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اخبار استان

عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با تاکید بر اینکه 
باید تمام توان به کار گرفته شود که از شایعات جلوگیری و نگرانی 
با راه اندازی مرکز پاسخگویی  نیابد گفت:  در بین مردم گسترش 
خصوص  در  شهروندان  سواالت  به  پاسخگویی  منظور  به  تلفنی 
کرونا ویروس، عالوه بر اینکه از شایعات جلوگیری می شود، افراد 

متخصص و مورد تایید به سواالت شهروندان پاسخ می دهند.
دکتر »محمد جواد فدایی« در دومین جلسه ستاد استانی مدیریت 
پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا با حضور فرمانداران و روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی استان، هدف از تشکیل این نشست را 
هماهنگی و چاره اندیشی جهت کارها و اقدامات پیشگیرانه و در 
صورت نیاز درمان و کمک به بیماران احتمالی کرونا ویروس عنوان 
فرمانداران سراسر  باید  استان گفت:  فرمانداران  به  کرد و خطاب 
ارتقا سطح  و  موثر  های  آموزش  ارائه  پیشگیرانه،  اقدامات  استان 

آگاهی های عمومی را انجام دهند.
از شایعات مطرح در فضای مجازی مبنی  برخی  به  اشاره  با  وی 

نتایج  طبق  گفت:  کرونا  ویروس  به  استان  در  افرادی  ابتالی  بر 
آزمایش ها و اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا کنون، وجود 

فرد مبتال به کرونا ویروس در استان تایید نشده است.
فدایی با اشاره به توصیه های بهداشتی که طی روزهای گذشته به 
کرات از سوی وزارت بهداشت اعالم شده است، بیان کرد: بخش 
مهم کار ما در امر پیشگیری، رعایت توصیه های بهداشتی است 
که دانشگاه علوم پزشکی ارائه می دهد و در کنار آن از اجتماعات 
باید لغو شود و در همین  پرهیز شود و تا جای ممکن تجمعات 

راستا، نمایشگاه بهاره را لغو کردیم.
عالی ترین مقام  اجرایی دولت در استان کرمان با تاکید بر اینکه 
باید تمام توان به کار گرفته شود که از شایعات جلوگیری و نگرانی 
در بین مردم گسترش نیابد گفت: با راه اندازی مرکز پاسخگویی 
خصوص  در  شهروندان  سواالت  به  پاسخگویی  منظور  به  تلفنی 
کرونا ویروس، عالوه بر اینکه از شایعات جلوگیری می شود، افراد 

متخصص و مورد تایید به سواالت شهروندان پاسخ می دهند.

رئیس کل دادگستری کرمان گفت: برای اولین بار در کشور و با 
راه اندازی اقامتگاه های موقت طی یک ماه گذشته، ۱۰۰ نفر تحت 
قرار کفالت و وثیقه از ورودشان به زندان جلوگیری به عمل آمده 

است.

روز  اسفند   ۷ مناسبت  به  موحد  یداهلل  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دادگستری  وکالی  کانون  مدیره  هیات  با  دیدار  در  مدافع  وکیل 
استان که در محل سالن شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: از 
جامعه وکال انتظار داریم بیش از گذشته در زمینه برقراری صلح و 

سازش در پرونده های قضائی به دستگاه قضائی یاری رساند.
موحد گفت: هم در سیستم قضائی و هم در جامعه وکالت هنوز 
تا رسیدن به نقطه مطلوب که همان تحقق و اجرای عدالت است 
از تحول در قوه قضائیه همین است  فاصله زیادی داریم؛ منظور 
که مشکالت به صورت علمی و دقیق شناسایی شود و با مدیریت 

صحیح به دنبال برطرف کردن موانع یا حل مشکالت باشیم.
باید مستقل  وی ادامه داد: وکیل وقتی در مقام دفاع است واقعاً 
و  عدالت  موازین  براساس  و  دهد  انجام  موکل  از  را  دفاعیاتش 
به  را  خود  موکل  حرف  و  کند  دفاع  می تواند  منصفانه  دادرسی 

اثبات برساند.
وی با اشاره به اینکه نظارت قوه قضائیه باید به گونه ای باشد که 
استقالل وکیل را تأمین کند، افزود: نظارت یک بحث مهم و جدی 

است تا یک مجموعه بتواند در مسیر صحیح خود حرکت کند.
موحد تصریح کرد: اگر سالمت دستگاه قضائی مهم است نمی توان 
سالمت اجزای وابسته همچون کانون وکالء و کارشناسان رسمی 
و ضابطین قوه قضائیه را نادیده گرفت لذا هرکجا فسادی مشاهده 

شود با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
وی بیان کرد: قضات به دنبال کشف حقیقت هستند و هر مانعی 
که باعث جلوگیری از کشف حقیقت شود از آن بیزاری می جویند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با تاکید براینکه اقتضا جامعه 
می طلبد به سمت صلح وسازش حرکت کنیم، افزود: همواره باید 
تالش کنیم منافع عمومی جامعه را بر منافع شخصی و منفعت های 

زودگذر ترجیح دهیم.
وی گفت: دستگاه قضائی به دنبال تعامل سازنده با جامعه وکالت 
و کارشناسان در جهت حل مشکالت حقوقی و قضائی مردم است.

از  دارد  آمادگی  کرمان  استان  دادگستری  کرد:  عنوان  موحد 
وکالیی که برای صلح و سازش تالش می کنند تقدیر و به جامعه 

معرفی کند.

استاندار کرمان:

وجود فرد مبتال به کرونا در استان تایید نشده است

رئیس کل دادگستری کرمان:

اقامتگاه های موقت کرمان مانع از ورود ۱۰۰ نفر به زندان شد

خبر
نتیجه آزمایش بیمار مشکوک

به کرونا در سیرجان منفی اعالم شد
 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اشاره به بستری شدن 
یک بیمار مشکوک به کرونا گفت: با توجه به اینکه نتیجه آزمایشات نشانه 
رضا)ع(  امام  بیمارستان  از  بیمار  این   ، نداد  نشان  را  کرونا  ویروس  از  ای 

سیرجان ترخیص شد.
محمد موقری پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یک مورد مشکوک 
به بیماری کرونا مربوط به یک دانشجوی قمی داشتیم که به علت مشکوک 

شدن خانواده، به بیمارستان منتقل شده بود.
وی ادامه داد: نتیجه آزمایشات روی این فرد نشانه ای از ویروس کرونا را 

نشان نمی دهد لذا از بیمارستان امام رضا)ع( سیرجان ترخیص شد.
اظهار کرد: حال عمومی  بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  معاون 
این بیمار خوب است و عالئم بالینی او هم نشان دهنده بیماری کرونا نیست.
از  دور  به  و  فردی  بهداشت  رعایت  با  که  کرد  درخواست  مردم  از  وی 
نگرانی های عمومی، برای پیشگیری از بروز و شیوع این بیماری تالش کنند.

پلمب دو داروخانه متخلف در رفسنجان
بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان از پلمب ۲ واحد داروخانه 

متخلف در سطح شهر رفسنجان خبر داد.
 ، از کرمان  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
محمد قریب بازپرس دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان گفت: در ادامه 
گشت صیانت از حقوق عامه و شهروندی از چهار داروخانه پر مراجعه و شلوغ 
بازدید به عمل آمد که دو واحد داروخانه که تخلفات بهداشتی و تعزیراتی 

داشتند، پلمب شدند و پرونده تشکیل شد تا در دادسرا رسیدگی شود.
قبل  مدت ها  از  افزود:  رفسنجان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  ویژه  بازپرس 
این داروخانه ها نظارت شده بودند و تذکراتی هم داده بودیم که در بازدید 

مشاهده کردیم بعضا اصالحات و نواقصی برطرف شده است.
او گفت: از شهروندان می خواهیم چنانچه تخلفی مالحظه کردند حتما به 

دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان مراجعه و گزارش دهند.
بگیرند  جدی  را  تذکرات  زمینه  هر  در  اصناف  تمامی  کرد:  تصریح  قریب 
با برخورد قانونی  تا در گشت های صیانت  و تخلفات را به حداقل برسانند 

مواجه نشوند.
بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان در خصوص عرضه مواد 
ضدعفونی کننده و ماسک که این روز ها نیاز مردم شده تخلفات داروخانه ها 
از طریق رسانه ها  یا  به دادسرا  با مراجعه حضوری  رصد و مردم می توانند 

مطالب خود را اعالم کنند که تخلفات قطعا پیگیری می شود.
قریب بیان کرد: این موضوع که از چهار داروخانه دو تا پلمب شد در این 

تعداد داروخانه این شهر مطلب فاجعه انگیز و قابل توجهی است.

ارائه خدمات رایگان به بیماران سرطانی
رئیس مجتمع تخصصی درمانی جواداالئمه کرمان گفت: مرکز درمانی جواد 
االئمه برای شیمی درمانی ۴۰ تخت در نظر گرفته و این خدمات رایگان 

انجام و بیمار، تنها هزینه دارو را پرداخت می کند.
جواداالئمه  درمانی  تخصصی  مجتمع  رئیس  ابراهیمی  پور  حسین  محمد 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
همچون  بخش هایی  در  جواداالئمه  درمانی  تخصص  مجتمع  کرمان،گفت: 
شیمی درمانی، دیالیز، آزمایش بالینی، آزمایش ژنتیک، فیزیوتراپی، هولتر 
فشار خون و قلب ها، اکو و نوار قلب، نوار عصب و تزریق مفصلی، نوار مغز 
روتین، لیزر شبکیه های چشم و بینایی سنجی خدمات رسانی می کند و در 

جنوب شرق تک است.
او افزود: این ساختمان سال ۹۰ توسط خیریه جواد االئمه  به دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان اهدا شد؛ در حقیقت در ابتدا این ساختمان باید ساختمان 
تحقیقات گوارشی می شد که در سال ۹۰ آن را به دانشگاه تحویل دادند و 

در ابتدا با ۱۰ تخت دیالیز شروع به کار کرد.
در یک  اندازی شد  راه  این مجتمع  که  ابتدایی  در سال های  بیان کرد:  او 
شیفت و هفته ای دو روز پزشک داشت و االن در حال حاضر ۴۰ تخت دیالیز 
دارد که سه شیفت کار می کنیم و همین آمار در سال گذشته ۳۰ تخت بوده 

است که در هر شیفت ۴۰ نفر دیالیز می شدند.
مجتمع  شیراز  از  بعد  کشور  شرق  جنوب  در  کرد:  تصریح  پورابراهیمی 
جواداالئمه  مجتمع  در  باشد.  داشته  را  ارزنده  خدمات  توانسته  جواداالئمه 
تعداد مطب ها را زیاد کردیم چیزی که این مرکز را با دیگر مراکز متمایز 
کرده است داشتن بخش های شیمی درمانی و دیالیز است که برای شیمی 
درمانی ۴۰ تخت در نظر گرفته و این خدمات رایگان انجام می شود و بیمار، 

تنها هزینه دارو را پرداخت می کند.
او گفت: این مرکز از شهر ها و استان های دیگر نیز مراجعه کنندگانی دارد؛ 
 ... بلوچستان، هرمزگان و  از شهرهایی، چون تهران، خرمشهر، سیستان و 
حتی اتباع خارجی که به کرمان سفر می کنند نیز از خدمات شیمی درمانی 

این مرکز استفاده می کنند.
افزود: طبق آماری که در دست داریم تعداد مراجعه کنندگان در سال  او 

جاری نسبت به سال گذشته حدود یک و نیم برابر شده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: تمامی خدمات در زمینه آزمایشگاه و فیزیوتراپی 
این مجموعه با تعرفه دولتی است و آزمایشگاه ژنتیکی این مجموعه در جنوب 
شرق کشور منحصر به فرد است و این آزمایشگاه جزو سه آزمایشگاهی است 

که در کل کشور مورد تایید وزارتخانه شده اند.
او بیان کرد: این مجموعه در زمینه لیزر شبکیه چشم دارای پیشرفته ترین 
دستگاه ها در استان و جنوب شرق کشور است؛ در مجتمع تخصصی درمانی 
جواداالئمه در تمام خدماتی که ارائه می شود به منظور رعایت حقوق بیمار 
غیر حضوری  به شیوه ی  مرکز  پزشکان  دهی  نوبت  رجوع،  ارباب  تکریم  و 
)تلفن گویا و سایت اینترنتی و اپلیکیشن موبایل( و حضوری انجام می گیرد 

و ساالنه به بیش از شصت هزار و ۵۰۰ نفر خدمات ارائه می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره 
به تشکیل تیم های نظارتی گفت: ۹۵ مدرسه در شهر کرمان و ۴۲۷ واحد 
اقامتی در سطح استان برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده 

است.
»فریدون فعالی« در جلسه ستاد خدمات سفر استان کرمان اظهار کرد: 
سومین جلسه ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان کرمان است و ۱۲ 

کمیته نیز در زمینه های مختلف فعالیت خود را آغاز کرده اند.
وی با اشاره به اینکه ۲۳ ستاد شهرستانی نیز به ریاست فرمانداران تشکیل 
شده، عنوان کرد: تالش می شود با انسجام و نظمی که ایجاد می کنیم، 

خدمات مطلوبی به مسافران نوروزی ارائه بدهیم.
فعالی با اشاره به تشکیل تیم های نظارتی تصریح کرد: ۹۵ مدرسه در شهر 
کرمان و ۴۲۷ واحد اقامتی در سطح استان کرمان برای اسکان مسافران 

نوروزی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان بیان کرد: باید در محل گلزار شهداء 
و پردیسان قائم خدماتی ارائه بدهیم که در ایام پیک سفر، مردم بتوانند 
استفاده کنند و یک کمپ در این محل می خواهیم و نباید جزیره ای کار 
درباره  گزارشی  نماینده شهرداری  این جلسه  در  ایسنا،  گزارش  به  شود. 

اقدامات صورت گرفته در گلزار شهدای کرمان ارائه داد.

رییس جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت: احتمال می دهیم که 
در چند روز آینده استان کرمان میزبان ملخ های صحرایی باشد.

»سعید برخوری« در گفت وگو با ایسنا، ضمن یادآوری هجوم ملخ های 
صحرایی به ایران از چند روز گذشته گفت: باتوجه به اینکه در منطقه 
جنوب استان کرمان ردیاب داریم، لذا هنوز گزارشی مبنی بر ورود ملخ 
توجه  با  اما  ایم  نداشته  استان کرمان،  به منطقه جنوب  های صحرایی 
به اینکه هم اکنون استان هرمزگان درگیر مبارزه با این آفت است، لذا 
احتمال می دهیم که در چند روز آینده استان کرمان میزبان این ملخ ها 

باشد.
وی از امکانات استان برای مقابله با ملخ صحرایی سخن به میان آورد و 
اظهار کرد: تمهیداتی اندیشیده شده است و به طور نسبی به لحاظ فنی 
و سیستمی آماده ایم به گونه ای که مقداری سم خریداری و سمپاش ها و 
آمادگاه های ما آماده هستند که بسته به حجم ملخ ها، مورد استفاده قرار 

خواهند گرفت.

رییس جهادکشاورزی جنوب استان کرمان با اشاره به هجوم ملخ ها از سه 
منطقه پاکستان، عربستان و داخل کشور، عنوان کرد: پیش بینی می کنیم 
حجم ملخ هایی که امسال به ایران هجوم می آورند، نسبت به سال گذشته 
جزیره  هرمزگان،  استان  به  ملخ هایی  اکنون حجم  هم  که  باشد  بیشتر 

خارک و بخشی از استان بوشهر حمله کرده اند.
وی درباره منبع ملخ های داخلی نیز گفت: باتوجه به اینکه امسال دیرتر 
هوا گرم خواهد شد، هنوز ملخ ها سر از تخم بیرون نیاورده اند و معموال در 

فروردین این ملخ ها سر از تخم در خواهند آورد.
برخوری با بیان این مطلب که احتمال اینکه امسال ملخ ها به مزارع حمله 
کنند وجود دارد، تصریح کرد: کنترل ملخ ها بستگی به امکانات ما و حجم 
ملخ ها دارد ضمن آنکه بارندگی و دمای هوا نیز در این امر موثر خواهد بود 
گفتنی است که در سال گذشته ما یک مقابله خوبی داشتیم و اجازه ورود 
ملخ ها به مزارع استان را ندادیم و امیدواریم امسال نیز بتوانیم از ورود آنها 

به مزارع و باغات کشاورزی جلوگیری کنیم.

وی از راه های ریشه کنی ملخ صحرایی در ایران سخن به میان آورد و بیان 
کرد: در حال کانون کوبی ملخ صحرایی هستیم با وجود آنکه جمعیت این 
ملخ ها امسال نسبت به سال گذشته زیاد شده اما ممکن است سال آینده 
یک عامل طبیعی مثل خشکسالی آن را کنترل و یا یک عامل طبیعی آن 
را تشدید کند اما به طور کلی پیش بینی می کنیم تا سه سال آینده با این 

آفت درگیر باشیم.
رییس جهادکشاورزی جنوب استان کرمان با بیان این مطلب که کمک 
های سازمان فاوو بیشتر در حوزه آموزشی و فنی بوده نه مالی ادامه داد: 
اگر همه کشورها به خوبی با ملخ صحرایی مبارزه کنند جمعیت آن کم 

می شود و می توانیم آن را کنترل کنیم.
برخوری با بیان این مطلب که با کمبود خودروی مبارزه با آفت ملخ های 
صحرایی مواجهه هستیم، عنوان کرد: برای مقابله با ملخ صحرایی نیاز به 
همکاری همه دستگاه ها به لحاظ ماشین آالت، اعتباری و ... داریم مردم 

نیز باید آگاه باشند که اگر نیاز شد به کمک ما بیایند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

در نظرگرفتن ۹۵ مدرسه برای اسکان نوروزی در کرمان

رییس جهادکشاورزی جنوب استان کرمان خبر داد:

احتمال ورود ملخ های صحرایی به استان کرمان تا چند روز آینده
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

آویز 
تکیه گاهی محکم می گویند  به  لغوی  معنای  در  آویز 
که هر شخص در موارد گوناگون هرچه در هر محیطی 
نیاز ندارد به آن آویزان کند و در وقت نیاز آن را بردارد. 
پس این کلمه نقش کلیدی و مفیدی در مکان ها و زمان 
های گوناگون برعهده دارد و در هر جا هم نگاه کنیم 
آن را می بینیم و چه بسا با دیدن آن چقدر خوشحال می 
ما بگشاید  از کار  تواند گره ای  شویم که هست و می 
البته آویز مدلهای گوناگون دارد و به فراخور توانمندی 
اش می توان از آن استفاده کرد تا نتیجه ای مفید بگیریم 
در  گونه  ژرف  و  عکس  معنایی  کلمه  این  گویی  ولی 
مورد خود من ایفا می کند. چون هر کس به هر دلیلی به 
من می رسد آن معنا در ذهنش تداعی می شود و خود را 

به من آویزان می کند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

عطر عشق

انسان ها، خوب مطلق یا بدمطلق نیستند. 
که  نیست  تو  گناه  فقط  هایت  نبودن 
بی  هم  من  شاید  و  باشد  نابخشودنی 

تو  آرزوهای  ی  اندازه  به  ام  نتوانسته  که  نباشم  تقصیر 
خوب باشم. یک پاره خط در کنارم هستی و وقتی که 
های  غیاب  به  مردم  میرم.  می  صدباره  شوی  می  محو 
اتفاق  اینکه  از  همیشه  من  اما  دارند  عادت  ات  متوالی 
نمی افتی رنج می برم. امروز که می آیی تمام رنج های 
جدایی ات را به فراموشی می سپارم تا که یک دلداده 
را  آفتاب  توأم  باشم. هنگامی که غرق محبت  مطلق  ی 
بر پوستم حس می کنم تا همچون طبیعت برای شروعی 
تمام  که  دارد  قدرتی  چنان  نگاهت  بیاورم  دوام  دوباره 
زخم ها را التیام بخشیده و خشکسالی ها را به باران می 
رساند به راستی اگر همیشگی بودی باالخره خسته شده 
و مرا رها می کردی تا در افق محو شوم. زمان به انتظارت 
نمی ماند که برگردی و مرا از نو بنوازی زمان ما را جدا 
از یکدیگر به جاده های ناشناخته می کشاند. از گذشته 
درنگ  فرصت  آینده  به  و  ساخته  موهوم  تاریخی  ها 
نخواهد داد به اینکه هر روز در اشتیاق آمدنت نبودنت را 
دوام بیاورم. بهانه ی خوبی هستی که خودم را فراموش 
نکنم. از هر کجا که رد می شوم باز نشانه هایی از تو مرا 
رویاهای  در  و  گرداند  می  باز  ام  همیشگی  امیدهای  به 
پاکم غرق می شوم انگار که با یاد تو تمام راه را زندگی 
کرده ام. روزهای تاریک زندگی را برای برگشتن نشانه 
گذاری کرده ام اما دریغ که زمان به هیچ کس اجازه ی 
برگشتن نمی دهد بیا و با خوبی هایت کنارم باش تا لحظه 

ای گذر زمان و دیر شدن را از یاد ببرم.
عطر عشقت که در آفاق و جهان می پیچد

من دالویزترین پنجره را می بینم 
آه می افتد از آهنگ نگاهم پایین 

عشق در هاله ی هر حنجره را می بینم 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از ادامه عرضه و استعمال قلیان در چایخانه های کرمان آن هم در شرایطی که یکی از راه های انتقال کرونا ویروس است؛

قلیان؛ یکی از عوامل موثر در انتشار کرونا

اشاره:
از  ای  شده  تایید  و  قطعی  مورد  کنون  تا  اگرچه 
بیماری کرونا ویروس در کرمان مشاهده نشده و نتایج 
آزمایش افراد مشکوک به این بیماری هنوز اعالم نشده 
است اما درخواست بیشتر شهروندان این است که برای 
چه  هر  مسئوالن  شهروندان،  و  جامعه  سالمت  حفظ 
زودتر مراکز عرضه و استعمال قلیان در قلیانسراها و 
این درخواست در حالی  را تعطیل کنند.  چایخانه ها 
طباطبایی  احمدی  وحید  سید  که   شود  می  مطرح 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از انجام 
و  داد  خبر  کرمان  استاندار  با  باره  این   در  مکاتباتی 
گفت: وزارت بهداشت و درمان با دادستانی کل کشور 
قلیان در سطح  تعیین تکلیف مراکز عرضه  در زمینه 
کشور مکاتباتی داشته است تا در این زمینه ورود پیدا 
کنند و علوم پزشکی منتظر تصمیم نهادهای مربوطه 

در این زمینه است.
استعمال قلیان  راهی برای انتقال کرونا 

ویروس
برای  عالی  آموزش  مراکز  و  مدارس  تعطیلی  از  بعد 
جلوگیری از شیوع گسترده کرونا ویروس اما همچنان 
شاهد فعال بودن بخش های دیگری از جامعه هستیم 
و  تفریحی  مراکز  است؛  جوان  قشر  تجمع  محل  که 
شهروندان  از  برخی  هنوز  شاید  قلیان!  عرضه  مراکز 
اهمیت خطرات گسترش کرونا ویروس را جدی نگرفته 
اند و همچنان در سطح شهر در حال رفت و آمد غیر 
قلیانسراها  ضرور هستند و حتی در مراکزی همچون 
و چایخانه ها حضور می یابند. با توجه به اینکه حضور 
در محیط های جمعی و شلوغ، تماس با اشیا و محیط 
های آلوده باعث انتقال سریع این ویروس می شود و 
محصوالت  دود  با  مواجهه  در  مصرف  تاثیر  از  جدا 

دخانی بر تضعیف سیستم ایمنی و مستعد شدن برای 
آالت  ابزار  و  وسایل  از  استفاده  ها،  بیماری  به  ابتال 
قلیان، افزایش ریسک خطر این بیماری را  به همراه 

مراکز  عمومی،  اماکن  تمامی  است  ضروری  لذا  دارد. 
تهیه و توزیع مواد غذایی عرضه کننده قلیان به حالت 
تعطیل در بیاید و یا از عرضه قلیان در آنها جلوگیری 

بعمل آید. 
نامه وزارت بهداشت

معاون بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور خواستار پیگیری ممنوعیت عرضه 
کرونا  به  ابتال  افزایش  از  جلوگیری  منظور  به  قلیان  
ویروس شد. دکتر علیرضا رییسی در نامه ای به روسای 
اعالم کرد:   علوم پزشکی سراسر کشور،  دانشگاه های 
لزوم  بیماری کرونا ویروس در کشور  بروز  به  با توجه 
پیشگیری از این روند در الویت برنامه های بهداشت و 

سالمت کشور قرار دارد.
علوم  دانشگاه های  روسای  به  خطاب  نامه  این  در   
ضمن  فرمایید  دستور  است:  آمده  کشور  پزشکی 
و  دخانیات  کنترل  جامع  قانون  ظرفیت  از  استفاده 
مواد  قانون   ۱۳ ماده  اصالح  قانون  اجرایی  آیین نامه 
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی با طرح اهمیت 
موضوع در کارگروه مربوطه به منظور اقدام هماهنگ و 
از طریق تشکیل تیم های مشترک در این زمینه اقدام 

الزم صورت پذیرد.
تعیین تکلیف مراکز قلیان در انتظار تصمیم دادستانی

بهداشتی  معاون  طباطبایی  احمدی  وحید  سید   
که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
هنوز جواب آزمایشات افراد مشکوک به کرونا ویروس 
در کرمان اعالم نشده است درباره مراکز عرضه قلیان به 
عنوان یکی از کانون های انتقال این بیماری نیز گفت: 
با استانداری کرمان مکاتباتی در این زمینه داشته ایم 
با دادستانی کل  ضمن آنکه وزارت بهداشت و درمان 
قلیان در  تعیین تکلیف مراکز عرضه  کشور در زمینه 
زمینه  این  در  تا  است  داشته  مکاتباتی  کشور  سطح 
ورود پیدا کنند و علوم پزشکی منتظر تصمیم نهادهای 

مربوطه در این زمینه است.
سخن آخر

وظیفه رسانه ای ما ایجاب می کند که درباره کرونا 
ویروس اطالعات وآگاهی های الزم را به جامعه بدهیم 
و از سوی دیگر درخواست عمومی شهروندان  را نیز 
امید  برسانیم.  اندرکاران   و دست  اطالع مسئوالن  به 
است که مسئوالن استان در این  باره تصمیمی درست 

اتخاذ کنند.

  اگرچه تا کنون مورد قطعی و تایید شده ای از بیماری کرونا ویروس در کرمان   
مشاهده نشده و نتایج آزمایش افراد مشکوک به این بیماری هنوز اعالم نشده است، 
اما درخواست بیشتر شهروندان این است که برای حفظ سالمت جامعه و شهروندان، 
مسئوالن هر چه زودتر مراکز عرضه و استعمال قلیان در قلیانسراها و چایخانه ها را تعطیل 
کنند. احمدی طباطبایی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این باره می 
گوید: مکاتباتی با استاندار کرمان انجام داده ایم و وزارت بهداشت و درمان با دادستانی 
کل کشور نیز در زمینه تعیین تکلیف مراکز عرضه قلیان در سطح کشور مکاتباتی داشته 

است و علوم پزشکی منتظر تصمیم نهادهای مربوطه در این زمینه است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آرتریت سوریاتیک و پنج روش تسکین عالئم آن 
سرویس علم و سالمت کرمان امروز

شدن  شعله ور  موجب  توانند  می  مختلفی  عوامل 
شما  بدن  ایمنی  سیستم  شوند.  سوریاتیک  آرتریت 
استرس، عفونت  مانند  مواردی  واسطه  به  است  ممکن 
آسیب  یک  میکروبی،  گلودرد  یا  اچ آی وی  مانند  هایی 

بدنی، یا سیگار کشیدن فعال شود.
آرتریت سوریاتیک می تواند به مفاصل در هر قسمت 
طور  به  را  فردی  هر  شرایط  این  و  کند  بدن حمله  از 

متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از "اوریدی 
هلث"، برخی افراد درد و سفتی در پنجه، مچ ها یا آرنج 
را تجربه می کنند، در شرایطی که برخی دیگر سفتی 
را در پا، ستون فقرات، مفصل ران یا شانه ها تجربه می 
نیز  را  تواند چند مفصل  کنند. آرتریت سوریاتیک می 
درگیر کند. شدت عالئم طی یک دوره شعله ور شدن 
بیماری نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت است، از این 
منحصر  فردی  هر  برای  سوریاتیک  آرتریت  تجربه  رو، 

به فرد است.
می  کمک  عالئم  کنترل  به  داروها  که  شرایطی  در 
ممکن  همواره  بیماری  شدن  شعله ور  از  پرهیز  کنند، 
نیست. تشخیص سریع عالئم شعله ور شدن بیماری و 
تسکین  به  تواند  می  آنها  مدیریت  چگونگی  از  آگاهی 

ناراحتی کمک کند.
دالیل شعله ور شدن آرتریت سوریاتیک

شدن  شعله ور  موجب  توانند  می  مختلفی  عوامل 
شما  بدن  ایمنی  سیستم  شوند.  سوریاتیک  آرتریت 
استرس، عفونت  مانند  مواردی  واسطه  به  است  ممکن 
آسیب  یک  میکروبی،  گلودرد  یا  اچ آی وی  مانند  هایی 

بدنی، یا سیگار کشیدن فعال شود.
زمانی که این اتفاق رخ می دهد، مفاصل ممکن است 
متورم، حساس به لمس، و سفت شوند و امکان تجربه 
تاندونیت در برخی قسمت ها یا تورم کامل یک انگشت 
تورمی  است  دارد. همچنین، ممکن  پا وجود  یا  دست 
طی یک دوره شعله ور شدن بیماری وجود نداشته باشد. 

خستگی ممکن است نشانه اصلی باشد.
تشخیص  برای  دارید  احساسی  چه  روز  هر  که  این 
نشانه های شعله ور شدن بیماری و آگاه کردن پزشک 
می  که  دارند  وجود  بسیاری  داروهای  دارد.  اهمیت 
توانند به توقف پیشرفت آرتریت سوریاتیک کمک کرده 
و به طور قابل توجهی عالئم آن را تسکین دهند. هرچه 
و  سریع تر  تسکین  کنید،  رسیدگی  عالئم  به  سریع تر 

پیشگیری از آسیب مفصلی بالقوه را تجربه خواهید کرد.
زمان  در  سوریاتیک  آرتریت  عالئم  تسکین 

شعله ور شدن بیماری
آرتریت سوریاتیک طی یک  به عالئم  برای رسیدگی 

دوره شعله ور شدن بیماری اقدامات زیر را انجام دهید:
کاهش درد و سفتی

غیر  التهاب  ضد  داروهای  گاه،  به  گاه  ناراحتی  برای 
توانند  می  ناپروکسن  یا  ایبوپروفن  مانند  استروئیدی، 
مفید باشند. درباره افزایش دوز مصرفی در زمان شعله ور 
با پزشک خود مشورت کنید. همچنین،  شدن بیماری 
ناراحتی  منبع  روی  سرما  یا  گرما  از  توانید  می  شما 
استفاده کنید. در صورت تداوم درد، پزشک ممکن است 
در  استروئید  تزریق  یا  تجویزی  مسکن  داروی  مصرف 

مفصل تحت تاثیر قرار گرفته را توصیه کند.
تمرینات ورزشی مناسب برای آرتریت

تمرینات ورزشی مناسب برای شل نگه داشتن مفاصل 
و تاندون ها، تقویت عضالت و حفظ وزن سالم ضروری 
هستند. طی یک دوره شعله ور شدن بیماری، تمرینات 
ورزشی سبک تر مانند پیاده روی، شنا یا یوگا را مد نظر 
قرار دهید. اگر شرایط شما اجازه ورزش کردن را نمی 
قدرت  بازیابی  به  کمک  برای  فیزیوتراپ  یک  با  دهد، 

حرکت خود همکاری کنید.
کاهش استرس

استرس نه تنها محرکی برای آرتریت سوریاتیک است، 
کند.  حساس تر  درد  به  نسبت  را  فرد  تواند  می  بلکه 
 American نشریه  در   20۱5 سال  در  که  گزارشی 
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عمیق  تنفس  تمرینات  که  داد  نشان  شد،  منتشر 
کند.  می  کمک  آرامش  بازیابی  به  تنش  کاهش  و 
همچنین، شما می توانید تکنیک های تسکین استرس 

مانند تصویرسازی هدایت شده را مد نظر قرار دهید.
استراحت بیشتر

آپنه  و  )اینسومنیا(  بی خوابی  مانند  اختالالت خواب 
انسدادی خواب بین افراد مبتال به آرتریت سوریاتیک و 
سوریازیس شایع تر هستند. برای بهبود کیفیت خواب، 
خوابیدن  زود  مانند  خواب  خوب  های  عادت  تمرین 
برای تجربه خواب کافی و تکنیک های کاهش استرس 
گاهی  اند.  شده  توصیه  بهتر  خواب  به  کمک  برای 
از  اوقات، استراحت بیشتر ممکن است خستگی ناشی 
بیماری را کامال برطرف نکند اما به بدن برای رفع درد 
و التهاب زمان بیشتری می دهد که ممکن است مفید 
باشد زیرا بنابر مطالعه ای که در سال 20۱8 در نشریه 
Reumatologia منتشر شد، خستگی می تواند با 

شدت التهاب مرتبط باشد.
استفاده از وسایل کمکی

پزشک شما ممکن است استفاده از وسایل مختلف را 
برای پشتیبانی بیشتر از مفصل تحت تاثیر قرار گرفته 
توصیه کند. یک آتل می تواند برای نگه داشتن مفصل 
در بهترین موقعیت برای بهبود عملکرد یا تسکین درد 
کفی  دارد،  وجود  پا  در  درد  اگر  استفاده شود.  تورم  و 
های طبی همانند آنهایی که در کفش قرار می گیرند، 
راه رفتن شما  بهبود شرایط  به تسکین و  ممکن است 

با پزشک خود  کمک کنند. درباره عالئمی که دارید 
صحبت کنید.

مدیریت یک دوره شعله ور شدن سوریازیس
دوره  مدیریت  در  کلیدی  عاملی  سوریازیس  کنترل 
های شعله ور شدن آرتریت سوریاتیک است. در شرایطی 
که آرتریت سوریاتیک و سوریازیس دو شرایط جداگانه 
سوریاتیک  آرتریت  به  مبتال  افراد  درصد   85 هستند، 
سوریازیس  به  مفصلی  بیماری  این  به  ابتال  از  پیش 
مبتال بوده اند. شدت یک بیماری، شدت بیماری دیگر 
بر اساس  باید  این رو، درمان  از  را مشخص نمی کند، 

شرایط هر فرد صورت بگیرد.
برخی بیماران به سوریازیس شدید و آرتریت خفیف 
مبتال هستند و درمان بر اساس مشکالت پوستی شکل 
می گیرد اما برخی بیماران با آرتریت شدید و مشکالت 
پوستی خفیف مواجه هستند که در این مورد، آرتریت 

هدف اصلی درمان خواهد بود.
به  رسیدگی  برای  توان  می  که  هایی  روش  جمله  از 
مد  بیماری  شعله ور شدن  دوره  سوریازیس طی  عالئم 

نظر قرار داد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بیماری،  شعله ور شدن  دوره  یک  رطوبت. طی  حفظ 
می  که  است  اقدامی  نخستین  پوست  رطوبت  حفظ 
از  خوب  مراقبت  کند.  کمک  خارش  تسکین  به  تواند 
دارد.  اهمیت  و خشک  سرد  فصل  در  ویژه  به  پوست، 
احتمال شعله ور  های سرد سال  ماه  در  این،  بر  افزون 
پوست  خارش  اگر  و  یابد  می  افزایش  بیماری  شدن 
برای  پوست  متخصص  یک  به  باید  یابد  نمی  تسکین 
یا  کرم  یک  کنید.  مراجعه  تجویزی  داروهای  دریافت 
پماد مرطوب کننده می تواند به حفظ رطوبت پوست و 

مبارزه با خارش کمک کند.
از آسیب دیدگی پوست. سوریازیس می تواند  پرهیز 
شود.  ایجاد  پوست  دیدگی  آسیب  یا  تروما  محل  در 
زمانی که یک دوره شعله ور شدن بیماری را تجربه می 
کنید می توانید با پوشیدن پارچه های نخی سبک و با 
پوست  بیشتر  تحریک  و  خراشیدگی  از  تنفس  قابلیت 

پیشگیری کنید.
بیماری  عالئم  تمام  استرس  استرس.  مدیریت 
می  تشدید  را  آن  دوره شعله ور شدن  سوریازیس طی 
کرده  شناسایی  را  خود  استرس  های  محرک  کند. 
های  محرک  از  را  خود  پزشک  کنید.  پرهیز  آنها  از  و 
شناسایی شده آگاه کنید تا درک بهتری از اثر احساسی 
عوامل  بهتر  مدیریت  در  شما  به  و  داشته  سوریازیس 

استرس زا کمک کند.
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فرهنگ و ادب

ادوارد آلبی؛ نویسنده آمریکایی فراری از آمریکا!

از شعرهای اینستاگرامی تا کتاب های صوتی؛
آیا سبک داستان ها  تغییر کرده است؟ 

سرویس ادبی – هنری کرمان امروز

ادبی،  منتقد  و  خبرنگار  پیرس،  جانستون  طنزآمیز  گفته  شاید 
درباره نویسنده بزرگی مثل تورنتون وایلدر کمی بی رحمانه باشد، 
تاریخ ساز  اهمیت  که  است  کسی  کمتر  دیگر  حاال  که  به خصوص 
این  به هرحال  اما  کند،  فراموش  را  وایلدر  ما«ی  »شهر  نمایشنامه 
جمله هنوز هم فارغ از شوخ طبی اش چندان خالی از حقیقت نیست.

باعث  این است که  وایلدر  تورنتون  ادبی  آورد   »مهم ترین دست 
از حقیقت  بیاورد.« خالی  رو  نمایشنامه نویسی  به  آلبی  ادوارد  شد 
نوشته های خود  بودن  کم اهمیت  معنی  به  اصال  این جمله  نبودن 
احتماال  را  آلبی  ادوراد  که  است  این خاطر  به  بلکه  نیست،  وایلدر 
باید آخرین نمایشنامه نویس بزرگ آمریکایی دانست که هنوز درباره 

آمریکا فکر می کرد.
که  نیستم  »مطمئن  بود:  گفته  آلبی  درباره  زمانی  وایلدر  خود   
هم  لیوان  یک  درباره  او  می کنیم!  نگاه  چیز  یک  به  داریم  دو  هر 
به  جایی  درباره  عاجزم.  دیدنشان  از  من  که  می بیند  را  چیزهایی 
بی دروپیکری و مسخرگی آمریکا؛ که حتی من هم حرف هایی برای 

گفتن درباره اش دارم، دیگر جای تردید نیست.«
»رویای  گرفتن  به سخره  برای  را  نفر  یک  سرنوشت  دست  اگر   
آمریکایی« انتخاب کرده بود، آن یک نفر بدون تردید نمی توانست 
کسی جز ادوارد آلبی باشد. زمانی که در 1928 آلبی به دنیا آمد، 
پدرش مادرش را ترک کرده بود و مادرش هم ترجیح داد سرپرستی 
او را به یک خانواده ثروتمند )که آلبی نام خانوادگی اش را مدیون 

آن هاست( بسپارد.
زود  او خیلی  و  نبود  ادوارد چندان خوب  با  آلبی  رفتار خانواده   
کند.  پیدا  رشد  برای  را  خانواده  از  خارج  مسیری  گرفت  تصمیم 

که  بود  چیزی  تمام  پایین  دست  شغل های  دیگر  و  دستفروشی 
آمریکا برای ادوارد نوجوان تدارک دیده بود و به این ترتیب تا پیش 
از آن که آلبی به صورت تصادفی با تورنتون وایلدر روبه رو شود، خود 
به مجموعه ای بی نظیر از ضعف ها و تخریب گری های زیست روزمره 

آمریکایی برخورده بود.
درباره  جدی  صورت  به  که  بود  کسانی  از  یکی  وایلدر  تورنتون 
تناقض ها و ابعاد تمسخرآمیز رویای آمریکایی در شهرهای کوچک 
که  شک«  یک  »سایه  فیلمنامه  می کرد.  کار  و  می نوشت  آمریکا 

بود  کوچک  تصویرگر شهری  نوشت،  هیچکاک  برای  را  آن  وایلدر 
مسئله  حول  مردم  روزمره  مکالمات  از  عمده ای  حجم  آن  در  که 
جنایت و شیوه های قتل می گذرد. میل سیری ناپذیر به خشونت که 
زیر الیه ضخیمی از زندگی روزمره دفن شده است، دست مایه اصلی 

فیلمنامه وایلدر بود.
وحش«  باغ  »داستان  نمایشنامه اش  اولین  برای  هم  جوان  آلبی 
و  عادی  مکالمه ای  بود.  کرده  انتخاب  را  مشابهی  مضمون  تقریبا 
یک طرفه میان دو نفر که رفته رفته به سوی خشونت بیشتر حرکت 
این مضمون،  از  منجر می شود. جدا  فاجعه بار  پایانی  به  و  می کند 
ژنه  و  یونسکو  ابزورد  تئاتر  سمت  به  بیشتر  آلبی  نوشتاری  سبک 
گرایش داشت، اما به تدریج ترجیح داد از این گرایش تنها مشخصه 

طنزآمیز بودن آن را به کار وایلدر اضافه کند.
احتماال مهم ترین و شناخته شده ترین نمایشنامه آلبی »چه کسی 
از ویرجینیا وولف می ترسد؟« است که هم در اجرای صحنه ای و 
تماشاگران  استقبال  مورد  نیکولز  مایک  سینمایی  اقتباس  در  هم 
آمریکایی  زوج  زندگی  از  شب  یک  درباره  نمایشنامه  گرفت.  قرار 
برای  را  دانشگاه  در  مرد  همکاران  از  تن  دو  که  است  میان سالی 
سلسله  با  و  به تدریج  اما  کرده اند،  دعوت  خانه  به  شب نشینی 
تنش  و  آشفتگی  از  حدی  به  را  صحنه  جنون آمیز  دیالوگ هایی 
می رسانند که اجرای آن روی صحنه عمال ناممکن به نظر می رسد.

مرد که مطابق الگوی آمریکایی مرد موفق در دانشگاهی تدریس 
نارضایتی  احساس  است،  همسرش  پدر  با  آن  ریاست  که  می کند 
عمیقی از روابط شغلی با پدر همسرش دارد. رابطه خانوادگی میان 
صحنه  در  اما  است.  جدی  بحران هایی  دستخوش  نیز  مرد  و  زن 
آغازین نمایشنامه تمامی این تنش نهفته زیر حجم انبوهی از زرق و 

برق زندگی یک زوج موفق آمریکایی دفن شده است.
نمایشنامه برخالف الگوی رایج تعادل – بحران – تنش – تعادل 
از همان آغاز با رشدی فزاینده در تنش پیش می رود و بدون آن که 

موثر  آغازین  موقعیت  تعادل  زدن  هم  بر  در  خارجی  عامل  هیچ 
از تنش پیش  با دیالوگ به سمت حد غیرقابل مهاری  تنها  باشد، 

می رود و ناگهان فرو می نشیند.
الگوی نمایشنامه و نیز میزان خشونت آمیخته به طنز در آن، به 
قدری نوآورانه بود که جایزه پولیتزر، که همیشه به آلبی روی خوش 
نشان می داد )او سه بار پولیتزر را به دست آورد(، از تقدیر کردن 
آن سر باز زد و تنها جایزه تونی بهترین نمایشنامه در سال بعد به 

این اثر تعلق گرفت.
 از نظر جنون آمیز بودن و جنبه طنزآمیز خشونت به کاررفته در اثر 
می توان آن را از اولین الگوهای نمایشنامه های پست مدرن امروزی، 
نظیر آثار مارتین مک دونا، دانست، اما هم چنان به پوچ بودن رویای 
که  می پرداخت  عملی  سطح  در  آن  شکست خوردگی  و  آمریکایی 
تنسی  میلر،  آرتور  نظیر  آمریکا  نویسندگان آن دوران  عام  موضوع 

ویلیامز و حتی نیل سایمون بود.
از  )که  فرزندان  تربیت  البته  و  خانوادگی  روابط  ماندن  ناکام 
الگوی  سایه  زیر  می گرفت(  سرچشمه  آلبی  خود  واقعی  زندگی 
آمریکایی یافتن شادکامی در موفقیت و ثروت مضمون بسیاری از 
نمایشنامه های آمریکایی آن دوره بود. معروف است که در جریان 
محاکمه آرتور میلر در دادگاه های ژنرال مک کارتی، دادستان به او 
گفته بود در روزگاری که همه باید از رویای آمریکایی بگویند، تو و 

دوستانت مدام از کابوس آمریکایی حرف می زنید!
 آلبی زمانی گفته بود: »باید یک چیز را درباره دموکراسی به خاطر 
باشیم،  را که دلمان می خواهد داشته  داشت. می توانیم هر چیزی 
سزاوار  که  می آوریم  دست  به  را  چیزی  سر  آخر  واقعیت  در  اما 
برای  این  او  نظر  به  بودند،  کرده  سوال  او  از  وقتی  هستیم.«  آن 
»اگر  بود:  داده  جواب  عیب،  یک  یا  است  حسن  یک  دموکراسی 

می دانستم جمله ام را طور دیگری می گفتم.«

سرویس فرهنگی کرمان امروز

 
با  دارد  اعتقاد  یادداشتی  در  آمریکایی  نویسنده   
قطع  نگران  دیگر  هرچند  دیجیتال  صنعت  پیدایش 
چاپی  کتاب های  مطالعه  ولی سبک  نیستیم  درختان 

در دنیای دیجیتال هنوز هم یک چالش است.
واگنر  اریکا   ، ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به     
نویسنده آمریکایی و ویراستار ادبی ارشد مجله مشهور 
مطالعه  سبک  و  شیوه  تغییر  از  یادداشتی  در  تایمز 
ابتدایی  سال های  به  نسبت  گذشته  دهه  در  کتاب ها 
خبر  بیستم  قرن  اوایل  در  کتاب  چاپ  صنعت  رونق 
دیجیتال  صنعت  پیدایش  با  دارد  اعتقاد  و  می دهد 
هرچند دیگر نگران قطع درختان نیستیم ولی سبک 
مطالعه کتاب های چاپی در دنیای دیجیتال هنوز هم 
کتاب های  اینکه  با  دارد  اعتقاد  او  است.  چالش  یک 
جذب  برای  ناشران  هنوز  ولی  یافته  کاهش  چاپی 
مخاطبان خود به جلد و رنگ کتاب ها امیدوار هستند. 
این نویسنده آمریکایی می گوید سبک مطالعه کتاب ها 
پیدا  تغییر  کتاب ها  لعاب  و  رنگ  به  محتوا  از  بیشتر 
سال  آغاز  با  که  همانطور  دارد  اعتقاد  و  است  کرده 
کتاب ها  نشر  صنعت  از  جدیدی  دهه  وارد   2020
آمده  سطح  به  عمق  از  کتاب ها  این  دنیای  می شویم 

است.

 وقتی کاربران دستگاه های کتابخوان حتی می خواهند 
دکوراسیون کتابخانه دیجیتالی خود را مرتب کنند به 
کتاب هایی رو می آورند که بیشتر از متن های قوی و 
داستان های جذاب دارای ظاهر زیبا هستند. ناشران در 
یک دهه گذشته نشان داده  اند که به این پدیده آگاهی 
طراحان  از  خود  کتاب های  چاپ  در  و  دارند  کامل 
کردند.  استفاده  خود  کتاب های  جلد  برای  حرفه ای 
در حقیقت در جهان جدید مطالعه کتاب می  توان به 
داخل  کتاب ها  جلد  روی  از  می شود  که  گفت  جرات 
اند  فابر  انتشارات  را قضاوت کرد. در سال 2015  آن 
فابر بخش ویژه ای برای تولید کتاب های ویژه ای برای 
می رسید  نظر  به  که  کرد  راه اندازی  مخاطبان  جذب 
این بخش تنها کارش باال بردن جذابیت و رنگ و لعاب 
بود که در سال های گذشته توسط  همان کتاب هایی 

این انتشارات مشهور انگلیسی منتشر شده بود.
این  گویای  نیز  صوتی  کتاب های  فروش  افزایش   
واقعیت است که سبک مطالعه کتاب از صرف ساعت ها 
به چیز  و سفید  میان خطوط سیاه  در  فراغت  اوقات 
صددرصد  طور  به  است  کرده  پیدا  تغییر  دیگری 
گزارش ها  بیشتر  کرد.  تعیین  را  آن  شکل  نمی توان 
خود  وقت  بخواهد  کسی  اگر  که  است  این  از  حاکی 
را برای خواندن کتابی صرف کند نیاز به محرک های 
البته  است.  کتاب  داستان  خود  از  بیشتری  جذاب 
خوشبختانه هنوز هم بسیاری از کتاب های دارای متن 

و داستان قوی جوایز ادبی را کسب می کنند ولی وقتی 
کتاب  جایزه  برنده  ساندرز  جرج  کتاب  از  می شنویم 
منتشر  صوتی  متفاوت  نسخه  صد   2017 سال  بوکر 
این واقعیت خواهیم  شده است، به طور حتم متوجه 

شد که در سبک مطالعه کتاب ها چیزی در حال اتفاق 
آن  برای  نامی  نمی توان  صراحت  به  که  است  افتادن 

انتخاب کرد.
خوره های  و  طرفداران  از  خیلی  واگنر  نوشته  به   

که  آورده  روی  کتاب های صوتی  به سمت  نیز  کتاب 
احتماالً دلیل اصلی این پدیده طوالنی بودن داستان  ها 
داستان های  باشند.  کالسیک  و  قدیمی  رمان های  و 
به  و  آمد  خواهند  گرفتار  پدیده  این  به  نیز  معاصر 
نظر این نویسنده آمریکایی آینده داستان یا به تولید 
کتاب های صوتی ختم خواهد شد یا اینکه نویسندگان 
باید داستان های خود را در جمالت کوتاه تری بنویسند 
تا بتوانند مخاطب بیشتری جذب کنند. واگنر نام این 
دنیای جدید داستان را شعرهای اینستاگرامی گذاشته 
است که حتی بسیاری از کتابخانه ها داستان های خود 
تصاویر  گذاری  اشتراک  اجتماعی  شبکه  این  در  را 

منتشر می کنند.
 هر روز نویسندگان بیشتری دچار مشکالت معیشتی 
اتحادیه های  توسط  شده  منتشر  آمارهای  می شوند. 
تا   2005 سال  از  می دهد  نشان  بریتانیا  رسمی 
یافته  کاهش  42درصد  تا  نویسندگان  درآمد  کنون 
سال  در  پوند  10هزار  از  کمتر  به  متوسط  طور  به  و 
دهه  روزهای  آغازین  در  چالش  این  و  است  رسیده 
عمیق تر  و  شدید  همچنان  یکم  و  بیست  قرن  دوم 
روی  حیات  برای  مستقل  کتابفروشی های  می شود. 
به مشاغل جانبی مثل خدمات کافه داری می شوند و 
این مسئله ثابت می کند که سبک مطالعه تغییر کرده 
عالقه  مورد  داستان های  فکر  به  باید  نویسندگان  و 

خوانندگان باشند.
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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

موسیقی در گذر زمان: 
1 - موسیقی در فیلم های مستند: ارزشمند تر از داستانی 

است.
: محصول  برلین سمفونی یک شهر بزرگ  *** مستند 

1927 ساخته )والتر روتمن( موسیقی )ادموند مایزل(
2 -  فیلم موزیکال: تاکید بر موسیقی و رقص و آواز. فیلم 

خواننده جاز.
3 - موسیقی کنسرتی، اپرا و باله در سینما: ساخت فیلم 

درباره زندگی یک آهنگساز. 
  ) دیترله  )ویلیام  کارگردان   )1955( آتش جادویی  فیلم 
زندگی ریچارد واگنر  آهنگسازآلمانی قرن 19 شهرت در 

اپرا. 
بود.  سینما  پیدایش  از  قبل  محبوب  های  فرم  اپرا:   -  4

سرانجام راه خود را به سینما باز کرد.
)برنارد  توسط  اپرا  سکانس  یک  کین،  همشهری  درفیلم 

هرمن ( طراحی شده است.
5 - باله: اجرای صحنه ای رقص به همراه موسیقی است، 

پیدایش قرن 15.
و  مشتری  جذب  برای  فیلمها:  در  آوازی  های  تم   -  6

فروش موسیقی مجزای از فیلم.
 40 دهه  پایان  در  سینما:  در  پاپ  و  جاز  موسیقی   -  7

در موسیقی  را  اول  و شروع دهه 50 موسیقی جاز حرف 
فیلم میزد.

8 - ورود موسیقی پاپ به دنیای سینما: راک اندورل و 
راک.

 20 قرن  اوایل  در  سینما:  در  الکترونیک  موسیقی   -  9
موسیقی نو شروع شد. با کنار گذاشتن ریتم، فرم، پرهیز از 

تنالیته. دودکافونیک، کانکریت، الکترونیک، سریال.
دستگاه  و  شد  شروع  موسیقی  دیجیتال  ضبط  همزمان 

سینتی سایزر اختراع شد.
بریتانیا.   )1981( محصول  آتش:  های  ارابه  فیلم   ***
کارگردان)هیون هاتسن( آهنگساز)ونجلیس ( . برنده اسکار 

بهترین موسیقی فیلم 1981.
10 - موسیقی و انیمیشن: والت دیسنی میکی موس را 
شروع کرد و بعد از سال 1927 پس از تولید فیلم خواننده 
جاز تصمیم گرفت ادامه کار را به صورت ناطق انجام دهد.

سال  محصول   کوتوله:  هفت  و  برفی  سفید  فیلم   ***
)فرانک  موسیقی  هند(  )دیوید  کارگردان  آمریکا   1937
به  اپرا  فیلم  یک   .) هارالین  لی   ، اسمیت  پل   ، چرچیل 
صورت انیمیشن که آوازهای بسیاری برای آن ساخته شد.

مراحل ساخت موسیقی فیلم: 
1 - انتخاب آهنگسار توسط کارگردان یا تهیه کننده. بر 

اساس آشنایی با آهنگساز یا معروفیت و نام آهنگساز.
جلسات  در  آهنگساز  حضور  یا  نامه  فیلم  خواندن   -  2
را  فیلمنامه  فیلمبرداری. جان ویلیامز: من ترجیح میدهم 
دیگری  فیلم  ذهن  در  من  میشه  باعث  این  چون  نخوانم. 

بسازم.
3 - همفکری با کارگردان و انتخاب جاهایی از فیلم که 

نیاز به موسیقی دارد.
4 - زمان سنجی دقیق سکانس هایی که نیاز به موسیقی 

دارد.
صحنه،  فیلم،  ایده  اساس  بر  موتیف  یک  ساخت   -  5

شخصیت، جا و مکان، ژانر فیلم و ... .
6 - بسط موتیف و تبدیل کردن به یک ملودی.

7 - هارمونیزاسیون کردن یا کنترپوانیک کردن ملودی و 
کامل کردن شخصیت موسیقی برای فیلم.

8 - ارکستراسیون کردن قطعه موسیقایی.
9 - شروع ضبط موسیقی و رهبری کردن ارکستر برای 
نتیجه بهتر و هماهنگی حس قطعه ساخته شده و مورد نظر 

آهنگساز با چیزی که نوازندگان اجرا میکنند.
10 - میکس و مسترینگ کردن آهنگ.

11 - تدوین موسیقی با فیلم.
آهنگساز می تواند اول، وسط یا بعد از تدوین کار، آهنگ را 
بسازد. بنابراین فرمولی وجود ندارد که براساس آن بگوییم 
ژانر  به  این  و  شود  ساخته  باید  فیلم  موسیقی  زمانی  چه 
کار بستگی دارد. در بیشتر مواقع، زمانی که برای ساخت 
فیلمی، به آهنگساز سفارش کار داده می شود، او فیلمنامه 
را می خواند. در برخی کارها ممکن است با توجه به فضای 
ذهنی آهنگساز، یکسری قطعات اتود زده شود و کارگردان  
آثار هالیوودی گاهی موسیقی را  را بشنود. در ساخت  آن 
می سازند و سر صحنه پخش می کنند تا بازیگر حس و حال 

دارد،  وجود  ترانه  که  موزیکال  فیلم های  در  بگیرد.  را  آن 
فیلم برداری  از  پیش  ترانه سرایی  و  آهنگسازی  درصد  صد 
انجام می شود و رابطه تنگاتنگی میان کارگردان و آهنگساز 
وجود دارد. گاهی ممکن است پیش از مونتاژ فیلم، یکسری 
آن ها  براساس  بتواند  تدوینگر  تا  شود  ساخته  موسیقی ها 

اتودهایش را بزند.
رخ  فیلم هایی  یا  اکشن  ژانرهای  در  بیشتر  اتفاق  این 
می دهد که خیلی فرم ضرب آهنگی یا کلیپ وار دارند. گاهی 
شود.  ساخته  آهنگ  فیلم،  مونتاژ  از  پس  دارد  امکان  هم 

)www.isna.i( )نسترن تابع جماعت - خبرنگار ایسنا(
عوامل تاثیرگذار در بیان یک قطعه موسیقی برای 

فیلم: 
متصل،  فواصل  حرکت:  نوع  نظر  از  ملودی  فاصله   -  1

فواصل منفصل. 
دیسونانس  فواصل  ارتفاع:  نظر  از  ملودی  فاصله   -  2

)مطبوع(، فواصل کنسونانس )نامطبوع(.
هارمونی  )مطبوع(،  دیسونانس  هارمونی  هارمونی:   -  3

کنسونانس )نامطبوع(، هارمونی خنثی.
ماژور، مدهای  گام  مینور،  گام  مد:  و  گام  و  تنالیته   -  4

کلیسایی، مدهای محلی یا ملی و ... .
بر حسب  میتوان  که  قطعه  و سرعت: سرعت  تمپو   -  5

ریتم فیلم آن را انتخاب کرد.
و  از نت ها  انتخاب چه دیرندی  ریتم قطعه:  و  6 - متر 

انتخاب نوع ریتم مثال 4/4 یا 6/8 .
7 - شدت و ضعف: دینامیک انتخابی برای اجرای قطعه 

می توان تاثیری متفاوت ایجاد کند مثال fff فورته فورته 
سیمو اثری کامال متفاوت از ppp پیانو پیانو سیمو دارد .  
8 - فرم: چگونگی قرار دادن ملودی ها و جمله در ساختار 
A-B-A- یا فرم روندو  A-B-A موسیقایی . مثال فرم

. C-A-D
9 - تکنیک های بسط و گسترش: تکنیک الیت موتیف، 
گسترش(،  و  )بسط  دولپمان  تکنیک  واریاسیون،  تکنیک 

تکنیک تکرار ساده.
ترکیب  که خود  سازبندی  انتخاب  ارکستراسیون:   -  10
یک  مثال  باشد.  داشته  متفاوتی  بیان  تاثیرو  میتواند  ساز 
ارکستراسیون  برنجی  بادی  با سازهای  قطعه موسیقی که 
شود یا سازهای زهی یا الکترونیک، بیان و تاثیری متفاوت 

دارد.
11 - رهبری: رهبری هر فردی برای ارکستر تاثیر کامال 

متفاوتی در بیان قطعه موسیقایی دارد.
مرحله  این  در  میتوان  مستریک:  و  میکس    -  12
و  داد  تغییر  را  ارکستر  یا  ساز  هر  بیان  و  درخشندگی 
دینامیک و بعد و پرسپکتیو )perspective(  موسیقی 
رو  صدا  مهندسی  های  تکنیک  اجرای  و  کرد  مشخص  را 
اف   ، کمپرسورها  اجرای   ، اکوالیزکردن  مثل:  موسیقی 

ایکس ها ، پنینگ ، دیلی ، ریورب و ... .
13 - تدوین موسیقی با فیلم: این مرحله خیلی مهم است 
چون میتواند همه زحمات آهنگساز را نابود و کم رنگ کند 

یا بر عکس موثرتر و پررنگتر کند.
 ادامه دارد...

بخش پنجم

نکات مهم در تربیت فرزند 
سرویس فرهنگی - اجتماعی کرمان امروز

اصاًل  که  است  این  فرزند  تربیت  در  قدم  اولین  معموالً 
والدین بخواهندباهم به هماهنگی برسند. گاهی، لجبازی ها 
تربیت  دارند  روی  دیگر  موضوعات  برسر  که  و خشم هایی 
فرزند تأثیر می گذارد. وقتی من زورم به خانواده ی همسرم 

نرسد،  می توانم فرزندم را علیه آنها بار بیاورم.
بسیاری  در  قطعاً  می کنند،  ازدواج  هم  با  نفر  دو  وقتی 
آنها  از موارد شبیه هم نیستند و مثل هم فکر نمی کنند. 
متفاوت  خانواده های  و  متفاوت  متفاوت،  تجربیات  ژنتیک 
به  اما معموالً  داشته اند و خالصه، دو آدم کامال متفاوتند. 
حدی از پذیرش هم می رسند که تصمیم می گیرند با هم 

زندگی کنند.
اما وقتی فرد سومی به این رابطه اضافه می شود،  آن هم 
است،   من  عهده ی  بر  او  تربیت  وظیفه ی  که  سومی  فرد 
داستان عوض می شود. آن وقت اختالف ها خودشان را نشان 

می دهند.
و  نظر،  عقیده  کدام  این که  سر  بر  تصمیم گیری  آن وقت 
ویژگی باید به فرزند آموزش داده شود،  چه شیوه ی تربیتی 
یا آزاد باشد،   باید محدود شود  باید در پیش گرفته شود، 
باید تمیز باشد یا هرجور دلش خواست لباس بپوشد،  حتی 
گرفت  آغوش  در  را  او  باید  می خورد،  زمین  وقتی  این  که 
بلند  خودش  بگیرد  یاد  تا  ماند  بی اعتنا  یا  کرد  نوازش  و 
شود، موضوعات بحث برانگیز بی پایانی در زندگی مشترک 

خواهند بود که گاه،  طاقت فرسا و بسیار آسیب زا می شوند.
 حق با کیست؟

بسیاری از افراد در جلسات مشاوره، انواع کتاب ها، جلسات 
تلویزیونی  برنامه های  و   پاسخ  و  پرسش  آموزشی، جلسات 
اختالف نظر  این  به  دادن  پایان  برای  راه حلی  دنبال  به 
روش  کدام  کیست؟  با  حق  واقعاً  اما  هستند.  همیشگی 
درست تر است؟ اغلب آنها این جمله را به کار می برند: »من 
همیشه می گم بچه باید... اما پدرش موافق نیست و با من 
مادرش  اما  باید...  بچه  معتقدم  »من  نمی کنه«.  همکاری 

فقط لوسش می کنه".
اما  بگیره...  یاد  پسرم  که  می کنم  را  تالشم  تمام  "من 
»من  می ده«.  باد  به  رو  من  تالش های  همه ی  پدرش 
مادرش  وقتی  اما  که...  دادم  توضیح  برای دخترم  بار  هزار 
رعایت نمی کنه، اونم به حرف من گوش نمی ده«. مثال های 

این چنین فراوانند.
یکی از اتفاقاتی که معموالً می افتد  این است که فرزندان 
اختالف بین پدر و مادر را خیلی زودتر از آنچه باور کنید 
کشف می کنند. متوجه می شوند که در برابر چه رفتارهایی 
که از آنها سر می زند،  پدر و مادر در دو جبهه  مخالف هم 
می ایستند و مشغول بحث و نزاع می شوند. وقتی دو جبهه 
می کند.  فکر  بردن  به  فقط  دیگر  طرف  هر  گرفت،   شکل 
بنابراین حاضر است هر کاری انجام دهد تا ثابت کند حق 

با اوست.
 برنده شدن به قیمت باج دادن

نگه  را  خودم  جبهه ی  قیمتی  هر  به  بخواهم  من  وقتی 

دارم،  ممکن است بدون این که خودم متوجه شوم،  باج هایی 
بدهم. ممکن است برای این که فرزندم را در جبهه ی خودم 
نگه دارم و به طرف مقابل،  پدرش یا مادرش،  ثابت کنم که 

فرزندم هم طرف من است هر بهایی را بپردازم.
اگر  یاد می گیرند که  این شرایط کودکان خیلی زود  در 
بیاورند، بهتر است والدین در  می خواهند چیزی به دست 
را می گیرد که  او طرف کسی  آن وقت  نباشند.   یک جبهه 
خواسته ی او را برآورده کند. فکر نکنید این کار بدجنسی 
است،  در واقع، کودک عمداً این کار را انجام نمی دهد. در 
کردن خواسته هایش  برآورده  برای  را  راه  این  خانه  فضای 
راه  یک  گرفتن  یاد  برای  دیگری  امکان  است.  گرفته  یاد 
بهتر نداشته و خود والدین همیشه همین راه را جلوی پای 

او گذاشته اند.
خبر بد این که این ویژگی رفتاری معموالً با کودک باقی 
می ماند و او در بزرگسالی هم سعی می کند در بین دوستان، 
به  روش  همین  با  همسرش،   خانواده ی  حتی  و   همکاران 
آینده  در  زندگی ای  چه  کنید  فکر  برسد.  خواسته هایش 
خواهد داشت و دیگران روی او چه حسابی باز خواهند کرد.

تربیت فرزند, ناهماهنگی بین والدین
از عواقب دیگر ناهماهنگی بین والدین این است که قدرت 
آنها در کنترل فرزند کم می شود. اگر پدر می تواند با مادر 
چرا  بگوید،   او  به  می خواهد  دلش  هرچه  و  کند  مخالفت 
فرزند نتواند؟ اگر مادر می تواند لجبازی کند و به نظر پدر 
بی اعتنا باشد، چرا فرزند نتواند؟ وقتی مادر می گوید این کار 
بد است،  اما به نظر پدر بد نیست، پس شاید واقعاً بد نیست 

و فرزند می تواند آن را انجام دهد.
به عالوه، وقتی مادر مخالف است و پدر مخالف نیست، 
اگر مادر بخواهد فرزند را تنبیه کند،  پدر از او دفاع خواهد 
این که  برای  هستند  مجوزهایی  موارد  این  همه ی  کرد. 
فرزندان زیر بار قوانینی که والدین وضع می کنند نرود. آنها 
یاد می گیرند این خانه قانون مشخصی ندارد و اصاًل دلیلی 
خانه  در  نفر  یک  که  کرد  رفتار  قوانینی  مطابق  که  ندارد 

وضع کرده.
از  یکی  فقط  وقتی  را  تنبیه  و  جریمه  نسبت،   همین  به 
کنید  فکر  نمی شود.  اجرا  کند،  عماًل  اجرا  بخواهد  والدین 
مادر پسرش را از گرفتن پول توجیبی به خاطر دعواکردن 
پسر  که  است  معتقد  پدر  وقتی  کند.  محروم  مدرسه   در 
که  هم  یواشکی  کند،  دفاع  خوب  خودش  از  بتواند  باید 
شده، پولی را که پسرش الزم دارد به او می دهد. فکر کنید 
کند،  منع  از مدرسه  بعد  ماندن  بیرون  از  را  پدر  دخترش 
جریمه اش هم محرومیت از اردوی مدرسه باشد،  اگر مادر 
باور داشته باشد که دختر باید آزاد باشد،  می تواند اصاًل به 
پدر نگوید که دخترشان دیر به خانه برمی گردد یا خودش 

فرم رضایت نامه اردوی مدرسه را پر کند.
درست  والدین  از  کدام یک  که  نیست  این   موضوع 
باشد،   نباید  قانونی  و چه  باشد  باید  قانونی  می گویند،  چه 
یا این که هر رفتاری  چه پیامدی باید داشته باشد. موضوع 
این  تاثیر  والدین،   بین  ناهماهنگی  فقط  پیامدهای  و  فقط 
بین  هماهنگی  لزوم  واقع  در  و  فرزندان  روی  ناهماهنگی 

والدین در تربیت فرزندان است.
ناهماهنگی  از  فرزندان  که  آسیبی  که  است   این  واقعیت 
از آسیبی است که ممکن  بیشتر  والدین می بینند  معموالً 
در  البته  ببینند.  والدین  از  یکی  تربیتی  روش  از  است 
مواردی که شرایط ویژه ای وجود دارد-  مثاًل یکی از والدین 
از اختالل روانی شدیدی رنج می برد یا اعتیاد دارد و کنترلی 
روی رفتار خودش ندارد- این موضوع لزوماً صادق نیست. 

اما در اغلب خانواده ها درست است.
فرض کنید مادری دوست دارد که فرزندش بسیار منظم 
باشد. مثاًل یاد بگیرد وسایلش را سر جای خودش بگذارد، 
لباس هایش را کثیف نکند، هیچ وقت چیزی را گم نکند یا 
جا نگذارد،  وسایل خانه را کثیف و خراب نکند،  اسباب بازی 
و  نریزد  زمین  روی  اتاقش  از  بیرون  را  کتاب هایش  و 
ایده آل  که  مطمئنم  بگذارد.  جاکفشی  در  را  کفش هایش 

بسیاری از مادران داشتن چنین فرزندی است.
این  رعایت  است خودش هم  دیگر،  پدر ممکن  از سوی 

همه نظم را قبول نداشته باشد.
را  کتش  مادر  غرغر  با  همیشه  که  کنید  تصور  را  پدری 
آویزان می کند، همیشه در حال گشتن به دنبال کلیدهایش 
است و بارها و بارها به دلیل این که روزنامه هایش روی میز 
ناهارخوری افتاده اند یا این که کیف پول کثیفش را روی میز 
آشپزخانه گذاشته که جای مواد غذایی است با مادر وارد 

مشاجره شده است.
پدر احساس می کند به فرزندش و در واقع خودش سخت 
گرفته می شود و بچه باید آزادتر از این حرف ها باشد. مادر 
اما دوست ندارد فرزندش مثل پدرش بار بیاید و از همین 
حاال می خواهد به او نظم و ترتیب را یاد بدهد،  اما شاکی 
درست  کدامشان  نمی کند.  همکاری  او  با  پدر  که  است 
در  متفاوتی  نظرهای  مطمئنم  کیست؟  با  حق  می گویند؟ 

این مورد وجود دارد. موضوع همیشه درست و غلط بودن 
نیست.  آنچه در ضمن اتفاق می افتد  فرزندی است که ناظر 
می تواند  فرزند  این  است.  اختالف نظرها  و  مشاجرات  این 
دچار استرس و اضطراب شود، یاد بگیرد در این مشاجرات 
باج بگیرد و به خواسته هایش برسد،  یاد بگیرد نافرمانی کند 
و ارتباط خوبی با والدین خود نداشته باشد. حاال خودتان 
فرد  خانواده  این  فرزند  این که  دهید:  پاسخ  سوال  این  به 
بدتر  نکند  رعایت  را  نظم  زیاد  برعکس،   یا  بشود،  منظمی 
خواهد  دنبال  به  والدین  ناهماهنگی  که  عواقبی  یا  است  

داشت؟
 چه باید کرد؟

تربیتی  شیوه های  بین  ناهماهنگی  عواقب  که  حاال  خب 
پدر و مادر را دانستید، بهتر است راهکارهای بهتر هماهنگ 

شدن را هم بیاموزید.
کنید :  جدا  موارد  باقی  از  را  او  نفع  و  فرزند  تربیت    1-
معموالً اولین قدم این است که اصاًل والدین بخواهند به این 
هماهنگی برسند. گاهی، لجبازی ها و خشم هایی که برسر 
می گذارد.  تأثیر  فرزند  تربیت  دارند  روی  دیگر  موضوعات 
وقتی من زورم به خانواده ی همسرم نرسد،  می توانم فرزندم 
را علیه آنها بار بیاورم. بنابراین،  اول باید خشمی را که از 
از تربیت  را  موضوعات دیگر مانده و  رقابت جویی خودمان 

فرزند جدا کنیم.
-2 انتظار شما چیست؟ : بعد باید دید که اصاًل هرکدام 
انتظاری دارند؟ یک  واقعا چه می خواهند و چه  والدین  از 
بنویسید.  را  خود  انتظارات  کل  و  بردارید  سفید  برگه ی 
حاال همه ی لیست خود را بخوانید و بسنجید چقدر عینی 
نوشته اید. عینی یعنی این که دقیق،  جزئی،  عملیاتی و روشن 
باشد. کلی گویی کمکی نمی کند. »می خواهم فرزندم منظم 
»می خواهم  باشد.  داشته  متفاوتی  تعاریف  باشد«  می تواند 

کار  چه  دقیقاً  یعنی  باشد«  و وقت شناس  فرزندم مودب 
کند؟

-3 لیست خود را دوباره به طور عینی و جزئی بنویسید: 
مثاًل کتاب هایش را در اتاق خودش روی قفسه ی کتاب ها 
کنار  سبد  در  بازی  از  بعد  را  اسباب بازی هایش  بگذارد. 
تختش بریزد. وقتی وارد خانه ی مادرم می شویم، به پدر و 
مادرم سالم کند. وقتی می خواهیم به مهمانی برویم، زمانی 

که قرار است همه آماده باشند،  او هم آماده باشد.
انجام  را  کار  همین  دقیقاً  بخواهید  هم  از همسرتان   4-
بدهد. یعنی همسرتان هم  لیست خودش را دقیق و روشن 

بنویسد.
-5 به یک لیست مشترک برسید: حاال لیست ها را کنار 
هم بگذارید و مقایسه کنید. موارد مشترک را عالمت بزنید؛ 
سراغ  به  بعد  دارید.  توافق  آنها  سر  بر  دو  هر  که  قوانینی 
باید  را  کدام  دارید.  اختالف نظر  هم  با  که  بروید  مواردی 

انتخاب کرد؟
نکته ی مهمی که باید به خاطر داشته باشید  این است که 
هردو به یک اندازه در تربیت فرزندتان حق دارید. دختر یا 
پسر شما،  همان قدر فرزند شما است که فرزند همسرتان. 
با این دید که ببینید،  شاید به نظر طرف مقابلتان،  هرقدر 
هم که مخالف اعتقاد شما باشد،  بیشتر احترام بگذارید و 
آن را به عنوان خواسته همسری که به اندازه ی شما حق 

دارد بیشتر بپذیرید.
در این موارد،  سعی کنید به یک راه حل میانه برسید. مثاًل 
مادر می تواند اجازه بدهد که فرزندش بیرون از اتاقش هم با 
اسباب بازی هایش بازی کند و پدر هم قبول کند که هرشب 
قبل از خواب و زمانی که قرار است مهمان داشته باشند،  
بهتر است از فرزندشان بخواهد که اسباب بازی هایش را به 
اتاق خودش ببرد. مادر قدری از معیارهای سختگیرانه اش 
کوتاه بیاید و پدر هم قبول کند که قدری محدودیت قائل 

شود.
 وقتی راه حل میانه ای وجود ندارد

راه حل  که  است  به صورتی  اختالف  موارد،   از  برخی  در 
میانه ای برای آن وجود ندارد. در این صورت چه باید کرد؟ 
پاسخش  این است که:  باید یکی از طرفین بگذرد. به خاطر 
منافعی که هماهنگی والدین برای فرزند و تربیت او و نیز 
ارتباطش با والدین دارد،  در هر مورد بدون راه حل میانه، 

 یکی از والدین باید نظر دیگری را بپذیرد.
سعی کنید در این حالت  تعادلی وجود داشته باشد و هردو 
واقعا راضی باشند،  وگرنه بی فایده خواهد بود. قرار نیست 
استدالل هایی  از  بیاید،   کوتاه  پدر  یا  بگذرد  مادر  همیشه 
این  که  می کند،  مثل  بدتر  را  اوضاع  که  نکنید  استفاده 
در  بیشتری  حق  است،   خانه  وقت ها  بیشتر  مادر  چون 
باید  است،   فرزند  پدر چون مسئول  یا  دارد،   فرزند  تربیت 
تعیین کننده باشد. سعی کنید یکدیگر را درک کنید،  دالیل 
خود را به نحوی بیان کنید که طرف مقابل بتواند خودش 
را درک کند. در برخی  بگذارد و دلیل شما  را جای شما 

موارد هم فقط باید ساده بگذرید.
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فعال به مازندران
 سفر نکنید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مردم توصیه کرد که به دلیل شیوع 
ویروس کووید۱۹- در برخی از شهرهای شمالی ٬  از سفرهای غیرضروری به 

مازندران پرهیز کنید.
سید عباس موسوی،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مردم توصیه 
کرد که به دلیل شیوع ویروس کووید۱۹-در برخی از شهرهای شمالی ٬  از 
سفرهای غیرضروری به مازندران پرهیز کرده و به توصیه های وزارت بهداشت 

و دانشگاه های علوم پزشکی در این خصوص توجه کنند.
وی افزود : مردم باید نسبت به این وضعیت، مراقبت های دقیق و پیشگیرانه 

را به عمل آورند چراکه تنها راه مقابله با این ویروس، فعال پیشگیری است.
موسوی با اشاره به این که برای کنترل این بیماری همراهی مردم ضروری 
است ، گفت: از آنجائی که چندین مورد از افراد مشکوک مبتال به ویروس 
کرونا در مازندران مشاهده شده است و تجهیزات پزشکی این استان برای 
پاسخگویی با این بیماران بسیج شده است ، لذا مسافران عزیز سعی کنند 

تا زمان دیگری را برای آمدن به مازندران در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: در ضمن از هم استانی های عزیز هم انتظار داریم تا برای 
همراهی در کنترل این ویروس از سفر های غیر ضروری به استان های 

دیگر اجتناب کنند.

ماسک تقلبی هم به بازار آمد
سردار رحیمی از کشف 2 کارگاه تولید ماسک تقلبی در تهران خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار "حسین رحیمی "با اشاره به 
از شرایط  افراد فرصت طلب  برخی  استفاده  شیوع ویروس کرونا و سوء 
موجود و در مواردی تولید ماسک های غیر بهداشتی، در این خصوص بیان 
داشت: گشت های پلیس امنیت اقتصادی، پلیس امنیت عمومی، پلیس 
پیشگیری و آگاهی بصورت فعال در سطح تهران فعال هستند و با هر نوع 
احتکار لوازم و وسایلی که در این زمینه مورد نیاز هستند از جمله ماسک و 

مواد ضد عفونی کننده برخورد خواهند کرد.
وی با اشاره به کشف دو واحد تولیدی غیر مجاز ماسک های تقلبی، عنوان 
کرد: در چند روز اخیر بیش از یک میلیون عدد ماسک هایی که احتکار و 

به صورت غیر بهداشتی و اصولی تولید شده بودند جمع آوری شده است.
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد افراد فرصت طلب از 
شرایط سوء استفاده کنند و عرصه را برای مردم و شهروندان سخت و مشکل 
نمایند، بیان داشت: در طی دو روز گذشته همکاران من در پلیس های 
مختلف ضمن پلمپ دو کارگاه ساخت ماسک های غیر بهداشتی و غیر 

مجاز اقدام به جمع آوری هزاران عدد مواد ضد عفونی کننده کرده اند.
وی در خصوص برخورد با توزیع کنندگان ماسک های غیر بهداشتی، بیان 
داشت: با افرادی که در سر چهار راه ها و مکان های دیگر اقدام به توزیع 

ماسک های غیر بهداشتی می کنند برخورد خواهد شد.

آخرین اخبار از وضعیت جسمی 
استاد شجریان

بیمارستان جم با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که شرایط بالینی محمدرضا 
شجریان درحال حاضر پایدار بوده و شرایط ریوی و قلبی ایشان رو به بهبود 

است.
 به گزارش سالم نو، هیات مدیره بیمارستان »جم« درباره وضعیت فعلی 

محمدرضا شجریان اطالعیه ای صادر کرده است.
در اطالعیه شماره چهار بیمارستان »جم« آمده است: در راستای اطالع رسانی 
به مردم هنردوست و هم میهنان عزیز به استحضار می رساند،  شرایط بالینی 
ایشان درحال حاضر پایدار بوده و باتوجه به بهتر شدن شرایط ریوی و قلبی، 
فعال از دستگاه ونتیالتور )کمک تنفسی( جدا شده و تنفس خود به خودی 
داشته و فقط توسط ماسک اکسیژن دریافت می نمایند ولی جهت مراقبت 

بهتر و بیشتر نیازمند ادامه بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد.
محمدرضا شجریان، خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی که سالهاست 
در  حالش  وخامت  دلیل  به  گذشته  روزهای  طی  است،  بیماری  درگیر 
بیمارستان »جم« بستری شده بود که این اتفاق دوست داران و هواداران 

او را نگران کرد.

خبر

رقم سبد معیشت کارگران تعیین شد

تکذیب ادعای شیوع بیماری واگیردار در مرغداری ها

دسیسه شوم مسافر ترکیه برای سه نوعروس

با  کار  عالی  جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای 
حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به 
منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران برگزار 

شد.
 4 مبلغ  به  معیشت  سبد  هزینه  جلسه  این  در 
میلیون و ۹40 هزار تومان مشخص شد. این میزان 
رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار 

خواهد گرفت.
به گزارش تسنیم، نمایندگان کارگری حداقل رقم 
هزار  و 500  میلیون   5 را  کارگران  معیشت  سبد 
تومان می دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و 
کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم 
برای سبد معیشت  4 میلیون و ۹40 هزار تومان 

خانوار 4 نفره کارگری موافقت کردند.

بنابر این گزارش ماده 4۱ قانون کار به عنوان مالک 
تعیین مزد کارگران قرار می گیرد که شامل توجه به 
نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می باشد. از هفته 
جدی  صورت  به  کار  عالی  شورای  جلسات  آینده 
کار  نیروی  آینده  سال  مزد  تعیین  برای  بررسی 
مشمول قانون کار را در دستور کار خود دارد.جلسه 
گذشته کمیته دستمزد با حضور وزیر کار تعیین 

شد اما به دلیل عدم حضور کارفرمایان جمع بندی 
هزینه سبد به نتیجه نرسید.

به  دستمزد  کمیته  جلسه  در  که  رقمی  و  عدد 
عنوان رقم سبد معیشت تعیین شد مقدمه ای برای 
چانه زنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در 
جلسات رسمی شورای عالی کار به منظور تعیین 

مزد ۹۹ کارگران خواهد بود.

توانایی   GIS سامانه  گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
بیماری   بروز  زمانی  و  مکانی  داده های  نمایش  و  شناسایی 
خطرناک مانند نیوکاسل و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را دارد 
و هیچ گزارشی مبنی بر شیوع بیماری واگیردار در مرغداری ها 

توسط این سامانه گزارش نشده است.
علیرضا رفیعی پور در رابطه با ادعای شیوع بیماری و تلفات باال 
در واحدهای مرغداری اظهار کرد: ادعای شیوع بیماری واگیردار 

و تلفات باال در مرغداری ها را قویاً تکذیب می کنم.
به طور   )GIS( یکپارچه جغرافیایی  افزود: سامانه سیستم  وی 
داده هـای  نمایـش  و  ذخیره سازی  جمـع آوری،  حال  در  مداوم 
مکانی و زمانی است و تمام فعالیت ها و تغییرات در زمینه دام و 

طیور را رصد و پایش می کند.
بیماری  شیوع  بر  مبنی  گزارشی  هیچ  کرد:  تأکید  رفیعی پور 
واگیردار در مرغداری ها توسط این سامانه گزارش نشده است و 
این تلفات احتماال موردی و به دلیل مشکالت مدیریتی در برخی 

از مرغداری ها ایجاد شده است.
وی افزود: این سامانه تمام پارامترهای اصلـی اپیدمیولوژی هـر 
بیماری ها  تأثیرات  و  توزیـع  بروز،  تعیین کننده  که  را  بیمـاری 

باشد، رصد کرده و اطالعات آن قابل رؤیت است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: این سامانه توانایی 

بیماری های  بروز  زمانی  و  مکانی  داده های  نمایش  و  شناسایی 
در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  و  نیوکاسل  مانند  خطرناک 

صنعت طیور کشور را دارد.
وی با اشاره به اینکه برخی از افراد با نظرات غیرکارشناسی خود 
که  واحدهایی  کرد:  عنوان  می شوند،  کشور  در  تشویش  باعث 
واحد  به  می توانند  هستند،  بیماری  دلیل  به  باال  تلفات  مدعی 
دامپزشکی مرتبط با واحد تولیدی خود مراجعه کنند تا مسئوالن 

دامپزشکی مربوطه دالیل تلفات را بررسی و به آنها اعالم کنند.
پرندگان در کشور کنترل  فوق حاد  آنفلوانزای  افزود:  رفیعی پور 
بیماری  این  کانون های  تعداد  گذشته  سال  به  نسبت  و  شده 

کاهش چشمگیری داشته است.
تهیه فرآورده های گوشتی تنها از مراکز تأییدشده دامپزشکی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص شیوع بیماری کرونا 
انسان خاطرنشان کرد:  به  از طریق حیوان  انتقال آن  در دنیا و 
این ویروس بالغ بر ۱0 سال است که بین انسان و حیوان مشترک 
بوده و از حیوان به انسان منتقل می شده، اما در حال حاضر این 
 )۱۹-COVID( ویروس در بدن انسان جهش ژنتیکی داشته و

خطرناک تر از ویروس انتقال یافته از حیوان است.
و  بهداشت  رعایت  به منظور  مردم  اینکه  به  اشاره  با  پور  رفیعی 
حفظ ایمنی خود، محصوالت و فرآورده های گوشتی را از مراکز 

مجاز و فروشگاه های زنجیره ای تهیه کنند، اذعان کرد: توصیه ما 
به مردم این است که همه فرآورده های خام دامی، گوشت قرمز، 
مرغ، سایر ماکیان و همچنین دام و طیور زنده و یا آبزیان را از 
مراکز مجاز و تأییدشده در شبکه توزیع سازمان دامپزشکی تهیه 

کنند.
وی تأکید کرد: تمام مراکز مجاز تحت نظر دامپزشکی هستند و 

بیماری های مشترک بین انسان و دام بررسی می شود.

اتفاق  با یک  نزدیکی داشت  ارتباط  فامیل  با دختران  پسر جوان که 
به  را  هایش  خاله  دختر  از  اخاذی  سناریوی  و  گرفت  عجیبی  تصمیم 

اجرا گذاشت.
به  که  جوانی  پسر  با  ساله   30 سمانه   ۹7 سال  خراسان،  گزارش  به 
خواستگاری اش آمده بود ازدواج کرد و یک زندگی آرام و بدون دغدغه 

را شروع کرد.
همه چیز خوب پیش می رفت تا این که پس از شش ماه یک پیامک 
از شماره ناشناس به دست سمانه رسید، پیامکی احساسی از سوی یک 

ناشناس که در متن آن همه مشخصات کامل سمانه نوشته شده بود.
نوعروس جوان ابتدا به این پیامک اهمیت نداد و چند روزی از ماجرا 
گذشت تا این که یکی از عکس های دوران مجردی اش از سوی شماره 

ناشناس به دستش رسید.
شوکه شده بود و ترس به جانش افتاده بود، نمی دانست چه باید بکند، 
سکوت کرده بود و شماره ناشناس شروع به دادن پیام کرد و تهدید کرد 
اگر به حسابش پول واریز نکند عکس های دیگری دارد و آن ها را در 
فضای مجازی منتشر و زندگی اش را خراب می کند.سمانه سکوت کرد 
اما چند تصویر دیگر به دستش رسید و در ادامه یک شماره حساب به 
دستش رسید و سپس نوشته شد که 5 میلیون تومان به این حساب 

واریز کنید.
زن جوان که نمی خواست زندگی اش خراب شود پول درخواستی را به 

حساب شخص ناشناس واریز کرد .
تصویر  یک  که  این  تا  نبود  خبری  آمیز  تهدید  های  پیامک  از  مدتی 
دیگر به دستش رسید و مرد اخاذ در یک پیام مشخصات و یک نشان 
را که روی بدنش بود برایش نوشت و خواست تا 5 میلیون تومان دیگر 
برای  را  ها  پیام  این  نشود  انجام  کار  این  اگر  و  واریز کند  به حسابش 

شوهرش می فرستد.
سمانه شوکه شده بود او از ترس با هیچ کسی حرف نمی زد و به ناچار 
التماس  با  ناشناس واریز کرد و  5 میلیون تومان دیگر به حساب مرد 

خواست تا دیگر با او کاری نداشته باشد.
نوعروس جوان شب و روز در استرس بود و هر چند وقت یک بار مجبور 
شده بود به حساب مرد اخاذ پول بریزد تا این که اوایل امسال پس از 
این که جشن عروسی دخترخاله اش برگزار شد به خانه او رفت و درباره 

این اتفاق با مرجان صحبت کرد.
است  گرفته  قرار  اخاذی  مورد  اش  دخترخاله  که  شنید  وقتی  مرجان 
پیامک های  هم  او  برای  ناشناس  شماره  یک  از  که  گفت  و  شد  شوکه 
از جشن عروسی اش صورت  اتفاقات بعد  این  تهدید آمیز آمده و همه 

گرفته است.
دو نوعروس جوان شوکه شده بودند . هربار که تصاویر خصوصی شان از 
دوران مجردی به دستشان می رسید آن ها از ترس مجبور می شدند 
پول های درخواستی را به حساب مرد ناشناس واریز کنند و چند بار نیز 
به محل قراری که برای آن ها ارسال شده بود می رفتند و پول را در 
اختیار راننده پیک موتوری قرار می دادند.روند اخاذی مرد ناشناس از دو 
دخترخاله ادامه داشت تا این که خواهر سمانه نیز ازدواج کرد و دو ماه 
بعد از جشن عروسی اش پیامک های تهدید آمیز و تصاویر خصوصی اش 

از سوی یک شماره ناشناس به دستش رسید.
سوگند شوکه شده بود و برای کمک به سراغ خواهرش رفت و درباره این 
موضوع از سمانه کمک خواست و نوعروس 26 ساله وقتی شنید خواهر 
و دخترخاله اش نیز در چنگ اخاذی های مرد ناشناس گرفتار شده اند 

تصمیم گرفت به این اخاذی ها پایان دهد و به اداره پلیس رفت.
تحقیقات پلیسی

ماموران در گام نخست شماره حسابی را که پول ها به حسابش واریز می 
شد مورد تحقیق قرار دادند که مشخص شد این حساب برای یک مرد 

معتاد و مجهول الهویه است.
در گام بعدی ماموران سه دختر خاله را مورد تحقیق قرار دادند و آن ها 
به هیچ کسی شک نداشتند تا این که سمانه سرنخ جدیدی پیش روی 
ماموران قرار داد و گفت: آخرین بار یک تصویر به دستم رسید که آن 

را پسرخاله ام به نام سامان از من گرفته بود و در آن رستوران فقط من 
و سامان بودیم و نمی دانم این عکس چطور به دست مرد اخاذ رسیده 

است.
سمانه افزود: سامان پسرخاله مان است و همه ما به او اعتماد داریم و 

مطمئن هستیم که این کارها نمی تواند از سوی او انجام شده باشد.
وی ادامه داد: چند سال قبل سامان به خواستگاری ام آمد و ما به هم 
عالقه مند بودیم اما به خاطر این که پدرانمان با هم رابطه خوبی نداشتند 
اجازه ازدواج به ما ندادند و سامان بعد از مدتی برای کار به ترکیه رفت و 
چند سالی در آن جا بود مدتی است که به ایران بازگشته است و رابطه 
من و خواهرم و دخترخاله ام با سامان تغییر نکرده است و همیشه او در 
جمع ما حضور دارد و شوهرانمان نیز به او اعتماد دارند و دوستش دارند.

دستگیری سامان
ماموران حساب بانکی سامان را مورد بررسی قرار دادند و هیچ موضوع 
مشکوکی در حسابش دیده نمی شد و در حالی که این سه دخترخاله 
اصرار داشتند که سامان بی گناه است اما ماموران به او شک داشتند و 

منتظر یک فرصت برای غافلگیر کردن مرد اخاذ بودند.
تحقیقات ادامه داشت تا این که سوگند در تماس با ماموران اظهار کرد 
که مرد اخاذ بار دیگر از او عکس فرستاده و خواسته است تا به محل 

قرار بروم و سه میلیون تومان را به راننده پیک موتوری تحویل دهم.
یابند  قرار حضور  محل  در  سوگند  همراه  ماموران  تا  بود  کافی  همین 
به  اقدام  ماموران  یافت  در صحنه حضور  موتوری  پیک  راننده  وقتی  و 

دستگیری او کنند.
من  گفت:  و  داشت  گناهی  بی  بر  اصرار  و  بود  شده  شوکه  جوان  پسر 
به  آمد و خواست  به پیک موتوری مان  نفر  راننده پیک هستم و یک 
این آدرس بیایم و از یک خانم پول بگیرم و آن را به دستش برسانم.
ماموران در این مرحله عکس سامان را به راننده پیک نشان دادند و پسر 
جوان نیز تاکید کرد که همان پسر از او خواسته است تا در محل قرار 
حضور پیدا کند.همین سرنخ کافی بود تا ماموران به سراغ سامان بروند 

و او را که در مغازه پیک موتوری منتظر پول بود دستگیر کنند و پسر 
جوان که دیگر راهی جز اعتراف نداشت به اخاذی از دخترخاله هایش 

اعتراف کرد.
اعترافات سامان

سامان 37 ساله به ماموران گفت: من از بچگی با دخترخاله هایم همبازی 
بودم و همیشه با آن ها بودم و در این سال ها من به سمانه عالقه مند 

بودم و او نیز مرا دوست داشت تا جایی که تصمیم به ازدواج گرفتیم.
بیشتر روزهای زندگی ام را با سمانه و دخترخاله هایم بودم، به خواستگاری 
سمانه رفتم ولی پدر من و سمانه به دلیل این که با هم اختالف داشتند 
مانع ازدواج ما شدند. شکست بدی بود، مدتی افسرده بودم و برای این که 
از سمانه دور باشم همه سرمایه ام را جمع کردم و به ترکیه رفتم و مدتی 
در آن جا زندگی کردم و منتظر بودم اتفاقات خوبی بیفتد اما نتوانستم در 
آن جا کارم را خوب پیش ببرم، همه سرمایه ام را از دست دادم به همین 

دلیل به ایران بازگشتم و نمی دانم چه شد به این فکر افتادم.
وی افزود: برای اجرای نقشه ام ابتدا به سراغ یک مرد معتاد کارتن خواب رفتم 
با مدارکش یک  بود  به شام شب محتاج  او که  او طرح رفاقت ریختم و  با  و 
حساب بانکی باز کرد و کارتش را در اختیارم قرار داد و من نیز هوای او را دارم.

سامان گفت: فکر دستگیر شدن و بی آبرو شدنم نبودم، به چیزی فکر نمی 
کردم چون زندگی ام را باخته بودم خودم هم هر وقت در جمع دخترخاله 
می دیدم  را  خودم  به  ها  آن  محبت  و  می یافتم  حضور  شوهرانشان  و  ها 
تصمیم می گرفتم دیگر این کارها را نکنم اما بیکار بودم من عادت داشتم 
راحت زندگی کنم برایم کار کردن در شغل هایی که درآمد کمی داشت 
یاد  به  دیدم  می  را  شوهرش  و  سمانه  هروقت  دیگر  سوی  از  بود  سخت 
باید تنها  او سروسامان گرفته بود و من  افتادم  خاطرات عاشقانه مان می 
می بودم همه این ها باعث می شد عذاب وجدانم را بی خیال شوم و به 
اخاذی از آن ها ادامه بدهم و اگر بازداشت نمی شدم باز این کار را ادامه 
می دادم.بنا بر این گزارش، پسر جوان برای تحقیقات بیشتر در اختیار 

ماموران قرار گرفت.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها بر انجام امور 
از  استفاده  با  و  غیرحضوری  صورت  به  بانکی 
بانکداری  و  الکترونیک  بانکداری  های  سامانه 

دیجیتال تاکید کرد.
نکات  رعایت  بر  تاکید  ضمن  زاده  حسین 
و  کردن  ضدعفونی  و  فردی  نظافت  بهداشتی، 

نظافت محیط بانک ها، افزود: با توجه به شیوع 
ها  بانک  گرامی  مشتریان  از   ، کرونا  بیماری 
استدعا داریم برای حفظ سالمتی خود ، تا آنجا 
که ممکن است امور بانکی شان را با استفاده از 
انجام  بانکی  های  اپلیکیشن  و  ها  سامانه  انواع 
دهند و از مراجعه حضوری به شعب خودداری 

نمایند.
حسین زاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی 
افزارهایی را  بانک های کشور سامانه ها و نرم 
به مشتریان خود ارائه نموده اند که قابلیت های 
به  حضوری  مراجعه  از  را  افراد  و  دارد  فراوانی 

شعب بانک ها بی نیاز می سازد.

بیماری  از  پیشگیری  به ضرورت  اشاره  با  وی 
کرونا در جامعه تاکید کرد: همه ما باید کمک 
کنیم تا این بیماری از کشورمان ریشه کن شود 
آنها  گرانقدر  مشتریان  و  کشور  بانکی  و شبکه 
توجهی  شایان  توانند کمک  این مسیر می  در 

به کشور نمایند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: 
گرجستان  کویت،  عراق،  ترکیه،  کشور  چهار 
از پذیرش مسافر ایرانی در فرودگاه های خود 

خودداری می کند.
عدم  به  توجه  با  گفت:  جعفرزاده«  »رضا 
پذیرش مسافران ایرانی در چهار کشور ترکیه، 
عراق، کویت و گرجستان، سازمان هواپیمایی 

کشوری تدابیر الزم را اندیشیده است تا پروازها 
برای بازگرداندن مسافران ایرانی انجام شود.

جعفرزاده گفت: مسافران ایرانی نگران نباشند 
چرا که مجوز پروازها برای بازگرداندن آنها به 
کشور از سوی سازمان هواپیمایی صادر شده 
است و پروازها بدون مسافر درحال انجام است.
سیستم  اساس  بر  کشوری  هر  گفت:  وی 

پیشگیرانه ای  اقدامات  و درمان خود  بهداشت 
را برای مبارزه با شیوع کرونا در فرودگاه های 
تلقی  غیرعادی  نباید  که  می دهد  انجام  خود 

شود.
کشورها  تصمیم  از  فارغ  جعفرزاده  گفته  به 
برای توقف یا پذیرش پروازهای ایرانی، سازمان 
ایرانی  اتباع  بازگرداندن  برای  هواپیمایی 

پروازهایی را به مقاصد اعالم شده انجام داده 
است.

در این شرایط ایرالین ها و آژانس های مسافرتی 
موظفند که مسافران را از هرگونه تغییرات در 
است  بهتر  نیز  مردم  و  کنند  مطلع  پروازشان 
اطالعات  فرودگاه،  سمت  به  عزیمت  از  قبل 

الزم را در مورد سفرشان کسب کنند.

توصیه کرونایی به مردم برای انجام امور بانکی

خودداری ترکیه، عراق و کویت از پذیرش ایرانیان
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برخورد پژو ۴۰۵ با تیر برق 

جان راننده را گرفت
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان از برخورد یک دستگاه 

خودروی پژو ۴۰۵ با تیر برق و فوت راننده ۱۹ ساله این خودرو خبر داد.
سرهنگ"محمدمهدی کریمی"در این خصوص اظهارکرد: در پی اعالم یک 
فقره تصادف در یکی از خیابان های شهرستان بالفاصله ماموران فوریت های 

پلیسی به همراه عوامل اورژانس در محل حادثه حاضر شدند.
او ادامه داد: در بررسی اولیه ماموران مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو 
به رانندگی یک جوان ۱۹ ساله و سرنشینی یک نفر دیگر از مسیر منحرف 

شده و با تیر برق برخورد کرده است.
از  را  راننده خودرو جان خود  این حادثه  انتظامی گفت: در  این مسئول 
دست داد و سرنشین آن نیز جهت مداوا به بیمارستان علی ابن ابیطالب 

این شهرستان اعزام شد.
با  سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان علت این حادثه را 
توجه به نظر کارشناسان عدم توانایی راننده در کنترل خودرو به سبب 
سرعت زیاد و همچنین عدم توجه به جلو بیان کرد و افزود: رانندگان در 
خیابان های اصلی و فرعی با رعایت سرعت مطمئنه رانندگی و از سبقت 

غیر مجازپرهیز کنند.

افزایش ۳۰ درصدی کشفیات

 مواد مخدر در ارزوئیه
فرمانده انتظامی ارزوئیه از افزایش ۳۰ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر از 

ابتدای سال نسبت به مشابه سال قبل در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی پورامینایی گفت: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و 
با مواد  با تالش بی وقفه ماموران پلیس مبارزه  قاچاقچیان مواد مخدر، 
مخدر و سایر یگان های شهرستان ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کشفیات انواع 

موادمخدر داشته ایم.
او افزود: مبارزه با موادمخدر یک موضوع اجتماعی است و باید تمامی آحاد 
جامعه در این راستا گام بردارند تا نتیجه مطلوب و مفید گرفته شود و 
مبارزه قاطع و بی امان با مواد مخدر و قاچاقچیان و سوداگران مرگ و سلب 

تحرک از آنان نیز حائز اهمیت است.
را  موادمخدر  به  افرد  گرایش  عامل  مهم ترین  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
زمینه  در  هدفمندی  گذاری  سرمایه  باید  کرد:  اظهار  و  دانست  ناآگاهی 
آگاه سازی اقشار مختلف جامعه خصوصاً جوانان از عواقب سوء و جبران 
ناپذیر مواد مخدر و اعتیاد داشته و از ظرفیت های تمام ادارات استفاده 

بهینه داشت.
سرهنگ پورامینایی در پایان با اشاره به اینکه هدف تمام مأموریت ها و 
برنامه های سازمان نیروی انتظامی ارائه خدمات بهتر به مردم در حوزه نظم 
و امنیت است، گفت: خانواده ها باید در مبارزه با مواد مخدر و ریشه کنی 

بالی خانمانسوز اعتیاد یاریگر پلیس باشند.

کشف ۱۰ فقره انواع سرقت ها در زرند
فرمانده انتظامی زرند از کشف ۶ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی و 
عمومی و همچنین کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در اجرای طرح 

پایش پارکینگ ها در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمود خدادادنژاد گفت: با توجه به افزایش وقوع سرقت ها طرح 
کنترل پارکینگ ها و توقفگاه ها با محوریت پلیس آگاهی به مدت ۳ روز در 

این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.
او افزود: در این طرح ماموران ضمن استعالم کلیه وسایط نقلیه موجود در 
پارکینگ های عمومی و خصوصی و خیابان های سطح شهر موفق شدند ۴ 

دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف کنند.
سرهنگ خدادادنژاد بیان کرد: از این ۴ دستگاه موتورسیکلت که همگی 
در سال جاری سرقت شده بودند ۳ دستگاه دارای سابقه سرقت از زرند و 
یک دستگاه دارای سابقه سرقت از رفسنجان بودند که با هماهنگی مقام 

قضایی تحویل مالباختگان شدند.
او همچنین با اشاره به دستگیری یک سارق سابقه دار حین فروش اموال 
سارق  این  داشت:  اظهار  آگاهی  پلیس  غافلگیرانه  عملیات  در  مسروقه 
فقره  به یک  ادله موجود  با  مواجهه  از  انجام شده پس  بازجویی های  در 
سرقت منزل، ۳ فقره سرقت معابر و ۲ فقره سرقت اماکن خصوصی در این 

شهرستان اعتراف کرد.
از  پس  خصوص  این  در  کرد:  تصریح  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مراجع  به  معرفی  از  پس  سارق  و  تشکیل  پرونده ای  تحقیقات،  تکمیل 

قضایی با قرار قانونی، روانه زندان شد.

دستگیری ۹۵ متهم تحت تعقیب 

درعملیات پلیس کهنوج
تحت  نفرمتهم   ۹۵ ازدستگیری  کهنوج  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 

تعقیب طی یک ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ"حیدر احمدیوسفی"گفت:حسب دستور مقامات قضایی مبنی بر 
جلب و دستگیری متهمین تحت تعقیب این موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار قرار گرفت.
اقدامات اطالعاتی در سطح  انجام  با  انتظامی شهرستان  افزود:ماموران  او 
حوزه استحفاظی موفق شدند ۹۵ نفر متهم تحت تعقیب را شناسایی و 

آن ها را دستگیر کنند.
این مسئول انتظامی تصریح کرد:اتهام افراد دستگیر شده حمل و نگهداری 
عمومی،  نظم  در  اخالل  مزاحمت،  ایجاد  موادمخدر،  قاچاق  مخدر،  مواد 

ضرب و جرح، اتهامات مالی و عدم پرداخت دیه می باشد.
مشارکت  کرد:  اظهار  پایان  در  کهنوج  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از سرقت دارد و درصورت مشاهده 
هرگونه موارد مشکوک می توانند مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ 

به پلیس اطالع دهند.

تمام مسابقات هئیت فوتبال استان کرمان در 
بخش فوتبال و فوتسال تا اطالع ثانوی لغو شد.

عرفان امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی 
کرمان  استان  فوتبال  هیئت  عمومی  روابط  و 

های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، از لغو تمام 
رویداد های ورزشی فوتبال و فوتسال در استان 
کرمان به دنبال مشاهده ی مواردی از ابتال به 

کشور  های  استان  از  برخی  در  کرونا  ویروس 
خبر داد.

قهرمانی  ورزش  معاونت  ابالغ  پیرو  گفت:  او 
به  نظر  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  حرفه ای  و 
دست  و  ورزشکاران  سالمت  حفظ  اهمیت 
و  عالقه مندان  همچنین  و  ورزش  اندرکاران 
تماشاگران رویداد های ورزشی، اعالم می شود از 
روز دوشنبه ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ تمام مسابقات 
رده های  تمام  در  فوتسال  و  فوتبال  ورزشی 

سنی تا اطالع ثانوی لغو می شود.
تمامی  منظور،  بدین  افزود:  امیرخسروی 
مسابقات فوتبال باشگاهی در رده های مختلف 
فوتبال  سوم،  و  دوم  اول،  دسته  برتر،  لیگ 
میزبانی  به  است  قرار  که  فوتسال  و  ساحلی 
حضور  بدون  شوند،  برگزار  نیز  کرمان  استان 

تماشاگران برگزار می شود.

عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس 
به  کرد:  تصریح  کرمان  استان  فوتبال  هیات 
منظور ارتقای شرایط بهداشت فردی و عمومی 
ورزشکاران،  سالمتی  حفظ  به  ویژه  توجه  و 
براساس  تماشاگران  و  برگزاری  عوامل  داوران، 
مسابقات  تمامی  ذیصالح،  مراجع  تصمیم 
رده های  در  کشور  سراسر  باشگاهی  فوتبال 
سوم  و  دوم  اول،  دسته  برتر،  لیگ  مختلف 
اطالع  تا  فوتسال  و  ساحلی  فوتبال  فوتبال، 
خواهد  برگزار  تماشاگران  حضور  بدون  ثانوی 

شد.
و  کرمان  مس  دیدار  کرد:  بیان   امیرخسروی 
منظور حفظ سالمتی  به  نیز  البرز  گل ریحان 
برگزار  تماشاگر  بدون  تماشاگران  و  ورزشکاران 
اعالم  شد.  او افزود: تصمیمات بعدی متعاقباً 

می شود.

انتظامی"کهنوج"از  فرماندهی  سرپرست 
انواع  فقره   ۱۳۳ وکشف  سارق   ۲۴ دستگیری 
هدفمند  زنی های  گشت  نتیجه  در  سرقت 
طی  شهرستان  این  خیز  جرم  نقاط  وپوشش 

یک ماه گذشته خبر داد.
احمدیوسفی"گفت:ماموران  سرهنگ"حیدر 
گشت  انجام  با  کهنوج  شهرستان  انتظامی 

تیم های  سازی  فعال  و  هدفمند  زنی های 
حاشیه ای  و  خیز  جرم  نقاط  در  نامحسوس 
را  سارق   ۲۴ شدند  موفق  شهرستان  سطح 

دستگیر کنند.
سرقت  انواع  فقره   ۱۳۳ کشف  به  اشاره  با  او 
افزود:سرقت های کشف شده مربوط به قطعات 
و محتویات داخل خودرو، احشام، منازل، کابل 

پالک  موتورسیکلت،  خودرو،  برق،  سیم  و 
خودرو و سایر موارد دیگر بوده اند که به سبب 
عدم تجهیز به امکانات بازدارنده و ایمنی مورد 

سرقت واقع شده اند.
بازرسی  در  کرد:  سرهنگ"احمدیوسفی"بیان 
مقدار  نیز  شده  دستگیر  سارقان  مخفیگاه  از 
تحویل  و  کشف  مسروقه  اموال  توجهی  قابل 

مالباختگان شد.
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
وظیفه  به  بنا  پلیس  گفت:  پایان  در  کهنوج 
ذاتی در راستای پیگشیری و کشف جرائم به 
طور شبانه روزی تالش می کند، اما در این بین 
از  بیشتر  مراقبت  با  نیز  است شهروندان  الزم 

اموال شخصی خود یاریگر پلیس باشند.

لغو مسابقات فوتسال و فوتبال در استان کرمان

دستگیری ۲۴ سارق و کشف ۱۳۳ فقره سرقت درعملیات های پلیس کهنوج

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف انواع وسایل 
الکترونیکی، بهداشتی و خوراکی قاچاق به ارزش یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان سیرجان 

خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان ، سردار عبدالرضا ناظری 

انتظامی استان کرمان  گفت: ماموران اداره  فرمانده 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان سیرجان هنگام 
یک  شهری  درون  بلوار های  از  یکی  در  زنی  گشت 
دستگاه کامیونت حامل بار کاه را برای بررسی متوقف 

کردند.
بر  مبنی  بارنامه ای  کامیونت  این  راننده  افزود:  او 

حمل مکمل غذایی دام و طیور از نوع کاه به ماموران 
ارائه داد، اما در ادامه ماموران با بررسی بار کاه این 
کامیونت با اقالم دیگری مواجه شدند که زیر این بار 
پنهان سازی شده بود. سردار ناظری بیان کرد: از این 
کامیونت ۵ هزار و ۱۱۰ عدد المپ، بیش از ۲ هزار 
و ۴۰۰ قطعه صابون، ۸۴ قوطی زیتون و ۴۸۰ قوطی 

نوشابه انرژی زا کشف شد.
نظر  برابر  اینکه  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
 ۵۰۰ و  میلیارد  یک  اقالم  این  ارزش  کارشناسان 
میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این 
راستا یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل 

مرجع قضائی شد.

دو  دسته  لیگ  های  رقابت  بیستم  هفته  در 
فوتبال کشور، تیم مس شهربابک با سه گل تیم 
شهرداری بم دیگر نماینده استان کرمان را مغلوب 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  کرد.به 

خبرنگاران جوان از کرمان، در چارچوب رقابت های 
از  و  کشور  فوتبال  دو  دسته  لیگ  بیستم  هفته 
گروه دو این رقابت ها، تیم صنعت مس شهربابک 
تیم  میزبان  شهربابک  مس  شهدای  ورزشگاه  در 

شهرداری بم بود.
مس  نفع  به  صفر  بر  سه  نتیجه  با  دیدار  این 
شهربابک پایان یافت. سه گل این مسابقه با دبل 
علیرضا، ولی زاده و تک گل اکبر کربالیی به ثمر 

رسید. مس شهربابک با این پیروزی ۲۷ امتیازی 
شد و در رده چهارم جدول رده بندی گروه دو لیگ 
دسته دو فوتبال کشور ایستاد و شهرداری بم نیز 

با ۲۶ امتیاز در رده ششم جای گرفت.

کشف کاالی قاچاق یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی از زیر بار کاه

مس شهربابک برنده دربی استان شد

خبر
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گزارش و عکس:
 سعید احمدی

گزارش »کرمان امروز« از اولین نمایشگاه فصلی گروهی هنرمندان تجسمی در نگارخانه ارغوان:

مامنی جدید برای هنرمندان

اولین نمایشگاه فصلی گروهی با عنوان » نوروزانه« از 3 
اسفند تا پایان هفته جاری 8 اسفندماه در مکان نگارخانه 
ارغوان کرمان در حال برگزاری است. نمایشگاهی که در آن 
در  کرمانی  جوان  هنرمندان  و  اساتید  از  شماری  از  آثاری 
نقاشی  نقاشی،  همچون  تجسمی  هنر  مختلف  های  رشته 
گذاشته  نمایش  به  تذهیب  و  عکس  خوشنویسی،  خط، 
و  ارغوان  نگارخانه  مدیر  مودب  حسین  محمد  است.  شده 
نمایشگاه  این  جزئیات  پیرامون  فصلی  نمایشگاه  این  مدیر 
طریق  از  که  گروهی  نمایشگاه  این  گفت:  امروز  کرمان  به 
اولین  است  کرده  انتخاب  را  خود  آثار  فراخوان  ارسال 
نمایشگاه فصلی است که با این شیوه در استان کرمان در 
 40 از  بیش  آثار  گفت:  ادامه  در  وی  است.  برگزاری  حال 
هنرمند که شامل 110 تابلو است در این نمایشگاه موجود 
بوشهر و سایر  استان  از  این هنرمندان  از  نفر  است. شش 

افراد شرکت کننده کرمانی هستند.  مدیر این گالری ادامه 
داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه همانگونه که در گفت و 
گوی قبلی با »کرمان امروز« عنوان کردم )گزارش غوغای 
پریشانی چاپ شده در تاریخ یکشنبه 20 بهمن ماه و شماره 
و هدیه  بازدید، خرید  فرهنگ  ترویج  امروز(  3152 کرمان 
آثار هنری به منظور حمایت از هنرمندان و افزایش انگیزه 
آن ها و همچنین افزایش سواد هنری مخاطبان در زمینه 
فرهنگ  بخش  مهمترین  که  هنر  است.  تجسمی  هنرهای 
و فرهنگ که بدون شک روح و اصل و اساس یک جامعه 
این  برگزاری  دوره  اولین  اینکه  وجود  با  است. خوشبختانه 
به  موفق  هنرمندان  از  ای  عده  و  است  فصلی  نمایشگاه 
مشاهده فراخوان و شرکت در این نمایشگاه نشدند، سطح 
نمایشگاه بسیار خوب است. از نکات مثبت این نمایشگاه که 
است حضور هنرمندان  بوده  نیز  ما  اهداف  جزو مهمترین  
جوان و بسیار خوب است. جوانانی که بیشتر آن ها تجربه 
اولین نمایشگاه خود را سپری می کنند و با این حال بسیار 
بدون شک  که  ای  گونه  به  اند.  ظاهر شده  انتظار  از  فراتر 
بسیاری از اساتید هنرهای تجسمی را نسبت به وضعیت هنر 

استان بسیار خوش بین می کند. عالوه بر جوان ها آثاری 
از برخی اساتید کرمانی از جمله استاد جمال الدین مودب، 
نیز  مودب  حسین  محمد  و  عطائی  خانم  رشیدی،  علیرضا 
وجود دارد.  مودب گفت: استقبال از این نمایشگاه در این 
دو روز بسیار خوب بوده است و همه بازدیدکنندگان نیز با 
تحسین و رضایت شاهد آثار بودند. استقبالی که ما را بسیار 
دلگرم کرده است و از همین رو به احتمال بسیار زیاد 2 تا 
3 روز ممکن است زمان نمایشگاه تمدید شود. قیمت آثار 
از 250 هزار تومان تا 7 میلیون تومان است که البته بیشتر 
این  از  بازدید  است.  تومان  میلیون  یک  زیر  قیمتشان  آثار 
نمایشگاه نیز همچون تمامی گالری های کشور رایگان است 
و مخاطبان به راحتی می توانند با ساعت ها حضور در این 

مکان از این فضا لذت ببرند.
موجود  آثاری  نمایشگاه  این  در  اکنون  که  افرادی  اسامی 

دارند از این قرار است:
1. جمال الدین مودب
2. محمدحسین مودب

3. علی ارجمندی

4. حسین شهدادی
5. علیرضا رشیدی

۶. فاطمه گنج کریمی
7. آزاده عطایی

8. مصطفی عزیزاللهی
۹. علی آقا بابایی

10. مهدی شهیدی
11. ناصر شجاعی

12. مینو فروتن ) بوشهر (
13. نادیا مولوی ) بوشهر (

14. سمیرا آذرخشی ) بوشهر ( 
15 . سحر دانایی ) بوشهر (

1۶. گراناز نخعی 
17. مهدیه شهید زاده

18. حسین ملکی
1۹. سارا ساالری

20. شیرین فالحت نژاد
21. زینب شیروانی

22. ماندانا ارجمندی
23. مهرزاد غیبی
24. سپیده توکلی

25. اکرم زند رحیمی
2۶. حمیدرضا کاشانی

27. مینا مطهری
28. الهه بهزادی

2۹. سلما دهقانی
30. آرام غیاثی

31. میترا زنده دل مقدم
32. الهه شعبانی

33. آیلین جعفر زاده
الزم به ذکر است ساعت بازدید از این نمایشگاه هر عصر 
شماره  کوچه  در  ارغوان  نگارخانه  است.   1۹:30 تا   1۶:30
است  واقع شده  تهران(  )جاده  اهلل صدوقی  آیت  بولوار   10
بهترین و  از جمله  از لحاظ مکان، فضا و شیوه مدیریت  و 

زیباترین گالری های شهر کرمان به شمار می آید.

براساس مشاهدات نام نامناسب یک بیماری می تواند باعث 
برانگیختگی جوامع مذهبی، قومی، کشتار غیرضروری حیوانات 

یا منابع غذایی آنها شود.
پس از شیوع ویروس کرونا در دسامبر سال 201۹ در شهر 
یا  خود  جدید  علمی  نام  با  اینک  ویروس  این  چین،  ووهان 

Covid1۹ شناخته می شود.
 Covid1۹ "اکسپرس"،  از  نقل  به  ایران  عصر  گزارش  به 
"کرونا  التین  کلمات  مخفف  از  و  نیست  شکیلی  چندان  نام 

ویروس"، "بیماری" و "201۹"  گرفته شده است.
چرا به آن "کرونا" می گویند؟ کرونا به چه معنی است؟

به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها )CDC( در 
آمریکا ویروس های کرونا مجموعه ای از ویروس ها هستند که 

باعث ایجاد عالئمی مانند آنفلوآنزا در بدن انسان می شوند.
آب ریزش بینی، سرفه، گلو درد، تب و التهاب ریه از عالئم این 

ویروس ها در بدن انسان است.
ویروس کرونا نام خود را از کلمه "کرون" به معنای تاج در 

التین گرفته است.
این ویروس به دلیل داشتن زائده های برجسته و تاج شکل در 

سطح خود به این نام معروف شد.
بهداشت  سازمان  مدیرکل  گابریاسوس"  آدانوم  "تدروس   
جهانی در باره انتخاب نام Covid1۹ گفت: مجبور به انتخاب 
نامی بودیم که به مناطق جغرافیایی، حیوانات، مسایل منحصر 

به فرد و گروه هایی از مردم مرتبط نباشد.
این ویروس اندکی بعد جهش یافت و با نام "کرونای جدید" یا 
اسامی علمی nCoV-201۹ یا SARS-CoV-2 شناخته 

شد.
نشریه  با  مصاحبه  در  جهانی  بهداشت  سازمان  سخنگوی 
ویروس  هم خانواده  و  خواهر  کرونا  ویروس  گفت:  "ساینس" 
برای  سارس  نام  از  استفاده  اما  می شود  محسوب  "سارس" 
بیماری جدید باعث ایجاد ترس و نگرانی بیشتر می شود. این 
این  با  نام می تواند روی جمعیت آسیایی که در سال 2003 
در  دلیل  همین  به  بگذارد.  منفی  تاثیر  مواجه شدند  بیماری 
روابط معمول WHO از نام رسمی COVID1۹ برای این 

بیماری استفاده خواهیم کرد.
با این وجود همین نام گذاری علمی نیز برای گروهی مشکل 

آفرین شده است.
ساخت  "ویرد"،شرکت  تحلیلی  خبری-  وبسایت  گزارش  به 
شباهت  دلیل  به  قبل  هفته های  در   "AV "کووید  تجهیزات 
نام تجاری شرکتش با ویروس مرگبار جدید به مشکل خورد. 

این شرکت از زمان تغییر نام کرونا به COVID1۹ با بمباران 
تماس های عجیب مواجه شد.

 "نورم کارسون" مدیر این شرکت در این باره گفت: بخش 
"کووید" در نام این بیماری با بخشی از نام شرکت ما تشابه دارد 
و احتماال شیوع هر بیماری ویروسی در آینده برای ما نگران 

کننده خواهد بود.
ویژه  کابل های  و  دیواری  صفحات  ساخت  به  شرکت  این 
برای شرکت های تجاری می پردازد و هیچ ارتباطی به مسائل 

آزمایشگاهی و ویروسی ندارد.
داشتن  و  باشد  می تواند خطرناک  بیماری  یک  برای  بد  نام 
یک  با  است.  حیاتی  مختلف  بیماری های  برای  واضح  اسامی 
مشخص  بیماری زا  عوامل  مختلف  اشکال  درست،  نام گذاری 
می شوند و نوع قارچ، باکتری، ویروس یا انواع جهش یافته آن 

برای کارشناسان و مبتالیان ملموس خواهد شد.
آسیب های  تحقیقات،  نحوه  در  می توانند  اسامی  همچنین 
ناشی از بیماری و روند مقابله با آن تاثیرگذار باشند. نام های 

تاثیرگذار به دانشمندان، مقامات بهداشتی و مردم برای پیگیری 
بهتر بیماری و شناخت عوامل آن کمک می کند.

از  مجموعه ای  جهانی  بهداشت  سازمان   2015 سال  در 
دستورالعمل ها را برای نام گذاری بیماری ها منتشر کرد.

این  وقت  سالمت  و  امنیت  کل  مدیر  دستیار  "کیجی فودا" 
سازمان در بیانیه ای اعالم کرد: شاید این مسئله برای عده ای 
بی اهمیت باشد اما نام یک بیماری برای مبتالیان یا جامعه تحت 

تاثیر بسیار مهم و حیاتی است.

 وی در ادامه بیانیه افزود: براساس مشاهدات نام نامناسب 
یک بیماری می تواند باعث برانگیختگی جوامع مذهبی، قومی، 
ایجاد موانع غیرقابل توجیه در بسیاری از سفرها، مشکالت در 
تجارت و اقتصاد یا کشتار غیرضروری حیوانات و نابودی منابع 
غذایی آنها شود. تمامی این اقدامات می تواند عواقب جدی در 

زندگی و معیشت مردم ایجاد کند.
شیوع  آمریکا  در  بار  اولین  برای   1۹81 سال  در   HIV  
 Human( کلمات  مخفف  از  را  نام خود  ویروس  این  یافت. 
ایمنی  "نقص  معنای  به   )immunodeficiency virus

انسانی" گرفت.
در سال 1۹82 نیز نشریه نیویورک تایمز برای اولین بار بیماری 
ناشی از این ویروس را "ایدز" نامید. پیش از آن بیماری با نام 
 acquired immunodeficiency( یا   )AID( "اید" 
بود.  معروف  ایمنی"  نقص  "بیماری  معنای  به   )disease
 Acquired immune( انگلیسی  کلمات  مخفف  از  ایدز 
deficiency syndrome( به معنای "سندروم اکتسابی 
کمبود ایمنی" تشکیل شده و نیویورک تایمز برای اولین بار 

کلمه سندرم را به این مجموعه افزود.
در ابتدا ابتال به  HIV شرم آور محسوب می شد. ننگ از ابتال 
به این بیماری  مشکالت زیادی را در درمان بیماری شکل داد. 
بسیاری از مبتالیان در  آن دوران از درمان خود سرباز زدند و 

مشکالت بیشتری را در سطح جامعه خلق کردند.
"ربه کا سیلگمان" استاد جامعه شناسی دانشگاه "نورت وسترن" 
در شیکاگوی آمریکا در این باره گفت: اسامی بیماری هایی که 
مردم   بر  ناخوشایندی  تاثیر  دارد  ارتباط  شهرها  و  اماکن  به 
در  رودخانه  یک  نام  "ابوال"  مثال  برای  می گذارد.  نواحی  آن 
به شمار می آید.  ویروس  این  اولیه ظهور  و محل  است  کنگو 
بیماری های "الیم و کانکتی کات" نیز نام خود را از دو شهر در 
آمریکا گرفته اند. تب"زیکا" هم برای اولین بار در سال 1۹47 

در جنگلی به همین نام در اوگاندا ظهور کرد.
 برخی از اسامی نیز گمراه کننده هستند. برای مثال شیوع 
جمع آوری  باعث   200۹ سال  در  خوکی  آنفلوآنزای  ویروس 
خوک ها برای ممانعت از انتشار آلودگی بیشتر در سراسر جهان 
شد. در همان زمان دولت مصر دستور کشتار تمام خوک ها در 

این کشور را صادر کرد.
با این وجود مدارک موثقی در باره نحوه انتقال بیماری از این 
این حیوانات به دست نیامد. به همین دلیل کارشناسان جهانی 
پروتئین های  به شکل  با توجه  را   H1N1 نام از  مدتی  پس 

موجود در سطح ویروس برای آن انتخاب کردند.

چگونگی نام گذاری ویروس  ها؛ 

از ایدز تا کرونا


