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روزان هم  یادداشت: 

لبخندهای  کهنه
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان خبر داد:

نجات هفت کودک  مفقود شده در کوه های کرمان 

با تالش امدادگران

نوشتاری پژوهشی حاصل تحقیقات گروه پژوهش موسیقی دژاکام؛

نیم نگاهی به سرگذشت موسیقی فیلم

چرا باید مسئولیت پذیر باشیم؟ 
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نوشتاری به بهانه 

گذر از سالروز

 آغاز »عملیات خیبر«

نیم نگاهی به زیر و بم مسیر 

زندگی هوشنگ ابتهاج به همراه

 آثار و اشعار این شاعر معاصر

متن در صفحه دوم

آخرین آمار مشارکت کرمانی ها در انتخابات ؛ 

کرمان جزو ۱۰ استان برترشد  

گذشته به وجود آمده و چهار سال ادامه خواهد داشت؛ که در 24 ساعت  روایت »کرمان امروز« از ایام پسا انتخابات و انتظاراتی 

هر  رای کرمانی ؛ یک مطالبه 

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعالم کرد: 
نتایج انتخابات در برخی 

حوزه های انتخابیه استان کرمان 

متن کامل در صفحه سوم

    مردم کرمان با وجود همه گالیه هایی که داشتند جمعه ای که گذشت پای صندوق رای رفتند و نمایندگان خود را انتخاب کردند. اکنون و با به پایان رسیدن انتخابات و مشخص شدن نتایج آرا، 
نوبت آن رسیده است که نمایندگان و منتخبین مردم تفهیم شوند که از امروز چه باری را باید بر دوش بکشند و از امروز به بعد چه مسئولیت سنگینی بر عهده ایشان است. ایشان باید در خانه ملت با 
نگاهی تیزبینانه و همتی مضاعف به دنبال برآورده ساختن انتظارات مردم باشند و بدانند؛ همه کسانی که روز جمعه پای صندوق رای آمدند برای تغییر آمده و امروز که ایام پسا انتخابات است باید به 

خواسته ها و گالیه های مردمی بیشتر توجه کنند و مشکالت را بشناسند، امروز کار ایشان سخت تر از روزهای سخت تایید صالحیت و تبلیغات است و....

متن در صفحه هشتم

آموزش و پرورش:   

در صورت داشتن عالئم 

سرماخوردگی به مدرسه 

نروید؛ غیبت ها موجهند

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   اختصاص منابع ویژه برای مقابله با کرونا
  اثر کرونا بر اقشار مختلف مردم چگونه است؟

  اعترافات تازه داماد در صحنه جنایت
  ایران رسما در فهرست سیاه  FATF قرار گرفت
  نگرانی بهداشت  جهانی از شیوع کرونا در ایران

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از یک 
که نیاز به  واقعیت محتمل 

مراقبت های بهداشتی 
و رعایت مردمی دارد؛

کرمانیان
 آماده ورود

 کرونا باشند!
بخش سوم
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اخبار استان

بدین وسیله اعالم می گردد پروانه بهره برداری آقای 
صادق زیدآبادی نژاد  به شماره پروانه 5/19292

 به تاریخ 87/4/29
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

به اطالع تمامی سهامداران محترم شرکت خدمات آزمایشگاهی سنگ بستر کویر می رساند به 
علت به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران در مجمع عمومی عادی نوبت اول مجمع عمومی 
عادی نوبت دوم این شرکت در روز یکشنبه 98/12/11 ساعت 17 الی 20 در محل سالن 
اجتماعات خیریه رعد واقع در بلوار آیت ا... هاشمی)جاده تهران( حد فاصل سه راه کشاورز و اداره 
پست مرکزی خیابان رعد کوچه شماره یک ،بنای 48 ستون ماندگار رعد کرمان برگزار می شود. 

دستور کار جلسه :  • گزارش هیأت مدیره از فعالیت های شرکت تا کنون
• تصویب ترازمالی سال منتهی به اسفند 97  •  انتخاب بازرس

•تصمیم گیری در خصوص قیمت سهام های تعهدی شرکت و سایر موضوعات مربوطه
• مصوب بودجه پیشنهادی سال مالی 99

                              اعضاء هیأت مدیره شرکت 

آگهی مفقودی

آگهی مجمع عمومی عادی شرکت خدمات 
آزمایشگاهی سنگ بستر کویر ) نوبت دوم( 

 
دوره  یازدهمین  منتخبین  اسامی  کشور،  انتخابات  ستاد  سخنگوی 
کشور  انتخابیه  های  حوزه  برخی  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
این  تا لحظه چاپ  را اعالم کرد. براساس این گزارش در استان کرمان 
خبر در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر آقای شهباز حسن پور بیگلری 
از مجموع 111444 رای صحیح، صاحب 48 هزار 8۶4 رای، در حوزه 
مجموع  از  آبادی  قطب  حسینی  رضا  مصطفی  آقای  شهربابک  انتخابیه 
40588 رای صحیح، صاحب  1۳ هزار ۳50 رای، در حوزه انتخابیه زرند 
و کوهبنان از مجموع ۶۶502 رای صحیح، خانم عفت شریعتی کوهبنانی 
با 44 هزار و. 45۳ رای  و در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار آقای حسینی 
جاللی از مجموع 10۶۶0۶ رای حاصله، با 5۳ هزار و 788 رای به عنوان 

منتخب مردم استان کرمان در خانه ملت معرفی شدند. همچنین در 
حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب آقای 
منصور شکرالهی با کسب 105 هزار و 147 رای از مجموع 158 و 58 

رای صحیح، حائز اکثریت آرا شده است.
محمدرضا  آقای  راور  و  کرمان  انتخابیه  حوزه  در  ایسنا،  گزارش  به 
پورابراهیمی داورانی با کسب 1۳0 هزار و 195 رای و آقای محمدمهدی 
زاهدی با 90 هزار و 714 رای از 225 هزار و 4۶0 آرای صحیح و در 
حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه نیز آقای صمداهلل محمدی با کسب 
18هزار و 2 رای از 58 هزار 748 رای حاصله به عنوان منتخب مردم 

استان کرمان در خانه ملت معرفی شدند.

شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان کرمان 
در  کریمان  دیار  مردم  شکوه  با  حضور  از  پیامی  در 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 

تشکر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

»خداوند منان را سپاس که توفیق پیدا کردیم یکبار 
و  با شور  توام  از حضور  دیگر شاهد خلق حماسه ای 
سراسر  بصیرت  با  و  هوشمند  سلحشور،  امت  شعور 

استان کرمان باشیم. 

زنان  شیر  آگاهانه  و  باشکوه  حضور  با  که  حماسه ای 
صندوق های  پای  در  کرمان  غیرتمند  مردان  دلیر  و 
را  بار دیگر مردم  ساالری دینی  رأی، شکل گرفت و 
خود،  آراء  با  مردم  شد  موجب  و  گذاشت  نمایش  به 

مجلسی قوی در خدمت ایران قدرتمند قرار دهند.
و  شویم  رفیق  هم  با  همه  یافت.  خاتمه  رقابت  زمان 
مردم  خدمت  در  همفکری،  و  مشترک  برنامه های  با 

قهرمان و حماسه ساز باشیم.
ضمن تشکر از همه داوطلبان که موجبات گرمی تنور 

حماسه  این  خالقان  از  و  آوردند  فراهم  را  انتخابات 
منتخبینی  به  هوشمند،  و  همگانی  حضور  و  بزرگ 
انتخابیه  حوزه های  مردان  و  زنان  تک تک  آراء  با  که 
اسالمی  شورای  مجلس  به  کرمان  استان  سراسر  در 
عمق  از  منان  خداوند  از  و  گفته  تبریک  یافتند،  راه 
جان می خواهیم که توفیق درک این وظیفه سنگین 
که از جانب مردم بر دوش آنان نهاده شده به  دست 
آورند و هوشمندانه، خدامحور و والیتمدارانه در انجام 
وظیفه کوشا باشند و در همه ثانیه های 4 سال وکالت 

این مردم فکور، صبور و شکور آن گونه که خواست 
رهبر معظم انقالب اسالمی است، عمل کنند و دعای 
خیر خانواده های شهدا و ایثارگران را بدرقه راه خود 
کرده و در قیامت مدیون آراء مردم، خون شهدا و امام 

شهیدان نباشند«.
شده،  دریافت  اخبار  به  توجه  با  ایسنا،  گزارش  به 
شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی )اصولگرایان( 
دوره  یازدهمین  در  کرمان  استان  کرسی  بیشترین 
انتخابات مجلس شورای اسالمی را تصاحب کرده اند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعالم کرد: 

نتایج انتخابات در برخی حوزه های انتخابیه استان کرمان 

شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان کرمان:

با برنامه های مشترک و همفکری، در خدمت مردم قهرمان و حماسه ساز باشیم  

خبر
آموزش و پرورش:   

در صورت داشتن عالئم 
سرماخوردگی به مدرسه نروید؛

 غیبت ها موجهند 
مدیرکل امور سالمت وزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه هیچ مورد 
مشکوکی در مدارس از ابتال به کرونا ویروس نداشتیم گفت: اگر هم مواردی 
وجود داشته باشد باید وزارت بهداشت اطالع رسانی کند و ما امر آموزش و 

پیشگیری را بر عهده داریم.
و  آموزش  تمهیدات  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  دکتر حسن ضیاءالدینی 
ما  کرد:  اظهار  آموزی  دانش  در جمعیت  کرونا  از  پیشگیری  برای  پرورش 
آموزش ها را از چندی قبل در کل کشور آغاز کرده ایم و به منظور ارتقای 
سطح آگاهی دانش آموزان بخشنامه هایی را با هماهنگی دانشگاه های علوم 
پزشکی به استانها ارسال کرده ایم تا اصول بهداشتی و فردی و نکات سالمت 

به دانش آموزان آموزش داده شود.
نیز در دستور  بهداشت محیط مدارس  نظارت  و  امروزه کنترل  افزود:  وی 
کار است به عنوان مثال به مدارس توصیه کرده ایم تمیز کردن دستگیره 
درها که بچه ها بیشتر با آن در ارتباط هستند و ضد عفونی کردن سرویس 

بهداشتی و تامین صابون مایع برای سرویس های بهداشتی را انجام دهند.
مدیرکل امور سالمت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین کنترل 
و  تغذیه  پایگاه های  در  عرضه  قابل  غذایی  مواد  بهداشتی  اصول  نظارت 

آموزش های پیشگیرانه نیز از مدارس خواسته شده است.
وی در ادامه توصیه هایی برای دانش آموزان به منظور پیشگیری و رعایت 
اصول بهداشتی داشت و گفت: توصیه می شود دانش آموزان هنگام عطسه و 
سرفه حتما جلوی دهان خود را بگیرند، مرتب دستهایشان را با آب و صابون 
بشویند و از دست دادن و روبوسی کردن خودداری کنند. ما این آموزش ها 

را از هفته گذشته آغاز کرده ایم.
به  کرد:  عنوان  و  داشت  خانواده ها  به  توصیه ای  همچنین  ضیاءالدینی 
خانواده ها تاکید کردیم اگر فرزندشان دچار تب یا عالئم سرماخوردگی شد 
سوی  از  غیبت  لحاظ  به  مشکلی  هیچ  نیاید.  مدرسه  به  کامل  بهبودی  تا 
مدرسه وجود ندارد و به مدیران مدرسه تاکید کردیم که با والدین همکاری 

کنند تا در پیشگیری از کرونا ویروس با همکاری همه مردم موفق شویم.
به  اینکه مردم  بر  تاکید  با  پرورش  و  امور سالمت وزارت آموزش  مدیرکل 
شایعات توجه نکنند زیرا این بیماری نیز با پیشگیری قابل کنترل است، در 
پاسخ به پرسشی درباره توزیع ماسک و وسایل ضد عفونی کننده در سطح 
مدارس گفت: تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و هر قسمت آموزش و 

پرورش وظیفه ای در این زمینه بر عهده خواهد داشت.
مدیرکل امور سالمت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هفته گذشته 
جلساتی در قالب ویدئو کنفرانس با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
مدیران کل و معاونین و روسای آموزش و پرورش برگزار و موارد الزم اطالع 
رسانی شده است گفت: نکات بهداشت فردی و جمعی در سایت معاونت 
تربیت بدنی نیز بارگذاری شده و استان ها می توانند از دستورالعمل ها و 

پوسترهای بهداشتی آماده شده استفاده کنند.
نداشتیم  مدارس  در  کرونا  به  مشکوکی  مورد  هیچ  اینکه  اعالم  وی ضمن 
گفت: اگر هم مواردی وجود داشته باشد باید وزارت بهداشت اطالع رسانی 

کنند ما امر آموزش و پیشگیری را بر عهده داریم.
ضیاءالدینی در پایان تأکید کرد که خانواده ها نگران نباشند چرا که تجربه 
آنفوالنزای پرندگان را نیز در سال 88 داشتیم و توانستیم بحران را پشت 

سر بگذاریم.

وجود ۵.۵ میلیون خانوار تک نفره در ایران
رئیس گروه توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی اظهار کرد: در 

حال حاضر حدود 5.5 میلیون خانوار تک نفره در ایران زندگی می کنند.
بررسی  موضوع  با  رادیویی  برنامه ای  در  توکلی  معصومه  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
افزایش خانواده های تک نفره با اشاره به این که وجود خانوارهای تک نفره یک 
نفره  اجتماعی است، گفت: در حال حاضر شاهد وجود خانوارهای تک  واقعیت 
برنامه ریزی های  نتیجه  در  نفره  تک  خانوارهای  که  این  به  اشاره  با  هستیم.وی 
نادرست به وجود آمده اند، اظهار کرد: افرادی که به شکل انفرادی زندگی می کنند 
یک خانوار تک نفره به شمار می آیند و الصاق لفظ خانواده به این افراد صحیح 
نیست. رئیس گروه توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور افزود: 
در بسیاری از مواقع یک زن یا مرد در اثر مرگ یا متارکه شریک زندگی خود را 
از دست می دهد و از شکل خانواده به خانوار تک نفره تبدیل می شود. وی افزود: 
دانشجویانی که به تنهایی در محل تحصیل خود زندگی می کنند، یک خانوار 
تک نفره هستند، اما پس از برگشت به جمع خانواده و شهر مبدا عضو خانواده 
به شمار می آیند.توکلی تصریح کرد: عدم پیشگیری از وقوع حوادث مختلف و 
ناکارآمد بودن سیستم امداد تا موضوعاتی مانند طالق و فوت و مشکالت اقتصادی 

مهم ترین دالیل شکل گیری خانوارهای تک نفره محسوب می شوند.

رئیس کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان کرمان از شرکت ۳88 
نفر افراد باالی 95 سال، پنج هزار و 5۳1 نفر افراد بین 85 تا 95 
سال و 80 هزار نفر افراد کمتر از 25 سال سن در انتخابات خبر 
اصحاب  جمع  در  دهقان  محمدعلی  مهر،  خبرنگار  گزارش  داد.به 
پنج  با  رئیس  یک  کشور  وزارت  بازرسی  کمیته  کرد:  بیان  رسانه 
هیات در استان دارد و در هر شهرستان یک هیئت سه نفره دارد 

که کار بازرسی را بر عهده دارند.
دارد  وجود  بازرس   249 و  هزار  دو  کرمان  استان  در  افزود:  وی 
در  مثال  عنوان  به  داریم  ویژه  بازرس  هم  نفر   ۳2 همچنین  و 
هر  جیرفت  و  سیرجان  رفسنجان  بازرس،  پنج  کرمان  شهرستان 
که  دارد  وجود  بازرس  یک  شهرها  بقیه  برای  و  بازرس  دو  کدام 

در قالب 2۳ تیم هیئت بازرسی و یک تیم بازرسی استان مشغول 
فعالیت هستند.

میزان  گفت:  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  بازرسی  کمیته  رئیس 
مشارکت در استان تاکنون 48 درصد آقایان و 52 درصد خانم ها 

بوده است.
دهقان به تخلفات فضای مجازی اشاره کرد و یادآور شد: چند روز 
افراد خاطی  مرتب سیستم های مجازی رصد می شده که طی آن 

شناسایی و با آنها برخورد شده و افرادی نیز بازداشت شده اند.
وی افزود: در انتخابات سنوات گذشته میزان مشارکت مردم کشور 
در حال حاضر  و  بودیم  را شاهد  مشارکت  درصد  تا 70  بین 50 

کرمان در رده دهم میزان مشارکت بین سایر استان ها قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: هفت کودک 
مفقود شده در کوه های صاحب الزمان کرمان با عملیات جستجو 

و نجات تیم امداد و نجات کوهستان این جمعیت نجات یافتند.
رضا فالح در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عملیات جستجو و 
نجات هفت کودک مفقود شده در کوه های صاحب الزمان کرمان 

قریب به سه ساعت به طول انجامید. 

مسجد  های  کوه  یک  شماره  مسیر  از  کودکان  این  افزود:   وی 
برگشت  زمان  پیمایش می کنند که در  به  الزمان شروع  صاحب 
مسیر خود را تغییر می دهند و از راه اصلی خارج و به دلیل نا آشنا 
بودن منطقه، دیواره های بلند را برای بازگشت انتخاب می کنند 

و گرفتار می شوند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به حضور پنج 

نفر از پرسنل و نجاتگران تیم امداد و نجات کوهستان کرمان در 
این عملیات افزود: با توجه به صعب العبور بودن منطقه و تاریکی 
هوا نجاتگران با برپایی سه مرحله کارگاه نجات موفق شدند این 

هفت کودک را نجات داده و به عوامل انتظامی تحویل دهند. 
سن  سال   1۳ از  کمتر  شده  مفقود  کودک  هفت  داد:  ادامه  وی 

داشتند که نجاتگران موفق به نجات جان آنان شدند.

آخرین آمار مشارکت کرمانی ها در انتخابات ؛ 

 کرمان جزو ۱۰ استان برترشد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان خبر داد:

نجات هفت کودک  مفقود شده در کوه های کرمان با تالش امدادگران

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده(
 یک مرحله ای )نوبت دوم(

آگهـی تجدید مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای )نوبت اول(

جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد مطابق مشخصات و شرایط ذیل پروژه های خود را به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط متقاضیان: 1 - التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی و تابعیت ایران 
2 - عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی 

۳ - دارا بودن شخصیت حقوقی یا حقیقی و مورد تایید مراجع ذیصالح ذیربط
اطالعات مورد نیاز: 

1 - معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی(
2 - مهلت دریافت اسناد از تاریخ نشر این آگهی به مدت 7 روز )98/12/5(

۳ - مهلت ارسال مدارک حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول )98/12/15(
4 - بازگشایی پیشنهادها )پاکات( ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 98/12/17

5 - به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود.
۶ - تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی به نام جمعیت هالل احمر باشد.

 7 - حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پیشنهادات بالمانع می باشد.
8 - شماره تماس ۳212۳81۳ جهت پاسخگویی به سواالت از ساعت ۳0/ 7 صبح الی 14 فعال می باشد.

           www.setadiran.ir ) محل دریافت اسناد:  سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد

اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مجددا برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 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 در سایت مذکور را انجام و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 98/12/5 می باشد. 
1 - موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه

2 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 240/000/000 ریال
3 -نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب 777721۳0۶4 نزد بانک رفاه شعبه شفا، به نام اداره کل بیمه سالمت استان کرمان

4 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/12/11 
5 - تاریخ جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان ساعت 10 صبح روز شنبه 98/12/17

۶ -آخرین مهلت بارگذاری قیمت پیشنهادی واسناد مناقصه در سایت : ساعت 14 روز شنبه 98/12/24
7 - تاریخ جلسه کمیسیون مناقصات و بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج و بررسی پیشنهادات ساعت 10صبح روز یکشنبه 98/12/25

8 - نشانی کرمان بلوار جمهوری اسالمی حد فاصل چهار راه شفا و فرهنگیان – شماره تماس ۳21۳4۳5۶ - 0۳4 اداره امور اداری
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27۳1۳1۳1 دفتر ثبت نام: 889۶97۳7 و 8519۳7۶8                              781047
کمیسیون معامالت اداره کل بیمه سالمت استان کرمان

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9801837
طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرائی بدین وسیله به آقای احمد حسنی پورفتح آبادی فرزند حسین به شماره ملی 2991954639 ابالغ می شود بابت چک شماره 1550/062969/34 به 
آقای مهدی ایران زاده مبلغ 540/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و 

منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی وفق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  1689 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان  - زهرا سرمست 

قلیان؛ نقطه شروع 
اعتیاد !

اهدای خون سالم 
اهدای زندگی

 مبلغ اولیه برآورد به نام پروژه ردیف
 ریال

 نوع و مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه

 مدت
 پیمان

 شماره مناقصه

 احداث ساختمان پایگاه امداد و نجات1
 کوهستان جمعیت هالل احمر استان کرمان

 ضمانت نامه بانکی۶/۳87/40۶/842
 ۳۳0/000/000 ریال

20980090۳1000015 ۶ ماه

تکمیل محوطه سازی پایگاه امدادی نرماشیر و 2
پایگاه امدادی ابارق )بم(

 ضمانت نامه بانکی2/951/292/۳۳0
 148/000/000 ریال

20980090۳100001۶ ۳ ماه

780211
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

کم فروشی 
قلم را برداشتم و تصمیم گرفتم تا در مورد کم فروشی مطلبی 
بنویسم. اول از هر چیز می خواستم مطلب را طوری شروع 
کنم و به پایان برسانم که حق مطلب ادا شود. اولین جمله را 
که نوشتم دیدم ممکن است با نوشتن این جمله به دوستی 
کنایه زده باشم. پس مجبور شدم که آن جمله را به گونه ای 
اصالح کنم دوباره جمله را به صورت دیگر نوشتم که به یاد 
همسایه ای افتادم و برای آنکه او از من دلخور نشود جمله را 
به نفع او تغییر دادم. خالصه در ادامه هر جمله ای را شروع 
می کردم به انتها نرسیده از مسیر اصلی خارج می شد و به 
نفع یا مدح کسی به پایان می رسید. از موضوع یادداشت دیگر 
بسیار دور شده بودم جمالت هم بی معنی و جهت دار شده 
بود و مطلب به یک یادداشت بی محتوا تبدیل شده بود. دیگر 
منصرف شدم و دیدم که در این باره یادداشت نوشتن بسیار 
سخت است و باید از همه و همه چیز گذشت و فقط خدا را 
حاکم و میزان عدل او را حکم قرار دادم. بنابراین برای اینکه 
تلنگری به نوشته ام زده باشم مطلب را با کالم خدا به پایان 

رساندم و نوشتم »وای بر کم فروشان!«

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

لبخندهای

 کهنه

آنقدر خوب است که  تو  با  هوای شهر 
که  بنشین  من  با  هستی.  جهان  اکسیژن  منبع  انگار 
تشنه ی دیدارم و د رچهارچوب نگاه تو به آشنایی ها 
انتظار توست که  ایمان خواهم آورد. مهر و عاطفه در 
توقع  از من  بگذارد.  زندگی  آستانه ی  به  پا  آمدنت  با 
خالی  هایم  که دست  بدانم  را  قدرتو  که  باش  نداشته 
است. اینجا کسی جز خودت نمی تواند قدردان تو باشد. 
تو اگر برقرار باشی انگار که نسل اکنون بشر از زندگی 
ام را هر روز به خاطر  برد. لبخندهای کهنه  لذت می 
را  آمدنت  اشتیاق  و  بتواند شور  تا  تو صیقل می دهم 
بمیرد  اضطراب در ذهنم  و  دارد  نگاه  زنده  در وجودم 
نخواهم دوخت.  الماسی  به هیچ  تو  را جز  چشم هایم 
آنقدر می خواهمت که جهان را نمی خواهم به استقبال 
به  را  آرامشم  کنم.  تقدیمش  تو  به  تا  ام  آمده  زندگی 
خاطره های تو مدیونم که هنوز ذهنم را به زندگی وا 
می دارد. خودت را دست کم نگیر که سایه سار قلب 
تو سپری  بی  را که  روزگارانی  راهی.  در  های همیشه 
کرده ام دردناک ترین هایم بوده اند اما همچنان لبخند 
نبینند  را  اندوهم  عمق  دیگران  تا  ام  داشته  چهره  به 
و خستگی مهمان نگاهشان نشود که مهمان ناخوانده 
همیشه با صفا نیست. نیستی اما نداشتنت را نمی توانم 
تصور کنم. اگر گمان کنم که نیستی سنگ روی سنگ 
نمی ماند. مرا ببخش که با تمام وجود شیفته ی توأم و 
به خاطرت زندگی می کنم تو آینده ی زمین هستی و 
ببخش اگر گاهی فقط برای خودم می خواهمت. انگار 
قبل از تو محبت نبوده و بعد از تو نخواهد بود. تو یک 

خط فاصله میان دردهای زمین هستی.
از هر نفسی که می کشی سرمستم 

رفتی تو اگر به بودنت دل بستم 
هر چند تمام خاطراتم بودی 

رفتی و فقط به انتظارت هستم

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از ایام پسا انتخابات و انتظاراتی که در 24 ساعت گذشته به وجود آمده و چهار سال ادامه خواهد داشت؛

هر رای کرمانی ؛ یک مطالبه 

اشاره:
با وجود توطئه دشمنان مردم پای صندوق های رای 
رفتند و نمایندگان خود را انتخاب کردند.  اکنون و با 
نمایندگان  آرا،  نتایج  شدن  مشخص  و  انتخابات  پایان 
ملت  خانه  در  مردم  وکیل   را  خود  مردم  منتخبین  و 
بدانند و با نگاهی تیز بینانه و همتی مردمی به دنبال 
در  را  ها  استان  سهم  و  باشند  آنها  از  مردم  انتظارات 

مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دنبال کنند.
 به همین منظور خبرنگاران ما در سطح شهر به سراغ 
از  و  کردند  گفتگو  آنها  با  باره  این   در  و  رفته  مردم 
که   رایی  با  را  خود  منتخب  که  حال  اند  پرسیده  آنها 
چه  اند،  کرده  روانه  ملت  خانه  به  انداخته  صندوق  به 
پاسخ های شنیدنی شهروندان  دارند؟  آنها  از  انتظاری 

کرمانی را در این  باره بخوانید...
خدمت  صادقانه

در گشت و گذارهای شهری، به یک جوان 27 ساله 
از  ما  خبرنگار  سئوال  به  پاسخ   در  او  کردیم.  برخورد 
اینکه یک رسانه محلی از همان ابتدا پیگیر اخبار مربوط 
به نمایندگان و وعده های آنان است ابراز خشنودی کرد 
روز  افرادی که در  و گفت: من فکر می کنم که همه 
جمعه پای صندوق رای حاضر شدند چیزی جز ساده 
از  رفتار  و  گفتار  در  صداقت  و  دستی  پاک  و  زیستی 
نمایندگان نمی خواهند چون مجموع این صفات باعث 
می شود که نماینده منتخب به وعده های خود عمل 
دنبال  به  راسخ  عزم   و  جسارت  و  شجاعت  با  و  کند 
خود  انتخابیه  حوزه  مردمی  های  درخواست  و  منافع 

باشد.
حامی قشر متوسط جامعه

خانمی هم که کودک نوزاد خود را در بغل داشت به 
خبرنگار ما گفت: از زمانی که بچه دار شده ایم، دغدغه 
است.  بیشتر شده  نیز  زندگی  های  هزینه  تامین  های 
عالوه  بر اجاره خانه باید برای خورد و خوراک و پوشاک 
نیز هزینه کنیم و با توجه  به قیمت هایی که هر روز باال 

می رود نمی توانیم از پِس هزینه های زندگی بر آییم. ما 
انتظار داریم که نمایندگان راه  یافته  به مجلس به فکر 
قشر ضعیف و کم درآمد جامعه باشند. گریه نوزاد  باعث 

شد او حرفش را نیمه تمام رها کند و برود.

فرصت های شغلی را بسط دهد
از پسر جوانی که شیشه های یک مغازه را تمیز می 
کرد همین سئواالت پرسیده شد که او فقط گفت: کار! 
من به عنوان یک جوان یک شغل ثابت و پایدار ندارم. 

با این وجود  رای دادم و نماینده منتخب من تا کنون 
اکثریت آرا را کسب کرد. به او می گویم؛ حال که با رای 
من و امثال من  باز به مجلس راه یافتید قطعا می توانید  
دهنده  بسط  دقیق،  نظارت  و  صحیح  گذاری  قانون  با 

فرصت های شغلی باشید. 
کشور را بسازد

خبرنگارما  سئواالت  به  اینگونه  نیز  جوان  دختر  دو 
پاسخ داده اند: بسیاری از جوانان با انرژی  پای صندوق 
نمایندگان  که  داریم  انتظار  حال  و  رفتند  رای  های 
را  اهمیت وجود نسل جوان در ساخت کشور  منتخب 
نیروی جوان در بخش  استفاده  برای  قوانینی  و  بدانند 

های مختلف تصمیم گیری کشوری تصویب کنند. 
به رهبری اقتدا کنند

بودند که  ای هم   پاسخ عده  و  این پرسش  البته در 
با وجود رایی که  به صندوق  با تلخی سخن گفتند و 
دیگر  که  ایم  کرده  عادت  ما  گفتند:  می  اند  انداخته 
انتظاری نداشته  باشیم اما ای کاش حداقل نمایندگان 
کاغذی بر می داشتند و انتظارات را یادداشت می کردند. 
تغییرات  و  تحوالت  شاهد  مجلس  این  در  امیدواریم 

بسیاری و شنیدن اخبار خوب برای مردم  باشیم
با این وجود از آنان خواستیم که ال اقل بگویند مهم 
از  نمایندگان چیست که یکی  از  آنها  ترین درخواست 
موضوعات  دنبال  به  که   با جدیت گفت: همین  آنان  
حاشیه ای نروند و گوش به فرمان رهبر عزیزمان  باشند 

برای ما کافی است.
امنیت

فردی هم که خود را نظامی و بازنشسته معرفی کرد 
در این  باره گفت: تامین امنیت تنها انتظاری است که 
این  که  چرا  داریم.  منتخب  نمایندگان  از  برهه  دراین 
است.  تر  واجت  هم  شب  نان  از  امنیت  داشتن  روزها 
ما از نمایندگان منتخب می خواهیم که عزت ایران  را 

حفظ کنند تا همیشه کشوری مستقل داشته  باشیم.
سخن آخر

و  گوید  می  تبریک  مردم  منتخب  امروزبه  کرمان 
گوید.  می  نباشید  خسته   وستادها  کاندیداها  همه  به 
نمایندگان منتخب مردم کرمان، انتظارات شهروندان را 

در این گزارش خواندید،حال این گوی و میدان...

    مردم کرمان با وجود همه گالیه هایی که داشتند جمعه ای که گذشت پای صندوق 
رای رفتند و نمایندگان خود را انتخاب کردند. اکنون و با به پایان رسیدن انتخابات و 
مشخص شدن نتایج آرا، نوبت آن رسیده است که نمایندگان و منتخبین مردم تفهیم 
شوند که از امروز چه باری را باید بر دوش بکشند و از امروز به بعد چه مسئولیت 
سنگینی بر عهده ایشان است. ایشان باید در خانه ملت با نگاهی تیزبینانه و همتی مضاعف 
به دنبال برآورده ساختن انتظارات مردم باشند و بدانند؛ همه کسانی که روز جمعه پای 
صندوق رای آمدند برای تغییر آمده و امروز که ایام پسا انتخابات است باید به خواسته 
ها و گالیه های مردمی بیشتر توجه کنند و مشکالت را بشناسند، امروز کار ایشان سخت 

تر از روزهای سخت تایید صالحیت و تبلیغات است و....

چرا باید مسئولیت پذیر باشیم؟ 

سرویس فرهنگی- مذهبی کرمان امروز
 

بیان  با  مهدویت  و  دین  مسائل  کارشناس  یک 
و  سستی  غیبت،  دوران  چالش های  از  یکی  اینکه 
راحت  همچون  اموری  گفت:  است  مسئولیت گریزی 
و  برنامه  امور،نداشتن  برخی  انجام  از  طلبی،ناامیدی 
باعث می شود که  فردی  و  اجتماعی  زندگی  استراتژی 
منتظر جامعه ای  انسان ها مسئولیت گریز شوند. جامعه 
نهاده  فرد  بر عهده  آن هر مسئولیتی که  در  است که 

شده باشد را به درستی انجام می دهد.
در  جعفری  صابر  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی 
فراوان  آسیب های  دچار  را  جامعه  و  افراد  همیشه  که 
می کند و جامعه را عقب می اندازد این است که افرادی 
به مسئولیت خود عمل نمی کنند، اظهار کرد: مسئولیت 
گریزی و نپذیرفتن مسئولیت پیامدهای مختلفی دارد. 
آن  نتیجه  نکنیم  توجه  خود  مسئولیت های  به  وقتی 
عقب ماندگی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی می شود.

وی ادامه داد: فرد مسئولیت گریز به آنچه که حق او 
باشد نمی رسد و حتی نمی تواند حق و حقوق دیگران را 
نیز به آن ها بدهد. فرد مسئولیت گریز در برابر پدر، مادر 
رفتار درستی  نمی تواند  اجتماعی خود  و حتی وظایف 

داشته باشد.
او ادامه داد: مسئولیت گریزی به نوعی باعث می شود 
انسان سربار جامعه باشد. فردی که نتواند از امور جامعه 
نمی تواند  هرگز  باشد  داشته  را  بهره برداری  نهایت 
به  هرگز  گریز  مسئولیت  فرد  باشد.  پذیر  مسئولیت 
اهدافش نمی رسد و از آمال و آرزوها و چشم اندازهایی 
امروز  جامعه  در  می ماند.  جا  است  گرفته  نظر  در  که 
ریزی  طرح  کاملی  و  جامع  برنامه های  که  می بینیم 
می شود اما اگر افراد مسئولیت پذیر در رأس امور نباشند 
خیلی از این طرح ها و برنامه ها به نتیجه نمی رسد. در 
عرصه فردی هم همین موضوع صدق می کند. فردی که 
تالش و پشتکار نداشته باشد نمی تواند به مراتب عالی 

زندگی دست پیدا کند.
مطلب  این  بر  تأکید  با  دین  و  اخالق  کارشناس  این 
اندوهناک  و  غمگین  همواره  گریز  مسئولیت  فرد  که 
از  را  مردمی  اعتماد  گریز  مسئولیت  فرد  گفت:  است، 
اجتماع  و  نمی تواند در خانواده  و هرگز  دست می دهد 
و حتی در جامعه دوستان خود آن شخصیتی که باید 

فرد  که  باعث می شود  عوامل مختلفی  باشد.  داشته  را 
جامعه شناسان  و  روان شناسان  و  شود  گریز  مسئولیت 
بر روی این موضوع کار کرده اند. از جمله آن این است 
که ممکن است فردی برای انجام کاری پس از آغاز آن 
با شکست مواجه شود. همین امر مسئولیت گریزی را 
در فرد تقویت می کند و یا افرادی که در زندگی ریسک 
هستند  گریز  مسئولیت  افراد  نوعی  به  نمی پذیرند  را 
نداشتن  دارند،  پایین  نفس  به  اعتماد  که  افرادی  یا  و 
اطالعات کافی، نداشتن شناخت نسبت به یک موضوع، 
تعلل ورزیدن در کارها و در برخی موارد موانع محیطی 

می تواند فرد را مسئولیت گریز کند.
از  می توانیم  را  گریزی  مسئولیت  افزود:  جعفری 
و  بحث  مورد  زندگی  موارد  کلی ترین  تا  جزئی ترین 
ارزیابی قرار بدهیم. یکی از آرمان های تحقق دوران ظهور 
این است که انسان ها در هر مقطع و در هر شرایطی که 
هستند هر وظیفه ای که بر عهده آن ها گذاشته می شود 
را به درستی انجام بدهند. تردید باعث می شود انسان 
به نوعی مسئولیت گریز شود. امام رضا )ع( در حدیثی 
می فرمایند خدایا به تو پناه می برم که در امر ولی دچار 
مالمت، خستگی و سستی نشوم. احادیث دینی بسیار 
و  همین سستی  که  داریم  افراد  درباره سستی  زیادی 
خستگی آفت مسئولیت پذیری است. مسئولیت پذیری 

باعث می شود که آرمان های جامعه ظهور محقق شود.
از  را  انسان  تردید  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در  شک  بدون  گفت:  می کند،  دور  پذیری  مسئولیت 
عالم قوانینی وجود دارد که وجود انسان می تواند برای 
تحقق این قوانین مثمر ثمر باشد. خطرپذیری و شهامت 
گریز  مسئولیت  انسان  می شود  باعث  ترس  و  نداشنن 
شود. اگر انسان حرکتی را آغاز کند حتما خداوند از او 

حمایت می کند.
راهکارهای مسئولیت پذیری در جامعه

پذیری  راهکارهای مسئولیت  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
ریسک  نفس،  به  اعتماد  کرد:  عنوان  جوامع  در 
جمله  از  روزمره  امور  به  دهی  اولویت  انگیزه،  پذیری، 
محسوب  جوامع  در  پذیری  مسئولیت  افزایش  عوامل 
مادی  تعلقات  و  راحت طلبی  از  باید  انسان  می شوند. 
شرایط  همچنین  شود.  دور  آن ها  دلبستگی های  و 
هستند  افرادی  جمله  از  بانظم  انسان های  و  محیطی 
را  خانوادگی  و  اجتماعی  مسئولیت های  می توانند  که 
از غفلت،  پرهیز  به هدف،  توجه  اراده،  و  بپذیرند. عزم 
از  بودن،  متعهد  خویشتن،  بررسی  توجیه،  از  پرهیز 
خود  شخصیت  کردن  مرور  فرصت ها،  ندادن  دست 
به صورت روزمره از جمله عواملی است که مسئولیت 

پذیری را تقویت می کند.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

نگاهی به زیر و بم مسیر زندگی هوشنگ ابتهاج به همراه آثار و اشعار این شاعر معاصر

سرویس ادبی- هنری کرمان امروز
 

این  گذشته،  ایام  از  دارد.  زیادی  قدمت  ایران  در  شعر 
از  یکی  است.  دیده  خود  به  را  بسیاری  شاعران  سرزمین 
مشهورترین شاعران معاصر هوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه( است. 
هوشنگ ابتهاج هم در زمینه شعر نو و هم در زمینه شعر 
اشعار خوب  زمینه  دو  در هر  فعالیت می کند. وی  سنتی 
و گیرایی از خود به یادگار گذاشته است. در شعر معاصر 
فارسی، غزلیات سایه در شمار آثار خوب و خواندنی قرار 
می گیرند. مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و 
صور خیال بدیع و زبان روان و موزون و هماهنگ با غزل، 
از بارزترین ویژگی های شعر اوست. دراین مقاله سعی شده 
است زوایایی از زندگی و ویژگی های شعر سایه بیان شود.

آشنایی با شعرای بزرگی که آینه تمام نمایی از تاریخ و 
فرهنگ معاصر هستند و خواندن آثار بی نظیرشان برای هر 
ایرانی اهل ذوق و ادبیاتی کامال دل نشین و جذاب است. با 
ما همراه باشید تا در این مقاله از سایه برای تان بگوییم.

زندگی
اسفند  روز یکشنبه، ششم  ابتهاج در  امیر هوشنگ   
از  ابتهاج  آقاخان  پدرش  شد.  متولد  رشت  در   ۱۳۰۶
مردان سرشناس رشت بود که مدتی ریاست بیمارستان 
پورسینای این شهر را بر عهده داشت. هوشنگ ابتهاج 
برای  و  گذراند  رشت  در  را  دبستان  تحصیالت  دوره 
همین  در  شد.  تهران  راهی  دبیرستان  دوره  تکمیل 
دوران بود که اولین دفتر شعر خود به نام »نخستین 

نغمه ها« را منتشر کرد.
آثار

ابتهاج مدتی به  عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان 
 ۱۳۵۶ تا   ۱۳۵۰ سال  از  شد.  کار  به  مشغول  تهران 
وی  بود.  ایران  رادیو  در  ها  برنامه  از  یکی  سرپرست 
همچنین برنامه موسیقایی گلچین هفته را پایه گذاری 
کرد. تعدادی از غزل ها، تصنیف ها و اشعار نیمایی او از 
سوی موسیقی دانان معروف ایرانی همچون محمدرضا 
شجریان، شهرام ناظری و حسین قوامی اجرا شده  اند. 
تصنیف  و  کجایی«  پری  ای  »تو  خاطره انگیز  تصنیف 
هستند.  سایه  اشعار  نمونه  معروف ترین  از  »سپیده« 
به  همراه  از ۱۷ شهریور ۱۳۵۷   بعد  ابتهاج  هوشنگ 
محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، 

به  نشانه اعتراض از رادیو استعفا داد.
غزل های  تصحیح  ابتهاج  هوشنگ  آثار  مهم ترین  از 
با عنوان »حافظ به سعی سایه«  اثر  این  حافظ است. 
به  کارنامه  نشر  از طرف  در سال ۱۳۷۲  بار  نخستین 
اصالحات  و  نظر  تجدید  با  نیز  دیگر  بار  رسید.   چاپ 
صرف  را  زیادی  سال های  سایه  شد.  منتشر  جدید 
تمام  کتاب حاصل  این  کرد.  و حافظ شناسی  پژوهش 
به  را  آن  مقدمه  در  که  است  زحمات  و  تالش ها  آن 

همسرش آلما پیشکش کرده  است.
پایانی  مراسم  در   ۱۳۹۷ سال  مهر   ۱۲ روز  در 
»ششمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح«، نشان 
عالی با عنوان »هنر برای صلح« به هوشنگ ابتهاج و 

سه هنرمند دیگر اهدا شد.
اشعار هوشنگ ابتهاج

 سایه در آغاز، همچون شهریار، مدتی کوشید تا به 
راه نیما یوشیج برود. اما، نگرش مدرن و اجتماعی شعر 
که  او  طبع  با  ققنوس،  سرودن  از  پس  ویژه  به   نیما، 
خود  راه  پس  نداشت.  همخوانی  بود  غزل سرا  شاعری 
عنایت  شاید  کرد.  دنبال  بود  غزل سرایی  همان  که  را 
ابتهاج به غزل و قصیده، به علت ارادت وی به حافظ 

است. گرچه شور موالنا در میان اغلب غزل هایش موج 
می زند. ارادت و جان نثاری ابتهاج به حافظ، به وضوح 
به سعی سایه«  ارزشمندش »حافظ  و  در کتاب ژرف 

قابل درک است.
نمونه غزل از سایه:

" مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد
تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت…"

 "عاشق آن نیست که هر دم طلب یار کند
عاشق آن است که دل را حرم یار کند…"

چنین  ابتهاج  شعر  درباره  یوسفی  غالمحسین 
در  سایه  معاصر، شعرهای  فارسی  غزل  »در  می گوید: 
و  گیرا  مضامین  هستند.  خواندنی  و  خوب  آثار  شمار 
دلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع، زبان 
از  غزل،  با  و هماهنگ  و خوش ترکیب  موزون  و  روان 
ویژگی های شعر وی هستند. رنگ اجتماعی ظریف آن 
نیز یادآور شیوه دل پذیر حافظ است. از جمله غزل های 
»شبیخون«،  روح«،  »دوزخ  می توان  او  برجسته 
»خون بها«، »گریه لیلی«، »چشمی کنار پنجره انتظار« 

و »نقش دیگر« را نام برد.
دارد.  ابتکاری  و  تازه  درون  مایه ای  سایه  نو  اشعار 
چون فصاحت زبان و قوت بیان سایه با این درون مایه 
ابتکاری همگام شده، نتیجه مطلوبی به  بار آورده  است.

شعر نو از سایه:
آفتابا چه خبر؟

این همه راه آمده ای
که به این خاک غریبی برسی؟

ارغوانم را دیدی سر راه؟
مثل من پیر شده ست؟

چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟
نه، چرا می پرسم

ارغوان خاموش است
دیرگاهی ست که او خاموش است

آشنایان زبانش همه رفته ند
ارغوان ویران است
هر دومان ویرانیم

تا نسل ها  آینه ای است که شاید  مانند  ابتهاج  اشعار 
سایه  شـعر  دید.  کلماتش  قاب  در  را  خود  بشود  بعد 
دارای گستردگی و ابعاد بسیاری است. ابتهاج شعر را به 
اشکال گوناگون به چالش می کشد. گاهی شعر او دارای 
پیچیدگی های زبانی و هنری است. گاهی نیز وسیله ای 
است برای بیان افکارش. گاهی شعر برای ابتهاج نقش 
یک رسانه را دارد که آگاهی می دهـد. گاهی هم تصویر 
ذهن خالق و بسیط اوست. به یک معنا، امیر هوشنگ 
زندگی کرده  با شعر  تمام عمر  یا همان سایه،  ابتهاج 
است. شعر هم هنر اوست و هم ابزار او به عنوان یک 
روشنفکر، که در اجتماع اثر می گذارد. بنابراین می توان 
گفت، هوشنگ ابتهاج شعر را از زوایای متعدد می بیند. 

از هر زاویه نیز با آن متفاوت برخورد می کند.
آثار هوشنگ ابتهاج

»نخستین  شعرش  مجموعه  اولین   ۱۳۲۵ سال  در   
سبک  به  اشعاری  شامل  که  کرد  منتشر  را  نغمه ها« 
آشنا  یوشیج  نیما  با  هنوز  سال ها  آن  در  بود.  کهن 
نشده بود. پس از آن، »سراب« نخستین مجموعه او به 
اسلوب جدید است. البته قالب همان چهارپاره است که 
مضمونی از نوع غزل و بیان احساسات و عواطف فردی 
عواطفی واقعی و طبیعی دارد. مجموعه »سیاه مشق« 
پس از »سراب« منتشر شد. با این حال شعرهای آن 
این  در  هستند.  شاعر   ۲۹ تا   ۲۵ سال های  به  متعلق 

مجموعه، ابتهاج تعدادی از غزل های خود را چاپ کرد 
و توانایی اش در غزل سرایی را نشان داد. به طوری که 
می توان گفت برخی از غزل های او از بهترین غزل های 

آن دوران به  شمار می روند.
سایه در آثار بعدی اش، غزل های عاشقانه را رها کرد. 
وی با کتاب »شبگیر« که حاصل سال های پر جنب و 
جوش پیش از سال ۱۳۳۲ است به سرایش شعرهای 
اجتماعی روی آورد. مجموعه »چند برگ از یلدا« او، 

راه تازه ای را در شعر معاصر گشود.
از  پس  را  دل«  »قصه خون  مثنوی  ابتهاج  هوشنگ 
درگذشت احسان طبری در بهار ۱۳۶۸، به یاد او سرود. 
از  از کارشناسان معتقدند که بخش عمده ای  بسیاری 
شهرت ابتهاج، مدیون وابستگی او به حزب توده ایران 

بوده  است.
آثار هوشنگ ابتهاج به ترتیب بر این پایه اند:

• نخستین نغمه ها، ۱۳۲۵
• سراب، ۱۳۳۰

• سیاه مشق، فروردین ۱۳۳۲
• شبگیر، مرداد ۱۳۳۲

• زمین، دی ۱۳۳۴
• چند برگ از یلدا، آبان ۱۳۴۴

شاعر  تومانیان  شعر  )ترجمه   ۱۳۴۸ مهر  یادنامه،   •
ارمنی، با همکاری نادرپور، گالوست خاننتس و روبن(

• تا صبح شب یلدا، مهر ۱۳۶۰
• یادگار خون سرو، بهمن ۱۳۶۰

• حافظ به سعی سایه )دیوان حافظ با تصحیح ابتهاج(
• تاسیان مهر ۱۳۸۵ )اشعار ابتهاج در قالب نو(

• بانگ نی.
از این میان »سیاه مشق« و »تاسیان« تنها دفترهایی 
هستند که ابتهاج با تجدیدنظر در محتوا به چاپ  بعدی 
اثر مجموعه و چکیده همه شعرهایش  این دو  رساند. 
هستند. مجموعه »بانگ نی« نیز در پاییز سال ۱۳۹۵ 

بدون آگاهی وی منتشر شد.
»مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد
تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت…«

 موسیقی در شعرهای هوشنگ ابتهاج
و  ایرانی  اصیل  موسیقی  از  سایه  کامل  شناخت   
آشنایی و همکاري او با بزرگان عرصه آواز و موسیقی، 
و  زیبا  وزن هاي  گزینش  براي  او  بیشتر  دقت  باعث 
گوش نواز در اشعارش شده است. از سویی دیگر پیوند 
شعر  و  موسیقی  بین  همواره  که  ناگسستنی  و  عمیق 

در  یکدیگر  به  هنر  دو  این  متقابل  نیاز  و  وجوداشته 
کنار تسلط و علم سایه به هر دو، باعث به وجود آمدن 
ریتم و آهنگ دلنوازی در شعر  او شده است. ریتمی 
که با خواندن اشعارش بدون شک به این نکته خواهیم 
رسید. شاعر بارها و بارها شعرش را از بعد موسیقایی 
سنجیده و شعری ناب و بدون نقص را تقدیم خواننده 
نموده است. البته ذکر این نکته ضروری است که توجه 
از دنیاي  او را  سایه به موسیقی شعرش به هیچ وجه 

خیال انگیز شعر دور نکرده است.
به  شعر،  موسیقی  به  ابتهاج  هوشنگ  ویژه  توجه 
فقرات  ستون  را،  موسیقِی  می توان  که  است  گونه اي 
شعر او دانست. موسیقی بیرونی مندرج در شعر سایه 
از مهم ترین جلوه هاي موسیقی شعر او به شمار می آید. 
موسیقی بیرونی دربرگیرنده بحر و وزن در شعر است. 
دقت فراوان سایه در انتخاب وزن هاي زیبا و گوش نواز 
گرفته  قرار  تحسین  و  توجه  مورد  بسیار  اشعارش  در 

است.
بررسی موسیقی بیرونی در شعرهای سایه

با  توجه به روحیه  آرام و منش خاص سایه، درصد 
باالیی از غزلیات او در حوزه  بحرهایی قرار می گیرند که 
اغلب داراي آهنگ و موسیقی نرم و عاشقانه هستند. در 
دنیای موسیقایی شعر در زمره ی بحور پرکاربرد شمرده 
کاربرد  بیشترین  نیز  »تاسیان«  در مجموعه  می شوند. 
بحر به ترتیب مربوط به بحرهاي رمل، مضارع و هزج 

می باشد.
شعرش  در  خوبی  به  را  محتوا  با  وزن  تناسب  سایه 
مراعات نموده است. براي مثال زمانی که از بحر رمل 
در سرایش اشعارش بهره می جوید به دلیل ماهیت این 
درون مایه  با  اشعاری  است،  عاشقانه  و  لطیف  که  بحر 
سایر  در  است.  گنجانده  آن  در  را  عاشقانه  و  عاطفی 
مشاهده  محتوا  و  وزن  میان  تعادل  این  نیز  بحرها 
می شود. رعایت وزن در تمامی اشعار سایه، چه سنتی 

و چه نیمایی، از ضروریات شعری اوست.
از ایران ای سرای امید تا این شعر:

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست…

تاثیر موسیقی اشعار ابتهاج
میان  در  ابتهاج  اشعار  نفوذ  دلیل  که  می شود  گفته 
امروز،  و  گذشته  نسل  اجتماعی چند  مختلف  طبقات 
توسل خوانندگان موسیقی به اشعار اوست. این جمله 
ادعای بی راهی نمی نماید. اما باید بر این گفته افزود که 

چنان  موسیقی  بر  ابتهاج  شناخت  و  مهارت  تسلط، 
ایرانی  به موسیقیدان هـای  بارها  اشعارش  با  است که 
و…  لطفی  و  شجریان  محمدرضا  چون  سرشناسی 
جهت واقعی را نمایانده است. این کار او تنها از طریق 
همان شعر صورت پذیرفته است. نه از طریق زد و بند 

و نصیحت و نقد و غیره.
ابتهاج، راهبر گروه چاووش یکی از گروه های موسیقی 
حضور  با  که  بود  ایران  مردمی  انقالب  آستانه  در 
هنرمندانی چون لطفی، علیزاده، مشکاتیان، شجریان 
و… ماندگارترین تصنیف ها وترانه های انقالبی بعد از 
مشروطه را رقم زد. یکی از علت های مراجعه بسیاری 
روح  ابتهاج،  آثار  به  موسیقیدانان  و  هنرمندان  از 

موسیقیایی نهفته در آن است. 
او می داند که کالم آهنگ و نت و ریتم و ملودی، 
اغلب  علت  همین  به  است.  کلمه  از  نافذتر  و  قوی تر 
که  است  آن  جالب  است.  موسیقی  در  غرق  اشعارش 
آن  از  بیش  معاصر،  ادبیات  مرد  بزرگ  این  منزل  در 
که سخن از شعر و شاعری باشد، صحبت از موسیقی 
است. سایه چه کالسیک  میان  درباره آن در  و بحث 
غربی و چه موسیقی کالسیک ایرانی را به غایت عمیق 

و درست می شناسد.
مخاطب شعرهای هوشنگ ابتهاج کیست؟

 ابتهاج در ایام جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام 
عشق  این  می کرد.  زندگی  رشت  در  که  شد  »گالیا« 
در  که  عاشقانه ای شد  اشعار  جوانی دست مایه  دوران 
آن روزها سرود. بعدها نیز که ایران درگیر خون ریزی 
»دیرست  نام  به  شعری  وی  شد،  بحران  و  جنگ  و 
در  عاشقانه اش  رابطه  همان  به   اشاره  با  گالیا…« 
گیرودار مسائل سیاسی خلق کرد. وی بعدها در سال 
۱۳۳۷ با آلما مایکیال ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند 

شد.
"دیر است، گالیا!

در گوش من فسانه دلدادگی مخوان
دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه
دیر است، گالیا! به ره افتاد کاروان

عشق من و تو؟ … آه
این هم حکایتی است

اما، درین زمانه که درمانده هر کسی
از بهر نان شب،

دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست
شاد و شکفته، در شب جشن تولدت

تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک
امشب هزار دختر همسال تو، ولی

خوابیده اند گرسنه و لخت، روی خاک
زیباست رقص و ناز سرانگشتهای تو

بر پرده های سبز
اما، هزار دختر بافنده این زمان

با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان
جان می کنند در قفس تنگ کارگاه

از بهر دستمزد حقیری که بیش از آن
پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا...

در آخر
مدیون  معاصر،  شعر  پیشرفت  پویایی   تردید  بدون 
ابتهاج  هوشنگ  چون  کهنی  مردان  شعر  و  زحمات 
و  زیبا  حال  عین  در  و  ساده  بیان  و  زبان  است. 
سایه  اشعار  در  نهفته  واالی  اندیشه هاي  خیال انگیز، 
مردم  دغدغه  چه  آن  به  پرداختن  مهم تر،  همه  از  و 
عصر اوست،  یا به عبارتی داشتن شعری متعهد، از او 
شاعري منحصر به فرد و محبوب در بین ادب دوستان 

ساخته است.
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نوشتاری پژوهشی حاصل تحقیقات گروه پژوهش موسیقی دژاکام؛

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

 علیرضا غضنفرپور

آهنگسازانی که دست به تولید موسیقی فیلم قابل فروش 
می زدند، به دو گروه تقسیم می شوند؛ یک دست آن هایی 
تم هایشان  و  می نوشتند  غنی  بسیار  ملودیک  تم های  که 
و  ریتم  که  کسانی  دیگر  گروه  و  بود  تکرار  قابل  بارها 
قرار  کارشان  محور  را  راک  موسیقی  ضرباهنگ های 
می دادند. از گروه اول می توان افرادی چون موریس ژار 
، فرانسیس لی  و میشل لگراند  را نام برد. در گروه دوم 
باری  قرار دارند، موسیقی او آمیزه ای  افرادی چون جان 
از سبک جز مانسینی و موسیقی راک به شیوه ی انگلیسی 

بود)194، موسیقی فیلم، مارک اوانس(. 
باال  آن چنان  فیلم ها  در  موسیقی  از  استفاده  شیوه ی  این 
گرفت که مردم تم های محبوب خود را با سوت می زدند 
آهنگسازان  به  تهیه کنندگان  که  رسید  جایی  به  کار  و 
می گفتند:»میشه یک موسیقی بنویسید که بچه ها بتوانند با 

سوت بزنند؟«.
خود  به  بزرگی  تغیرات  موسیقی  ضبط  استودیو های 
را  موسیقی  گروه های  بیشتر  کنندگان  تهیه  دیدند، 
باشند شروع  فیلم را دیده  قبل  از  اینکه  می آوردند، بدون 

به بداهه نوازی می کردند.
در دهه50 اگرچه خطرات عمده ای به سراغ موسیقی فیلم 
آمد اما چهره هایی چون جری گلد اسمیت ، المر برنشتاین 
، جان ویلیامز  و ارنست گلد  در کنار نسلی از قدیمی ها، 
هیوگو   ، هرمن  برنارد   ، نورث  الکس   ، راکسین  دیوید 
به  دستیابی  راه  در  همچنان  روژا   میکلوش  و  فرایدهوفر 

موسیقی هدفمند تالش می کردند.
تالش دیگری در فاصله ی سال های1950-1930صورت 
گرفت که شاید قصد آن آشتی بین موسیقی قدیم و جدید 
جدید  و  قدیم  موسیقی  بعد،  سال 1950به  حوالی  از  بود. 
کامال از هم جدا شدند و پیدایش دستگا های مولد صدا، 
دنیا  به  را  الکترونیک"  "موسیقی  به نام  جدیدی  پدیده ی 
به  بیستم  قرن  در  موسیقی  گرایش  بیشترین  کرد.  عرضه 

صورت آتونالیته بوده است. 
الکترونیک  موسیقی  خصوصیات  مهم ترین  از  یکی 
دستیابی به اصواتی است که کامال تازگی دارد. از همین 
خاصی  فضای  و  حال  ایجاد  برای  موارد  بسیاری  در  رو 
برخی  برای  هنگامی  الکترونیک  اصوات  دارد،  کاربرد 
آهنگسازان جالب توجه شد که هونه گر اوندس مارتنوترا 
در فیلم ایده و روژا در موسیقی فیلم طلسم شده از ترمین 

استفاده کرد. 
موسیقی برخی فیلم ها کامال الکترونیک است. لویی و ببه 
بارون با استفاده از صدا های تولید شده از درون مدار های 
این  آن ها  زدند.  تازه ای  تجربیات  به  دست  الکترونیک 
از  سپس  و  نامیدند  الکترونیک  تونالیته های  را  اصوات 
و  هیوگو  یان  توسط  تجربی که  فیلم های کوتاه  در  آن ها 
والتر لویسون ساخته شده بود، استفاده کردند. این عملکرد 
همراهی  الکترونیک  موسیقی  به  منجر  آن ها  موسیقایی 
شد.   )1356( ممنوع  سیاره  تخیلی  علمی  فیلم  در  کننده 
همان گونه که انتظار آن هم می رفت اصوات الکترونیک با 
فیلم های ترسناک و علمی-تخیلی عجین شدند )موسیقی 

فیلم، مارک اوانس(. 
همانند  موسیقی  نوع  این  از  استفاده  اخیر  سال های  در 
بین  مرز  فیلم،  موسیقی  عرصه ی  به  پاپ  موسیقی  هجوم 
موسیقی هدفمند و غیر هدفمند را بر هم زده است. با این 
کارگیری  به  از  خوبی  بسیار  نمونه های  می توان  وجود 
عمده  آثار  برخی  بین  سینما  در  را  الکترونیک  موسیقی 

است  کارگردانانی  از  یکی  هیچکاک  بازیافت.  هنر  این 
که همیشه به موسیقی و افکت های صوتی اهمیت ویژه ای 
داده است همان گونه که در ابتدای متن اشاره شد روژا در 
فیلم طلسم شده از موسیقی الکترونیک بهره گرفته است اما 
نمونه ی دیگری که جالب توجه است فیلم پرندگان است. 
در سکانس حمله ی پرندگان به خانه، دستگاه سینتی سایزر 
برای صداسازی به کار گرفته شده است، در این سکانس 
کردن  موسیقایی  نوعی  به  و  پرندگان  صدای  بازسازی  با 
شده است.  ایجاد  دراماتیک  بسیار  کشش  نوع  یک  آن، 
می کند  عمل  واسطه  بدون  که  سایزر  سینتی  امتیاز  این 
)منظور عدم نیاز به نوازندگان است( برگ برنده ای در نظر 

آهنگسازان است. 
موسیقی  به  دست  که  گروه هایی  و  افراد  تمام  میان  از 
فیلم زدند، مهارت و خالقیت های یک چهره بیش از همه 
ونجلیس  نام  به  یونانی  آهنگساز  یک  آن،  و  است  زبانزد 

پاپاتاناسیو است.
عناصر موسیقی فیلم

انقالب در موسیقی فیلم
تقریبا  موسیقی  با  صامت  سینمای  که  روزگاری  در 
همگان  شد  می  دنبال  تصاویر  روی  نامتناسب  و  ناموزون 
در رویای آوردن کالم روی نوار بودن بعدها کالم اضافه 
شد ولی همچنان خالئی در فیلم ها حس می شد. آن حفره 
موسیقی موزون بود موسیقی ای که در لحظه به لحظه فیلم 
متناسب با تصاویر باشد موسیقی که در لحظه ترس حس 
را  لطیف  حسی  عشق  لحظه  در  کرد  می  منتقل  را  ترس 
بارور می کرد و در لحظاتی که درام شکل آرام خود را 

می پیمود موسیقی روحی آرام به خود می گرفت.
ریتم، ملودی، هارمونی و سازبندی در موسیقی یک فیلم، 
به شدت تحت  را  بیننده  تواند واکنش های احساسی  می 

تاثیر قرار دهد. یک ملودی یا عبارت موسیقایی می تواند 
یا مفهوم خاصی  تداعی گر یک کاراکتر، فضا، موقعیت 
هایی،  موتیف  در چنین  و تصرف  با دخل  باشد.  فیلم  در 
داده،  قرار  با هم  قیاس  را در  ها  تواند صحنه  فیلمساز می 
الگوهای بسط را ترسیم کرده و معانی ضمنی را القا کند. 
ساخته  ژیم«  و  »ژول  فیلم  برای  دلرو   ژرژ  موسیقی  مثال 
فرانسوا تروفو ، پاریس سال های 191۲ تا 1933 را بازتاب 
می دهد که نشان دهنده وقایع فیلم است. بسیاری از ملودی 
هایی که برای این فیلم استفاده شده، شبیه آثار دبوسی  و 
اریک ساتی ، دو تن از برجسته ترین آهنگسازان فرانسوی 

در آن دوره اند.
میزان  هایی در  ملودی  از  متشکل  واقع کل موسیقی  در 
های  تم  همه  و  والس  ضرب  در  آنها  از  بسیاری  و   3/4
اصلی در ال ماژور است و انتخاب این ریتم ها و ملودی ها، 
وحدت فیلم را تضمین میکند. تم های موسیقی این فیلم در 

ارتباطی ارگانیک با روایت فیلم اند.
به نوعی میتوان گفت موسیقی یک تکنیک اضافه شده به 
تکنیک های بی شمار فیلمسازی بود شاید کامل ترین آنها 
ذهنیت  و  تاثیرگذاری  فیلم ،  داستان  به محوریت  بسته  که 
فیلمساز با انتخابی خردمندانه انقالبی میتوانست عمل کند. 
که  احساس  نام  به  داد  را جال  نگرشی  سینما  در  موسیقی 
تابلو  در برخی از فیلم ها موسیقی رنگ زیبایی را بر این 
فیلم،  زیاد  زیبایی  بر  پاپیون عالوه  فیلمی همچون  می زند 
حتی  را  انسان  که  می شویم   مواجه  متنی  موسیقی  با  ما 
بیشتر از فیلم به سوی آزادی حرکت می دهد در این فیلم 
موسیقی آدم را از آن قفس نجات می دهد و باعث تخلیه 

احساسات ما می شود.
فرم در موسیقی فیلم

می شود  گرفته  فیلم  موسیقی  بر  که  بزرگی  ایرادهای  از 

فقدان فرمی منسجم در آن است. حتی یک بررسی ساده 
هم فقدان درک موسیقی فیلم و ارتباط درونی آن با دیگر 
مانند  قدرتی  پر  آهنگساز  حتی  می سازد.  برمال  را  عناصر 
استراوینسکی   )آهنگساز روس  است که به عقیده بسیاری 
یکی از تأثیرگذارترین و مهم ترین آهنگسازان قرن بیستم 
مورد  در  حساس  نقطه  این  درک  در  می شود.(  محسوب 

موسیقی فیلم بازمی ماند. )رابینسون، ۲004(
زمانی که استراوینسکی به استودیوی کلمبیا دعوت شد تا 
برای فیلم »کماندوها در سپیده دم نبرد می کنند« موسیقی 
بسازد، از شیوه کار بی خبر بود. اقدام به نوشتن طرح هایی 
باشد.  دیده  را  فیلم  حتی  آن که  بدون  کرد،  تصویر  برای 
این پارتیسیون به موقع کامل نشد و طرح ها برای فیلم قابل 
سبک  بتواند  باید  خوب  آهنگساز  یک  نبودند.  استفاده 
موسیقی  حالت  و  فرم  آن،  از  مهم تر  و  خود  آهنگسازی 
پرده  روی  دراماتیک  گسترش های  با  ارتباط  در  را  خود 

قرار دهد. 
»یادآور« »نغمه معرف« یا »الیت موتیف« را نخست »کارل 
ماریا فون وبر « آهنگساز آلمانی بکار برد ولی مشهورترین 
کاربرد آن در اپراهای واگنر است. این تکنیک راهکاری 
به  فیلم  موسیقی نویسی  در  آهنگسازان  از  بسیاری  برای 
نغمه  معنی  به   leitmotiv( شمار می آید. )الیت موتیف 
راهبر یا شاخص( قطعه ای کوتاه و تکرار شونده است که 
شخصیتی  به  اشاره  برای  موسیقی  کارهای  از  برخی  در 
از قدیمی ترین  به کار می رود. یکی  اندیشه ای  یا  یا مکانی 

شیوه های به کارگیری موسیقی در تاریخ سینماست. 
تمهیدات  متداول ترین  از  یکی  آهنگسازی  شیوه  این 
بافت  پیوستگی  یا  یکدستی  باعث  که  است  موسیقایی 
را  اصلی  تم  یک  آهنگساز  می شود.  فیلم  کل  موسیقی 
انتخاب می کند و همان تم را با های مختلفی ارائه می کند. 

بدین ترتیب زیر بنای اصلی موسیقی فیلم یک تم اصلی 
پیدا  متفاوتی  چهره ی  مختلف  موقعیت های  در  که  است 
می کند. اما پس از چند بار شنیده شدن بیننده را وادار به 
تداعی صحنه های قبلی و اولین باری می کند که موسیقی 
را شنیده است. یکی از خواص بسیار جالب »الیت موتیف« 
و  مکان ها،  اشیاء،  مورد  در  را  آن  می توان  که  است  این 
کار  به  فیلم  یک  در  زنده  غیر  پدیده های  همه ی  خالصه 
متداول ترین  از  یکی  موتیف«  »الیت  از  استفاده  گرفت. 
خاصی  جایگاه  جهان  سینمای  در  که  است  راهکارهایی 

دارد. 
فیلم  نمونه های خوب الیت موتیف در سینما،  از  یکی 
»محاکمه« The Trial( 196۲( اثر »اورسن ولز « است. 
کافکا  »فرانتس  از  محاکمه  مشهور  رمان  اساس  بر  فیلمی 
این  فیلمنامه  بار در سال 19۲5 چاپ شد و  « که نخستین 
کار را خود ولز نوشت و در آن نیز بازی کرد. او پس از 
فیلمی است  بهترین  فیلم گفت که: »محاکمه  این  ساختن 

که ساخته ام.« )تاریخ سینما / دیوید بوردل(
مفهوم ژانر فیلم

ژانر )Genre( یا گونه، اصطالح بسیار متداولی در نقد 
و مطالعات ادبی، هنری و سینمایی است. بسیاری از مردم، 
اشتباه  سینمایی  و  ادبی  مکتب  یا  فرم  یا  سبک  با  را  ژانر 
این ها نیست و  از  می کنند، در حالی که ژانر هیچ کدام 
می توانند  متفاوت  فیلمساز  دو  مثال  دارد.  متفاوتی  معنی 
اما سبک  بسازند  فیلم  مثل کمدی  سینمایی  ژانر  در یک 
سازند  کمدی  دو  هر  مثال  نباشد.  یکی  الزاما  هم  با  آنها 
اما سبک کار آنها هیچ ربطی به هم ندارد. عالوه بر این 
باید بین ژانرها و قالب های سینمایی مثل فیلم مستند، فیلم 
خبری، فیلم انیمیشن، فیلم عروسکی، فیلم آموزشی و فیلم 

تبلیغاتی تمایز قائل شد.
تکرار  و  مشترک  های  نشانه  و  الگوها  معموال  ژانرها 
شونده در آثار ادبی و هنری اند که برای مخاطبان آشنا به 
نظر می رسند. آنها همانند سبک ها، از ادبیات و هنر وارد 
بالفاصله  قادرند  سینما  تماشاگران  اند.  شده  سینما  دنیای 
یک فیلم وسترن را از طریق مناظر و دکورهای آن و فیلم 
و  صحنه  وسایل  و  ها  لباس  طریق  از  را  گانگستری  های 

موسیقی فیلم تشخیص دهند.
انواع ژانرها

مهم ترین ژانرهای سینمایی عبارتند از: کمدی، تراژدی، 
تریلر  گانگستری،  وسترن،  جنگی،  حماسی،  ملودرام، 
علمی-  نوآر،  فیلم  عاشقانه،  موزیکال،   ،)Thriller(
تخیلی و وحشت) Horror(. وسیع ترین و متداول ترین 
ژانرهای  به  خود  که  است  ملودرام  ژانر  سینما،  در  ژانر 
ملودرام  اجتماعی،  ملودرام  تاریخی،  ملودرام  مثل  فرعی 

جنگی و ملودرام جنایی تقسیم می شود.
برخی ژانرهای سینمایی فرعی هم وجود دارند از جمله: 
ای(،  )حادثه  اکشن  رمانتیک،  کمدی  سیاسی،  تریلر 

.)Adventure( کودکان، ورزشی، ماجرایی
ژانرها بسیار متنوع اند و گاهی درهم تداخل کرده و یا 
ها«  بیگانه  و  ها  »کابوی  فیلم  مثال  می گیرند.  تاثیر  هم  از 
فیلم  یا  است  تخیلی  علمی  ژانر  و  وسترن  ژانر  از  ترکیبی 
های وودی آلن با این که کمدی اند اما جنبه های تراژیک 
و  وسترن  ژانرهای  ترکیب  نیز  بالو«  »کت  فیلم  دارند. 
موزیکال است، همین طور فیلم »باگزی مالون« که ترکیب 
ژانرهای موزیکال و گانگستری به شمار می رود. فیلم »از 
ملودرام و جنگی  ژانرهای  از  ترکیبی  نیز  راین«  تا  کرخه 
ترجمه  کالسیک   پسا  تا  کالسیک  از  فیلم،  )ژانر  است. 

حسام الدین موسوی(

ادامه دارد..

بخش سوم
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همایون شجریان تصویری 
از عالئم حیاتی پدر منتشر کرد

 

پدرش،  حیاتی  عالئم  نمایشگر  از  تصویری  انتشار  با  شجریان  همایون 
عالقه مندان به محمدرضا شجریان را در جریان آخرین وضعیت سالمتی 

وی قرار داد.
انتشار پستی در صفحه  با  ایسنا، فرزند محمدرضا شجریان  به گزارش 
شایعه  را  ایران  آواز  استاد  درگذشت  خبر  اینستاگرام،  در  خود  شخصی 
خوانده و درخواست کرده بود خبر صحیح را فقط از صفحه شخصی اش 

در اینستاگرام دنبال کنند.
پس از آن، همایون شجریان با انتشار مطلبی جدید که در آن نمایشگر عالئم 
حیاتی پدرش نمایان بود، نوشت: »عزیزان دل به همان دالیلی که امشب 
در جمع شما نازنینان شرح دادم، در این چند سالی که گذشت، پدر به 
دلیل مساعد نبودن شرایطشان، از اینکه کسی بخواهد مالقاتشان کند پرهیز 
داشته اند. به همین دلیل برای اینکه از وضعیت ایشان بیشتر مطلع شوید، 
تنها به گذاشتن عکسی از نمایشگر عالئم حیاتی ایشان بسنده می کنم. 

بی نهایت از مهر شما سپاسگزارم. بامداد سوم اسفند - بیمارستان جم"
بر اساس این گزارش، جمعه )دوم اسفند( خبرهایی در فضای مجازی و 
برخی رسانه ها درباره وضعیت سالمتی محمدرضا شجریان منتشر شد که 
خبرنگار ایسنا برای اطالع از صحت و سقم خبر با حسن عباسی، از پزشکان 
معالج وی گفت وگویی انجام داد و او نیز تاکید کرده بود که در وضعیت حال 

استاد آواز ایران تغییری حاصل نشده است.
پس از انتشار شایعه درگذشت محمدرضا شجریان و تکذیب آن، تعدادی 
از عالقه مندان استاد آواز ایران در مقابل بیمارستان جم تجمع کردند و 
احوال او را جویا شدند. برخی اعضای کادر پزشکی و همایون شجریان نیز با 
حضور در جمع آنها، در مورد آخرین وضعیت سالمتی محمدرضا شجریان 

توضیحاتی ارائه کردند.

اعترافات تازه داماد 
در صحنه جنایت

تازه داماد ۲۰ ساله ای که به دنبال وقوع نزاع دسته جمعی، دستش به 
خون آلوده شده بود، در بازسازی صحنه جنایت، زوایای پنهان این ماجرای 

وحشتناک را در حضور قاضی ویژه قتل عمد فاش کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تازه دامادی که به اتهام قتل 
نوجوان ۱۶ ساله افغانستانی به چنگ قانون افتاده بود به همراه دیگر عامالن 
یک نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمد، به انتهای خیابان حر ۱۹ واقع 
در شهرک شهید باهنر مشهد هدایت شد تا جزئیات این نزاع مرگبار را در 

حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد تشریح کند.
در آغاز بازسازی صحنه قتل که سرهنگ بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد 
آگاهی( نیز حضور داشت، ابتدا کارآگاه وحید حمیدفر )افسر پرونده( به 
بیان خالصه ای از محتویات این پرونده جنایی پرداخت و گفت: به دنبال 
مرگ نوجوانی به نام »محمد- ح« که هدف ضربات چاقو در یک نزاع دسته 
جمعی قرار گرفته بود، تالش کارآگاهان اداره جنایی با صدور دستورات ویژه 
قضایی از سوی قاضی احمدی نژاد، برای شناسایی عامالن این نزاع مرگبار 
ادامه یافت و تعدادی از عوامل نزاع دستگیر شدند، اما متهم ردیف اول که 
»سعید- ح« نام دارد به همراه یکی دیگر از شرکت کنندگان در نزاع منجر 
به قتل متواری بود که آن ها نیز حدود ۲۴ ساعت بعد با راهنمایی های مقام 
قضایی و همچنین تنگ شدن حلقه محاصره پلیس، خود را تسلیم قانون 

کردند.
 در ادامه بازسازی صحنه قتل، سعید تازه داماد ۲۰ ساله با دستور قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد، مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و پس از تفهیم 
اتهام از سوی مقام قضایی و با معرفی کامل خود گفت: به تازگی با دختری 
از اهالی محل و به طور غیررسمی صیغه محرمیت خوانده بودیم و قرار بود 
روز شنبه )روز بعد از وقوع قتل( برای ثبت محضری این ازدواج اقدام کنیم، 
اما زمانی که در یکی از مراکز مذهبی بودیم، باتری گوشی تلفن همراه برادر 
عروس گم شد و او به دو تن از بستگانش مظنون بود که احتماال آن ها باتری 
گوشی او را برداشته اند! تا این که صبح روز جمعه زمانی که من در منزل 
نامزدم بودم ناگهان در بیرون از حیاط سروصدا شد و افرادی محکم به در 
منزل پدرزنم می کوبیدند! در این هنگام مهدی برادرزنم نزد آن ها رفت! ولی 

این مشاجره طولی نکشید!
من هم قصد داشتم به داخل کوچه بروم تا ببینم چه خبر است! اما مادرزنم 
مانع شد و مرا به درون اتاق کشید! من در واقع از اختالفات برادرزنم و دیگر 
بستگانش اطالعی نداشتم به همین دلیل هم موضوع را جدی نگرفتم تا این 
که برادر زنم به داخل منزل بازگشت و مشغول نوشیدن چای شدیم. بعد از 
آن بود که من تصمیم گرفتم برای فروش گوشی تلفن همراهم به جمعه 
بازار بروم، چون مبلغی پول برای ثبت رسمی ازدواج و همچنین خرید لباس 
کم داشتم به همین دلیل با پسرعمویم تماس گرفتم و از او خواستم که با 

من به جمعه بازار بیاید.
چند دقیقه بعد مهدی نیز با ما همراه شد و سه نفری به طرف جمعه بازار 
به راه افتادیم، اما هنوز از حر ۱۹ خارج نشده بودیم که دوباره با یکی از همان 
افرادی که صبح درِ خانه را می کوبیدند روبه رو شدیم! او هم وقتی ما را دید 
با برادرش تماس گرفت و در یک زمان کوتاه برادر او به همراه محمد )جوان 
افغانستانی( از راه رسیدند و درگیری بین ما شروع شد. آن ها تبر و چاقو و 
قمه داشتند که من هم چاقو را از کمرم بیرون کشیدم و دست برادرزنم 
نیز یک چاقوی کوچک بود. هنگام درگیری ناگهان ضربه ای به قفسه سینه 
محمد زدم و از محل گریختم، اما مهدی برادرزنم در محل ایستاد! بعد از 
این ماجرا هم وقتی دیدم هیچ راه فراری ندارم به توصیه مقام قضایی عمل 

کردم و تسلیم قانون شدم!
بنابر گزارش خراسان، »مهدی« متهم دیگر این پرونده جنایی در اعترافات 
خود گفت: روزی که باتری گوشی تلفن من گم شد من با دو متهم دیگر 
پرونده که احتمال می دادم آن ها باتری را برداشته باشند تماس گرفتم که 
مشاجره ای بین ما رخ داد و بعد از آن محسن و برادرش به در منزل ما آمدند 
و با قمه و چاقو به در حیاط کوبیدند، ولی وقتی من بیرون رفتم با دخالت 
دیگران این مشاجره پایان یافت با وجود این باز هم همان روز دوباره با هم 
برخورد کردیم و این حادثه تلخ رخ داد که در این میان من در محل نزاع 
ایستادم و با اورژانس تماس گرفتم چرا که محمد و دو تن دیگر از طرف های 

مقابل مجروح شده بودند!
پایان  نژاد دستور  احمدی  قاضی  اعترافات صریح متهمان دیگر،  پی  در 
بازسازی صحنه قتل را صادر کرد و بدین ترتیب پنج متهم این پرونده جنایی 

با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند تا دیگر مراحل دادرسی طی شود.

خبر

ایران رسما در فهرست سیاه
 FATF قرار گرفت

اختصاص منابع ویژه برای مقابله با کرونا

را در فهرست سیاه  ایران  مالی  اقدام  ویژه  کارگروه 
خود قرار داد.

 کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن 
ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب 

»تامین مالی تروریسم« در این کشور خبر داد.
پیاپی  هشدارهای  سال  سه  از  پس  تصمیم  این 
الیحه  تصویب  بر  مبنی  مالی  اقدام  ویژه  کارگروه 

تامین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است.
ماه  مهر  جلسه  در  این  از  پیش  مالی  اقدام  گروه   
خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین 
وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو 
کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته 
با  که  نمود  وضع  ایران  علیه  مقابله ای  جدید  اقدام 
توجه به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر در خرداد 

ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه کشورمان وضع 
شد.

این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه هشدار داده 
بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانسیون 
نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع 
از  پیش  به  و عمال وضعیت کشورمان  خواهند شد 

خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
در  که  کرد  تایید  همچنین  مالی  اقدام  ویژه  گروه 
مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصالحیه قانونی 
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب 
نهایی رسیدند و دو الیحه کنوانسیون های پالرمو و 
به  ایران  )CFT( در مجلس  تروریسم  مالی  تامین 
اما مراحل الزم االجرا شدن نهایی  تصویب رسیده، 

را طی نکرده اند.

دلیل  به   CFT و   FATF لوایح  تصویب  مسیر 
تشخیص  نظارت مجمع  مرجعیت کمیسیون  قبول 
مصلحت نظام برای شورای نگهبان به منظور نظارت 
بر حسن اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون 
قبل از تصویب این لوایح در مجلس و ارسال آن به 
شورای نگهبان و استناد این شورا به نامه فوق برای 
عدم قبول لوایح، موجب پدید آمدن دور انسداد در 

پذیرش لوایح شد.
واکنش بانک مرکزی به اقدام FATF: مشکلی 

نیست!
از   )FATF( مالی  اقدام  ویژه  کارگروه  که  درحالی 
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد، رییس کل 
بانک مرکزی در واکنش به این تصمیم تصریح کرد: 
عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این 
اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که 
چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و 

ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در واکنش 
به این خبر که دیده بان کارگروه ویژه مالی اعالم کرد 
گرفته  قرار  کارگروه  این  سیاه  لیست  در  ایران  که 
است، در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، 
دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، 
خودرا درقالب مخالفت باتوصیه کارشناسان مجموعه 
FATF در مورد گام هایی که ایران در زمینه عمل 

مالی  تأمین  با  مبارزه  مورد  در  خود  تعهدات  به 
تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد.

وی افزود: این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان 
۱۳۹۵ تا امروز ادامه داشته است. گاه بصورت بهانه 
جویی های غیر فنی درجریان مجمع FATF توسط 
نیز  وگاه  پیمانش  هم  کشورهای  و  آمریکا  نماینده 
بصورت تالش برای اخالل در گزارشهای کارشناسی.
بیانیه  تمام  در  که  درحالی  گفت:  ادامه  در  همتی 
بود  مشخص  مالی،  اقدام  ویژه  گروه  مجمع  های 
که کشور ما گام های بلندی در این مسیر برداشته 
است. مردم عزیزمان خوب میدانند که در این دوران 
نظام  وفشارحداکثری،  ظالمانه  تحریمهای  سخت 
پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم 
ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب 
تهدیدهای  زیادی  حد  تا  که  کند  برقرار   FATF
ناشی ازسنگ اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده 
با همراهی سایر بخشهای  نیز،  بانک مرکزی  است. 
آورده ساختن  بر  در جهت  را  اقتصادی، مسیرخود 
نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد.

مرکزی  بانک  عملکرد  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
را  خاطر  اطمینان  این  گذشته  یک سال  طول  در 
نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، 
مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز 

ایجاد نخواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به وزیر بهداشت اعالم کردم از طرف 
اختصاص  کرونا  با  مبارزه  برای  باشد  الزم  منابع  که  قدر  هرچه  سازمان 

خواهیم داد.
کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  جماران  حسینیه  در  نوبخت  محمدباقر 
چه  در  اینکه  از  فارغ  ای  دوره  هر  در  را  انتخابات  نفس  خود  باید  ابتدا 
شرایطی قرار داریم مورد توجه قرار دهیم. به جهت قدرت ویژه و ممتازی 
که مجلس از آن برخوردار است و حضرت امام مرتب از در راس بودن 

مجلس یاد کرده اند باید به مجلس توجه کرد.
وی ادامه داد:خود بنده هم می توانم این افتخار را داشته باشم که نوعی 
در  مجلس  که  ظرفیتی  و  ها  توانایی  دوره  چهار  و  بوده  مجلس  فرزند 

خدمت مردم دارد را شاهد باشم.
نوبخت گفت: معتقد هستم ما می توانیم برای توسعه کشور رفاه مردم و 
سربلندی نظام جمهوری اسالمی ایران از تقویت مجلس بهره مند شویم. 
اهمیت  از  مقاومتی که صورت می گیرد  تناسب  به  فعالیت  این  هر دوره 

خاصی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: تردید نکنیم که ما داریم وارد سومین سال تحریم بی 

سابقه در تاریخ معاصر می شویم. بنده به عنوان مسئول بودجه کشور می 
فهمم که االن شرایط ما برای اینکه بتوانیم انچه که در گذشته انجام می 

دادیم را به عمل برسانیم چه قدر نیاز به همفکری و خرد جمعی داریم.
نوبخت گفت: از این رومجلس بسیار می تواند در این شرایط حساس به 
دولت کمک کند. همچنین به قوه قضاییه کمک کند تا نظام مانند چهل و 
یک سال پیش در همه عرصه ها همچنان سرافراز پیش برود بدون تردید 
دشمنان و بدخواهان ما که در این چهل و یک سال گذشته هیچگاه در 
نظام کم  متوقف کردن  برای  اراده شان  از  و  اند  نکرده  دشمنی کوتاهی 
نشده است. آن ها بار دیگر بدانند که ما فرزندان انقالب فرزندان امام یاران 
و دوستاران مقام معظم رهبری و خدمتگذاران مردم در هر شرایطی تالش 

می کنیم تا دست به دست هم دهیم.
وی افزود: خوشبختانه بر اساس اخرین گزارشی که مرکز آمار ایران برای 
یعنی  المللی  بین  مراکز  را  گواهی  این  و  داشتیم  مثبتی  رشد  داشت  پاییز 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعالم کرده اند که رشد اقتصادی 

ایران در سال ۲۰۲۰ مثبت است.
نویخت کفت: انشاهلل با توجه به اینکه روند تورم کاهنده است و در اولین 

و  شد  اعالم  آمار  مرکز  سوی  از  بهمن  ماه  تورم  گزارش  اسفند  روز 
خوشبختانه هم تورم ساالنه و هم تورم نقطه به نقطه ما کاهش پیدا کرده 
است. گرچه هنوز شرایط عادی نیست و باید این را به ذهن داشته باشیم 
است.  وارد شده  اقتصادمان  به  تشدید آن شوکی  و  ها  از تحریم  بعد  که 
تغییر  حال  در  مطلوب  به سمت  ها  همه شاخص  االن  مجددا  خوشبختانه 
است. امیدواریم که ان شاهلل با مجلس قوی وخوبی که در سال آینده در 
از پیش شاخص ها را اصالح کنیم.  بتوانیم بیش  کنار دولت خواهد بود 
رقابت  در  اسالمی  جمهوری  اقتدار  و  مردم  رضایت  دارد  اهمیت  آنچه 

های جهانی است.
این  شیوع  از  بعد  درباره کرونا گفت:  دولت  تمهیدات  با  ارتباط  در  وی 
بیماری در چین و گسترش آن در جهان وزارت بهداشت خود را تجهیز 
کرده و به نوع مناسبی تالش کرد تا از ابتدا از وروداین بیماری به داخل 

کشور پیشگیری کند.
نوبخت ادامه داد: باالخره با این جغرافیا که ایران دارد و این همه تعدد و 
تنوع مسافرانی که هر روز از ایران می روند و وارد ایران می شوند ما هم 
مانند سایر کشور ها که نهایت دقت را می کنند اما باز هم عالئمی در آن 
کشور ها دیده شده متاسفانه موارد این بیماری را در کشور مشاهده کردیم.

وی افزود: وزارت بهداشت و درمان با همه امکانات و دولت نیز به طور 
ویژه از وزارت بهداشت ودرمان حمایت می کند. من به دکتر نمکی که 
برعهده  را  درمان  و  بهداشت  بخش  وبودجه  برنامه  سازمان  در  خودشان 
اینکه  به  توجه  با  باشد  منابعی که الزم  مقدار  هر  اعالم کردم که  داشتند 
برنامه منابع را  از جان مردم مراقبت می کنیم، خواستند از سوی سازمان 

تخصیص می دهیم.
برای  فقط  تومان  میلیارد  هزار   ۱۸ بر  بالغ  گذشته  ماه  ده  گفت:  نوبخت 
جبران خسارت سیل پرداخت کردیم. هرچه قدر هم الزم باشد دولت در 

کنار مردم و برای دفاع و صیانت از آنان هزینه می کند.
رئیس  حضور  با  اقتصادی  ستاد  جلسه  در  مجددا  دیروز  داد:  ادامه  وی 
جمهوری یک بار دیگر ستاد ویژه برای پیشگیری و مقابله با این بیماری 
تشکیل شد و اولین جلسه این ستاد غیر از جلساتی که در وزارت بهداشت 
برگذار می شود برگزار شد. انشاهلل در این مورد همه تالش خود را به کار 

گرفته تا مشکالت بر طرف شود.
وی درباره نبود دوربین های حرارتی فرودگاه گفت: من در این باره اطالع 
مجازی  فضای  در  عواملی  سوی  از  مختلفی  شایعات  دانم  می  اما  ندارم 
پخش می شود که قصد تضعیف روحیه ملت را دارد. تردید نکنید انچه که 

وظیفه دولت است را انجام خواهیم داد.

جهانی  سازمان  دبیرکل  ادهانون،  تدروس   
ظرف  نفر  چهار  مرگ  که  داد  هشدار  بهداشت 
برخی  است.  نگرانی  باعث  ایران  در  ساعت   ۴۸

ویژه ای  تدابیر مرزی  ایران  از کشورهای همسایه 
ایجاد کرده اند. پیشتر، مقام های ایران تایید کرده 
بودند که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا به ۱۸ 

نفر و تعداد کشته شدگان به ۴ نفر رسیده است.
نگرانی  ابراز  بهداشت  جهانی  سازمان  دبیرکل   
مهار  برای  فرصت  »پنجره  است  گفته  و  کرده 

کمتر  ما  فرصت های  اما  است  باز  هنوز  ویروس 
می شود و نیاز است که به سرعت و قبل از بسته 

شدن همه دریچه ها اقدام شود«.

نگرانی بهداشت  جهانی از شیوع کرونا در ایران
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حذف زودهنگام نمایندگان 

ایران از جام جهانی سابر
نمایندگان سابر کشورمان در بخش انفرادی جام جهانی لهستان به مصاف 

رقبای خود رفته و حذف شدند.
به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان، در دور مقدماتی جام جهانی 
شمشیربازی اسلحه سابر در لهستان، علی پاکدامن و محمد فتوحی از دور 

مسابقات حذف شدند و محمد رهبری به جدول اصلی انفرادی راه یافت.
محمد رهبری در دور نخست ۱۵ بر ۶ سوالمانیدزه از گرجستان را شکست 

داد، سپس کوروتو از رومانی را ۱۵ بر ۸ از پیش رو برداشت.
از  ایگویی  بنجامین  بر ۱۲  نتیجه ۱۵  با  ابتدا  فتوحی  همچنین محمد 
آمریکا را شکست داد، اما در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۵ مغلوب ادوارد بارلوی از 

فرانسه شد و در رده هشتاد و ششم ایستاد.
علی پاکدامن در نخستین گام ۱۵ بر ۱۴ از میلر از بریتانیا شکست خورد 

و از دور مسابقات کنار رفت و در رده صد و هفتم ایستاد.

دو مصدوم براثر آتش سوزی

 منزل مسکونی در کرمان 
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت:براثر 

رعایت نکردن نکات ایمنی در رنگ آمیزی منزل دو نفر مصدوم شدند.
رضا میرزایی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 

گفت: براثر انفجار و آتش سوزی منزل مسکونی دو نفر مصدوم شدند.
او افزود: این افراد با رعایت نکردن نکات ایمنی در رنگ آمیزی منازل و 

استفاده از حالل های قابل تبخیر و قابل انفجار مصدوم شدند.
میرزایی تصریح کرد: بالفاصله بعد از انفجار آتش نشانان شیفت ایستگاه های 

شماره ۹ و ۵ در محل حادثه حضور پیدا کردند.
او بیان کرد: در این حادثه ظرف بنزین باز بود که بخار شد و این حادثه 

رخ داد.
میرزایی اظهار کرد: مصدومین این حادثه بالفاصله به اورژانس بیمارستان 
انتقال یافتند. او گفت:این حادثه در خیابان سرآسیاب ،خیابان شهید فالح 

اتفاق افتاد.

به عنوان  را  اردن  فدراسیون جهانی تکواندو 
المپیک  گزینشی  مسابقات  جدید  میزبان 

معرفی کرد.

به  را  اردن  کشور  تکواندو  جهانی  فدراسیون 
انتخابی  رقابت های  جدید  میزبان  عنوان 

المپیک در قاره آسیا انتخاب کرد.

 ۲۳ و   ۲۲ روز های  مسابقات  این  بود  قرار 
فروردین سال آینده به میزبانی ووشی چین 
شیوع  از  نگرانی ها  بدلیل  اما  شود،  برگزار 

ویروس کرونا در این کشور، فدراسیون جهانی 
اردن  به  و  لغو کرد  را  میزبانی چین  تکواندو 

سپرد.

کرونا، رقابت های تکواندوی گزینشی المپیک را در چین لغو کرد

سرویس علم و سالمت کرمان امروز

ماریا  بیمارستان  در  کودکان  ریه  تخصص  فوق 
فرری نیویورک گفت تاکنون درمان ثابت شده ای 
برای مقابله با ویروس کرونای جدید »کوید-۱۹« 

وجود ندارد و بهترین راه، پیشگیری است.
این  که  ویروس  این  درباره  نژاد  خزاعی  سلیمه 
است،  شده  جهانی  جامعه  نگرانی  موجب  روزها 
بزرگی  خانواده  ویروس ها،  کرونا  کرد:  اظهار 
باعث  آنها  از  تعدادی  که  هستند  ویروس ها  از 
با  انسان در فصل زمستان و  عفونت های تنفسی 

شیوع کمتر در پاییز و بهار می شوند.
وی افزود: ویروس جدید که اخیرا برای جلوگیری 
نام  به   ۲۰۲۰ فوریه   ۱۱ در  اشتباهات،  از 
COVID-۱۹ نام گذاری شده است به نظر می 
رسد که از خفاش به انسان منتقل شده باشد و 
در حال حاضر به سرعت در حال انتقال از انسان 
به انسان است. این ویروس از خانواده »کرونا-ب« 
عفونت های  شاهد  گذشته  سال های  در  است. 
SARS- و MERS-COV وسیع تنفسی با
COV بودیم که هر دو از همین خانواده هستند.

در  داد:  ادامه  کودکان  متخصص  پزشک  این 
این ویروس  حال حاضر اطالعات کافی در مورد 
وجود ندارد و به همین دلیل توصیه ها بر اساس 
اطالعات موجود از ویروس های مشابه قبلی است.

انتقال ویروس از ۲ متری
هم  ویروس  این  انتقال  راه های  درباره  نژاد  خزاعی 
گفت: انتقال ویروس به صورت فرد به فرد در فاصله 
حدود ۲ متر و از طریق قطرات تنفسی فرد بیمار در 
عطسه و سرفه منتقل می شود. انتقال از طریق تماس 
به طور ضعیف  اما  انتقال نیست  راه اصلی  با سطوح، 

احتمال انتقال وجود دارد.
را  آلوده  سطح  فرد،  که  صورتی  در  کرد:  تاکید  وی 
لمس کند و بعد دهان، بینی یا چشم خود را لمس 

کند، احتمال سرایت و انتقال وجود دارد.
 فوق تخصص ریه کودکان در پاسخ به این سوال که 
آیا احتمال انتقال از طریق کاالهای تجاری وجود دارد، 

اظهار کرد: تا به حال موردی گزارش نشده است.
بدون  فرد  از  انتقال  احتمال  درباره  نژاد  خزاعی 
بدون  فرد  از  انتقال  احتمال  گفت:  هم  عالمت 
عالمت کم است. هرچه فرد عالئم بیشتری داشته 
انتقال  احتمال  باشد،  بیمارتر  عبارتی  به  و  باشد 

بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه اطالعات کافی در مورد کوید-

اطالعات  اساس  بر  اما  کرد:  اضافه  نداریم،   ۱۹
می  نظر  به  که  »مرس-کو«  ویروس  از  موجود 
دارد،  »کوید-۱۹«  با  را  شباهت  بیشترین  رسد 
دوره کمون بین ۱۴-۲ روز و به طور متوسط ۵ 

روز است.
این  عالئم  درباره  نیویورک  مقیم  پزشک  این 
نفس  تنگی  داد: تب، سرفه،  توضیح  بیماری هم 

که ممکن است خفیف تا بسیار شدید و کشنده 
هم  اسهال  و  تهوع  بیماران،  بعضی  در  باشد. 

گزارش شده است.
خزاعی نژاد، عارضه این بیماری را درگیری وسیع 
بیماران، احتمال  افزود: ۲۰ درصد  و  ریه دانست 
ابتال به بیماری شدید را دارند. بر اساس آخرین 
اطالعات تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰، میزان مرگ ناشی 

از این بیماری هم ۲ درصد گزارش شده است.
این  برای  واکسنی  کنون  تا  اینکه  بیان  با  وی 
بیماری وجود ندارد، یادآور شد: چند درمان ضد 
هنوز  اما  است  بررسی  در حال  در چین  ویروس 
درمان ثابت شده ای وجود ندارد و در حال حاضر، 

اقدامات حمایتی انجام می شود.
در  نیویورک  کالج  مدیکال  آموخته  دانش  این 
پاسخ به این سوال که آیا ابتال به ویروس در فرد 
ایمنی ایجاد می کند؟ گفت: ویروس های مشابه، 
به  ایمنی  این  اما  فرد می کنند  ایمنی در  ایجاد 
تدریج کم می شود و به همین دلیل ممکن است 

احتمال ابتالی مجدد وجود داشته باشد.
عالئم کرونا

خزاعی نژاد درباره تفاوت کوید ۱۹ با آنفوالنزا هم 
اظهار کرد: آنفلونزا بیشتر دستگاه تنفسی فوقانی 
 ۱۹-COVID که  حالی  در  کند  می  مبتال  را 
دستگاه  ابتالی  در  را.  تحتانی  تنفسی  دستگاه 
تنفسی فوقانی، عالئم بارز، عطسه و آبریزش بینی 
است اما در ابتالی دستگاه تنفسی تحتانی، عالئم 

غالبا سرفه است.
زنان باردار و جنین

بر  تاکید  با  هم  باردار  زنان  ابتالی  درباره  وی 
اما  افزود:  اینکه اطالعات کافی در دست نیست، 
و  ایمینولوژیک  تغییرات  به دلیل  زنان حامله  در 
فیزیولوژیک، احتمال ابتال به ویروس های تنفسی، 
ممکن است بیشتر باشد و ممکن است در خطر 
بیماری شدیدتر و مرگ و میر بیشتر در مقایسه با 

افراد عادی باشند.
جنینی  عوارض  کودکان،  ریه  تخصص  فوق  این 
مرده،  جنین  تولد  سقط،  گفت:  هم  ویروس  این 
در  کم  وزن  با  نوزاد  تولد  و  موقع  از  پیش  تولد 
از  است.  شده  گزارش  قبلی  مشابه  ویروس های 
طرفی تب باال در سه ماه اول حاملگی با خطراتی 

برای جنین همراه خواهد بود.
درباره  کافی  اطالعات  اینکه  بیان  با  نژاد  خزاعی 
انتقال ویروس از مادر به نوزاد هم در دست نیست 
نمی  نوزاد منتقل  به  مادر  از  نظر می رسد  به  اما 
شود، افزود: در ویروس های مشابه، ویروس در شیر 

مادر دیده نشد اما آنتی بادی منتقل شده است.
کرونا و کودکان

شود  می  گفته  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
شوند،  نمی  مبتال  ویروس  این  به  کودکان 
توضیح داد: تا ششم فوریه ۲۰۲۰، تعداد ۹ بچه 
در   ۱۹-COVID به  ابتال  دلیل  به  یکسال  زیر 

مرحله  در  شدند.  بستری  چین  های  بیمارستان 
اول اپیدمی بیشتر مبتالیان باالی ۱۵ سال بودند 

اما موارد گزارش ابتالی کودکان وجود دارد.
این پزشک مقیم نیویورک ادامه داد: دلیل ابتالی 
کمتر کودکان شاید به دلیل احتمال تماس کمتر 
ابتال  موارد  اکثر  اینکه  یا  باشد  بیمار  فرد  با  آنها 
کودکان  در  آید  نمی  نظر  به  اما  هستند  حفیف 

مقاومتی در برابر بیماری وجود داشته باشد.
پیشگیری از کرونا

این  از  پیشگیری  راه های  درباره  نژاد  خزاعی 
پیشگیری،  راه  بهترین  گفت:  هم  بیماری 
جلوگیری از تماس با ویروس است از این رو، با 
و  دهان  بینی،  باشیم.  نداشته  تماس  بیمار  افراد 
چشم را با دست نشسته لمس نکنیم و در صورت 

احساس بیماری در خانه بمانیم.
وی افزود: به هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی 
را با دستمال بپوشانیم و بالفاصله دستمال را دور 
عفونی  ضد  ماده  با  را  سطوح  و  اشیاء  بیندازیم. 
کننده خانگی به طور مرتب تمیز کنیم. پوشیدن 

ماسک برای افراد سالم توصیه می شود.
کسی  داد:  ادامه  کودکان  ریه  تخصص  فوق  این 
که عالئم بیماری را نشان می دهد) تب، سرفه، 
تنگی نفس( باید ماسک طبی استفاده کند. فرد 
بیمار وسایل شخصی را به طور مشترک استفاده 
مبتال  فرد  از  که  افرادی  و  درمانی  پرسنل  نکند. 
ماسک  از  باید  می کنند  مراقبت  »کوید-۱۹«  به 
طبی استفاده کنند و در صورت انجام اعمالی که 
احتیاطات  باید  دارد،  سروکار  بیمار  ترشحات  با 
استاندارد تماسی و قطرات تنفسی را به کار گیرند.

خزاعی نژاد افزود: دست ها به طور مکرر به مدت 
۲۰ ثانیه با آب و صابون شسته شوند به خصوص 
قبل از غذا خوردن، بعد از عطسه و سرفه کردن 
دست  در  صابون  و  آب  اگر  بینی.  کردن  تمیز  و 
 ۶۰ حاوی  کننده  عفونی  ضد  محلول  از  نیست، 

درصد الکل استفاده شود.
به  ضرور  غیر  سفرهای  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

آنکه  دلیل  به  گفت:  شود،  پرهیز  آلوده  مناطق 
هنوز در فصل شیوع بیماری های تنفسی هستیم 
دریافت  آنفوالنزا  واکسن  افراد  همه  است  بهتر 
یا  به چین  اخیر  اگر فردی ظرف ۲ هفته  کنند. 
تنفسی  عالئم  و  تب  و  داشته  آلوده سفر  مناطق 

دارد، حتما باید ایزوله شود.
آخرین وضعیت کرونا در جهان و آمریکا

این دانش آموخته مدیکال کالج نیویورک درباره 
وضعیت این بیماری در آمریکا و جهان هم اظهار 
کرد: در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ از طرف سازمان جهانی 
بهداشت، وضعیت هشدار فوری بین المللی برای 
سازمان  آمار  طبق  شد.  صادر  عمومی  سالمت 
لیست  به  فوریه ۲۰۲۰،  در ۲۰  بهداشت  جهانی 
شده  اضافه  دارند،  مثبت  موارد  که  کشورهایی 

است.
تا  شده  گزارش  مثبت  موارد  درباره  خزاعی نژاد 
در کل  تایید شده  موارد  تعداد  گفت:  هم  کنون 
جهان ۷۶۷۶۹ نفر بوده است که ۱۰۲۱ نفر جدید 
هستند. موارد ابتال در چین ۷۵۵۶ نفر تایید شده 
نفر  و ۲۲۹۳  بوده  جدید  آن  نفر   ۸۹۴ که  است 

فوت کرده اند.
چین  از  خارج  در  شده  تایید  موارد  افزود:  وی 
است.  جدید  آن  مورد  که ۱۲۷  بوده  نفر   ۱۲۰۰
 ۶۳۴ و  مرگ  مورد   ۸ هستند.  درگیر  کشور   ۲۶
مورد هم در کشتی کروز اطراف ژاپن گزارش شده 

است.
ماریا  بیمارستان  در  کودکان  ریه  تخصص  فوق 
تاریخ ۱۹ فوریه در  تا  ادامه داد:  نیویورک  فرری 
قرار گرفتند که  بررسی  آمریکا ۴۷۹ مورد تحت 
۱۵ مورد کرونا مثبت داشتند، ۴۱۲ مورد منفی و 

۵۲ نفر هم تحت بررسی قرار دارند.
خزاعی نژاد ایالت هایی که در آمریکا »کوید-۱۹« 
به تایید رسیده است را آریزونا، کالیفرنیا، ایلینویز، 
ماساچوست  و  تگزاس  واشنگتن،  ویسکانسین، 
برشمرد و یادآور شد: در حال حاضر ویروس در 

جامعه آمریکا در حال انتشار نیست.

اثر کرونا بر اقشار مختلف مردم چگونه است؟

خبر
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دیروز سوم اسفندماه سالروز آغاز »عملیات خیبر« بود. این عملیات در سال ۶۲ 
انجام شد و در رسانه های بیگانه بازتاب های متفاوتی داشت.

به گزارش ایسنا، جغرافیای طبیعی هورالهویزه )منطقه عملیاتی خیبر( منطقه ای 
در شرق رودخانه دجله در کشور عراق است که از شمال به الغدیر و از جنوب 
به »القرنه« و »کالیه« و از سمت دیگر به منطقه زید محدود می شود. این مکان 
منطقه ای عموما هم سطح دریا است که در برخی مناطق سطح آب آن دو تا 
سه متر باالتر از آب دریا و نسبت به مناطق هم جوار گودتر است و در مسیر 
رودخانه های قدیمی  و دائمی  به وجود می آید. همچنین آب »رودخانه صویب« 
که ادامه نهری از کرخه است و از وسط هور می گذشته، بعدها به علت مسدود 
آب  به  و  پخش  اطراف  زمین های  سطح  در  رودخانه  خروجی  مجاری  شدن 

هورالهویزه اضافه شده است.
و  متر  هفت  تا  دو  از  آن  ارتفاع  که  »نِی«  شامل  منطقه  این  گیاه  پوشش های 
که  است  بلند  ساقه ای  با  گیاهی  که  »بربی«  می روید  عمیق  جاهای  در  عمدتا 
ارتفاع آن به چهار متر می رسد،»چوران« که در مکان های کم عمق می روید و 

اتفاع آن به نیم متر نیز می رسد، است.
بخش  که  است  خشکی  و  هور  طبیعت  نوع  دو  دارای  هورالهویزه  منطقه 
خشکی آن دارای هشت تا ۱۰ کیلومتر عرض است و توسط دو هور بزرگ 

هورالهویزه در شرق و »هورالحمار« در شرق احاطه شده است.
همچنین این منطقه توسط رودخانه دجله بر دو قسمت شرقی و غربی تقسیم 
جاده  نیز  و  است  شده  واقع  رودخانه  شرق  در  آن  چهارم  سه  که  می شود 

استراتژیک مواصالتی عماره بصره در غرب رودخانه دجله جای گرفته است.
جغرافیای اقتصادی و نظامی هورالعظیم )منطقه خیبر(

در داخل منطقه هورالهویزه جزایر مجنون شمالی و جنوبی قرار گرفته است 
تقویتی  برق، دکل های  قبیل دکل های  از  دیگری  تأسیسات  آن  بر  که عالوه 
رادیو و تلویزیون، تأسیسات و کارخانجات کاغذسازی چاه های نفت و غیره 

وجود دارد.
فتنه  رفع  برای  متجاوز«  »تعقیب  استراتژیکی  مقدمات،   ۶۱ سال  تیرماه  از 
منطقه  آن،  براساس  که  می گیرد  قرار  ایران  نظامی   فرماندهان  کار  دستور  در 
هورالهویزه مورد شناسایی قرار می گیرد. این منطقه به وسعت ۱۰۰۰کیلومترمربع 

و جزایر مجنون شمالی و جنوبی به وسعت ۲۰۰ کیلومترمربع در آن قرار دارد.
فاصله آن از شهرک »القرنه« عراق ۱۵ کیلومتر و بزرگراه بصره - العماره که 
در شمال  هویزه  از غرب آن می گذرد. شهر  است  عراق  مهم  از گلوگاه های 
غربی هور قرار دارد و مرز ایران از دل آب های آن عبور می کند. در جنوب آن 

شهرک القرنه و در شمال آن شهرک الغدیر قرار دارد.
استفاده  برای عملیات خیبر  ایران  از سوی  این منطقه  انتخاب  از دالیل  یکی 
به  یگان های زرهی  از  استفاده عراقی ها  توانایی  پیاده و عدم  نیروهای  از  بهینه 
دلیل شرایط خاص منطقه بود. وجود نیزارهای مختلف در این منطقه پناهگاه 
خوبی برای اختفای نیروها به حساب می آمد. در این منطقه از آغاز جنگ ۱۳۵۹ 
که چهار سال از آن می گذشت هیچگونه تحرکی از سوی دو جناح صورت 

نگرفته بود.
جغرافیای انسانی هور الهویزه )منطقه خیبر(

منطقه هورالهویزه که دارای باتالق های فراوان و پوشش های گیاهی خاص مانند 
نی، بربی و چوران دارای ۵۰ روستای مسکونی است. بیشتر مردم این منطقه از 
شیعیان جنوب عراق بودند که به دلیل ظلم و ستم از سوی حزب بعث عراق به این 

منطقه رانده شده بودند و در سخت ترین شرایط منطقه زندگی می کردند.
وقایع سیاسی، نظامی  )قبل از عملیات خیبر(

قبل از عملیات خیبر رسانه های جمعی عراق و حامیان آن تبلیغات گسترده ای 
هرگونه  که  می کند  اعالم  بعث  حزب  رادیوی  می کنند.  آغاز  ایران  علیه  را 
خواهد  روبه رو  شکست  با  عراق  خاک  داخل  در  را  ایرانی  نیروهای  عملیات 

کرد.
در عین حال در اواخر سال ۱۳۶۲ رادیوهای آمریکا، بی بی سی، کلن، بغداد 
از  تن  هزار  صدها  استقرار  مورد  در  گسترده ای  تبلیغات  صهیونیستی  رژیم  و 
نیروهای ایرانی در جبهه های جنوبی به راه می اندازند و تحلیلگران در این باره 

بیشتر از منطقه بصره و مناطق شرقی آن نام می برند. همچنین در سطح بین المللی، 
وزارت امور خارجه آمریکا، علنا اعالم می کند کشور متبوعش نگران پیروزی 

ایران در جنگ با عراق است.
در همین زمان فرانسویان اقدام به تحویل هواپیماهای »سوپراتاندارد« مجهز به 
موشک های »اگزوست« به عراق می کند و شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 
۹ آبان ماه سال ۱۳۶۲ قطعنامه ۵۴۰ را تصویب می کند که در آن محکوم کردن 
نقض حقوق انسانی و تقاضای توقف فوری کلیه عملیات نظامی  علیه هدف های 
غیرنظامی  و نیز پایان دادن به خصومت در منطقه خلیج فارس و احترام دو طرف 

به تمامیت ارضی یکدیگر اشاره شده است.
همچنین اجرای مانور »آزادی قدس«، متالشی شدن حزب توده ایران، انفجار 
مقر تفنگداران آمریکایی، فرانسوی و اسرائیلی در لبنان، دستگیری ناخدا افضلی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش و سرهنگ عطاریان از عناصر حزب توده، اعزام 
بزرگ نیروهای بسیجی در طرح »لبیک یا خمینی )ره(« از دیگر وقایع این دوره 

به شمار می رود.
طراحی، شرح و اهداف )عملیات خیبر(

قرارگاه ۹ سپاه پاسداران طراحی عملیات خیبر را پس از یک پروسه اطالعاتی 
دقیق به فرماندهان ارائه کردند. پرهیز از تک جبهه ای و حمله به جناح عراق در 
شرق بصره و سپس دست اندازی بر عقبه عراق در »نشوه« همچنین عدم تصور 
عراق نسبت به انجام عملیات در هور، بکر بودن منطقه، غیرممکن بودن مانور 

زرهی برای عراق از علل اساسی این طرح به شمار می رفت.
در عملیات خیبر دو محور مستقل با هدف تصرف شهر بصره در نظر گرفته 
می شود. محور »زید« تحت پوشش »قرارگاه کربال« با فرماندهی ارتش و محور 
هورالهویزه تحت پوشش قرارگاه نجف با فرماندهی سپاه. در محور هور پنج 

هدف با پنج قرارگاه مشخص می شود.
"قرارگاه نصر« با هدف تصرف محور الغدیر یعنی جاده العماره بصره، قرارگاه 
»قرارگاه  بصره، حماره  بغداد  تقاطع  مسیر  یعنی  القرنه  تصرف  با هدف  جدید 
حنین« با هدف تبصرف جزیره جنوبی و نیمه شرقی و شمال جزیره شمالی و 
الحاق با محور طالئیه، »قرارگاه فتح« با هدف شکستن خط پر مانع طالئیه و باز 
کردن راه زمینی برای پشتیبانی، قرارگاه بدر با هدف تصرف نیمه غربی جزیره 
جنوبی و پل نشوه و »قرارگاه نوح« به منظور تامین ترابری و پشتیبانی یگان های 
نیروی  و  امکانات  و  نیرو  انتقال  مأموریت  هوانیروز  این  بر  عالوه  عمل کننده، 

هوایی در برقراری امنیت هوایی در نظر گرفته می شود.

سرانجام عملیات خیبر در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه سوم اسفند ماه سال ۱۳۶۲ با 
رمز »یا رسول اهلل )ص( « آغاز می شود.

در مرحله اول قرارگاه های نجف، نصر و حدید موفق می شوند محور الغدیر 
و القرنه را تصرف کنند و جاده بغداد بصره را به اشغال خود درآورند. اما در 
طالئیه  محور  در  الحاق  عمل  و  می انجامد  طول  به  پاک سازی  مجنون  جزایر 
خط  شکستن  به  موفق  طالئیه  محور  در  نیز  فتح«  »قرارگاه  نمی گیرد.  صورت 
عراقی ها نمی شود و در محور زید، قرارگاه کربال موفقیتی به دست نمی آورد و 
نیروهای سپاه به ناچار از منطقه القرنه و الغدیر به داخل جزایر مجنون شمالی و 

جنوبی عقب نشینی می کنند.
با  )ع(  حسین  امام   ۱۴ و  عاشورا   ۳۱ )ص(،  اهلل  رسول  محمد   ۲۷ لشکرهای 
عراق  که  حالی  در  معاونان خود  از  برخی  و  فرماندهان  دادن  از دست  وجود 
زیر  ساعت   ۷۲ و  پرداختند  مقاومت  به  می کرد  اجرا  را  سنگینی  پاتک های 
بمباران های گوناگون به شکلی که در جزایر مجنون حدود یک میلیون گلوله 
ایران  ارتش  فرماندهان  بود که  این در حالی  بر زمین نشست.  توپ و خمپاره 

اعالم کردند فقط ۱۳۰۰ گلوله ۱۳۰ میلی متری در اختیار دارند.
چندین  در  بودند  شده  مأیوس  مجنون  جزایر  گیری  بازپس  از  که  عراقی ها 
نوبت برای اولین بار با وسعتی قابل مالحظه مبادرت به بمباران شیمیایی می کنند 
 ۱۵ منهدم،  عراق  یگان   ۲۳ عملیات  این  در  بود.  بی سابقه  جنگ  طول  در  که 
هزار نفر از آن ها کشته یا ز خمی  می شوند و تعدادی نیز به اسارت در می آیند.

همچنین تجهیزات و ادوات متعددی منهدم می شود. در این نبرد نیروهای ایرانی 
موفق می شوند به ۴۰ درصد از اهداف خود دست یابند.

عملیات خیبر تاثیر بسزایی در روند جنگ داشت. از نظر نظامی،  ورود قوای 
زیرا جزایر مجنون  به حساب می آمد  به خاک عراق یک تحول جدید  ایران 

یکی از مناطق استراتژیک به شمار می رفت.
روزنامه »فاینشنال تایمز« در این زمینه نوشت: ذخایر نفتی جزایر مجنون حدود 
اولیه آن روزانه ۳۵۰  به طوری که تولید  هفت میلیارد بشکه تخمین زده شده 

هزار بشکه است.
بازتاب عملیات خیبر )ابتکار جدید(

ابتکار جدید ایران در عملیات خیبر دور از ذهن نظامیان و کارشناسان نظامی  
بود و این نگرانی آمریکا را دو چندان می کرد. به گونه ای که رادیوی آمریکا 
راه  از  را  جنگ  حل  و  نیست  طرفی  هیچ  پیروزی  خواستار  آمریکا  گفت: 

گفت وگو ترجیح می دهد.

بازتاب عملیات خیبر )حمایت ماهواره ای(
رسانه های آمریکایی در شبکه سی بی اس گزارش می دهند آمریکا اطالعاتی 
را که از طریق ماهواره های شناسایی خود دریافت می کند در اختیار عراق قرار 
می دهد. همچنین ریگان، )رئیس جمهور وقت آمریکا( که دچار هراس شده 
بود دستور تهیه طرح های جدیدی به منظور تقویت عراق در جنگ با ایران را 

صادر می کند.
بازتاب عملیات خیبر )عراق خاکریز دفاع(

پدیده نبوغ ایرانی ها در عملیات خیبر به گونه ای بود که رهبران عراق دست 
فارس هشدار می دهد  به کشورهای خلیج  متعددی زدند. صدام  به تالش های 
که عراق خاکریز دفاع از آن ها است، اگر این سد فرو ریزد طوفان در مرزهای 

خلیج فارس متوقف نخواهد شد.
بازتاب عملیات خیبر )هزینه جنگ و تحمیل صلح(

که  می کند  اعالم  نجات خود  و  ایران  با  مقابله  برای  جامعه جهانی  به  عراق 
همچنین  است.  ایران  به  صلح  تحمیل  برای  بین المللی  مجدانه  تالش  خواستار 
فشار اقتصادی ناشی از جنگ بار سنگینی را بر نظام سیاسی عراق وارد کرده 
است. به گفته سفیر وقت رژیم عراق در کنیا، جنگ ماهانه یک میلیارد دالر 

هزینه بر دوش حکومت تحمیل می کند.
بازتاب عملیات خیبر )تنها راه پیشروی عراق(

و  نظامی   و  اقتصادی  سیاسی،  متعدد  فشارهای  از  رهایی  برای  عراق  رژیم 
جهانی اقدامات دیگری از جمله استفاده از سالح شیمیایی، حمله به تاسیسات 
نفتی، حمله به نفتکش ها و حمله به مناطق مسکونی را نیز در دستور کار خود 
قرار می دهد. رسانه های غربی نیز در تحلیل های خود حمله به تاسیسات نفتی 

ایران را تنها راه پیش روی عراق اعالم می کنند.
بازتاب عملیات خیبر )سالح ممنوعه شیمیایی(

بود  بکارگیری سالح شیمیایی توسط عراقی ها  از مهم ترین تحوالت جنگ 
که بارها در مناطق مختلف جنگی و اوج آن در منطقه عملیات خیبر به وقوع 
شیمیایی  سالح  از  عراق  استفاده  بر  مبنی  ایران  گزارش  آمریکایی ها  پیوست. 
آمریکایی ها  قول  از  پست  واشنگتن  روزنامه  اما  می کند  قلمداد  ادعا  یک  را 
می نویسد: حکومت بغداد با حمله خیبر در آستانه سقوط قرار گرفته و ناگزیر از 

سالح شیمیایی استفاده کرده است.
بازتاب عملیات خیبر )مقاومت ۷۲ ساعته(

مقاومت رزمندگان ایران به ویژه در حفظ جزایر مجنون، روح عملیات خیبر 
و هسته آن به شمار می رفت. مقاومت ۷۲ ساعته در مجنون همراه با محدودیت 
بسیار دشوار و تنها با استقامت و روحیه انقالبی امکان پذیر بود به گونه ای که 
ما فکر  از آن چه  ماهر عبدالرشید ژنرال عراقی می گوید: پس گرفتن مجنون 

می کردیم سخت تر شده است.
بازتاب عملیات خیبر )نصب پل ۱۳ کیلومتری(

موفقیت های  از  یکی  هور  آب های  روی  بر  کیلومتر   ۱۳ طول  به  پل  نصب 
نظامی  به شمار می رفت که در تاریخ نظامی  بی سابقه بود. خبرگزاری فرانسه در 
سوم فروردین ۱۳۶۳ دست یازیدن به پل قایقی با چنین طولی در تاریخ نظامی  
ایران  قوای  نظامی   ابتکار  و  نبوغ  توصیف می کند. همچنین  بی سابقه  را  مدرن 
در این عملیات زمینه مساعدی برای پیشبرد سیاست های سران نظام جمهوری 

اسالمی ایران فراهم می کند.
بازتاب عملیات خیبر )نجات صدام(

هفته نامه فارین ریپورت چاپ لندن اعالم می کند: یک هیأت ارشد آمریکایی 
در شش ماه دسامبر ۱۹۸۳ به چند کشور عربی خلیج فارس می رود و یک طرح 
چهار ماده ای در رابطه با نجات صدام و مسائل خاورمیانه به سران این کشورها 
تسلیم می کند. براساس این طرح دولت آمریکا جنگ افزار تحویل عراق خواهد 

داد و در کنفرانس های بین المللی از حوزه عراق حمایت خواهد کرد.
صهیونیستی  رژیم  شناسایی  موضوع  آمریکا،  برای  مهم  موضوعات  از  یکی 
توسط عراق بود. صدام اعالم می کند: دیگر عراق را جزو کشورهای در خط 
و  بانک صادرات  بود که  نمی شناسد. در چنین شرایطی  این رژیم  علیه  مقدم 
نفتی بغداد  لوله  اقتصاد این کشور هزینه خط  به  واردات آمریکا برای کمک 
 عقبه را به مبلغ یک میلیارد دالر تقبل می کند و از رژیم صهیونیستی می خواهد 

به آن حمله نکند.

نوشتاری به بهانه گذر از سالروز آغاز »عملیات خیبر«

روایت »کرمان امروز« از یک واقعیت محتمل که نیاز به مراقبت های بهداشتی و رعایت مردمی دارد؛

کرمانیان آماده ورود کرونا باشند!

سرانجام دولتمردان قبول کردند که کرونا به ایران 
آمده است و با اعالم چند کشته در استان قم این خبر 
منتشر شد و امروز تمامی ایرانیان در حالت آماده باش 
هستند. البته ناگهان پس از کشته شدن دو انسان در 
در  کرونا  به  نفر  چند  ابتالی  بر  مبنی  خبرهایی  قم 
منتشر شد.  دیگر  و چند شهر  تهران  گیالن،  استان 
است  شده  مردم  نگرانی  موجب  امروز  که  خبرهایی 
و البته رفتارهای هیجانی نادرستی را به وجود آورده 
است. رفتارهایی نظیر خرید عمده ی ماسک و برخی 
خانه  در  آنها  کردن  انبار  و  کننده  ضدعفونی  موارد 
که موجب افزایش ناگهانی قیمت شده است. از این 

رفتارهای هیجانی و بدون پشتوانه فکری که بگذریم 
امروز  کرمان  استان  ویژه  به  و  که کشور  بدانیم  باید 
ویروس  این  انتشار  از  تا  دارد  مردمی  همت  به  نیاز 
پیشگیری شود. اگر مردم نکات ایمنی و بهداشتی را 
رعایت کنند می توان امید داشت که کرونا در کرمان 
قربانی نگیرد، اما اگر به جای رعایت نکات بهداشتی، 
تولید  بهداشتی صف  مواد  و  ابزار  برخی  خرید  برای 
کنیم و در صف ها اقدام به انتشار ویروس کنیم، یقینا 

خودمان آغازگر یک فاجعه هستیم. 
در  دارد  که  خشکی  هوای  دلیل  به  کرمان  استان 
را  عالئم سختی  همواره  تنفسی  های  بیماری  زمینه 
چند  بیماران  موارد  از  بسیاری  در  و  دهد  می  بروز 
ماه درگیر عفونت های سیستم تنفسی پس از اتمام 
باید بدانیم که اگر کرونا  بنابراین  بیماری می شوند، 
به این استان ورود کند قربانی بسیاری خواهد گرفت. 
همچون ویروس H1N1 که در چند ماه گذشته جان 
چندصد کرمانی را گرفت. البته باید به این نکته توجه 
از آغاز  از مردم کرمان پیش  داشته باشیم که نیمی 
فصل سرما به واسطه واکسن آنفلونزا در مقابل ویروس 

H1N1 ایمن شده بودند و بسیاری از کسانی هم که 
مبتال می شدند به واسطه داروهایی که برای درمان 
این بیماری در اختیار بیمارستان های کرمان است، 

درمان می شدند. به عبارتی می توان گفت که درباره 
آنفلونزا تنها حدود 40 درصد از مردم در معرض خطر 
بودند، اما در مورد کرونا ویروس کووید19 این داستان 

متفاوت است. در این باره نه تنها هیچ کس واکسینه 
نشده است، بلکه دارویی هم برای درمان وجود ندارد 
کام  به  را  کرمانی  هزاران  است  قادر  ویروس  این  و 
مرگ بکشاند. بنابراین باید بدانیم که امروز کشور و 
که  دارد  وجود  کشنده  معرض خطری  در  ما  استان 

تنها راه نجات آن رعایت مردمی است.
 ویروس کرونا دوران مخفی بسیار طوالنی در بدن 
بیمار دارد که همین نکته موجب می شود فرد بیمار 
بدون عالئم ظاهری، ویروس را به چند ده نفر انتقال 
دهد. در چنین شرایطی تنها راه پیشگیری این است 
که تمام نکات بهداشتی را رعایت کنیم تا مانع ورود 
ویروس به بدن خود شویم. چندی پیش اعالم شد که 
این ویروس نه تنها از راه تنفس و آب دهان و بینی 
انتقال پیدا می کند، بلکه از راه مدفوعی - دهانی نیز 
قدرت انتشار دارد. یعنی به عبارتی باید گفت که بهتر 
بیرون  از  را  غذایی  هیچ  کرونایی  ایام  این  در  است 
تهیه نکنیم و تنها از مواد غذایی بسته بندی شده و 

غذاهای خانگی استفاده کنیم.


