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در ایام قرنطینه

گزارش »کرمان امروز« از لزوم بسیج مردم و مسئوالن
 برای مقابله با کرونا ویروس در استان کرمان

و گذر از   هفته ای که بحرانی نامیده شده است:
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گویند؛ این هفته، هفته سختی است و پیک اصلی ابتال به  کرمان می  که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی  آنگونه 
گر چه پیک اصلی بیماری در  کید دارند و می گویند؛ ا کرونا در این هفته خواهد بود. البته مسئوالن بر  ذکر یک نکته تا
روزهای آتی است اما این دلیل بر وحشت نیست و قرار نیست اتفاقات حادی را شاهد باشیم، زیرا با هوشمندی، 
رعایت و همت مردم نجیب استان و همه دست اندرکاران عرصه بهداشت و همچنین با همکاری مدیران استان 
این هفته بحرانی را با کمترین تلفات پشت سر خواهیم گذاشت و این جنگ سالمت به پایان خواهد رسید و....
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فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

گروه مشاورین امالک

نشانی: شهرک باهنر-خیابان بهارستان-نبش پارک ظفر

تلفن: 32459309 - همراه: 09134930883

خرید، فروش
 رهن و اجاره مسکن

خرید و فروش ویال در نقاط 
خوش آب و هوای کرمان

یک شرکت معتبر تولید کننده
 تابلوهای برق صنعتی در کرمان 

به یک نفر مهندس برق آقا )گرایش  قدرت(
با دو سال سابقه کار در زمینه مدیریت تولید 

تابلوهای برق با حقوق مکفی نیازمند است.
از واجدین شرایط تقاضا می شود رزومه کاری خود 

را به شماره واتس آپ 09132404702 و ایمیل 
Kermanvoltag@gmail.com ارسال نمایند.

استخدام 

گروه صنعتی جوپار استخدام می نماید:
لیسانس حسابدار خانم              لیسانس شیمی خانم
بازاریاب خانم و اقا باحقوق ثابت،بیمه و پورسانت عالی

پاساژ میالد،ساختمان اداری،طبقه3،واحد601
09909719390 -32473647

آگهی استخدام

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای 
زندگی

مشاور استاندار کرمان گفت: طبق نظر استاندار کرمان در ساعات 
کاری ادارات استان فعاًل تغییری ایجاد نشده و کارمندان طبق روال 
سابق باید در محیط کار خود حضور پیدا کنند. عباس تقی زاده در 
با کاهش ساعات ادارات استان  ارتباط  گفتگو با خبرنگار مهر، در 

کرمان بیان کرد: با توجه به تصمیم وزیر بهداشت در جلسه ستاد 
این  اداری  ساعات  کاهش  بحث  و  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی 
نظر  طبق  و  واگذار شده  کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  به  موضوع 
هر  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعالم  با  و  محلی  مقامات  و  استانداران 

استان انجام می شود. مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط 
کاهش  بر  مبنی  شهروندان  مکرر  تقاضای  پی  در  گفت:  عمومی 
ساعات اداری قرار است صبح فردا در این زمینه مجدداً با استاندار 

دیدار و گفتگو داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: 
هر روزه کلیه مراکز اقامتی استان کرمان ضدعفونی می شوند و تمهیدات 
الزم برای اقامت گردشگران و مسافران در این مراکز اندیشیده شده است.

»فریدن فعالی« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت هتل های استان 
کرمان اظهار کرد: با توجه به اینکه کرمان جزو استان های سفید به لحاظ 
شیوع بیماری کرونا است، در حال حاضر هیچ ممنوعیتی برای پذیرش و 

اقامت گردشگران و مسافران و رزرو هتل های کرمان وجود ندارد.
وی افزود: هر روزه کلیه مراکز اقامتی استان کرمان ضدعفونی می شوند و 
تمهیدات الزم برای اقامت گردشگران و مسافران در این مراکز اندیشیده 

شده است. فعالی درباره تدابیر اندیشیده شده درباره احتمال ورود مسافر 
با همکاری  اقامتی استان کرمان بیان کرد:  ناقل ویروس کرونا به مراکز 
دانشگاه علوم پزشکی اطالع رسانی آموزشی برای مدیران و پرسنل مراکز 
اقامتی برگزار می شود تا افرادی که در این مراکز فعال هستند با عالئم 
اولیه بیماری کرونا آشنا شده و نکات بهداشتی و مسائلی که الزاما باید 

رعایت شود را آموزش ببینند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: در تالش هستیم اکیپ هایی 
در مراکز اقامتی که مسافران زیادی داشته و پرتردد هستند مستقر شود 
تا قبل از ورود به مراکز، تست بیماری کرونا از آنها گرفته شود که البته 

بهتر است این کار در مبادی ورودی مثل فرودگاه، ایستگاه قطار و ایستگاه 
های پلیس راه در ورودی شهرها گرفته و توسط کارکنان دانشگاه علوم 

پزشکی کنترل شود.
وی افزود: باید شرایطی ایجاد شود که قبل از پذیرش در مراکز اقامتی، 
اطالع  درمانی  مراکز  به  مورد مشکوک  و  گرفته  مسافران  از  اولیه  تست 

داده شود.
وزارت  های  بخشنامه  و  دستورالعمل  طبق  ما  کرد:  تصریح  فعالی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عمل می کنیم تا از شیوع 

کروناویروس در مراکز اقامتی استان کرمان جلوگیری بشود.

مشاور استاندار کرمان:            ساعات اداری کرمان کاهش نمی یابد

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:

پذیرش مسافران در کرمان بدون محدودیت

خبر
تخلیه دو میلیون متر مکعب

 از حجم ذخیره سد بافت

مدیر آب منطقه ای استان کرمان گفت: دستور تخلیه بخشی از ذخیره 
بارندگی های  برای  بافت  سد مخزنی۴۰ میلیون متر مکعبی شهرستان 

اخیر ، صادر می شود.
رشیدی مدیر آب منطقه ای استان کرمان در پاسخ به پیگیری خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، در خصوص علت تخلیه آب از 
سد گفت: اکنون ذخیره چهار سد مخزنی استان کرمان، ۸۰ درصد است 
که کمترین حجم به سد تنگوئیه سیرجان و بیشترین حجم مربوط به 

سد مخزنی بافت اختصاص دارد.
رشیدی افزود: سد مخزنی شهرستان بافت، ۴۰ میلیون متر مکعب حجم 
ذخیره دارد و اکنون ۳۷ تا ۳۸ میلیون مترمکعب حجم آن تکمیل شده 

است.
تخلیه  دستور  است  قرار  اسفندماه   ۱۲ مورخ  دوشنبه  روز  کرد:  بیان  او 

صادر و این موضوع یک روز قبل هم به مردم اطالع رسانی خواهد شد.
حجم  از  بخشی  تخلیه  برای  گیری  تصمیم  علت  کرد:  تصریح  رشیدی 
برای  که  است  سد  ذخیره  حجم  درصد   ۹۶ شدن  تکمیل  سد  ذخیره 
اتفاق  این  رو  پیش  در  بارندگی های  از  ناشی  ورودی های  از  پیشگیری 

افتاده است.
برخی  تخلیه  بر  گیری  گفت:تصمیم  کرمان  استان  منطقه ای  آب  مدیر 
از حجم سد های استان در شورایی به عنوان ستاد مدیریت بحران برای 
کنترل سد ها به منظور پیشگیری از حوادث انجام می شود و این موضوع 

هر دو هفته ای یکبار در استان بررسی می شود.
او بیان کرد: در خصوص سد مخزنی شهرستان بافت، تصمیم گیری شده 
است که دو میلیون متر مکعب از آب ذخیره شده کاهش یابد و حجم 

فعلی که ۳۷ میلیون متر مکعب است به ۳۵ میلیون مترمکب برسد.
تنها  و  نمی گیرد  صورت  دریچه ها  از  تخلیه  اکنون  کرد:  اظهار  رشیدی 
شیر های تخلیه برای رسوبگیری اکنون بازگشایی شده است و برای تخلیه 

از دریچه ها حتما اطالع رسانی خواهد شد.
بافت در سال ۱۳۸۲ در منطقه  عملیات اجرایی سد مخزنی شهرستان 
آسیاب جفته شروع و هدف از ساخت این سد، مهار و کنترل سیالب های 

منطقه بود.

کمبود نیرو و امکانات 
در دامپزشکی استان کرمان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: در استان کرمان 
در  برای خدمات رسانی  کافی  نقلیه  و وسایل  امکانات  و  نیرو  با کمبود 

مناطق دور افتاده مواجه هستیم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، صدیقه 
بیان  در  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  اداره  معاون سالمت  نیا  کاظمی 
مشکالت و چالش های اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: وسعت 
و پراکندگی شهرستان های استان و دشواری خدمات رسانی دامپزشکی، 
بیماری های  از  بسیاری  زمینه شیوع  بودن  مساعد  و  هوایی  و  آب  تنوع 
با استان های مرزی و تردد دام غیر مجاز و دشواری  دامی، هم جواری 
از  استان  در  نوپدید  بیماری های  ورود  خطر  وجود  و  بیماری ها  کنترل 
با  دائم  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  اداره  که  است  چالش هایی  جمله 

آن ها روبه روست.
کاظمی نیا افزود: تردد دام عشایر در سطح استان و از سایر استان های 
با  گشته  سبب  آن ها  طریق  از  بیماری ها  انتقال  احتمال  و  همجوار 
موضوعات متنوعی در زمینه مبارزه و کنترل بیماری های دامی و واگیردار 

در استان روبرو باشیم.
او گفت: عدم اشراف کامل مسئوالن در خصوص سخت بودن دشواری های 
این حرفه به عنوان یکی از مشاغل سخت در حفظ بهداشت عمومی از 

دیگر موضوعاتی است که جای روشنگری دارد.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمان با اعالم اینکه در استان 
خدمات  جهت  کافی  نقلیه  وسایل  و  امکانات  و  نیرو  کمبود  با  کرمان 
اعتبارات  و  نیرو  کمبود  افزود:  مواجهیم،  افتاده  دور  مناطق  در  رسانی 
از چالش های مهم پیشروی دامپزشکی استان است که کمک های مالی 
و حمایتی مسئولین سازمان و استان در رفع این چالش ها حائز اهمیت 

فراوان است.
کاظمی نیا با اعالم اینکه از ابتدای سال جاری، بیش از پنج میلیون و شش 
صد هزار راس دام سبک و سنگین در استان علیه بیماری های مختلف 
واکسینه شده اند، افزود: سنتی بودن سیستم های پرورش دام و طیور در 
سطح استان، دشواری کنترل بیماری و رعایت اصول بهداشتی در سطح 
واحد های معیوب سنتی، اطالعات ناکافی دامداران از سیستم های نوین 
بهداشتی و دامپزشکی و عدم همکاری کافی آن ها با دامپزشکی از جمله 

معضالت دامپزشکی است.
او اظهار کرد: وقوع خشکسالی های متعدد و تغییرات اقلیمی سبب افت 
ذخایر تغذیه ای دام و در نتیجه کاهش ایمنی و شیوع بیماری های استان 

می گردد.
طریق  از  دامپزشکی  گفت:  دامپزشکی  وظایف  تکمیل  در  نیا  کاظمی 
و  توزیع  تولید،  بندی،  بسته  مراکز  کشتارگاهها،  بر  بهداشتی  نظارت 
عرضه فراورده های خام دامی و نظارت در مورد ساخت، ورود، صدور و 
فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیک دامپزشکی و همچنین 
داروخانه های  و  آزمایشگاه ها  کوبی،  مایه  درمانی،  مراکز  کلیه  بر  نظارت 
با  با این حال  ارتقاء سطح بهداشت عمومی می گردد،  دامپزشکی سبب 
دست  دور  شهرستان های  برخی  در  خصوصی  بخش  دامپزشک  کمبود 

روبرو هستیم که اجرای این وظایف را دشوار کرده است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمان در بیان انتظارات اداره 
با  نقش  و  وظایف  شناخت  داشت:  اعالم  کرمان  استان  دامپزشکی  کل 
این  دشواری های  نیز  و  اقتصاد  و  بهداشت  عرصه  در  این حرفه  اهمیت 
حرفه از سوی مسوولین به عنوان یکی از مشاغل سخت، شرکت مسئولین 
انگیزه  افزایش  جهت  در  دامپزشکی  اجتماعات  و  نشست ها  در  استان 
زمینه های  توسعه  و  اندازی  راه  جهت  در  مالی  حمایت های  همکاران، 
خدمات رسانی و همکاری موثر کلیه دستگاه های زیربط از جمله انتظارات 

اداره کل دامپزشکی استان کرمان از مسئولین است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کارشناسان رسمی دادگستری 
باید دقیق، علمی و کامل نظر داده و هیچ موردی را مکتوم نگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یداهلل موحد در آئین تحلیف کارشناسان رسمی 
با وجود ظلم هیچ  که  این مطلب  بر  تاکید  با  کرمان  استان  دادگستری 
جامعه ای بقا نخواهد داشت، اظهار کرد: برای بقای جامعه، نسل، کشور و 
دین خود نیاز به عدالت داریم و عدالت در جامعه مانند هوا است که اگر 

نباشد حیات انسان ها سلب می شود.
وی با اشاره به اینکه عدالت و امنیت مهمترین مطالبه مردم از حکومت ها 
کند،  تأمین  را  امنیت  و  عدالت  بتواند  کشوری  اگر  کرد:  تصریح  است، 
بر  انجام داده است زیرا در دنیا اصل  را به خوبی  مهمترین وظیفه خود 
این است که اقتصاد و معیشت را دولتها سیاست گذاری کرده و مردم اداره 
می کنند اما عدالت و امنیت وظیفه ذاتی و اساسی حکومت است و البته 

مردم دراین مؤلفه ها نیز نقش اساسی بر عهده دارند.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به این مطلب که عدالت قضائی دو 

وجه موضوع و حکم دارد، گفت: تشخیص، تبیین و تحلیل موضوع بر عهده 
کارشناسان است و تشخیص حکم و انطباق آن با موضوعی که کارشناسان 

رسمی دادگستری آن را کارشناسی کرده اند، بر عهده قاضی است.
موحد با تاکید بر این مطلب که از آنجا که عدالت امری مقدس و مهم است 
باید برای آن سوگند یاد کرد، گفت: یکسری مشاغل، مقدس و برای جامعه 

حیاتی هستند و برای آنها باید سوگند یاد کرد.
وی با اشاره به اینکه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری خطیر، سنگین، 
مهم و حیاتی است، تاکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری باید همواره 
خداوند متعال را در تمامی اقدامات خود شاهد و ناظر بدانند زیرا انسان 
وقتی آن قدرت الیزال را حاضر و ناظر بداند به درستی و راستی کار خود را 

انجام داده و از هر نادرستی دوری می کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که کارشناسان 
رسمی دادگستری باید دقیق، علمی و کامل نظر داده و هیچ موردی را 
مکتوم نگذارند، اظهار کرد: کارشناسان رسمی دادگستری باید امانت دار و 

حافظ اسرار مردم باشند.
دادگستری  رسمی  کارشناسان  کار  ثمره  مهمترین  را  عدالت  اجرای  وی 
برشمرد و گفت: عدالت مؤلفه مهمی برای حیات جامعه است و اگر وجود 

نداشته باشد، هیچ جامعه ای نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان با انتقاد از اینکه برخی 
از افراد هنوز موضوع شیوع کرونا ویروس در جامعه را جدی نگرفته اند، 
تصریح کرد: اگر این ویروس وارد جمعیت های گسترده شود، می تواند 
جهت  در  صرفا  مراسمات  برخی  لغو  بنابراین  باشد  خطرناک  بسیار 

سالمتی مردم و جامعه بوده نه به عنوان یک محدودیت!
لغو جشن های عروسی در  از  ایسنا،  با  »زهرا موسی پور« در گفت وگو 
کرمان طبق مصوبه ستاد پیشگیری از ابتالء به کرونا ویروس در استان 
خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در مراسم  و جشن های عروسی بین 
۲۰۰ تا ۶۰۰ نفر حضور دارند،  ممکن است همه افراد حاضر در این 
مراسم، درگیر بیماری کروناویروس شوند لذا انتظار می رود مردم در 
صورت داشتن مراسم  عروسی، حداقل به مدت دو هفته مراسم  خود 

را به تعویق بیندازند.
وی با انتقاد از اینکه برخی از افراد هنوز موضوع شیوع کرونا ویروس در 
جامعه را جدی نگرفته اند، تصریح کرد: اگر این ویروس وارد جمعیت های 
گسترده شود، می تواند بسیار خطرناک باشد بنابراین لغو برخی مراسمات 
صرفا در جهت سالمتی مردم و جامعه بوده نه به عنوان یک محدودیت!

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان از کنترل ورودی های شهر 
کرمان خبر داد و اظهار کرد: ورودی های شهر کرمان کنترل خواهد شد 
و به دنبال آن هستیم که همه ورودی های استان مورد بررسی قرار گیرند 
ضمن آنکه در مبادی ورودی شهر کرمان )از مسیرهای باغین و ماهان( 

نیز ایستگاه های آموزشی برای افراد نیز دایر خواهد شد.
به  بازار و معابر عمومی شهر کرمان  با اشاره به ضدعفونی کردن  وی 
عنوان یکی دیگر از مصوبات ستاد پیشگیری از ابتالء به کرونا ویروس 
در استان عنوان کرد: با توجه به اینکه با کمبود مواد ضدعفونی مواجه 

بودیم، با مساعدت و پیگیری های استاندار کرمان و وزارت بهداشت، 
این مواد به مقدار قابل توجهی در اختیار دستگاه های استان قرار خواهد 

گرفت.
موسی پور با اشاره به اینکه سعی کردیم برای مصونیت و پیشگیری از 
ابتالی افراد جامعه به کرونا ویروس، مصوباتی برای همه بخش ها داشته 
باشیم، تصریح کرد: در فرودگاه  و راه آهن کرمان تجهیزاتی به منظور 
اندازه گیری دمای بدن مسافران ورودی به استان در نظر گرفته شده 
بازی کودکان  پارک ها و وسایل  آنکه در حوزه پاک سازی  است ضمن 
نیز با محوریت شهرداری کرمان اقدامات مناسبی صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد پیشگیری از ابتالء به کرونا ویروس 
در استان از )شنبه( به صورت جدی دنبال می شود اظهار کرد: معتقدیم 
در راستای کنترل و پیشگیری از ابتالء به کرونا ویروس، هیچ اقدامی 
باالتر از خود مراقبتی افراد نیست و در این راستا باید همه افراد خانواده 
بهداشت فردی را رعایت کنند ضمن آنکه از انتشار شایعات در فضای 

مجازی نیز جدا خودداری کنند.
با  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
بهداشت فردی، جامعه ای ایمن خواهیم داشت، در ادامه به موضوع رژیم 
های غذایی این دوران نیز اشاره کرد و گفت: مصرف سوپ، سبزیجات 
تازه، ویتامین ها و خودداری از خوردن خوراکی های حساسیت زا در این 
مدت یکی از موارد بسیار مهم در رژیم غذایی افراد است ضمن آنکه 
توصیه می شود مردم از پخت کامل غذاها اطمینان داشته به هیچ عنوان 

از غذاهای بیرون استفاده نکنند.
وی با اشاره به تعطیلی های صورت گرفته از سوی دولت در این ایام 
نیز گفت: انتظار می رود مردم در این ایام کمتر در مکان های عمومی 

که  می کنند  تصور  افراد  برخی  متاسفانه  کنند.  پیدا  بازارها حضور  و 
باید از این فرصت تعطیلی برای خریدهای خودشان استفاده کنند این 
در حالی است که هدف دولت از تعطیلی این بوده که مردم در خانه 

هایشان بمانند.
موسی پور با تاکید برآنکه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به معنای ماندن 
در خانه است نه رفتن به سفر، تصریح کرد: اگر مردم بهداشت فردی را 
رعایت نکنند همه تالش های دستگاه های ذی ربط بی فایده خواهد بود.

وی برلزوم لغو سفرهای غیر ضروری تاکید کرد و ادامه داد: در این هفته 
بهتر است که نمازهای جماعت تعطیل شود اما اگر کسی قصد شرکت 
در نماز جماعتی را داشته باشد، توصیه می شود حتما از مهر و سجاده 

شخصی خود استفاده کند.
با بیان این مطلب که  مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان 
ما به دنبال سالمت مردم هستیم، عنوان کرد: همه دستگاه ها پای کار 
آمده اند اما حرف اصلی را در حوزه سالمت مردم می زنند. خوشبختانه 
حدود ۵۰ درصد مردم کرمان به هشدارها و توصیه ها توجه کرده اند و 
خودشان را در خانه ها قرنطینه کرده و فقط برای انجام کارهای ضروری 

از خانه بیرون می آیند که این اقدام بسیار مفید است.
موسی پور درباره مصوبه مرخصی دستگاه های اجرایی استان به افراد 
)افرادی که  نیز گفت: گروه های پرخطر  داری بیماری های زمینه ای 
معتبر  پزشک  ارایه گواهی  با  زمینه ای خاصی هستند(  بیماری  دارای 
به دستگاه مربوطه شان می توانند از یکسری مزایا همچون دور کاری یا 
کاهش ساعات کاری و ... برخورددار شوند که امروز این موضوع نیز در 
ستاد پیشگیری از ابتالی به کرونا به دستگاه های اجرایی اعالم و ابالغ 

خواهد شد.

رئیس کل دادگستری کرمان:

کارشناسان رسمی دادگستری باید دقیق، علمی و کامل نظر دهند

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان:     ورودی های شهر کرمان کنترل می شود

مراکز درمانی موسسه خیریه کوثر مشیز در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود ، از طریق آزمون 
کتبی و مصاحبه علمی از بین واجدین شرایط در رشته های زیر ، اقدام به جذب نیرو نماید .

لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ لغایت روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ از 
ساعت ۸ صبح الی ۱۴  با به همراه داشتن مدارک زیر به آدرس :  کرمان- بلوار جهاد- نبش جهاد۳-جنب عینک 

فارابی - طبقه دوم)کارگزینی( مراجعه نمایند . 
مدارک مورد نیاز :

شش قطعه عکس ۴*۳ ، تصویر کلیه صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، رزومه 
کاری ، ارائه مدرک معتبر مبنی بر دارا بودن ۲ سال سابقه کاری مرتبط .

دعوت به همکاری تامین نیروی انسانی موسسه خیریه کوثر مشیز در کرمان 
 طرهه  اخ ، مهورد نرهاخ یهود انسهانی نرهری  تهامر  بهرا  دارد نظهر موسسه  یررهه  کهومر م هرز درمراکز درمانی 

 ، اقدام ب  جذب نرری نماهد . یاجده  شراهط در رشت  ها  خهرعلمی اخ بر   مصاحب  ی کتبی آخمون

 

 رشت  ها  تحصرلی ردهف
 مورد نراخ

 توضرحات حداقل مدرک تحصرلی جنسرت

  ماهانشهر جهت اشتغال در درمانگاه  پرستار  کارشناسی خن  پرستار 1
   

 24/12/1398مههور   شههنب  لغاهههت ریخ 12/12/1398مههور   شههنب ریخ دی جهههت مبههت نههام اخ تواننههد مههی متقاضههران لههذا 
 جنهه -3جهههاد نههب  -جهههاد بلههوار -کرمههان  آدرس : بهه  مههدارک خهههر داشههت  همههراه بهه  بهها  14 الههی صههب  8 سههاعت اخ

 مراجع  نماهند .  (کارگزهنی)دیم طبق  - فارابی عرنک

 مدارک مورد نراخ :

تحصههرلی ،  مههدرک آیههره  ملههی ، تصههوهر کههارت شناسههنام  ، تصههوهر صههاحات کلرهه  ، تصههوهر 3*4شهه  قهعهه  ع هه  
 مرتبط . کار  سابق  سال 2 بودن دارا بر مبنی معتبر مدرک ارائ  ، کار  رخیم 

 

نوشته شوود دوووب  وه اریوارم نوایرو نروسوم انووان  یوسووه  رسیوه  5در 5/7صفحه اول سایز در )لطفا 
اوزار نویوان در  400 وه یللو   یطلو   واچ پواو شوود 11در  5/15و صوفحه دو  سوایز کوثس یشرز در کسیان 

نووهه  وه وااول روا وو ورووی  ایوو یوسووه ارسوال  15پواو روسدد و اولا    4/12/98شنله  یکناریخ 
  ا نشیس(رسدد 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

تصفیه 
در روی میز کار من دستگاهی است که به طور طبیعی آب 
را مرحله به مرحله صاف می کند و از سه قسمت تشکیل 
شده است که در قسمت اول آب کدر و پر از مواد زاید از 
صافی سخت عبور می کند تا از نفوذ همه موادی که آن 
آب را کدر کرده است جلوگیری شود و در مرحله بعد 
به داخل استوانه ای که قسمت اعظم اول آن زغال است و 
پس از آن در طبقه های زیرین با سنگهایی از جنس های 
مختلف می گذرد و در پایان مرحله پاکیزه شدن از کاغذ 
صافی هم می گذرد و پس از آن آنچه از کاغذ صافی به 
داخل مکعبی شیشه ای دور آن جمع می شود آبی تمیز 
و قابل خوردن است. امروز چند بار کار دستگاه را مرور 
کردم و در آخر پس از مقایسه مراحل مختلف تصفیه آب 

با خود گفتم ای کاش ماهم...!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

آفتاب زندگی
تردید  و  ریزم  می  تو  پای  به  را  زندگی 
زنده  برای  ای  بهانه  هنوز  که  ندارم 
که  مهربان  ای  آوردنم.  دوام  و  ماندن 
آمده  درد  تا  خنده  از  ام  شانه  به  شانه 
تلخ  تا طعم  ای  نشسته  روبه رویم  و  ای 

تنهایی در جمجمه ام نپیچد و زخم های کهنه در اندیشه 
و  هستی  آوردن  دوام  برای  خوبی  دلیل  نکنند  سرباز  ام 
من سال هاست که با تو اشک را به فراموشی سپرده ام. 
شاهد  تا  کنم  می  واریز  چندان  دو  را  لبخندهایت  حق 
ایستادگی ات در مقام زندگی باشم. محبت واقعی یعنی 
برای همدیگر زندگی کرده و لبخند را از یکدیگر دریغ 
نکنیم و از نگاه یکدیگر زندگی را، آفتاب را و محبت را 
صید کنید و غرق شدن در نگاه یکدیگر زیباترین بخش 
چه  و  دارد  ادامه  ما  برای  همچنان  که  است  زندگی  از 
از نگاهت خلق شدم.  بسا در آخرین نفس هایم دوباره 
تنهاترین آدم دنیا هم که باشم فقط دست در دست خیال 
وجودم  در  زندگی  اشتیاق  تا  زنم  می  ورق  را  روز  تو، 
اینکه  به  دهم  می  نبودنت حق  به  گاهی  نشود.  خاموش 
از دردهایم فاصله می گیری. نمی خواهم که در جهان 
در  نیستم. سوختن  محبوست کنم چون ستمگر  تاریکم 
دیگران  خرمن  کشیدن  آتش  به  از  تر  راحت  خویش 
که  است  ای  انگیزه  تو  به  ارادت  که  راستی  به  است. 
همچنان از آتش ابراهیم برایم گلستانی مهیا ساخته است 
و می دانم که آتش جهنم را نیز بر تنم سرد خواهد کرد 
با تو شاید به اوج آسمان می رسیدم اما حاال که نیستی به 
آزادی ات فکر می کنم به اینکه حق رفتن داری به اینکه 
می توانی آدم های زندگی ات را به میل خودت انتخاب 
کنی و آزادانه از زندگی ات لذت ببری. اندیشیدن به تو 
از  است.  داده  من  به  خداوند  که  است  نعمتی  زیباترین 

خدا متشکرم.
آفتاب زندگی در من تویی

از هزاران درد یک ارزن تویی 
می کشانی آتشی تا عمق جان 

سرد هستی شعله ای در تن تویی 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از لزوم بسیج مردم و مسئوالن برای مقابله با کرونا ویروس در استان کرمان و گذر از   هفته ای که بحرانی نامیده شده است:

هفته پیک کرونا

هفته سخت
استان کرمان مشاهده  از کرونا در  هنوز مورد مثبتی 
افراد مشکوک منفی اعالم  نشده و نتیجه نمونه گیری 
شده است.  با این وجود مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
در  حضور  عدم  و  بهداشتی  موارد  رعایت  بر  کرمان 

تجمعات و دیدارهای غیر ضرور تاکید می کنند.
آنگونه که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان می 
گویند؛ این هفته، هفته سختی است و پیک اصلی کرونا 

در این هفته خواهد بود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این  
باره  به خبرگزاری ایسنا گفته است: با توجه به تعطیلی 
سه روزه مدارس و یک هفته ای دانشگاه های استان، 
انتظار داریم مردم از حضور در مکان های پر ازدحام و 
غیر ضروری خودداری کرده و تا جایی که ممکن است 

حضور خود را در مراکز عمومی محدود کنند.
البته مسئوالن بر ذکر این نکته نیز تاکید می کنند و 
می گویند؛ اگر چه پیک اصلی بیماری در روزهای آتی 
نیست  قرار  و  نیست  وحشت  معنای  به  این   اما  است 
اتفاقات حادی بیفتد چرا که با هوشمندی مردم شریف 
و همه دست اندرکاران و خبر رسانی که انجام می شود 
و همچنین با همکاری همه دستگاه ها و مدیرانی که در 
همه عرصه ها حضور دارند خیز بیماری کنترل می شود.

ویروس در کرمان در حال گردش است
به گفته مسئوالن بر اساس آمار و نمونه های ارسالی 
به آزمایشگاه های تهران، خوشبختانه مستندات مثبتی 
این  اما  نداریم  استان  در  ویروس  کرونا  وجود  بر  مبنی 
کرونایی  نقشه  در  کرمان  استان  بودن  سفید  وضعیت 

کشور به معنی نبودن ویروس کرونا در کرمان نیست. 
بهداشتی  دکتر سید وحید احمدی طباطبایی معاون 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه آزمایشات 
صرفا از افراد بستری شده در بیمارستان ها گرفته می 
شود، افزود: به دلیل اینکه گزارشات مثبتی  از مبتالیان 
به کرونا ویروس در استان های همجوار کرمان گزارش 

شده است. پس قطعا ویروس کرونا در استان کرمان  در 
حال گردش است و ممکن است این هفته، شاهد موارد 

مثبتی در سطح استان  باشیم.
توزیع محصوالت بهداشتی در داروخانه ها

فوتی،  موارد  تایید  و  ایران  به  ویروس  کرونا  ورود  با 
بسیاری از مردم برای خرید ماسک و مواد شوینده های 
به  منجر  البته  که  بردند  هجوم  ها  داروخانه  به  دست 

این  هم شد.  بهداشتی  اقالم  این  گرانفروشی  و  احتکار 
وضع در استان کرمان هم بدین گونه بوده است. با این 
به  نیازی  سالم  افراد  اند  کرده  اعالم  مسئوالن  وجود 
ماسک ندارند و این قلم بهداشتی را  برای افراد درگیر و 

بیمار و افرادی که نیاز دارند، نگه دارند.
کرمان هنوز سهمیه بهداشتی ندارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید 

بر اینکه تاکنون سهمیه اقالم بهداشتی همچون ماسک 
و محلول های ضدعفونی به استان کرمان اختصاص داده 
نشده است افزود: با توجه به شرایط و موقیعت استان ها، 
فعال توزیع این اقالم در استان های قم و گیالن بوده و 
در صورت تخصیص این اقالم به استان کرمان و تعیین 
مکانیزم توزیع آنها به مردم اطالع رسانی  خواهیم کرد.

ایسنا در خصوص کنترل  به خبرگزاری  ادامه  در  وی 
همه  غربالگری  کرد:  اظهار  کرمان  استان  ورودی های 
ورودی های استان بحث علمی نخواهد بود اما غربالگری 
مسافربری،  ترمینال ها  مثل  خاصی  قسمت های  در 
ایستگاه های ورودی قطارها و فرودگاه های سطح استان 

انجام خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه 
با توجه به مصوبات ستاد  ادارات استان  کاهش ساعات 
ملی مدیریت بیماری کرونا عنوان کرد: پیشنهاد کاهش 
کرونا مطرح شد  در جلسه ستاد  استان  ادارات  ساعات 
تصویب  تاکنون  استان  ادارات  کاری  اما کاهش ساعات 

نشده است.
همه با هم علیه کرونا

مهندس  بزرگ،  و  کوچک  مرد،  و  زن  کرونا  ویروس 
گرفتار  را  همه  و  همه  و  کارمند  و  وکیل  پزشک،  و 
و  کرونا  به  ابتال  اثر  در  نفرهموطن  چند  فوت  کند. 
آمار مبتالیان به ایجاد ترس از این بیماری در جامعه 
دامن زده است و هم اینک ترس از بیماری تبدیل به 
مساله ای فراگیر شده است. آنچه مردم  را می ترساند، 
ناآگاهی است چون نمی دانند چه وضعیتی در انتظار 
آنها است. اخباری از فوت ناگهانی به دلیل ابتال به کرونا 
اولین چیزی که در ذهن مردم  مردم رانگران کرده و 
این است که تعداد  به وجود آمده  عادی و شهروندان 
از  نشان  نفر  و فوت هر یک  باال است  بسیار  مبتالیان 
که   است  این  قدم  اولین  دارد.  زیادی  مبتالیان  تعداد 
باید توصیه  باید اطالع رسانی ها دقیق صورت بگیرد. 
بهداشتی و آموزش های الزم به مردم درباره کرونا به 
مردم داده شود. در حال حاضر تمامی مردم کشورمان 
می دانند که چگونه می توانند مانع شیوع این ویروس 
خطرناک شوند با این وجود عالوه بربحث اطالع رسانی، 
دولت باید از نظر ارائه خدمات بهداشتی به افرادی که  
به این ویروس مبتال شده اند، کمک کند تا شاهد مرگ 

هموطنانمان نباشیم.

   آنگونه که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گویند؛ این هفته، هفته سختی 
است و پیک اصلی کرونا در این هفته خواهد بود. البته مسئوالن بر ذکر یک نکته تاکید 
دارند و می گویند؛ اگر چه پیک اصلی بیماری در روزهای آتی است اما این دلیل بر 
وحشت نیست و قرار نیست اتفاقات حادی را شاهد باشیم، زیرا با هوشمندی، رعایت و 
همت مردم نجیب استان و همه دست اندرکاران عرصه بهداشت و همچنین با همکاری 
مدیران استان این هفته بحرانی را با کمترین تلفات پشت سر خواهیم گذاشت و این جنگ 

سالمت به پایان خواهد رسید و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اثر کرونا بر بدن؛ از دستگاه گوارش و گردش خون تا کبد،کلیه و سیستم ایمنی
سرویس علم و زندگی کرمان امروز

موارد بسیاری وجود دارند که هنوز درباره کروناویروس جدید نمی دانیم. 
در حال حاضر، این ویروس بیش از 75 هزار نفر را در سراسر جهان بیمار 

و جان بیش از دو هزار نفر را گرفته است.
 به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از "هلث الین"، اما یک نکته 
مشخص این است که در موارد جدی، ویروس می تواند اثر ویرانگری بر 

بدن و نه فقط ریه ها داشته باشد.
در ادامه آنچه تاکنون درباره نحوه تاثیرگذاری کروناویروس جدید که به 
نام کوویدCOVID-19( -19( شناخته می شود بر قسمت های مختلف 

بدن می دانیم، ارائه شده است.
تاثیر کووید19- بر ریه ها

همانند دیگر بیماری های تنفسی از جمله سارس، مرس و سرماخوردگی، 
کووید19- یک بیماری تنفسی است، از این رو، معموال ابتدا ریه ها را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
عالئم اولیه شامل تب، سرفه و تنگی نفس هستند. این عالئم می توانند 

طی دو روز یا تا 14 روز پس از تماس با ویروس ظاهر شوند.
شدت کووید19- از عالئم خفیف یا بدون عالئم تا شدید یا گاهی اوقات 
بیماری مرگبار متغیر است. داده های مربوط به بیش از 17 هزار مورد 
گزارش شده در چین نشان داده اند که 81 درصد موارد خفیف و باقی 

آنها شدید یا بحرانی بوده اند.
به نظر می رسد که افراد مسن و آنهایی که به بیماری های مزمن مبتال 

هستند در معرض خطر بیشتری برای ابتال به بیماری شدید قرار دارند.
این تغییرپذیری در نحوه تاثیر کووید19- بر ریه ها نیز دیده می شود.

در  باشند،  تنفسی خفیف  عالئم  دارای  تنها  است  ممکن  افراد  برخی 
شرایطی که برخی دیگر به ذات الریه که البته زندگی فرد را تهدید نمی 
کند، مبتال می شوند. برخی افراد نیز با آسیب ریوی شدید مواجه می 

شوند.
به گفته دکتر لورا ایوانز، استادیار دانشگاه مرکز پزشکی واشنگتن در 
سیاتل، آنچه اغلب در افراد به شدت بیمار ناشی از کووید19- می بینیم، 
سندرم دیسترس تنفسی است. این شرایط تنها به واسطه این ویروس 
رخ نمی دهد و رویدادهای مختلفی می توانند محرک آن باشند که از 

آن جمله می توان به عفونت، تروما و سپسیس یا گندخونی اشاره کرد.
این شرایط به ریه ها آسیب می رسانند که به نشت مایع از رگ های 
خونی کوچک در ریه ها منجر می شود. مایع در کیسه های هوایی ریه 
ها جمع می شود و این شرایط انتقال اکسیژن از هوا به خون را برای ریه 

ها دشوار می سازد.
واسطه  به  که  آسیبی  نوع  درباره  اطالعات  کمبود  که  شرایطی  در 
کووید19- در ریه ها رخ می دهد، وجود دارد، گزارشی جدید نشان داده 

است که آسیبی مشابه با آسیب ناشی از سارس و مرس رخ می دهد.
مطالعه ای جدید روی 138 بیمار بستری در بیمارستان برای کووید19- 
نشان داده است که به طور میانگین، افراد پنج روز پس از ظاهر شدن 
عالئم با دشواری در تنفس مواجه شده اند. سندرم دیسترس تنفسی نیز 

به طور میانگین هشت روز پس از ظهور عالئم آغاز شده است.
روند درمان سندرم دیسترس تنفسی شامل استفاده از اکسیژن و تنفس 

مکانیکی با هدف جذب اکسیژن بیشتر در خون می شود.
درمان خاصی برای سندرم دیسترس تنفسی وجود ندارد و کادر پزشکی 
طی این روند بیشترین تالش خود را برای حمایت از بیمار انجام می دهد 
تا بدن بهبود یافته و سیستم ایمنی به رویدادهای زمینه ای رسیدگی کند.

اندام های دیگر که تحت تاثیر کووید19- قرار می گیرند
ریه ها اندام های اصلی هستند که کووید19- بر آنها تاثیر می گذارد اما 

در موارد جدی قسمت های دیگر نیز می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند.
اختالل در عملکرد دیگر دستگاه های بدن در افراد به شدت بیمار نیز 
دیده می شود اما این شرایط می تواند در هر عفونت جدی دیگری نیز 

رخ دهد.
این آسیب به اندام ها همواره به صورت مستقیم ناشی از عفونت نیست 

اما می تواند ناشی از واکنش بدن به عفونت باشد.
معده و روده ها

یا  تهوع  حالت  مانند  گوارشی  عالئم  کووید19-  به  مبتال  افراد  برخی 
به مشکالت ریوی  این عالئم نسبت  اگرچه  اند  را گزارش کرده  اسهال 

شیوع بسیار کمتری دارند.
در شرایطی که کروناویروس ها به نظر می رسد از طریق ریه ها راحت تر 

وارد بدن می شوند، امکان ورود آنها به روده ها نیز وجود دارد.
در گذشته، ویروس های مسبب سارس و مرس در نمونه های بافت روده 

و مدفوع تشخیص داده شده بودند.
 New England Journal of در  یکی  که  جدید  مطالعه  دو 
داده  نشان  نیز  منتشر شدند   medRxiv در  دیگری  و   Medicine
اند که نمونه های مدفوع برخی افراد مبتال به کووید19- حاوی ویروس 

بوده است.
پژوهش ها درباره امکان انتقال ویروس از مدفوع ادامه دارد.

قلب و رگ های خونی
ویروس کووید19- می تواند قلب و رگ های خونی را نیز تحت تاثیر 

قرار دهد. این شرایط ممکن است خود را در قالب ریتم های نامنظم قلب، 
نرسیدن خون کافی به بافت ها یا فشار خون پایین که نیاز به مصرف دارو 

را موجب می شود نشان دهد.
اما تاکنون گزارشی درباره این که ویروس به صورت مستقیم به قلب 

آسیب وارد می کند، وجود ندارد.
کبد و کلیه ها

زمانی که سلول های کبد ملتهب شده یا آسیب دیده اند، می توانند 
مقادیر بیش از حد معمول از آنزیم ها را در جریان خون ترشح کنند.

افزایش آنزیم های کبدی همواره نشانه ای از بروز یک مشکل جدی 
نیست اما این یافته آزمایشگاهی در افراد مبتال به سارس یا مرس دیده 

شده بود.
گزارشی جدید نشانه های آسیب کبدی در یک بیمار مبتال به کووید19- 
را نشان داده است. اما پزشکان به این نکته اشاره داشته اند که مشخص 
نیست ویروس موجب آسیب شده یا داروهای مورد استفاده برای درمان 

بیمار.
آسیب  دارای  بیمارستان  در  بستری  کووید19-  به  مبتال  افراد  برخی 
کلیوی حاد نیز بوده اند که گاهی اوقات به پیوند کلیه نیاز دارد. این اتفاق 

در مورد سارس و مرس نیز رخ داده بود.
طی دوران شیوع سارس، دانشمندان حتی ویروس مسبب این بیماری 

را در لوله های کوچک موجود در کلیه ها یافته بودند.
با این وجود، به گفته سازمان بهداشت جهانی، شواهد اندکی وجود دارند 

که نشان می دهند ویروس به طور مستقیم موجب آسیب کلیوی می 
شود.

استاد دانشکده پزشکی گفن در دانشگاه  به گفته دکتر جیمز چری، 
یوسی ال ای، آسیب کلیوی ممکن است به واسطه تغییرات دیگری که طی 

عفونت کروناویروس رخ می دهد، شکل بگیرد.
هنگامی که ذات الریه دارید، اکسیژن کمتری در بدن گردش می کند 

که این می تواند به کلیه ها آسیب برساند.
سیستم ایمنی

یا  به ویروس  با حمله  ایمنی بدن  ابتال به هرگونه عفونت، سیستم  با 
واکنش  این  که  شرایطی  در  دهد.  می  نشان  واکنش  خارجی  باکتری 
سیستم ایمنی می تواند به از بین بردن عفونت کمک کند، گاهی اوقات 

می تواند موجب صدمات جانبی در بدن نیز شود.
این می تواند در قالب یک واکنش التهابی شدید که گاهی اوقات »توفان 
سیتوکین« نامیده می شود، رخ دهد. سلول های ایمنی سیتوکین ها را 
برای مبارزه با التهاب تولید می کنند اما اگر تعداد زیادی از آنها آزاد شوند، 

این شرایط می تواند موجب مشکالتی در بدن شود.
بسیاری از آسیب هایی ناشی از کووید19- در بدن به واسطه شرایطی 
که »سندرم سپسیس« نامیده می شود، رخ می دهد که از واکنش های 
ایمنی پیجیده سرچشمه می گیرد. این عفونت به خودی خود می تواند 
یک واکنش التهابی حاد در بدن ایجاد کند و چنین شرایطی می تواند بر 

عمکلرد اندام های مختلف تاثیر بگذارد.
نکته دیگر درباره سیستم ایمنی این است که تاکنون تقریبا هیچ موردی 
دانشمندان  است.  نداشته  وجود  سال   9 زیر  کودکان  در  کووید19-  از 
درباره این که آیا کودکان به عفونت مبتال نمی شوند یا عالئم بیماری 
در آنها به اندازه ای خفیف است که کسی متوجه آن نمی شود، مطمئن 

نیستند.
به گفته دکتر چری، کودکان طی انواع دیگر عفونت ها از جمله سرخک 
و عفونت های پنوموکوکی، بیماری با شدت کمتر نسبت به بزرگساالن 
را تجربه می کنند. این ممکن است به دلیل این باشد که کودکان دارای 
واکنش ایمنی مستقیم هستند، در شرایطی که افراد بزرگ تر گاهی اوقات 
می توانند واکنش بیش از حد سیستم ایمنی را تجربه کنند. این واکنش 
ایمنی بیش از حد است که طی عفونت ها موجب بروز برخی از آسیب 

ها می شود.
شواهدی از این اتفاق طی شیوع بیماری سارس وجود داشت و ممکن 

است در مورد کووید19- نیز صادق باشد.



چهار یکشنبه 11 اسفند ماه 6/1398 رجب 1441/ 1 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3166
فرهنگ و ادب

گذری بر زندگی و آثار شعری مهدي اخوان ثالث؛ شاعر اندیشه ها
سرویس ادبی کرمان امروز

 
  

مهدي اخوان ثالث ) م - اميد ( در سال 1307 هجري شمسي در 
مشهد قدم به عرصه هستي نهاد. نام پدرش، علي و نام مادرش مریم 
بود. پدر ِ مهدي از مردم یزد بود که در جواني به مشهد مهاجرت 
کرده و در این شهر سكونت اختيار نموده و ازدواج کرده بود. وي به 
شغل داروهاي گياهي و سنتي مشغول بود. اخوان به هنگام تولد با 
یك چشم وارِد این جهان شد اما پس از مدتي چشِم دیگر او به روي 
عالم و آدم باز شد، خود در این باره مي گوید: » پدر من عطار - 
طبيب بود و مادر هم کارش خانه داري و بعدها هم دعاگویي و نماز 
و طاعت و زیارت امام رضا و از این قبيل. بعد از مدتي با درمان هاي 
پدر و دعاهاي مادر ونذر و نيازهایش آن چشم دیگر را هم به دنيا 
گشودم. خدا به من رحم کرد و اال حاال دنيا را با یك چشم مي دیدم. 

اما حاال با دو چشم مي بينم."
 مهدي اخوان ثالث تحصيالت ابتدایي و متوسطه را در زادگاه خود 
به پایان رسانيد و فارغ التحصيل هنرستان صنعتي شد. گرایش به 
هنر موسيقي، قسمتي از فعاليت هاي دوران کودکي مهدي اخوان 
: » مشكلي که من داشتم در  او مي گوید  را تشكيل مي داد  ثالث 
ابتداي کار پيش از کار شعر، پدرم مردي بود ـ یادش برایم گرامي ـ 
که به قول معروف قدما روي خوش به بچه نمي خواست نشان بدهد، 
این قبيل  از  به پسرش به فرزندش یعني اخم ها در هم کشيده و 
و من مانده بودم چه کنم، پيش از شعر، من با موسيقي سرو کار 
پيدا کرده بودم، پيش استاد سليمان روح افزا مي رفتم و همچنين 
پسرش ساز مي زدم، تار ... من نمي گذاشتم پدر بفهمد که من با ساز 
سر و کار دارم، چون مي دانستم تعصبش را. برادرش را وادار کرد که 
تار را دور بيندازد و کار نكند و اینها، تار برادرش را که عموي من 

باشد، من گرفتم و خالصه اینها. "
آميخت  درهم  موسيقي  و  شعر  هنر  با  وي  کودکِي  ترتيب  بدین 
شيطان  صداي  همان  تار  »صداي  که  بود  معتقد  پدرش  هرچند 
است« و او را از نزدیك شدن به موسيقي باز مي داشت، او در این باره 
مي گوید : » ]پدرم[ گفت: باباجان این کار را دیگه نكن. گفتم چه 
کاري؟ گفت هموني که گفتم. خوب البته فهميدم چي مي گه. بعد 
رو  دليلش  که  گفت  دليل؟  چه  به  مثاًل  باباجان،  آخه  چرا  گفتم 
ِ  ... و از  مي خواي؟ گفتم: بله. گفت: این نكبت داره، صداي شيطان

این حرف هایي که مي شد نصيحت کرد ...
 از استاداِن دوران کودکي مهدي اخوان ثالث در زمينه موسيقي، 
سليمان روح افزا یكي از نوازندگان تار بود. در شعر و شاعري نيز 
شعر  به  که  آنجایي  از  پدرش  گردید؛  مهيا  منزل  در  حرکت  این 
عالقه داشت انگيزه الزم را در مهدي به وجود آورد، و در این مسير 
معلمش پرویز کاویان جهرمي نيز از او حمایت نمود. چيزي نگذشت 
سر از »انجمن ادبي خراسان« درآورد و با بزرگان شعر آن روزگار 
آنها آشنا  با  انجمن  این  او در  از استاداني که  از نزدیك آشنا شد. 
شد استاد نصرت )منشي باشي( شاعر خراساني بود که اخوان ثالث 
به  تازه  که  وقتي  خراسان  در   « کند:  مي  تعریف  چنين  او  درباره 
شاعري رو کرده بودم ) سال هاي -23 24 ( به یك انجمن ادبي 
دعوت شدم که استاد کهنسالي به نام نصرت منشي باشي در صدر 
تخلصتان چيست؟  مي پرسيد  مرا مي شنيد  وقت شعر  هر  بود.  آن 
او واجب مي دانست که هر شاعري تخلصي داشته باشد و من نام 
بر  تخلص  عنوان  به  را  اميد  نام  سرانجام خودش  نداشتم،  دیگري 

من نهاد"
 مهدي اخوان ثالث در سرودن شعر به سبك کالسيك در قصيده 
و  منوچهري(  خاصه  و  خراسان  کهن  اساتيد  شيوه  )به  سرایي 
غزلسرایي )ارغنون از جمله فعاليت هاي این دوره اوست( و نيز به 
سبك نو )به شيوه نيما ، مانند مجموعه زمستان( طبع آزمایي کرد.
 اخوان در سال 1329 با ایران )خدیجه( اخوان ثالث، دختر عمویش 
لولي،  نام هاي الله،  به  ازدواج سه دختر  این  نمود. حاصل  ازدواج 

تنسگل و سه پسر به نام هاي توس، زردشت و مزدك علي مي باشد. 
از حوادث دلخراش دوره زندگي اخوان مي توان مرگ دو فرزندش 
را نام برد. در سال 1342 تنسگل دختر سوم وي هنوز چهار روز 
از تولدش نگذشته بود که فوت کرد و در سال 1353 دختر اولش 
الله در رودخانه کرج غرق گردید، این دو واقعه ضربه ی  سختي بر 
او وارد کرد. از دیگر رویدادهاي زندگي مهدي اخوان ثالث، حوادث 
پيش از انقالب و قرارگرفتن وي در صِف مخالفين رژیم بود. پس 
از کودتاي 28 مرداد سال 32، ایران چهره دیگري به خود گرفت و 
نظام سياسي-فرهنگي جامعهء آن زمان به کلي دگرگون شد. اخوان 
نيز مانند بسياري از اهل قلم، دستگير و روانهء زندان شد. او در این 
زمان از امضاي تعهدنامه جهت آزادي از زندان امتناع کرد و ناگزیر 
چند ماه در زندان ماند؛ اخوان در شعر ِ »نادر یا اسكندر« لحظه اي 
تصور مي کند که مادرش به دیدار او مي رود و از او مي خواهد که با 

امضاي تعهدنامه از زندان آزاد شود اما اخوان نمي پذیرد :
" باز مي بينم که پشت ميله ها مادرم استاده با چشمان تر

ناله اش گم گشته در فریادها گویي از خود پرسد »آیا نيست کر؟"
آخر انگشتي کند چون خامه اي دست دیگر را بسان نامه اي گوید:

"بنویس و راحت شو ... 
به رمز »تو عجب دیوانه و خودکامه اي"

من سري باال زنم چون ماکيان
از پس ِ نوشيدن هر جرعه آب

مادرم جنباند از افسوس سر
هرچه آن گوید این بيند جواب"

 پس از آزاد شدن از زندان، اخوان ثالث تا آخر عمر دیگر هيچ گاه 
کارهاي  از  واقع  در  و  نكرد  فعاليت  خاص  دسته اي  و  حزب  براي 
روزمره سياسي کناره گيري کرد و براي امرار معاش به روزنامه»ایران 
ما« پيوست. اما طولي نكشيد که در سال 1344 براي دومين بار 
راهي زندان شد؛ اما این بار اتهام او سياسي نبود، اگرچه اشعارش 
در این زمان حكایت از مردمي است که زیر فشار قدرت حاکمه قرار 
داشتند و او راوي قصه هاي آنان بود، اما قصه اي به نام »قصهء قصاب 
کش« یا »قصاب جماعت حاکم و م. اميد جماعت محكوم« باعث 
از دوستان مهدي  ابراهيم گلستان  نماید؛  او شكایت  از  شد مردي 

اخوان چنين تعریف مي کند :
 "مردي به دادگستري از دست او شكایت برد ـ دست؟ ـ و چرخ 
دادگستري آهسته به راه افتاد تا اینكه با تمامي کوشش ها که این 
ِ محاکمه آخر شروع شد. در دادگاه شاعر  کار  بماالنند  را  شكایت 
به جاي یك اِنكار - کاري که آسان ميسر بود چون ابراز جرم در 
از  بعد   - هستند  نشان دادني  دادگاه ها  در  کمتر  موردها  جور  این 
صرف مقدماِت مبسوطي، اهورایش بيامرزاد و زردشتش ببخشاید، 
برخاست حمله برد بر محدویت هاي ضد نفس و آزادي، و همچنين 
بر انواع مالكيت ها - چيزهایي که حرفه و درآمد قاضي ها، موجودیت 
قضاوت و قانون و دادگاه یكسر، مطلقا به آنها بستگي دارد، قاضي 
اول کوشيده بود که جدي نگيرد و از خرِ  شيطان او را بياورد پایين، 
اما همان مقدمات صبحگاهي مبسوط کار خود را کرد، شاعر را وادار 
کرد، دور بردارد، و دور هم برداشت تا حدي که قاضي عاجز شد. 
او را محكوم کرد به زندان به حداقل ِ ممكن زندان. هرچند مفهوم 

زندان حداقل برنمي دارد، قاضي در دست قانون بود.
تا براي هيچ و پوچ زندگي خود را  از آنجایي که دوست نداشت 
در پشت ميله ها سپري نماید، خود را از نظرها پنهان کرد. با این 
اتفاق ماندِن او در رادیو نيز ميسر نبود، زیرا از نظر قانوني این امر با 
کار دولتي مغایرت داشت، از این رو تا مدت ها با نام همسرش براي 
رادیو نویسندگي مي کرد. اما در تابستان 1344 تحملش تمام شد و 
خود را به زندان قصر معرفي کرد. زنداني شدن اخوان دردسرهاي 
زیادي براي او ایجاد نمود و خانواده اش را در تنگناي مادي قرار داد.

 مهدي اخوان ثالث در روز یكشنبه 4 شهریور 1369 در بيمارستان 
مهر تهران بدرود حيات گفت و پيكرش را به مشهد انتقال دادند و 

در جوار آرامگاه فردوسي در باغ توس به خاك سپردند.

 مشاغل و سمتهاي اداري
 اخوان ثالث در سال 1327 ساکن تهران شد و به خدمت آموزش 
به سمت  از چندي  و پس  پرداخت  دبيري  به  و  درآمد  پرورش  و 
مامور در وزارت اطالعات مشغول همكاري شد و وظيفه اش نظارت 
بر برنامه هاي ادبي بود. وي همچنين به کار صدا برگرداني )دوبله( 
قول  به  بنا  پرداخت.  نيز  »گلستان«  استودیو  در  مستند  فيلم هاي 
گلستان در مدت سه - چهار سال روي صداگذاري نزدیك به سيصد 
فيلم مستند نظارت کرد. به جز آن هم به متن ترجمه ها و رواني 
گفتارها رسيدگي مي کرد، هم بر نوار اصلي و برگردان به نسخه هاي 
ایرج گرگين  تعطيل شد،  فيلم گلستان  کارگاه  آنكه  از  فيلم. پس 
ریيس برنامه ی دوم رادیو از اخوان دعوت کرد تا مسئوليت مستقيم 
برنامه هاي ادبي را برعهده گيرد. با توجه به آنكه تجربه الزم را براي 
این کار نداشت، اما با موفقيت برنامه ها را اداره کرد. او مي گوید:»من 
آن وقت هفته اي چهار برنامه داشتم، یك برنامهء ادبي داشتم، یك 
جور  این  به  راجع  که  هم  ميزگردهایي  در  داشتم،  کتاب  برنامهء 

مسایل بود شرکت مي کردم.
در سال 1348 از اخوان براي کار تلویزیون آبادان دعوت به عمل 
آمد. او تا سال 1353 براي تلویزیون آبادان برنامه سازي نمود، اما 
و  بازگردد  تهران  به  کرد  مجبور  را  او  الله،  دخترش  مرگ  حادثه 
از همكاري با تلویزیون آبادان صرف نظر نماید. تا قبل از انقالب، 
اخوان ثالث کمابيش با برنامه هاي ادبي در تلویزیون ظاهر مي شد، 
پس از پيروزي انقالب براي مدتي در سازمان انتشارات و آموزش 
از  پس  اما  شد،  کار  به  مشغول  سابق(  )فرانكلين  اسالمي  انقالب 

مدتي استعفا داد و خانه نشين شد.
  فعاليتهاي آموزشي

مهدي اخوان ثالث پس از آنكه به تهران آمد به اتفاق احمد خویي 
و اکبر آذري با سفارش مدیر روزنامه »زندگي«، در اداره فرهنگ 
روستایي براي آموزگاري استخدام شد. اداره نيز هر سه نفر آنها را 
براي تدریس به ورامين فرستاد. تدریس در مدرسهء روستایي کریم 
به حرفه  معلمي  براي ورود  اولين گام  بهنام سوخته ورامين  آباد 
با روحيه  اخوان سازگار  انتخاب شغل معلمي در آن ساليان  بود. 
بود. یكي دو سال بعد، او را به مدرسه  کشاورز منتقل کردند و او 
به  نيز  را  آهنگري  و  فقه  بود،  ادبيات  معلم  آنكه  بر  آنجا عالوه  در 
بچه ها یاد مي داد. اخوان بعد ها به دالیلي از کار تدریس در آموزش 
و پرورش کناره گيري کرد. او خود علت این امر را برخي تمردها یا 
رفتن، نرفتن ها بيان مي کند. ادامهء فعاليت آموزشي مهدي اخوان 
ثالث درسال 1356 مي باشد. او با دعوت دانشگاه، شعر سامانيان و 

مشرطيت به بعد را تدریس مي کرد و در اواخر عمر نيز در دانشگاه 
هاي تهران، تربيت معلم و شهيد بهشتي به این کار مشغول بود.

 ساير فعاليت ها و برنامه هاي روزمره
جهات  جميع  از  را  خود  مي کوشد   1323 سال  تا  ثالث  اخوان 
فرهنگي، ادبي، اجتماعي و سياسي کامل کند. زندگي او در دورهء 
دوم بيشتر بر مبناي تفكر سياسي و اجتماعي مي گذرد، اگرچه در 
این دوره نيز شعر مي سراید و مي کوشد شعرهایي ماندگار بيافریند 
سياسي  جنبش هاي  جذب  است،  پرشور  جواني  هنوز  که  او  اما 
مي شود تا بدین طریق حقانيت و عدالت را در جهان یا حداقل ایران 
برقرار کند. به هر حال از لحاظ فكري اخوان از بدو ورود به تهران 
تا سال 1323 دورهء پرتالطمي را مي گذراند. او با بسياري از مسایل 
آشنا  روزنامه ها  و  کتاب ها  طریق  از  سياسي  جنبش هاي  و  فكري 
کتاب ها  خواندن  با  آن سال ها  در  اخوان  ذهنيت  واقع  در  مي شود، 
که  هرماه  مي گفت،  خاطراتش  ضمن  در  خودش  مي یابد.  پرورش 
کتاب  چند  و  مي آمد  تهران  به  ورامين  از  مي گرفت  را  حقوقش 
مي خرید. کتاب هایي با گرایش چپ، کتاب هاي کسروي. اخوان در 
مدت فعاليت آموزشي در آموزش و پرورش در مجله ی این اداره 
همكاري داشته است. مجله اي که به اعتراف خودش در مدت -17

18 سال آموزگاري، دبيري و مدیر مدرسه بودن خوشایند نبود چون 
بخشنامه هاي  مي رسيد،  به چاپ  مجله  این  در  که  چيزها یي  اغلب 
اداري بود و یا خبرهاي تغيير فالن وزیر. او بعد از سال 1330 عالوه 
بر تدریس در وزارت آموزش و پرورش با مطبوعات تهران همكاري 
تنگاتنگي داشت، بسياري از نوشته ها و شعرهاي او در روزنامه ها و 
مجالتِ ماهانه آن روز وجود دارد. در واقع نوشتن در مطبوعات یگانه 
راه امرار معاش او بود. نوشته هاي اخوان که براي گذراندن زندگي با 
اسم مستعار چاپ مي شد، غير از نوشته هایي بود که در واقع کار دل 
او بود. در سال 1330 اخوان سرپرستي صفحهء ادبي روزنامه جوانان 
دمكرات را به عهده گرفت و از این طریق با تك تِك شاعران جوان 
آن روز آشنا شد، شاعراني چون سياوش کسرایي، سایه، احمد شاملو، 
محمد عاصمي و نصرت رحماني و ... او تا قبل از ازدواج با دوست 
صميمي اش رضا مرزبان چه در ورامين و چه در تهران در یك خانه 
زندگي مي کرد. از آنجا که اخوان سري پرشور براي مسایل سياسي 
از کودتاي  داشته پس  توده  دموکرات چپ گراي  از جمله حزب  و 
1332 مانند بسياري از اهل قلم دستگير و روانهء زندان شد. پس 
از آزاد شدن از زندان، اخوان تا آخر عمر دیگر هيچ گاه براي حزب 
و دستهء خاصي فعاليت نكرد و در واقع از کارهاي روزمره سياسي 
ایران ما پيوست.  به روزنامه  امرار معاش  براي  کناره گيري کرد و 
مدیر روزنامه ایران ما عامل اصلي آزادي اخوان از زندان بود از این رو 
اخوان در کنار او کوشيد تا دیگر با دست از پا خطا نكند و فقط به 
غناي بينش ادبي و فرهنگي خود بيفزاید! در این سالها سرپرستي 
و دوست  او  به عهدهء  ایران ما  روزنامه  ادبيات  و  چند صفحهء هنر 
دوستش  همين  اتفاق  به  اخوان  بعدها  بود.  رازي  حسين  جوانش 
نخستين جنگ هنر و ادب امروز را منتشر کرد. پس از شماره ی 
را در سال 1335  ادب مجموعهء شعر زمستان  و  دوم جنگ هنر 
چاپ و منتشر کرد، چاپ این مجموعه خود آغاز حرکت جدیدي در 
عرصه فرهنگ و هنر آن روزگار بود. زندگي اخوان در سال هاي پس 
از انقالب بيشتر در خلوت و انزوا گذشت. نه حادثه مهمي در زندگي 
مهمترین  بلكه  شد.  سروده  اي  خارق العاده  شعر  نه  افتاد  اتفاق  او 
بود. اخوان که در تمام  ایران  از  به خارج  او  رویداد فرهنگي، سفر 
طول زندگيش حتي براي یك بار نيز به خارج سفر نكرده بود، در 
سال پایاني عمر خود از طرف خانه فرهنگ معاصر آلمان دعوت شد. 
در این سفر وي به فرانسه، انگليس، آلمان، دانمارك، سوئد و نروژ 
رفت. شعر خواند و از سوي فرهنگ دوستان ایراني مورد استقبال 
قرار گرفت. سفر اخوان در سال 1369 به اروپا زمينه را براي تجدید 
دیدار با دوستان قدیمي فراهم کرد، در این دیدار، ابراهيم گلستان، 
رضا مرزبان، اسماعيل خویي و چند تن دیگر از دوستان صميمي 

دوران جواني اش را دیده و مدتي را با آنها سپري کرد.

آگهی

کالسه  پرونده  در  دارد  قصد  ماهان  عمومی  دادگاه  احتراما 
شماره  پالک  ششدانگ  ارجاعی   9709983420001148
زارع  آقای سعید  ملکی  5 کرمان  بخش  در  واقع  اصلی  از یک  فرعی   416
میرحسینی و غیره واقع در ماهان - خیابان امام خمینی - پل محتشم - ابتدای 
خیابان بهار - جنب گلخانه به مساحت عرصه 192 مترمربع و اعیانی با اسکلت 
فلزی و سقف تیرچه بلوک به مساحت 84 متر مربع آشپزخانه اپن و دارای 
دارای  و  گازی  بخاری  گرمایش  و  کولر  سرمایش  سیستم  و  فلزی  کابینت 
امتیاز آب و برق و گاز و تلفن مجزی می باشد با قیمت پایه کارشناسی شده 
پنج میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون ریال از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند باید پیشنهادات 
خود را حداکثر تا تاریخ سه شنبه 1399/01/19 ساعت 11 صبح )روز مزایده( 
به انضمام مبلغ یک درصد قیمت پیشنهادی که به صورت یک فقره چک 
تضمین شده بانکی می باشد به اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان تحویل 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  که  است  مزایده کسی  برنده  است  بدیهی  نمایند. 

را ارائه نماید.
650 م/الف

شرکت فناوری اطالعات مکارم شرق ایرانیان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 8863 و شناسه ملی 14001913212

عطف به صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1398/11/1 نقل و انتقال سهام وفق 
مواد 39 و 40 الیحه اصالحی قانون تجارت مربوط به امور داخلی شرکت سهامی بوده و از 
موارد ثبت و آگهی نمی باشد. با ثبت این مستند تصمیمات نقل و انتقال سهام انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات مکارم شرق 
ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8863 و 

شناسه ملی 14001913212
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/11/02 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 
اعضای هیات مدیره عبارتند از: 1- آقای سید مجتبی نصیری به شماره ملی 0051555875 - 
آقای یداهلل عرب نژاد خانوکی به شماره ملی 3091105423 - خانم مریم هاشمی به شماره 

ملی 0077660641 که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان  ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات مکارم شرق 
ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8863 

و شناسه ملی 14001913212

به استناد صورتجلسه هیات مدیره  مورخ 1398/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
الف: تعیین سمت اعضای هیات مدیره

- آقای سید مجتبی نصیری به شماره ملی 0051555875 به سمت رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل 

- آقای یداهلل عرب نژاد خانوکی به شماره ملی 3091105423 به سمت نایب رییس 
هیات مدیره 

- خانم مریم هاشمی به شماره ملی 0077660641 به سمت عضو هیات مدیره انتخاب 
شدند.

بروات،  سفته،  چک،  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و   اسناد  کلیه  ب: 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیات مدیره متفقا 
با  اداری  نامه های  و  اسناد عادی  و  اوراق  باشد سایر  معتبر می  مهر شرکت  با  همراه 
مستند  این  ثبت  با  باشد.  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  تنهایی  به  مدیرعامل  امضای 
توسط  شده  انتخاب  امضاء  حق  دارندگان  تعیین   ، مدیران  سمت  تعیین  تصمیمات 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
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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

تورج زاهدی در نقد موسیقی فیلم پیش از انقالب اسالمی 
می گوید : آهنگسازان ایرانی سعی می کنند با هر تصویری، 
به  پا  اگر  که  اند  آموخته  چنین  و  باشند  داشته  موسیقی 
تر  موفق  بنویسند،  موسیقی  فیلم  های  آدم  حرکات  پای 

خواهند بود.
موسیقی فیلم نبایستی آنچنان مستقیم احساس شود که 
حایل و مانعی در راه ارتباط تصویر با بیننده گردد. رسیدن 
به این مرحله برای یک آهنگساز بسیار مشکل است. اینطور 
رشک  موفقیت  چنین  به  آهنگسازی  که  می کنیم  فرض 
به  را  اش  موسیقی  او  اگر  است.  کرده  پیدا  انگیزی دست 
طور ناگهانی قطع کند، شنونده را متوجه این درک ناگهانی 
می سازد که نیمی از احساسات برانگیخته شده ی او ناشی 
از موسیقی بوده است. و همین مساله به سابقه ی کلیه ی 
خواهد  برباد  را  آهنگساز  زحمات  فیلم،  موسیقیی  تجارب 
داد. چراکه بیننده پس از این دریافت تا چند لحظه و شاید 
هم بیشتر، تصویر را بدون موسیقی، لخت و عور می بینند.

) تورج زاهدی. موسیقی فیلم .1376.(
موسیقی فیلم ایرانی پس از انقالب اسالمی

دلیل  به   136۲ تا   13۵7 سال های  طی  انقالب  از  بعد 
نبودن ضوابط تدوین شده فیلمسازی، سینمای ایران پس 
قوانینی  و  اندازی فرهنگی رسید  به یک پوست  انقالب  از 
منطبق با قانون جمهوری اسالمی برای آن تنظیم و تثبیت 
گردید. بدین ترتیب پس از گذر از چند سال رکود فرهنگی، 
بازار موسیقی رونق گرفت. )سینمای ایران در گذر تاریخ، 

).139۵
در  تهرانی  منصور  کارگردانی  به  که  ترور"  تا  فریاد  "از 
سال 13۵9 منتشر شد، نخستین فیلم پس از انقالب بود 
که موسیقی متن آن در ذهن ها ماندگار می شد. ترانه »یار 
دبستانی من، با من و همراه منی« دلیل شهرت این فیلم 
است، اثری که اولین بار فریدون فروغی آن را خواند ولی 
باعث شد که سازندگان  شرایط پیش آمده در آن سال ها 
این اثر از جمشید جم درخواست کنند تا آن را دوباره برای 

تیتراژ فیلم شان بخواند. 
موسیقی پس از انقالب اسالمی صاحب تنوع بیشتری شد 

از این رو را آن ها را از چند حیث بررسی می کنیم. 
نقش انقالب در موسیقی سینمای ایران

تولید  با  گذاشت،  سینما  بر  که  تاثیری  و  انقالب  رخداد 
سینمایی  فیلم های  برخی  برای  ماندگاری  موسیقی های 
همراه شد. مجید انتظامی برای »آفتاب نشین ها«، »سناتور« 
مشابه،  مضمون  با  دیگر  فیلم های  از  تعدادی  و  »ترن«  و 
بابک بیات برای »شکار«، »ریشه در خون« و »تشکیالت« 
را ساختند  برای »تیرباران« موزیک هایی  و مرتضی حنانه 
که هنوز هم در ایام و مناسبت های مرتبط پرتکرار پخش 

می شوند.
ایران  در سینمای  فیلم  موسیقی  دفاع مقدس،  سینمای 
پرکارترین  انتظامی  مجید  کرد.  متفاوت  کالسی  وارد  را 
فیلم هایی  با ساخت موسیقی  ژانر است که  این  موزیسین 
چون »عقاب ها«، »کانی مانگا«، »از کرخه تا راین«، »بوی 
پیراهن یوسف«، »آژانس شیشه ای« و »دوئل« و تعدادی 
ماندگار  در خاطره ها  را  دلنشینی  دیگر، شاهکارهای  فیلم 

مالقلی پور  رسول  چزابه«  به  »سفر  موسیقی  است.  کرده 
برنامه های  از  خیلی  در  که  ساخت  ارجمند  پیروز  هم  را 
محمدرضا  می شود.  استفاده  آن  از  دفاع مقدس  به  مربوط 
علیقلی هم در این ژانر پرکار بوده و برای فیلم های خیلی 
از کارگردانان سینمای دفاع مقدس مثل رسول مالقلی پور، 
طادی  پرویزشیخ  و  شورجه  جمال  حاتمی کیا،  ابراهیم 
»روبان  »افق«،  شب«،  در  »پرواز  است.  ساخته  موسیقی 
قرمز«، »حماسه مجنون« و »روزهای زندگی« از کارهای  
سریال های  هم  سرخ«  »خاک  و  »سیمرغ«  است.  علیقلی 
ماندگاری  به  علیقلی  متن  موسیقی  که  بودند  پرمخاطبی 

آنها در یادها خیلی کمک کرده است.
نقش تاریخ و مذهب در موسیقی سینمای ایران

تلویزیون  و  سینما  در  فیلم  موسیقی  اوج  نقاط  از  یکی   
را نشان داده  تاریخی و مذهبی خودش  ایران در کارهای 
با شخصیت  به دلیل همراه شدن  است. موسیقی هایی که 
فرامادی فیلم، پر از انرژی مثبت بودند. مجید انتظامی در 
واقعه«،  »روز  مثل  ماندگاری  موسیقی های  عرصه هم  این 
»مریم مقدس« و »تنهاترین سردار« را ساخته که کارهای 
»سفیر«،  برای  روشن روان  کامبیز  هستند.  فوق العاده ای 
فریدون شهبازیان برای »معصومیت از دست رفته«، بابک 
بیات برای »والیت عشق«، امیر توسلی برای »مختارنامه« و 
پیمان یزدانیان برای »یوسف پیامبر« خالق نواهای ماندگار 
متفاوت تری  اثر  فخرالدینی  فرهاد  اما  بین  این  در  شدند. 
که  فخرالدینی  است.  گذاشته  فیلم ها  این  موسیقی  بر 
موسیقی فیلم »امام علی« را با رجوع به متنی باقی مانده 

این کار می گوید:  از 1400 سال پیش خلق کرده، درباره 
ساخت موسیقی سریال »امام علی)ع(« فقط به استفاده از 
تحقیقات و آثار منتسب به عبدالقادر مراغی منحصر نشد. 
را  متفاوتی  تم های  سریال  از  بخش  هر  در  ما  اینکه  کما 
داستان  برای خود  کدام  ارکستر طراحی کردیم که هر  با 
تم های  به  می توانم  زمینه  این  در  که  دارد  جداگانه ای 
به تنهایی دربرگیرنده  مالک اشتر و عایشه اشاره کنم که 

ملودی های زیبایی هستند.
نیز  علی)ع(  حضرت  وصف  به  مربوط  تم های  البته 
کارهای خوبی بودند که ما در هر بخش از سریال برای آن 
طراحی های متنوعی کردیم که خوشبختانه آنها نیز مورد 
»امام  قرار گرفت. من موسیقی سریال  استقبال مخاطبان 
علی)ع(« را به این سادگی ننوشتم. من برای پالن به پالن 
سریال به معنا و مفهوم مطلق کلمه خودم را محل حادثه 
تلفیق  خودم  درونی  با حس  را  این حس  و  می دادم  قرار 
را  نتیجه  بهترین  تکنیک  این  اساس  بر  بتوانم  تا  می کردم 

دریافت کنم.
فخرالدینی کارهای دیگری هم دارد که بیراه نیست اگر 
بگوییم شهرت و ماندگاری این آثار تلویزیونی در ذهن ها و 
حافظه ها مدیون موسیقی شان است: »سربداران«، »روزی 
»کیف  دلنشین  موسیقی  و  سینا«  »بوعلی  روزگاری«، 
انگلیسی« که پرتکرار در برنامه های مختلف از آن استفاده 

می شود.
البته در حوزه فیلم های تاریخی باید چهره های دیگری را 
نمی میرند«،  »پهلوانان  برای  بیات  بابک  کرد.  تحسین  هم 

فردین  خان«،  »میرزاکوچک  برای  شهبازیان  فریدون 
»دلیران  برای  پژمان  احمد  دهم«،  »شب  برای  خلعتبری 
سعید  »هزاردستان«،  برای  حنانه  مرتضی  تنگستان«، 
»در  برای  علیزاده  حسین  و  قریب«  »روزگار  برای  شهرام 
جنایی  ژانر  ساختند.  ماندگاری  موسیقی های  باد«،  چشم 
را  موسیقی  می شود  که  است  ژانرهایی  از  یکی  پلیسی  و 
به عنوان جزو الینفک آن معرفی کرد. در تلویزیون ایران 
ترس«  »مزد  )یراقچیان( ،  علوی«  »کارآگاه  متن  موسیقی 
)احمدیان( و »خواب و بیدار« )چشم آذر( نمونه های موفقی 
در این ژانر هستند. کارن همایونفر با نوشتن موسیقی متن 
»جرم« برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر و برای موسیقی 
»بادیگارد« نامزد همین جشنواره شد. او در تلویزیون هم 
»در  جوان«،  »پلیس  است:  کرده  زیادی  ماندگار  کارهای 
و  سبز«  »حلقه  سبز«،  »سفر  »همسایه ها«،  من«،  قلب 

»تنهایی لیال«.
درموسیقی  نوجوان  و  کودک  مخاطبان  نقش 

سینمای ایران
فیلم های کودک و نوجوان هم اساسا فیلم های موسیقایی 
»قصه های  برای  آهنگسازی  با  چشم آذر  ناصر  هستند. 
مجید« و »خواهران غریب« و محمدرضا علیقلی با ساختن 
جدیت  قرمزی«  »کاله  و  موش ها«  »مدرسه  برای  آهنگ 
حضور موزیسین ها در ژانر کودک و نوجوان را نشان دادند. 
در این بین قصه موسیقی انیمیشن »زال و سیمرغ« کمی 
به اسم »بچه های آلپ«  را  این موسیقی  بامزه است؛ همه 
اصلی  موسیقی  این  که  است  این  واقعیت  اما  می شناسند 

اما جوری روی کار نشسته است که  بچه های آلپ نبود 
آلپ  بچه های  متن  موسیقی  نمی کند  احساس  هیچ کس 

چیزی جز این باشد.
نقش فضای احساسی درموسیقی سینمای ایران 

 با همه اینها، شاید برای خیلی از ما ماندگاری موسیقی 
یک فیلم در خاطرمان هیچ ربطی به خود آن فیلم نداشته 
فضای  از  متاثر  و  تماشا  لحظه  در  که  حسی  شاید  باشد. 
موسیقی  یک  ماندگاری  به  خیلی  داشتیم  فیلم  پیرامون 
حسی  هم  شاید  باشد.  کرده  کمک  ما  حافظه  در  خاص 
هرکس  برای  و  است  شخصی  خیلی  اوقات  برخی  که 
حاتمی  علی  »مادر«  موسیقی  مثل  است.  منحصربه فرد 
که ارسالن کامکار آن را ساخت. مثل موسیقی »میم مثل 
مادر« رسول مالقلی پور ساخته آریا عظیمی نژاد و موسیقی 
چشم آذر  ناصر  مرحوم  که  مهرجویی  داریوش  »هامون« 

نتش را نوشت.
نقش اوضاع سیاسی جامعه در موسیقی سینمای ایران

اوضاع  حتما  موسیقی ها  از  خیلی  شدن  خاطره انگیز  در 
فیلم  موسیقی  است.  موثر  تحوالت  و  سیاست  و  روزگار 
این  از  احتماال  نوشته  را  آن  انتظامی  مجید  که  اعتراض 
»تبریز  و  مشروطه«  »سال های  یا  موسیقی هاست؛  دست 

در مه«.
چهره های سال های اخیرموسیقی فیلم ایرانی

فیلم  موسیقی  به  تازه ای  چهره های  اخیر  سال های  در 
اضافه شدند که کارشان را خوب بلدند. اگرچه در دوره ای 
هستیم که دیگر کمتر می شود به ماندگاری آثار سینمایی 
و موسیقایی فکر کرد اما موزیسین هایی هستند که تالش 
محسن  کنند.  تجربه  را  متفاوت  موسیقی هایی  می کنند 
چاووشی که در »سنتوری« تجربه متفاوتی را وارد سینما 
کرد و در سری »شهرزاد« به شکل متفاوت تری ادامه اش 
داد. حبیب خزایی فر که در 3 همکاری با مهدویان، نت های 
خیلی خوبی برای »ایستاده در غبار«، »ماجرای نیمروز« و 

»التاری« نوشته است.
قربانی  علیرضا  با  کار  تجربه  در  پورناظری که  و سهراب 
فیلم های  برای  را  متفاوتی  کارهای  شجریان،  همایون  و 
شجریان  همایون  دسته اند.  این  از  می سازد،  سینمایی 
موسیقی  ساخت  در  که  آن  از  قبل  پورناظری  سهراب  و 
رگ خواب باهم همکاری کنند، تجربه ای مشابه را با »حمید 
نعمت اهلل« در فیلم سینمایی آرایش غلیط پشت سرگذاشته 
بودند. حاصل این همکاری تولید یک اثر موسیقایی پرانرژی 
و متفاوت بود که پس از نمایش عمومی فیلم به همراه چند 
قطعه دیگر در قالب آلبومی با همین نام منتشر شد. شعر 
این اثر برگرفته از یکی از غزلیات معروف مولوی با مطلع 
گله  آنگه  ننهم،  سر  گر  کن؛  یک  دله  دل  صنما  من  »با 

کن« است.
)خبرگزاری مشرق.روزی روزگاری موسیقی(

رخداد دیگری که پس از انقالب اسالمی برای موسیقی 
از  گانه  آماتور  و  جا  به   نا  استفاده  داد  رخ  ایرانی  فیلم 
تهیه  از  آماتور  نسل  یک  که  بود  الکترونیک  سازهای 
کنندگان موسیقی فیلم را به وجود آورد که دیگر نمی شد 

آنها را آهنگساز نامید.
 با این همه عرصه از آهنگسازان واقعی خالی نماند.

)محمود خوشنام. موسیقی در سینمای ایران(
منابع

محمود خوشنام. موسیقی در سینمای ایران .1390.
تورج زاهدی. موسیقی فیلم .1376.

بخش آخر

آگهي مزایده  عمومي 
معاونت فرهنگی و اجتماعی  شهرداري کرمان در نظر دارد جهت اجاره ۲سالن ورزشی  بشرح جدول ذیل به مدت یک سال  از طریق 
برگزاري مزایده عمومي اقدام نماید  لذا از کلیه متقاضیان  دعوت بعمل مي آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 98/1۲/11  لغایت 
98/1۲/۲6 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 99/1/16  به مدیریت امور قراردادهاي شهرداري به آدرس کرمان ، میدان شورا  مراجعه 
نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است وشرکت کنندگان باید مبلغ مشخص شده در جدول ذیل را به عنوان 
ضمانت شرکت درمزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به شماره حساب ذکر شده در اسناد به همراه سایر مدارک 
تحویل نمایند . بازگشایي پاکتها در تاریخ 99/1/17 انجام خواهد شد ودر صورتیکه برندگان  مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
تضمین شرکت درمزایده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بعهده برنده 

مزایده  میباشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 4000م/الف
 

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

 
 
  
 

  يعموم مزایده  يآگه  
 

 به مدت یک سال  بشرح جدول ذیل سالن ورزشی 2اجاره جهت کرمان در نظر دارد  يشهردار معاونت فرهنگی و اجتماعی 
از تداری  مزایدده دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد   متقاضياناقدام نماید  لذا از کليه  یعموم مزایده ياز طریق برگزار

بده آدر   يشدهردار يبه مدیریت امور قراردادها  16/1/99جهت تسليم پيشنهادات تا تاری   و 26/12/98یت لغا  11/12/98
 ار اسدت وشدرکت کننددگان بایدد مبلد در رد یا قبول پيشنهادات مخت شهرداريمراجعه نمایند در ضمن  ميدان شورا کرمان ، 

ضمانت نامه بانکی و یدا وجده نقدد واریدزي بده صورت  بهمزایده به عنوان ضمانت شرکت درمشخص شده در جدول ذیل را 
انجام خواهد شد  17/1/99در تاری   بازگشایی پاکتها . تحویل نمایند مدارکبه همراه سایر  ذکر شده در اسنادشماره حساب 

آنها به ترتيد  بده ن دا سدازمان ضدب   مزایدهحاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمين شرکت درمزایده  ودر صورتيکه برندگان 
و سایر اطالعات و جزئيات در اسناد  ميباشد مزایده  در روزنامه ها بعهده برنده خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی

  مندرج است.مزایده 
 مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده )ریال( مبلغ پایه اجاره  ماهیانه )ریال( موضوع مزایده ردیف

 cng 000/000/40 000/000/30جن  پمپ  37الن ورزشی بلوار آزادگان واقا در کوچه س 1

 2خيابان شهيد فالح کوچه سالن شهداي سرآسياب واقا در  2
 مجموعه ورزشی شهداي سر آسياب 

000/000/30 000/000/20 
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کرونا، هزار کامیون را 
پشت مرز ها متوقف کرد

مسدود شدن مرزهای سرخس، لطف آباد و باجگیران خراسان رضوی 
با کشور ترکمنستان توسط طرف ترکمنستانی به علت شیوع ویروس 
و  صادراتی  کامیون  دستگاه  هزار  از  بیش  است  شده  موجب  کرونا 

ترانزیتی در این مرزها متوقف و زمین گیر شوند.
فرماندار درگز گفت: در پی شیوع کرونا، دولت ترکمنستان طی هفته 
جاری عالوه بر ممنوع کردن هرگونه تردد مسافر در مرز لطف آباد از 
ورود کامیون های غیر ترکمنستانی نیز جلوگیری می کند و حتی به 

کامیون های ترکمن حامل مواد غذایی نیز اجازه ورود نمی دهد.
علی فراهی افزود: هم اکنون حدود هزار و ۱۰۰ دستگاه کامیون حامل 
ورود  برای  زمانی  ترکمنستان  دولت  و  هستند  معطل  مرز  پشت  بار 
ناوگان باری به این کشور اعالم نکرده و معلوم نیست این ناوگان تا چه 

مدت باید در مرز معطل بماند.
کامیون ها  معطلی  از  نیز  فرماندار سرخس  مقدم،  رضا رجبی  محمد 
از  دقیقی  آمار  اکنون  هم  گفت:  و  داد  خبر  ترکمنستان  مرز  پشت 
اما تا روز چهارشنبه بیش از  شمار کامیون های معطل در مرز ندارم 
۱۰۰ دستگاه کامیون پشت مرز معطل بودند که بیشتر ناوگان ایرانی 

هستند.
رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
رضوی نیز گفت: در حال حاضر ۲۰۰ دستگاه کامیون در مرز سرخس 
بیشتر  ناوگان  این  که  هستند  ترکمنستان  خاک  به  ورود  انتظار  در 

ایرانی و از سایر ملیت های غیرترکمن می باشند.
و  ندارد  وجود  باجگیران  مرز  در  ترددی  افزود:  فاز  محمدی  حمید 
بیشترین معطلی در مرز لطف آباد است و طی دیروز نیز پس از وقفه 
تردد  البته  شد،  سرگرفته  از  دوغارون  مرز  در  مسافر  تردد  روزه،  یک 
کامیون ها به مقصد افغانستان نیز از ابتدا به این کشور متوقف نشده 

بود و هم اکنون تردد تجاری به این کشور در جریان است.
ترکمنستان ناوگان ترانزیتی پشت مرز را بپذیرد

رضوی  خراسان  بین المللی  ونقل  حمل  شرکت های  رییس  نایب 
دولت  از  می خواهیم  کشور  خارجی  سیاست  دستگاه  از  گفت:  نیز 
ترکمنستان بخواهند مدت مشخصی را برای تردد کامیون های پشت 

مرز مانده در نظر بگیرد.
محمود امتی افزود: اغلب کامیون های ترانزیتی از یک تا دو ماه قبل 
دولت  و  هستند  مرکزی  آسیای  در  خود  مقاصد  به  انتقال  حال  در 
ترکمنستان دست کم اجازه دهد این ناوگان با بررسی و پایش سالمت 
از خاک ترکمنستان عبور کرده و راهی  ابتال به کرونا،  از نظر  راننده 

مقاصد خود در کشورهای آسیای مرکزی شود.
محموله  و  کامیون  و ۵۰۰  هزار  در حال حاضر حدود  داد:  ادامه  وی 
آباد و ۳۰۰ کامیون و محموله  به مرز لطف  انتقال  ترانزیتی در حال 
ترانزیتی نیز در مسیر سرخس قرار دارند لذا از ترکمنستان می خواهیم 

نسبت به ترخیص این محموله ها همکاری کند.
نایب رییس شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گفت: 
اگر این خواسته ها از ترکمنستان محقق نشود، گمرک و کشتیرانی، 
کامیون های  محموله  شده  ایجاد  هماهنگی  با  مرزبانی  و  راهداری 
متوقف شده پشت مرز ترکمنستان را در یک مکان و فضای مشخص 
تخلیه می کند تا ناوگان و راننده بتواند بازگردد و در صورت امکان راه 
به  از طریق خطوط ریلی  را  ترانزیتی تخلیه شده  آهن محموله های 

کشورهای مقصد در آسیای مرکزی بارگیری کند.
امتی افزود: شیوع کرونا یک پیش آمد غیرقابل پیش بینی و ناخواسته 
است لذا از شرکت های کشتیرانی می خواهیم حق توقف کانتینرها در 

مبادی خروجی را از شرکت های حمل و نقل مطالبه نکنند.

ادعای ابتالی ۱۵هزار نفر 
به کرونا در ایران

 ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران در نشست 
با  مقابله  برای  تهران  اقدامات شهرداری  بررسی  منظور  به  که  خبری 
ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد گفت: از زمانی که اعالم شد 
کرونا به ایران آمده با مشورت رئیس کمیسیون حمل و نقل و اعضای 
بند   ۶ که  نوشتیم  تهران  برای شهردار  را  نامه ای  کمیسیون سالمت 

عملیاتی داشت.
 وی با اشاره به بندهای عملیاتی این نامه گفت: تشکیل ستاد بحران 
کرونا در تهران و تهیه محتوای حفاظت شخصی و عمومی، همچنین 
نصب بیلبوردها از جمله بندهای عملیانی این نامه بود. خوشبختانه 
این  نکته مهم در  و  تهیه شد  استاندارد  به صورت  آموزشی  محتوای 
زمینه همراهی شهرداری با وزارت بهداشت و سازمان های مربوطه بود.

خداکرمی با اشاره به اینکه در چین طی یک روز ۲۵ هزار نفر به آمار 
بازار  به  کیت های جدید  ورود  با  گفت:  افزوده شد  کرونا  به  مبتالیان 
حاالت  بدبینانه ترین  در  ما  کشور  در  و  گرفت  شدت  آمار  این  چین 
آمار مبتالیان ممکن است ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر باشد که البته باید توجه 
داشت برخی افراد ممکن است این بیماری را مبتال شده باشند ولی 

خبری از آن نداشته باشند.

خبر تجربه ۷۰ ساله کشور در تغییر اقلیم؛
آیا ایران از دوره طوالنی خشکسالی خارج شده است؟ 

دسته ۵۰میلیونی ملخ ها در هندیجان خوزستان

و  قائم مقام ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش 
محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با اشاره به برخی گفته ها در زمینه وارد شدن ایران از 
دوره خشکسالی به ترسالی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر نه در ایران بلکه در کل دنیا روش های پیش بینی 
این  در  است، گفت:  نشده  ارائه  ترسالی  و  خشکسالی 
زمینه نمی توان به طور قطعی اظهار نظر کرد ولی روند 
موجود یک روند ترسالی را نشان می دهد و امیدواریم 

روند ترسالی رخ داده باشد.
دکتر جهانگیر پرهمت در گفت وگو با ایسنا، وارد شدن 
اساس  بر  را  »خشکسالی«  یا  »ترسالی«  دوره های  به 
احتمال و پیش بینی دانست و گفت: روندی که در ۲۰ 
سال گذشته شاهد بودیم مشابه یک دوره حدوداً ۲۰ 
ساله ای بوده که از اوایل دهه ۳۰ خشکسالی در کشور 
آغاز شد و تا اواخر دهه ۴۰ ادامه داشته است به طوری 
که در آن مقطع نیز خشکسالی های بسیار شدیدی در 

کشور رخ داده است.
این  بارز  نمونه  را   ۱۳۴۰-۴۱ سال  خشکسالی  وی 
 ۹۰ و   ۸۰ دهه  در  داد:  ادامه  و  دانست  خشکسالی 
خشکسالی تقریبا طوالنی ۲۰ ساله را تجربه کردیم. این 
تا ۱۳۹۷  اواخر سال ۱۳۷۷ آغاز شد و  از  خشکسالی 

ادامه داشت.
پرهمت خاطر نشان کرد: بر اساس آمار و اطالعاتی که 
این دو دوره خشکسالی وجود  میان  تشابهاتی  داریم، 
سالی«  »تر  دوره  اول،  خشکسالی  دوره   از  پس  دارد. 
دوره  بعد  به  از سال ۱۳۵۳  که  گونه ای  به  ایجاد شد 

ترسالی آغاز شد و تا سال ۱۳۷۷ ادامه داشته است.
وی تاکید کرد: اینکه گفته می شود دوره ترسالی،  به این 
معنا نیست که در همه سال های دوره بارندگی بیش از 
میانگین دراز مدت است یا بارندگی با بارش های زیاد 
داریم بلکه مقدار بارش سالیانه در بیشتر سال های دوره 
ترسالی از متوسط درازمدت بیشتر بوده و در طول این 
دوره نیز خشکسالی هایی نیز بوقوع می پیوندد. بنابراین 
در »ترسالی« سال های با بارش های خوب داریم ولی در 

طی این سال ها خشکسالی هایی نیز اتفاق افتاده است.
و  فرسایش  خشکسالی،  آب،  توسعه  ستاد  مقام  قائم 
محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مشاهده  اخیر  سال  دو  یکی  در  که  روندی  افزود: 
می کنیم، برگشت روند را به دوره ترسالی نشان می دهد 
ولی این گفته به صورت احتمال است و نمی توان در 
خصوص پدیده های طبیعی به طور قطعی اظهار نظر 
نشان می دهد  را  ترسالی  روند  موجود یک  روند  کرد. 
دوره  از  ما  و  باشد  داده  ترسالی رخ  روند  امیدواریم  و 

خشکسالی بسیار طوالنی خارج شده باشیم.
عدم پیش  بینی  درباره ترسالی

وی در خصوص دالیل عدم قطعیت در زمینه ترسال 
کشوری  هیچ  در  کرد:  اظهار  خشکسالی  یا  بودن 
پیش بینی و اعالم قطعی وقوع ترسالی و یا خشکسالی 

وجود ندارد؛ چراکه تر سالی و یا خشکسالی روندهای 
در  که  بینی هایی  پیش  تمام  و  است  طوالنی  بسیار 
حال حاضر در دنیا صورت می گیرد بر مبنای آمارهای 

مشاهده ای کوتاه مدت و یک سری فرضیات است.
این ستاد توسعه فناوری های آب و  دبیر کارگروه آب 
میزان  در  اگر  مثال  عنوان  به  کرد:  اضافه  خشکسالی 
سوخت های  سوختن  اثر  بر  زمین  جو    CO۲ تولید 
میزان  ازون،  الیه  روی  بر  دهد  رخ  تغییراتی  فسیلی 
انرژی ارسالی به سطح زمین و اقلیم و تغییرات اقلیم 
اثر گذار است و بر اساس این فرضیات روند آب و هوایی 

آینده پیش بینی می شود.
پر همت، تاکید کرد: در حال حاضر هیچ کشوری در 
دنیا روشی برای پیش بینی دقیق وضعیت آب و هوایی 
پیش بینی های  آنکه  ضمن  است  نداده  ارائه  آینده  در 

چند هفته و چند ماه آینده نیز با احتمال است.
تغییر نوع بارش از برف به باران

دبیر کارگروه آب ستاد آب و خشکسالی معاونت علمی 
به  را مربوط  باران  به  برف  بارش  نوع  تغییر  از  بخشی 
این  از  بخشی  شد:  یادآور  و  دانست  اقلیم  تغییرات 
در سال  است.  نوسانات ساالنه  اساس  بر  نیز  تغییرات 
جاری نسبت به سال گذشته و دو سال قبل سرمای 
بیشتری داشتیم،  برف بیشتری هم بر جای مانده است.
وی با بیان اینکه افزایش سرمای همراه با بارش سال 
جاری را به فال نیک می گیریم، اظهار کرد: این امر باعث 
بارش برف می شود و برف مخزن طبیعی آب است که 
در ارتفاعات ایجاد می شود و با ذوب این مخازن طبیعی، 

به تدریج آب آن به پایین دست می رسد.
پرهمت، خاطر نشان کرد: در سال جاری شاهدیم که 
دوره سرما بیشتر شده به گونه ای که در اواسط بهمن ماه 
دو سال گذشته شاهد شکوفا شدن درختان بودیم ولی 
خوشبختانه در سال جاری در ارتفاعات اطراف تهران 
از  البرز  ارتفاعات  نوار جنوبی  یا در  برف وجود دارد و 

۱۶۰۰ متر به باال برف وجود داشته است.
وی با تاکید بر اینکه این نشانه ها مشخص می کند که 
است،  شده  بیشتر  گذشته  سال های  به  نسبت  سرما 
یادآور شد: ولی اینکه گفته شود زمستان گرم تر شده، 
ایستگاه های  که  است  اطالعاتی  و  آمارها  اساس  بر 
هواشناسی ۵۰ سال گذشته و بخصوص دو دهه گذشته 
برای  موضوع  این  اساس  همین  می دهند،بر  نشان 
آینده نیز قطعی نیست و محتمل است، بنا براین در 
برنامه ریزی های توسعه برای هر کدام از این احتماالت 
بایستی سناریوهایی را پیش بینی و در برنامه ها لحاظ 

کرد.
و  فرسایش  خشکسالی،  آب،  توسعه  ستاد  مقام  قائم 
محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
خاطر نشان کرد: به اعتقاد برخی متخصصین، بخشی 
به  جاری  سال  زمستان  دمای  شدن  سردتر  دالیل  از 
بشر  دیگر  سوی  از  ولی  است  ساالنه  نوسانات  دلیل 

ایجاد کرده است  امروز در کره زمین تغییرات زیادی 
و ممکن  است  اثر گذار  اقلیم  روی  بر  تغییرات  این  و 
عوامل  این  از  ناشی  زمین  گرم شدن  از  بخشی  است 
باشد و ممکن است اثراتی را بر روی دمای فصلی نیز 

داشته باشد.
به گفته این محقق این تغییرات حاصل از فعالیت های 
انسانی در سطح زمین موجب شده است تا زمستان را 
سردتر و یا گرم تر کند و به طور کلی در سال جاری 
سرمای کمتری را بر روی زمین داشته باشیم، بنابراین 
سردتر شدن زمستان ها به هر دو علت نوسانات طبیعی 
و یا تأثیر پذیری از فعالیت های انسانی در کره زمین 

می تواند باشد.
بارندگی و وقوع سیل

پرهمت، با تاکید بر اینکه همواره بارندگی هایی که به 
می شود،  تقسیم  بخش  چند  به  می رسد  زمین  سطح 
گفت: بخشی از بارش ها به زمین نفوذ می کند و بخشی 
بلندی های  پستی  در البالی  و  زمین  در سطح  آن  از 
سطح زمین و یا توسط برگ درختان جذب می شود و 
بخش دیگر آن تبخیر و مازاد آن بر سطح زمین جاری 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه مازاد این بارندگی ها به صورت رواناب ها 
در سطح زمین جاری و تبدیل به سیل می شوند، اضافه 
کرد: اینکه واقعا از بارندگی چه میزان سیل رخ می دهد 
بستگی به این دارد که آیا علت وقوع سیل رخ داده یک 

سیل طبیعی است و یا غیر طبیعی.
پرهمت در این باره توضیح داد: بخشی از سیل هایی که 
در کشور رخ می دهد بر اثر تخریب باال دست است و 
اینکه چگونه می توانیم با وقایع سیل برخورد کنیم، ما 
اعتقاد  داریم که سیالب را باید در منشا کنترل کرد 
تا هم به عنوان منابع آبی از آن استفاده شود و هم از 

خسارات آن در پایین دست جلوگیری شود.
خشکسالی،  آب،  توسعه  ستاد  آب  کارگروه  دبیر 
فناوری  و  علمی  معاونت  زیست  محیط  و  فرسایش 
کنترل  و  مهار  قابل  را  سیالب ها  جمهوری،  ریاست 
دانست و افزود: در کشور خشکی مانند کشور ما که 

دچار خشکسالی است، نیاز است تا بخشی از سیالب ها 
در باال دست و یا در زیر زمین برای مصارف سال آینده 

مهار شود.
دارای  دشت   ۶۰۰ به  قریب  وجود  به  اشاره  با  وی 
آبخوان شناخته شده در سطح کشور، گفت: اغلب این 
با مهار رواناب ها  آبخوان ها در شرایط بحرانی است و 
خواهند  تغذیه  آبخوان ها  این  هم  آبخوان ها  این  در 
ایجاد شده در آنها به دلیل خشکسالی و  شد و افت 

برداشت های بیش از حد جبران می شود.
اینکه به دلیل خشکسالی موجود  با بیان  این محقق 
در کشور و شدت تبخیر آب، کمتر می توانیم آب را در 
سطح زمین ذخیره سازی کنیم، تاکید کرد: ولی با مهار 
آب در باال دست و تزریق آن در زیر زمین به راحتی 
می توان این آب ها را ذخیره کرد و به عنوان انتقال بین 

سالی، برای سال های بعد مورد استفاده قرار گیرد.
احیا سفره های زیر زمینی برای ذخیره سازی آب

را  زمین  زیر  در  از ذخیره سازی آب  منظور  پرهمت 
از سفره های زیر زمینی دانست و  به معنای استفاده 
در  است،  باالدست  در  آبی که  اگر  کرد:  نشان  خاطر 
و  آبخیزداری  با روش های  و  کنترل شود  سرشاخه ها 
زمینی  زیر  سفره های  به  باال دست  در  داری  آبخوان 
تزریق شود، می توان از این آب ها برای سال بعد بهره 

برداری کرد.
وی در خصوص تخریب سفره های زیر زمینی و ذخیره 
سازی آب در آنها توضیح داد: اینکه گفته می شود که 
در زیر زمین امکان ذخیره سازی آب وجود ندارد از 
نظر علمی نادرست است ولی اینکه گفته می شود که 
خاک آبخوان ها بر اثر افت، متراکم شده اند صحیح است 
و در چنین شرایطی اگر آب به سفره های زیر زمین 
تزریق شود، بخشی از بافت این آبخوان ها بازسازی می 
شود و عالوه بر این آبخوانهای آبرفتی و کارستی در 
کشور ظرفیت بسیار زیادی دارند که قابلیت نگهداری 

همه سیالبهای فعلی را دارا هستند.
پرهمت تاکید کرد: ۱۰۰ درصد این آبخوان ها از بین 

نرفته اند و می توان آب را به آن هدایت کرد.

کیخسرو چنگلوایی،رییس سازمان جهاد کشاورزی 
و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد  جلسه  در  خوزستان  
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با موضوع مبارزه با 
استاندار  به ریاست غالمرضا شریعتی  هجوم ملخ که 
خوزستان در سالن جلسات اداره کل بحران استانداری 
برگزار شد، اظهار کرد: مبارزه با این آفت به سه دلیل 
مشکل است، چرا که سطح مراتع و کشاورزی استان 
بوده و همچنین حجم ملخ ها بسیار  بسیار گسترده 
بودن،  العبور  به علت صعب  زیاد و در برخی مناطق 

مبارزه با ملخ سخت است.
آفت  نوع  این  در  کردن  پیشگیری  مساله  افزود:  وی 
است  پروازی  ملخ  نوع  این   که  چرا  نیست،  مطرح 
 ۲۰ تا   ۱۵ مسافت  به  ساعت   ۲۰ روزانه  می تواند  و 
با آن سمپاشی  مقابله  راه  تنها  و  پرواز کند  کیلومتر 

است.
چنگلوایی با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی به تنهایی 
اگر  کرد:  تصریح  کند،  مبارزه  آفت  این  با  نمی تواند 
ها آسیب  ملخ  اثر حمله  بر  نیشکر  ۱۰۰ هزار هکتار 

ببیند باید ۵۰۰ میلیون دالر شکر وارد کنیم.
و  خوزستان  در  غذایی  امنیت  بحث  به  اشاره  با  وی 
کشور، تاکید کرد: فقط بحث کشاورزی و محصوالت 
و  باغبانی  زراعت،  ها،  دشت  مراتع،  نیست.  زراعی 
تاالب ها نیز در خطراند. اگر این ملخ ها مستقر شوند 

عوارض آنها تا پنج سال در منطقه باقی خواهد ماند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه 

تعداد هجوم این ملخ ها نسبت به سال گذشته هفت 
برابر شده است، عنوان کرد: دسته های ملخ در سال 
به  امسال  و  است  بوده  کیلومتر  یک  تا   ۵/۱ گذشته 
دسته  تشکیل  استعداد  و  رسیده  کیلومتر   ۱۰ تا   ۷
به  این  و  دارند  را  کیلومتر   ۴۰ در   ۳۰ ابعاد  به  ای 
معنای تغذیه روزانه بیش از ۱۵۰ هزار تن از مراتع و 

محصوالت کشاورزی است.
وی شهرستان های هندیجان، بهبهان، شوش، دزفول، 
نقاط  را  ماهشهر  بندر  و  آبادان، خرمشهر  اندیمشک، 
بحرانی عنوان کرد و گفت: تنها راه مبارزه قاطع با ملخ 

سمپاش  مانند  هایی  ابزار  با  شیمیایی  سمپاشی  ها، 
های پشت تراکتوری و پشتی، پهباد، هواپیما و ...است.
بهره  هزار  سرمایه ۲۰۰  اینکه  به  اشاره  با  چنگلوایی 
مورد  می کنند  ارتزاق  راه  این  از  که  کشاورز  بردار 
تهدید حمله ملخ ها است، بیان کرد: ما نیاز به کمک 
آفت  این  با  مقابله  برای  شهرستانها  همه  همراهی  و 

داریم، چرا که ملخ مخربترین آفت کشاورزی است.
اینکه در حال حاضر دسته ۵۰ میلیونی  بیان  با  وی 
ملخ ها در هندیجان نشسته اند، اشاره کرد: یک سری 
اقدامات انجام شده و هواپیما در دزفول مستقر شده 

و باندها کنترل و بررسی شده اند و از فردا خلبان 
ها می آیند و سمپاشی با هواپیما آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر تشکیل 
ستاد مبارزه با ملخ در شهرستانها تاکید کرد و گفت: 
و  حمل  و  شهرسازی  و  راه  های  سازمان  است  الزم 
نقل جاده ای جهت آماده سازی باندهای پرواز برای 
کنند؛  همکاری  سازمان  این  با  هواپیما   با  سمپاشی 
ادارات بهداشت سم پاش های خود را هر  همچنین 
چند کوچک و در تعداد کم به مدت یک ماه بصورت 

امانت در اختیار ما قرار دهند.
بنزین  و  با کمبود خودرو  به شدت  چنگلوایی گفت: 
مواجه هستیم و به تامین اعتبارات الزم جهت مقابله 
با این آفت نیاز داریم؛ هر پرواز هواپیما برای سمپاشی 

۵/۷ میلیون تومان برای ما هزینه دارد.
وی ملخ را یکی از آفت های عمومی خواند و یاد آور 
به عهده دولت است؛  این آفت  با  شد: هزینه مبارزه 
همچنین نیاز است از ظرفیت پهبادهای هوا و فضای 
سپاه که خود آنها نیز اعالم آمادگی کرده اند، استفاده 
کنیم ارتش نیز اگر امکانات مشابهی دارد به ما کمک 

کند. 
بیان کرد:  رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان 
برای هماهنگی بیشتر، هر دستگاه نماینده ای را به 
های  صنعت  و  کشت  کند.  معرفی  کشاورزی  جهاد 
به  کامل  آمادگی  باید  نیز  نیشکری  غیر  و  نیشکری 

لحاظ رصد، پایش، کنترل و مبارزه داشته باشند.

 ۹۷ که  کرد  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
جهان  کشور  یازده  به  ایران  از  کرونا  به  مبتال 

رفته اند.
جهانی  سازمان  دبیرکل  آدهانوم،  تدروس 
و  خطرات  از  سازمان  این  ارزیابی  بهداشت، 
از شیوع ویروس کرونا در  بالقوه ناشی  تاثیرات 

سطح جهان را »بسیار زیاد« اعالم کرد. با این 
حال، سازمان بهداشت جهانی هنوز ازهمه گیری 
جهانی این ویروس سخنی به میان نیاورده است.

می بینیم،  اکنون  ما  »آنچه  گفت:  آدهانوم 
کشور  چند  در  کرونا  ویروس  از  اپیدمی هایی 
به  می تواند  هنوز  موارد  بیشتر  اما  است، 

موارد،  از  گروهی  یا  شده  شناخته  تماس های 
ردیابی شود.«

که  نمی کنیم  مشاهده  »هنوز  کرد:  تاکید  او   
حال  در  جوامع  در  آزادانه  صورت  به  ویروس 
با اعالم  انتشار باشد.« سازمان جهانی بهداشت 
لیتوانی،  استونی،  دانمارک،  کشورهای  که  این 

هلند و نیجریه برای اولین بار از شناسایی موارد 
ابتال به ویروس کرونا خبر دادند، افزود همه این 

موارد به ایتالیا مربوط بوده اند.
مورد  این سازمان در مجموع، ۲۴  اعالم  بر  بنا 
ابتال به کرونا از ایتالیا به ۱۴ کشور و ۹۷ مورد 

از ایران به ۱۱ کشور رفته اند 

اعالم آمار رسمی میزان صادرات کرونا از ایران!

بازداشتنامه اموال منقول شخص ثالث 
بدین وسیله به حسن پور شیبخ علی فرزند محمد و زهرا راز فرزند 
حسین بدهکاران پرونده کالسه 139704019061000658/1 که 

برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد: 
مدیریت محترم شرکت بیمه آسیا نظر به ماده 74 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
شیخعلی  پور  علی  آقای  مرحوم  ورثه  علیه  فوق  کالسه  اجرایی  طبق  رسمی 
اندوهجردی فرزند حسن به شناسه ملی 2992192805 مبلغ 11/790/710/000 
به خانم اکرم اهلل وردی و مبلغ 589/535/500 ریال حقوق  ریال اصل طلب 
دولتی بدهکار است و بستانکار جهت استیفای طلب خود تقاضای بازداشت 
مبلغ دیه را نموده لذا بدین وسیله به شما ابالغ می شود که معادل مبالغ فوق از 
مال بدهکار به موجب این برگ در نزد شما توقیف می شود و هر گاه بدهکار 
وجه نقد یا مالی نزد شما ندارد یا کم تر از میزان بازداشت شده دارد مطابق 
ماده 79 آیین نامه اجرا باید ظرف مدت پنج روز به شعبه اجرا اطالع دهید واال 
اداره ثبت آن را طبق مقررات از شما خواهد گرفت ضمنا خواهشمند است 
بازداشتی را بحساب سیبای شماره  مبالغ  بازداشت و  مبلغ دیه  دستور فرمایید 
2171323817005 اداره ثبت اسناد نزد بانک ملی واریز و اصل حواله را جهت 
بهره برداری به این اجرا ارسال و در صورت استهالک مبالغ فوق از بازداشتنامه 

رفع اثر نماید.1721 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست 
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طارمی سرانجام به حواشی

 اخیر واکنش نشان داد
مهدی طارمی با انتشار پستی در اینستاگرام به حواشی ایجاد شده 
درباره زندگی خصوصی اش نوشت: شاید برای شما هم اتفاق بیفتد.
خصوصی اش  زندگی  از  شده  منتشر  تصاویر  به  طارمی  مهدی 
واکنش نشان داد و با انتشار پستی در اینستاگرام به این مسایل 

واکنش نشان داد.
او نوشت: یک بار و تمام

هر فردی یک حریم خصوصی دارد. من هم مثل شما مردم زندگی 
می کنم، کار هایی که همه شما انجام میدید رو انجام میدم.

۲ سال پیش برای مدت کوتاهی در یک رابطه خصوصی بودم و هر 
عکسی از من مربوط به اون زمان میشه. امیدوارم برای شما چنین 
اتفاقی صورت نگیره که بعضیا هر جوری که دوست داشته باشند 
تلویزیونی، یک روزنامه  برنامه  در هر فضایی صحبت کنند )یک 

ورزشی و فضای مجازی(

ستاره کره ای قرنطینه شد!
هئونگ مین سون، مهاجم اهل کره جنوبی تاتنهام که برای درمان 
به کشورش سفر کرده بود، پس از بازگشت به انگلیس به مدت دو 

هفته در قرنطینه خانگی خواهد بود.
جراحی  عمل  انجام  برای  اخیرا  سون  سان،  روزنامه  گزارش  بنابر 
به سرزمین مادری اش سفر کرده بود و از آنجا که ویروس کرونا 
بخش های عمده ای از کره را فرا گرفته، حاال او باید در قرنطینه 
بماند. البته او در خانه خودش می ماند تا اگر در کره جنوبی به این 
ویروس مبتال شده باشد، با گذشت زمان، تکلیف مشخص شود و 

روند درمانی احتمالی برروی او آغاز شود.

تصمیم جالب پرسپولیسی ها 

علیه کرونا
هواداران پرسپولیس اعالم کرده اند تا ریشه کن شدن کرونا در ایران 

درخواست امضا و سلفی از کادرفنی و بازیکنان نمی کنند.
بایرن  باشگاه  باشگاه پرسپولیس در فضای مجازی نوشت:  کانال 
بازیکنان و  بیانیه ای امضا دادن و سلفی گرفتن  انتشار  با  مونیخ 
اعضای این تیم با هواداران به دلیل شیوع ویروس کرونا را ممنوع 

اعالم کرد.
هواداران پرسپولیس هم در اقدامی جالب اعالم کرده اند تا ریشه کن 
شدن کرونا در ایران درخواست امضا و سلفی از کادرفنی و بازیکنان 
بازیکنان،  و  فنی  کادر،  اعضای  از  اعم  پرسپولیسی ها  نمی کنند. 
هواداران، مدیران و پرسنل باشگاه و پیشکسوتان متحد می شوند تا 
با رعایت اصول بهداشتی و توصیه های پیشگیری از شیوع کرونا در 

ریشه کن کردن این بیماری نقش مهمی ایفا کنند.
از این رو باشگاه پرسپولیس نیز همه هواداران میلیونی خود را به 
رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از ابتال به کرونا دعوت کرده و 
از ان ها درخواست دارد تا مهار کامل این بیماری درخواست عکس 

سلفی و امضا از تیم و ستاره های محبوب خود نداشته باشند.

دستگیری مالخر با ۲۰ فقره

 سرقت در بم
فرمانده انتظامی شهرستان بم از دستگیری یک مالخر و کشف ۲۰ 

فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ اکبر نجفی فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: در پی 
اعالم چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه ساخت و اماکن 
دولتی و خصوصی و همچنین قطعات خودرو، ماموران کالنتری ۱۱ 
این فرماندهی با انجام یک سری اقدامات فنی و پلیسی یک مالخر 

را دستگیر کردند.
قابل  مقادیر  متهم  اختفای  از محل  بازرسی  در  ماموران  افزود:  او 
توجهی پمپ کولر، سیم برق، باطری خودرو، پمپ آب، کپسول 
و... را کشف کردند که کارشناسان ارزش تقریبی آن را ۱۵۰ میلیون 

ریال تخمین زدند. 
سرهنگ نجفی تصریح کرد: پلیس با دعوت از مال باختگان، این 

اموال مسروقه را به آنان تحویل داد.

مدیرکل ورزش کرمان از لغو تمام فعالیت های ورزشی 
در این استان به منظور پیشگیری از ابتال به ویروس 

کرونا تا روز جمعه ۱۶ اسفند خبر داد.
میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در 
گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، گفت: به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا، تمام فعالیت های ورزشی در استان کرمان تا روز 

جمعه ۱۶ اسفند ماه ۹۸ لغو است. 
او افزود: هیچ یک از سالن های ورزشی در سطح استان 

حق فروش وقت ها را ندارند و مسابقات استانی نیز 
در تمامی رشته های ورزشی تا تاریخ فوق برگزار نمی 

شود.
حضور  بدون  لیگ  های  رقابت  اینکه  اعالم  با  پاریزی 
آغاز  زمان  کرد:  تصریح  شود،  می  برگزار  تماشاچیان 
مجدد فعالیت های ورزشی در این استان متعاقباً اعالم 

می شود.
این نیز فعالیت های ورزشی )از شنبه سوم  از  پیش 

اسفند جاری( به مدت یک هفته تعطیل شده بود.

هفته بیست و یکم لیگ برتر درحالی به پایان 
رسید که مجید جاللی توانست عنوان بهترین 
پرسپولیس  و  دهد  اختصاص  به خود  را  مربی 

هم توانست بهترین تیم هفته شود.
هفته بیست و یکم لیگ برتر در ۲ روز پایانی 
مقابل  گل گهر  پیروزی  شد.  برگزار  هفته 
استقالل،همچنین پارس جنوبی مقابل تراکتور، 
مقابل  تبریز  در  نساجی  گله   3 برتری  البته  و 
ماشین سازی مهمترین اتفاقات این هفته بود. 
خانه  در  بوشهر  شاهین  شکست  اینکه  ضمن 
فوالد باعث شد روند خوب امتیازگیری شاگردان 
میشو قطع شود که خبر خوبی برای تیم های 

انتهای جدول بود.
با  پرسپولیس  یکم،  و  بیست  هفته  پایان  در 
توجه به رای کمیته انضباطی در خصوص بازی 
را  خودش  فاصله  سپاهان،  مقابل  نشده  برگزار 
با تیم دوم جدول دو رقمی کرد و به عدد ۱۰ 
رساند تا با شکست استقالل و تراکتور و تساوی 
زردهای اصفهان مقابل ذوب آهن، رقابت داغی از 

پله دوم تا پله هفتم جدول ایجاد شود.
نتایج هفته بیست و یکم لیگ برتر:

ماشین سازی  تبریز ۰ - 3 نساجی مازندران
فوالد خوزستان ۱ - ۰ شاهین شهرداری بوشهر

گل گهر سیرجان ۱ - ۰ استقالل
ذوب آهن ۱ - ۱ سپاهان

پرسپولیس 3 - ۱ شهر خودرو
سایپا ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان

نفت  مسجدسلیمان ۱ - ۱ پیکان
پارس جنوبی جم ۱ - ۰ تراکتور

تیم هفته: پرسپولیس
تنها  اخیر  هفته   ۱۰ در  گل محمدی  شاگردان 
آن  و  داده اند  امتیاز  های حریف  تیم  به  یکبار 
هم تساوی ۲-۲ مقابل استقالل بود. آن ها مقابل 
بار نهم به پیروزی رسیدند تا  شهرخودرو برای 

نشان دهند بیشتر از تیم های دیگر انگیزه برد 
نساجی  نتیجه خوب  از  نباید  از آن سو  دارند. 
در تبریز غافل شد که بهترین برد این هفته را 
نفت  کرد.  ثبت  محمودفکری  اولین حضور  در 
آبادان هم پس از روزهای بحرانی در خانه سایپا 
مقابل  نیز  پارس جنوبی  و  رسید  پیروزی  به 
تراکتور سه امتیاز حیاتی را در خانه کسب کرد.

 بازیکن هفته: وحید امیری
فصل  نیم  در  که  پرسپولیس  چپ  وینگر 
موفقیت  اصلی  ارکان  از  یکی  مسابقات  دوم 
پرسپولیس بوده در این هفته به عملکرد خوب 
با زدن  و  داد  ادامه  اخیر  خود مثل هفته های 
یک گل و ارسال یک پاس گل در همان دقایق 
تمام کرد.البته  را  کار شهرخودرو  بازی  ابتدایی 
مهدی ترابی هم در همین دیدار یک گل زد و 
یک پاس گل برای رسن فراهم کرد و او هم مرد 
از نساجی  بود. علی شجاعی  تاثیر گذار هفته 
در تبریز همین کار را برای تیمش انجام داد تا 
بعد از هفته ها ناکامی در نساجی در این تیم 
و  فوالد  در  ابراهیمی  علی  و  بدرخشد.پاتوسی 
هفته  این  در  امتیازی   3 با گل های  گهر  گل 

بازیکنان تاثیرگذار تیمهایشان بودند.
 مربی هفته: مجید جاللی

ایران در این هفته روند رو  »آقا معلم« فوتبال 

به رشد تیمش را بهبود بخشید و با یک بازی 
در  که  داد  شکست  را  استقاللی  شده  حساب 
از  خیلی  برای  دادنش  شکست  ها  هفته  این 
رقبا تبدیل به کاری غیرممکن شده بود. جاللی 
که هفته گذشته هم در آبادان با گل گهر یک 
پیروزی خوب را کسب کرده بود در هفته بیست 

و یکم عنوان مربی هفته را از آن خود کرد.
در این هفته بهنام سراج بعد از هفته ها ناکامی 
به یک برد شیرین خارج از خانه رسید، محمود 
جواد  کرد،  خارج  بحران  از  را  نساجی  فکری 
نکونام همچنان فوالد را روی ریل موفقیت نگه 
داشت، یحیی گل محمدی نیز با یک برد قاطع 
تیمش را صدرنشین حفظ کرد و هومن افاضلی 
تا  داد  را شکست  تراکتور  پارس جنوبی  با  نیز 
هفته  مربیان  موفقترین  جزو  هم  مربیان  این 

بیست و یکم باشند.
 بازی هفته: پرسپولیس-شهرخودرو

این مسابقه بدون تماشاگر و تقابل گل محمدی 
تیم  با  سرخپوشان  فاصله  خودش،  دستیار  با 
رای  و  رساند  امتیاز  هفت  به  را  جدول  دوم 
رقمی  دو  را  اختالف  این  هم  انضباطی  کمیته 
قهرمانی  از  اکنون در همه جا صحبت  تا  کرد 

زود هنگام شاگردان یحیی باشد.
 ناکام هفته: فرهاد مجیدی

بر  عالوه  گهر  گل  مقابل  استقالل  شکست 
کرد  دور  جدول  صدر  از  را  پوشان  آبی  اینکه 
اولین باخت لیگ برتری مجیدی را هم رقم زد. 
البته در این هفته مربی ناکام کم نبوده است. 
در کنار مجیدی می توان از امیر قلعه نویی هم 
نام برد که عالوه بر اتفاقات بازی این تیم مقابل 
پرسپولیس که منجر به نتیجه 3 بر صفر این 
هفته شد در دربی اصفهان هم نتوانست 3 امتیاز 
را بگیرد تا حسابی از صدرنشین جدول عقب 
بماند.همچنین باید به ساکت الهامی سرمربی 
تراکتور هم اشاره کرد که در مهمترین هفته ای 
با صدر جدول  را  فاصله خود  توانست  که می 
کمتر کند به پارس جنوبی بازی را واگذار کرد تا 
روند موفقیت های خودش و تیمش را متوقف 
کند.میشو کریستیچویچ، مجتبی سرآسیایی و 
این  احد شیخ الری دیگر مربیانی هستند که 

هفته با تیم های خود ناکام شدند.
 گلزنان لیگ برتر:

۱۰گل
عیسی آل کثیر )صنعت نفت آبادان( و شهریار 

مغانلو )پیکان(
۹گل

مهدی قائدی )استقالل(
۸گل

)استقالل(،  دیاباته  و شیخ  امیرارسالن مطهری 
محمد نوری )پارس جنوبی جم( و مهدی ترابی 

)پرسپولیس(
7گل

)گل  زنده روح  احمدرضا  و  شاکری  یونس 
مالکی)شاهین  حسین  گهرسیرجان(، 
سوارز  استنلی  کی  روش  شهرداری بوشهر(، 

)سپاهان( و علی علیپور )پرسپولیس(
۶گل

محمدرضا سلیمانی)سایپا(

لغو مجدد فعالیت های ورزشی در کرمان

بهترین های هفته؛  
جاللی و پرسپولیس بهترین شدند

علی فتح اهلل زاده وعده داد که می تواند در طول ۱۰ 
ماه ورزشگاه 3۵ هزار نفری برای استقالل بسازد.

باشگاه استقالل است و  به  اماکنی که متعلق  از  یکی 
کند،  نمی  آن  از  ای  استفاده  باشگاه  این  فوتبال  تیم 
در  که  کمپ  این  است.  حجازی  ناصر  مرحوم  کمپ 
بود  شده  ساخته  زاده  اهلل  فتح  علی  مدیریت  دوران 

مدت ها است بالاستفاده مانده و این در حالی است که 
آبی ها مشکالت زیادی در امر زمین تمرین دارند. حاال 
به  بازگشت  در  زاده  اهلل  فتح  علی  در چنین شرایطی 
استقالل قصد دارد اقدام جدیدی روی این کمپ انجام 
دهد. فتح اهلل زاده در این باره گفت: »ما دو راه داریم؛ 
یا اینکه با یک شرکت پیمانکاری قرارداد ببندیم و در 

این مجموعه ضمن ساخت هتل برای تیم زمین تمرین 
را هم ترمیم کنیم تا تیم بتواند آنجا تمریناتش را انجام 

بدهد اما یک راه دوم هم وجود دارد.«
 ۲۲ منطقه  شهرداری  با  گذشته  از  »من  افزود:  وی 
رایزنی هایی کرده بودم.راه دوم این است که کمپ را به 
شهرداری بدهیم و در عوض آنها در منطقه خود زمینی 

به ما بدهند تا استادیوم بسازیم. حتی در گذشته با 
شرکتی صحبت کرده بودم که ۱4 ماهه یک ورزشگاه 
3۵ هزار نفری برایمان بسازند و االن همان شرکت می 
گوید ۱۰ ماهه این ورزشگاه را می سازد و تحویل مان 
می دهد. من این ایده را دارم که باید مشورت کنم و 

فکر می کنم شدنی باشد.«

پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس 
نفر در پی واژگونی  با خبر مصدومیت دو  رفسنجان 
خودروی  حریق  و  برخورد  با  متاسفانه  گفت:  کامیون 
نیز  نفر  دو  و  کشته  نفر  دو  کامیون  این  به  سمند 
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  شدند.  مصدوم 
مرتضوی،  محسن  سید   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس 
رفسنجان با بیان اینکه  واژگونی کامیون در کیلومتر 

۲۵ محور انار- رفسنجان، محدوده مسجد ابوالفضل به 
داده  اطالع  رفسنجان  اورژانس  عملیات  ارتباط  مرکز 
پایگاه  از  آمبوالنس  دستگاه  یک  سریعا  گفت:  شد، 
احمدآباد اورژانس رفسنجان به محل حادثه اعزام شد.

ساله   ۵۰ و   ۲4 مرد  دو  مصدومان  اینکه  بیان  با  او 
بودند، افزود: یکی از مصدومان حادثه در محل درمان و 

مصدوم دیگر نیاز به اعزام به بیمارستان داشت.
مرتضوی با بیان اینکه با توجه به مسدود شدن مسیر 

احتمال  هوا،  تاریکی  و  شده  واژگون  کامیون  با  جاده 
وقوع حادثه دیگری نیز وجود داشت، بیان کرد: پرسنل 
با تمامی عالئم هشدار موجود در آمبوالنس  اورژانس 
نقلیه  وسایل  آگاهی  بر  سعی  آتش  نمودن  روشن  و 
عبوری از مسدود بودن مسیر داشتند و تکنسین های 

اورژانس صحنه حادثه را ترک نکردند.
او با اظهار تاسف گفت: حدود یک ساعت بعد به دلیل 
کامیون  با  سواری سمند  دستگاه  یک  مسیر،  تاریکی 

واژگون شده برخورد  کرد و به دلیل شدت ضربه دچار 
حریق شد.

و  اورژانس  تکنسین های  با تالش  بیان کرد:  مرتضوی 
از  و ۱۲ ساله  حاضران در صحنه حادثه، دو دختر 7 
ماشین بیرون کشیده شدند؛ ولی، متاسفانه پدر و مادر 
این دو دختر که در آتش سوزی خودرو، جان خود را 
از دست دادند. او افزود: کشته ها یک خانم 3۵ ساله و 

آقا 3۹ ساله بودند.

وعده فتح اهلل زاده برای ساخت ورزشگاه ۳۵هزار نفری

سوختن مادر و پدری در حادثه واژگونی خودرو

خبر
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اشاره
ویروس کرونا در چند هفته اخیر به تیتر اخبار رسانه ای 
درگیر  را  زیادی  افراد  ذهن  و  شده  تبدیل  المللی  بین 
کرده است. گرچه ویروس کرونا به استان کرمان رسیده و 
فضای عمومی شهرمان را پر از التهاب کرده است اما تنش 
زدایی علیه ماجرای اخیر فقط با شفاف سازی اطالعات و 
به همراه  استانی های عزیزمان  با همکاری هم  البته  صد 
مسئوالن محقق می شود. در زمینه شفاف سازی، برخی 
از شبکه های خارجی و کانال های خبری و شایعه پرور 
سعی کردند اتهاماتی بر دولت بزنند و البته هر یک از وزرا 
و سخنگوی دولت تاکید کردند به محض ورود بیماری در 
کشور آن را به اطالع همگان خواهند رساند و وعده ای که 
محقق و عملی شد و افکار عمومی با صراحت و شفافیت 
در  شفافیت  و  صراحت  یافتند.  اطالع  موضوع  این  درباره 
بهداشت درمان و آموزش  از سوی وزارت  این خبر  اعالم 
پابه  این شد که ویروس شایعه،  از  به نوعی مانع  پزشکی 
پای ویروس کرونا روح و روان افکار عمومی و جامعه را آزار 
دهد. دولت همه توان خود را برای اطالع رسانی به موقع 
می  کار  به  شهروندان  تک  تک  از  مراقبت  و  سازی  آگاه 
گیرد و خواهد گرفت و البته اطالع رسانی شفاف و صحیح 
میهمان  این  با  مقابله  و  مواجهه  راهکارهای  مهمترین  از 

ناخوانده است. 
زیر  از  ایران  بهداشت  وزارت  است  ذکر  به  الزم  البته 
ساخت های گسترده و قدرتمندی برای مواجهه با چنین 
سایر  و  شهروندان  همراهی  با  و  است  برخوردار  شرایطی 
نهادها می تواند این میهمان ناخوانده را مهار کند و قوه 
مجریه سعی در این دارد که با مسئولیت مستقیم خود با 
جان  و  سالمتی  با  مرتبط  گزارشهای  امنیتی،  مالحظات 
مردم را از درجه بندی محرمانه خارج کند تا از رهگذر این 
شفافیت بتواند اعتماد آسیب دیده جامعه را ترمیم کند و 
به کمک دولت تدبیر و امید التهابات جامعه را کاهش دهد.

بهداشت روانی و راهکارهای روانشناسی بحران
به  ابتال  و  شیوع  و  موضوع  این  به  نسبت  روانی  تنش 
را  ها  استانی  هم  ذهن  کرونا  ویروس  از  ناشی  بیماری 
درگیر کرده است. برخورد عادی و حفظ آرامش در برابر 
هشدارهای پزشکی و شرایط خاص جامعه برای پیشگیری 

از اضطراب و تنش روانی ضروری به نظر می رسد و البته 
و  امکانات  وجود  از  موقع  به  رسانی  اطالع  از  مردم  توقع 
از ذهن نیست. رسانه  بیماری دور  از  برای گذر  تجهیزات 
ها و فضای دهکده جهانی در حال ساختن تصویری اغراق 
گونه از بیماری کرونا هستند که به قولی خود این مساله 
"مساله ساز" است که منجر به بحرانی شدن بیش از پیش 
کنترل بیماری می شود. شهروندان بدانند و آگاه باشند که 
کرونا لزوما مرگ آور نیست بلکه در سالمندان و افراد دارای 

نقص ایمنی ممکن است خطرات بیشتری داشته باشد. 
میزان مرگ ناشی از کرونا تقریبا 3تا5 درصد است و هرچه 
بیشتر در مورد این بیماری راههای پیشگیری، واقع بینانه 
تر و آحاد مردم شواهد محورتر باشند کمتر منکوب ترس 
برخی فضاهای اجتماعی نامعتبر می شوند. ترس  ناشی از 
این فضاهای اجتماعی نامعتبر با ایجاد اختالالت اضطرابی 
پذیری  آسیب  سبب  متاسفانه  پیش،  از  بیش  تضعیف  و 
با  بی رحمانه  از طرفی  و  است  افراد شده  ایمنی  سیستم 
را زیر  بهداشتی  نهادهای  اعتبار قدرت، مرجعیت  تضعیف 
سوال برده اند. شهروندان آگاه باشند که "هرجا هیجانات 
شدید و اغراق آمیز بود خود فریبی و عوام فریبی رخ می 
دهد". البته نگرانی دو گونه است: سالم و بیمارگونه. نگرانی 
بیمارگونه که همسو با نگاه آخرالزمانی است و دستپاچگی 
و استرس شدید و پیش گویی های شناختی منفی حاکم 
افراد را در وضعیتی غیرمنطقی قرار خواهد داد و  شده و 
اما نگرانی سالم منجر به خروجی سازگارانه ای خواهد شد، 
ازجمله تالش برای آگاهی بیشتر از بیماری رعایت اصول 
از منابع موثق و  بهداشتی جهت پیشگیری، دریافت خبر 

رسمی و پرهیز از دامن زدن به شایعات و...
آنچه که در روانشناسی بحران مرسوم است  به  با توجه 
مهم این است که موضوع  را نباید به سمت بزرگنمایی و 
فاجعه انگاری پیش برد و با تمرکز بر روی اجرای راهکارهای 
مفید بر این موضوع غلبه کرد و اجازه نداد ذهنیت ناتوانی و 

استیصال برای حل مساله بر ما غالب باشد.
احساس ترس، استرس، سردرگمی یا عصبانیت در زمان 
وقوع یک بحران امری است طبیعی اما برای کاهش آن می 
توان با افراد قابل اعتماد در تماس باشند. تمرکز بر روی 
مهارتها و توانایی هایی که تا به اکنون در جریان نامالیمات 
زندگی به کمک می آمدند در جهت کنترل احساسات و 
استرس و قوی سازی روحیه از نکات مهم در روانشناسی 
بر مدیریت هیجانات  تفکرات  است. نقش مستقیم  بحران 
حائز اهمیت است. بیشتر ازآن که هورمونها و بیولوژی بدن 
در درمان بیماری موثر باشد قدرت و تفکرات ذهن انسان 
تاثیرگذار خواهد بود. بیشتر از نگرانی ابتال به ویروس باید 
نگران سیستم ایمنی بود و این در گروی داشتن تفکرات 

قدرتمند و هوشمند قوی است.

تلقین ذهنی
در خصوص تلقین ذهنی و اثرات آن بر شیوع و یا مبارزه 
با بیماری اذعان در این است که می توان با باال بردن و در 
اوج نگه داشتن روحیه و رسیدن به باور اینکه "من سالم 
هستم" و حتی به ظاهر دروغین و با نادیده گرفتن ترس ها 
و باورها و انگاره های منفی دیگران نسبت به این بیماری 
و دور کردن خشم و نفرت از وضع موجود و دوری از افکار 

منفی حاکم بر جو آلوده روانی.
فکر ساخته و محصول ذهن افراد است و ذهن به شدت 
قابلیت تحریف واقعیات را دارد. هرچند یک موضوع عمومی 
به  نباید  این مساله  اما  دارد  تامل در کشور وجود  قابل  و 
پریشانی احساس و عدم کنترل رفتار ایرانیان منجر شود. 
گرفتن  نادیده  زدن،  برچسب  سازی،  فاجعه  پیشگویی، 
واقعیات و جنبه های مثبت وجودی مان و داشتن نگرش 
منفی، به ضرر مقابله با ویروس تمام خواهد شد. هموطنان 
عزیز از "تعمیم افراطی" بپرهیزند و عنوان نکنند که" این 

اتفاق منفی همیشه برای من رخ می دهد".
شخصی سازی و نسبت دادن حوادث منفی به خود را به 
حداقل رسانند و بدانند تاسف گرایی به جای عملگرایی در 
شرایط فعلی به سود هیچکس نیست، بنابراین با اقدامات 
ابتال به  از  از تفکرات منفی برای جلوگیری  مثبت به دور 

این بیماری بایدکوشید.
به  مثبت  انرژی  و  خوب  های  فرکانس  اول:ارسال  قدم 
کائنات و ایجاد باورهای خوب، تغییر دیدگاه ها با داشتن 
یک حس خوب و تبدیل سلول های معیوب به سلول های 

سالم و طبیعی
قدم دوم:برداشتن تمرکز از بیماری و رهسپار کردن ذهن 
به سالمتی و زنده سازی سلول ها با سوخت فرکانس مثبت

قدم سوم:خود را در وضعیت نه خوب بلکه عالی تجسم 
کردن و سرشارسازی ذهن از فوران انرژی

با  داشتن  ارتباط  با  باور  و  ایمان  تقویت  چهارم:  قدم 
بیماران بهبود یافته

اثر رسانه ها
اینکه مخاطب قرار دادن رسانه ها و خواستار سه جمله 
کلیدی " اولین باشید"  حقیقت گو باشید" " معتبر باشید" 
البته در حوزه رسانه آنچه  حق مسلم آحاد مردم است و 
حائز اهمیت است اطالع رسانی درست، آموزش، اطمینان 
عمومی  اعتماد  تقویت  و  هراس  ایجاد  از  پرهیز  بخشی، 
نسبت به سیستم های بهداشتی و درمانی می باشد. اطالع 
رسانی مستمر برای کاهش نگرانی عمومی الزامی توصیف 
خواهد شد.شهروندان باید تعهدات رسانه نسبت به اجتماع 
را جدی بگیرند و اینکه بحران ها خود، رخدادهای رسانه 
امر  مسئوالن  و  نیست  آیند جای شبهه  می  به شمار  ای 
درک  با  و  دانند  نمی  مزاحم  را  رسانه  بحران،  مدیریت 
تعاملی  رابطه  در  رسانه  با  خود  انتظارات  رسانه  جایگاه 
تعریف می کنند و البته هیچ گونه از اقدامات سخت افزاری 
برای مدیریت بحران، بدون عملکرد سالم رسانه ای کارکرد 
با رابطه تعاملی با مدیریت  نخواهد داشت. رسانه ها خود 
بحران اطالعات تامین شده از مدیریت بحران را در اختیار 
شهروندان عزیز خواهند گذاشت و آگاهی سازی و اطالع 

رسانی را بر اضطراب و تنش احاد مردم ارجح می دانند.
به نظر می رسد برداشتن چند گام عملیاتی ضروری به 

نظر می رسد:
اخبار  تولید  جهت  در  بحران  ای  رسانه  ستاد  -تشکیل 
جدید، برقراری ارتباط میان رسانه ها و مسئوالن حاکمیتی
رویه  سازی  شفاف  جهت  در  امنیتی  حجاب  -برداشتن 

های اطالع رسانی
-بسیج رسانه ملی و صدا و سیما به صورت متعهدانه و 
درک آحاد مردم و توجه به آنچه در لحظه، اذهان را درگیر 

کرده است
ستاد  در  فعال  سخنگوی  یک  زنده  و  مستمر  -حضور 
این  انتقال  و  اول  دست  دقیق  اطالعات  تامین  و   بحران 
به  حاکمیت  سطح  باالترین  در  فردی  که  مردم  به  حس 
دارد  را  ایشان  پیگیری دغدغه های  طور مشخص وظیفه 
پایان  بحران  که  زمانی  تا  بود  خواهد  و  هست  همیشه  و 
پذیرد. در راستای عدم رضایت مردم از مسائل و مشکالت 
مناسب  تدبیر  نبود  در صورت  و  مسائل  سایر  و  اقتصادی 
در خصوص مدیریت پیشگیری این بیماری، سعی بر این 
توقع حداقلی  نشویم.  مواجه  ناگوار  پیامدهای  با  است که 
فروشگاه  و  ها  داروخانه  در  که  است  این  بر  مردم   احاد 
های بهداشتی ماسک ها و محلول های ضدعفونی کننده 
مناسب  قیمت  با  و  نیاز  رفع  و  الزم  اندازه  به  دستکش  
عرضه گردد و اما متاسفانه افزایش تقاضا برای برخی اقالم 
از  اقالم و دریافت گزارش هایی  این  مذکور سبب کمبود 
گران فروشی و سودجویی شده است. البته در بحث آرامش 
شرایط  وضعیت  که  خواستاریم  عزیز  شهروندان  از  روانی 
از طریق صدا و سیما و  را  استان  بهداشتی و سالمت در 
سایت های معتبر دارای مجوز پیگیری فرمایند و توجهی 
به شایعات فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نداشته 
به  بدبینی است. دست  از  ناشی  انگاره های منفی  باشند. 
دست شدن در شبکه های مجازی و دامن دادن به نگرش 
شده  مردم  در  هراس  و  وحشت  ایجاد  سبب  افراد  منفی 
نسبت  را  خود  اعتماد  داریم  تقاضا  همشهریان  از  است. 
وظیفه  بدانند  و  کنند  حفظ  بهداشت  وزارت  و  دولت  به 
است.  کشور  مردم  سالمت  از  نگهبانی  بهداشت،  وزارت 
البته الزم به ذکر است آموزش ها از چندی قبل در کل 
کشور آغاز شده بود و به منظور سطح آگاهی مردم بخش 
نامه هایی به استان ارسال شده بود تا اصول بهداشتی و 
راستا  این  در  شود.  داده  آموزش  سالمت  نکات  و  فردی 
کنترل نظارت اصول بهداشتی در تمامی اماکن و به ویژه از 
مدارس خواسته شده بود. از عزیزان تقاضا می شود به بازار 
شایعات توجه نکنند و جو منفی روانی در فضای مجازی را 
آرام کنند و اینکه آگاه باشند دولت سالمت را با سیاست 

نخواهد فروخت.

سرویس گردشگری- فرهنگی کرمان امروز

به  کنیم  پرواز  و  بگیریم  را  دست تان  می خواهیم  امروز   
سمت سرزمین عجایب.... البته که ایران شگفتی کم ندارد 
و عجایبش بی شمار است، اما جایی که با هم می رویم یکی 

از شگفت انگیزترین مناطق ایران است؛
روز  یک  در  و  ماه  یک  در  و  فصل  یک  در  که  جایی  تا 
می توانی داغ ترین و خنک ترین هوا را همزمان و با اندکی 
و  نرم  و  داغ  شن های  روی  پیاده روی  کنی؛  تجربه  فاصله 
چشم دوختن به اشکال زیبا و دلهره آوِر کویر و قدم گذاشتن 
در برکه ای سرد و زالل که زاییده آبشاری بلندباالست، همه 
از نشانه های همان سرزمین عجایب است که ذکرش رفت و 
با هم به آن سفر می کنیم؛ جایی در استان تاریخی کرمان 

و طبیعت باستانی اش.
در  زیبا  کویری  شهداد؛  کویر  است؛  شهداد  مقصدمان 
دل دشت لوت در فالت مرکزی ایران؛ یعنی همان کرمان 
خودمان؛ جایی که در نوروز پذیرای گردشگران فراوانی از 
اما با طبیعت بکر و متنوعی که دارد  سراسر کشور است، 
همه فصل هایش می تواند گردشگرپذیر باشد. برای رسیدن 

به شهداد اول خودتان را به کرمان برسانید. 
استقبالمان  به  بادی خنک  اما  است،  کرمان شهر گرمی 
می آید و توی صورت مان می خورد... برای رسیدن به شهداد 
کافی است حدود ۹۰ کلیومتر )یک ساعت( از شهر کرمان 
در جهت شمال شرق برانید ... حاال در شهدادیم... آن وقت 
و  بکرترین  به  برانید  شرق  شمال  به سمت  شهداد  از  اگر 
زیباترین مناطق گردشگری جهان یعنی سرزمین کلوت ها 
می رسید و اگر پیکان مسیرتان را از مرکز شهداد به طرف 
جنوب غرب بچرخانید، به مناطق کوهستانی و دره ماننِد 
هم  رویا  و  در خواب  که  رسید  خواهید  پرآبی  و  سردسیر 

تماشایش محال است.
برای رسیدن به این مقصد رویایی هم می توانید در یکی 
یا  تنهایی  به  هم  و  کنید  ثبت نام  گردشگری  تور های  از 
تور های  با  سفر  ما  که  البته  شوید.  سفر  راهی  خانواده  با 
گردشگری را توصیه می کنیم، اما اگر مثل ما به هر دلیل 
راهنمای محلی  با توری هماهنگ شوید، حتما  نتوانستید 
داشته باشید. راهنمای ما پسری سیه چرده و خوش لهجه 

است که شهداد را می شناسد.
من اینجایم؛ در سرزمین جن و پریان

مقاصد  از  یکی  و  مشهورترین  از  یکی  حق  به  شهداد   
و  کویر  مدیون  را  شهرتش  که  است  ایران  بین المللی 
از  روز ها  این  است.  زیبایش  شنی(  )سازه های  کلوت های 
سمت کرمان که به سمت شهداد بروی، هوا مطبوع است 
گرم  لباس  اما  نیست،  گرم  لباس  پوشیدن  به  نیازی  و 
آن  به  و  گفت  خواهیم  که  جایی  در  که  باشد  همراهتان 

خواهیم رسید، حتما احتیاجتان می شود.
این  با  ایران،  شهر های  سایر  مثل  است  شهری  شهداد، 
تفاوت که دروازه ورود به یکی از عجیب ترین، زیباترین و 
سحرانگیزترین سرزمین های دنیاست؛ سرزمینی که بخشی 
از طبیعتش گویا متعلق به جهانی دور، ورای ابرها، جایی 
مثل کره مریخ یا ماه است؛ همان طبیعتی که مزین شده 

به کلوت های کوچک و بزرگ و گاه هولناک و افسانه ای.
و  می شویم  نزدیک  موعود  منطقه  و  شهداد  کویر  به 
تا طعم هوای داغ کویر  باال می آید  خورشید هم آرام آرام 
را بر تن مان بنشاند. البته هنوز هوا آنچنان گرم نشده که 
بتوان گفت به گرم ترین نقطه جهان رسیده ایم، اما بد نیست 
بدانید داغ ترین نقطه روی کره زمین، جایی است در همین 
شهداِد کویری.... ۲۰ دقیقه پس از راه افتادن از شهر شهداد 

به عجایب کلوت ها می رسیم.
کلوت ها  منطقه  به  عصر  یا  صبح  اگر  می گوید  راهنما 
اما در همین گرمای دم ظهر  بود،  می آمدیم، هوا خنک تر 
تماشایی  و  زیباست  بزرگ  و  کوچک  کلوت های شنی  هم 
و راه رفتن روی شن های نرم کویر پر از حس خوب. این 
منطقه  سکون  و  سکوت  از  حاصل  آرامش  با  خوب  حس 
بیشتر هم می شود. سکوت و خلوتی که گاه آن را زوزه های 
هولناک باد در هم می شکند؛ بادی که گویا می خواهد در 
گوشت قصه ای، حکایت و رازی از مردمان دوران باستان یا 

افسانه ای از جن و پریان بخواند.
به کشیت خوش آمدید

بهشتی  حقیقتا  است؛  کویر  بهشت  به  رفتن  زمان  حاال   
زیبا در دل داغ کویر شهداد؛  و  و هوا  سرسبز، خوش آب 
و  برکه ای زالل  زیرپایش  زیبا که  آبشاری  با  دره ای خنک 

آبی رنگ جان گرفته است.
برای رسیدن به این بهشت، باید خودمان را به روستای 

کشیت برسانیم؛ روستایی که راهنمای محلی ما را به سمت 
جاده  مانند  درست  جاده  طرف  دو  می کند.  هدایت  آن 
کلوت ها تا چشم کار می کند بیابان و پوشش گیاهی مشهور 
که  دارد  کهنه  آسفالتی  و  است  است. مسیر خلوت  بیابان 
به خاکی می رسد. در میان راه چند خانه گنبدی شکل قد 
کشیده که گویی متروکه اند. نیم ساعت بعد از گذر کلوت ها 
تابلوی رنگ و رو رفته ای در کنار جاده توی زمین فرورفته 
که جمله »به روستای کشیت خوش آمدید« به سختی روی 

آن خوانده می شود.
در حیرتیم از آن چیز ها که دیده ایم

 بافت روستای کشیت درست مانند بافت روستا های کویر 
صحبت  کرمانی ها  لهجه  شبیه  لهجه ای  به  مردمش  است. 
می کنند و لباس هایشان همان لباس مردمان شهداد و دیگر 
هر  مثل  کشیت  روستای  محیط  است.  کرمان  شهر های 
روستای دیگری دلچسب است؛ به ویژه آن که کوچه های 
پرنخلش در تاریکی شب؛ بر زیبایی و دلنشینی آن می افزاید 
و روح آدمی را به اعماق شهر های جنوب می برد. چهره شب 
اقامت  با یک  با روزش متفاوت است و ما  روستای پرنخل 

شبانه در روستا هر دو چهره خوب را دیدیم و حال خوب 
متفاوتی را تجربه کردیم.

بخش  در  دارد؛  قرار  شهداد  کیلومتری   ۴۰ در  کشیت 
استان  گلباف کرمان. گلباف خوش آب و هواترین منطقه 
کرمان است که کرمانی ها در تابستان به روستا ها و مناطق 
کشیت  آسمان  در  که  خورشید  می کنند.  سفر  آن  خنک 

پیدایش شد، راهنمایمان گفت: »آماده شوید برویم دریا!«
برویم دریا!

روستای  یک  میان  در  هم  آن  دریا  اسم  شنیدن  از 
می کنیم.  تعجب  هم  و  می گیرد  مان  خنده  هم  کویری 
آماده می شویم و سمت دریا می رویم ... تا از روستا خارج 
حال  بودیم،  ندیده  تاریکی شب  در  روستا  از  آنچه  شویم، 
جلوی چشممان سبز می شود؛ جوی آب و نخل های سبز، 
و  سیمانی  و  سنگی  خانه های  البه الی  کاهگلی  خانه های 
صدای آب و بادی که میان نخل ها می پیچد و به گوشمان 
می رسد؛ و البته ویرانه های برجای مانده از یک قلعه متعلق 
به دوران سلجوقیان که بر بلندای روستا آرمیده و معماری 
شبیه ارگ بم دارد و گویا در گذشته با زلزله ای ویران شده 

است.
بگذریم... وعده دریا ذهنمان را درگیر کرده و فکر می کنیم 
به  رسیدن  باز  نبود،  بیش  سرابی  موعود  دریای  اگر  حتی 
همین نقطه و آرامیدن کنار جوی آب و زیر سایه نخل ها 
کافی است تا بهترین احساس را در یک بیابان تجربه کنی. 
اما ما باخارج شدن از روستا راهمان را به سمت دریا ادامه 
داالن های  شبیه  عجیبی  پیچ های  از  مسیر  در  می دهیم، 
باریک شنی عبور کرده و درنهایت به باالی دره ای می رسیم.

رویت  و  همان،  شدن  پیاده  و  می شویم  پیاده  ماشین  از 
با  سبز  دره ای  همان!...  زیبا  و  عجیب  غایت  به  منظره ای 
رودی جاری در میان آن که انتهایش بن بست است؛ بن 
بستی از آبشار که زیر پایش برکه ای زالل و تماشایی دلبری 
دریا  اینجا  به  محلی ها  چرا  فهمید  می شود  حاال  می کند. 
کویری  میان  سرسبز  دره ای  و  برکه  این  وجود  می گویند؛ 
خشک و بی آب، به معنای واقعی مفهوم دریا را در بردارد ... 
خودمان را رها می کنیم میان دره ... اینجا همان جاست که 
گفتم لباس گرم الزمتان می شود... دره سرد است و تنمان 
دیوار های دره  بهشت کرمان  و سرانجام  لرز می نشیند؛  به 
باید محتاطانه قدم  به داخل آن  برای رفتن  و  شنی است 

برداشت... قدم برمی داریم تا انتهای دره.
میوه  و  نخل  درختان  با  که  را  دره  مسیر  کیلومتر  سه 
طی  است،  جاری  آن  میان  در  رودی  و  شده  پوشانده 
می کنیم. حاال به خود آبشار رسیده ایم؛ آبشاری به ارتفاع 
مترمربع  رویایی که هر کدام ۶۰۰  با حوضچه ای  متر   ۱۲

مساحت دارند.
آبشاری که به برکه فرومی ریزد و سرریز می شود، همانی 
است که در دل دره جاری است؛ با آبی شیرین... بد نیست 
این را هم بدانید که در این منطقه ییالقی سحرانگیز هیچ 
وجود  بهداشتی  سرویس  و  اسکان  محل  نظیر  زیرساختی 
اکتفا  آن  در  ساعته  دو  یکی  اقامت  به  همین  برای  ندارد، 
کنید و برای دسترسی به زیرساخت های مذکور به روستای 

کشیت بازگردید.
راستی مراقبت از طبیعت یادتان نرود، زباله هایتان را در 
رها  منطقه  بکر  طبیعت  در  و  برگردانید  خود  با  کیسه ای 

نکنید.
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