با  بود  جزیره  پیمانکار 
اینکه  بدون  هم  ها  اماراتی  و  شد  می  صادر  امارات  به 
کوچکترین تغییری در این خاکها داده باشند آنها را به 
کشورهای اروپائی با چند برابر قیمت صادر می کردند و 
کشورهای اروپایی پس از فرآوری این خاکها آنها را به 
صورت بسته های آرایشی و زینتی و زیبایی و خوراکی 
به سایر مناطق جهان با قیمت باالیی عرضه می کردند.

بازدید  هنگام  به  را  نادعلیان  احمد  دکتر  موزه  شرح 
گروه از این موزه موکول می کنم و به شرح مسافرت آنها 
می پردازیم. با گسترش زیر ساخت ارتباطات الکترونیک 
من معجزه پیام شبکه های مجازی را به چشم خود در 
آقای  گردشگری  گروه  اینکه  وجود  با  دیدم.  سفر  این 
قول  به  بودند  دور  من  از  کیلومتر  صدها  آبادی  زنگی 
معروف آنالین با هم در ارتباط بودیم و از اتفاقاتی که 
ارتباطات  لحظه در محل میفتاد به مدد پیشرفت علم 
لحظه  به طوری که  با هم مطلع می شدیم.  زمان  هم 
ورود به بندرعباس را در ساعت 4/40 صبح پنجشنبه 
17 بهمن ماه و ساعت ورود به جزیره هرمز را ساعت 8 
صبح و پایان صرف صبحانه و شروع گشت زمینی هرمز 

را در ساعت 9/18 صبح با هم تجربه کردیم.
دوستان ما ساعت 4/40 صبح روز پنجشنبه به اسکله 
ها  لنج  موقعی که  تا  لذا  اند  بندرعباس رسیده  حقانی 
آبادی  زنگی  آقای  شوند  هرمز  به جزیره  آماده حرکت 
و دوستان ورزش دسته جمعی صبحگاهی را در اسکله 
برقرار می کنند. نظم حرکات ورزشی آنها آنقدر جالب 
بوده که گردشگران دیگر گروه ها به سمت آنها جلب 
با همکاری سایر گردشگران که در اسکله  می شوند و 
اند ورزش صبحگاهی به طرز جالبی اجراء  حاضر بوده 
می گردد. پس از پایان ورزش های صبحگاهی در اسکله 
خداوند  از  شکرگزاری  مراسم  هرمز  جزیره  ساحل  و 
متعال توسط خانم دکتر مهدیه حشمتی که از اعضای 

فعال گروه ورزشی هستند به نحو زیبایی اجراء شد.
بعد از اینکه کارکنان اسکله بندر عباس کار اداری خود 
را شروع می کنند، اعضاء گروه گردشگر بلیت سفر می 
خرند و به طرف جزیره هرمز حرکت می کنند با توجه 
به اینکه فاصله جزیره هرمز تا بندرعباس 18 کیلومتر 
به  بیشتر نیست در فاصله زمانی کمی ساعت 8 صبح 
جزیره هرمز می رسند. پس از استقرار در خانه بومگردی 
خانه صلح آقای علی ایرانمنش و صرف صبحانه برنامه 
 17 پنجشنبه  روز  در  هرمز  جزیره  در  آنها  گردشگری 
بهمن ماه 1398 به شرحی که در ادامه می آید برنامه 

ریزی می شود.
-1 بازدید از قلعه پرتقالی ها در جزیره هرمز 

هرمز جزیره ای بیضی شکل و گنبدی نمکی در خلیج 

فارس است. این جزیره به علت مجاورت با تنگه هرمز 
جزیره  این  ارتفاع  است.  گرفته  نام  فارس  خلیج  کلید 
186 متراز سطح دریا  است. جمعیت آن در سال 1395 
برابر با 5891 نفر بوده است. هرمز در اوایل عهد مغول 
تجارت پر رونقی داشته است و سعدی هم در گلستان 
به رونق آن اشاره کرده است که تاجری در هرمز با تمام 
دنیای آن زمان مراوده تجاری داشته است و سعدی در 

حجره این تاجر با او صحبت کرده است.
هرمز  مردم  ق   – ه   700 سال  در  مغوالن  هجوم  با 
ابتدا به جزیره قشم و سپس به بندر عباس که آن زمان 
مردم  بعدها  اند.  کرده  کوچ  شد  می  نامیده  گمبرون 
رونق  و  برگشتند  هرمز  به  مغول  حمله  از  بعد  دوباره 
سابق را به آن بازگرداندند. بعد ها عظمت شهر و جزیره 
هرمز به قدری شد که توسط پرتغالی ها اشغال شد و 
و  فارس  خلیج  والیات  مرکز  هرمز  بعد  به  زمان  آن  از 
از جمله بحرین بوده است. شاه عباس در سال 1622 
ایران در خلیج  میالدی جزیره هرمز و سواحل جنوبی 
فارس را از اشغال پرتغالی ها خارج کرد و شهرهای هرمز 
و گمبرون را تخریب نمود و بندرعباس فعلی را بر خرابه 

های گمبرون استوار کرد.
هرمز زمان امروز به هیچ عنوان رونق گذشته با شکوه 

هرمز گذشته را ندارد.
تا در  باعث شده  نبودن آب شرب جزیره هرمز  سالم 
اندازی  راه  هرمز  کن  شیرین  آب  شمسی   1388 سال 
شود و به مشکالت آبی مردم این جزیره در میان زمین 
شناسان به علت اینکه از انواع خاکهای مختلف تشکیل 
شده و تنوع باالیی دارد به بهشت زمین شناسی مشهور 
تپه و کوه های آتش فشانی  است. جزیره هرمز شامل 
و نمکی است. اطراف جزیره هرمز را جلگه های پست 
نمک  و  معادن خاک سرخ  و  است  پوشانده  همواری  و 

سفید آن شهرت جهانی دارد.
قلعه پرتغالی ها : 

در سال 909 ه – ق دریانورد معروف پرتغالی آلفونسو 
ِد آلبو کرک که به مستعمرات پرتغال در آسیا سفر کرده 
بود بر حسب اتفاق گذرش به خلیج فارس افتاد بالفاصله 
با حضور خود در دربار مانوئل پادشاه پرتغال طرح خود 
را برای اشغال جزایر خلیج فارس ارائه نمود و به تصویب 
رساند. آلبوگرک در سال 912 ه – ق به خلیج فارس 
جزیره  فتح  به  موفق  فراوان  کشتار  از  پس  و  بازگشت 
هرمز در سال 913 ه – ق گردید و قلعه ای در جزیره 
هرمز ساخت که تا هم اکنون قسمت هائی از قلعه در 
جزیره هرمز باقی مانده است و گردشگران را به طرف 
اشغال  سالهای  طول  در  هرمز  مردم  کشاند.  می  خود 
بارهاسر به شورش برداشتند که مهم ترین این شورش 
ها مربوط به سالهای 919 ه – ق و 925 ه – ق و 928 
ه – ق ،957 ه – ق بوده است. جزیره هرمز در سال 
1031 ه – ق توسط یکی از امرای شاه عباس به نام امام 
قلی خان از اشغال پرتغالی ها خارج و آزاد گردید. هم 
اکنون آثار و خرابه های ابنیه و قلعه پرتغالی ها و توپ 
های آن در شمال جزیره و در نزدیکی آبادی فعلی دیده 
می شود استخراج و صدور خاک سرخ جزیره هرمز یکی 
از مهمترین منابع مالی درآمد اهالی است که ای کاش 
نبود و خاک را به صورت فرآوری شده صادر می کردند 
نه به صورت خاک معمولی نمک آبی و سنگ الشه از 

دیگر معادن این جزیره است. 
را  ایران جزیره هرمز  21 آوریل 1622 میالدی سپاه 

از پرتغالی ها پس گرفت در این جنگ انگلیسی ها نیز 
چهار کشتی خود را با تمام خدمه فنی در اختیار ارتش 

امام قلی خان قرار دادند.
» سوغات و صنایع دستی جزیره هرمز «
-1 نقاشی با خاک رنگی بروی شیشه و بوم 

-2 نگاره های خاک رنگی در جام و بطری های شیشه 
ای

و  دارد  منار  یک  که  هرمز  جزیره  جامع  مسجد   1-
مربوط به جمعیت سنی های هرمز می باشد

و  دارد  منار  دو  که  هرمز  الزمان  صاحب  مسجد   2-
مربوط به جامعه شیعه هرمز می باشد.

صبح  در  علیان   ناد  احمد  دکتر  موزه  از  بازدید   3-
پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398 شمسی

» آشنایی با موزه«
دکتر احمد نادعلیان متولد دّوم تیر ماه 1342 شمسی 
دکتر  است.  سمنان  استان  شهر(  )مهدی  سنگسر  در 
نادعلیان بیشتر به خاطر کنده کاری بر روی  سنگهای 
در  بیشتر  نادعلیان  دکتر  است.  شده  شناخته  رودخانه 
طبیعت زندگی می کند و در عرصه بین المللی به اجرای 
از 70  بیشتر  در  ایشان  آثار  پردازند.  می  محیطی  هنر 

کشور جهان پراکنده است.
زیبایی  هنرهای  دانشکده  از  شمسی   1367 سال  در 
شد.  التحصیل  فارغ  نقاشی  رشته  در  تهران  دانشگاه 
ایشان در سال 1369 شمسی به فرانسه رفت و تا سال 
1370 شمسی در مراکز فرهنگی فرانسه به مطالعه تاریخ 
هنر ایران و جهان پرداخت. در سال 1370 شمسی به 
انگلستان رفت و در سال 1375 شمسی موفق به کسب 
مدرک دکترای فلسفه هنر در زمینه تخصصی نقاشی و 
 )UCE( تزئینات دیواری از دانشگاه مرکزی انگلستان
شد و بالفاصله به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه 
 1375 سال  از  نادعلیان  احمد  دکتر  پرداخت.  هنر 
شمسی تا کنون بیشتر اوقات خود را در فصل های بهار 
و تابستان در ییالقات عشایر ایل سنگسر در اطراف کوه 

دماوند به ویژه روستای پلور سپری می کند.
دکتر نادعلیان به تدریج به کنده کاری بر روی سنگ 
و  پائیز   کنون  تا  شمسی   1385 سال  از  و  آورد  روی 
میر  مجتبی  گذراند.  می  هرمز  جزیره  در  را  زمستان 
رودخانه   « مستند  فیلم  ایرانی  ساز  مستند  طهماسب 
و  فعالیت های هنری  با موضوع  را   » دارد  ماهی  هنوز 

زیست محیطی دکتر احمد  نادعلیان ساخته است.
این فیلم روایتگر تالش این استاد دانشگاه برای جلب 
توجه به محیط زیست از طریق حجاری بر روی سنگ 

ها در حاشیه رودخانه است.
زنان  به  ها  سال  این  تمامی  در  نادعلیان  احمد  دکتر 
هرمز و قشم نقاشی آموزش داد. موزه و نگارخانه دائمی 
که  است  محلی  هرمز  جزیره  در  نادعلیان  احمد  دکتر 
با جامعه محلی در آن جا  او و کارهای مشترکش  آثار 
به نمایش در آمده اند. این مکان در محله قدیمی شهر 
 1388 سال  در  ابتدا  موزه  این  است.  شده  واقع  هرمز 
شمسی با نام هنرمند سرا راه اندازی شده است قبل از 
بزهکار و  افراد  پاتوق  موزه  به هنرمندسرا  تبدیل شدن 
معتاد بوده است. دکتر احمد – نادعلیان سابقه تدریس 
در دانشگاه های شاهد – تهران – هنر الزهرا – سوره و 

دانشگاه آزاد را دارد. 
او تا کنون مدیریت و دبیری جشنواره » هنر محیطی 
ایران« و » جشنواره بین المللی مجسمه های شنی« را 

به عهده داشته است.
از ظهر روز پنجشنبه 17  بعد  ناهار در  از صرف  پس 
بهمن ماه بازدید اعضاء گروه با موتور سه چرخه از جنگل 
های حرا – دره حیوانات و دره رنگین کمان و الهه نمک 
و سپس صرف شام و استراحت در خانه بومگردی به نام 

»خانه صلح« آقای علی ایرانمنش انجام شد .
ماه 1398 شمسی  بهمن   18 جمعه  روز  »بازدید 

گروه گردشگری پارک شهید در جزیره هرمز« 
-1 پس از صرف صبحانه در خانه بومگردی آقای علی 
ایرانمنش آقای علی احمدیان خطاط گروه جمله زیبای 
با  را  تا الیق جانان شوی«  »باید که جمله جان شوی 
خطی خوش با رنگ و فورچه نقاشی بر دیوار صلح خانه 
بوم گردی آقای علی ایرانمنش خطاطی کردند تا برای 
همیشه بر سر در خانه صلح بدرخشد و یادگاری باشد از 

گروه گردشگری کرمان در بازدید از جزیره هرمز .
ایرانمنش که در کرمان مربی ورزش های  آقای علی 
صبحگاهی و مربی خنده بین الملل موفقی است تصمیم 
خریداری  را  زمینی  قطعه  هرمز  جزیره  در  که  گرفتند 
در  را  زیبایی  گردی  بوم  خانه  خود  سلیقه  با  و  کنند 
این خانه  برای  نام خانه صلح را  جزیره هرمز بسازند و 
بوم گردی انتخاب کرده اند. تمام گروه های گردشگری 
ریزی  برنامه  با  روند  می  هرمز  جزیره  به  کرمان  از  که 
قبلی آنها را می پذیرد و حداقل مبلغ را از گردشگران 
دریافت می کند. با حداکثر رفاه و آسایش و راهنمایی 
گردشگران به مکان های دیدنی جزیره هرمز به همین 
خاطر فرصت مغتنمی است برای گردشگران کرمانی که 
حضور  هرمز  جزیره  در  ایرانمنش  علی  آقای  زمانی  تا 
دارند خاطره خوش و به یاد ماندنی از این جزیره زیبا را 

برای همیشه با خود داشته باشند. 
-2 ساعت 9 روز جمعه 18 بهمن ماه قرار شد که این 
مرتبه جزیره هرمز را از طرف دریا دور بزنند به همین 
خاطر دو قایق آماده شد و با این قایق ها اعضاء گروه در 
داخل دریای خلیج فارس به سیر و سیاحت پرداختند 
و در دو نقطه در خشکی لنگر انداختند و ساحل جزیره 
کشی  طناب  مسابقه  به  یکدیگر  با  و  زدند  قدمی  را 
پرداختند. ساعت یک بعد از ظهر روز جمعه 18 بهمن 
بوم  به  و  رسید  پایان  به  گروه  اعضای  دریانوردی  ماه 
و  برگشتند  ایرانمنش  علی  آقای  صلح«  »خانه  گردی 
استراحتی  مختصر  و  ناهار  صرف  و  نماز  ادای  از  پس 
ساعت 4 بعد از ظهر با آقای علی ایرانمنش خداحافظی 

کردند و به طرف اسکله هرمز روانه شدند و با اتوبوس 
کردند. پس  عباس حرکت  بندر  به طرف  دریایی  های 
از اینکه به بندر عباس رسیدند تا ساعت 19/30 عصر 
بازار بندر عباس گشتی زدند و به خرید سوغات و  در 
رهاورد  سفر پرداختند. سپس در این ساعت به طرف 
21 شب  ساعت  و  کردند  حرکت  عباس  بندر  ترمینال 
اتوبوس به سمت کرمان  با  بندر عباس  از ترمینال  هم 
حرکت کردند و ساعت 4 صبح روز شنبه 19 بهمن ماه 

به ترمینال کرمان رسیدند.
اواسط آذر ماه 1398 شمسی آقای زنگی آبادی همراه 
اعضاء گروه ورزشی صبحگاهی پارک شهید تصمیم می 
گیرند که از دریاچه تشکیل شده در طبیعت کلوت های 
شهداد بازدید کنند که 120 نفر آمادگی خود را برای 
بازدید از دریاچه کلوت ها اعالم می کنند. آقای زنگی 
آبادی و همکارانش برای لبیک گفتن به این گرد همایی 
یک روزه موفق می شوند که با راننده سه اتوبوس قرارداد 
ببندند و هزینه اتوبوس ها را تقسیم بر تعداد 120 نفر 
می  تومان   22500 مبلغ  نفر  هر  هزینه  که  کنند  می 
شود و همین مبلغ را از هر نفر می گیرند. چنان برنامه 
ریزی دقیقی برای اجرای این سفر یک روزه طراحی و 
اجراء می کنند که تمام گردشگران پس از پایان بازدید 
از دریاچه کلوت ها به او و گروهش احسنت می گویند 
برای هر کس بلیتی صادر کرده بود که شماره صندلی 
از قبل مشخص می کرد و برای سوار شدن  هر نفر را 
به اتوبوس ها هیچ کس هجومی نمی برد و هر کس به 
آرامی در شماره مربوط به خود در صندلی اتوبوس جای 
می گرفت در مقصد در کلوت ها و در برگشت از سفر 
هم نظم گروه های سه گانه مثال زدنی بود و همه راضی 
روز  در  که  کردند  اعالم  وقتی  خاطر  همین  به  بودند. 
از جزیره  بازدید  بهمن ماه 1398 قصد  چهارشنبه 16 
زیبای هرمز را دارند و در همان روز اول 29 نفر اعالم 

آمادگی کردند. 
که  شد  انگیز  خاطره  و  دلچسب  چنان  سفر  این 
این  حول  شان  صحبت  فقط  روز  چند  تا  گردشگران 
توانسته  چطور  که  میزد  دور  هرمز  گردشگری  محور 
اند در این مدت کم و فشرده این تعداد مناظر دیدنی 
طبیعت زیبا را با هم ببینند و از دیدن این همه خاطره 
زیبا لذت ببرند و موفق شده اند این سفر دسته جمعی 
را با خاطره ای خوش بدون اینکه کسی از دیگری دلگیر 

باشد با خیر و خوبی به پایان برسانند.


