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روزان هم  یادداشت: 

ساز عشق

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

فرماندار کرمان : 

صیانت از رای مردم از مهمترین وظایف 

ستاد انتخابات است

براي پنجمين سال؛

سیمان ممتازان واحد نمونه صنعت سبز كشور شد

ویروس كرونا چیست؟
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استاندار کرمان :  

مجلس با پشتوانه مردمی

 بهتر می تواند از 

منافع ملی دفاع کند 

۵۰ سالگی درگذشت 

سلیمان حییم

 »آقای لغت ایران«

متن در صفحه دوم

ریيس جمهوری:  

امیدواریم بهترین ها انتخاب شوند

که سرانجام به ایران رسید و لزوم توجه مسئوالن به بازار لوازم پزشکی و احتمال اختالل در قیمت ها؛ کرونا  روایت »کرمان امروز« از وضعیت 

کــرونا ؛ مـافـیای آن بدتر از 

وزیر بهداشت:
کانـون آلودگی کرونا 
در داخل کشور است

متن کامل در صفحه سوم

  با شیوع ویروس کرونا در ایران و تایید موارد ابتال در برخی از شهرها، بازار خرید ماسک و دستشویه های ضد ویروس هم داغ شده است. این ما مردم هستیم  که باید انصاف داشته باشیم و در این روزهای سخت به داروخانه ها 
هجوم نبریم و سعی نکنیم با خرید بی مورد و انبوه، انبار خانه هایمان را پر کنیم و عده ای را محروم سازیم و جیب مافیای کثیف این عرصه را پُرپول سازیم. البته الزم به ذکر است که مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های 

واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته است: تاکنون موردی مشکوک به کرونا در استان کرمان مشاهده نشده است و....

متن در صفحه هشتم

موفقیت شرکت گل گهر 

به کسب نشان 

درجه یک و اخذ تندیس زرین 

همایش ایمنی صنایع 

و معادن استان

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   شمار قربانیان کرونا در چین به ۲۲۳۳ تن رسید
  توضیح هواپیمایی ماهان درباره پرواز به چین

  پایان مسابقات کشتی قهرمانی استان کرمان
  کشف ۳۲۷ کیلوگرم  حشیش در راین

  سوختگی در ایران هشت برابر میانگین جهانی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« 
کرمان  از حضور مردم 

در یازدهمین انتخابات 
مجلس شورای اسالمی:

حضور 
برای 
تغییر

آگهی مزایده دهیاری سعیدی آگهی مزایده

دهیاری سعیدی باستناد مصوبه شماره 18 /ش مورخ 1398/09/05 شورای اسالمی روستای سعیدی در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 1 
قطعه زمین ذیل  از طریق مزایده عمومی )طبق ارزیابی کارشناسی دادگستری( با حدود و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
1398/12/04 لغایت 1398/12/07 و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 1398/12/09 به دهیاری سعیدی واقع در خیابان ولیعصر غربی مراجعه 

نمایند.
در ضمن دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است  و شرکت کنندگان باید به ازا هر قطعه زمین مورد تقاضای خود 5 درصد قیمت 
پایه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به شرح مبالغ امالک برابر فهرست قطعات مورد مزایده که براساس قیمت پایه و مساحت هر 
قطعه تعیین شده جز اسناد و مدارک مزایده می باشد را به صورت ضمانتنامه بانکی به انضمام سایر مدارک تحویل نمایند. بازگشایی 
پاکات در تاریخ 1398/12/10 و در محل ساختمان اداری دهیاری انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ اعالم برندگان به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به حسابی که دهیاری اعالم می نماید اقدام و در غیر این صورت 
تضمین شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد گردید بدیهی است که هزینه مربوط به چاپ آگهی در روزنامه 
های محلی و بنرهای آگهی و همچنین کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکیت عوارض و مالیات به عهده برندگان مزایده 

خواهد بود سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

به چند نفر فروشنده مجرب )خانم و آقا( 

با روابط عمومی باال و یک نفر نیروی خدماتی

 برای کار در فروشگاه پوشاک رگا نیازمندیم

نشانی: بلوار جمهوری اسالمی نبش والفجر جنوبی

تلفن تماس:09139422006

نیازمندیم

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/71/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد خرید »یک دستگاه الکتروموتور Weg« مورد نیاز خود را 
به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت فروشنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/12/17 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا 

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها
مناقصه عمومي شماره 98/64/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( موعد تحویل پاکتهای مناقصه مذکور با عنوان » تهیه مواد ضد 
حریق و اجرای پوشش ضد حریق کابلها و سیني کابلهاي کارخانه گندله سازی شماره 1 « را از روز شنبه مورخ 
98/12/03 به روز چهارشنبه مورخ 98/12/07  و در همان مکانهاي اعالم شده قبلي موکول نموده است. ضمنا 
متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند اسناد مناقصه را از سایت اینترنتي به نشاني WWW.GEG.IR دانلود 

نمایند .  سایر شرایط به قوت خود باقي مي باشد .

                                                                               مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم( 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان     متن در صفحه 7

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(  شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
متن در صفحه 3

بدین وسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن 
مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره 
که از تاریخ 98/11/20 به مدت دو سال و بازرسین به مدت یک سال به 

شرح ذیل می باشد.
1- رضا علی پور شهدادی - رئیس هیات مدیره 

2- حمید مجیدی - نایب رییس 
3- مهرداد نشاط نیا - خزانه دار 
4- مرتضی حسینی زاده - دبیر 

5- امین رضا زاده - امیر گدری - اعضاء اصلی هیات مدیره 
6- ندا نادر نژاد - محمد رضا طالبی نسب - علی البدل هیات مدیره 

7- امیرحسین علیپور شهدادی - مهدی نظریان - بازرسان اصلی 
8- حامد رضامند - غالمعباس سعید نژاد - بازرسان علی البدل 

ضمنا مطابق ماده 23 اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای 
مشترک رییس یا نایب رییس و خزانه دار معتبر خواهد بود.

رضا اسماعیلی - مدیرکل

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن  
صنفی کارفرمایی پیمانکاران

 صنعت برق استان کرمان 

مبلغ پایه )ریال(مساحت )مترمربع(کاربری موقعیت

292/500/000حدودا 65 مسکونی



دو شنبه 3 اسفند ماه 27/1398 جمادی الثانی 1441/ 22 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3160
اخبار استان

آگهی دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی همسفر جاده بوتیا 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 16162 و شناسه ملی 14008456680 جهت 

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
العاده در ساعت 10:00 صبح مورخ 98/12/14 در محل شرکت واقع در  فوق 
کرمان محله ابوذر شمالی ، خیابان خرمشهر ، کوچه خرمشهر 3 طبقه همکف 

تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
هیات مدیره شرکتدستور جلسه: انحالل شرکت

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل 
فرآورده های نفتی همسفر جاده بوتیا

رییس جمهوری اعالم کرد: خوشحالیم که یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی با رای ارزشمند مردم کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی پس از 
حضور در ستاد انتخابات کشور و انداختن رأی خود به صندوق آرا 
طی سخنانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسیار خوشحالیم 
شکوهمند  انقالب  تاریخ  در  دیگری  آفرین  افتخار  روز  امروز  که 
چیز  همه   1400 سال  در  امیدواریم  گفت:  می رسد،  ثبت  به  ما 
الکترونیکی انجام شود و مردم یک انتخابات کامال الکترونیکی را با 

تالش های وزارت کشور تجربه کنند.
همه پرسی  برای   58 سال  در  انتخابات  اولین  اینکه  بیان  با  وی 
تعیین نظام برگزار شد و پس از آن انتخابات مجلس را هم داشتیم، 

اظهار کرد: امروز چهل سال از آن روز می گذرد و ما مانند مجلس 
اول آماده هستیم که برای مجلس یازدهم رای دهیم و به خوبی 
علی رغم همه مشکالت و جنگ و دیگر مسائل انتخابات درست 
در زمان خودش انجام شد و این حساسیت در دیدگاه امام بزرگوار 

ما برای انجام انتخابات وجود داشته است.
دوره  یازدهمین  که  خوشحالیم  کرد:  تاکید  جمهوری  رییس 
آغاز  را  خود  کار  مردم  ارزشمند  رای  با  اسالمی  شورای  مجلس 
خواهد کرد. امیدواریم بهترین ها انتخاب شوند و مجلسی قوی و 
قدرتمند شکل گیرد که هم قوانین را به موقع تصویب کند و هم 
به مشکالت مردم به خوبی رسیدگی کند و هم ارتباط خوبی با 

سایر قوا داشته باشد.

عظیم  پشتوانه  با  که  مجلسی  گفت:  کرمان  استاندار 
مجامع  در  ملی  منافع  از  می تواند  بهتر  باشد  مردمی 
بین المللی دفاع کند و مردم به این مهم توجه دارند 
و  امکانات  لحاظ  به  و شرایط  رای می دهند  لذا همه 
مختلف  های  گروه  از  نامزدهایی  وجود  و  تمهیدات 

فراهم است.
به گزارش ایرنا، محمدجواد فدائی روز جمعه در ستاد 
شرایط  در  انتخابات  افزود:  کرمان  استان  انتخابات 

مناسب و خوب در کرمان آغاز شد و با همکاری دست 
اندرکاران این فرایند به خوبی به پایان می رسد. وی 
اظهار کرد: از 190 نفر داوطلب مجلس شورای اسالمی 
انتخابات حضور  نامزد در  در استان کرمان اکنون 8۷ 
دارند که تقریبا از همه سالیق و گرایش ها نامزد وجود 
استاندار  است.  رقابتی  کامال  دور  این  انتخابات  و  دارد 
و  قانون گذاری  اهمیت  به  مردم  اینکه  بیان  با  کرمان 
جایگاه مجلس توجه و اشراف دارند تصریح کرد: نظام 

مقننه  قوای  به  دیگر  قوای  و  تشکیل شده  قوه  از سه 
وابسته هستند و طبق فرمایش امام راحل )ره( مجلس 
در راس همه امور است و مجلس می تواند باعث شود 
دو قوه دیگر بهتر عمل کنند و عملکرد بهتری داشته 
دارند  توجه  نکته  این  به  مردم  داد:  ادامه  وی  باشند. 
انتخابات  بهتری در  باعث می شود حضور  این مهم  و 
بازتاب ملی و جهانی دارد  این حضور  و  باشند  داشته 
و اعالم پیشتیبانی از نظام و انقالب است و  از طرف 

دیگر تعداد آرا بیشتر، پشتوانه بهتر و قوی تری برای 
مجلس است. فدائی گفت: 2 میلیون 165 هزار و 991 
فرد واجد شرایط  رای دادن در کرمان هستند که از 
این تعداد یک میلیون و 96 هزار و 130 نفر مرد و یک 
میلیون و 69 هزار و 861 نفر را زنان تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: میانگین سنی نامزدها 41 سال است 
تاکنون گزارش نگران کننده ای نداشته ایم و کارها در 

روال عادی در حال انجام است.

رییس جمهوری:  

امیدواریم بهترین ها انتخاب شوند

استاندار کرمان :  

مجلس با پشتوانه مردمی بهتر می تواند از منافع ملی دفاع کند  

خبر
 شهردار کرمان:

تالش کنیم کرمان، پایتخت 
کتاب ایران شود

پایتخت  عنوان  به  کرمان  انتخاب شهر  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
کتاب ایران، برضرورت ایجاد ساختار اجرایی برای این مهم تاکید کرد.

به گزارش کرمان شهرآنالین، سیدمهران عالم زاده در نشست هم اندیشی که 
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، معاون فرهنگی اجتماعی 
شهردار و مشاور حوزه فرهنگی شهردار، برای انتخاب شهر کرمان به عنوان 
انتخاب شهر  تأکید کرد:  برگزار شد،  ایران در سال 1400  کتاب  پایتخت 
کرمان به عنوان پایتخت کتاب ایران، مستلزم ایجاد ساختار اجرایی و انتخاب 

فردی مسئول است تا پیگیری های الزم را انجام دهد.
و  دانست  مهم  را  موضوع  این  پیگیری  برای  کافی  اعتبارات  تخصیص  وی 
گفت: اختصاص بودجه و ایجاد دبیرخانه ای برای این منظور، باید در اولویت 

قرارگیرد.
شهردار کرمان بر تعامل و همکاری شهرداری کرمان و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان، به منظور انتخاب شهر کرمان به عنوان پایتخت کتاب 

ایران در سال 1400 تأکید کرد.
جامعه  در  کتاب خوانی  فرهنگ  ترویج  بر  تأکید  ضمن  هم چنین  عالم زاده 
گفت: فرهنگ کتاب خوانی باید از کودکی و در مدرسه ها و مهدهای کودک 

ترویج داده شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان نیز در این نشست با بیان 
ایران،  کتاب  پایتخت  انتخاب  برای  شهر   1۷1 حدود   ،98 سال  در  این که 
ثبت نام کردند، گفت: در مرحله ی نخست، 3۷ شهر انتخاب شدند و در ادامه، 
شهرهای اوز، بم، ری، رفسنجان و شیراز به مرحله ی نیم نهایی رسیدند که 
درنهایت شهر شیراز، به عنوان پایتخت کتاب ایران در سال 99 معرفی شد.

محمدرضا علی زاده یکی از ارکان انتخاب شهر پایتخت کتاب ایران را شهردار 
آن شهر دانست و گفت: امسال باید با کمک و همراهی شهرداری کرمان، 
نهایی  تا  شهر کرمان جزو پنج شهر مرحله ی  برنامه ریزی شود  به گونه ای 

انتخاب پایتخت کتاب ایران باشد.
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
هم در این نشست با اشاره به این که در ششمین برنامه از انتخاب پایتخت 
ترویج  در  خالق  شهرهای  به عنوان  بم  و  رفسنجان  شهرهای  ایران،  کتاب 
کتاب و کتابخوانی معرفی شدند، گفت: شهر کرمان نیز با توجه به طرح ها و 
برنامه هایی که در سال های گذشته داشته، می تواند وارد رقابت اصلی شود.

حسین زاده هم چنین در خصوص نحوه ی انتخاب پایتخت کتاب ایران گفت: 
اجرای برنامه های اثربخش و خالق، حضور مفاخر و هنرمندان، استفاده از 
انتخاب  اصول  ازجمله  اثرگذار،  طرح های  اجرای  و  غیردولتی  ظرفیت های 

شهر پایتخت کتاب ایران است.
کتاب  جهانی  پایتخت  از  ایران،  کتاب  پایتخت  طرح  است؛  ذکر  به  الزم 
ایران  فرهنگی  فعالیت  با  اجرایی،  ساختار  نظر  از  اما  شده ،  الگوبرداری 

هم خوانی زیادی پیدا کرده  است.

براي پنجمین سال؛

سیمان ممتازان واحد نمونه صنعت سبز 
کشور شد

ممتازان  سیمان  شرکت 
و  بیست  در  کرمان 
ملی  همایش  یکمین 
و  صنعتی  واحدهای 
عنوان  به  سبز،  خدماتی 
کشور  سبز  صنعت 

معرفي شد.
با  که  همایش  این  در 
وزیر  زنگه  بیژن  حضور 
کالنتری  عیسی  و  نفت 
جمهوری  رییس  معاون 
و رییس سازمان حفاظت 
محیط  زیست همراه بود، 
ارزیابی  دفتر  کل  مدیر 
سازمان  محیطی  زیست 
محیط  زیست  حفاظت 
کشور گفت: این همایش 
رویکرد  ایجاد  هدف  با 
بین  محیطی  زیست 
و  محیط زیست  فعاالن 

واحدهای  بین المللی  فعالیت های  برای  می تواند  و  می شود  برگزار  صنعت 
صنایع سبز برگزیده نیز بسیار مفید باشد.

بتواند  که  است  مهم  زماني  اقتصادی  توسعه  کرد:  تاکید  حمید جاللوندی 
فدای  محیط زیست  که  نباشد  اینگونه  و  بیفتد  اتفاق  آلودگی ها  کاهش  با 

توسعه شود.
پایش  ایجاد سیستم  زیست محیطی،  استانداردهای  رعایت  داد:  ادامه  وی 
لحظه ای، ایمنی بهداشت و محیط زیست، استقرار نظام مدیریت سبز و عدم 
حضور در فهرست صنایع آالینده، برخی از شاخص هاي انتخاب صنایع سبز 
است. جاللوندی گفت: در این همایش از ۷۷ واحد سبز، شامل 56 واحد 

صنعتی و 21 واحد خدماتی تجلیل شد.
الزم به ذکر است شرکت سیمان ممتازان کرمان با رعایت معیارها و الزامات 
استانداردهاي محیط زیست، بهینه سازي مصرف انرژي و در اختیار گرفتن 
تکنولوژي پیشرفته و سازگار با محیط زیست، اهتمام ویژه اي در قبال حفظ 
منابع و سرمایه هاي طبیعي و توسعه محیط زیست داشته که باعث شده 
است تا کنون پنج سال به عنوان واحد برگزیده صنعت سبز کشور معرفی 

شود.

کرونا  به  ابتال  مورد  پنج  تایید  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
ویروس در کشور، گفت: کانون آلودگی کرونا در داخل کشور 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، در یازدهمین نشست 
افزود:  پزشکی،  گروه  علمی  انجمن های  مجمع  کارشناسی 
بر اساس پروتکل سازمان جهانی بهداشت، باید مواردی که 
با افراد آلوده تماس داشته اند،  از جاهای آلوده می آیند یا 

دنبال شود.
وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر در شرایط پیک 

آنفلوانزای نوع B در کشور هستیم و ما را گرفتار کرده است، 
ادامه داد: کرونا ویروس، پدیده ای است که می تواند برای ما 

زحمت ایجاد کند.
وزیر بهداشت با اشاره به افراد مبتال به کرونا ویروس، گفت: 
بررسی ها نشان داده است که این افراد هیچ سفری به خارج 
از کشور نداشته اند. بنابراین، باید گفت که کانون آلودگی در 

داخل کشور شکل گرفته است.
نمکی از جامعه پزشکی درخواست کرد با همکاری همدیگر 
در سراسر کشور، کرونا ویروس را مثل آنفلوانزا، جمع کنیم.

فرماندار کرمان رعایت حق الناس برای صیانت از رای مردم را یکی 
گفت:  و  دانست  شهرستان  در  انتخابات  ستاد  وظیفه  مهمترین  از 

اصل قانونمداری و بی طرفی و امانتداری را دنبال می کنیم.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جمع  در  اسفندماه  دوم  کرمان  فرماندار  بابایی،  علی  کرمان  از 
گفت:  راور  و  کرمان  انتخابیه  حوزه  انتخابات  ستاد  در  خبرنگاران 
وزارت  سوی  از  شده  تعیین  زمان بندی  براساس  انتخابات  فرآیند 
نهایی  انجام شده و بخش  راور  و  انتخابیه کرمان  کشور، در حوزه 

آن امروز است.
او از وجود 432 شعبه اخذ رای در سطح شهرستان کرمان خبر داد 
و افزود: امسال تعداد شعب اخذ رای نسبت به سنوات گذشته 8 و 
نیم درصد افزایش یافته است و توزیع شعب نیز متناسب با جمعیت 

شهرستان تعیین شده ضمن آنکه در برخی مناطق از جمله منطقه 
ساختمان های مسکن مهر، شعب جدیدی اضافه شده است.

فرماندار شهرستان کرمان با بیان اینکه در انتخابات یازدهمین دوره 
انتظامی،  نیرو های  قالب  در  نفر  هزار   10 اسالمی  شورای  مجلس 
نقش  ایفای   ... و  نظارتی  و  بازرسی  نیرو های  ارگان ها،  و  ادارات 
می کنند، تصریح کرد: از شعب اخذ رای در سطح شهرستان کرمان 
بازدید های داشتیم تا از لحاظ آراستگی و شبکه های ارتباطی بررسی 
شدند و همچنین به عوامل اجرایی در شعب نیز آموزش های الزم 

داده شده است.
او از رقابت 31 نفر در حوزه انتخابیه کرمان و راور برای 2 کرسی 
نفر در شهرستان  ادامه داد: 511 هزار و 389  و  مجلس خبر داد 
کرمان واجد شرایط رای دادن هستند که حدود 258 هزار نفر آن ها 

مرد و حدود 253 هزار نفر آن ها زن هستند.
او کرمان را پایتخت مقاومت ایران اعالم کرد و افزود: برای انتخابات 
امسال ابتکار عملی در گلزار شهدای کرمان به عنوان پایتخت مقاومت 
مقاومت ایران انجام دادیم و دو شعبه اخذ رای در محل گلزار شهدا 
مستقر کردیم تا تجدید میثاقی بین مردم و نظام جمهوری اسالمی 
با آرمان های شهیدان به ویژه سردار جبهه مقاومت، شهید سلیمانی، 
ایجاد شود و مردم با حضور گسترده در پای صندوق های رای این 

پیام که حافظ خون شهدا را به جهان مخابره کنند.
او عنوان کرد: حضور جوانان و سالمندان در این انتخابات نشان از 
پایبندی مردم به نظام مقدس جمهوری اسالمی دارند و امیدواریم 
کرمان  شهرستان  مردم  خوب  مشارکت  شاهد  انتخابات  پایان  تا 

باشیم و منتخبین خوبی را راهی مجلس کنند.

وزیر بهداشت

کانون آلودگی کرونا در داخل کشور است

فرماندار کرمان : 
صیانت از رای مردم از مهمترین وظایف ستاد انتخابات است

موفقیت شرکت گل گهر به کسب نشان 
درجه یک و اخذ تندیس زرین همایش ایمنی صنایع و معادن استان

همایش اعطا نشان ایمنی صنایع و معادن استان کرمان در محل سالن همایش های دانشگاه زغال سنگ کرمان و با حضور معاون اقتصادی استاندار کرمان، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار برگزار شد. در این همایش که با حضور شرکت های گل گهر، مس سرچشمه، مس شهربابک، 
توسعه آهن و فوالد گل گهر، گهر زمین، فوالد سیرجان ایرانیان، الستیک بارز و... برگزار شد، تمامی شرکت ها توسط کمیته ای متشکل از بازرسین کار استان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد ممیزی قرار 

گرفتند که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این همایش موفق به کسب نشان درجه یک و اخذ تندیس زرین ایمنی شد.

رییس هیات بازرسی انتخابات استان کرمان : 

شرکت ۷۰ نفر باالی ۹۵ سال سن،
 در انتخابات استان کرمان

رییس هیات بازرسی انتخابات استان کرمان گفت: تاکنون نزدیک 
به 140 هزار نفر در استان کرمان رای خود را به صندوق انداخته 
اند و تا این لحظه ۷0 نفر باالی 95 سال در انتخابات شرکت کرده 

اند.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استان  انتخابات  بازرسی  هیات  رییس  دهقان،  محمدعلی  کرمان 
کرمان جمعه دوم اسفندماه در جلسه ستاد انتخابات استان کرمان 
گفت: روند انتخابات در استان کرمان خوب پیش رفت و 99 درصد 
صندوق ها آغاز به کار کردند و یک درصد صندوق ها آفالین بوده که 
اطالعات آن ها در سایت انتخابات باال نمی آید، اما در حال فعالیت 

بودند.
او با بیان اینکه تاکنون نزدیک به 140 هزار نفر در استان کرمان 
رای خود را به صندوق انداخته اند و تا این لحظه ۷0 نفر باالی 95 
سال در انتخابات شرکت کرده اند تصریح کرد: از کسانی که رای 

داده اند، تاکنون 8 هزارنفرشان زیر 25 سال بوده اند.

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري کرمان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های ذیل به شرح ذکر شده ، از محل اعتبارات داخلی با پرداخت 40درصد نقد و مابقی 
بصورت تهاتر با زمین و پروانه ساختمانی  از طریق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران تائید صالحیت شده و دارای   
حد اقل رتبه 4  در رشته راه و ترابری ، دعوت بعمل مي آید ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ 98/12/3  
لغایت 98/12/14و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 98/12/20 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، میدان شورا 
ساختمان جدید  مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ ذیل را به عنوان 
ضمانت شرکت در مناقصه بشرح ذکر شده در اسناد مناقصه به همراه سایر مدارک تحویل نمایند بازگشایي پاکتها در تاریخ 98/12/21  انجام 
می شود و در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود ضمانت نامه ایشان  به نفع شهرداری ضبط خواهد شدالزم بذکر است به 
این مناقصه هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي بعهده برندگان  مناقصه میباشد و سایر اطالعات و 

جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.   4003م/الف
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 عمومي آگهي مناقصه                                                          
 درصد نقدد40پرداخت با  داخلیاز محل اعتبارات  ،هاي ذیل به شرح ذكر شده اجراي پروژه جهت  كرمان در نظر دارد شهرداري

پیمانکداران تاییدد از كلیده نمایدد  ذد ا اقدام  مناقصه عمومی برگزاري از طریق  ن و پروانه ساختمانیو مابقی بصورت تهاتر با زمی
 بدراي ضمن معرفدی كتبدی نمایندده خدود دعوت بعمل می آید،  و ترابري در رشته راه  4حد اقل رتبه   و داراي صالحیت شده 

مددیریت امدور  بده 20/12/98تداری  تدا  تسدلی  پیندنهاداتجهدت  و14/12/98ذغایدت   3/12/98تداری   خرید اسناد مناقصه از
در رد یدا قبدو   شدهرداريضدمن  در مراجعه نمایندد  میدان شورا ساختمان جدید كرمان ، به آدرس   قراردادهاي شهرداري مركز

 ر اسناد مناقصهبنرح ذكر شده د مناقصه ضمانت شركت در به عنوانمباذغ ذیل را  كنندگان بایدشركت  و پیننهادات مختار است
ه حاضدر بده مناقص هو در صورتیکه برند می شود انجام  21/12/98 در تاری بازگنایی پاكتها  تحویل نماینده همراه سایر مدارک ب

الزم ب كر است به این مناقصه هیچگونه پدی  پرداختدی ضبط خواهد شد شهردارينفع  به  اینان د ضمانت نامهانعقاد قرارداد ننو
سایر اطالعات و جزییدات در اسدناد مناقصده  میباشد و مناقصه گان عهده برندبدیهی است كه هزینه چاپ آگهی ب تعلق نمی گیرد 
   مندرج است 
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 مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ردیف
 )ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در  مدت
 )ریال(مناقصه

 000/000/500/15 ماه5 865/117/214/309 آسفالت  ناحیه یک  1
 000/000/750/9  ماه5 201/533/925/194 آسفالت ناحیه دو  2
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت های 
گاه و بی گاه

بی خبری 
دوستان  از  یکی  شدم.  وارد  جایی  به  دست  به  همراه  تلفن 
جلویم آمد و پس از حال و احوال گفت: دیدی چی برایت 
نوشتم! و تلفنم را نشان داد و بعد از آن چند کلمه گفت که 
هیچ از حرفهای او نفهمیدم... هاج و واج او را نگاه کردم و 
برای آنکه او نفهمد لبخند بر لب سری به عالمت تایید تکان 
دادم. از او که جدا شدم راه خانه را پیش گرفتم و سراسیمه 
ها  بچه  خواستم  خدا  از  دل  در  و  رساندم  خانه  به  را  خود 
باشند تا من ماجرا را برای آنها بگویم و آنها معمای حرفهای 
دوستم و تلفن همراه را حل کنند. به خانه که رسیدم دخترم 
به پیشوازم آمد. من هم بدون درنگ داستان را از اول تا آخر 
گفتم. او هم گوشی اش را آورد و بعد چندبار دکمه آن را زد 
و مرا به دنیای دیگری برد؛ دنیایی پر از عشق، صفا، محبت و 
بزرگواری و در این هنگام تازه باخبر شدم با این همه ادعای 

عاشقی در دنیای عاشق ها، ذره ای هم نیستم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

ساز عشق
توانیم  می  آن  با  که  راهی  مهمترین 
قرار  تاثیر  تحت  را  دیگران  عملکرد 
انرژی  افراد  به  زیرا  است.  تشویق  دهیم 
داده و عزم آنها را برای شکوفایی بیشتر 

جزم می کند به طور ساده در تنش های روزانه دیده اید 
که افراد با زخم زبان و شکایت از یکدیگر می خواهند 
برعکس  که روحیه ی همدیگر را تضعیف کنند. دقیقا 
توهین، تعریف و تمجید اگر که حساب شده و عاقالنه 
به حرکت  ایجاد می کند که منجر  نیرویی خاص  باشد 
های تازه خواهد شد اما اگر تعاریف موجب خودستایی 
شود جوابی معکوس خواهد داشت چرا که خودشیفتگی 
رها  ناخدا  دست  از  کشتی  سکان  که  شود  می  موجب 
شود لذا در تنبیه و تشویق نیز رعایت تعادل از ملزومات 
تحقیر  یا  تعریف  به  رسیدن  برای  که  هایی  است. شرط 
می گذاریم گاهی افراد را به نقطه ی اوج عملکردشان 
رسانده و گاهی با ایجاد اضطراب در آنها عملکرد را تا 
حد زیادی پایین می آورد. ایراد ندارد که یک معلم بچه 
زمانی است  بستنی خوردن کند مشکل  به  را دعوت  ها 
بداند  آموز  دانش  خوب  رفتار  به  مشروط  را  بستنی  که 
زیرا بچه ها شرطی شده و همیشه در جواب کارهایشان 
به  را  دیگران  آرامش  شاید  داشت که  توقعاتی خواهند 
هم بریزد. محبت و انرژی مورد نیاز برای زندگی را نباید 
به شکل شرطی در اختیار همدیگر بگذاریم که لطفی در 

برنخواهد داشت.
در دست هایت جا ندارد ساز عشقت 

در زندگی همتا ندارد ساز عشقت 
باید خودت دستت به زانوی زمستان 

برخیزی و نجوا ندارد ساز عشقت

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از وضعیت کرونا که سرانجام به ایران رسید و لزوم توجه مسئوالن به بازار لوازم پزشکی و احتمال اختالل در قیمت ها؛

بدتر از کــرونا ؛ مـافـیای آن
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

سرانجام کرونا به ایران رسید
سرانجام کرونا به ایران رسید. این ویروس در بدو ورود 
به ایران جان دو قمی را گرفت و خدا می داند که وضعیت 
شیوع این بیماری در ایران چگونه خواهد بود!؟ خطری که 
سالمت و جان همه را تهدید خواهد کرد. این روزها وظایف 
مسئوالن بیش از گذشته شده است و صداقت در اطالع 
رسانی و پوشش دهی اخبار در این  باره تنها موردی است 
که در وحله اول مردم از مسئوالن انتظار دارند. شهر به 
شهر و استان به استان باید اخبار و گزارش های مربوطه 
برای اطالع رسانی سریع و آگاهی بخشی دقیق در اختیار 
مردم قرار بگیرد. هنوز بسیاری از هموطنان خطر کرونا و 

شیوع آن درکشورمان  را جدی نگرفته اند.
انصاف داشته باشیم

از سوی دیگر با شیوع ویروس کرونا در ایران و تایید 
ماسک هم  بازار خرید  از شهرها،  برخی  در  ابتال  موارد 
انصاف  باید  که  هستیم   مردم  ما  این  است.  شده  داغ 
داشته باشیم و در این روزها به داروخانه ها هجوم نبریم 
و سعی نکنیم  با خرید انبوه ماسک، انبار خانه هایمان 
را از ماسک پر کنیم. خرید یک یا دوبسته ماسک کفایت 
مردم  نیاز  مورد  بهداشتی  اقالم  بازار  بیهوده  کند.  می 
همچون ماسک، ژل های بهداشتی و ضد عفونی کننده 
تبدیل  بازار سیاه  به  را  بار مصرف  ودستکش های یک 
برخورد  انصافی  بی  با  باره  این  در  بخواهیم  اگر  نکنیم. 

کنیم عواقب آن یقه خودمان را می گیرد.
در ادامه این نوشتار به سخنان مدیر گروه پیشگیری 
و مبارزه با بیماری های واگیر دار دانشگاه علوم پزشکی 
روی خروجی خبرگزاری  بر  که  اشاره می شود  کرمان 

ایسنا قرار گرفته است.
آمادگی استان در مواجه با کرونا

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیردار 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به این سوال که 
گفته می شود دو مورد مشکوک به کرونا ویروس جدید 
خبر صحت  این  آیا  شده اند،  بستری  کرمان  استان  در 
ابتالء به  دارد؟ گفت: خیر. تاکنون موردی مشکوک به 
نشده  مشاهده  کرمان  استان  در  جدید  ویروس  کرونا 

است.
در  کرمان  استان  آمادگی  میزان  از  شفیعی"  "مهدی 
خصوص مواجه با کروناویروس گفت و اظهار کرد: باتوجه 
به اینکه هر ساله در استان کرمان با بیماری های تنفسی 
بیمارستان های  لذا  هستیم،  درگیر  آنفلوآنزا  مخصوصا 
سطح استان از شهریورماه آمادگی الزم برای مواجهه با 
بیماری های تنفسی را دارند و چون کروناویروس نیز یک 
بیماری تنفسی است بنابراین در استان کرمان در زمینه 

تجهیزات و امکانات مشکل خاصی نداریم.
با کرونا را همانند  اقدامات پیشگیری و مقابله ای  وی 
بیماری آنفلوآنزا دانست و گفت: از لحظه ای که بیماری 
هشدار  و  کرد  پیدا  شیوع  چین  در  ویروس  کرونا 
سازمان جهانی بهداشت در خصوص اورژانس اضطراری 
بین المللی اعالم شد، ما جلسات متعددی در استانداری 
و دانشگاه های علوم پزشکی سطح استان داشتیم و همه 

بیمارستان های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی در کلیه 
بیماری های  اگر  تا  دارند  کامل  آمادگی  استان  نقاط 
احتمالی تنفسی افزایش یافت، بتوانند پذیرش و اقدامات 

اولیه را انجام دهند.
بیمارستان  در  ایزوله  های  اتاق  کردن  آماده 

افضلی پور
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیردار 
افضلی پور  بیمارستان  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اعالم  کرمان  در  بیماری  این  مرجع  بیمارستان  را 
و  کامل  امکانات  افضلی پور  بیمارستان  افزود:  و  کرد 
این  برای  جهانی  بهداشت  سازمان  استانداردهای 
این  ایزوله  اتاق های  اکنون  هم  و  دارد  را  بیماری  نوع 
بیمارستان  آنکه  ضمن  هستند  به کار  آماده  بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( شهر کرمان نیز آمادگی کامل در این 

خصوص را دارد.
به اندازه کافی ماسک موجود است

های  بیمارستان  پرسنل  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
ماه گذشته  نیم  و  از یک  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
را  بیماری  نوع  این  خصوص  در  الزم  آموزش های 
فراگرفته اند، تصریح کرد: در استان کرمان مواد مصرفی 

و ملزومات اولیه مورد نیاز بیمارستان ها همچون ماسک، 
داروهای اولیه، حفاظت فردی و ... به اندازه کافی وجود 
استان  سطح  در  رابطه  این  در  کمبودی  هیچ  و  دارد 

نداریم.
شفیعی عنوان کرد: تاکنون در هیچ یک از کشورهای 
دنیا برای مبارزه با این نوع بیماری داروی خاصی ساخته 
نشده و بیشتر اقدامات صورت گرفته در مبارزه با این نوع 
بیماری بحث های نگهدارنده و مراقبتی است، بنابراین 
بحث نگرانی کمبود دارو در مواجهه با این نوع بیماری 
معنا ندارد و اگر درصد ناچیزی از ابتال به این بیماری 

در کشور نیز رخ دهد بیمارستان ها آمادگی الزم دارند.
مورد مشکوکی در استان مشاهده نشده است

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود دو مورد 
کرمان  استان  در  جدید  ویروس  کرونا  به  مشکوک 
این خبر صحت دارد؟ گفت: خیر.  آیا  بستری شده اند، 
تاکنون موردی مشکوک به ابتالء به کرونا ویروس جدید 
در استان کرمان مشاهده نشده است و فقط دو مورد در 
شهر قم داشتیم. به دلیل شباهت این بیماری با آنفلوآنزا 
مشکوک  افراد  در  بیماری  نوع  این  به  پزشکان  برخی 
می شوند اما تا آزمایش گرفته نشود و آزمایشات اولیه 

و  نمی کنیم  اعالم  مشکوک  را  مورد  ما  نشوند،  مثبت 
بیمار  از  تکمیلی  آزمایشات  باشد  مشکوک  موردی  اگر 
به  مبتال  بیمار  که  شود  مشخص  تا  شد  خواهد  گرفته 

کروناویروس هست یا خیر.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیردار 
و  روزها  در  داد:  ادامه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
هفته های گذشته بستری بیماران تنفسی داشته ایم که 
عمدتا بیماران آنفلوآنزایی و برخی نیز بیماران ویروسی 
هستند که در این فصل شایعه است اما چون این روزها 
حساسیت باال رفته و مواردی نیز در قم به این بیماری 
اند اما در  اند، پزشکان بیشتر حساس شده  ابتالء شده 
مجموع موردی مبتالء به کرونا ویروس در استان کرمان 
تا کنون حتی برای نمونه گیری و بررسی های اولیه نیز 

نداشته ایم.
هر  درمان  و  بهداشت  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
موردی و در هر منطقه ای که مبتالء به این ویروس را 
عمدتا  افزود:  کرد،  خواهد  اعالم  بالفاصله  باشد،  داشته 
وزارت  لذا  می شود  انجام  تهران  در  آزمایشات  تاییدیه 
عموم  به  را  مورد  و  مطلع  دانشگاه ها  از  زودتر  بهداشت 

مردم اطالع رسانی خواهد کرد.
این  آزمایشات  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  شفیعی 
نوع بیماری در استان کرمان انجام می شود یا امکاناتش 
بیماری  این  آزمایش  چون  کرد:  بیان  ندارد؟  وجود 
محدود بوده لذا فقط آزمایشگاه های مرجع در تهران این 
کار را انجام می دهند اما اکنون که مورد مثبت به کرونا 
ویروس در کشور گزارش شده بنابراین وزارت بهداشت و 
درمان امروز تمهیداتی اندیشیده که از هفته آینده اکثر 
استان های بزرگ دسترسی به آزمایش اولیه این بیماری 
را پیدا کنند و امکانات آزمایشگاهی و آموزش به پرسنل 
آزمایشگاهی داده شود تا تایید اولیه در استان ها انجام 

شود و تایید نهایی در تهران صورت گیرد.
و  در سطح جهان  بیماری  این  به شیوع  اشاره  با  وی 
باید  کرد:  اظهار  بهداشت،  جهانی  سازمان  هشدارهای 
از  جلوگیری  های  راه  خصوص  در  که  آموزش های 
را  بود  کرمان مطرح  استان  و  در سطح کشور  آنفلوآنزا 
تقویت می کنیم. مردم باید شستشوی مکرر دست ها قبل 
مصرف هر نوع ماده غذایی را رعایت کنند و اگر احساس 

سرماخوردگی کردند حتما به پزشک مراجعه کنند.
استفاده از ماسک  برای عموم مردم توصیه نمی 

شود
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیردار 
از  استفاده  کرد:  اعالم  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
افراد  ماسک برای عموم مردم توصیه نمی کنیم و فقط 
که عالیم سرفه و عطسه دارند استفاده کنند همچنین 
افراد سالمند که بیماری زمینه ای همچون دیابت و چاقی 

را دارند باید مسایل بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.
سخن آخر

ویروس  این  بیشتر  شیوع  از  پیشگیری  در  مهم  نکته 
این است که از ددست دادن و روبوسی کردن با دیگران 
یا  و  ترها  بزرگ  به  احترامی  بی  این  کنیم.  خودداری 
هشدارهای  و  ویروس  این  خطرات  نیست.  دوستانمان 

مربوط به آن را جدی بگیریم.

    با شیوع ویروس کرونا در ایران و تایید موراد ابتال در برخی از شهرها، بازار خرید 
ماسک و دستشویه های ضد ویروس هم داغ شده است. این ما مردم هستیم  که باید 
انصاف داشته باشیم و در این روزهای سخت به داروخانه ها هجوم نبریم و سعی نکنیم 
با خرید بی مورد و انبوه، انبار خانه هایمان را پر کنیم و عده ای را محروم سازیم و جیب 
مافیای کثیف این عرصه را پُرپول سازیم. البته الزم به ذکر است که مدیر گروه پیشگیری 
و مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته است: تاکنون موردی 

مشکوک به کرونا در استان کرمان مشاهده نشده است و....

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد دو قطعه زمین 
واقع در کرمان: بلوار پزشــک را به صورت نقدی با شرایط خاص به فروش برساند.  
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته 
به آدرس: کرمان ـ خیابان ســپه ـ نبش ســپه یک مراجعه و یا با شــماره تلفن 

32261296- 034 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

ویروس کرونا چیست؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز

ویروس تازه ای در منطقه ای از چین شیوع پیدا کرده که تا کنون جان  
این کشور خواسته اند به  از مردم  بسیاری را گرفته است. مقامات چین 
شهر ووهان، محل انتشار این ویروس، سفر نکنند و به ساکنان شهر هم 

توصیه کرده اند در شهر بمانند.
درباره ویروس جدید چه می دانیم؟

این ویروس در آزمایشگاه های  به  از بیماران مبتال  تعداد زیادی نمونه 
چین و سازمان جهانی بهداشت بررسی شده و متخصصان این ویروس را 

از خانواده "ویروس Corona" شناخته اند.
تاکنون 6 نمونه از این ویروس کشف شده بود و با مورد اخیر تعداد آن 

به هفت می رسد.
کرونا ؛ از عالئم تا پیشگیری و خواندنی هایی درباره آن

ویروس  از  که  ویروس هاست  از  بزرگی  خانواده  جزو  ویروس  نوع  این 
سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل می شود.

سارس در سال 2002 در چین باعث ابتالی بیش از هشت هزار نفر و 
مرگ ۷۷4 نفر از آنها در جهان شد.

تحقیقات نشان می دهد که کدهای ژنتیکی این ویروس نزدیکی زیادی 
به ویروس سارس دارد.

عالئم ویروس جدید
در معمولی ترین حالت این ویروس باعث سرماخوردگی می شود اما در 

مواردی باعث سندروم حاد تنفسی یا همان "سارس" می شود.

نشانه های ابتال به این ویروس در انسان تب، سرفه، نفس نفس زدن و 
تنگی نفس است.

ویروس در گربه ها، سگ ها و حیوانات دیگر
عفونت های  باعث  و  بگیرند  را  ویروس  این  می توانند  اهلی  حیوانات 
بیماری های  به  منجر  می توانند  ویروس ها  اوقات  بعضی  شوند.  شدید 
باعث  فرد می تواند  براساس یک مطالعه در سال 2011،  کشنده شوند. 
بروز پریتونیت عفونی حفره ای در گربه ها شود و چیزی به نام "ویروس 

پاتروپیک سگ" می تواند گربه ها و سگ ها را آلوده کند.
طبق این مطالعه، گربه ها می توانند SARS را بگیرند، اما هیچ یک از 
گربه های آلوده عالئمی دال بر این بیماری را نشان نمی دهند. این ویروس 

گربه معموالً بدون عالمت است، اما می تواند باعث اسهال خفیف شود.
 ویروس از کجا آمده است؟

ویروس های تازه ای که کشف شده اند، معموال از حیوان به انسان منتقل 
شده اند.

در  بود،  شده  همه گیر  گذشته  در  که  کرونا  ویروس های  منشا  مثال 
حیوانات بود.

ویروس سارس اول در خفاش شروع شد و بعد به گربه های ولگرد منتقل 
شد و بعد هم به انسان رسید.

همه آن چه باید درباره ویروس کرونا و مقابله با آن بدانیم
مرگ  در خاورمیانه موجب  ویروس مرس  که  کنون  تا  از سال 2014 

۸۵۸ نفر از 2494 بیمار مبتال شد، از شتر به انسان رسیده بود.
محل انتقال این ویروس بازار غذای دریایی در شهر ووهان اعالم شده 
است، با اینکه پستانداران دریایی مانند نهنگ سفید می توانند ناقل این 
ویروس باشند اما احتمال اینکه این ویروس از حیوانات زنده دیگر این 

بازار مثل مرغ، خفاش، خرگوش و مار منتقل شده باشد بیشتر است.
 سرایت ویروس بین انسان ها چقدر آسان است؟

در همان ابتدای ماه دسامبر سال گذشته میالدی که این ویروس در 
انسان شناسایی شد، مقامات چینی گفتند این ویروس از انسان به انسان 
منتقل نمی شود. اما در حال حاضر مواردی از انتقال این ویروس از انسان 

به انسان، شناسایی شده است.
پیتر هوربی، استاد از دانشگاه آکسفورد، می گوید: " واضح است که این 

بیماری از انسان به انسان منتقل می شود. اما سوال حیاتی این است که 
چقدر انتقال آن آسان است."

ویروس سارس را انسان ها به هم می دهند اما ویروس مرس به سختی از 
انسان به انسان منتقل می شود و تنها از راه تماس مستقیم.

ویروس جدید موجب عفونت ریه می شود و با سرفه و عطسه همراه است 
و احتماال از همین راه هم سرایت می کند.

این  برابر  در  افراد  کدام  که  است  مهم  بسیار  هم  موضوع  این  کشف 
ویروس آسیب پذیرتر هستند.

انتقال،  از  بعد  دوره ای  چه  در  ویروس  این  که  نیست  مشخص  هنوز 
که  هنگامی  یا  بدن  در  آن  عالئم  بروز  از  قبل  می شود،  عفونت  موجب 

عالئمش در بدن شدید شد.
 آیا احتمال دارد که Corona جهش پیدا کند؟

چه  به  اینکه  اما  هستند.  جهش  و  تغییر  حال  در  همیشه  ویروس ها 
صورتی تغییر می کنند ناشناخته است.

به گونه دیگری منتقل  از گونه  حیوانی  خانواده ویروس کرونا همیشه 
شده است. این ویروس برای انتقال آسان تر ممکن است تکامل پیدا کند 
و موجب بیماری  سخت تری شود. دانشمندان در حال تحقیق درباره این 

موضوع هستند.  
 ویروس چطور متوقف می شود؟

از  راه جلوگیری  تنها  بنابراین  ندارد.  وجود  ویروس  این  برای  واکسنی 
سرایت آن تشخیص زودهنگام و درمان بیمار در قرنطینه است.

باید به دنبال افرادی گشت که با بیماران این ویروس در تماس بوده اند 
و آنها را زیر نظر گرفت.

در قدم بعدی باید محدودیت های مسافرتی ایجاد کرد و از گردهمایی های 
عمومی جلوگیری کرد.

 ویروس کرونا در زنان باردار چگونه است؟
یک مطالعه در سال 2014، مواردی از وجود ویروس MERS در زنان 
بارداری را نشان داد که در بیمارستان زایمان کرده بوند و مطالعه ای دیگر 
در سال 2004 انجام شد که به دنبال آن مشخص شد که بیماری های 
مرتبط با SARS با مواردی از سقط خود به خود، مرگ مادر و بیماری 

بحرانی مادر مرتبط بوده است.
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فرهنگ و ادب

۵۰ سالگی درگذشت سلیمان حییم، »آقای لغت ایران« 

 تغییر ذائقه مردم جهان در تماشای فیلم و بازی های کامپیوتری 
از »شیوع« تا »اپیدمی مرگبار«

سرویس فرهنگی – ادبی کرمان امروز

بهمن(   ۲۵( پیش  اگرچه ۵۰ سال  سلیمان حییم 
و  اواخر  همین  تا  درگذشت،  سالگی   ۸۲ سن  در  و 
اپلیکیشن های جورواجور  و  اینترنت  که  این  از  قبل 
کتاب های  زمره  در  آثارش  کنند،  پیدا  بنایی  و  بازار 
ناشران  این که دست  از  پرفروش قرار داشت. پیش 
قول  به  و  شود  بسته  نوعی  به  فرهنگ نگاری  حوزه 
را آجر کنند، گفته می شد که  نانشان  اهالی کتاب، 
کتاب های  دوم  رده  در  قرآن  از  بعد  او  کتاب های 

پرفروش قرار می گرفتند.
روزآمدی ۱۳ کتاب فرهنگ دوزبانه حییم

انتشارات فرهنگ معاصر، که این کتاب ها و  همت 
امتیاز آن را از موسسه بروخیم خریداری کرده بود، 
روزآمدسازی  به  برجسته  ناشر  این  تخصصی  نگاه  و 
فرهنگ های دوزبانه، سبب شد تا او ضمن حفظ این 
محتوایی  نیز  و  نشر  روز  ابزار  با  را  آن  تجاری،  نام 
اواخر  همین  تا  کند.  عرضه  کتاب  بازار  به  بروزشده 
کتاب  و  حییم  فرهنگ های  مجموعه  از  کتاب   ۱۲
فرهنگ ضرب المثل های او از فروش باالیی برخوردار 
بودند، اما فضای مجازی و امکانات آن تقریبا آخرین 

نفس های این فرهنگ ها را گرفته است.
همانا  فرهنگ ها  این  اصلی  اتکای  نقطه  و  عنصر 
سلیمان حییم بود، مردی  که عشقی شگفت انگیز به 
زبان آموزی داشت و عالوه بر آن از استعداد ویژه ای 
به  بود.  بهره مند  گوناگون  زبان های  یادگیری  در 
همین دلیل به او لقب »آقای لغت ایران« داده بودند. 
انتخاب  در  که  وسواسی  همراه  به  ویژگی ها،  همین 
داشت،  کلمات  برای  درست  و  دقیق  معادل های 
و  کاربردی  را  او  سوی  از  نگاشته شده  فرهنگ های 

بسیار پرطرفدار کرده بود.
یک  فرهنگ  یک جلدی کوچک، چه  فرهنگ  چه 

جلدی بزرگ، دوجلدی بزرگ و نیز یک جلدی قطع 
رحلی، خواستاران خاص خود را داشت. ضمن آن که 
تقریبا در تمامی کتابخانه های ریز و درشت عمومی 
اروپایی  از کتابخانه های مهم  کشور و حتی بسیاری 
و  دید  را  فرهنگ  این  از  اثری  می شد  آمریکایی،  و 

تورق کرد.
چرا فرهنگ حییم این همه اقبال یافت؟

فرهنگ حییم در دوره ای کتاب همراه دائمی برخی 
از مهم ترین مترجمان کشور بود، و در دفترخانه های 
ترجمه های رسمی نیز کتاب کاربرد فراوانی داشت. در 
واقع اثری بود که هم به کار متخصصان می آمد و هم 
عموم از آن بهره می بردند. رمز چنین توفیقی را باید 
در دو چیز جست؛ نخست دانش و عشقی که حییم 
کلمات  برای  معادل یابی  و  فرهنگ نگاری  به  مولف 
فرهنگ ها  این  بودن  پرکاربرد  دوم  و  داشت،  غربی 
و نشستن بسیاری از معادل های فارسی بر سر جای 
تولید  به رغم  که  بود  دلیل  همین  به  خود.  درست 
فرهنگ دو جلدی و پنج جلدی انگلیسی آریانپور از 
سوی انتشارات امیرکبیر، کتاب های حییم همچنان 
جلودار این عرصه بودند و خواستاران فراوانی داشتند 
و فرهنگ آریانپور هیچ گاه نتوانست در برابر نفوذ و 

کیفیت فرهنگ های حییم سربرافرازد.
عمق بخشیدن به کار

بخشیدن  عمق  حییم  سلیمان  مهم  ویژگی های  از 
به کارهایش بود، برای نمونه او جلد نخست فرهنگ 
گروه  با  تاثیرمراوداتش  تحت  و   ۱۳۰۸ سال  در  را 
آمریکایی میلسپو و مدرسه آمریکایی ها منتشر کرد. 
پس از آن، بالفاصله و در سال ۱۳۱۱ جلد دوم آن 
را انتشار داد. سپس به سراغ فرهنگ های بزرگ تر و 
در سال ۱۳۲۰  و  پرداخت  قبلی  فرهنگ  بروزکردن 
این فرهنگ  و روزآمدشده  تازه  ویرایش  و  تا ۱۳۲۲ 
را منتشر کرد، چرا که دریافت حجم لغات و عبارات 
رحلی  فرهنگ  اوست.  اولیه  تصور  از  زیاد تر  بسیار 
سوی  از  هفتاد  دهه  پایانی  سال های  در  او،  بزرگ 

کریم امامی بروز و منتشر شد. حییم با زبان فرانسه 
هم آشنا بود و فرهنگ فرانسه به فارسی و فارسی به 
فرانسه را نیز تالیف و منتشر کرد. شناخت عمیقش 
از زبان مبداء و مقصد، سبب شد تا عمده فرهنگ های 

او خصلت دوسویه ای داشته باشند.
حییم ساز می نواخت و نمایشنامه هم می نوشت. از 
جمله کتاب های او که عمق اطالعاتش در زمینه زبان 
فارسی- »ضرب المثل های  کتاب  می دهد،  نشان  را 
و  سال۱۳۳۴  در  بار  نخستین  که  است،  انگلیسی« 
به چاپ  تهران  در  بروخیم  یهودا  انتشارات  از سوی 
رسید. این اثر، صرفا یک فرهنگ فارسی به انگلیسی 
ساله حییم  ثمره تالش۳۰  بلکه  نمی شود،  محسوب 
است در جهت شناساندن فرهنگ و ادبیات ایرانیان 
به فارسی آموزان انگلیسی زبان. همچنین راهی است 
این  انتقال  برای  کشور  مترجمان  به  کمک  برای 

مفاهیم به زبان های دیگر.
حییم  در  مقصد  و  مبداء  زبان  به  احاطه  و  دانش 
ادیبی و محققی برجسته، چون  اندازه ای بود که  به 

مجتبی مینوی، او را شایسته ترین فرد برای نوشتن 
فرهنگ فارسی می دانست.

عبری  فرهنگ  حییم،  مهم  آثار  از  دیگر  یکی 
به  عمرش  پایانی  سال های  در  که  است  فارسی  به 
تدوین آن همت گماشت، اما نتوانست آن را به پایان 
برساند. پس از مرگ حییم چهار گروه در دوره های 
نهایت  در  پرداختند.  کار  این  ادامه  به  گوناگون 
یهودیان،  بزرگ  خاخام  الله زار،  حمامی زاده  یونس 
اثر )شب سلیمان حییم  این  از  رونمایی  در نشست 
در مجموعه شب های بخارا- هفتم دی ۱۳۹۳( گفت 
بگویم، ما همان خط  باید  به عنوان سرویراستار  که 
فکری و چارچوبی را ادامه دادیم که سنگ بنای آن 
را سلیمان حییم، با دست نوشته هایش از این اثر به 

جای نهاده بود.
در همان نشست که متن گزارش آن در سایت بخارا 
موجود است، محمدرضا باطنی، فرهنگ نگار نامی، که 
کتاب فرهنگ پویای او جایزه کتاب سال را برای او و 
ناشر آثارش به ارمغان آورد، گفت که هیچ دانشجوی 

و  سر  که  شود  مدعی  نمی تواند  لیسانسی  مقطع 
کارش به فرهنگ حییم نیفتاده است.

 بازار رو به افول فرهنگ های دوزبانه
بازار  می شود،  نوشته  سطور  این  که  اکنون 
شده  بی رونق  و  کساد  عمال  دوزبانه  فرهنگ های 
است. اگر نگاهی به سایت انتشارات فرهنگ معاصر 
بیندازید، از مجموع ۱۳ کتابی که با نام سلیمان حییم 
روی سایت قرار داده شده، ۷ کتاب موجود نیست و 
تمام شده است. در این موقعیت بعید به نظر می رسد 
که ناشر به چاپ مجدد آن ها همت گمارد، چرا که 
بازاری ندارد و قطعا در آینده نزدیک بازار آن کسادتر 
خواهد شد. شاید اگر ایران در زمره کشور های دارای 
کپی رایت قرار داشت و ناشر نیز خود را به ابزار روز 
فرهنگ نگاری و کتاب های الکترونیکی مجهز می کرد، 
مثال کاری که انتشارات بزرگی، چون النگمن انجام 
داد، می توانستیم امیدوار باشیم فرهنگ های دوزبانه 
حییم در فضای مجازی هم با قوت و قدرت قبل، به 

حیات خود ادامه می دهند.
ناشری  کپی رایت،  نبود  نیز  و  ایران  تحریم  اما 
کهنه کار، چون فرهنگ معاصر را هم از نفس انداخته 
است. در حالی که نشر فعالیتی است توأمان فرهنگی 
از  سرمایه  بازگشت  ناشری  برای  اگر  و  اقتصادی،  و 
ادامه حیاتش غیر ممکن  آثار منتشره فراهم نشود، 

خواهد بود.
و  حییم  دوزبانه  کتاب های  سال ها  این  تمامی  در 
البته امکان  ناشر، و  فروش آن قوت قلبی بود برای 
فرهنگ های  آن  قِبل  از  بتوان  که  مناسبی  مالی 
دلیل  به  و  اکنون  اما  داد.  انتشار  را  دیگر  تخصصی 
تحول شگفتی که در دنیای نشر صورت گرفته است، 
انتشار فیزیکی این کتاب ها نه تنها سودی ندارد که 

زیان آور و بر باد دادن سرمایه دیده می شود.
از  بسیاری  ضمیر  و  ذهن  در  همچنان  اما  حییم، 
دوستداران زبان حک شده و سهم او در انتقال دانش 

از زبانی به زبانی دیگر بی تردید انکار نشدنی است.

 

سرویس فرهنگی –هنری کرمان امروز

مقابله  مرگبار  بیماری  یک  با  جهان  حالیکه  در 
می کند، عالقه به تماشای فیلم، سریال و بازی هایی 
است.   یافته  افزایش  مرگبار  اپیدمی های  موضوع  با 
کاربران و تماشاچیان نگران برای مقابله با وضعیت 
کنونی خود به مستندات و تماشای تصاویر واقعی و 

سینمای عملی- تخیلی روی آوردند.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
در حال حاضر بیشترین میزان بارگیری فیلم ها در 
اپلیکیشن "آی تونز مووی" به سمت فیلم هایی با تم 
بیماری و اپیدمی رفته است که پیشتر در انحصار 
آی تونز  بودند.  آمریکا  در  "بالک باستر"  موسسه 
)iTunes( ، یک نرم افزار رایگان ارائه شده توسط 
شرکت اپل برای پخش فایل های صوتی و تصویری 
، کتابخانه چندرسانه ای و نرم افزارهای کاربردی در 
کامپیوترهایی با سیستم عامل IOS  و ویندوز و 

مکینتاش است.
"شیوع"  فیلم  تماشای  گذشته  هفته های  در 
-ساخت  سودبرگ  استیون  اثر   )Contagion(
-۲۰۱۱ در صدر نمودار بارگذاری و دانلود فیلم قرار 

گرفت.
از  پس  آمریکایی  زن  تاجر  یک  فیلم  این  در   
دست دادن با یک سرآشپز "ماکائویی" یک ویروس 
مرگبار را -ناخواسته- به آمریکا می آورد. این فیلم 

تشابه زیادی با وقایع کنونی جهان دارد.
در این فیلم نیز بیماری در چین و  از حیوانات به 
انسان منتقل می شود و پس از آن به خارج از کشور 
بسیار  شرایط  "شیوع"  در  چند  هر  می رود.  چین 
کشنده تر بوده و در ماه اول ۲6 میلیون نفر از مردم 

جهان را می کشد.
اگرچه این فیلم ترسناک است اما در حال حاضر 
توجه بسیاری از مردم جهان به ویژه مناطق ویروس 

زده را جلب کرده است.
 در هفته آخر ژانویه فیلم "شیوع" در لیست ۱۰ 

فیلم برتر "آی تونز" در بریتانیا قرار گرفت.

در هفته جاری اما از تب و تاب مردم  بریتانیا برای 
دیدن این کاسته شد و جایگاه محبوبیت این فیلم 
به رده  ۵۵ رسید. با این وجود محبوبیت تماشای 
دارد.  ادامه  همچنان  دنیا  نقاط  دیگر  در  فیلم  این 
در   ،  ۷ رده  سنگاپور  در  "شیوع"  محبوبیت  رتبه 

استرالیا ۲۴ و در آمریکا ۲۰ است.
در هنگ کنگ تماشای این فیلم به عنوان مکانی 
درگیر  کرونا  با  جهان  مناطق  دیگر  از  بیشتر  که 

است، در جایگاه هشتم قرار گرفته است.
طبقه های  غارت  از  صحنه هایی  "شیوع"  در   
روزها  که  دارد  وجود  تجاری  مراکز  در  فروشگاه 
حال  در  وحشت زده  مردمی  با  آن  واقعی  نمونه 
شوینده،  محصوالت  برنج،  از  قفسه ها  پاکسازی 

بهداشتی و رل های دستمال توالت دیده می شود.

در هفته گذشته چند دزد با سالح سرد محموله 
دستمال کاغذی کامیون ارسال به یک فروشگاه را 

در هنگ کنگ دزدیدند.
سودبرگ در فیلم خود از اپیدمی ویروس سارس 
در سال ۰۳ ۲۰۰۲- الهام گرفته است.  هنگ کنگ 
نفر   ۲۹۹ بیش  سارس  ویروس  اپیدمی  زمان  در 
از شیوع ویروس  کشته داد. در حال حاضر و پس 

کرونا هنگ کنگ دو کشته داده است.
کاهش استرس

اما  ناراحتند  و  زده  هیجان  هنگ کنگی ها  اگرچه 
تمایل زیادی به تماشای اقدامات هالیوود در مقابله 

با بیماری های اپیدمی و جهانی دارند.
"رابرت بارتولومی" جامعه شناس پزشکی در این 
باره گفت: عالقه ناگهانی به مواردی مانند ویروس ها 

به  می تواند  خیابان  و  کوچه  مردم  در  اپیدمی ها  و 
پردازش ماجرا کمک کند.

موارد  این  مورد  در  کردن  صحبت  افزود:  وی 
تشریک  باعث  و  داده  کاهش  را  استرس  می تواند 
بنابراین  شود.  وحشت زده  جامعه  میان  مساعی 
به  مربوط  فیلم های  دیدن  برای  تقاضا  افزایش 

اپیدمی تنها تماشای یک فیلم نیست.
از  یکی   "Plague Inc" گذشته  سال   ۸ در 
شیوع  با  مرتبط  موبایل  بازی های  محبوب ترین  
بیماری های گذشته بوده است. کاربران نیز در بازی 

برای کنترل بیماری تالش می کنند.
بازی  سازنده  عنوان  به  کریشن"  "ان دمیک  گروه 
در این باره اعالم کرد که دانلود این بازی در طول 
و  کرونا  ویروس  مانند  بیماری هایی  پوشش خبری 

ابوال افزایش یافته است.
شیوع  زمان  در  گفت:  بیانیه ای  در  شرکت  این 
خود  دانلودهای  افزایش  با  اپیدمی ها  و  ویروس 
روبه رو هستیم. در این مواقع مردم به دنبال  کسب 
درک  و  بیماری  شیوع  مورد  در  بیشتر  اطالعات 

پیچیدگی های بیشتر ویروسی هستند.
در ادامه این بیانیه می خوانیم: لطفا به خاطر داشته 
باشید "Plague Inc" یک مدل علمی از شیوع 
کامپیوتری  بازی  یک  تنها  و  نیست  بیماری  یک 
است و شیوع کرونا در حال حاضر یک نمونه حاد 
اپیدمی است و زندگی  مردم زیادی را تحت تاثیر 

قرار داده است.
"یوتویوب"  آموزشی  کانال  یک  گذشته  سال  در 
به نام "اکسترا کریدیت" که هر چهارشنبه به نقد 
صدمین  مناسبت  به  می پردازد،  بازی ها  معرفی  و 
قسمتی   ۷ انیمیشن  یک  آنفلوانزا  اپیدمی  سالگرد 
را تهیه و به نمایش درآمد. بیماری آنفلوآنزا برای 
تاکنون  و   کرد  ظهور   ۱۹۱۸ سالل  در  بار  اولین 

باعث مرگ میلیون ها نفر شده است.
این  هنگ کنگی  نویسندگان  از  یکی  راث  رابرت 
یوتویوبی  کانال  برنامه  گفت:  باره  این  در  کانال 
پس از شیوع ویروس کرونا، مجددا پربازدید شده و 
بیشتر مخاطبان آن در جنوب شرقی آسیا هستند.

بازدید  هزار   ۱۰۰ ژانویه  ماه  اوایل  از  افزود:  او 
و  شده  اضافه  آنلوانزا  برنامه  بازدیدهای  تعداد  به 
مجموع بازدیدهای آن را به ۳۳۰ هزار رسانده است. 
یوتیوب  برنامه ۲ ساله در  برای یک  آماری  چنین 

چشمگیر است.
مقابله دسته جمعی

سریال  نمایش  افزایش  از  نیز  نت فلیکس 
"پاندمیک" یا "اپیدمی مرگبار" از اوایل ژانویه در 
سیستم خود خبر داد. نت فلیکس در حقیقت یک 
از محصوالت رسانه ای  شبکه و شرکت پشتیبانی 
این فیلم ها به چگونگی  از  و فیلم است. در برخی 

آمادگی جهان با ویروس ها می پردازند.
شری  فینک به عنوان روزنامه نگار و تهیه کننده 
توئیتر خود نوشت:  این سریال در حساب کاربری 
زمانی  در  سریال  این  مستندات  می گویند  مردم 

مناسب به دنیای واقعی آمده است.



شنبه 3 اسفند ماه 27/1398 جمادی الثانی 1441/ 22 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3160 پنج

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

روزانه خوانی

نوشتاری پژوهشی حاصل تحقیقات گروه پژوهش موسیقی دژاکام؛

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

 علیرضا غضنفرپور

موسیقی  در سینمای ناطق 
در 6 اکتبر سال1927 برادران وارنر اولین فیلم ناطق را به 
نام »خواننده جز/ The jazz singer« را به دنیا عرضه 
کردند. خواننده جز نقطه ی پایان سینمای صامت و شروع 
تحوالت هنر سینما بود.  »جک. ال. وارنر «  جوان ترین برادر 
تصمیم  یک  راه  ابتدای  همان  در  وارنر ها  برادران  میان  از 
گرفت، »فیلم ها خیالی هستند خیال هم به موسیقی نیاز 
دارد« و تشکیل واحد موسیقی در کمپانی وارنر به او نسبت 
برای  حتی  و  خود  زمان  در  که  پدیده ای  می شود.  داده 
سالیان دراز در نوع خود پیشروترین بود. در واقع می توان 
گفت که در دهه30و حتی پایان دهه40 هیچ استودیویی 
به اندازه آنها به موسیقی فیلم اهمیت نمی داد )ص102، 
استودیو های  نیز  و  سینمایی(  فیلم های  برای  موسیقی 
ام جی ام ، پارامانت ، آرکی اُ   و توئنتی یِت سنچری-فاکس  
از دیگر استودیو های مهم هالیوود در دوران موسوم به"عصر 
آن ها  از  هرکدام  بودند.  )حدود1935-1955(  طالیی" 
آهنگسازان،  از  متشکل  موسیقی  دائمی  واحد  یک  دارای 
ویراستاران  و  کتاب داران  ارکسترنویسان،  تنظیم کنندگان، 
استخدام  قراردادی  به صورت  همگی  که  بودند  موسیقی 
می شدند و ارکستری ثابت داشتند که مدیر ارشد موسیقی 

بر کار تمام آن ها نظات می کرد )فصل نامه ماهور،18(.
پدیده ی ناطق در سینما، دو جنبه ی متضاد برای موسیقی 
در برداشت. مطلوب و نامطلوب. وجه موفقیت آمیز کار این 
تصنیف  یا  انتخاب  فیلم  برای یک  قطعه ای  هرگاه  که  بود 
به همراه فیلم ضبط شده و در سراسر سالن های  می شد، 
بار برای همیشه در  نمایش، همان قطعه ی اصلی که یک 
روی فیلم ضبط شده بود شنیده می شد که به این ترتیب 
بر  را  فیلم  بینندگان  جهانی  بازتاب  می توانست  آهنگساز 
روی کارش تجربه کند. لیکن از سوی دیگر آمدن ناطق، 
موسیقی را که تا آن لحظه تنها زبان فیلم بود به مرتبه ی 
ثانوی تنزل داد و همچنین با جلب توجه تماشاگر به گفت و 
گو ها و صدای زمینه تمرکز حواس بیننده را برروی عامل 

موسیقی مختل کرد.
در سینمای ناطق دیگر صرفا نیازی به توصیف تصویری 
می شود  استفاده  که  جایی  در  موسیقی  عوض  در  نیست. 
می بایست صحنه را پیش ببرد، یک بخش از دیالوگ ها را 
افکار  ایده ها و بسط  تثبیت  به بخش دیگری متصل کند، 
اوج احساس و شادان فیلم را تشدید  نقاط  انجام دهد،  را 
کند )ص62،خواجه نوری(. موسیقی فیلم عالوه بر سرگرم 
عهده  بر  فیلمسازی  جریان  در  نیز  دیگری  نقش  ساختن، 
گرفت. این موسیقی می توانست رویداد های فیلم را در ذهن 
را  فیلمنامه  پنهان پشت  روح  زمینه سازی کند،  تماشاگر 
بیان کند و با بکارگیری "الیت موتیف"، رویداد های فیلم 
در  ،موسیقی  خوشنام  )محمود  بزند  پیوند  یکدیگر  به  را 

سینمای ایران (.
آیا موسیقی به حیات خود در کنار فیلم ادامه داد؟

موسیقی  کار  روند  قبل  از  صدا  ضبط  امکان  دلیل  به   
سالن   15000 ماه  چند  عرض  در  شد،  متفاوت  کامال 
صدا  تجهیزات  به  متحده  ایاالت  سراسر  در  فیلم  نمایش 
دست یافتند. اگر در شهری یک سالن نمایش به سیستم 
سرعت  به  دیگر  سالن های  تمام  می کرد،  پیدا  دست  صدا 
از کار بیکار شدند  نابود می شدند. تقریبا 100000نوازنده 
وینکلر،ص23(.  ماکس  فیلم،  موسیقی  پیدایش  )مقاله 
فیلم سازی  کمپانی های  می گوید:  مطلب  پایان  در  وینکلر 
و  موسیقی  نشر  کمپانی های  به  دالر  میلیون ها  حدود 
شدند  متوجه  زود  خیلی  آن ها  می پرداختند.  آهنگسازان 
که استخدام آهنگسازان برای ساخت موسیقی ویژه فیلم و 
احداث کمپانی های نشر موسیقی مخصوص خودشان بسیار 
سودآورتر خواهد بود. کاتالوگ های من]برگه های راهنما[ 
حقیقت  این  شدند.  آشغال  سطل  روانه  دیگر  بار  یک  هم 
غم انگیز  پایان  یک  او  مکاران  از  بسیاری  و  وینکلر  برای 
به شمار می آمد. اما این پایان غم انگیز برای موسیقی فیلم 
فیلم  کنار  در  حیاتش  چراکه  داشت،  بر  در  ای  تازه  نوید 

جاودانه می شد و یک بار دیگر در کنار آن متولد می شد. 
هالیوود  سینماای  ناطق  فیلم های  نخستین  از  بسیاری 
فقط در عنوان بندی های آغاز و پایان و در کاربرد های درون 
صحنه ای]هنگامی که اجرای موسیقی در صحنه ای از فیلم 
در  استاینر   مکس  بودند،  موسیقی  دارای  می شد[  دیده 
توجیه شنیده شدن  برای  فقط  گاه  که  گفته است  این باره 
را  ویلن  نوازنده ی  یک  عاشقانه،  صحنه ای  در  ویلن  نوای 
وجود  تا  می گنجاندند  تصویر  زمینه ی  پس  در  بی جهت 

موسیقی در آن صحنه یک برجسته سازی نامرئی رمانتیک 
به نظر نیاید )فصل نامه ماهور،16(.  

نو ساخته  ناطق، موسیقی  در سال های نخست سینمای 
توان خود  که سینما  زمانی  بود.  کمیاب  بسیار  فیلم  برای 
را یافت، در بین تهیه کنندگانی که حساس تر بودند، تمایل 
اجتناب  خاص  تصویری  برای  خاص  موسیقی  تهیه ی 
نشست.  ثمر  به  سال1908  در  ابتدا  فکر  این  شد.  ناپذیر 
یک کمپانی در پاریس با عنوان فیلم هنری تاسیس شد و 
نوازندگان بزرگ را تشویق به اجرای قطعات بسیار معروف 

روی تصاویر فیلم کرد.
کمدی فرانسه از این فکر حمایت کرد و این گروه اولین 
تولید خود را با نام آسیستان دوک دو گیز  به انجام رسند. 
سانس   سن  کامیل  از  که  رسید  انجام  به  طور  این  کار 
آهنگساز معروف فرانسوی خواسته شد تا موسیقی مناسبی 
برای این فیلم بنویسد. سن سانس پیشنهاد را پذیرفت و 
بعدها موسیقی نوشته شده را گسترش داده تبدیل به یک 
قطعه ی کنسرتی کرد که همان اوپوس 128 برای سازهای 
اولین  زهی، پیانوی هارمونیوم است. به دالیل مختلف که 
آن، هزینه ی قابل مالحضه ای بود که برای نوشتن موسیقی 
باید پرداخت می شد، ایده ی تصنیف موسیقی خاص برای 
فیلم،  )موسیقی  نگرفت  قرار  استقبال  مورد  چندان  فیلم، 

محسن الهامیان، 28(.
داده  آهنگساز  به  بسیار کمی که  و وقت  ناچیز  دستمزد 
می شد، از مسائل اساسی و مشکالت پایه ای موسیقی فیلم 
بود. دستمزدی که خرج لباس های مخصوص بازیگران در 
فیلم  آهنگسزان  دستمزد  بر  گاهی  می شد،  فیلم  تهیه ی 

فزونی می یافت. الیزابت لوتینز  در این خصوص می گوید:

اشکال زمانی پیش می آید که تدوینگر موسیقی را می شنود 
و می خواهد آن را دست کاری و تصحیح کند، و همچنین 
آهنگساز زمانی وارد گود می شود که فیلم رو به اتمام است. 
زمانی که دیگر همه خسته شده اند و مشتاقند فیلم هرچه 
زودتر به بازار برود. به این ترتیب آهنگساز وقتش از همه 

کمتر است )تورج زاهدی، موسیقی فیلم،53(. 
مساله  فیلم،  یک  برای  شده  تصنیف  موسیقی  با  حتی 
موفق  از  یکی  داشت.  وجود  تصویر  و  موسیقی  تطبیق 
بلوم پیشنهاد شد و  ترین)راه حل ها( توسط کارل رابرت 
برلین  در  در1926  مردم  برای  نمایشی  در  اولین بار  برای 
از  نامید.  ریتمونوم   را  بلوم دستگاه خود  گرفته شد.  بکار 
کوشش دیگری هم برای حل این مساله روی پرده ای مجزا 
داده  نشان  واقعی  از یک رهبر  نمایش تصویری  پرده ی  از 
می شد ولی بیشتر رهبرها در تبعیت از چوب رهبر دیگری، 
موفقیت زیادی نداشتند )موسیقی فیلم، محسن الهامیان، 

.)36
پی  در  فیلم  در  ساخته  پیش  موسیقی های  از  استفاده   

موفقیت فراوان فیلم حماسی د. و. گریفیث  به نام تولد یک 
محبوبیت   )The Birth of a Nation،1915( ملت 

یافت.
نقاط  در  گریفیث  ارکستر شخصی  همراهی  با  فیلم  این 
آن  تیره ی  چند  موسیقی  و  درمی آمد  نمایش  به  مختلف 
)بخشی نوساخته و بخشی تنظیم شده از آثار آهنگ سازانی 
مانند گریگ، چایکوسفکی و واگنر( با همکاری جوزف کارل 

بریل  مدون شده بود )فصل نامه ماهور،13(.
 The Theif of( موسیقی ویلسن برای فیلم دزد بغداد
 Beau( گست  بو  برای  رایزنفلد  و   )Bagdad، 1924
Geste، 1926( از نمونه های مهم موسیقی نوساخته برای 
)فصل نامه  بودند  ناطق  سینمای  ظهور  آستانه ی  در  فیلم 

ماهور،13(. 
در پایان دهه1920 فناوری نو امکان ضبط مستقیم صدا 
بر نوار سلولویید فیلم را فراهم کرد و در1930استودیو های 
هالیوود به شکلی یکپارچه روش شرکت وسترن الکتریک  
فقط  صدا  ضبط  آغاز،  در  گرفتند.  پیش  را  کار  این  برای 
هنگام فیلم برداری امکان پذیر بود )هم با محدودیت های 
شدیدی که حساسیت ناکافی میکروفن های پنهان شده در 
صحنه و ضرورت قرار دادن دوربین های پرصدای آن زمان 
اوایل  از  اما  می شدند(،  باعث  صوتی  عایق  اتاقک های  در 
دهه ی 1930 صداگذاری پس از فیلم برداری نیز ممکن شد 
و به این ترتیب امکانات خالقه ی فراوانی در دسترس قرار 
گرفتند. تا میانه ی دهه ی 1930 چندین ترک  برای ضبط 
جداگانه ی دیالوگ/ف ضبط موسیقی و جلوه های صوتی بر 
فیلم وجود دشت. نواباختگی  از معضل های ضبط موسیقی 
ارکستری و یکی از دالیل پرهیز از بافت های پیچیده یا عدم 
استفاده از برخی از سازها در موسیقی فیلم های ناطق اولیه 
بود؛ در پاریس آدلف ساسک  و اریک سارنت  ساز های بادی 
با شیپور های قابل تنظیم برای ضبط استودیویی ساختند، 
عالوه بر این، سارنت و هانس آیسلر  استفاده از زهی ها در 

موسیقی فیلم را کنار گذاشتند)فصل نامه ماهور،17(.
به سبب خالقیت اش صاحب  که  آهنگ سازی  نخستین   
بود که در 1929و  وینی،  ، مهاجر  استاینر  نام شد مکس 
پس از فعالیت های برادوی قدم به هالیوود گذاشت موسیقی 
ملیونی  شش  سمفونی  فیلم  برای  استاینر  محطاتانه ی 
گشای  راه   )symphony of six millionT 1933(
 king kongT( کنگ  کینگ  برای  مشهورش  موسیقی 

1933( شد )فصل نامه اهور،18(. 
در دهه 1930 موسیقی سینما رو به اوج بود. آهنگسازان 
چهره های  از  کردند.  مهاجرت  آمریکا  به  اروپا  از  بسیاری 
اریک   ، اشتاینر  ماکس  می توان  دوره  این  نام  صاحب 
و  واکسمن   فرانتس   ، آلفردنیومن   ، کورنگلد  ولفگانگ 
چارلی چاپلین  را نام برد )ویکی پدیا(. در اوایل قرن بیستم 
تجربیات گسترده ای  سال های1910-1930،  فاصل  و حد 

در زمینه ی موسیقی فیلم صورت گرفت که آن را "موسیقی 
قواعد  از  پرهیز  و  فرم  و  ریتم  گذاشتن  کنار  نامیدند.  نو" 

تونالیته از خصوصیات بارز این نوع موسیقی بود.
فیلم های موزیکال نیز از حدود سال های 1930تا دهه70 
نمونه ای  اخیر  سال های  در  حتی  و  کردند  پیدا  ادامه 
حاضر  عصر  هوای  باحالو  فیلم»موزیکال«  این  پراکنده ی 
ساخته شده است. از مهمترین فیلم های موزیکال م ی توان به 
))The Broadway Melody)1929 /ملودی برادوی

فیلم  ناطق،  سینمای  فیلم  اولین  اگر  شاید  کرد.  اشاره 
دیگری به جز خواننده جز بود، امروز پدیده ای به نام»فیلم 
موزیکا« وجود نداشت. تعریف بسیار ساده این نوع سینما 
این است که اگر رقص و آواز هسته ی اصلی داستان فیلم را 

تشکیل بدهند، می توان آن را »موزیکال« نامید. 
 West( ساید  وست  داستان  چون  دیگری  فیلم های 
 )My Fair Lady( بانوی زیبای من  ،)Side Story
و آوای موسیقی )The Sound of Music( از بهترین 
نمونه های فیلم موزیکال در دهه60 هستند. آخرین گروه 
فیلم های موزیکال به دهه 70 باز می گردد و فیلم هایی که 
 All That(جز آن  تمتم  فیلم  است.  ساخته  راسل   کن 
Jazz( از آخرین فیلم هایی است که در دهه80 نگاهی به 

فیلم موزیکال دارد.
از مهمترین دست آورد ایی که فیلم موزیکال در ارتباط با 
موسیقی فیلم به همراه خود اورده است کوروگرافی است. 
کوروگرافی طراحی حرکتی رقص است که بسیار با دقت بر 
اساس موسیقی تنظیم می شود. صحنه های رقص بیشترین 
تقسیم بندی های  در  حرکت  و  موسیقی  با  را  نزدیکی 

موسیقی فیلم دارند.
 موسیقی در فیلم موزیکال از نوع موسیقی واقعی است، 
بازیگر  یا  می شود  دیده  ارکستر  گروه  اوقات  اغلب  چراکه 
نقش اول خود یک خواننده است. طراحی موسیقی چنین 
فیلم هایی بسیار جالب توجه است، چراکه با انبوه موسیقی 
حاضر در فیلم، کار موسیقی فانکسیونل برای تاثیرگذاری 

در لحظات خاص، بسیار دشوار است. 
در فیلم های موزیکال هم از چهره های سرشناس موسیقی 
در  برنشتاین   چون  افرادی  نام  است.  شده  دعوت  فیلم 
موسیقی داستان وست ساید و آندره پروین  در فیلم دعوت 

به رقص مبین همین موضوع  هستند )خ.ن، 115(.
جمع  به  بیشماری  عده ی  1940و1950  دهه های  در 
از  زیادی  عده ی  بیش  و  کم  و  پیوستند  فیلم  آهنگسازان 

آنان سوابق موسیقی کالسیک داشتند )ویکی پدیا(. 
در سیر تحول موسیقی فیلم، یکی از عوامل عمده و بسیار 
تاثیر گذار در جلب بینندگان به سینما تم های آوازی بودند 
گونه  این  میشد.  گرفته  کار  به  فیلم ها  از  بسیاری  در  که 
تم ها همانند ابزار قوی در دست تهیه کننده بود که نه تنها 
تماشاگران بیشتری را به سالن سینما بکشاند، بلکه فروش 

قابل توجهی از صفحه موسیقی فیلم نیز به دست آورد. 
شاید بتوان اولین نمونه تم آوازی را در فیلم الرا)1944( از 

اتو پره مینجر  دید.
تا قبل از 1950موسیقی فیلم های هالیوودی به طور راسخ 
که  آهنگسازی  دو  نرسید.  بیستم  قرن  موسیقی  بیان  به 
بیشترین تاثر را در این حرکت داشتند در پایان دهه40 و 
شروع دهه50 جز حرف اول را در موسیقی فیلم می زد. علت 
موضوعاتی  انتخاب  روند  جز  موسیقی  از  استفاده  عمده ی 
بود که با این نوع موسیقی سازگاری داشت. داستان هایی 
با  مدرن  شهر های  در  زندگی  و  خشونت  جنایت،  درمورد 

ساختار این نوی موسیقی نزدیکی بسیاری داشت.
با گروه   )Hollywood Hotel 1937( هالیوود هتل 
بنی گودمن که قطعات محبوب خودشان را اجرا می کنند 

از اولین فیلم  های این حرکت به شمار می آید.
آن  هنرمندان  و  جز  موسیقی  مورد  در  فیلم هایی  حتی 
نیواورلئان   ،)1942( سنکوپ  به  می توان  که  شد  ساخته 

)1947( و مرد جوان با شیپور )1950( اشاره کرد.
ابتدا  سینمایی  فیلم های  در  جز  موسیقی  اصلی  تاثیر 
فیلم های  در  سپس  و  شد  شروع  موزیکال  فیلم های  در 
مورد  فیلم  موسیقی  اصلی  هسته  عنوان  به  دراماتیک 
فیلم هل و دومین  از  بعد  به عبارتی  قرار گرفت.  استفاده 
خیابان )nd Street 1933( فیلم های موزیکال به شدت 

تحت تاثیر این نوع موسیقی قرار گرفتند.
در  تخصصی  صورت  به  موسیقی  نوع  این  که  هرچقدر 
موسیقی فیلم تاثیر گذار بوده، موسیقی پاپ برعکس عمل 

کرده است. 
از  کمی  تعداد  پاپ،  موسیقی  اخیر  ظهور  از  قبل  تا 
موسیقی های فیلم توجه عموم را به خود جلب می کرد.در 
سال 1942 بخش هایی از موسیقی میکلوش روژا   برای فیلم 
 Rudyard Kipling's( کتاب جنگل رویارد کیپلینگ
Gungle Book( بر روی یک صفحه تجارتی موسیقی 
که  موسیقی هایی  دیگر  از  گرفت.  قرار  عموم  دسترس  در 
 The Song( برنادت  آواز  به  به چاپ رسیدند می توان 
Of Bernadette( آلفردنیومن ، زنگ ها برای چه کسی 
 For )Whom the Bell Tolls( به صدا در می آیند
میکلوش   )spell bound( شده  طلسم   ، یانگ  ویکتور 
روژا، جدال در آفتاب )Duel in the Sun( دیمیتری 

تیومکین  اشاره کرد.
اختیار  در  بیشتر  تجاری  موسیقی های  دهه،  همین  در 
اوایل دهه50، آهنگسازان  تا  عموم قرار گرفت. رفته رفته 
فیلم های معروف میبایست امکان ضبط تجاری موسیقی را 

نیز در نظر می گرفتند.  
اینکه،  اول  رسیدند.  نتیجه  دو  به  کنندگان  تهیه 
موسیقی های فیلم می توانند روی صفحه فروش بروند، دوم 
تا سرحد  باید  این صفحه ها  که  بودند  آن ها مصمم  اینکه 
بنابر  باشد.  داشته  گرایش  پاپ  موسیقی  به سمت  ممکن 
این آن ها تالش کردند آهنگسازانی پیدا کنند که به جای 
و  تجاری  پاپ  بتوانند قطعات  دراماتیک  تصنیف موسیقی 
قابل صفحه شدن بنویسند. ورود کمپانی های صفحه پرکنی 
به زمینه ی موسیقی فیلم، این قلمرو را برای همیشه تغیر 
داد. برای اولین بار، یک عنصر اساسی در ارزیابی ارزش های 
یک موسیقی فیلم به طور کامل از خود فیلم جدا شد: آیا 

موسیقی فیلم می توانست روی صفحه به فروش برسد؟
 .)Pull Mizrake))191 /پل میزراکی)

محبوبیت  علل  فیلم  موسیقی  فروش  کاران  اندر  دست 
می دیدند.  پاپ  یا  جز  ساختار  در  را  موسیقی  موفقیت  و 
بنابراین بسیاری از آهنگسازان فیلم مجبور می شدند که در 

زمینه پاپ موسیقی بنویسند.
بدین ترتیب چهره ی موسیقی فیلم رو به تغیر گذاشت، 
تهیه کنندگان با معیار جدید خود به دنبال موسیقی علمی 
نبودند تکاتک سعی آن ها این بود که موسیقی فیلم قابلیت 
فروش داشته باشد. کمپانی های صفحه پر کنی نیز به این 

اوضا دامن می زدند )126(. 
استخدام  به  شروع  کنندگان  تهیه  دهه60  اواسط  از 
مشاوران موسیقایی کردند، کسانی ک در آواز نویسی پس 
زمینه تجربیاتی داشتند. در طو دهه اخیر با غلبه موسیقی 
راک اندرول بر فضای موسیقی فیلم، موسیقی پاپ هم تحت 

تاثیر قرار گرفته بود )پل میزراکی194(. 
به  قادر  راک،  یا  پاپ  گروه های  این  از  بسیاری  حتی 
اعضای  را  موسیقی  نوشت  کار  نبودند  موسیقی  خواندن 
ارکستر یا حتی تنظیم کنندگان بر اساس موسیقی آن ها 

انجام می دادند.

ادامه دارد...

بخش دوم
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قتل با تبر در رابطه شوم 
با دخترخاله!

سوی  از  اش  دخترخاله  شنید  وقتی  مجرد  پسرخاله  نوشت:  خراسان 
شوهرش کتک می خورد در اقدامی احساسی دست به یک جنایت هولناک 

در کرج زد.
اوایل بهمن ماه امسال راننده خودروی پژو ۲۰۶ در جاده شور قلعه ماهدشت 
قصد دور زدن در مسیر دور برگردان جاده را داشت که کنترل خودرو را از 

دست داد و در کنار جاده واژگون شد.
تیم های امدادی به محل اعزام شدند و خودروی واژگون شده را به سمت 
جاده منتقل کردند، اما وقتی خودرو برداشته شد با جسد سوخته یک مرد 

در زیر خودرو روبه رو شدند.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس آگاهی کرج برای بررسی موضوع 
به محل اعزام شوند و در تحقیقات ابتدایی مشخص شد مرد جوان با ضربات 
تبر به سرش به قتل رسیده و عامل جنایت برای پنهان ماندن صحنه جرم 

اقدام به سوزاندن جسد کرده است.
جسد از ناحیه کمر به پایین سوخته شده بود و کارآگاهان با اقدامات فنی 
خیلی زود پی بردند که این جنایت دو روز قبل صورت گرفته و جسد را که 

متعلق به مرد جوانی به نام محمد بود شناسایی کردند.
کارآگاهان در گام نخست موفق به شناسایی خانواده محمد شدند و پی 
بردند که این مرد چند روز قبل همراه همسر و فرزندانش از یکی از شهر های 
شمالی برای برگزاری مراسم سالگرد خواهرزنش به کرج آمده که در یک 

سناریوی هولناک به قتل رسیده است.
تیم جنایی در ادامه پی بردند که خودروی محمد نیز پس از قتل در یک 

محل دیگر آتش زده شده و گوشی همراه وی نیز از بین برده شده است.
ردیابی های پلیسی ادامه داشت و کارآگاهان در این مرحله پی بردند که 
محمد و همسرش دچار اختالف بودند و به همین دلیل فرضیه قتل از 

سوی همسرش در دستور کار ماموران قرار گرفت.
تجسس های پلیسی ادامه داشت و المیرا ۳۴ ساله ادعا کرد که با همسرش 
اختالف داشته، ولی از ماجرای قتل اطالعی نداشته است که کارآگاهان با 
اقدامات فنی و پلیسی اطالع پیدا کردند که المیرا از یک سال قبل با پسر 
خاله اش به نام حمید در ارتباط بوده و با توجه به سرنخ ها مشخص شد که 

عامل این جنایت حمید است.
همین کافی بود تا کارآگاهان خانه حمید را که به تنهایی زندگی می کرد 
در کرج شناسایی کنند و روز پنج شنبه ۲۴ بهمن ماه عامل جنایت در 
مخفیگاهش دستگیر شد و پسر جوان در همان تحقیقات ابتدایی به قتل 

داماد خاله اش اعتراف کرد.
در حالی که حمید اصرار داشت خودش دست به این قتل زده و دخترخاله 
را  محمد  همسر  کرج  آگاهی  پلیس  ماموران  است  نداشته  نقشی  اش 

دستگیر کردند.
المیرا اصرار داشت که از ماجرای قتل بی اطالع بوده و در این یک سال با 
حمید درد دل کرده است، اما ماموران سرنخ هایی به دست آوردند که نشان 
از آن داشت که المیرا از ماجرای قتل اطالع داشته است که این زن برای 

تحقیقات بیشتر دراختیار ماموران پلیس آگاهی کرج قرار گرفت.

اعتراف زن جوان به قتل پیرمرد
زنی که پیرمرد همسایه را به قتل رسانده است، در بازجویی های پلیسی به 

جرمش اعتراف کرد و گفت: می خواهد زودتر قصاص شود.
شرق نوشت: زنی که پیرمرد همسایه را به قتل رسانده است، در بازجویی های 

پلیسی به جرمش اعتراف کرد و گفت: می خواهد زودتر قصاص شود.
مرد جوان روز ۲۳ آذر وقتی از آپارتمانش بیرون آمد تا سیگار بکشد، پیکر 
خون آلود پیرمرد همسایه را دید و اورژانس و پلیس را باخبر کرد. مرد ۸۲ 
ساله به بیمارستان منتقل شد، اما در نهایت جان خودش را از دست داد. 
پس از آن کارآگاهان جنایی وارد عمل شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند. 
آن ها فهمیدند مرد مسن با همسر سومش زندگی می کرد. این زن و پسر 
او تحت بازجویی قرار گرفتند و مدعی شدند پیرمرد خودزنی کرده است، اما 
گزارش های پزشکی قانونی و شواهد موجود حکایت از آن داشت که این مرد 

به قتل رسیده و جنایت به وسیله فردی آشنا انجام شده است.
کارآگاهان همسر سوم مقتول را بازداشت کردند تا به تحقیق از او ادامه 
دهند. در حالی که بررسی ها ادامه داشت، مدارکی به دست آمد که نشان 
می داد زن همسایه به نام مریم در این ماجرا دخیل است. به همین دلیل، 
زن جوان بازداشت شد. او ابتدا مدعی بود از ماجرای مرگ پیرمرد چیزی 
نمی داند، اما توضیحات او نتوانست پلیس را قانع کند و بازجویی ها ادامه 
یافت تا اینکه مریم سرانجام به انجام قتل اقرار کرد. مریم در اعترافاتش 
گفت: من حدود هفت ماه پیش به عنوان مستأجر به آن ساختمان رفتم. 
اوایل پیرمرد با من رفتار خوبی داشت، اما بعد از مدتی اذیت هایش شروع 
شد. پسر من به ترکیه مهاجرت کرده و سگش نزد من مانده و قرار بود 
برایش بفرستم. پیرمرد به حضور سگ در خانه اعتراض داشت. از طرفی به 
دلیل پول شارژ خیلی اذیتم می کرد و مرتب به من می گفت: مصرف آب و 

برق من زیاد است. از رفتاری او به ستوه آمده بودم.
ادامه داد: پیرمرد همسایه یک صندلی قدیمی داشت که جلوی  مریم 
می دید  مرا  بار  هر  او  می نشست.  آنجا  و  می گذاشت  ساختمان  ورودی 
اعتراض می کرد و می گفت: رفت وآمدهایم به ساختمان زیاد است و نباید 
این همه بیرون بروم. واقعا تحمل او برایم غیرممکن بود. حتی یک بار به 
همسر پیرمرد که حبیبه نام دارد، گفتم باالخره یک روز شوهرش را تکه تکه 
می کنم، اما حبیبه به من گفت: فعال وقت این کار نیست و فرصت مناسب 

که پیش آمد، خودش برای قتل مرا خبر می کند.
متهم به قتل در ادامه اعترافاتش توضیح داد: مدتی از این ماجرا گذاشت 
تا اینکه سه روز قبل از قتل، حبیبه به من گفت: وقت آن رسیده است که 
شوهرش را بکشم. من که از پیرمرد کینه به دل داشتم، قبول کردم این کار 
را انجام دهم. حبیبه گفت: شوهرش برای همه اموالش به دامادش وکالت 
داده و به همین دلیل، دیگر زنده بودن او فایده ای ندارد. این طور بود که نقشه 
قتل را کشیدیم. روز حادثه حبیبه سراغم آمد و گفت: پیرمرد خواب است 
و من می توانم نقشه ام را اجرا کنم. یک تیزبر برداشتم و به خانه رفتم. دیدم 
پیرمرد تکان می خورد برای همین پشیمان شدم، اما حبیبه گفت: نگران 

نباشم و او خوابش سنگین است.
این زن سپس به من گفت: نباید بدون دستکش این کار را انجام دهم. 
برای همین به خانه ام برگشتم و یک دستکش کاموایی پوشیدم. بعد از 
اینکه سراغ پیرمرد رفتم با تیزبر ضربه ای به گردنش زدم. او بیدار شد و از 
خانه بیرون دوید. من هم ساختمان را ترک کردم و خبر ندارم بعد از آن چه 
اتفاقاتی رخ داد. من چند ساعت در خانه پسر حبیبه بودم و آنجا لباس هایم 
را عوض کردم. بعد به خانه خودم برگشتم و به زندگی عادی ام ادامه دادم و 

فکر می کردم کسی متوجه نقشه ام نمی شود.
این زن در ادامه گفت: من می خواهم زودتر قصاص شوم.

بنا بر این گزارش، در حال حاضر مریم به اتهام مشارکت و حبیبه به اتهام 
معاونت در قتل در بازداشت هستند و تحقیقات از آن ها ادامه دارد.

خبر جهانگیری:  
تولیدکننده های ماسک سه شیفته 

کارکنند

توضیح هواپیمایی ماهان درباره پرواز به چین

دام سیاه وکیل قالبی برای زنان متقاضی طالق

ستاد  نشست  از  پس  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
وزارت  گفت:  کرونا  ویرس  با  مقابله  و  پیشگیری 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر شرایط مسلط 

است.
با  مقابله  ستاد  اینکه  بیان  با  جهانگیری  اسحاق 
با دستور رئیس جمهوری در وزارت  ویروس کرونا 
شده  تشکیل  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
است افزود: دولت تمام توان خود را برای مقابله با 

این ویروس بسیج کرده است.
بررسی  با  این ستاد  وی گفت: در نخستین جلسه 
دبیر ستاد مشخص  ویروس در کشور،  این  شرایط 
و به وزارت بهداشت اختیارات کامل در این زمینه 
افزود: همه  داده شد.  معاون اول رئیس جمهوری 

دستگاه ها در این زمینه موظف به تبعیت از وزارت 
بهداشت هستند.

جهانگیری گفت: ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا با حضور متخصصان وزارت بهداشت، جلسات 
پی در پی برای مشخص شدن دستورالعمل ها برگزار 

می کند.
تولید  همه  افزود:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
این  شیفته  سه  صورت  به  باید  ماسک  کنندهای 
درباره  نباید  مردم  زیرا  کنند،  تولید  را  محصول 
در  و  باشند  داشته  نیاز  چیزی  به  کرونا  ویروس 

دسترس آن ها نباشد.
وی ادامه داد: برای تولید ماسک با شرکت های تولید 
به  تا  می شود  برگزار  جلساتی  محصول  این  کننده 

میزان نیاز، تولید کنند.
و  پزشکی  توان  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
ویروس  با  مقابله  برای  ما  و ظرفیت  درمانی کشور 
زمینه  این  در  باالیی  رتبه  دنیا  در  و  باالست  کرونا 
کشور  درمانی  مدیریت  به  مردم  افزود:  وی  داریم. 
توانمند  درمان  مدیریت  زیرا  باشند،  داشته  اعتماد 
است. معاون اول رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد 

این ویروس به زودی درکشور کنترل شود.
طریق  از  بیماری  این  درباره  خبرها  داد:  ادامه  وی 
وزارت بهداشت اعالم و واقعیت ها با مردم در میان 

گذاشته می شود.
جهانگیری افزود: آموزش مردم درباره ویروس کرونا و 
راه های مقابله با آن به وسیله صدا و سیما از گسترش 

این ویروس جلوگیری خواهد کرد.
مردم گرانفروشی ماسک را گزارش دهند

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، 
با اشاره به مراجعه پرتعداد مردم برای تهیه ماسک 
و ژل های ضد عفونی کننده گفت: ژل و ماسک به 

اندازه کافی در داروخانه ها وجود دارد.

اخیر  روزهای  در  افزود:  مهرعلیان،  غالمحسین 
شاهد مراجعه پر تعداد مردم برای تهیه ماسک، ژل 
ضد عفونی کننده دست و سطوح، الکل، پد الکلی 
و مکمل های دارویی به داروخانه ها هستیم که البته 
متأسفانه در مواردی شاهد تعرض به همکاران نیز 

بوده ایم.
از  زیادی  تعداد  به  سرکشی  در  داد:  ادامه  وی 
شهرستان ها  و  تهران  شهر  سطح  داروخانه های 
با رعایت اخالق حرفه ای  خوشبختانه، همکاران ما 
اقالم مورد نیاز مردم )ماسک، ژل ضد عفونی کننده 

دست و…( را به نرخ متعارف عرضه می کردند.
مهرعلیان با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با 
تأمین کنندگان، اظهار کرد: از ابتدای هفته آتی نیز 
توزیع مناسبی از اقالم مذکور صورت خواهد گرفت 

و نگرانی برای تأمین وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف 
و گران فروشی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ و یا 
اپلیکیشن »تی تک« اطالع رسانی کنند تا در اسرع 

وقت به آن رسیدگی شود.

مقصد  به  را  خود  پروازهای  که  داد  اطالع  ماهان  هواپیمایی  شرکت 
چین برای ارسال کمک های بشردوستانه ادامه داده است.

شرکت هواپیمایی ماهان در صفحه اینستاگرام خود خبر داد: پروازهای 
هواپیمایی ماهان در چند روز اخیر به مقصد چین به درخواست دولت 
جمهوری اسالمی ایران، برای ارسال کمک های بشر دوستانه، با رعایت 

تمام نکات ایمنی بوده است.
همچنین پروازهای مسافری هواپیمایی ماهان به مقصد چین، از چند 

هفته پیش لغو شده است و تا اطالع ثانوی انجام نمی شود.
خبرنگار  به  کشوری  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی  جعفرزاده  رضا   
اقتصادی ایرنا، گفت: هیچ پرواز مسافری به چین از زمان صدور دستور 

توقف پروازها تاکنون، انجام نشده است.
پروازهای مستقیم بین ایران و چین و برعکس به دلیل بیماری کرونا 
و جلوگیری از شیوع آن به داخل کشور از ۱۱ بهمن ۹۸ به دستور 

معاون اول رئیس جمهوری به صورت موقت تعلیق شد.

روزنامه جوان نوشت: ۱۴ مهرماه امسال به مأموران پلیس تهران خبر 
رسید زن جوانی در یکی از اتاق های زائرسرای امامزاده داوود در حالت 
بیهوشی پیدا شده و به بیمارستان منتقل شده است. با حضور مأموران 
پلیس در بیمارستان تحقیقات در این باره به جریان افتاد. وقتی زن 
با شوهرم  باز کند، گفت: مدتی بود که  جوان توانست لب به سخن 

اختالف پیدا کرده بودم.
جدا  هم  از  که  گرفتیم  تصمیم  گرفت  باال  ما  اختالف  دامنه  وقتی 
شویم. من برای اجرا گذاشتن مهریه ام راهی دادگاه شدم. وقتی مقابل 
ساختمان دادگستری رسیدم از مردی که اوراق دادگستری به دست 
گفت  مرد  آن  کردم.  مهریه سؤال  گذاشتن  اجرا  نحوه  درباره  داشت 
که وکیل دادگستری است و وکالت پرونده های زیادی را در این باره 
به عهده داشته است. بعد از آن بود که من ماجرای اختالف خودم با 
شوهرم را برای آن مرد توضیح دادم. او هم بعد از شنیدن شرح حال 
به عنوان پیش پرداخت  تومان  قبال گرفتن ۳۰۰ هزار  گفت که در 
می تواند وکالت من را قبول کند که من هم به حرفش اعتماد کردم 
که  خواست  من  از  مرد  آن  کردم.  کارت  به  کارت  برایش  را  پول  و 
روز بعد به دفتر وکالت او بروم تا قرار داد پرونده را امضا کنیم. یک 
روز بعد وقتی با تلفن همراهش تماس گرفتم گفت به خاطر حضور 
همکارش نمی تواند قرار داد را با من امضا کند، چون در صورت حضور 

من باید بخشی از تعرفه قرار داد را به همکارش بدهد. او با من در 
یکی از اتاق های زائرسرای امامزاده داوود قرار گذاشت و خواست که 
برای امضای قرار داد و حرف زدن درباره نحوه اجرای کار به آنجا بروم 
که از این حرف تعجب کردم، اما با این حال به حرفش اعتماد کردم.

با آن مرد داشتم راهی  امروز مطابق قراری که  ادامه داد:  زن جوان 
به  بود شدم  اختیارش  در  که  اتاقی  وارد  وقتی  داوود شدم.  امامزاده 
من آبمیوه تعارف کرد. وقتی آبمیوه را خوردم ناگهان سرم گیج رفت 
و بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم خودم را روی تخت بیمارستان 
دیدم و متوجه شدم پول، طال و گوشی تلفن همراهم که در مجموع 
مرد  آن  از  که  شده است  سرقت  داشت  قیمت  تومان  ۱۰۰ میلیون 

شکایت دارم.
قاضی علی وسیله ایرد  به دستور  پرونده  از مطرح شدن شکایت  بعد 
تیمی  اختیار  در  ویژه سرقت  دادسرای  پنجم  بازپرس شعبه  موسی، 
از کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت. کارآگاهان در اولین 
گام از یکی از مسئوالن زائر سرا تحقیق کردند. او گفت: من روز حادثه 
وقتی برای سرکشی به اتاق رفتم با پیکر بیهوش این زن مواجه شدم 
و امدادگران اورژانس را با خبر کردم. او گفت که از هویت مردی که 
تحقیقات  از  دیگری  شاخه  در  ندارد.  خبری  کرده بود  اجاره  را  اتاق 
کارآگاهان پلیس با بررسی شماره تماس متهم و شماره حسابی که 

مردی  که  را  متهم  موفق شدند  واریز شده بود  وی  به حساب  پول 
تحقیقات  دهند.  قرار  تعقیب  تحت  و  کنند  شناسایی  بود،  ۳۵ ساله 
پلیس در این باره در جریان بود تا اینکه مخفیگاه متهم شناسایی و 

متهم بازداشت شد.
قاضی  توسط  سرقت  ویژه  دادسرای  شعبه پنجم  به  انتقال  از  بعد  او 
علی وسیله موسی بازجویی شد. متهم گفت: من از مدتی قبل تصمیم 
گرفتم که به این شیوه از زنان سرقت کنم. وی گفت: من و همسرم 
در حالی که دو فرزند داشتیم از هم جدا شدیم. پسرم با من زندگی 
می کند و سرپرستی دخترم هم به عهده همسرم است. متهم ادامه داد: 
من قباًل به اتهام مالخری بازداشت شده و به زندان افتاده بودم. بعد 
از تحمل دو سال حبس و آزادی از زندان این شیوه سرقت را انتخاب 
خانواده  دادگاه های  دادگستری خصوصاً  ساختمان های  مقابل  کردم. 
را  کرده بودم خودم  دادگستری جعل  از  که  اوراقی  با  می زدم.  پرسه 
بودند  وکیل  در جست وجوی  که  را  زنانی  و  می کردم  معرفی  وکیل 
تعیین کرده بودم،  قبل  از  به محل هایی که  را  آن ها  بعد  و  شناسایی 
می کشاندم و بعد از بیهوش کردن آن ها با شربت مسموم اموال شان 

را سرقت می کردم.
بعد از اعتراف متهم بود که وی به دستور بازپرس برای کشف جرائم 

بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.

شمار  کرد:  اعالم  چین  بهداشت  وزارت 
قربانیان ویروس کرونای جدید در این کشور 

به ۲ هزار و ۲۳۳نفر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزای فرانسه، دولت چین اعالم 
کرد که ۱۱۵ نفر دیگر در استان هوبی به دلیل 
دست  از  را  خود  جان  کرونا  ویروس  به  ابتال 

دادند. 
بهداشتی چین، همچنین  مرکز  آمار  براساس 
۴۱۱ مورد جدید به کرونای جدید ثبت شده 

است.

با این احتساب این ۴۱۱ نفر، شمار کل افراد 
مبتال به این بیماری ویروسی به ۷۵ هزار نفر 

رسیده است.
همچنین حدود یکهزار و ۴۵۱ نفر نیز بهبود 
ترخیص  چین  بیمارستان های  از  و  یافته 

شده اند.
این درحالی است که کمیسیون بهداشتی چین 
روز چهارشنبه اعالم کرده بود که تا پایان این 
روز ۱۱۴ مورد جدید مرگ به دنبال کرونای 
جدید به ثبت رسیده و شمار کشته های کرونا 

۲ هزار و ۱۲۶ نفر اعالم شده بود.
یکهزار و ۲۰۰ نفر از نظامیان متخصص ارتش 
شده اند  اعزام  چین  مرکز  در  ووهان  به  چین 
حال  در  نیز  جهانی  بهداشت  سازمان  تیم  و 
بازرسی از مناطق مختلف در شمال و جنوب 
چین برای یافتن راه های درمانی برای ویروس 

کروناست.
در همین ارتباط پلیس هنگ کنگ در صفحه 
فیس بوک خود اعالم کرد که ۵۹ مأمور پلیس 
آنها  آزمایش  بودن  مثبت  از  پس  کشور  این 

قرار  قرنطینه  در  کرونا  به  ابتال  خصوص  در 
گرفتند.

دسامبر  اواخر  از  آن  شیوع  که  کرونا  ویروس 
شهر  در  ماه(  )دی  میالدی  گذشته  سال 
»ووهان« مرکز هوبی شروع شد، عالوه بر شهر 
و استان های چین به ۲۴ کشور دیگر در جهان 
سوئد،  چین،  آمریکا،  است.  کرده  سرایت  نیز 
فرانسه، مالزی و فیلیپین، مصر، امارات متحده 
عربی از جمله کشورهایی هستند که مواردی 
از ابتال به کرونا در آن ها شناسایی شده است.

بیماران  از  حمایت  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس 
سوخته، آمار سوختگی در ایران را ۸ برابر میانگین 
جامع  برنامه های  ضرورت  بر  و  دانست  جهانی 
تاکید  کشور  در  سوختگی  حوادث  از  پیشگیری 
برگزاری  آستانه  در  فاطمی،  جواد  محمد  کرد. 
استانداردسازی  گفت:  سوختگی،  کنگره  نهمین 

وسایل گرمایشی و پخت و پز و نیز فضای فیزیکی 
نشود،  توجه  آن  به  اگر  که  است  مهمی  نکته 

آمارهای سوختگی همچنان تکرار خواهد شد.
وی با اشاره به هزینه های سنگین سوختگی، افزود: 
هر درصد سوختگی حدود ۵ میلیون تومان هزینه 

دارد.

از  یکی  عنوان  به  الکتریکی  سوختگی  از  فاطمی، 
سوختگی های شایع در کشور نام برد و تاکید کرد: 
سوختگی الکتریکی در کشور، هر سال بیش از هزار 
معلول و بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه بر 

جای می گذارد.
این  عنوان  با  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 

که  است  فقرا  جامعه  برای  سوختگی  که  مطلب 
و  منزل  در  استاندارد  غیر  تجهیزات  و  امکانات  از 
مهم ترین  گفت:  می کنند،  استفاده  خود  زندگی 
به  والدین  کم توجهی  کودکان،  سوختگی  علت 
رعایت نکات ایمنی است. بنابراین، باید آموزش و 

استانداردسازی را با هم در نظر گرفت.

شمار قربانیان کرونا در چین به ۲۲۳۳ تن رسید

سوختگی در ایران هشت برابر میانگین جهانی
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دستگیری یک گروه 

شکارچی در بم
محیط  حفاظت  یگان  رییس 
زیست شهرستان بم گفت: یک 
گروه پنج نفره شکارچی همراه با 
وسایل شکار در بم دستگیر شد.

محیط  حفاظت  یگان  رییس 
با  گفت:  بم  شهرستان  زیست 
توجه به این که حفاظت از تنوع 
وظایف  اهداف  از  کشور  زیستی 
در  است  زیست  محیط  سازمان 
این راستا  ،گشت یگان حفاظت 
بم در  محیط زیست شهرستان 

ارتفاعات منطقه حفاظت شده کوه شیر دهبکری متوجه پروژکتور کشی 
شکارچیان در شب شدند که پس از ۲ ساعت پیاده روی و اقدامات الزم به 
منطقه مورد نظر شکارچیان رسیده و یک گروه ۵ نفره شکارچی متخلف 

که ۲ نفر از آنان شکارچی اصلی بودند دستگیر شد.
در  اکنون  هم  و  قضایی شد  مقامات  تحویل  گروه  این   : کرد  تصریح  او 

بازداشت به سر می برند.
عارف کیا گفت : از این گروه شکارچی یک قبضه اسلحه گلوله زنی دوربین 

دار و سه عدد پروژکتور حرفه ای کشف و ضبط شد.

کشف ۳۲۷ کیلوگرم

 حشیش در راین
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۳۲۷ کیلوگرم حشیش در 

عملیات ماموران انتظامی بخش راین خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ محمد 
رضا فداء فرمانده انتظامی شهرستان کرمان  گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر 
بخش "راین" با همکاری یگان تکاوری ۱۱۳ راور حین گشت زنی های هدفمند 
و نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه خودروی سواری پژو 

مشکوک و دستور توقف آن ها را صادر کردند.
او تصریح کرد: رانندگان خودرو ها بدون توجه به اخطار و ایست پلیس با افزایش 
سرعت و حرکات مارپیچ اقدام به فرار کردند که پس از یک تعقیب و گریز 
طوالنی، نهایتا عرصه را بر خود تنگ دیده و خودرو ها را رها و در نهایت یکی 
از قاچاقچیان دستگیر و متهم دیگر با استفاده از تاریکی شب از محل متواری 
شد. فداء با بیان اینکه تالش پلیس برای دستگیری متهم فراری ادامه دارد، 
افزود: در بازرسی از خودرو ها ۳۲۷ کیلوگرم حشیش کشف و متهم نیز جهت 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
و  از مشارکت  قدردانی  در خاتمه ضمن  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای طرح های پاک سازی، بر استمرار 
این طرح ها در روز های پایان سال تاکید کرد و از عموم شهروندان خواست در 
صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تهیه و توزیع و فروش موادمخدر مراتب را 

در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

استعدادیابی  و  جوانان  کمیته  رئیس 
با  کرمان  استان  گفت:  فوتبال  فدراسیون 
حضور دو تیم در لیگ یک، یک تیم در لیگ 
برتر و عملکرد مناسب در فوتبال و فوتسال 
بانوان و آقایان می تواند یک قطب برتر فوتبال 

در کشور باشد.
و  جوانان  کمیته  رئیس  محمدی،  اکبر 
جمهوری  فوتبال  فدراسیون  استعدادیابی 
اسالمی ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 

شایسته ی  میزبانی  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
استان  فوتبال  هیات  رئیس  قرایی  از  کرمان 
کرمان و گروه کاری وی به واسطه ی همکاری 
و همراهیشان در اجرای این طرح استعدادیابی 

قدردانی کرد.
او با اعالم اینکه این دو روز فوق العاده بود، افزود: 
را  استعدادیابان  ارزیابی  کارگاه  نخست  روز  در 
مطالب  که  نفر   ۱۱ حدود  حضور  با  داشتیم 

بسیار خوبی بین ما رد و بدل شد.
جهانی  کمیته  کرد:  تصریح  محمدی   
فدراسیون فوتبال بر اساس رویکرد استراتژیک 
خود، توسعه فوتبال و تربیت مربیان متخصص 
این رده ی سنی، در واقع این دومین گامش 

بعد از مشهد است که در کرمان انجام شد.
با  افزایی  بیان داشت: سپس کارگاه دانش  او 
این  در  که  و کسانی  کرمانی  مربیان  حضور 

رده کار می کنند را داشتیم.
استعداد های  اینکه  بر  تأکید  با  محمدی   

فوق العاده ای در استان کرمان مشاهده شد، 
افزود: این استعداد ها نیاز به توجه، مراقبت و 
با توجه به برنامه ریزی های  حمایت دارد که 
کرمان  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  قرایی 

حتماً این اتفاق خواهد افتاد.
او تصریح کرد: این مرحله نخست کار بود که 
منتخب  افراد  بعد  مرحله ی  در  و  شد  انجام 
وارد کمپ تیم های ملی می شوند و خودشان 
در  کشور  استان های  سایر  بازیکنان  با  را 

معرض رقابت می گذارند.
محمدی بیان کرد: در حقیقت تیم ملی ما 
از همین هسته های کوچکتر استان ها شکل 

می گیرد که امیدوارم این ادامه پیدا کند.
در  تیم  دو  حضور  با  کرمان  استان  افزود:  او 
لیگ یک، یک تیم در لیگ برتر و عملکرد 
آقایان،  و  بانوان  فوتسال  و  فوتبال  در  خوب 
کشور  در  فوتبال  برتر  قطب  یک  می تواند 

باشد.

سرویس ورزشی کرمان امروز

میدانی  و  دو  فدراسیون  اگرچه  است،  باد  دختر  او 
ندارد  دوست  چندان  باورنکردنی  رویکردی  با  ایران 
به سمت  اما  فرزانه فصیحی،  ببیند.  را  او  درخشش 

آرزوهایش می دود، تند و برق آسا هم می دود.
 دختر اصفهانی دو و میدانی ایران در کاپ استانبول، 
در ماده ۶۰ متر، موفق شد با ثبت زمان ۷.۲۵ ثانیه 
به مقام اول برسد و رکورد ملی ایران را بشکند. فرزانه 
پیش از این در مسابقات بین المللی صربستان رکورد 
به  ثانیه  با زمان ۷.۲۹  ایران  متر  جدیدی در دو ۶۰ 
بار   ۲ ماه،   ۲ حدود  فاصله  در  او  بود.  رسانده  ثبت 
بلگراد  مسابقات  در  فرزانه  شکست.  را  ایران  رکورد 
در  حضور  حدنصاب  ثانیه،   ۷.۲۹ زمان  با  صربستان 

دو و میدانی قهرمانی جهان را به دست آورده بود.
داستان فرزانه فصیحی را، اما می توانید از یک سال 
و  دو  از  گرفت  تصمیم  او  وقتی  بگیرید؛  پی  پیش 
 ۶۰ برنز  مدال  که  فرزانه  کند.  خداحافظی  میدانی 
متر قهرمانی داخل سالن آسیا را سال ۲۰۱۸ در تهران 
زنان  ورزش  در  آنچه  از  بود، خسته  کرده  خود  مال 
ایران می گذرد، در اوج دوران حرفه ای خود تصمیم به 
کناره گیری گرفت. اما چه خوشحال کننده که دوباره 
و همه  است  ایران  رکورددار  و حاال  برگشت  باانگیزه 

منتظر درخشش او در مسابقات جهانی هستند.
فرزانه فصیحی درباره تصمیم خداحافظی اش گفته 
خداحافظی  میدانی  و  دو  از  که  روز هایی  »در  بود: 
آغاز  را  مربیگری  و  بودم  ناامید  چیز  همه  از  کردم، 
کردم. اما یک نور در تاریکی برایم روشن شد. همسرم 
ساعت های زیادی با من صحبت کرد و به این نتیجه 
اما  کنم،  مربیگری  می توانم  همیشه  که  رسیدیم 
شرایط امروز و جوانی ام همیشگی نخواهد بود و باید 

یک بار دیگر شروع کنیم.«
به  ازدواج  وام  و  ماشین  فروش  با  فصیحی  فرزانه 
تمرین  بلگراد  پارتیزان  باشگاه  در  تا  رفت  صربستان 
آرزوهایش  به  که  بود  گرفته  تصمیم  دوباره  او  کند. 
بهترین  پارتیزان  باشگاه  در  فرزانه  تمرینات  برسد. 
نتایج را برای او داشت. فدراسیون دو و میدانی، اما 
هیچ کمکی به فرزانه فصیحی نکرد. عجیب تر اینکه 
ایرج  در صربستان،  فرزانه  رکورد جدید  ثبت  از  پس 
عرب، رئیس فدراسیون دو و میدانی ایران، نامه ای به 
فدراسیون جهانی دو و میدانی نوشت و درخواست 

کرد که رکورد فرزانه فصیحی ثبت نشود.
 آن نامه حیرت آور بود و وقتی رئیس فدراسیون دو 
و میدانی با بازتاب های آن مواجه شد، گفت: »ما به 
هیچ وجه مسابقات صربستان را زیر سئوال نبردیم 
ما  هدف  شدیم.  مدارک  یک سری  خواستار  فقط  و 
هیچ  شود.  انجام  حاشیه  بدون  کار ها  که  است  این 
هیچ  ما  نداریم.  افراد  و  اتفاقات  به  پیچیده ای  نگاه 
نگاهی به اینکه فصیحی قرار است به عنوان نماینده 

ورزشکاران در انتخابات فدراسیون به یک نامزد خاص 
رای بدهد، نداریم.

در  نفر  یک  که  گفتند  اول  ایمیل  درباره  من  به 
ابطال  درخواست  من  با  هماهنگی  بدون  فدراسیون 
نتیجه فصیحی را کرده است، که این درست نیست. 
ما یک ایمیل استعالمی ارسال کردیم که متاسفانه 
جواب آن دو روز قبل از اینکه به دست مان برسد، در 
نبود.  این کار درستی  اختیار ورزشکار قرار گرفت و 
من نمی خواهم این موضوع را تا انتها پیگیری کنم، 
چون شرایط خوبی رقم نخواهد خورد. ادبیات ایمیل 
اول درست نبود و قبول دارم، ولی در ایمیل دوم همه 

چیز به شکل درست ارسال شد.«
ایرج عرب به مسئله انتخابات ریاست فدراسیون دو و 
میدانی اشاره می کند و در حرف هایش نگرانی خود 
را از اینکه شاید فرزانه فصیحی به نامزدی غیر از او 
رای بدهد، بروز می دهد. این که یک ورزشکار حرفه ای 
قربانی مسائل انتخابات فدراسیون دو و میدانی شود 
و فدراسیون تا مرز ابطال رکورد او پیش برود، نشان 
می دهد که برای یک فدراسیون، ورزش تا چه اندازه 
می تواند بی اهمیت باشد. فرزانه فصیحی، اما به رغم 
برای  شخصی  هزینه های  با  و  فدراسیون  رفتار های 
ایران می دود و سهمیه مسابقات جهانی را به دست 

آورده است.
فرزانه فصیحی  وقتی  اواسط سال ۹۶،  به  برگردیم   
توسط همین فدراسیون کنار گذاشته شد و مجید 
با  میدانی،  دو  فدراسیون  پیشین  رئیس  کیهانی، 
خشم از دالیل کنار گذاشته شدن تعدادی از دوندگان 
زن حرف زده بود: »ما از اعزام بانوان حمایت می کنیم 
و اصال این چنین نیست که بگوییم بانوان اهمیتی 
و  مدال  شانس  چون  معیارهایی،  براساس  ندارند. 
تجربه، نفرات اعزام می شوند و در این باره همه باید 

به تصمیم سازمان تیم های ملی و فدراسیون احترام 
گذشته  رقابت های  در  هم  فصیحی  فرزانه  بگذارند. 
اصال رکورد خوبی نزده و با توجه به شانس کمی که 
داشت، ما نمی توانستیم او را به رقابت ها بفرستیم. 
برای ما مهم است ورزشکاری که به مسابقات می رود 

بتواند رکورد خوبی بزند.«
و  خشن  دیدگاه های  چنین  دل  از  فصیحی  فرزانه 
سختگیرانه ای، امروز به دختر باد ایران تبدیل شده 
است. او دو سال پیش در پاسخ به همین حرف ها 
و دلزده از شرایط خود گفته بود: »من خیلی اذیت 
یک  بود.  نابودکننده  برایم  واقعا  اتفاق  این  و  شدم 
سئوال اساسی از مسئوالن فدراسیون دو و میدانی و 
کمیته ملی المپیک دارم، که آیا می شود دختران را 
به خاطر ضعیف بودن، کنار گذاشت؟ اگر قرار نیست 

سرمایه گذاری کنند، بگویند ما تمرین نکنیم.«
فدراسیون دو و میدانی دو سال پیش توان تشخیص 
آینده ای  در  می تواند  ورزشکارش  که  نداشت  را  این 
رکورد  و  باشد  میدانی  و  دو  در  ستاره  یک  نزدیک 
ایران را در ۲ ماه، ۲ بار بشکند. فدراسیونی که تیم 
دو  از  ندارد،  تشخیص هایی  چنین  برای  کارشناسی 
سال پیش یا به فکر حذف نام فرزانه فصیحی از تیم 
صربستان.  مسابقات  در  او  رکورد  حذف  و  بود  ملی 
فرزانه، اما نه تنها سریع ترین دختر ایران است، بلکه 
از روی موانع فدراسیون هم پریده و به امروز رسیده 
و  داشت  را  آرزویش  که  رسیده  جایی  به  او  است؛ 
دفترچه  در  کودکی  از  را  مسیر  این  تمام  بود  گفته 
خاطراتش نوشته بوده است: »در میان وسایلم دفتر 
هر  داشتم  عادت  کردم.  پیدا  را  آن سال ها  خاطرات 
دارم.  آن سال ها  از  دفتر  می نوشتم. چندین  را  روزم 
می زدم  که  ورق  جوانی.  اوایل  و  نوجوانی  سال های 

دیدم به تک تک آنچه نوشته ام، رسیده ام.«

رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی فدراسیون فوتبال : 
کرمان می تواند قطب برتر فوتبال در کشور باشد

درباره آنچه بر فرزانه فصیحی در مسیر موفقیت گذشت

در  کرمان  استان  تیم  انتخابی  کشتی  مسابقات 
رشته های فرنگی و آزاد با معرفی برترین ها به کار 

خود پایان داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، مسابقات کشتی آزاد 
و فرنگی قهرمانی استان کرمان ـ انتخابی تیم با 
شرکت ۱۲۰ نفر از سراسر استان در خانه کشتی 

کرمان برگزار شد.
در این مسابقات ۵۵ نفر در رشته کشتی فرنگی 

 ،۹۷  ،۸۷،۸۶  ،۵۵،۶۳،۶۷،۷۲،۷۷،۸۲ اوزان  در 
۱۳۵ و در رشته کشتی آزاد در اوزان ۵۷، ۶۱،۶۵، 
رقابت  به  با هم  ۷۴،۷۰، ۷۹، ۸۶، ۹۲،۹۷و ۱۲۵ 

پرداختند.
فرنگی  کشتی  رشته  در  ها،  رقابت  این  پایان  در 
۱۰ نفر و در رشته کشتی آزاد نیز ۱۰ نفر انتخاب 
کرمان  استان  تیم  قالب  در  منتخبان  که  شدند 
در مسابقات قهرمانی کشور که ۱۱ اسفند ماه به 

میزبانی کرمان برگزار می شود، حضور می یابند.

پایان مسابقات کشتی قهرمانی استان کرمان

خبر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان   دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی 

مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

 موضوع مناقصات امور خدمات عمومی، تاسیسات، نگهبانی و طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا زرند
برآورد یکساله  و تضامین شرکت 

در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۸ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۱ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت۱۱روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 در محل بیمارستان سینا زرند برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصات(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد( 777221

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
 مناقصات واگذاری امور خدمات عمومی، تاسیسات، نگهبانی و طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا زرند

شماره مناقصه  مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه 

برآورد یکساله )ریال(  شرح

۱۱۳/۲۴/۱۲/۹۸ ۹۲۸.۶۸۵.۰۰۳ ۱۸.۵۷۳.۷۰۰.۰۵۶  خدمات عمومی

۱۱۴/۲۴/۱۲/۹۸ ۳۰۸.۲۰۴.۴۴۶ ۶.۱۶۴.۰۸۸.۹۱۹  نگهبانی

۱۱۵/۲۴/۱۲/۹۸ ۲۳۵.۰۰۴.۸۹۰ ۴.۷۰۰.۰۹۷.۷۹۲  تاسیسات

۱۱۶/۲۴/۱۲/۹۸ ۷۰۴.۴۶۵.۳۰۰ ۱۴.۱۲۹.۳۰۵.۱۰۰  طبخ و توزیع غذا
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روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از حضور مردم کرمان در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی:

حضور برای تغییر

اشاره
دیروز شاهد بودیم که اقشار گوناگون مردم در جای جای 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  اسالمی  ایران 
اسالمی را رقم زدند. دیروز استان کرمان نیز یک بار دیگر 
روایت  به  بود.  رای  پای صندوق های  شاهد حضور مردم 
گر  نظاره  ابتدای صبح  همان  از  امروز«  »کرمان  خبرنگار 
رای دهندگانی بودیم که برای تغییر آمده بودند و ایده و 
عقیده ی خود را در صندوق رای انداختند. این انتخابات 
نقاط  برخی  در  مردم  که  برگزار شد  کرمان  در  حالی  در 
شهر از ساعت هفت صبح نخستین صف های انتخاباتی را 

تشکیل داده بودند.
حضور جوانان

که  نامبارکی  اتفاقات  دلیل  به  امسال  که  است  درست 
بودند،  دلسرد  انتخابات  از  اندکی  مردم  داد  رخ  در کشور 
های  از حوزه  بسیاری  در  رای دهی  های  بازهم صف  اما 
مشارکت  و  بود  توجه  قابل  رای  اخذ  شعبات  و  انتخاباتی 
اما  میان  این  در  کشید.  می  جهانیان  رخ  به  را  مردمی 
گویی  و  بود  گذشته  از  تر  رنگ  پر  بسیار  جوانان  حضور 

نسل جوان ما دیگر در مقابل تبلیغات معاندین نظام مقاوم 
شده است. یکی از جوانان حاضر در صف اخذ رای در حوزه 
شهرک باهنر کرمان به خبرنگار ما چنین گفت: من برای 
آنکه به دشمنان کشورم نشان دهم که پای ایران ایستاده 
پای  به  سپاریم  نمی  شما  دست  به  را  سرنوشتش  و  ایم 
این  در  نه  کنم  می  اعالم  افتخار  با  و  آمدم  رای  صندوق 
سیاسی  های  مشارکت  تمامی  در  بلکه  انتخابات  از  دوره 
حضور خواهم داشت چون ایران از آن من است و اگر هم 
باید  کنم،  قهر  آن  با  نباید  هستم  ناراضی  آن  وضعیت  از 
آن مورد نارضایتی را به واسطه انتخاب نمایندگان همفکر 
خودم ترمیم کنم. رای ندادن به مثابه فرار از مشکالت است 
و من اهل فرار نیستم. این جوان خود را دانشجوی دانشگاه 

باهنر کرمان معرفی کرد.
امنیت، امنیت، امنیت

میان  از  بود،  گفتگو  این  گر  نظاره  که  دیگری   فرد  اما 
ما  »امروز  گفت:  و  رساند  ما  خبرنگار  به  را  جمعیت خود 
ترامپ  نام  به  عقل  و  قید  بی  دیوانه ی  یک  تهدید  تحت 
و  بریم  می  سر  به  شرایط حساسی  در  االن  ما  و  هستیم 
مشارکت ما می تواند پشتوانه ای برای امنیت ملی باشد. از 
همین تریبون اعالم می کنم من یک ایرانی هستم که شغل 
آنچنانی  رضایت  خودم  زندگی  وضعیت  از  و  ندارم  ثابتی 
ندارم. اما این دلیل نمی شود که با کشور خود قهر کنم و 
در انتخابات شرکت نکنم. به کوری چشم دشمنان نه تنها 

خودم آمده ام بلکه دست خانواده و چندین نفر از دوستانم 
را نیز گرفته و آورده ام. به امید اینکه این مشکالت حل 
شود و دیگر شاهد بی کفایتی و معضالت مدیریتی نباشیم«

حمایت از نخبگان سیاسی
در میان رای دهندگان سه مرد کهن سال را دیدیم که 
بودند، رنگ  پیدا کرده  لباس ورزشی مشابه هم حضور  با 
می  متوجه  خود  به  را  چشمی  هر  ایشان  لباس  نارنجی 
ساخت. از ایشان درباره لباسشان پرسیدیم که گفتند: »ما 
از ورزش صبحگاهی در پارک مادر آمده ایم و گفتیم رای 
بدهیم و سپس برای صرف صبحانه به خانه برویم« او در 
کرد  اشاره  تامل  قابل  و  مهم  ای  نکته  به  ادامه سخنانش 
رای  امروز  خواهند  می  ها  که خیلی  ام  گفت: »شنیده  و 
به  را  تمام تالش خود  ندهند و رسانه های غربی هم که 
کار می برند، اما من دهه های 30، 40 و 50 را دیده ام 
و می دانم که مردم در سال 57 با چه چیز مبارزه کردند. 
شوخی نیست که 98درصد مردم یک کشور به یک نظام 
رای دهند، حتما یک نارضایتی عمومی بر جامعه حاکم بود 
که چنین تصمیمی گرفته شد. من به عنوان شاهد عینی 
آن روزها، امروز هم برای همان هدف سال 57 آمده ام که 
رای بدهم. باید بگویم که نه از دولت روحانی راضی هستم 
و نه آن یکی قبلی، اما پیشرفت و بهتر شدن را درک می 
من  هست.  اما  است،  کند  حرکت  که  است  درست  کنم، 
امروز آمده ام تا یک نخبه ی سیاسی را راهی مجلس کنم 

تا دیگر شاهد طرح ها و لوایح عجیب و غریب نباشم«
در آخر

جمعه ای که گذشت، روز دوربین های عکاسان و تصویر 
برداران و خبرنگاران رسانه های داخلی، خارجی، شنیداری 
و مکتوب بود. خبرنگاران و عکاسان این رسانه ها پا به پای 

مردم در شعب اخذ رای حضور یافتند تا ضمن مشارکت 
در این امر سیاسی تصاویر ناب حضور مردم را به جهانیان 
مخابره کنند. دیروز و در این مشارکت سیاسی مردم فهیم 
و آگاه کرمان بار دیگر با حضور خود نشان دادند که پای 

ایران ایستاده اند.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( با ارزیابی کیفی
شهرداری راین در نظر دارد  اجرای پروژه آسفالت معابر موضوع موافقتنامه طرح شماره 1502004/120 با عنوان توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 
سال 1398 از محل اعتبارات اوراق خزانه اسالمی خود را از طریق مناقصه عمومی براساس آئین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا از شرکت های دارای رتبه بندی راه و ابنیه مجاز دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب 
شماره 0105609695004 بانک ملی ایران به نام درآمد شهرداری راین جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد فنی شهرداری مراجعه و ظرف مدت 10 روز پیشنهاد 

ابوذر عطایی نیا - شهردار راین خود را تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.

رشته پیمانکار مبلغ تضمین )میلیون ریال(مبلغ برآورد )میلیون ریال(موضوع مناقصه ردیف

اجرای آسفالت بیندر 1
0 - 19

7000350
راه و ابنیه 

* پرداخت از طریق اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1401/04/06 صورت می گیرد 
* بخشنامه های مرتبط با اسناد خزانه اسالمی قابل اجرا می باشند.

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

برآورد:  با  را  کرمان  آباد  حسین  شماره14   چاه  حفاری  عمومی  مناقصه   دارد  نظر  در  کرمان  استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت 
2.473.850.776 ریال و مبلغ ضمانت فرایند ارجاع کار:123.700.000 ریال. .) به شماره: 2098005963000088 در سامانه ستاد ایران(.

ازمحل اعتبارات عمرانی وباحداقل تعداد شرکت کنندگان یک شرکت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه 
شرکت هایي که  دارای گواهی صالحیت حفاری از وزارت نیرو  و مجوز پروانه حفاری از آب منطقه ای و هم چنین  صالحیت ایمنی صادره از 

اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشد، دعوت می شود.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
مشخصات این مناقصه درسایت شرکت مهندسی آب وفاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت: 08صبح روز چهار شنبه مورخ : 98.11.30
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 98.12.04

مهلت زمانی ارائه پیشنهاددر سامانه: ساعت: 19 روزپنج شنبه مورخ: 98.12.15  و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت:11  
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 مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه 
شماره 83/ب/11-98م شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
وزارت نیرو

سرویس علم و دانش کرمان امروز

 بیست و هشتم دی ماه سه سال گذشته »یوجین سرنان« 
آخرین فضانوردی که روی ماه قدم گذاشته بود، در هشتاد و 
دو سالگی در گذشت. با درگذشت او حاال دیگر تنها شش نفر 
از 12 نفری که در جریان برنامه آپولوی ناسا بیش از چهار دهه 

پیش روی ماه فرود آمده بودند باقی مانده اند.
سفر تاریخی این فضانوردان به ماه در فاصله سه سال بین 
سال های 1969 تا 1972 رخ داد. در طول آن سال ها، شش 
انجام شد که  با موفقیت  ماموریت فضاپیمای »آپولو« به ماه 
بین  از  بود.  در 1972   17 آپولو  به  مربوط  ماموریت  آخرین 
این 12 نفر، شش نفر را به نمایندگی از هر کدام از شش سفر 

فضایی به ماه با هم مرور می کنیم.
یوجین سرنان

آپولو 17
»یوجین سرنان« یا آن طور که مشهورتر بود »جین سرنان« 
گام  ماه  روی  که  بود  نفری  یازدهمین  درگذشت،  اخیرا  که 
گذاشت، اما دوازدهمین و آخرین فضانوردی بود که با شن های 
می کرد.  خداحافظی  زمین  داشتنی  دوست  قمر  خاکستری 
سرنان مانند خیلی دیگر از فضانوردان نسل اولی، خلبان نیروی 
دریایی بود و جزء سومین دسته از فضانوردان جدید ناسا بود که 

برای برنامه های جمینای و آپولو آموزش می دیدند.
او برای اولین بار با جمینای 9 روانه فضا شد که در نهایت 
ماموریتی ناموفق بود. سپس به همراه آپولو 10 برای نخستین 
بار به مدار ماه رفت و به همراه باقی خدمه عملیات فرود روی 
بار  دو  که  بود  کسی  تنها  او  نظر  این  از  کرد.  تمرین  را  ماه 

 »17 »آپولو  همراه  به   1972 در  سرنان  آمد.  فرود  ماه  روی 
برای آخرین بار به ماه رفت و در 13 دسامبر همان سال هم 
برای همیشه با ماه خداحافظی کرد. او چند سال بعد از نیروی 
دریایی و سپس ناسا بازنشسته شد. شرکتی در حوزه هواوفضا 
تاسیس کرد و خاطراتش را تحت عنوان آخرین نفر روی ماه به 
چاپ رساند. او و نیل آرمسترانگ از جمله مدافعین سرسخت 
برنامه »کنستالیشن« ناسا بودند که یکی از اهدافش بازگرداندن 

انسان به ماه بود، اما در نهایت توسط اوباما لغو شد.
نیل آرمسترانگ

آپولو 11
»آرمسترانگ« نخستین و مشهورترین فضانوردی بود که بر 
ماه قدم گذاشت. زمانی در جنگ کره، خلبان نیروی دریایی 
بود. او تنها سه سال در نیروی دریایی ماند و پس از خروج از 
ارتش به دانشگاه برگشت تا مدرک کارشناسی خود را در رشته 
هواوفضا بگیرد. آرمسترانگ خیلی زود به عنوان خلبان آزمایشی 
به »NACA« )کمیته رایزنی ملی هوانوردی آمریکا( ملحق 
شد. همان سازمانی که بعد ها از خاکستر آن ناسا به وجود آمد.

پذیرفته  ناسا  در  فضانورد  عنوان  به   1962 در  آرمسترانگ 
شد و چهار سال پس از آن با ماموریت »جمینای 8« به فضا 
رفت. سپس به همراه »باز آلدرین« با »آپولوی 11« بر سطح 
ماه نشست و برای اولین بار بر شن های سفید قمر زمین قدم 
گام  و  برای خودش  کوچکی  گام  قول خودش  به  تا  گذاشت 

بزرگی برای بشریت برداشته باشد.
او بعد ها جایی گفته بود خلبان ها از قدم زدن لذت نمی برند. 
خلبان ها عاشق پروازند و افتخارشان در فرود های موفق است 
نه خارج شدن از وسیله ای که با آن پرواز می کنند. او در 1971 

تدریس  به  رسانه ای  هیاهوی  از  دور  به  و  داد  استعفا  ناسا  از 
در دانشگاه »سین سینتی« در اوهایو مشغول شد. آرمسترانگ 
سرانجام در سال 2012 در سن هشتاد و دو سالگی دار فانی 

را وداع گفت.
آلن شپرد

آپولو 14
برنامه  جریان  در  که  بود  انسانی  اولین  و  آمریکایی  اولین 
»مرکوری« به فضا رفت و در چهل و هفت سالگی، مسن ترین 
فضانوردی بود که روی ماه قدم می گذاشت. او یکی از خلبانان 
سرد و گرم کشیده نیروی دریایی بود که در 1959 به همراه 
انتخابی به  از فضانوردان  اولین دسته  34 نفر دیگر به عنوان 
ناسا پیوست و در برنامه های مرکوری شرکت کرد. شپرد اولین 
آمریکایی بود که به همراه فضاپیمای »فریدم 7« در ماموریت 

»مرکوری رد استون 3«  به مدار زمین پرتاب شد.
در پرتاب فضایی شوروی پیش دستی کرد و »یوری گاگارین« 
را زودتر به مدار زمین فرستاد. به این ترتیب شپرد که تقریبا یک 
ماه پس از گاگارین به فضا پرتاب می شد، دومین فضانورد دنیا 
بود که خود را به مدار زمین می رساند. پس از بازگشت، شپرد به 
دلیل بروز مشکلی در گوش داخلی اش از برنامه جمیای ناسا جا 
ماند. با این که سرانجام پس از درمان به فرماندهی »آپولو 14« 
انتخاب شد و به عنوان پنجمین فرد بر سطح ماه قدم گذاشت.

دقیق ترین فرود برنامه آپولو روی ماه به نام او ثبت شده است 
و اقدامش در پرتاب چند توپ گلف در سطح ماه در آن سال ها 
شهرت زیادی برای او به همراه داشت. شپرد پیش و پس از 
سفر خود به ماه رییس اداره فضانوردی ناسا بود. او در 1974 
بازنشسته شد و خود را به تجارت مشغول کرد. شپرد در اواخر 

عمر خود سرطان خون گرفت و در نهایت در 1998 در سن 
هفتاد و هشت سالگی درگذشت.

جان یانگ
آپولو 16

قدیمی ترین و یکی از پرکارترین فضانوردان ناسا که برای 42 
به  یانگ در 1965  بود.  کار مشغول  به  این سازمان  در  سال 
همراه »جمینای 3« برای اولین بار به فضا رفت و در طول این 
ماموریت به طور محرمانه، ساندویچی را با خود به فضا برد که 
عصبانیت شدید ناسا را به دنبال داشت. با این حال او در جریان 
»جمینای 10« مجددا به مدار زمین فرستاده شد. او با »آپولو 
10« به مدار ماه رفت و سپس به عنوان فرمانده »آپولو 16« بر 

سطح ماه فرود آمد.
پس از بازگشت از ماه، جای آلن شپرد را به عنوان رییس اداره 
فضانوردان ناسا گرفت و در ادامه دو بار دیگر با شاتل فضایی 
به فضا رفت تا به این ترتیب رکورد سفر های فضایی خود را به 

هفت سفر برساند.
یانگ پس از 42 سال در سال 2004 در سن هفتاد و چهل 
نقش  به  همچنان  حال  این  با  شد.  بازنشسته  ناسا  از  سالگی 
مشاوره ای خود برای این سازمان ادامه داد. او اکنون با 86 سال 

سن، پرافتخارترین فضانورد ناسا است.
آلن بین
آپولو 12

فضانوردی هنرمند یا هنرمندی فضانورد شاید بهترین لقب 
او چهارمین نفری بود که بر ماه گام  برای »آلن بین« باشد. 
فضایی  ایستگاه  دوم  ماموریت  فرمانده  همچنین  و  گذاشت 
»اسکای لب« آمریکا در 1972 بود. بین قصد داشت در سطح 

ماه برای اولین بار سلفی دو نفره ای از خودش و همکارش 
پت کونراد بگیرد. با این حال آن ها موفق نشدند تایمر دوربین 
عکاسی را در میان ابزار خود پیدا کنند و این عکس دو نفره 

هیچ وقت گرفته نشد.
او پس از بازگشت، نقاشی بر پایه ایده این عکس کشید و 
نامش را عکسی که ما هیچ وقت نگرفتیم، گذاشت. او در طول 
دوران خدمت و پس از آن، خودش را به نقاشی فضانوردان و 
سفینه های فضایی مشغول کرد و تا به حال چندین نمایشگاه از 

این نقاشی ها برگزار کرده است.
)David Scott( دیوید اسکات

آپولو 15
جریان  در  آرمسترانگ  نیل  همراه  و  هوایی  نیروی  خلبان 
ماموریت جمینای 8 که فرماندهی ماموریت »آپولو 9« را هم 
بر عهده داشت. او در 1971 با »آپولو 15« به ماه رفت. آپولو 
اولین ماموریت ماه بود که در نزدیکی کوه های این قمر   15
فرود می آمد. او و همراهش 18 ساعت در سطح ماه بودند و 
برای اولین بار خودروی ماه نورد را روی شن های قمر زمین 

آزمایش کردند.
اسکات در جریان این ماموریت به صورت غیرمجاز با خودش 
چند تمبر پستی برده بود و قصد داشت پس از بازگشت آن ها 
را بفروشد. ناسا تا پیش از این ماموریت، اهمیتی به این مسائل 
واکنش  به  را  سازمان  این  عمومی،  افکار  توجه  اما  نمی داد، 
بازگشت،  از  پس  تنبیهی  اقدام  نتیجه  در  اسکات  و  واداشت 
برای همیشه از پرواز محروم شد. او از ناسا بازنشسته شد و در 
طول سال های بعد به عنوان مشاور برای بسیاری از فیلم های 

سینمایی و مستند های فضایی فعال بود.

مردانی که بر ماه قدم گذاشتند

نوبت دوم

نوبت دوم


