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سـیرچ کرمـان روز گذشـته در حالـی دو بـار لرزیـد کـه کمتر 
از یـک سـال قبل هـم زلزله نسـبتا بزرگی ایـن روسـتا را لرزانده 

بود.
زلزلـه پشـت زلزله. سـیرچ کرمان دیـروز دوبار به فاصله سـه 
دقیقـه لرزیـد. لـرزش اول چنـان بـود کـه مـردم شـهر کرمـان 
هـم آن را حـس کردنـد و بـرای دقایقـی مجبـور شـدند گرمای 
تابسـتان را در خیابـان هـا تحمـل کننـد. عقربـه هـای سـاعت، 
14:24 دقیقـه را نشـان مـی دادنـد کـه سـیرچ لرزیـد. قـدرت 
ایـن زمیـن لـرزه 4.7 ریشـتر بـود. هنوز تـب و تاب لـرزش اول 
فروکـش نکـرده بـود کـه زمیـن بـرای بـار دوم هـم لرزیـد. این 
بـار بزرگـی 3.3 ریشـتر بـود. اگرچه لـرزش دوم در کرمان حس 
نشـد امـا مـردم سـیرچ دومی را هـم فهمیدنـد. در حالـی دیروز 

دو بـار سـیرچ لرزیـد که ایـن منطقه همـواره یکـی از زلزله خیز 
تریـن نقـاط کرمـان بـوده و آخریـن زلزله نسـبتا بـزرگ منطقه 
بـه مردادمـاه سـال گذشـته برمـی گـردد. 9 مـرداد 94 بـود که 
زمیـن لـرزه ای بـه بزرگی 5.5 ریشـتر سـیرچ را لرزانـد و باعث 
تـرک خـوردن برخـی منازل شـد. زمین لرزه سـال گذشـته 17 
مصـدوم داشـت. دیـروز بـه فاصلـه کمتـر از یـک سـال از زلزله 
نسـبتا بـزرگ سـال گذشـته، سـیرچ دوبـار لرزیـد تا مـردم این 
منطقـه بـاز هـم به یاد خاطـرات تلخشـان از زمین لـرزه بیفتند.

یکـی از بـزرگ تریـن زلزله های تاریخ کشـور در سـال 60 رخ 
داد. سـه شـنبه ششـم مردادمـاه ایـن سـال بود کـه زلزلـه ای به 

بزرگـی 7.1 ریشـتر سـیرچ را لرزاند.
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اخبار آبفا

دومین بازدید کارشناسان 
شرکت آبفای کرمان از پروژه 

تونل انتقال آب به کرمان
و  آب  شـرکت  کارشناسـان  از  جمعـی 
از  بازدیـد  از  پـس  کرمـان  اسـتان  فاضـالب 
تونـل  پـروژه  از  سـازی  سـگمنت  کارخانـه 
انتقـال آب از سـد شـهیدان امیرتیمـوری بـه 

کـرد. بازدیـد  کرمـان 
و  آب  شـرکت  کارشناسـان  از  جمعـی 
فاضـالب اسـتان کرمان بـه اتفاق زیـن الدینی 
مدیـر امـور آبفا کرمـان، میرشـاهی مدیرعامل 
امـور  آبفـا سـیرجان ،رجایـی مدیـر  شـرکت 
آبفـای بافـت و چـرخ انـداز مدیـر امـور آبفای 
بـم از پـروژه تونل انتقال آب از سـد شـهیدان 
امیرتیمـوری بـه کرمـان، طوالنـی تریـن تونل 

انتقـال آب خاورمیانـه بازدیـد کردنـد.
کارخانـه  از  ابتـدا  در  بازدیدکننـدگان 
سـگمنت سـازی دیـدن کردنـد و در جریـان 
گرفتنـد  قـرار  سـگمنت  سـاخت  چگونگـی 
سـپس از پـروژه تونـل انتقـال آب بـه کرمـان 
بازدیـد کردند . در این بازدید مشـاور شـرکت 
ری آب بـا اشـاره بـه ایـن مطلب که هـدف از 
احـداث تونـل انتقـال آب کرمـان بـا دبـی 22 
مترمکعـب بـر ثانیـه بـه منظور تامین بخشـی 
از نیـاز آب شـهر کرمان از منابـع آبی مطمئن 
اسـت، توضیحاتـی در رابطـه بـا نحـوه اجـرا و 

احـداث تونـل انتقـال ارائـه داد.

از ایثارگران شرکت آب 
و فاضالب شهرستان 
رفسنجان تجلیل شد

بـا حضـور جمعـی از مسـئولین شهرسـتان 
رفسـنجان از ایثارگران شـرکت آب و فاضالب 

شهرسـتان رفسـنجان تجلیل شـد.
سیاسـی  معـاون  ارسـالن  دکتـر  حضـور 
شـهید،  بنیـاد  رئیـس  فرمانـدار؛  واجتماعـی 
فرماندهـی  فاضـالب،  و  آب  اداره  رئیـس 
نیـروی انتظامی، حجت االسـالم و المسـلمین 
و  اسـالمی   تبلیغـات  اداره  رئیـس  حسـینی 
جمعـی از مسـئولین شهرسـتان رفسـنجان از 
ایثارگـران شـرکت آب و فاضـالب شهرسـتان 

تجلیـل شـد.  رفسـنجان 
دکتـر ارسـالن در ایـن مراسـم ضمن عرض 
تبریـک اعیـاد شـعبانیه بـه فرهنـگ سـازمان 
هـای امـروزی  و نگرش فرهنگ و ایثار اشـاره 
کـرد و افـزود: اگـر نگـرش بـه یـک موضـوع 
تغیـر کنـد قطعـا رشـد فکـری تغیـر و بررفتار 
و اثـر گـذاری خواهـد داشـت و ایـن تغیـرات 
و اثرگـذاری بـر سـازمان هـم تاثیـر خواهـد 

داشت.
فرمانـداری  اجتماعـی  سیاسـی  معـاون 
شهرسـتان رفسـنجان تصریـح کـرد: توجـه به 
جامعـه ایثارگـری و نـگاه بـه جایـگاه فرهنگ 
ایثار و شـهادت در سـازمان  باید نهادینه شود 
کـه قعطـا این نگـرش در سـازمان تاثیـر پذیر 

شـد. خواهد 
در  فرهنگـی  اشـاعه  بـه  ادامـه  در  وی 
داشـتند  بیـان  و  کردنـد  اشـاه  کشـورمان 
کـه دیـدار هـای رهبـر انقـالب؛  دیـدار هـای 
اسـتانی؛ هفتـه دفاع مقدس  تجلیـل از جامعه 
ایثارگـری یـادوراه ها؛ یادمان هـای خاص و ... 
کـه پیـام ایشـان را ابـالغ میکنندو نشـانه این 
اسـت کـه نگاهشـان به فرهنـگ  جامعـه ایثار 
و شـهادت می باشـد و ایـن کار در دولتمردان 
مـا نهادینـه شـده  و ایـن نشـانه توجـه و دین 
مبیـن اسـالم؛ دلتمردانمـان و رهبـر مـان بـه 

ترویـح فرهنـگ ایثارگـری  مـی باشـد.

آبرسانی به 135 
روستای استان 
کرمان تاپایان سال 
مدیرعامل شـرکت آبفار استان 
مناقصـات  تمـام  گفـت:  کرمـان 
اسـتان  رسـانی  آب  هـای  پـروژه 
واگـذار  پیمانـکاران  وبـه  برگـزار 
شـده اند. علی رشـیدی در دومین 
آبفـار  مدیـران  شـورای  جلسـه 

اسـتان در سـال 95 کـه بـا حضـور اعضای هیئـت مدیـره، معاونین و مدیـران امور 
آبفـار شهرسـتان هـای اسـتان بـه میزبانی شهرسـتان بافت برگزارشـد، گفـت: در 
سـال اقتصـاد مقاومتی با شـروع خوبی که داشـتیم مناقصات تمام پـروژه های آب 
رسـانی را کـه تعهـد داده بودیـم برگـزار کردیم. به گـزارش روابط عمومی شـرکت 
آبفـار اسـتان کرمـان، وی با اشـاره به اینکـه پیمانکاراین پروژه ها نیز انتخاب شـده 
اظهـار کـرد: بـا ایـن مناقصـات امیدواریم بیـش از135روسـتا را تامیـن آب کنیم. 
رشـیدی بـا اشـاره به ناپایداری منابع تامین آب روسـتاهای اسـتان بـه عنوان یکی 
از معضالت این شـرکت، تصریح کرد: 900روسـتا درسـطح اسـتان کرمان با تانکر 
آب رسـانی مـی شـود هرچنـد برخی روسـتاها بـا کمبـود آب مواجه هسـتند و به 
دلیل همین کمبود ناچار به آب رسـانی به شـکل سـیار هسـتیم. وی همچنین از 
وجـود 240 روسـتای خودگـردان در اسـتان خبـرداد و افزود: این روسـتاها تحویل 
دهیـاری هـا و شـوراها هسـتند و اداره می شـوند ولـی هرجا نیاز به رفع مشـکالت 

فنـی توسـط شـرکت آبفار باشـد کمـک خواهیـم کرد.

لزوم رفع مشکل 
مالکیت جازموریان 
در تقسیمات کشوری

امـور  و  حفاظـت  معـاون 
راضـی اداره کل منابـع طبیعی و 
آبخیزداری جنـوب کرمان گفت: 
مشـکل مالکیـت جازموریان بین 
سیسـتان  کرمـان،  اسـتان های 
در  هرمـزگان  و  بلوچسـتان  و 

تقسـیمات کشـوری بایـد به طـور اساسـی برطـرف شـود. بـه گـزارش فـارس 
حسـین مرادکریمـی افـزود: مشـکل بعـدی تقسـیمات کشـوری اسـت که در 
حـوزه بـم، ارزوئیـه، رابـر، بافت، هنـزاء و ... ما مشـکالتی داریم. وی افـزود: این 
مشـکالت در سیسـتان بلوچسـتان و هرمزگان نیز وجود دارد چراکه قسـمتی 
از جازموریان مالکیتش در دسـت سیسـتان اسـت اما در تقسـیمات کشـوری 
جـزء خـاک جنـوب کرمـان اسـت و در هرمـزگان نیز به همین شـکل اسـت. 
مرادکریمـی خاطرنشـان کـرد: می طلبـد جلسـه ای فـرا اسـتانی برگـزار و هـر 
سـه اسـتان دعوت شـوند و ادارات ثبت اسـناد و منابع طبیعی سـه اسـتان با 
اسـتانداران و فرمانـداران حضـور پیدا کنند و این مسـأله را بررسـی و مشـکل 
را برطـرف کننـد. معـاون حفاظـت و امـور راضـی اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری جنـوب کرمان اظهار داشـت: از ابتدای امسـال بیـش از 160 هزار 

هکتـار در دسـت اقـدام اسـت کـه بـه زودی زود سـند آن صـادر می شـود.

منابع طبیعی جنوبآبفار

کرمان ویچ

یـداهلل موحـد رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در 
نشسـت کمیتـه حقوقی و قضائی شـورای هماهنگـی مبارزه 
بـا مـواد مخـدر اسـتان کرمـان گفـت: در حال حاضـر تعداد 
11883 نفـر در زنـدان هـای اسـتان تحمل کیفـر می کنند 
از ایـن تعـداد 68 درصـد دارای جرائـم مـواد مخـدر  کـه 
هسـتند. بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان 
کرمـان وی افـزود: ورودی اولیـه پرونـده هـا با موضـوع مواد 
مخـدر در سـال 94 نسـبت بـه سـال قبـل 4درصـد کاهش 

داشـته و خروجـی اولیـه ایـن پرونـده هـا 2 درصـد کاهـش 
داشـته اسـت. ایـن مسـئول عالـی قضایـی در ادامـه افـزود: 
حـوزه قضایـی ماهان بیشـترین درصـد رشـد ورودی پرونده 
هـای بـا موضـوع مواد مخدر را در سـال 94 نسـبت به سـال 
قبل داشـته اسـت. موحد خاطرنشـان سـاخت: دادسـرای بم 
پس از دادسـرای کرمان بیشـترین ورودی پرونـده با موضوع 
مـواد مخـدر در سـال 94 را داشـته اسـت. وی با بیـان اینکه 
اتهـام حمـل مـواد مخـدر دارای بیشـترین ورودی اولیـه بـه 

دادگسـتری اسـتان در سـال 94 بـوده اسـت،افزود:در بیـن 
ده اتهـام اول ورودی اولیـه مـواد مخـدر اسـتان نگهـداری 
و مالکیـت موادمخـدر بیشـترین درصـد رشـد را در سـال 
94 نسـبت بـه سـال قبـل داشـته اسـت. موحـد ادامـه داد: 
دادسـرای کرمان بیشـترین موجودی پرونده بـا موضوع مواد 
مخـدر در پایـان اردیبهشـت مـاه 95 را داشـته اسـت. وی 
تصریـح کرد:اتهـام حمل مواد مخدر دارای بیشـترین ورودی 
اولیه به دادگسـتری اسـتان در دوماهه ابتدای سـال 95 بوده 
اسـت. رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفـت: 5 هزار 
547 نفـر از مجرمـان مربـوط به مواد مخدر حاضـر در زندان 

هـای اسـتان کرمان بـدون سـابقه قبلی هسـتند. 
وی تاکیـد کـرد: انگیـزه اصلـی در بـروز جرائـم مربـوط 
بـه مـواد مخـدر، مجـازات هـای اقتصـادی اسـت و در ایـن 
رابطـه بایـد واکنش مالی صـورت گرفته و به بنیـه اقتصادی 
قاچاقچیـان ضربـه وارد شـود. موحد با اشـاره بـه اینکه نظام 
بانکی در شناسـایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر به دسـتگاه 
قضایـی کمـک نمی کنـد، گفت: شـورای مبارزه با پولشـوئی 
و سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر بایـد جلسـات مشـترکی را 
تشـکیل داده و سـاز و کاری ملـی تدویـن کننـد کـه بـرای 
شناسـایی منابع مالی قاچاقچیان در سیسـتم بانکی اقدامات 
الزم صـورت گیرد. وی همچنیـن افزود:موجودی خودروهای 

توقیفـی از قاچاقچیـان در کرمـان عددباالیی اسـت و باید به 
سـرعت کاهـش یابـد. وی در ادامـه سـخنان خـود نیـروی 
انتظامـی ووزارت اطالعـات را دو نهـاد مهـم در کشـف مـواد 
مخـدر دانسـت و گفـت:  کشـفیات هروئین از سـوی نیروی 
انتظامی در سـال گذشـته 126 درصد افزایش داشـته و این 
میـزان در کشـفیات اداره کل اطالعـات 922 درصـد افزایش 
داشـته اسـت. وی عنـوان کرد: در سـال گذشـته در مجموع 
87151.17 کیلوگـرم مـواد مخدر از سـوی نیـروی انتظامی 
و 18024.225 کیلوگـرم از سـوی اداره کل اطالعات کشـف 
شـده اسـت. وی ادامـه داد: در سـال گذشـته 36 درصـد 
کاهـش ورودی در حـوزه پرونـده هـای مـواد مخـدر نسـبت 
بـه سـال 93 را شـاهد بـوده ایـم. وی بـه 10 جـرم اول مواد 
مخـدر در اسـتان کرمـان اشـاره و عنـوان کـرد: حمـل مواد 
مخدر در سـال گذشـته با هفت هـزار و 650 پرونده ورودی، 
بیشـترین فراوانـی جرایـم مربـوط به مـواد مخـدر را به خود 
اختصـاص داده بـود کـه 12 درصـد کاهش نسـبت به مدت 
مشـابه سـال 93روبه روبوده اسـت. موحد به ورود یک  هزار 
و 848 پرونـده مربـوط بـه اعتیـاد بـه مـواد مخـدر در سـال 
گذشـته بـه مراجـع قضائی اسـتان کرمان اشـاره و بیان کرد: 
ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبـل از آن 27 

درصد کاهش داشـته اسـت. 

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبرداد

مواد مخدر، جرم 68 درصد زندانیان استان

 خبر

1  آیت اهلل مصباح یزدی:
روزی خواهد رسید که برخی بگویند »اگر امام به جای انقالب، 

مذاکره کرده بود این همه انسان کشته نمی شد و شاهد تحریم  
نبودیم«

انتخـاب نوشـت: آیـت اهلل مصبـاح یـزدی بـا بیان اینکـه برخی هـا می گویند 
چـون والیـت فقیـه در اصـول و فـروع دیـن جایـی نـدارد آن را نفـی می کنند 
اضافـه کـرد: روزی می رسـد کـه برخـی مسـؤوالن کشـور پیدایـش انقـالب 
اسـالمی را کاری اشـتباه خواهند خوانـد. وی اضافه کرد: زمانـی خواهد آمد که 
برخی هـا بگوینـد »اگـر امام خمینـی )ره( به جای اینکـه انقالب کـرده و فریاد 
مـرگ بـر شـاه را در سراسـر کشـور طنین انـداز می کرد مذاکـره کرده بـود این 

همـه انسـان کشـته نمی شـد و شـاهد تحریم هـای سـخت نبودیم«.
2   سیداحمد خاتمی:

کسانی که دم از امام می زنند اما از رهبر انقالب بریده اند واقفیه 
مدرن هستند

انتخـاب نوشـت: امـام جمعه موقت تهـران گفت: کسـانی کـه دم از امام می 
زننـد امـا از مقـام معظم رهبـری بریده اند واقفیه مدرن هسـتند، عشـق به امام 

راحـل و همراهـی بـا مقام معظـم رهبری جدایی ناپذیر هسـتند.
3   سید حسن خمینی در شبکه یک:

نمی توانیم هیچ تفکری را اگر مردم نمی خواهند در کشور حاکم 
بکنیم

انتخـاب نوشـت: یـادگار امـام بـا حضـور در برنامـه نـگاه یـک تلویزیـون بـه 
تحلیـل انقـالب و ابعـاد مختلـف زندگـی امـام خمینـی )ره( پرداخـت. گزیـده 
سـخنان سیدحسـن خمینی در زیر مـی آید: برخي میگویند مـن متولد نجفم، 
امـا مـن متولـد قم هسـتم و گاهـي ته لهجـه ي قمي من مشـخص مي شـود/ 
}خطـاب بـه مجـری{ باالخـره ناپرهیـزي کردیـد و بعـد از سـال هـا مـا را به 
تلویزیـون دعـوت کردیـد/ }خطـاب بـه مجـری{ بـه قول اقـاي روحانـي، یک 
حملـه ي گاز انبـري بـه شـما کـردم، جـا زدیـد/ دیـن فقـط حجـاب و نمـاز و 
روزه نیسـت، دیـن رعایـت حـق النـاس اسـت، دین عـدم وجود فقـر در جامعه 
اسـت، دیـن اجازه یافتن افـراد جامعه برای سـخن گفتن آزادانه اسـت./ ممنوع 
التصویـر کـردن و ممنـوع البیان کردن کسـي مسـخره کـردن خودمان اسـت/ 
عده ای که در انقالب نقشـی نداشـتند، وقتی پلو را آوردند سـر سـفره نشستند. 
البتـه سـفره انقـالب متعلـق بـه همه اسـت، اما جـا را بـرای بقیه تنـگ نکنند/ 
نمـی توانیـم هیـچ تفکـری را اگـر مردم نمـی خواهند در کشـور حاکـم بکنیم  

/ مقـام معظـم رهبـری خلف شایسـته امام هسـتند و انشـااهلل سـایه ایشـان بر 
سـر همه ما مسـتدام باشـد/ انشـاهلل شـاهد صداوسـیمای بازتر و بهتری باشیم.

4   امام جمعه مشهد:
عده ای که از امام دم می زنند می خواهند ایشان را شخصیتی 

تاریخی جلوه دهند
انتخـاب نوشـت: سـید احمد علم الهـدی در خطبـه دوم نماز جمعه مشـهد 
مقـدس اظهـار داشـت: عـده ای تـالش دارنـد امـام را در یـک هالـه تاریخـی و 
اسـاطیری حفـظ کننـد و در ایـن آئیـن امـام را نشـان دهنـد و می گوینـد امام 
مخصـوص زمانـی بـود و تحـوالت زمانـه، زندگی اجتماعی و سیاسـی مـا را در 
جهـت دیگـری قـرار داده اسـت و عـده ای سـعی می کننـد تحـت عنـوان حتی 
عشـق بـه امـام ایـن تصویـر را نشـان دهنـد و ایـن بزرگتریـن خیانـت بـه امام 

است.
5   علی مطهری:

اگر اعتبارنامه مینو خالقی در مجلس بررسی می شد، رأی مثبت 
می دادم

انتخـاب نوشـت: علـی مطهـری نماینـده تهـران در مجلـس دهـم در یـک 
مناظـره گفـت: اگـر اعتبارنامـه خانـم خالقی در مجلس بررسـی می شـد من به 
ایشـان رأی مثبـت مـی دادم بـه خاطـر اینکه یک خانمـی که متدیـن و معتقد 
بـه حجـاب اسـت و خودش هم پژوهشـگر قرآن اسـت اگـر جایی اشـتباه کرده 
و یک بـار، دو بـار، سـه بـار جایـی بی حجاب هـم بوده اشـکال نـدارد؛ اآلن آمده 
اصـالح کـرده، معتقـد بـه حجاب اسـت و سـیره اش سـیره یک زن مسـلمان و 

مؤمـن اسـت و مـا حق اینکـه آبـروی او را ببریـم نداریم.
6   امام جمعه اصفهان:

در کشور اصالح طلب و اصول گرا نداریم، بلکه ضد انقالب و انقالبی 
داریم

انتخـاب نوشـت: آیت اهلل سیدیوسـف طباطبایی نژاد در خطبه هـای این هفته 
نمـاز جمعـه اصفهـان گفـت: رهبـر معظـم انقـالب سـال گذشـته فرمودند که 
امـام)ره( یـک اصولـی دارد کـه نبایـد آن اصـول فرامـوش شـود، امـام مثل هر 
مـرد الهـی، یـک محکمات و یـک متشـابهاتی دارد، همچـون قرآن اسـت، امام 
امـت هـم در انقـالب محکماتـی دارد کـه بارهـا آن را تکـرار کـرده اسـت کـه 
اگـر کسـی ایـن محکمـات را نپذیـرد انقالبـی نیسـت، مـا در کشـور دو گـروه 
اصالح طلـب و اصول گـرا نداریـم، بلکـه دو گـروه ضـد انقـالب و انقالبـی داریم 

کـه اگر ایـن محکمـات امـام)ره( را بپذیریـم، انقالبی هسـتیم.

7   حدادعادل:
این تحریف امام است که آدم دم از امام بزند، اما با ولی فقیه 

حاضر مخالفت کند
امـام  رحلـت  ویژه برنامـه  در  حدادعـادل  غالمعلـی  نوشـت:  انتخـاب 
خمینی)ره( که از شـبکه سـوم سـیما پخش شـد، در خصوص موضوع تحریف 
امـام)ره(، اظهـار داشـت: الزم نیسـت فردی بـرای تحریف فکر یک شـخصیت 
بـا او مخالفـت داشـته باشـد، ممکن اسـت احتـرام ظاهری هم صـورت گیرد، 
امـا راه دیگـری انتخـاب کنـد، یعنـی کسـانی در جامعـه بودنـد کـه در زمان 
خـود امـام هـم حرف هـای ایشـان را قبـول نداشـتند،  امـا جـرأت نمی کردند 
اظهـار کننـد. وی افـزود: وقتی می خواسـتند رأی مردم را داشـته باشـند،  یاد 
امـام)ره( می افتادنـد و مـا بعـد از ارتحـال امـام)ره( مکـرر با این بـازی روبه رو 
بودیـم، یعنـی برخی هـا هر وقـت کم می آوردنـد یـاد امـام)ره( می افتادند. هر 
وقـت می دیدنـد بـا مخالفـت بـا فکر امـام)ره( بـه قـدرت می رسـند، مخالفت 
می کردنـد و هرجایـی هـم کـه الزم بـود از امـام)ره( دم می زدند تـا به قدرت 

برسـند و ایـن همـان عدم صداقت و شـفافیت اسـت.
8   فرمانده کل سپاه:

تهدیدات نرم فرهنگی، تهدیدات واقعی برای انقالب اسالمی 
هستند

ایسـنا نوشـت: سرلشـکر پاسـدار محمدعلـی جعفـری بـا تاکیـد بـر اینکـه 
تهدیدهـای نظامـی و امنیتـی کـم خطرتریـن تهدیدات بـرای انقـالب و نظام 
تهدیـدات  فرهنگـی«،  نـرم  »تهدیـدات  گفـت:  می رونـد،  به شـمار  اسـالمی 

واقعـی بـرای انقـالب اسـالمی هسـتند.
9   امام جمعه موقت کرمان:

امام خمینی)ره( مردم را نسبت به حقوق خود آگاه ساختند
فـارس نوشـت: حجـت االسـالم عربپـور امـام جمعـه موقـت کرمـان گفت: 
امـام خمینـی)ره( بـا بیانیه ها و سـخنرانی ها، مـردم را از حقوق از دسـت رفته 

خود آگاه سـاختند.
10   زاهدی:

اختالف سلیقه در فراکسیون والیت منجر به تشکیل زیرفراکسیون 
می شود

ایلنـا نوشـت: محمـد مهـدی زاهـدی عضـو فراکسـیون والیـت در مجلس 
دهـم بـا بیان این کـه الریجانی تنهـا گزینه برای ریاسـت مجلـس و همچنین 
ریاسـت ایـن فراکسـیون بود، گفـت: در فراکسـیون والیت هم اختالف سـلیقه  
یـک  تشـکیل  بـه  منجـر  مسـئله،  همیـن  آینـده  در  شـاید  و  دارد  وجـود 

شود. زیرفراکسـیون 
11   آلن ایر:

کابینه بعدی آمریکا به توافق هسته ای احترام می گذارد
ایسـنا نوشـت: بـا وجـود اظهـارات دونالـد ترامـپ نامـزد ریاسـت جمهوری 
آمریـکا دربـاره ضرورت مذاکره دوباره توافق هسـته ای 1+5 با ایران، سـخنگوی 
فارسـی زبان وزارت امـور خارجـه آمریـکا می گویـد کابینه آتی آمریـکا به توافق 
هسـته ای احتـرام خواهد گذاشـت. آلن ایر، سـخنگوی فارسـی زبان وزارت امور 
خارجـه آمریـکا در گفت وگـو با خبرگزاری ترنـد آذربایجان،  گفت: تـا زمانی که 
ایـران بـه تعهـدات خـود در برجام عمـل کند و آژانـس بین المللی انـرژی اتمی 
بـه راسـتی آزمایی خـود ادامـه دهـد کـه ایـران چنیـن کاری را انجـام می دهد 
تفسـیر اینکـه چـرا کابینـه بعـدی توافقـی که مانـع دسـتیابی ایران به سـالح 

هسـته ای می شـود را کنار بگذارد، دشـوار اسـت.

کرمـان  اسـتان  در  دولـت  عالـی  نماینـده 
گفـت: براسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه هیـچ 
خصـوص  در  محیطـی  زیسـت  نگرانـی  گونـه 
بـه گـزارش  نـدارد.  بـام کرمـان وجـود  پـروژه 
دیـروزدر  صبـح  حسـینی  رزم  علیرضـا  مهـر، 
بازدیـد از رونـد اجـرای چنـد پـروژه عمرانـی و 
گردشـگری در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: 
سـاماندهی مجموعه پردیسـان قائـم کرمان یکی 
از برنامـه هـای خوبـی اسـت کـه در دسـت اجرا 
قـرار دارد. وی افـزود: مجموعـه پردیسـان قائـم 
کرمـان شـامل گلـزار شـهدا، مهدیـه ی صاحب 
الزمـان، جنـگل قائـم و بـام کرمـان اسـت. رزم 
حسـینی بـا بیـان اینکـه مجوزهـای الزم بـرای 
دسـتگاه  سـوی  از  کرمـان  بـام  هتـل  سـاخت 
هـای مختلـف ارائـه شـده اسـت، گفـت: پـروژه 
بـام کرمـان شـامل تله کابین، هتل و نماد شـهدا 
اجرایـی می شـود و شـاهد ایجاد منطقـه زیارتی، 

گردشـگری و تفریحی در 
ایـن منطقه خواهیـم بود. 
ایجـاد  بـه  اشـاره  بـا  وی 
منطقـه نمونه گردشـگری 
تصریـح  کرمـان  بـام  در 

کـرد: جاده دسترسـی به بـام کرمـان 50 درصد 
پیشـرفت داشـته اسـت کـه این جـاده تـا 6 ماه 
آینـده آمـاده بهره بـرداری می شـود. وی گفـت: 
بـا انجـام مطالعـات زیسـت محیطـی پـروژه بام 
کرمـان تهدیـد زیسـت محیطـی در ایـن منطقه 
وجـود نداشـته و نگرانـی در ایـن زمینـه وجـود 
نخواهـد داشـت. اسـتاندار کرمـان بـا بیـان ایـن 
مطلـب کـه در دنیا از مناطـق دارای ارتفاع مانند 
منطقـه بـام کرمـان برای جـذب سـرمایه گذاری 
بهـره می برنـد تاکیـد بـر جـذب سـرمایه داخلی 
و خارجـی بـرای اجـرای پروژه هـای مختلـف در 
بـام کرمـان را داشـت. وی در ادامـه بازدید از بر 

اسـتفاده از ظرفیـت هـا و قابلیـت هـای اسـتان 
سـرمایه  و  گردشـگران  جـذب  بـرای  کرمـان 
گـذاران نیـز تاکیـد کـرد. نماینـده عالـی دولـت 
در اسـتان کرمـان از ادامـه ایجـاد فضـای سـبز 
و درختـکاری در منطقـه پردیسـان قائـم کرمان 

توسـط شـهرداری خبـر داد.
گفتنـی اسـت اسـتاندار کرمـان روز گذشـته 
بـرای چندمیـن بـار از پـروژه ای دفـاه کـرد که 
قـرارداد  بـه کرمـان،  در سـفر رییـس جمهـور 
ایـن پـروژه بـا سـرمایه گـذار بسـته شـده بـود. 
امـا پیـش از ایـن سـفر و انعقـاد قـرارداد، در پی 
اعتـراض برخـی از مـردم کرمـان، سـرمایه گذار 

تمایلـی بـه انجـام کار نداشـت.

دفاع مجدد استاندار از
 پروژه بام کرمان

استانداری
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رییس جمهور:

وظیفه ما احترام
به بیت امام است

حجت االسـالم والمسلمین حسـن روحانی، رییس 
جمهـور کشـورمان شـامگاه پنج شـنبه در مراسـمی 
که به مناسـبت فرا رسـیدن سـالروز رحلت بنیانگذار 
جمهـوری اسـالمی در حـرم مطهـر امـام)ره( برگـزار 
از  مانـده  به جـای  بـه میـراث  شـد، طـی سـخنانی 
امـام)ره( در جامعـه اشـاره و اظهـار کـرد: امـروز از 
امام)ره( سـه میـراث انقالب اسـالمی، نظام جمهوری 
اسـالمی و رهبـری والیت فقیه به یادگار مانده اسـت 
کـه بایـد در حفـظ و حراسـت از آن ها کوشـا باشـیم. 
رییـس جمهور کشـورمان همچنین سـرمایه معنوی 
و ایمـان مـردم، سـرمایه اجتماعی و اعتمـاد به مردم 
و علـم و دانـش امـام)ره( بـه مسـائل جهـان و علـوم 
دینـی و اسـالمی را از جملـه علـل پیـروزی انقـالب 
اسـالمی برشـمرد و تاکیـد کـرد: امام خمینـی)ره( با 
روش و شـیوه منحصـر به فـرد خود که گاه با سـکوت 
و گاه بـا فریـاد و گاه بـا دعـوت مـردم بـه نهضـت و 
قیـام همراه بـود، انقالبی تریـن و اخالقی ترین مسـیر 
را بـرای هدایـت مـردم بـه آرمان هایی کـه متعلق به 
ملـت ایران بـود، برگزید و توانسـت از طریق تسـخیر 
قلـوب مـردم، پیروز شـود. روحانی تصریـح کرد: هیچ 
رهبـری در انقالب هـای جهان به انـدازه امام خمینی 
)ره( مـورد عشـق و عالقه مردم نبوده اسـت. امام)ره( 
عزیـز و بزرگـوار مـا بـر قلـب مـردم حاکـم بـود و به 
عنـوان روح یـک ملـت و امت توانسـت انقالبی عظیم 
را بـه مقصـد برسـاند. جاذبـه امـام خمینـی)ره( در 
مسـیر انقـالب این بـود که توانسـت آحاد ملـت را به 
خـود جـذب کند و بـرای رسـیدن به پیـروزی حمام 
خـون بـه راه نینداخـت. روحانـی بـا بیان اینکـه امام 
)ره( در مسـیر انقـالب جاذبـه اش آن چنـان بـود که 
توانسـت همـه را جذب این مسـیر کند، خاطرنشـان 
کـرد: امام خمینـی )ره( حمام خون بـه راه نینداخت 
و حتـی نزدیک تریـن افراد و نهادها به رژیم گذشـته 
نیـز بـا رفتـار امـام )ره( گام به گام به سـمت ایشـان 
جـذب شـدند. امـام خمینـی )ره( آنچنـان هاضمه ای 
بـرای انقـالب اسـالمی ایجـاد کـرد که توانسـت همه 
را بـه سـمت فرهنـگ انقالبـی جـذب کنـد. رییـس 
جمهـور افـزود: امـام خمینـی )ره( بـا رفتـار خـود 
آن هـا را بـه اعتقـادی رسـاند کـه اگـر پیرو اسـالم و 
قـرآن باشـند در دنیا نیز آقایی شـان بیشـتر می شـود 
و اگـر بخواهنـد کـه از مسـیر راه مسـتبدین حرکـت 
کننـد نـه تنهـا آخـرت و عاقبـت بلکـه دنیای شـان 
نیـز باطـل خواهـد بـود. وی بـا اشـاره به حضـور امام 
)ره( در پاریـس و رهبـری انقـالب از سـوی ایشـان، 
گفـت: امـام )ره( در پاریـس فرمودنـد کـه اگـر در 
کنـار امـواج خروشـانی کـه در داخـل ایجـاد شـده 
اسـت موجـی در خـارج از کشـور نیز ایجاد شـود کار 
رژیـم تمام می شـود. روحانـی تصریح کرد: امـام )ره( 
در کنـار انقالبی گـری بـزرگ، غیورانـه و عزتمندانـه، 
تعامـل حکیمانـه بـا جهـان را نیـز طراحـی کـرد و 
بـا مصاحبه هـای خـود بـا رسـانه های مختلـف افـکار 
عمومـی جهـان را نسـبت بـه انقالب اسـالمی جذب 
نمـود. رییـس جمهور بـا تاکید بـر اینکه نبایـد افکار 
عمومـی جهـان را رهـا کنیـم و نبایـد بگذاریـم کـه 
صهیونیسـت ها و مسـتکبران، افکار عمومـی جهانیان 
و جامعـه  اسـالمی  انقـالب  واقعـی  علیـه چهـره  را 
اسـالمی شـکل دهنـد، گفـت: مـا وظیفـه داریـم که 
واقعیـت کشـور و انقـالب را به جهانیـان تبیین کنیم 
چـرا کـه امـام خمینـی بزرگتریـن انقـالب مردمـی 
را بـه ثمـر رسـاند و جهانیـان را بـه حیـرت نشـاند و 
سرنوشـت ایـن انقالب نیـز تنهـا مختص ایـران نبود 
بلکـه در کل منطقـه و جهـان نیز تاثیراتـی از خود به 
جای گذاشـته اسـت. روحانی بـا تاکید بـر اینکه امام 
خمینـی )ره( جمهـوری اسـالمی ایران را بـه گونه ای 
طراحـی کـرده کـه مـی توانـد بـه الگویی بـرای تمام 
کشـورهای دنیـا تبدیل شـود، گفت: امـام)ره( در این 
نظام سـازی، در کنـار اسـالمیت بـه جمهوریـت نیـز 
تاکیـد کـرده اسـت. همـان طـور کـه مـی دانیـد در 
تمـام انقالب هـا بعـد از انقـالب صندوق هـا سـرکوب 
می شـوند امـا تنها در انقالب اسـالمی اسـت کـه امام 
خمینـی )ره( بعـد از انقـالب صنـدوق و آرای مـردم 
را پیشـنهاد می کنـد و در یـک سـال 5 انتخابـات در 
ایـن نظـام برگـزار می شـود. رئیـس جمهـور بـا بیان 
اینکـه وظیفـه مـا احتـرام بـه بیت امـام اسـت گفت: 
سیدحسـن خمینـی سـرمایه فکـری بـرای حـوزه و 

سـرمایه سیاسـی بـرای نظـام اسـت./ انتخاب

مراسـم بیسـت و هفتمیـن سـالگرد ارتحال امـام خمینی با 
حضور مسـئوالن ارشـد نظام، مردم و میهمانـان خارجی در 
حـرم مطهـر امام راحـل برگزار شـد. به گـزارش خبرآنالین 
در ایـن مراسـم حجت االسـالم سـید حسـن خمینـی نـوه 
بنیانگـذار انقـالب اسـالمی و رهبـر انقـالب در سـخنانی به 
بیـان ویژگی هـای امـام راحل و انقـالب اسـالمی پرداختند.

بخش هایـی از بیانـات مقـام معظم رهبری در این مراسـم را 
بـه نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقام معظـم رهبری 

بخوانید:
 یکـی از عناویـن و اوصافـی کـه دربـاره ی امـام راحـل 
عظیم الشـأن کمتـر بـه کار رفتـه، یـک عنـوان جامع اسـت 
کـه مـن این جـور تعبیـر می کنـم؛ مؤمـن، متعبـد، انقالبـی

 مـا امـام را با صفـات متعـددی همواره توصیـف می کنیم 
امـا ایـن صفـت که مـا کمتر امـام را با آن توصیـف کرده ایم 
یـک صفـت جامع اسـت. امـام مؤمن اسـت، متعبد اسـت و 

انقالبی اسـت.
 امـام، امـام انقـالب بود. قدرت هـای مادی هم که نسـبت 
بـه امـام همـواره غضبنـاک بودنـد و از امـام می هراسـیدند، 
بیشـتر بـه خاطـر ایـن صفـت انقالبیگـری بـود. امـروز هم 

دشـمنان ملت با خصوصیت انقالبیگری او دشـمنند. اساسـاً 
قدرت هـای مـادی از کلمـه ی انقـالب وحشـت می کنند.

از  انقـالب  به وسـیله ی  را  کشـور  مـا  انقالبـی  امـام    
منجالب هـا بیـرون کشـید. امـام، مسـیر و ریل را به سـمت 
خالصـه  هدف هـا  ایـن  کـرد؛  عـوض  بـزرگ  هدف هـای 

خـدا. دیـن  حاکمیـت  در  می شـود 
 بعـد از رحلـت امـام، هـر جـا انقالبـی عمـل کردیم پیش 
رفتیـم؛ هـر جـا از انقالبی گـری و حرکـت جهـادی غفلـت 
کردیـم عقـب ماندیـم. این یک واقعیت اسـت. بنـده در این 
سـال ها خـودم مسـئول بـودم؛ اگـر تقصیـری در آن باشـد 

متوجـه ایـن حقیر هم هسـت.
 مخاطـب ایـن سـخن نسـل امـروز و نسـل فـردا و نسـل 
فرداهـای بعـد اسـت. همه مخاطـب این سـخن اند؛ می توان 
وقـت  آن   کـرد؛  انقالبـی حرکـت  بـا شـیوه ی  را  راه  ایـن 

پیشـرفت قطعـی اسـت.
 همـه باید انقالبی باشـند؛ این خطاسـت کـه گمان کنیم 
انقالبـی فقـط آن کسـی اسـت کـه در کنـار امام بـوده؛ اگر 
معنـای انقـالب را ایـن بگیریـم، انقالبـی، همیـن مـا پیـر و 
پاتال هـا خواهیـم بـود. انقـالب بـرای همـه اسـت؛ جوان ها 

شـاخص های  بـا  باشـند.  انقالبـی  می تواننـد  و  انقالبی انـد 
انقالبی گـری، یـک جـوان امـروز می توانـد از من سـابقه دار 

در انقـالب انقالبی تـر باشـد.
 ایـن خطاسـت کـه خیـال کنیـم انقالبـی یعنـی افراطی. 
ایـن دوگانه هایـی کـه سـوغات بیگانه هـا و حـرف دشـمنان 
ایـران اسـت، نبایـد در فرهنـگ سیاسـی مـا جـا بـاز کنـد. 
اینهـا انقالبـی را می گوینـد تنـدرو، غیرانقالبـی را می گویند 

میانـه رو؛ ایـن یـک دوگانـه ی بیگانه اسـت.
 مـن پنـج شـاخص انقالبی گـری را ذکـر می کنـم کـه 
مـا، هـر جـا هسـتیم بایـد سـعی کنیـم در خودمـان ایـن 

پنـج شـاخص را ایجـاد و حفـظ کنیـم. این شـاخص ها در 
همـه ی افـراد ملـت ایـران می توانـد وجـود داشـته باشـد: 
1. پایبنـدی بـه مبانـی و ارزش هـای اساسـی انقـالب 2. 
بـرای  بلنـد  همـت  و  انقـالب  آرمان هـای  هدف گیـری 
رسـیدن بـه آنهـا 3. پایبنـدی بـه اسـتقالل همه جانبـه ی 
کشـور 4. عـدم تبعیـت از دشـمن و جهاد کبیـر 5. تقوای 

دینـی و سیاسـی.
 رهبـر انقـالب در واکنـش بـه برخـی از شـعارها در حـرم 
امـام: اتحـاد دولـت و ملـت را بـر هم نزنیـد. انتقـاد به جای 

خـود، دولـت و ملـت بایـد کنار هم باشـند.

رهبر معظم انقالب در واکنش به برخی شعارها در حرم امام:

اتحاد دولت و ملت را برهم نزنید، دولت و ملت 
باید کنارهم باشند

  رهبری

حواشی مراسم سالگرد ارتحال امام؛

 از واکنش رهبر انقالب به برخی شعارها تا هم نشینی احمدی نژاد و نوه امام

مراسـم بیسـت و هفتمیـن سـالروز ارتحـال امـام خمینی 
)ره( در سـاعت 9 صبـح جمعـه بـا تـالوت آیاتـی از قـرآن 
کریـم و بـا حضـور میهمانان خارجی و مسـئوالن کشـوری و 
لشـکری برگـزار شـد. به گـزارش خبرآنالیـن در این مراسـم 
کـه مسـئوالن و مقامـات ارشـد نظـام شـرکت کـرده بودنـد، 
آیـت اهلل هاشـمی  ویـژه، شـخصیت هایی چـون  در جایـگاه 
نظـام،  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رییـس  رفسـنجانی 
آیـت اهلل آملـی الریجانـی، علـی الریجانـی و حجت االسـالم 
دبیـر  آیـت اهلل جنتـی  قـوه،  حسـن روحانـی روسـای سـه 
شـورای نگهبـان و رییس مجلـس خبرگان، آیت اهلل هاشـمی 
شـاهرودی رییس شـورای حـل اختالف قوا و حجت االسـالم 
خمینـی  سـیدعلی  حجت االسـالم  و  خمینـی  سیدحسـن 
یـادگاران گرامـی امـام حضـور داشـتند. در ردیف هـای اول 
مقابـل جایـگاه نیـز چهره هایـی چـون اسـحاق جهانگیـری، 
علـوی،  حجت االسـالم  فانـی،  کاشـانی  امامـی  آیـت اهلل 

محمدرضـا عـارف، محمود احمدی نژاد، لی اشـراقی، حسـین 
عبدالرضـا  امیـر صالحـی،  شـریعتمداری، سـردار جعفـری، 
رحمانـی فضلـی، غالمعـل حداد عـادل، محمد باقـر قالیباف، 

سـردار نقـدی و ... حضـور داشـتند.
حجت االسـالم سـید حسـن خمینـی اولین سـخنران این 
مراسـم بـود. او طـی سـخنانی بـه بیـان ویژگی هـای انقـالب 
اسـالمی بـه رهبری امام خمینـی پرداخت. گروهـی در حین 
سـخنرانی او اقدام به سـر دادن شـعارهایی کردند . این اقدام 
کـه در سـال هـای گذشـته نیـز بـه نوعی تکرار شـده اسـت، 
موجب تعجب حاضرین بخصوص کسـانی شـده اسـت که به 

تریبـون نزدیـک تر نشسـته اند.
ایـن افـراد کـه اغلـب از مسـئولین کشـوری و لشـگری 
هسـتند در مـواردی درگوشـی حـرف مـی زننـد کـه گمـان 
مـی رود واکنشـی بـه سـر و صـدای ایجـاد شـده باشـد . 
سـخنرانی رهبـر انقـالب نیـز حوالـی سـاعت 10 صبـح آغاز 

شـد. ایشـان در بیانـات خـود تعبیر »مؤمـِن متعبـِد انقالبی« 
را صفتـی جامـع بـرای امام راحـل برشـمردند و افزودند: امام 
بزرگـوار، »مؤمـن بـه خـدا«، »مؤمـن بـه مـردم«، »مؤمن به 
هـدف« و »مؤمـن بـه راهـی بـود کـه او را بـه این هـدف می 
رسـاند«. رهبـر انقـالب همچنیـن در واکنـش به خبرسـازی 
شـبکه بـی بـی سـی فارسـی مبنی بـر ارتبـاط امـام راحل با 
آمریـکا گفـت: حاال هـم به مناسـبت سـالگرد امام، دسـتگاه 
تبلیغاتـی دولـت انگلیـس علیه امام به اصطالح سـند منتشـر 
می کنـد؛ علیـه امـام پاکیزه و مطهر! سـند را از کجـا آوردند؟ 
از مـدارک آمریکایـی! آمریکایـی کـه هواپیمـای مسـافربری 
را سـرنگون می کنـد، از جعـل سـند ابایـی دارد؟ دشـمنی 
واکنـش  در  ایشـان همچنیـن  اسـت.  این گونـه  انگلیس هـا 
بـه شـعارهای برخـی حاضـران در مرقـد امـام گفتنـد: ایـن 
توصیـه را توجـه کنیـد؛ آن وقـت ممکـن اسـت در بعضـی از 
ایـن شـعارها تجدیدنظـر کنید؛ اتحـاد دولت و ملـت را به هم 

نزنید. ممکن اسـت شـما از یک دولتی خوشـت بیاید، از یک 
دولـت دیگـر خوشـت نیاید، اشـکالی هـم نـدارد؛ رقابت های 
انتخاباتـی بـه جای خـود، اختالف نظرها به جـای خود، حتی 
انتقـاد هـم بـه جـای خـود! امـا دولـت و ملـت باید همـه در 

کنـار هـم باشـند. با پایـان سـخنرانی رهبر انقـالب، جمعیت 
حاضـر در مرقـد امـام و مسـئوالن خـود را بـرای اقامـه نمـاز 
حاضـر می کردنـد و بخشـی از آنهـا نیز بـرای حضـور در نماز 

جمعـه تهـران، راهـی دانشـگاه تهران شـدند.

خبر

سـیرچ کرمان روز گذشـته در حالی 
دو بـار لرزیـد کـه کمتـر از یـک سـال 
ایـن  بزرگـی  نسـبتا  زلزلـه  قبـل هـم 

روسـتا را لرزانـده بـود.
زلزلـه پشـت زلزلـه. سـیرچ کرمان 
دیـروز دوبـار بـه فاصلـه سـه دقیقـه 
کـه  بـود  چنـان  اول  لـرزش  لرزیـد. 
مـردم شـهر کرمـان هـم آن را حـس 
کردنـد و بـرای دقایقـی مجبـور شـدند گرمای تابسـتان را 
در خیابـان هـا تحمـل کننـد. عقربـه های سـاعت، 14:24 
دقیقـه را نشـان مـی دادنـد کـه سـیرچ لرزید. قـدرت این 
زمیـن لـرزه 4.7 ریشـتر بـود. هنـوز تـب و تـاب لـرزش 
اول فروکـش نکـرده بـود کـه زمیـن بـرای بـار دوم هـم 
لرزیـد. ایـن بـار بزرگـی 3.3 ریشـتر بـود. اگرچـه لـرزش 
دوم در کرمـان حـس نشـد امـا مردم سـیرچ دومـی را هم 
فهمیدنـد. در حالـی دیـروز دو بـار سـیرچ لرزیـد کـه این 
منطقـه همـواره یکـی از زلزلـه خیـز تریـن نقـاط کرمـان 
بـوده و آخریـن زلزلـه نسـبتا بـزرگ منطقـه بـه مردادماه 
سـال گذشـته برمـی گـردد. 9 مـرداد 94 بـود کـه زمیـن 
لـرزه ای بـه بزرگـی 5.5 ریشـتر سـیرچ را لرزانـد و باعـث 
تـرک خوردن برخی منازل شـد. زمین لرزه سـال گذشـته 
17 مصـدوم داشـت. دیـروز بـه فاصلـه کمتـر از یک سـال 
از زلزلـه نسـبتا بـزرگ سـال گذشـته، سـیرچ دوبـار لرزید 
تـا مـردم ایـن منطقه باز هـم به یـاد خاطرات تلخشـان از 

بیفتند. لـرزه  زمیـن 
سه شنبه سیاه مرداد 60

یکـی از بـزرگ تریـن زلزلـه هـای تاریخ کشـور در سـال 
60 رخ داد. سـه شـنبه ششـم مردادمـاه ایـن سـال بـود که 
زلزلـه ای بـه بزرگـی 7.1 ریشـتر سـیرچ را لرزانـد. ایـن 

زلزلـه  موجـب ویرانـی سـیرچ، چهارفرسـنگ و روسـتاهای 
حوالـی آن شـد. در ایـن زمین لرزه بزرگ یـک هزار و 300 
نفـر کشـته و هـزاران نفـر زخمـی شـدند. طبـق آمارهـای 
داده شـده در آن سـال هـا، بیـش از 80 درصـد روسـتاهای 
منطقـه تخریـب شـدند. اگرچـه در سـال هـای پـس از این 
زمیـن لـرزه، دیگـر بـه ایـن بزرگـی در ایـن منطقـه زلزلـه 
نشـد امـا وقـوع زمیـن لـرزه های نسـبتا بـزرگ در سـیرچ 
بـه مـا یـادآوری مـی کنـد کـه ایـن منطقـه یکـی از زلزله 
خیزتریـن مناطـق اسـتان اسـت. همانطـور که روز گذشـته 

سـیرچ کرمـان 2 بـار لرزید.
جزئیات زلزله های دیروز سیرچ

زمیـن لـرزه اول که بزرگی آن 4.7 ریشـتر بـود در عمق 
10 کیلومتـری زمیـن رخ داد. این زمین لـرزه در فاصله 18 
کیلومتـري سـیرچ،22  کیلومتـري گلبـاف و 32 کیلومتري 
ماهـان رخ داد. زمـان دقیقـه وقـوع ایـن زمیـن لـرزه هـم 
14:24:25 بـود. بزرگـی زمیـن لـرزه دوم هـم 3.3 ریشـتر 
بـود کـه در سـاعت 14:27:14 رخ داد. عمـق ایـن زلزله در 
10 کیلومتـری زمیـن بـود. مرکـز ایـن زمیـن لـرزه هم در 
فاصلـه 15 کیلومتـري سـیرچ، 24 کیلومتـري گلباف و 32 

کیلومتـري ماهـان بود.
مدیرکل بحران استانداری کرمان: زلزله سیرچ 

خسارتی نداشت
مدیـرکل بحـران اسـتانداری کرمـان در ارتبـاط بـا زلزله 
هـای روز گذشـته بـه »پیـام مـا« گفـت: طبـق رصدهـای 
تیـم هـای امـدادی، نزدیـک تریـن روسـتا بـه مرکـز زلزله، 
روسـتای هشـتادان بـوده اسـت. محسـن صالحـی افـزود: 
خوشـبختانه دو زمین لرزه روز گذشـته هیچگونه خسـارتی 
برجـای نگذاشـت. وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بـا 
توجـه به اینکـه این منطقـه از زلزله خیزترین نقاط اسـتان 
اسـت، آیـا آمادگـی مقابلـه بـا زمیـن لـرزه هـای بـزرگ تر 
را دارد، اظهـار داشـت: ببینیـد در ایـن مناطـق بازسـازی 
هایـی صـورت گرفتـه اسـت امـا مـا نبایـد از یـاد ببریم که 
در اسـتان کرمـان زلزلـه یک پدیـده عادی اسـت و باید این 
احسـاس را داشـته باشـیم که هر لحظه ممکن اسـت زلزله 

ای بـزرگ رخ دهـد. 
گسل گلباف از فعال ترین گسل های کشور است

صالحـی بـا بیان اینکه گسـل گلبـاف یکی از فعـال ترین 
گسـل های کشـور اسـت، عنوان کرد: سـیرچ و روسـتاهای 
ایـن گسـل هسـتند. مدیـرکل  تاثیـر  اطـراف هـم تحـت 
بحـران اسـتانداری کرمـان اضافـه کـرد: خوشـبختانه عموم 
خانـه های این منطقه بازسـازی شـده اند و مقاوم هسـتند. 
ایـن نکتـه را هـم بایـد درنظـر بگیریـم کـه توانایی اسـتان 
بـرای مقابلـه بـا زلزلـه بـه نسـبت سـال هـای قبل، بیشـتر 

است. شـده 

دوای درد زلزله پیشگیری است نه امداد و نجات
ایـن مسـئول اظهـار داشـت: دوای درد زلزله پیشـگیری 
اسـت نـه امـداد و نجـات. راه حـل مـا پیشـگیری اسـت و 
تنهـا بـا مقـاوم سـازی می تـوان از تلفـات و خسـارت های 
احتمالی ناشـی از زلزله کاسـت. مدیرکل بحران اسـتانداری 
زمینـه  در  کرمـان  اسـتان  خوشـبختانه  افـزود:  کرمـان 
بازسـازی خوب عمل کرده و این اسـتان پیشـگام بازسـازی 

مناطـق روسـتایی در کشـور اسـت.
وقوع چندین زلزله با ریشتر پایین طی هفت 

روز اخیر در منطقه
بحـران  مدیـرکل  گفتـه  طبـق  اگرچـه  اسـت  گفتنـی 
اسـتانداری کرمـان، زمیـن لـرزه هـای روز گذشـته سـیرچ 
خسـارتی نداشـته امـا بـا نگاهی به زلزلـه هـای رخ داده در 
ایـن منطقـه در یـک هفته اخیـر، مـی بینیم کـه 22 زلزله 
در ایـن زمـان رخ داده اسـت. کـم قـدرت تریـن زلزلـه 1.7 
ریشـتر و بـزرگ ترین آن، 4.7 ریشـتر بوده اسـت. )معموال 
انسـان زلزلـه هـای زیـر 4 ریشـتر را حـس نمی کنـد(. این 
آمـار برای جنـوب کرمان در مدت مشـابه، 15 زلزله اسـت. 
بـزرگ تریـن زلزلـه جنـوب کرمـان در یـک هفتـه اخیر 3 
ریشـتر قـدرت داشـته و کـم تریـن آن 1.7 ریشـتر بـوده 
اسـت. روز گذشـته حوالی سـاعت 13 بعداز ظهـر هم زلزله 
ای بـه بزرگـی 2.6 ریشـتر جیرفـت را لرزاند. البتـه با توجه 
بـه گسـل های فعـال در اسـتان کرمـان، ایـن تعـداد زلزله 

چنـدان عجیب نیسـت. 
امـا بایـد در نظـر داشـت که میـزان انرژی رسـیده به هر 
نقطـه از سـطح زمیـن عالوه بـر میزان انـرژی آزادشـده در 
مرکـز زلزلـه بـه مجموعـه عواملـی نظیـر: فاصلـه از مرکز ، 
جنـس خـاک و ... بسـتگی دارد. از همیـن رو خسـارت های 
وارده در زمیـن لرزه هـای دارای درجـه ي یکسـان، ممکـن 
نتیجـه ریشـتر مقیـاس  باشـد. در  اسـت بسـیار متفـاوت 
کاملـی بـرای توصیـف همـه جانبـه زمیـن لـرزه نیسـت.  
منوچهـر قریشـي کارشـناس زمین شناسـي و عضـو هیئت 
علمـي پژوهشـکده علـوم زمیـن سـازمان زمیـن شناسـي 
کشـور در ایـن خصـوص مـي گویـد: تخریـب منـازل در 
اثـر زلزلـه بسـتگي بـه بافـت زمیـن و پـي سـاختمان هـم 
دارد. سـاخت و سـاز بـر روي سـفره هـاي آب زیـر زمینـي 
و دامنـه هـاي پرشـیب مـي تواند مخـرب بودن زمیـن لرزه 
هـا را افزایـش دهد. اتفاقی کـه تقریبا در اسـتان کرمان رخ 
داده و بسـیاری از سـاخت و سـازها بر روی سـفره های آب 
زیرزمینـی انجـام شـده اسـت. ایـن موضـوع در کنار گسـل 
هـای فعـال منطقـه و رخ دادن زلزلـه هـای زیاد ایـن نکته 
را بـه یـاد ما مـی آورد که عـالوه بر آمـاده بـودن در هنگام 
زلزلـه، بایـد قبـل از وقوع حادثه با مقاوم سـازی سـاختمان 

هـا، پیشـگیری هـای الزم را انجـام داد.

دیروز سیرچ کرمان دو بار لرزید

زلزله پشت زلزله

دیروز در حالی سیرچ کرمان دو بار 
لرزید که مردم استان کرمان خاطره 
خوبی از زمین لرزه ندارند. زمین 
لرزه های خرداد 60 گلباف با یک 
هزار و 100 کشته و چهار هزار 
زخمی،  مرداد 60 سیرچ با یک هزار 
و 300 کشته و هزاران زخمی،  دی 
82 بم با بیش از 30 هزار کشته و 
20 هزار زخمی و اسفند 83 زرند با 
612 کشته جزو بزرگ ترین زلزله 
های استان کرمان در 30 سال اخیر 
بوده اند.

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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داستان

محسن سخی
امـروزه متـداول تریـن مصالح کـه در انواع سـازه ها به کار 
مـی رود، فـوالد و بتـن می باشـد. حـال می خواهیـم این دو 

اسـکلت را با هم مقایسـه کنیم. 
اولیـن نکتـه کـه مد نظـر خیلـی از کارفرمایـان همچنین 
کارفرمایـان کرمانی اسـت مقاومـت سـاختمان در برابر زلزله 
اسـت. معمـوالً ایـن بـاور غلـط وجـود دارد کـه سـاختمان 
اسـکلت فلـزی در برابـر زلزلـه مقـاوم تـر اسـت. ایـن ایـده 
اصـوالً اشـتباه اسـت. بدیـن صورت کـه هم سیسـتم بتنی و 
هـم سیسـتم فلـزی را می توان بـرای مقاومت هـای مختلف 
طراحـی نمـود کـه هر دو نیـز به صـورت مورد نظـر در زلزله 
عمـل کننـد.    در حقیقـت  عامـل مهـم طراحـی صحیـح 
سـازه اسـت. البتـه الزم بـه ذکر اسـت که چنـدی پیش این 
نقـد بـه سیسـتم هـای اسـکلت بتـن وارد بـود که بـه دلیل 
افزایـش وزن سـازه در زلزلـه نیروی بیشـتری را متحمل می 

شـوند. امـا بـا ورود تکنولوژی پیش تنیدگی)1( بـه دنیای قاب 
هـای بتنی تحـول عظیمی در این دسـته از قاب هـای اتفاق 
افتاده اسـت که موجب شـده با کاهش وزن و افزایش شـکل 
پذیـری در قـاب هـای بتنی این قاب هـا را در رقابـت با قاب 

هـای فـوالدی قـرار دهـد و از آن ها پیشـی بگیرد. 
یکـی دیگـر از مـالک هـای مهـم اسـکلت، طـول عمر آن 
هاسـت. تـا قبل از سـازه هـای پیش تنیـده در اسـکلت بتن 
ایـن واقعیـت وجود داشـته که سـازه هـای بتنـی دارای عمر 
طراحـی هسـتند. بـه ایـن مفهـوم که یک سـازه بتنـی برای  
عمـری معیـن طراحـی مـی شـود. گرچـه ایـن عمـر 50 تـا 
60 سـال باشـد؛ امـا حـال بـا سیسـتم پیـش تنیـده امـروزه 
اسـکلت بتـن می تواند با اسـکلت فلـزی رقابت کنـد. به این 
صـورت کـه با جـای گـذاری کابل ها در سـقف مانـع از افت 
و خیـزش بتـن شـود. در بحـث ایمنی سـازه یکـی از عوامل 
مهـم مقاومت سـازه در برابر آتش سـوزی اسـت کـه مد نظر 

کارفرمایـان و پیمانـکاران اسـت.  بدیهی اسـت کـه مقاومت 
فـوالد در برابـر آتش سـوزی پایین می باشـد. بـه این صورت 
کـه با گرم شـدن فـوالد، مقاومت خـود را از دسـت می دهد 
در صورتـی کـه اسـکلت بتنی مقاومت به مراتب بیشـتری در 
برابـر آتـش سـوزی از خود نشـان مـی دهـد. همچنین خطر 
زنـگ زدگـی، قـاب هـای فـوالدی را تهدید می کنـد که نیاز 
بـه رنـگ کاری دارنـد. ولـی در قاب هـای بتنی، میـل گردها 
در بتـن محبـوس می شـوند و مـورد تهدید زنـگ زدگی قرار 
نمـی گیرنـد.  یکـی  از مهـم تریـن پارامتر های سـاختمانی 
سـهولت در اجـرای سـازه اسـت که اصـوال اجرای قـاب های 
فـوالدی بسـیار مشـکل تـر از اجرای قـاب های بتنی اسـت. 
در قـاب هـا ی فوالدی، سـتون های تمام طبقـات و اتصاالت 
آن هـا بـه تیـر در پـای کار سـر هـم بنـدی مـی شـوند و بـا 
جرثقیـل بر پا می شـوند و اصوالً عملیات جوشـکاری بسـیار 
حسـاس اسـت و بـه مهـارت و دقـت خاصـی صـورت مـی 
گیرد. سـهل انـگاری در جوش کاری می تواند عواقب بسـیار 

زیادی داشـته باشـد. 
در ایـن میـان در قـاب هـای بتنی تیـر و سـتون طبقه به 
طبقـه بـه راحتـی با هر هندسـه و شـکل قالب بنـدی و بتن 
ریزی می شـوند و نیاز به جوشـکاری و سـوراخ کاری ندارند 
کـه در ایـن میـان قـاب هـای بتنـی پیـش تنیـده مزایـای 
اجرایـی فراوانـی بـر قـاب هـای مسـلح دارند. کاهش شـدید 
شـبکه هـای آرماتـور گـذاری، کاهش تعـداد تیرهـا، کاهش 
حجـم بتن ریـزی و قالـب بندی یکپارچه سـقف بـدون آویز 

تیرهـا از مهـم تریـن آن ها می باشـد. 
هزینه ساخت

فوالد اسـتفاده شـده در سـاخت یک سـازه فوالدی دارای 

یـک مقاومت مشـخص در صورت طراحی صحیح، نسـبت به 
مقدار فوالد اسـتفاده شـده در سـازه بتنی دارای همان مقدار 
مقاومـت، معمـوالً در حـدود 30 درصد بیشـتر می باشـد. از 
ایـن رو هزینه اجرای اسـکلت فلزی باالتر می باشـد. بنابراین 
کافرمایانـی کـه بـه دنبال کاهش هزینه در سـاخت هسـتند 

اسـکلت بتنی گزینه مناسـب تری می باشـد.
زمـان اجـرا یکـی  از پارامترهـای  دیگـری کـه در دنیـای 
اقتصـادی و تـورم امـروزه ایـران تأثیـر بسـزایی دارد. زمـان 
اجـرای سـازه هـای فلزی بـه دلیل اجـرای همزمـان طبقات 
از سـرعت پیشـرفت بیشـتری نسـبت بـه سـازه هـای بتنـی 
برخـوردار مـی باشـند؛ امـا سـازه هـای بتنـی پـس کشـیده 
بـا حـذف خیلـی از پارامتـر هـای سـاخت و سـاز ماننـد تیر 
و سـتون و کاهـش شـبکه آرماتورگـذاری زمـان اجـرای در 

اسـکلت بتـن را بـه حداقل رسـانده اسـت.
تأمین هزینه ساخت

بـرای آن دسـته از کارفرمایانـی کـه مایلنـد هزینـه پروژه 
را بـه صـورت خردتـر و با توجه به پیشـرفت پـروژه پرداخت 
کننـد. اسـکلت بتنـی گزینـه مناسـب تـری خواهد بـود. اما 
بـا توجـه بـه اینکه عمـده هزینـه اجرای سـازه فلـزی هزینه 
خریـد آهـن خـام مورد نیاز اسـت مقـدار بیشـتری نقدینگی 
بایـد در شـروع پروژه هزینـه گردد. همچنین بـا توجه به این 
کـه در کشـور مـا پرداخت وام مسـکن پس از تکمیل سـقف 
طبقـات پرداخـت مـی گردد. در سـازه هـای بتنی مـی توان 
پـس از اتمـام هـر سـقف نسـبت بـه دریافـت وام اقـدام و به 
پـروژه تزریـق نمـود که ایـن یک مزیـت برای اسـکلت بتنی 

محسـوب مـی گردد.
)1( سـازه پیش تنیـده سـازه ای اسـت کـه بـا ترکیـب رشـته ها یـا میلگردهـای 

فـوالدی و بتـن سـاخته می شـود

کرمان؛ روی خط لرزش

اسکلت بتن؛ مقاوم در برابر زلزله

 نظر

کرمانـی هـا در زمانـی کـه هنـوز بـرق هـم اختراع نشـده 
بـود یخچـال اختـراع کردنـد و بـا اسـتفاده از خشـت و گل و 
البتـه بناهـای بسـیار بـزرگ کـه همچنـان بسـیاری از آن ها 
در شـهر کرمـان پابرجـا هسـتند سـازه هایی سـاختند که یخ 
را در اوج گرمـای طاقـت فرسـای تابسـتان کویـر نیـز در خود 

نـگاه می داشـت.
از  بـه گـزارش شـبکه اطـالع رسـانی راه دانـا بـه نقـل 
کرمـان1400 ؛ خانیکـوف سـیاح قـرن نوزدهـم روس درباره 
خانـه هـای شـخصی کرمـان مـی گوید:»خانه های شـخصی 
کرمـان بـه علـت دارا بـودن دودکـش چهارگـوش بـه نـام 
بادگیـر که روی شـکافی در سـقف قرار گرفته اسـت از دیگر 
خانـه هـای ایرانـی متمایـز مـی شـود. در این شـهر نیـاز به 
یـخ باعـث شـده کـه در هیـچ یـک از مناطـق ایـران یخچال 
هایـی بـه ایـن خوبـی و بـه این تعداد سـاخته نشـده باشـد. 
معمـوالً ایـن یخچـال هـا را بـه شـکل مخـروط هـای بلندی 
مـی سـازند کـه از طـرف جنـوب، مشـرق و مغـرب در پنـاه 
دیوارهـای مرتفعـی قـرار دارند. ایـن دیوارها یخچـال ها را از 
انعـکاس نـور و حـرارت قسـمت هایـی از خـاک کـه بیش از 
همـه در معـرض نـور خورشـید قـرار دارنـد، حفظ مـی کند. 
تعـداد زیـاد این گونـه یخچال ها نشـانگر سـودآوری صنعت 

یخ سـازی اسـت.
یخدان چیست؟

قـد و انـدازه یخـدان هـا متفـاوت؛ اما طـرح و نقشـه آن ها 
تقریبـاً یکسـان بـوده اسـت. آن هـا متشـکل از یـک  مخـزن، 
شـامل چاهی وسـیع برای انبار کردن یخ هسـتند که سـقفی 
مخروطـی و غالبـاً بسـیار مرتفـع دارد. بـا دیوارهایـی بسـیار 

بلنـد کـه در سـمت جنـوب حوضچه هایـی کـه در آن هـا یخ 
می سـازند، برپـا ایسـتاده اند. یـک بنـای کوچک جـزو بیوتات 
بنـای اصلـی نیـز وجود داشـته که سـرپناه نگهبان یخـدان یا 

انبـار ابـزار و وسـایل کار بوده اسـت.
یخچـال حـاج آقـا علـی یکـی از مهمتریـن و مشـهورترین 
یخچـال هـا در میـان پنـج  یخچـال شـهر کرمـان اسـت. چاه 
محـل یخ آن اسـتوانه ای بـا عمق 4/5 متر و بـه قطر 9/5 متر 
اسـت. پلکانـی در دیـوار تعبیـه شـده کـه امـکان رفتـن به ته 
آن را فراهـم مـی آورد. در مرکـز ایـن چاه  بخشـی توپر وجود 
دارد کـه حفـر نشـده و امـکان برداشـت یـخ را  مـی دهـد. و 
اجـازه نمـی دهـد که سـطح زیادی از یـخ در معرض هـوا قرار 
گیـرد. سـوراخ چاهکی کـه در ته ایـن چاه باز می شـود، اجازه 
می دهـد آب آن مقـدار از یـخ هایـی که ذوب می شـود تخلیه 
شـود. جدارهـا و تـه قسـمت تاجی شـکل تـو خالی کـه از یخ 
پـر می شـود با آجر فرش شـده اسـت. ظرفیت یخچـال حدود 
290 متـر مکعـب اسـت. ارتفـاع از تـه چـاه تـا نـوک  سـقف 

مخروطـی 12 تـا 16 متر اسـت.
یخچـال عبـاس آباد نظیـر تمامی یخچال هـای فالت ایران 
دارای سرپوشـی مرتفـع به شـکل  مخـروط، مشـابه مخروطی 

کـه غالبـاً روی آب انبارها برپـا می کنند.
این»گنبدها«کـه بیـرون آن هـا گاه صـاف و صیقلـی؛ امـا 
غالبـا بـه شـکل پلکانـی اسـت تـا نگهـداری و مرمـت آن هـا 
آسـان تـر باشـد، در قسـمت پایـه از آجر سـاخته شـده  و گاه 
از خشـت خـام و سـپس بـا کاه گل  انـدود گردیده انـد. این نوع 
مصالـح بـه کار تبخیـر و در نتیجـه خنک شـدن درون یخدان 
کمـک می کنـد. ضخامـت دیوارها معموالً بسـیار زیاد اسـت.

)در این جـا در قسـمت پایه 3/5 متر(تـا درون یخدان را خنک 
نگـه دارد. امـا بـرای ایـن نیز هسـت کـه برپا داشـتن گنبدی 
بـا ایـن ارتفـاع بـر آن امکان پذیر شـود تـا مقدار زیـادی هوای 
آزاد کـه نوعـی عایق حرارتی اسـت برای یـخ در درون یخدان 
وجود داشـته باشـد. روزنـی در نوک گنبد به هوای گرم شـده 

امـکان خـروج می دهد.
دیـوار سـایه انـداز، دیـوار طویـل بسـیار بلنـدی بـوده کـه 
از مشـرق بـه مغـرب کشـیده مـی شـده اسـت. ارتفـاع بلنـد 
ایـن دیوارهـا کـه گاهـی تـا 10 متر می رسـد، در طـول روز از 
تابـش آفتـاب بـر روی آب هـای منجمـد شـده در حوضچه ها 
جلوگیـری می کنـد. در صورتـی کـه در مشـرق و مغرب کمی 
ایـن نقـاط نیـز  آفتـاب بـر روی سـطوح یـخ می تابیـد، در 
دیوارهـای سـایه انـداز جانبـی متصـل بـه دیواراصلـی احداث 

می کردنـد. بـرای کـم کـردن فشـار وارده بـر پایـه در طـول 
دیـوار، طـاق نماهـای متعـددی احـداث می شـد کـه عـالوه 
برکمـک بـه ایسـتایی دیـوار، ایجـاد سـایه روشـن در نمـای 
دیـواره نمـوده و از یکنواختـی آنـان می کاهـد، ماننـد یخچال 

مویـدی درکرمـان و یخچـال عباس آبـاد در رفسـنجان.
طـی مـاه هـای تابسـتان هـر روز یـخ بـه مقـدار الزم برای 
مصـرف صاحبـان حـق و مشـتریان برداشـت  می شـده اسـت. 
نظـر  بـه  و  نمی کرده انـد  توزیـن  دقـت  بـا  را  یـخ  قطعـات 
می رسـد واحـد اندازه گیـری ظرفیت  جوال)کیسـه( هایی بوده 
کـه از کـرک بـز می بافته اند. مشـتری هـا جوال هـا را از یخ پر 
می کردنـد و سـپس در آن هـا را می دوخته انـد و بـار االغ هـا 
می کرده انـد. رطوبـت باعـث می شـده ایـن جوال هـای کرکی 

هنـگام حمـل و نقـل، نسـبت به  حـرارت عایق شـوند.

هنر معماری کرمانی ها در قرن نوزده میالدی

یخدان؛ سازه ای شگفت انگیز

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش شصت و پنج

]پـس از آن کـه بـه حاکـم کرمـان تعهـد 
دادم کـه دیگـر در کرمـان تیاتـر کار نکنـم[ 
چـون نمـی توانسـتم بـی کار باشـم بـه فکرم 
رسـید کـه داسـتانی تاریخـی بنویسـم. بـرای 
نوشـتن این داسـتان کتـاب تاریخ را بـاز کرده 
و شـروع بـه ورق زدن کـردم و مـی خواسـتم 
شـرح احـوال هر کسـی را که قصـه اش جالب 
تـر و شـیرین تـر مـی شـود انتخـاب کنـم و 

خالصـه »مانـی نقـاش« را انتخـاب کـردم.
دربـاره مانـی در تواریخ فارسـی و آن چه در 
دسـترس مـن بـود خیلی بـه اختصـار مطالبی 
نوشـته شـده بود و ناگزیر شـدم مطالبی دیگر 
کـه به منزله شـاخ و برگ اصـل موضوع کتاب 
بـود از خـود بتراشـم یا خلـق کنم. امـا همین 
کـه شـروع بـه نوشـتن کـردم خیـاالت ماننـد 
سـدی در جلـوی مـن بـه وجـود آمد. بـا خود 
گفتـم آخـر این قصـه هـا و رمان هایـی را که 
مـن خوانـده ام از زبـان هـای خارجـی ترجمه 
شـده مـن چگونـه و بـا چـه جرأتی مـی توانم 
از خـودم مطالبـی بنویسـم. امـا بـه زودی این 
وهـم از سـرم رفت. چـه با خود گفتـم من که 
حـاال نمی خواهـم آن چه را می نویسـم چاپ 
کنـم. اول مـی نویسـم بعـد مـی دهـم کسـی 
بـه خـط خـوب پـاک نویـس کند و سـپس به 
اشـخاصی می دهـم بخوانند. اگر پسـندیدند و 
همـان قسـمی کـه کتاب هـای رمـان خارجی 
را بـا سـرگرمی خوانـدم ایـن کار را دنبال می 
کنـم. چـه کار دارم بـه ایـن کـه بگویـم ایـن 

مطلـب را من نوشـته ام.
روزهـا در عقـب کسـب و کار خـود بـودم و 
همیـن کـه غروب می شـد بـه خانه آمـده در 
اتـاق کوچکـی کـه منحصـر بـه من بـود چراغ 
نفتی را روشـن کرده و پس از شسـت و شـوی 
دسـت و روی خـود بـا آب سـرد مشـغول بـه 
نوشـتن مـی شـدم و چـون مـی دانسـتم اگـر 
پشـت سـر هم هر چـه را فکر کـرده ام در یک 
شـب بنویسـم بی مایه شـده و بعد نمـی توانم 
ادامـه دهـم. بـا خـود عهـد کـردم کـه در هـر 
شـبی سـه صفحه بیش تـر ننویسـم و اگر هم 
بـاز میـل به نوشـتن بنمایـم و بیکار هم باشـم 
امسـاک در نوشـتن کـرده و خـودداری کنم و 
همیـن عمـل موجـب موفقیـت زیاد من شـد.

کتـاب  از  صفحـه  پنجـاه  کـه  آن  از  پـس 
را نوشـتم. بـا مـرد فقیـر محـرری کـه خـط 
نسـتعلیق را نیکو می نوشـت قرار گـذاردم که 
یـک تومـان بدهـم و او ایـن پنجـاه صفحـه را 
پـاک نویـس نمایـد و پـس از دو روز آن چـه 
را پـاک نویـس شـده بـود بـه پـدرم دادم کـه 
بخوانـدو خـودم از پشـت شیشـه هـای پنجره 
متوجـه او بـودم و مـی خواسـتم بدانـم آیا آن 
نوشـته هـا او را جـذب کـرده یا همیـن که دو 
صفحـه را مـی خوانـد خسـته شـده و آن هـا 
را بـه گوشـه ای مـی انـدازد و اتفاقـا تمـام را 
خوانـد و همیـن کـه به نـزدش رفتم پرسـید: 
باقـی داسـتان کجاسـت؟ آن را از کجـا آورده 
ای؟ بعـدا کـه کتـاب بـه آخـر رسـید در صدد 
از آن را پیـش فـروش  افتـادم کـه مقـداری 
کنـم و کسـی کـه بیـش تـر از همه کـس مرا 
تشـویق کـرد آقـای حاج عـز الممالـک اردالن 
پیشـکار دارایـی بـود کـه در آن تاریـخ بیـش 
تـر از سـایر اشـخاص از آن کتـاب خریـده و 
نقـداً قیمتـش را پرداختنـد. امـا متاسـفانه بـه 
انـدازه مخـارج چـاپ کتاب پیش فروش نشـد 
و بـه حـال خـود باقـی مانـد. مجـدداً بـاز بـه 
فکـر نوشـتن داسـتان تاریخی دیگـری افتادم 
و در ایـن دفعـه فکـرم متوجـه مـزدک شـد و 
بـر خـالف گذشـته اول فصـل هـای کتـاب را 
یادداشـت کـرده و بعد یادداشـت هایـی را که 
نوشـته بـودم در هـر فصلی به عنوان سـرفصل 

نوشـته و شـروع بـه نوشـتن کتـاب کـردم.
صحبـت هایـی را که راجع بـه هجوم اعراب 
بـه ایـران در جنـگ هـای قادسـیه و جلـوال 
شـنیده بـودم مأخـذ و مبدأ کارم شـد. آن قدر 
وقایـع داسـتانی را که می نوشـتم بـاورم بود و 
در جلوی چشـمم مجسـم می شـد کـه گویی 

فیلم سـینمایی تماشـا مـی کنم. 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا
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زندگی

گزارش

محیط زیست
بـه همـه ی محیط هایـی کـه در آن ها نوعـی از، 
زندگـی جریـان داشـته باشـد “محیـط زیسـت ” 

می شـود. گفتـه 
از جمله: اسـتخرآب، شـهر، اقیانـوس، کویر و .... 
بـرای بقـای  یـک محیـط زیسـت، ارتبـاط متقابـل 
موجـودات زنـده بـا  یکدیگـر و بـا عوامـل غیرزنده، 
امـری الزم و ضـروری اسـت. عوامـل زنـده ی  یـک 
اکوسیسـتم عبارتنـد از: تولیـد کننـده ) گیاهـان 
سـبز( مصرف کننـده )جانـوران(، تجزیـه کننده ها 
ارتبـاط  تریـن  مهـم  قارچ هـا(  و  )باکتری هـا 
جانـداران بـا  یکدیگـر، ارتبـاط غذایی اسـت که به 
صـورت زنجیـره ی غذایی و شـبکه ی غذایی جریان 
دارد و در نهایـت همـه ی جانـداران کـره ی زمیـن 
 یـک شـبکه ی غذایی بـزرگ به نام شـبکه ی حیات 

را تشـکیل می دهنـد.
عوامل غیر زنده محیط زیست عبارتند از:

شـیمیایی،گرما،  مـواد  گازهـا،  آب،  نـور،  دمـا، 
)کـه بیشـتر از اشـعه ی مـادون قرمز حاصـل از نور 
خورشـید بـه دسـت می آیـد(. برنامه هـای مربـوط 
بـه زیسـت محیطـی بایـد آن چنان در نظـر گرفته 
شـوند که بقـای همـه ی موجودات دریک سیسـتم 

گردد. تضمیـن 
روابـط بیـن انسـان و طبیعت  یـک بحث قدیمی 
طبیعـت  می شـد.  تصـور  مدت هـا  تـا  کـه   اسـت 
بـا نیـروی تصفیـه کننـده و تنظیـم کننـده اش، 
تعرضـات انسـان را هضـم خواهـد کـرد. افزایـش 
جمعیـت، تجارت هـای پـر سـود عـاج فیـل، شـاخ 
و  زدایـی  جنـگل  تمسـاح،  پوسـت  کرگدن هـا، 
بهـره بـرداری از جنگل هـا و مصـرف بیـش از حـد 
انـرژی بـا سـرعت زیـادی موجـب برهـم زدن نظم 
شـگفت انگیز مکانیزم جهان شـده اسـت. از طرفی 
بال هـای طبیعـی )سـیل، آتش فشـان، زلزلـه و... ( 
و  یـا تغییـرات آب و هوایـی باعـث دگرگونی هـای 

مهمـی در میـراث جانـداران زمیـن شـده انـد. 
کاهش آلودگی هوا

در گذشـته مصـرف روزانـه انـرژی مردم بسـیار 
کـم بود و بیشـترین وسـایل خانگـی از جنس مواد 
قابـل تجزیـه مثـل چوب بـود که پـس از مصرف و 
دور انداختـن، بـه طـور طبیعـی تجزیه می شـوند و 
از بیـن می رونـد. ولـی امـروزه در جهـان صنعتـی، 
از مـواد غیرقابـل تجزیـه  بیشـتر وسـایل  جنـس 
مثـل پالسـتیک اسـت که موجـب آلودگـی محیط 
زیسـت می شـوند. از طرفی ماشـین ها نقش زیادی 
در آلودگـی محیط زیسـت دارند. ماشـین ها هم در 
زمـان تولیـد و هم در زمـان مصرف ایجـاد آلودگی 

می کننـد.
همـه مـا می توانیـم بـه وسـیله بازیافـت مـواد 
و وسـایل خانگـی و اسـتفاده از وسـایل عمومـی، 
سـهم شـایانی در کاهـش آلودگـی داشـته باشـیم. 
بازیافـت زباله هـا ی صنعتـی نقش مهمـی در صرفه 
جویـی انرژی وکاهـش میزان اسـتفاده از مواد خام 
باعـث  بازیافـت قوطی هـا و بطری هـا  اولیـه دارد. 
زیسـت  محیـط  وارد  کمتـری  زبالـه  تـا  می شـود 
شـده و آلودگـی کمتـری ناشـی از مصـرف انـرژی 
در محیـط ایجـاد می گـردد. از طرفـی بـا کاهـش 
بسـته بندی هـا و بازیافـت بعضی از مواد شـیمیایی 
اسـتفاده شـده مراحـل تولیـد، آلودگـی صنعتـی 
کاهـش می یابـد. طراحـی وسـایل مثـل ماشـین و 
کامپیوتـر بـه شـکل قابـل بازیافـت وسـاختن آنهـا 
بـه گونـه ای کـه اجـزا و مواد تشـکیل دهنـده آنها 
مجـددا” مـورد مصرف قـرار گیرنـد، در آینده باعث 
خواهـد شـد کـه بـه جـای دور انداختـن آنهـا )به 
دلیـل جـدا نشـدن قطعات وعـدم اسـتفاده مجدد( 
مـواد خـام آنهـا قابـل بازیافـت  واسـتفاده مجـدد 
باشـند. در سـال های اخیـر مهندسـین بـه دنبـال 
منابـع انـرژی تمیـز تـری بـوده انـد و تحقیقاتـی 
راه هایـی  بـه  تـا  داده انـد  انجـام  زمینـه  ایـن  در 
بـرای کاهـش آلودگی دسـت  یابنـد. ایـن انرژی ها 
عبارتنـد از: بـاد، قـدرت امـواج دریـا بـرای تولیـد 
انرژی، اسـتفاده از الکتریسـیته بـرای تأمین نیروی 
انـرژی از یـک منبـع  محرکـه اتومبیل هـا، تأمیـن 
مثـل بـاد و خورشـید که در صـورت تحقـق  یافتن 
آلودگـی ناشـی از اتومبیل هـا بـه شـدت کاهـش 

خواهـد  یافت.

مـادر زمیـن، زمینـی که می بخشـد 
بـی دریـغ و پر سـخاوت ....در آغوشـش  
الالیـی  بـه  اگـر  مانـد  خواهـی  زنـده 
دغدغـه  اگـر  بدهـی.  گـوش  هایـش 
هایش را بشـنوی سـالم خواهی زیسـت. 
در دامنـی کـه خلق شـده بـرای این که 
زیسـتگاهی امـن باشـد. بـرای فرزندانی 
کـه گاهی نابخردانه آسـیب مـی زنند به مهر کریمانـه اش.... 
در دنیایـی کـه بـه واسـطه ی افزایش جمعیـت و هم چنین 
شـکوفایی علمـی بـه ناچار آسـیب هایـی طبیعـت و محیط 
زیسـت زده مـی شـود، درخـت هایی بریـده می شـوند؛ زیرا 
بایـد سـاختمان هایـی سـاخته شـود تـا بشـر بتواند سـقفی  
بـرای زندگـی داشـته باشـد. رود هایـی خشـک می شـود تا 
جـاده ای، مسـیر انسـان را هموارتـر و ایمـن تـر کنـد. دل 
کوه هایـی بـا انفجـار بمب می لـرزد تا تونلی سـاخته و هتلی 
زاده شـود. بسـیاری از ایـن تغییـرات محصـول زندگی مدرن 
امـروزی اسـت. بـا نگاه موشـکافانه متوجه می شـویم که این 
تغییرات باید اتفاق بیفتد و انسـان راخواسـته و یا ناخواسـته 

در ایـن مسـیر قـرار مـی دهد. 
هدف راحت تر زیستن است

 یکـی از هـدف هـای تکنولـوژی ایـن اسـت کـه انسـان 
راحـت تـر زندگـی کنـد. از اختـراع چرخ تـا ماکروفـر، هدف 
اصلـی راحـت تـر زیسـتن اسـت؛ اما حاال بـا این انفجـار علم 
کـه در بسـیاری از مواقـع بـرای محیـط زیسـت آسـیب زا 
اسـت، بایـد  برای آسـیب هایی که امکان جلوگیـری از وقوع 
آن هـا وجـود دارد، چـاره ای اندیشـید، تا  تـن زخمی زمین، 
برایمـان بیشـتر بمانـد. مارا چه شـده اسـت که این انـدازه با 
گذشـتگان مـان فاصلـه گرفته ایـم؟ از ابتدای تاریـخ ، زمین 
مقـدس و سـتایش برانگیز بوده اسـت. این تفکـر آن قدرمهم 
بـوده اسـت کـه در برهـه ای از تاریخ حتی نیـاکان  ما زمین 
را شـخم نمـی زدنـد؛ زیـرا اعتقـاد داشـته انـد کـه پهنـه ی 
زمیـن را زخمـی مـی کننـد وایـن زخـم هـا را بر زمیـن روا 
نمـی داشـتند. حـاال مـا، بشـر تکنولـوژی و پیشـرفت،  کمر 
همـت بسـته ایـم که زمین را نابـود کنیم، الیـه ازن را از بین 
ببریـم و دریاهـا را سـمی کنیـم. چه بسـا کـه درایـن زمینه 

موفق هـم بـوده ایم.
 اکثـر مـا مـی دانیـم کـه بطـری هـای پالسـتیکی آب و 
نوشـابه قـرن هـا در طبیعـت مـی ماننـد و محیط زیسـت را 
آلـوده مـی کننـد؛ امـا بـاز وقتـی کـه بـه طبیعت مـی رویم 
مصـرف کننده ی بطـری های آب های معدنی و آشـامیدنی 
مـی شـویم. و بطـری هـا را،  قبـل از بازگشـت بـه خانـه، در 
پهنـه ی طبیعـت جـا مـی گذاریم و بعـد با شـنیدن خبری، 
ناگهـان نگـران مـی شـویم، کـه چـه کنیم کـه اخبـار گفته 
اسـت، زمیـن در حـال نابود شـدن اسـت؟ خرده مـی گیریم 
بـر دیگرانـی کـه مغـول وار هجـوم آورده انـد بـه پهنـه ی 

زیسـتی ما و در دل متنفر می شـویم از مرامشـان که چیزی 
بـه جز نابـودی ندارد گلـه می کنیـم و آگاهانه ویـا ناآگاهانه 
خـود را به ندانسـتن ایـن موضوع زده ایم که مـا هم از همان 
دیگرانیـم، دیگرانی که خارج از خانه هایشـان برایشـان حکم 
سـطل زبالـه را دارد،پاکیزگـی خارج از اتومبیل شخصیشـان 
برایشـان بـی اهمیـت اسـت و بعـد بـه کـودک خـود مـی 
گوینـد کـه ایـن اسـپری هایـی خـوش بوکننـده ای کـه مـا 
اسـتفاده مـی کنیـم الیـه ی ازن را نابود می کنـد! نه این که 
گوشـزد کـردن ایـن توصیـه ها خـوب نباشـد، که بـه غایت 
مـورد پسـند و واجـب اسـت؛ امـا حرف سـر آن اسـت تو که 
دغدغـه ی محیـط زیسـت را داری، چرا بطـری آب معدنی را 
از ماشـین بیـرون پرتـاب میکنی و یا شیشـه ی آب میوه ات 

را کنـار درختـان جنگل رهـا میکنی؟ 
اطالع رسانی معیوب 

البتـه نکتـه ای کـه در ایـن بیـن بایـد خاطـر نشـان کرد 
اطـالع رسـانی معیـوب و ناقصـی اسـت که تـا کنـون در این 
زمینـه انجام شـده اسـت. دغدغـه ی حفاظت محیط زیسـت 
به واسـطه ی  خطری که اکثریت نسـبت به آن آگاه شـده اند 
بسـیار عمومـی اسـت و حتـی اگـر ایـن دغدغـه هـم وجـود 
نداشـته باشـد بـه راحتـی مـی تـوان آن را ایجـاد کـرد؛ زیرا 
عشـق به طبیعت در همه ی انسـان ها نهادینه اسـت و انگار 
حسـی اسـت کـه بـا هـر فـردی به دنیـا می آیـد و نشـانه ی 
قابـل لمـس آن بازارهای گل و گیاهی اسـت کـه هیچ وقت از 
رونـق نمـی افتنـد. فقط بایـد جامعه را نسـبت بـه این حس 
هشـیار کـرد و بـی شـک ایـن یکـی از رسـالت هـای رسـانه 
می توانـد باشـد. همان گونـه که تاثیر آن در بسـیاری از مواقع 
دیده شـده اسـت. از بحران آب گرفته تا سـوراخ شـدن الیه ی 
ازن، همـه و همـه را مـی توان به وسـیله رسـانه تـا حدی در 
مرکـز توجـه قـرار داد. آن قـدر دور نیسـت داسـتان بابا برقی 
کـه همه را به درسـت مصرف کردن، تشـویق می کـرد و این 
حرکـت هوشـمندانه حتـی کـودکان را درگیر کرده بـود و در 
ناخـودآگاه مصرف کنندگان نشسـته بـود. این چنین حمایت 
هایـی کـه رفتـار افـراد را تحـت تاثیر قـرار دهد شـکل دهی 
یـک رفتـار جدید را به دنبال داشـته باشـد، در بحث حمایت 
از محیـط زیسـت مـی تواند بسـیار مفید باشـد. ایـن  حرکت 
نیـاز به کارشناسـی و هدف گـذاری های  ویـژه ای دارد. آب، 
جنـگل، زمیـن، الیـه ازن، کـوه، همـه و همه محیط زیسـتی 

اسـت کـه فقـط به ما انسـان هـا تعلق نـدارد.
امـا مـا انسـان هـا، بـه نابـودی اش اقدام کـرده ایـم .برای 
حفاظـت از محیـط زیسـت مـان راهکارهـای زیـادی وجـود 
دارد کـه لـزوم بـه دسـت آوردن آن فقـط یک روح جسـتجو 
گـر را مـی طلبد؛ به طور مثـال یکـی از راهکارهای حفاظتی 
از ایـن محیـط زیسـت مظلـوم ،مسـیری اسـت کـه در آن  
درخـت کمتـری بریـده شـود و کاغـذ کمتـری هم اسـتفاده 
شـود. حرکـت زیبـای تامـل برانگیـزی را در یکـی از شـبکه 

هـای اجتماعـی شـاهد بودیـم تشـویق افـراد بـه دریافـت 
نکـردن رسـیدهای دسـتگاه هـای کارتخـوان و پایانـه هـای 
فـروش اسـت از گـردش مالی خـود  بـه صـورت الکترونیک 
بـا خبـر شـوند. مقدار کاغـذی که  بـه واسـطه ی خریدهای 
افـراد هـر روز بـه زبالـه تبدیـل می شـود بسـیار زیاد اسـت. 

پاکت های پالستیکی 
حرکـت زیبـای دیگری که در راسـتای حفاظـت از محیط 
زیسـت پیگیـری می شـود اسـتفاده نکـردن از پاکـت هـای 
پالسـتیکی اسـت کـه در خریدهـا به صورت شـایع اسـتفاده 
مـی شـود. اگـر به گفتـه ی پیشـگامان این حرکت هـر فردی 
بـرای خرید سـبدی داشـته باشـد، دیگـر این پالسـتیک های 
طویـل العمـر بـه طبیعـت اضافـه نمی شـوند. هرحرکتـی که 
کمـی سـاختار شـکننده باشـد در ابتـدا امـکان دارد با بعضی 
مقاومـت هـا روبرو شـود؛ یعنی امـکان دارد که میوه فروشـی 
در ابتـدا با اوقـات تلخی میوه ی بدون پالسـتیک را وزن کند؛ 
امـا اگر با خوشـرویی، برروشـی که صحیح اسـت اصرار شـود 
قطعـا با کمـی هرینه شـدن زمان نتیجـه بخش خواهـد بود. 

تفکیک زباله 
راه دیگـر ایـن اسـت کـه تفکیـک زبالـه هـا را از خانـه 
هایمـان شـروع کنیـم؛ ایـن رویـه در بسـیاری از کشـورهای 
پیشـرفته انجـام مـی شـود. چند وقـت پیش دوسـتی حرف 
زیبایـی از تجربـه ی خویـش گفـت کـه در خانـه ی خـود 
ظـرف هایـی بـرای زبالـه های مختلف زیسـت تخریـب پذیر 
و زیسـت تخریـب نـا پذیـر دارد. درهرخانـه ای ایـن توجـه 
الزم اسـت. هیـچ وقـت بـه کودکانمـان گفتـه ایـم کـه ایـن 
دسـتمال کاغـذی هایـی کـه بـی دلیـل اسـتفاده مـی کند، 
روزگاری شـاخه ی درختانـی بودنـد کـه ریه هـای زمین اند؟ 
بایـد الگویـی شـویم بـرای  کودکانـی کـه قراراسـت بعـد از 
مـا در دامـن ایـن زمیـن مهربـان زندگـی کـرده و آن را بـه 

کودکانشـان تحویـل دهنـد. 

 به بهانه ی روز جهانی محیط زیست

ریه های زمین 

هرگونـه فعـل زیـان آور بـه محیط زیسـت اعـم از طبیعي و 
انسـاني، جرائـم زیسـت محیطـي تلقـي مي شـود. این دسـته 
از جرائـم ماهیتـي پیچیـده و چنـد بعـدي دارنـد. خصوصیات 
جرائم زیسـت محیطي موجب شـده که جرم شناسـان، شـاخه 
مطالعاتي جدید به عنوان جرم شناسـي سـبز یا جرم شناسـي 
زیسـت محیطي را ایجاد کنند. براسـاس جرم شناسـي زیسـت 
محیطـي، پیـش از مقابله وپیشـگیري از جـرم، ابتـدا بایدمدل 
خاصـي از جـرم، شناسـایي و طراحـي شـود، چـرا کـه جرائـم 
زیسـت محیطي بسـیار پیچیده بوده و شـرایط و ماهیت خاص 

خویـش را دارند. 
ویژگي هاي جرائم زیست محیطي 

ویژگـي هـاي جرائم زیسـت محیطي عبـارت اسـت از: چند 
بعـدي بودن جرائم زیسـت محیطي، غیرمسـتقیم بـودن نتایج 
جرائـم زیسـت محیطـي و خـارج از دید عمـوم بـودن جامعه و 
چنـد بعدي بودن جرائم زیسـت محیطي  می باشـد. به گزارش 
روزنامـه قانـون، یکـي از ویژگي هاي جرائم زیسـت محیطي، دو 
بعـدي بودن آن اسـت. بـه عبارت دیگر این جرم ازیک سـو جزو 
جرائم یقه سـفید محسـوب مي شـود. این موضوع زماني واضح 
تـر مي شـود کـه غالب مرتکبـان این جـرم نمایندگان شـرکت 
ها هسـتند و درجهت دسـتیابي به اهداف و اغراض خود دسـت 
بـه ارتـکاب جرم مي زنند.در بعـد دیگر، در برخـي از موارد جرم 

توسـط افـرادي ارتـکاب مي یابد کـه نماینده شـرکتي خاص یا 
در پـي اهـداف شـرکت هـا نیسـتند و لزومـا مجرم یقه سـفید 
محسـوب نمي شـوند بلکه مجرمان یقه آبي هسـتند. سـاترلند 
در تعریـف جـرم یقـه سـفید آورده اسـت »جرمـي اسـت کـه 
شـخص قابل احترام و برخـوردار از یک موقعیت عالي اجتماعي 
بـه اعتبـار حـوزه نفـوذ وتصـرف خـود مرتکـب آن مي شـود.« 
بزهـکاران یقه سـفید اغلب جزو طبقـات مرفـه و داراي مهارتي 
خـاص در ارتـکاب جرائـم هسـتند به این جهت کمتر دسـتگیر 
مي شـوند و تعـداد این بزهـکاران در جمعیت کیفـري زندانیان 
بسـیار زیـاد اسـت. جرائم یقه سـفید برخالف جرائـم خیاباني و 
سـنتي، بدون اسـتفاده از خشـونت صـورت مي گیـرد. به اعتبار 
بهـره گیري از توان فکري و ذهني اسـت.  جرم شناسـان سـبز، 
جرائـم زیسـت محیطـي را بـر جرائـم یقـه سـفید منطبـق و از 
مصادیـق آن مي دانند.غیرمسـتقیم بـودن نتایج جرائم زیسـت 
محیطـي در جرائم محیط زیسـتي کـه یکـي از مصادیق جرائم 
یقـه سـفید اسـت، مجرمـان با اعمـال نفـوذ در نظـام حکومتي 
اقـدام بـه پـاره اي اقدامـات سـودجویانه غیرمجاز مـي کنند که 
منجـر بـه صدمـه بـه محیـط زیسـت بشـري مـي شـود. براي 
نمونـه احداث کارخانجات خارج از اسـتانداردهاي الزم در اماکن 
غیرمجازمـي توانـد منجر بـه آلودگي هوا از طریـق فعالیت هاي 

کارخانـه به خاطـر عدم رعایـت کیفیت مورد نیازشـود.

 آلودگي صوتي 
همچنیـن آلودگي صوتـي براي سـاکنان وریختن غیرمجاز 
ضایعـات در محیط زیسـت کـه نهایتا موجـب آلودگي محیط 
خشـکي بـا آب هـاي رودخانـه هـا، دریاهـا و دریاچـه هـا مي 
شـود. نتایـج حاصـل ازبـزه هـاي زیسـت محیطـي اغلـب بـه 
جهـت ماهیـت خاص شـان غیرمسـتقیم بوده و کشـف جرائم 
مـدت زیـادي طـول مـي کشـد. همچنیـن در جرائـم علیـه 
محیـط زیسـت اعـم از محیط زیسـت طبیعـي و انسـاني، بزه 

دیـده مـي توانـد نسـل هـاي فعلـي یـا آینده باشـد. خـارج از 
دیـد عمـوم افراد جامعـه بودن و بـه همین لحاظ امری اسـت 
کـه نـه تنهـا کشـف آنهـا سـخت تـر مـی کنـد بلکـه تحقیق 
آنهـا نیازمندمهـارت هایـي خاص از سـوي متصدیـان مربوطه 
اسـت. در تخریب محیط زیسـت طبیعي مانند شکار غیرمجاز 
حیوانـات و اسـتفاده بیـش از حـد منابـع طبیعـي همچـون 
جنـگل هـا و... طبـق عـادت مجرمـان در جرائـم بـه صـورت 

پنهانـي مرتکـب جـرم مي شـوند.

جرائم سبز
نکته

در حالـی کـه معـاون محیـط زیسـت دریایی 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت منشـا شـوری 
آب خلیـج فارس را آب شـیرین کن ها و فعالیت 
هـای انسـانی مـی داند، مدیـرکل دفتـر آلودگی 
هـای دریایی این سـازمان بـر تاثیر تغییـر اقلیم 
بـر افزایـش شـوری آب خلیج فـارس بیش از هر 

چیـز تاکید دارد.
معـاون  فرشـچی  پرویـن  ایلنـا،  بـه گـزارش 
در  حفاظـت  سـازمان  دریایـی  زیسـت  محیـط 
افزایـش 1.5  از  آسـتانه هفتـه محیـط زیسـت 
برابـری میـزان شـوری آب خلیـج فارس نسـبت 
به 20سـال گذشـته خبر داد و گفت:این مسـئله 
تبعـات بسـیاری بـرای آبزیـان به همـراه خواهد 
داشـت. وی همچنین منشـا این افزایش شـوری 
را آب شـیرین کـن هـا و فعالیـت هـای انسـانی 

ذکـر کـرده بود.
ایـن در حالـی اسـت کـه حمید چیـت چیان 
)وزیـر نیـرو(، در فروردیـن مـاه امسـال اظهـار 
کـرده بـود: طرحـی را در دسـت داریـم کـه در 

قالب آن آب قابل شـرب از حاشـیه خلیج فارس 
و دریـای عمـان بـه 17 اسـتان فـالت مرکـزی 
کشـور منتقـل شـود. حـدود 50 تاسیسـات آب 
شـیرین کـن در طـول سـواحل دریـای عمـان 
و  شـهرها  تـا  شـده  احـداث  فـارس  خلیـج  و 
روسـتاهای این منطقـه از آب شـیرین برخوردار 
شـوند و مـا باید همـه راه های اسـتحصال آب را 
تجربـه کنیم.بایـد کمتریـن صدمـه را بـر محیط 

زیسـت خلیـج فـارس وارد کنیـم.
ضیاالدیـن الماسـی مدیـرکل دفتـر آلودگـی 
دریـا سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در گفت 
وگـو بـا خبرنگار ایلنـا در مورد تاثیر آب شـیرین 
بـر شـوری آب خلیـج فـارس گفـت:  کـن هـا 
تمامـی آب شـیرین کـن ها ارزیابی های زیسـت 
محیطـی دارنـد و در جلسـات کارشناسـی برای 
اجـرا، عدم اجـرا و یا اجرای مشـروط آن تصمیم 
صدمـه  کمتریـن  بایـد  مـا  شـود.  مـی  گیـری 
و فشـار را بـر محیـط زیسـت وارد کنیـم و در 
ایـن زمینـه بـه گونـه ای طراحی سیسـتم کنیم 

کـه متناسـب بـا وضعیـت خلیـج فارس باشـد و 
حداقـل پیامدهـا را ایجـاد کنـد.

وی در پاسـخ بـه اینکـه چـه میـزان از آب 
شـیرین کـن هـای جنـوب کشـور بـه صـورت 
حفاظـت  سـازمان  نظـر  مطابـق  و  اسـتاندارد 
محیـط زیسـت کار مـی کننـد ولـی تـالش بـر 
بـه هـر حـال در هـر  حداکثـر کنتـرل اسـت، 
کاری  هیـچ  و  دارد  وجـود  متخلـف  ای  زمینـه 

نیسـت. کامـل  درصـد   100

محیط زیست آگهی حصر وراثت
خانـم مریـم قلـی زاده راوری فرزنـد احمـد دارای شناسـنامه شـماره 267 بشـرح 
دادخواسـت شـماره فـوق مورخـه 1395/02/08 توضیـح داده شـادروان احمـد قلی 
زاده راوری فرزنـد حسـن بشناسـنامه شـماره 1 در تاریـخ 1394/09/17 در شـهر 

مشـهد فـوت شـده و وراثـت منحصـر الفـوت وی عبارتنـد از :
1- اسمعیل قلی زاده. 16. 1362. فرزند

2- زهرا قلی زاده راوری. 267. 1349. فرزند
3- بتول قلی زاده راوری. 343. 1351. فرزند 

4- معصومه قلی زاده راوری. 3210096732 . 1382. فرزند
5- مریم قلی زاده راوری. 267. 1355. فرزند
6- فاطمه قلی زاده راوری. 83. 1348. فرزند

7- فاطمه زحمتکش راوری. 55. 1342. همسر
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی ود چنانچـه کسـی 
اعتراضـی دارد یـا وصیـت نامـه ای ای متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف یک ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم نمایـد واال گواهی صـادر خواهد شـد و هر وصیت نامـه ای جز 

رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
    دبیر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور- نسرین خیراندیش
م الف 44

آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9400045

نظـر بـه اینکـه خانم عصمـت عبدلی مسـینان فرزند علـی و امیررضا جمالـی بادیزی 
فرزنـد حسـین و امیرحسـین جمالـی بادیـزی فرزند حسـین بدهکار و راهن نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت تعییـن شـده اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجرای 
مقـررات مـاده واحـده قانـون اصالح مـاده 34 اصالحـی قانون ثبت مصـوب سـال 1386 و بنا به 
درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پـالک شـماره 5572 فرعـی از 2788 اصلـی واقـع در بخش 3 
کرمـان بـه ادرس کرمـان خیابـان مالک اشـتر کوچـه 34 پـالک 23 کدپسـتی 7617773435 
کـه سـند مالکیـت آن در ذیل ثبـت 72945- 72944 و 72946 و 72943و 73213 و 72941 
و 72942 صفحـه 121- 131- 124- 334- 128- 115- 118 دفتـر 300- 299 امـالک ثبت 
و صـادر شـده اسـت بـا حـدود اربعه: شـماال بطـول یـازده متر و هشـتاد سـانتیمتر دیـوار بدیوار 

خانـه پـالک 5564 فرعـی از 2788 اصلـی شـرقا بطول 23/5 متر دیوار مشـترک بـا خانه پالک 
5573 فرعـی از 2788 اصلـی جنوبـا بطـول 11/70 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه غربـا 
اول مایـل بطـول 1/85 متـر دوم بطـول 21/90 متـر دیواریسـت بـه کوچـه کـه بر طبـق نظریه 
کارشـناس رسـمی عرصـه آن دویسـت و هشـتاد و یک متـر و پانزده صـدم مترمربع کـه پس از 
کسـر عقـب نشـینی 263/78 مترمربـع می باشـد اعیانـی آن در دو طبقه جمعا طبقـه اول 160 
مترمربـع با احتسـاب سـرویس در حیـاط و طبقـه دوم 156 مترمربع در مجمـوع 316 مترمربع 
مـی باشـد دارای اشـتراک آب 290466975741 و امتیـاز بـرق 811567571 و امتیـاز گاز 
060601001238239 و دو خـط تلفـن مـی باشـد قدمـت ملـک مـورد نظر دو نبش شـمالی و 
غربی با نمای سـنگ و سـفال 9 سـال می باشـد دارای سیسـتم سرمایشـی کولر آبی و سیسـتم 
گرمایشـی بخـاری گازی و آبگرمکـن گازی مـی باشـد بـا توجـه به بـا مطالب فـوق الذکر ارزش 
ششـدانگ ملـک فـوق 4/000/000/000 ریـال می باشـد بـا امتیاز آب، بـرق، گاز، تلفـن و عمر 
تقریبـی بنـا 9 سـال می باشـد ملکـی خانم عصمـت عبدلی مسـینان مالک 57 و 3 هفتم سـهم 
و آقـای امیرمحسـن جمالـی بادیـزی موازی 19 و 1 پنجم سـهم و آقای امیررضـا جمالی بادیزی 
مـوازی نـوزده و یـک پنجم سـهم طبـق سـند رهنـی شـماره 19134 - 92/6/16 دفترخانه 77 
کرمـان در رهـن بانـک صـادرات کرمان واقع می باشـد از سـاعت 9 الی 12 ظهر روز چهارشـنبه 
مورخـه 1395/04/02 اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پارک نشـاط 
از طریـق مزایـده بفـروش می رسـد و مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی مبلـغ 4/000/000/000 
ریـال کـه قطعـی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش 
کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعم از 
حـق انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایـده از این بابت بدهی داشـته 
باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه 
رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهده برنـده مزایده اسـت ضمن آنکه پـس از انجام 
مزایـده در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابت هزینـه های فـوق از محل مازاد بـه برنده 
مزایـده مسـترد مـی گردد ضمنا چنانچـه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری 
بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهد شـد طالبین مـی توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر در 

سـاعات اداری بـه اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمان مراجعـه نمایند.
تاریخ انتشار : 1395/03/16

     سید رضا انصاری
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
م الف  225  

نجمه سعیدی

از ابتدای تاریخ ، زمین مقدس و 
ستایش برانگیز بوده است. این 
تفکر آن قدرمهم بوده است که 
در برهه ای از تاریخ حتی نیاکان 
ما زمین را شخم نمی زدند؛ زیرا 
اعتقاد داشته اند که پهنه ی زمین 
را زخمی می کنند واین زخم ها را بر 
زمین روا نمی داشتند

شوری آب خلیج فارس
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

سبک زندگی

پیشنهاد

جای این رنگ ها در 
کمد لباس آقایان خالی است

بـا آمـدن هـوای گـرم، کمـد لبـاس هـای شـما هم 
متنـوع تـر از قبـل خواهـد شـد. به عنـوان مثـال لباس 
هـای گـرم و کلفـت جایشـان را بـه لبـاس هـای خنک 
و رنـگ هـای تیـره ماننـد مشـکی جایـش را بـه رنـگ 
هـای شـادتر و روشـن تـر خواهنـد داد. اکثـر آقایـان از 
پوشـیدن لبـاس هایـی با رنـگ های روشـن و سـرزنده 
خـودداری مـی کننـد و رنگ هـای خنثی مانند سـفید، 
مشـکی یـا خاکسـتری را ترجیح مـی دهند. امـا اگر می 
خواهیـد بهـار و تابسـتان امسـال بـه ظاهـر خـود کمی 
تنـوع دهیـد و شـادتر و متفـاوت تـر از قبل بدرخشـید، 
به پیشـنهادهایی کـه در اینجا برایتـان آورده ایم، نگاهی 

بیاندازید.
صورتی

صورتـی بـه عنـوان یکـی از رنـگ هـای دخترانـه 
شـناخته می شـود. حتما شـما هـم وقتی رنـگ صورتی 
را مـی بینیـد، اولیـن چیـزی که بـه ذهن تان می رسـد 
عروسـک هـای باربـی باشـد. امـا در دنیای مـدرن امروز 
رنـگ صورتـی می توانـد در کمد لباس آقایـان هم جای 
گیرد.منظـور مـا از رنـگ صورتـی، رنگـی کـه روی در و 
دیـوار اتـاق دختر بچه های 12 سـاله اسـت، نیسـت. ما 
رنـگ هایی چـون صورتی هلویی یـا گل رز را بـه آقایان 

پیشـنهاد می کنیم.
رنـگ صورتـی چـرک بـرای مراسـم غیـر رسـمی و 
دوسـتانه بسـیار مناسـب اسـت. یکی از خصوصیات برتر 
ایـن رنـگ، تطبیق پذیـری آن با رنگ های دیگر اسـت. 
شـما مـی توانید آن را با سـبز زیتونی یا رنـگ های برنز 
و قهـوه ای یـا حتـی شـلوار جین هـای آبی سـت کنید. 
اگر پوسـتی بـه رنگ تیـره دارید، می توانیـد طیف های 
مختلـف صورتـی را بـه تـن کنیـد امـا اگـر پوسـت تان 
روشـن اسـت، رنگ هـای تیره بهتریـن انتخـاب برایتان 

خواهنـد بود.
سبز

رنگ سـبز می تواند جایگزین رنگ مشـکی شـود، از 
ایـن جهـت که مـی توانیـد آن را بـا رنگ هـای دیگر، از 
زرد گرفتـه تـا آبـی، به راحتی سـت کنید. خوشـبختانه 
ایـن رنـگ نظامی، همیشـه روی مد اسـت. زمسـتان ها 
مـی توانیـد پیراهـن سـبزتان را بـه همراه کتی مشـکی 
یـا تابسـتان هـا آن را بـا شـلوار جیـن آبی به تـن کنید. 
یکـی از طراحـان مـد می گویـد: »کمد من پـر از لباس 
هـای سـبز رنگ اسـت، از این جهـت که مـی توانم آنها 
را بـا هـر لبـاس دیگـری سـت کنـم.« اگر مـی خواهید 
بیـش از پیش به چشـم آییـد، به لباس های سـبز رنگ 
تـان، رنـگ هایـی چـون قرمز، آبـی یا رنگ هـای خنثی 

روشـن، بیافزایید.
زرد

شـاید فکـر کنیـد کـه بـا پوشـیدن لبـاس زرد رنگ، 
ماننـد لیمـو می شـوید اما اگر بـا درایت پیـش روید، نه 
تنهـا همچیـن فکـری به ذهـن شـما و دیگـران نخواهد 
رسـید بلکه جـذاب تر از همیشـه، مانند خورشـیدی در 
جمـع، مـی درخشـید. از آنجا کـه رنـگ زرد، رنگی گرم 
و زنـده اسـت و انـرژی زیـادی دارد، بهتر اسـت کنار آن 

رنـگ هـای خنثـی به تـن کنید تـا تـوی ذوق نزند.
قرمز

طبـق تئوری رنگ هـا، قرمز رنگی سرشـار از انرژی و 
قدرت اسـت به همین دلیل بهتر اسـت آن را دم دسـت 
بگذاریـد. اگـر عالقـه ای به رنـگ زرد نداریـد، رنگ قرمز 
مـی توانـد جایگزیـن خوبـی برایـش باشـد. رنـگ قرمز 
هـم در کنـار رنـگ هـای تیره و هـم در کنـار رنگ های 
روشـن، بـه خوبـی بـه چشـم مـی آیـد. بنابرایـن نگران 
سـت کـردن آن بـا لبـاس هـای دیگرتـان نباشـید. این 
رنـگ در حیـن اسـپورت بـودن، کالسـیک هـم بـه نظر 
مـی رسـد. اگـر مـی خواهیـد تیپی غیررسـمی داشـته 
باشـید، تیشـرت قرمز خود را با شـلوار جیـن آبی به تن 
کنیـد، اگـر هـم موقعیت تان کمی رسـمی تر اسـت، ما 
قرمـز تیـره تـر را در کنار رنـگ هایی چون کرم به شـما 

پیشـنهاد می کنیم.
بنفش

کـه  اسـت  لوکسـی  هـای  رنـگ  از  یکـی  بنفـش 
طرفـداران فراوانـی دارد. ایـن رنـگ بـرای فصـل بهـار و 
تابسـتان هـم بسـیار مناسـب اسـت. ایـن رنـگ تنـوع 
زیـادی دارد. شـاید شـما به رنـگ های کبود آن نسـبت 
به رنگ های روشـن تر، تمایل بیشـتری داشـته باشـید 
امـا مهـم نیسـت، در هـر صـورت رنـگ بنفـش معجـزه 
خـود را بـه شـما نشـان خواهـد داد.  نکتـه ای کـه باید 
در پوشـیدن لبـاس هـای بنفـش بـه یاد داشـته باشـید 
ایـن اسـت که رنـگ های دیگـر را خنثی انتخـاب کنید 
تـا از شـدت رنـگ بنفـش بکاهنـد. رنـگ هایـی چـون 
خاکسـتری، آبـی، بـژ و مشـکی بهتریـن انتخـاب بـرای 

همنشـینی بـا ایـن رنـگ خاص اسـت.

کـه  هایـی  آرایشـی  لـوازم  از  یکـی 
از پیـش مـورد  امـروز بیـش  در دنیـای 
اسـتفاده قـرار می گیـرد عطر می باشـد. 
از کاالهـای اصیـل زندگـی  عطـر یکـی 
بشـر اسـت، بطـوری کـه بـه جـرات مـی 
تـوان گفـت ایـن کاال بـه تمـام خانـه هـا 
راه یافتـه اسـت. همـان انـدازه کـه بـوی 
عطـر شـما بـا دیگران حـرف می زنـد، به 
همـان انـدازه هـم به شـما اعتماد به نفـس و انگیـزه بهترین 
بـودن را مـی  دهـد. حـس خوشـایندی کـه همـه ما بعـد از 
اسـتفاده عطـر دلخـواه خـود داریـم، در زمـان کوتاهـی به ما 
اعتمـاد بـه نفـس و امید مـی دهـد؛ بنابراین انتخـاب عطر و 
ادکلن هایـی کـه قرار اسـت مدتـی از آنهـا اسـتفاده کنید در 
شـکل دادن شـخصیت اجتماعی شـما جایگاه مهمـی دارند. 
الزم اسـت بدانیـم کـه حـس بویایـی، قـوی تریـن حـس ما 
انسـان هاسـت و رایحـه هـا مـی تواننـد آثـار کوتـاه مـدت و 
بلندمـدت مثبـت و منفی فراوانی بر جسـم و روان ما داشـته 
باشـند. بنابرایـن تصمیـم گرفتیم کـه در سـبک زندگی این 
شـماره یکـی از بهتریـن فروشـگاه هـای عرضـه محصـوالت 
عطـر و ادکلـن کرمـان را بـه شـما معرفـی کنیـم تا شـما را 
در خریـد یـک عطـر خـاص و بـا کیفیـت همراهـی کنیـم و 
کلکسـیون ادکلن هـای خـوش عطـر و بـوی  تـان را کامـل 
کنیـم. در همین راسـتا به فروشـگاه سـرزمین عطـر واقع در 
خیابـان هـزار و یکشـب رفتیـم و از میـالد حسـینی نسـب 
مدیـر فروشـگاه سـرزمین عطر خواسـتیم که تجربـه خود را 

در اختیـار ما بگـذارد.
   خیلـی از مـردم دوسـت دارند بداننـد تفاوت بین 

عطـر، ادو پرفـوم، ادو توالت و ادکلن در چیسـت؟
 تفـاوت بیـن ایـن محصـوالت در میـزان اسـانس و الـکل 

موجـود در محصـول اسـت :
Perfume  بـه معنـی عطـر اسـت کـه نوع خالـص آن را 
Oil perfume مـی نامنـد کـه اسـانس خالـص و فاقـد هر 
گونـه مـاده ی افزودنـی اسـت، معمـوال قیمتی بـاالی پانصد 

هـزار تومـان بـرای هـر یک گـرم دارد .
 Eua de perfume بـه معنـی مایـع عطـر اسـت کـه 
حـدودا 15 تـا 20 درصـد اسـانس، 70 تـا 80 درصـد الکل و 
5 تـا 15 درصـد مـواد دیگر نظیـر آب مقطر، رنـگ و ... دارد. 
 Eau de perfume  معمـوال یـک بطری صد میـل از یـک
اورجینـال غیـر سـلطنتی قیمتـی بیـن 200 تـا 400 هـزار 

تومـان دارد.
Eau de toilette  بـه معنـی مایع آرایش اسـت که بین 
5 تـا 15 درصـد اسـانس بیـن 80 تـا90 درصـد الـکل و بین 
5تـا 10 در صـد مـواد افزودنـی دارد. بدیهی اسـت که قیمت 

ادو توالـت هـا از ادو پرفیـم ها مناسـب تر می باشـد.
 Eau de cologne معمـوال حـدود 5 تـا 10 در صـد 

اسـانس و بـاالی 90 درصـد الـکل دارد. 
البتـه در تقسـیم بنـدی کامـل تـر و تخصصـی مـواردی 
 Extrait de parfum Fragrance Cologne نظیـر 

absolute و غیـره هـم وجـود دارد. 
   وقتـی مـی خواهیـم عطـر بخریـم مـی بینیم که 
قیمـت هـای مختلفـی وجـود دارد. تفـاوت قیمـت 

عطرهـا ناشـی از چیسـت؟

بسـته بـه لوکـس یـا تجـاری بودن، دسـت سـاز بـودن یا 
صنعتـی بـودن، طبیعـی یا شـیمیایی بودن و غلیـظ یا رقیق 
بـودن عطـر قیمـت آنهـا متفـاوت اسـت، معمـوال برندهـای 
اصیـل برای باال بـردن کیفیت محصوالتشـان از مواد طبیعی 
با روشـهای دسـتی )Hand made( اسـتفاده می کنند که 

ایـن امـر باعـث افزایـش قیمت یـک محصول می شـود.
   فروشـگاه شـما یکـی از فروشـگاه هـای معتبـر 
در ایـن زمینـه اسـت. مرغوب تریـن و معروف تریـن 
عطرهایی که در  فروشـگاه شـما وجـود دارد از کدام 

هستند؟ کشـورها 
فعـال تریـن کشـور دنیـا در زمینـه ی تولیـد عطر کشـور 
فرانسـه اسـت ، اما در مورد بهترین عطرها بحـث وجود دارد! 
بـه عنـوان مثـال در فرانسـه هزاران برند رسـمی وجـود دارد 
کـه شـاید 30 درصـد از آنهـا عطرهـای خـوب و بـا کیفیـت 
هسـتند، امـا در ایتالیـا، انگلیـس و یـا آمریـکا بسـیار کمتـر 
از فرانسـه برنـد وجـود دارد ولـی مـی تـوان گفت به نسـبت 
ایـن کشـورها وجـود دارد، در واقـع  عطرهـای بهتـری در 
فرانسـه از نظـر کمیت اول اسـت اما از نظر کیفیت جزو سـه 

اول دنیاست. کشـور 
  منظور از عطریات نیش)Niche( چیست؟

 در دنیـا حـدودا از سـال 2000 میـالدی مـوج جدیـدی 
در دنیـای عطریـات بـه راه افتـاده کـه سـلیقه ی مخاطبین 
عطـر را تغییـر داده اسـت، بـه عنـوان مثـال در سـال 1380 
در ایـران عطـر هایـی بـا رنـج قیمتی 10 تـا 70 هـزار تومان 
را در فروشـگاه هـای مختلف مشـاهده می کردیـم و باالتر از 
ایـن قیمت تقریبـا عطری وجود نداشـت، امـا در حال حاضر 
بـا احتسـاب افزایـش قیمـت دالر از حـدود 1000 تومـان به 

حـدود 3000 تومـان بایـد عطرهـا قیمتـی در حـدود 30 تا 
250 هـزار تومـان داشـته باشـند. امـا شـاهد ایـن هسـتیم 
تعـداد زیـادی از برندهـای قدیمـی عطریاتـی بـا قیمت های 
بسـیار باالتـر تولیـد مـی کنند کـه در واقـع همـان عطریات 
  niche از عطریـات  منظـور  مـی شـوند.  نامیـده    niche
عطرهایـی بـا غلظت ادو پرفیـوم باالتر، کیفیـت عالی، بطری 
و بسـته بنـدی شـکیل تـر، بوهـای طبیعـی تـر، خـاص تر و 
مانـدگار تـر و حتـی االمکان دسـت سـاز اسـت  کـه مطمئنا 
قیمـت ایـن نـوع از عطرهـا هـم از حـدود 300 هـزار تومان 
شـروع مـی شـود تـا گـران تریـن عطـر تولیـد شـده در دنیا 
تـا ایـن لحظه کـه قیمتی حـدود 3.5 میلیـارد تومـان دارد .

  در فروشـگاه سـرزمین عطـر،  عطـر در چـه رنـج 
قیمت هایـی بفـروش مـی رسـد؟

مـا شـاید متنـوع ترین فروشـگاه کرمـان از لحـاظ قیمت 
باشـیم ، از حـدود سـی هـزار تومـان داریـم تـا حـدود هفت 
میلیـون تومـان، عطرهـای گـران تـر از ایـن رنـج را هـم بـه 

صـورت سفارشـی مـی آوریـم .
  شـما به مشـتریان سـرزمین عطر چه عطـر هایی 

را پیشـنهاد می کنید؟
سـرزمین عطـر چهارمیـن نماینـده ی بوتیـک جوجوُوی 
فرانسـه در ایـران و اولیـن نماینـده در جنوب کشـور اسـت، 
ایـن موضـوع باعـث می شـود کـه مشـتریان ما بـا عطرهایی 
مواجـه شـوند کـه هرگـز در هیـچ فروشـگاه دیگـری وجـود 
  olfattology نداشـته، به عنوان مثـال در حال حاضر برنـد

در کل دنیـا در حـدود ده فروشـگاه و در ایـران فقـط و فقـط 
در دو فروشـگاه وجـود دارد کـه سـرزمین عطـر یکـی از آن 
هاسـت، شـاید دلیـل منحصـر بـه فرد بـودن سـرزمین عطر 
هـم همیـن موضـوع باشـد .مـا حـدود 40 برند انحصـاری و 
بـاالی سـه هـزار رفرنـس مختلـف از بهتریـن عطرهـای دنیا 
را در مجموعـه ی سـرزمین عطـر داریـم کـه بنابـر خواسـته 
ی مشـتریان از لحـاظ قیمـت عطر هـا را معرفی مـی کنیم .
  چگونـه عطـر اصـل را از عطـر تقلبـی تشـخیص 

؟ هیم د
مطالـب و نـکات زیـادی در ایـن زمینـه گفتـه شـده مثال 
شـکل شیشـه و جعبـه یـا حک شـدن نـام محصـول در زیر 
شیشـه و غیـره... امـا در حقیقـت تشـخیص عطـر اصـل از 
تقلبـی بـه هیـچ یـک از ایـن مـوارد مربـوط نمـی شـود. در 
واقـع بایـد گفت شـرکت هـای متقلب عطرسـازی بـه اندازه 
کافـی در کار خـود کارکشـته هسـتند کـه شیشـه و جعبه و 
در مجمـوع ظاهـر عطـر را کامـل و بـا رعایت تمـام جزییات 

کپـی کننـد. نکتـه ای که وجـود دارد این اسـت که شـرکت 
هـای متقلـب هیـچ گاه نمـی تواننـد رایحـه  عطـر را بگونـه 
ای کپـی کننـد کـه بـا عطـر اصل کامـال یکسـان باشـد. اما 
ممکـن اسـت کـه از دیـد مـردم عامه رایحـه عطر نیـز کامال 
یکسـان بـه نظر برسـد ولی تشـخیص دقیق رایحـه عطر یک 
بحـث تخصصـی اسـت کـه بـه چندین سـال تجربـه، تمرین 
و آمـوزش نیـاز دارد. در نهایـت برای راحتی کار مشـتریان و 
همشـهریان عزیزمـان پیشـنهاد مـی کنـم به فروشـگاه های 
معتبـر از جملـه فروشـگاه سـرزمین عطـر کـه تخصـص و 
تجربـه کافـی را در ایـن زمینـه دارد و نمایندگـی عطرهـای 
معتبـر مـی باشـد مراجعـه کنند تـا از اصل بـودن عطری که 

خریـداری می کننـد اطمینان داشـته باشـند.
   آیـا قیمـت بـاالی یک عطـر صرفـا مانـدگاری و 

کیفیـت عطـر را تضمیـن مـی کند؟
 خیـر، بـاال بـودن قیمـت عطرهـا مـی توانـد چنـد علـت 

باشد.  داشـته 
1. عطـر، زیـر مجموعـه ی عطرهـای لوکـس باشـد، بطـور 
مثـال شیشـه کریسـتالی یـا قطعاتی از طـال، جواهـر و غیره 
در سـاخت عطر و یا شیشـه عطر اسـتفاده شـده باشـد. مثل   

Ramon molvizar
iris de champ   2. عطر سلطنتی یا سفارشی مثل

 grossmith  3. عطر دارای تاریخچه تولید مثل
 musee due( 4. عطـر زیـر مجموعـه ی عطرهـای مـوزه

mdci   مثـل  )parf
 lapis   مثـل )limit edition( 5. عطـر تولیـد محـدود

lazuli
amouage  6. عطر دارای غلظت بسیار زیادی مثل

فقـط در مـورد ششـم می تـوان بـا اطمینـان کامل گفت 
کـه قیمـت بـاالی عطـر کیفیـت و مانـدگاری را تضمین می 
کنـد. البتـه بسـیاری از عطرها نیز وجـود دارند کـه همزمان 

جـزو دو یـا چند دسـته از مـوارد فـوق قرار مـی گیرند.
  صحبت خاصی اگر دارید بفرمایید.

در پایـان الزم مـی دانـم بـه ایـن نکتـه اشـاره کنـم کـه 
برخـی از همشـهریان عزیـز به »عطـر« ) که مجـازی از انواع 
محصوالت توضیح داده شـده در سـوال اول هست( »ادکلن« 

مـی گوینـد، که این اشـتباه اسـت.
»ادکلـن« در واقـع فقـط یـک نـوع از انـواع محصـوالت 
آیـد.  مـی  بـه حسـاب  در صنعـت عطریـات  تولیـد شـده 
همچنیـن بـه »اسـانس هـای گرمـی« که توسـط فروشـنده 
داخـل شیشـه ریختـه می شـود »عطـر« می گوینـد که این 
هم اشـتباه اسـت، اسـم این محصـوالت »اسـانس گرمی« یا 
اسـانس روغنـی« اسـت کـه نبایـد با عطـر اورجینال اشـتباه 

شـود. گرفته 

گشتی در متنوع ترین فروشگاه عطر کرمان

سرزمین عطر رایحه های جدید 
را به کرمان آورد

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

برای خرید عطر های برند و با کیفیت می توانید
 به فروشگاه سرزمین عطر واقع در خیابان هزار و یک شب، 

نبش تقاطع ویال مراجعه کنید.
راه های ارتباط با فروشگاه سرزمین عطر:

 Instagram: the.perfume.land
Telegram: @theperfumeland

شماره تماس: 09330789009
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پیامک : 
500022030347
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 کاسـیوس کلـی در ژانویـه 1942 در لوئیـز ویـل شـهری از 
ایالـت کنتاکی متولد شـد. 

 او از 12 سـالگی بوکـس آماتـور را آغـاز کـرد و در سـال 
1964 بـا نـاک اوت کـردن سـانی لیسـتون، قهرمان سـنگین 
وزن جهـان شـد. او در همـان سـال یعنی 22 سـالگی به دین 
اسـالم گرویـد و نامـش را از کاسـیوس کلـی بـه محمـد علی 

داد. تغییر 
 محمـد علـی در زمان جنـگ آمریکا و ویتنـام از خدمت در 
ارتـش آمریـکا سـر باز زد و به همین خاطر سـه سـال و نیم از 
فعالیـت بوکـس محروم شـد کـه در نهایـت دادگاه رای به لغو 

محرومیت وی داد.
 سـه سـال پـس از قهرمانی جهان، با جنـگ ویتنام مخالفت 
علنـی کـرد و گفت باورهـای مذهبـی اش به او اجـازه خدمت 

در ارتـش آمریـکا را نمی دهد.
 پلیـس آمریـکا بـه اتهام »فـرار از خدمـت«  او را بازداشـت 
کـرد و عناویـن قهرمانی اش هم از او سـلب شـد اگرچه سـالها 

بعـد دادگاه عالـی آمریـکا محکومیتـش را لغو کرد.
 او در جریـان جنبـش مدنی سیاه پوسـتان آمریـکا، در کنار 

رهبـران ایـن جنبـش، همچون مارتیـن لوتر کینـگ و ملکوم 
ایکـس )حـاج ملک شـباز( فعالیـت می کرد.

 کاخ سـفید در سـال 2005 باالتریـن مـدال افتخـار را بـه او 
اهـدا کرد.

 محمـد علـی یکـی از پرافتخارتریـن و سرشـناس تریـن 
بوکسـورهای تاریـخ جهـان و آمریـکا بـه شـمار مـی آیـد. او 
سـه بـار مدال طـالی سـنگین وزن بوکـس جهـان را به خود 

اختصـاص داد.
 محمدعلی کلی بوکسـور فقید آمریکایی در سـال 1372 به 
ایـران آمـد و هم از نمایشـگاه بیـن الملی کتاب تهـران بازدید 
کـرد و هـم در نماز جمعه تهران 1372 شـرکت کـرده بود. او 

در ایـن سـفر به زیـارت حرم مطهـر امام رضـا )ع( هم رفت.
 آقـای کلـی در آخریـن بیانیـه اش از دونالد ترامـپ، به علت 
اظهاراتـش در مـورد »ممنـوع الـورود کـردن مسـلمانان بـه 

آمریـکا« انتقـاد کرد.
 لیـال علـی، دختر محمـد علی که او نیز در گذشـته قهرمان 
بوکـس زنـان جهـان بـود، چند سـاعت قبـل از مـرگ پدرش 
عکسـی از خـود بـه همـراه پـدر و فرزنـدش منتشـر کـرد و 

نوشـت: »من این عکس پدر و دخترم را دوسـت دارم. از همه 
محبت هـا و دعاهایـی که بـرای پدرم می کنید متشـکرم. من 
عشـق شـما را نسـبت بـه خودمـان احسـاس کـردم و آن را 

سـتایش می کنم.«

بامـداد  جهـان،  بوکـس  اسـطوره  کلـی،  علـی  محمـد   
دیـروز پـس از دو دهـه مبـارزه بـا بیمـاری پارکینسـون  در 
بیمارسـتانی در فونیکـس ایـاالت متحـده آمریـکا در سـن 

درگذشـت. 74سـالگی 

نکاتی از محمد علی
 نکته

ورزش و ورزشکار

7 فوتبالیسـت بـزرگ جهـان در زندگی شـخصی و کودکی شـان 
بـه قـدری مشـکل داشـتند کـه داسـتان زندگـی آن هـا می تواند 
انگیـزه ای بـرای تمـام کسـانی باشـد که عاشـق فوتبال هسـتند.
فوتبـال مدت هاسـت کـه ورزش مردم اسـت و هـواداران زیـادی در 
سراسـر جهـان دارد. توجـه رسـانه ها و مردم به این رشـته ورزشـی 
باعث شـده اسـت تا ورزشـکاران آن نیـز عالوه بر اینکـه در تیررس 
عمـوم قـرار می گیرنـد از شـرایط مالی خوبـی نیز برخوردار باشـند 
ولـی پیشـینه همیـن بازیکنـان فوتبـال حقایـق جالبـی را نشـان 
می دهـد کـه خیلـی از آن هـا در کودکـی بـا چـه شـرایط سـختی 
بـزرگ شـدند و از هدف شـان کـه فوتبالیسـت شـدن بـود دسـت 
نکشـیدند و توانسـتند داسـتان های خواندنـی از زندگی شـان برای 
عالقه منـدان بـه فوتبـال خلـق کننـد و اکنـون عـالوه بـر اینکـه 
فوتبالیسـت بزرگـی هسـتند بـا پول هـم بـازی می کننـد. معموال 
وقتـی نـام سـتاره هـای فوتبـال را مـی شـنویم تصویر خانـه های 
مجلل،ماشـین هـای گـران قیمت و هتـل های لوکـس در ذهن ما 
نقـش مـی بنـدد.  ممکـن اسـت در اکثـر مـوارد اینگونه باشـد اما 
همیشـه اینگونه نبوده بخصوص در دوران کودکی و پیش از سـتاره 
شـدن برخـی سـتاره هـای فوتبالی بـوده انـد که فقـر و محرومیت 
درد آوری را تجربـه کـرده انـد. امـروز برعکـس توجه همیشـگی ما 
کـه به دنبال جسـتجوی پردرآمد ترین سـتاره هـای فوتبال جهان 
هسـتیم بـا فقیـر ترین سـتاره هـای فوتبال دنیا آشـنا می شـویم.

1- ریوالـدو: او در زاغه هـای شـهر رسـیفه برزیـل بـه دنیـا 
آمـد. ایـن اسـطوره برزیلی به دلیل سـوء تغذیه شـدید در دوران 
کودکـی چندیـن دنـدان خـود را از دسـت داد و پاهایـش نیـز 
هنـگام راه رفتـن می لنگـد. او اکنون دنـدان مصنوعـی در دهان 
دارد. پـدرش وقتـی که او تنها 15 سـال داشـت از دنیـا رفت و او 
بـا دوره گردی توانسـت هزینـه خانواده اش را بدهـد و فوتبالش را 
ادامـه دهـد. او بزرگ شـد و توانسـت قهرمانی در جـام جهانی و 
لیـگ قهرمانـان را کسـب کند. دیگـو مارادونـا به او لقـب برونکا 
داده اسـت کـه بـه معنای احسـاس درونی عصبانیـت و ناعدالتی 

در فرد اسـت.

تکنیکی تریـن  از  یکـی  ریکلمـه:  رومـن  خـوان   -2
هافبک هـای تاریـخ فوتبـال آرژانتیـن کـه در شـرایط بسـیار 
سـختی بـزرگ شـد. یـک روسـتای خرابـه در حومـه بوینس 
و  خشـونت  کـه  جایـی  فرنانـدو  سـن  نزدیـک  در  آیـرس 
اقدامـات غیـر اخالقـی بـر زندگـی مـردم ایـن شـهر سـایه 
افکنـده اسـت. شـرایط مالـی آن هـا به قـدری وخیم بـود که 
خانـواده ریکلمـه بـه خالفـکاران معروفی در آن شـهر تبدیل 
شـدند و حتـی ریکلمـه را مجبـور کردند که در یک سـری از 
بازی هـا کـه از قبـل تبانـی شـده و نتیجـه آن از قبـل معلوم 

بـازی کند. بـود 

3- رونالدینیو: بازیکن همیشـه خندان برزیلی نیز همیشـه 
در زندگـی شـرایط خوبـی کـه در زمین فوتبال داشـت نداشـته 
اسـت. یکـی از تکنیکی تریـن بازیکنـان جهـان در حومـه پورتـو 
آلگـره بـه دنیـا آمـد. بعـد از حملـه قلبـی و درگذشـت پـدر او، 
زندگـی او دچـار تغییـر و تحـول شـد ولـی ایـن تنهـا تکنیـک 
رونالدینیـو بـود کـه باعـث شـد خانـواده او از نابـودی کامـل 
نجـات یابـد. او در گرمیـو توانسـت قـرارداد حرفـه ای امضـا کند 
و خانـواده اش را از بحـران نجـات دهـد و در نهایـت بـه بازیکـن 

بزرگـی تبدیـل شـود کـه همـه می دانیـم.

بـود  کـودک  خیلـی  او  وقتـی  سـوارس:  لوئیـس   -4
و  کوچـه  در  زدن  پرسـه  بـا  تـا  کـرد  تـرک  را  خانـواده اش 
خیابان هـا بتوانـد بدهی هـای خانـواده و پـدر از دسـت رفته اش 
را بدهـد. او معمـوال با تـوپ در خیابان ها دیده شـد و در نهایت 
توانسـت تکنیـک فوتبالـی خـودش را بـاال ببـرد و بـه بازیکـن 

بزرگـی تبدیـل شـود. 
هرچنـد شـرایط اخالقـی او بـه خوبی نشـان می دهد کـه او در 

چه شـرایطی بزرگ شـده اسـت.

5- ریـاض محـرز: ایـن بازیکـن الجزایـری که بـه تازگی 
بهتریـن بازیکـن لیگ برتـر انگلیس شـد و به اولیـن آفریقایی 
تبدیـل شـد کـه بـه ایـن عنـوان رسـیده شـرایط خانوادگـی 
تـا  شـد  باعـث  خانوادگـی  کرد.خشـونت  تجربـه  را  سـختی 
موضـوع گروگانگیـری نیـز روبه رو شـود ولی توانسـت بـه تنها 
وصیـت پـدرش کـه تبدیـل شـدن بـه بازیکـن بزرگـی بـرای 

فوتبـال بـود عمـل کند.
احمـد محـرز بـا وجـود تمـام گرفتاری هـا و جیـب خالـی بـه 
پسـرش کمـک کـرد تـا بـه بازیکـن بزرگـی تبدیـل شـود. او 

البتـه زنـده نیسـت کـه موفقیـت پسـرش را ببینـد.

6- سـیدو براهینو: پـدرش را در جنـگ داخلـی بوروندی از 
دسـت داد و بـه عنـوان یـک مهاجر بـه انگلیس آمد تـا فوتبالش 
را در ایـن کشـور ادامـه دهـد. بـه تانزانیـا برگشـت ولـی در آنجا 
نتوانسـت بـه فوتبالیسـت بزرگـی تبدیـل شـود ولـی در نهایـت 
همـراه مـادرش در انگلیـس آنقدر تـالش کـرد و در آکادمی های 
مختلـف شانسـش را امتحـان کـرد تـا توانسـت بـه تیـم ملـی 

کشـورش برسـد و بـه مهاجـم موفقـی نیز تبدیل شـود.

7- کارلـوس توس: شـاید سـخت ترین شـرایط زندگـی را 
در بیـن همـه این هـا کارلـوس تـوس داشـته باشـد. او در یـک 
تصـادف رانندگـی جان سـالم به در بـرد و هنوز آثـار آن تصادف 
بـر سـر و صورتـش پیداسـت. او سـپس در یـک نـزاع خیابانـی 
در فـورت آپاچـی دندان هایـش را از دسـت داد. بـزرگ شـدن 
در منطقـه ای کـه خشـونت و قاچـاق مـواد مخـدر در آن حـرف 
اول را مـی زد، باعـث شـده بـود همه انتظار داشـته باشـند توس 
نیـز روزی یـک خالفـکار شـود امـا در خطرناک تریـن نقطه کره 
زمیـن بـه فوتبالیسـت بزرگی تبدیل شـد. او یک بـار در این باره 
گفـت وقتـی چراغ هـا خامـوش بـود و از پنجـره بیـرون را نـگاه 
می کردیـد، چیزهایـی را در خیابـان می دیدیـد کـه هـر کـس را 

می ترسـاند.

در پایان ششمین روز از مسابقات انتخابی 
والیبال ریو 2016

برزیل به ایران خوش آمد گفت
تیـم هـای ملـی ایـران و لهسـتان در ششـمین 
روز از رقابـت هـای والیبـال انتخابـی المپیـک ریو 
2016 در توکیـوی ژاپـن بـه مصاف هـم رفتند که 
ایـن دیـدار بـا برتـری سـه بر یـک تیم ملـی ایران 
همـراه بـود. بـه ایـن ترتیب تیـم ملی ایـران موفق 
شـد بـرای اولیـن بـار در تاریـخ ایـن رشـته مجوز 
راهیابـی بـه المپیـک را کسـب کنـد تـا چنـدی 
دیگـر در برزیـل برابـر رقیبانـش بـه میـدان برود. 
سـایت فدراسـیون جهـان والیبال در گـزارش خود 
از ایـن دیـدار نوشـت: شـهرام محمودی بـار دیگر 
از نظـر امتیازگیـری عملکـرد خوب خود را نشـان 
امتیـاز  اسـپک، دو  بـا 20  بـازی  ایـن  او در  داد. 
سـرویس و دو دفـاع توانسـت در مجموع با کسـب 
24 امتیـاز امتیازآورتریـن بازیکـن ایـران شـود. در 
طـرف مقابـل کونارسـکی بـا 29 امتیـاز توانسـت 
امتیازآورتریـن بازیکـن ایـن مسـابقه لقـب گیـرد. 
اگرچه لهسـتان حمالت بیشـتری نسـبت به ایران 
داشـت ولـی اشـتباهات آنها باعث شـد تا ایـران از 

ایـن دیـدار امتیـاز بگیرد.

آنتیـگا سـرمربی لهسـتان ترجیح داد تـا در این 
دیـدار از بازیکنـان ذخیـره خـود اسـتفاده کنـد و 
همیـن باعـث شـد بازیکنـان ایـران خیلـی خـوب 
امتیـازات خـود را جمـع کننـد و بـازی راحتـی را 
شـروع کـرده باشـند تـا ایـران 16 بـر 12 پیـش 
بیفتنـد. لهسـتان در ادامـه ایـن سـت نیـز تـوان 
رسـیدن بـه ایـران را نداشـت و بـا نتیجـه 25 بـر 
20 بـازی را واگـذار کرد. اشـتباهات زیاد لهسـتان 
در ایـن سـت و بـازی خـوب ایـران باعـث شـد تـا 
ایـران بـرد راحتـی را در شـروع مسـابقه تجربـه 

باشـد. کرده 
را  اول  سـت  داسـتان  همـان  نیـز  دوم  سـت 
تیـم  از  برتـر  کامـال  ایـران  ملـی  تیـم  و  داشـت 
لهسـتان بـازی را آغـاز کـرد، ادامـه و پایـان داد. 
در وقـت اسـتراحت فنـی دوم نیـز عملکـرد خوب 
ایـران با سـرویس هـای خوب قائمی تداوم داشـت 
و دو تیـم بـا برتـری 16 بـر 12 راهـی ایـن وقـت 
ایـن سـت شـاهد  انتهـای  در  اسـتراحت شـدند. 
برتـری مقتدرانـه تیـم ملـی ایـران بـا نتیجـه 25 
بـر 18 بودیـم تا بازی در سـت سـوم دنبال شـود.

بـازی خـوب کونارسـکی و سـزپوالک در سـت 
سـوم باعـث شـد تـا در ایـن سـت لهسـتان بـازی 
بهتـری از ایـران ارائـه دهـد. در نهایـت ایـن سـت 
بـا نتیجـه 25 بر 20 به سـود لهسـتان همـراه بود 
تـا نتیجـه سـت شـماری دو بر یـک به سـود ایران 
شـود. در سـت چهـارم بـازی دو تیـم بـا برتـری 
ایـران شـروع شـد و 16-13 از لهسـتان نیـز پیش 
افتـاد. در امتیـاز 19 لهسـتانی هـا یـک امتیـاز از 
ایـران پیـش افتادنـد تـا کار کمـی پیچیـده شـود 
ولـی ملی پوشـان ایـران خیلـی زود بـه خودشـان 
آمدنـد و کار را بـه تسـاوی کشـاندند. البتـه هیـچ 
کـدام از دو تیـم قصـد باختـن در ایـن سـت را 
نداشـتند. بـا ایـن حـال اسـپک کوبیاک بـه بیرون 
از زمیـن رفـت تـا ایـران در امتیـاز بعـدی بتوانـد 
برتـری خـودش را تحمیـل کنـد و بـا نتیجه 34-
32 ایـن سـت را بـه پایـان ببرد تـا در مجمـوع به 

برتـری سـه بـر یک برسـد. 
پـس از این پیـروزی شـیرین رئیـس جمهوری 
در پیامـی پیـروزی ارزشـمند تیـم ملـی والیبـال 
ایـران در مسـابقات ژاپـن و راهیابـی مقتدرانـه بـه 
المپیـک سـال 2016 پـس از 52 سـال را تبریـک 

. گفت
متـن پیـام حجت االسـالم والمسـلمین حسـن 

روحانـی بـه این شـرح اسـت:
بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم

پیـروزی ارزشـمند تیـم ملی والیبال کشـورمان 
در مسـابقات ژاپـن و راهیابی مقتدرانـه به المپیک 
سـال 2016 پـس از 52 سـال، بـار دیگـر موجـی 
از غـرور و شـادی را بـرای ملـت شـریف ایـران بـه 

آورد. ارمغان 
ایـن پیـروزی و برتـری بر قـدرت هـای والیبال 
افتخـارات  بـر  بـرگ زریـن دیگـری  جهـان، کـه 
جوانـان شایسـته ایـران عزیـز افـزود؛ جلـوه ای از 
تـالش و امیـدی اسـت کـه ملـت سـرفراز ایـران 
بـرای فتـح قلـه  هـای افتخـار و فرداهـای بهتـر به 

نمایـش گذاشـته اسـت.
اینجانـب بـا تبریـک ایـن پیـروزی پـر شـکوه 
و غـرور آفریـن بـه ملـت بـزرگ ایـران، از همـه 
دسـت  انـدرکاران، مربیـان و ورزشـکاران شایسـته 
و پرتـالش تقدیـر و تشـکر نموده و تـداوم پیروزی 
آنـان در مسـابقات آینده و سـربلندی جوانان عزیز 

را از درگاه خداونـد بـزرگ مسـالت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

نگاهی کوتاه به زندگی 7 فوتبالیستی که در شرایط سخت، اسطوره شدند

از فقر مطلق تا پادشاهی  

 خبر

افقی
1-ریشه- عمل زیبایی

2-بیماری سگی- جمع شریک- مجسمه لباس
3-ورم کرده- اصل و اغاز- زرنگ ، زیرک

4-حـرف خبـاز- انـس گرفتن- یکـی از شـیرینی های 
سـنتی شـهر تبریـز- خاطر

5-جعد مو- دودل- از افات درختان میوه دار
6-نرده چوبی- علم نجوم- نیمه دیوانه

7-طبـق اصـل هفتـاد و نهم برقـراری حکومـت نظامی 
..... اسـت- شـنیدن- دارو

8-جمع شی- از پیامبران- زیرا
9-نسیم هوا- پوشیده نگه داشتن- ضد خیانت

10-سفید اذری- سوغات کرمان- ظاهر ساختن
11-بسنده- همسنگی ، هموزنی- ابادی

12-فلز مادر- گرو گذارنده- به وسیله- ساز جاری
13-شبیه- همیشه- صبحانه نخورده

14-تیرگی خاطر- سخت و محکم- دوستی و محبت
15-سناریست- تیم فوتبال فرانسوی

عمودی
یـک  از  قسـمتی  کوچولـو-  بـوس  یـک  1-کارگـردان 

دسـت
2-نیـروی طبیعـت و فطرت- مهربان و دلسـوز- هدایت 

کننده
3-امتحـان- ورزش تـوپ و راکـت- نماینـده یک دولت 

در یکـی از شـهرهای بیگانه
4-چرم نرم- جایگاه- تولد- جد قوم عاد

5اختراع کننده- مجازات- هزار کیلو
6-غذای مریض- اماس- یک دسته سرباز روسی

7-داخل کعبه- چای تلخ- جد پیامبر اکرم ) ص(
8-پیوسته و پشت سر هم- پدر بزرگ- بافته

9-شاگرد مغازه- هاور کرافت- کاشتنی انفجاری
10-پدر هندسه- واحد شمارش دکان- ورزش مادر

11-مادر عرب- رسم و روش- گران نیست
بـه  امـر  تنیـس-  واحـد  موسـیقی-  وسـیله  12-هـر 

اسـالم صـدر  قبیلـه  مانـدن- 
13-گوشمالی- بلند- بزرگ شدن

14-لبـاس بـی اسـتر- سـفره طعـام- یکی از سـازهای 
ایرانی مضرابـی موسـیقی 

15-شهر توت- گیر افتادن ، گرفتار شدن
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ایـــن  در 
کــه  مراســـم 
چهـــارشـنبــه 
شـب گذشـته با 
جمعـی  حضـور 
مسـئوالن  از 
تعـداد  و  اسـتانی  ورزشـکاران  و 
مـردم  و  عالقمنـدان  از  زیـادی 
شـهر اختیارآباد برگزار شـد، گود 
زورخانـه و سـالن کشـتی مـورد 
گرفت.ایـن  قـرار  بـرداری  بهـره 
دومیـن مجموعـه ای اسـت کـه 
توسـط ایـن خیـر اختیـار آبادی 
اسـتفاده  مرحلـه  بـه  و  احـداث 
عمـوم مـی رسـد. پیـش از ایـن 
نیـز در سـال1390 مدرسـه ای 
با نام حکیم ابوالقاسـم فردوسـی 
همیـن  توسـط  شـهر  ایـن  در 
شـخص و فرزندانـش راه انـدازی 
شـده بـود که هـم اکنون شـاهد 
تحصیـل عـده زیـادی از دانـش 
ایـن  در  منطقـه  ایـن  آمـوزان 
مدرسـه هسـتیم. به گفتـه مدیر 
مدرسـه فردوسـی اختیـار آبـاد، 
مناسـبت  بـه  و  پیـش  چنـدی 
گرامیداشـت سـالروز تولد حکیم 
طوس، یکسـری اشـعار از اشـعار 
حماسـی فردوسـی را گـردآوری 
همیـن  آمـوزان  دانـش  بیـن  و 
و  کنیـم  مـی  توزیـع  مدرسـه 
بـرای اولین بار مراسـم شـاهنامه 
خوانـی گروهـی را اجـرا کردیـم 
کـه مـورد اقبـال خوبـی در بین 
عالقمنـدان و حضار قـرار گرفت.
حاج محمدرضـا عامری فرزند 
کارهـای  کـه  عامـری  حسـین 
مربـوط به این مجموعه ورزشـی 
را پیگیـری مـی کنـد در گفت و 
گویی بـا پیام ما در مـورد انگیزه 

خانـواده عامـری برای سـاخت و 
احـداث ایـن مجموعـه ورزشـی 
مـی گویـد: ایـن خانـه پـدری ما 
سـال  تـا  سـال 1354  واز  بـود 
1368 در آن سـکونت داشـتیم 

بـرای  کرمـان  بـه  آن  از  بعـد  و 
زندگـی نقـل مـکان کردیم. 

در ایـن 14 سـال ما هر سـاله 
ایـن مـکان  ایـام محـرم، در  در 
عـزاداری هـای امـام حسـین)ع( 
را برگـزار مـی کردیـم تـا اینکـه 
سـال 90 تصمیـم گرفتیـم ایـن 
مـکان را بـه محلـی تبدیل کنیم 
بتـوان  سـال  ایـام  همـه  در  تـا 
بـا  و  بـرداری کـرد  بهـره  آن  از 
توجـه بـه ارادتـی کـه بـه حکیم 
ابوالقاسـم فردوسـی و شـاهنامه 
داشـتیم، قـرار شـد تـا آن را بـه 
مجتمـع ورزشـی پهلوانـی تغییر 
و  عالقمنـد  جوانـان  تـا  دهیـم 
از  بتواننـد  اختیارآبـادی  فعـال 
ان اسـتفاده بهینـه تـری داشـته 

باشـند ضمن اینکـه همچنان نیز 
در ایـام محـرم، میزبان عـزاداران 
و عاشـقان اهـل بیـت خواهیـم 
بود.البتـه در آینـده ای نزدیـک، 
سـوله ای نزدیک بـه 600 متر را 
جهـت ورزش بانـوان و بخصوص 
والیبـال بانوان را احداث و تجهیز 
خواهیـم کـرد و به امیـد خداوند 
و  اسـتفاده  مـورد  را  آن  منـان 
بهـره برداری قـرار خواهیـم داد.
ضمـن اینکه اگـر مسـائل اداری 
و مشـکالت اجـازه دهـد در حال 
بررسـی جهـت احـداث مجموعه 
جـاده  در  گردشـگری  ورزشـی 
آن  در  کـه  هسـتیم  اختیارآبـاد 
ضمـن ارائـه خدماتـی بـه عموم 
ماننـد  هایـی  ورزش  بـه  مـردم 

تلـه  و  سـوارکاری  چـوگان، 
کابین کـه کمتر بـه آن پرداخته 
شـده،فعالیت خواهیم کرد. البته 
ناگفتـه نمانـد گودزورخانه اصلی 
اختیارآبـاد در فاصله 200 متری 
بـه همـت  یـزدان  همیـن گـود 
فرزنـدان عمویم در حال سـاخت 
قصـد  فقـط  اینجـا  مـا  و  اسـت 
جـذب  و  اسـتعدادیابی  داریـم 
عالقمند داشـته باشـیم و پس از 
تکمیـل زورخانـه اصلی بـه آنجا 

منتقـل خواهیـم شـد.
رئیـس  ایرانمنـش؛  مسـلم 
نیـز  اختیارآبـاد  شـهر  شـورای 
ضمـن تشـکر از حسـین عامری 
ایـن  تجهیـز  و  بخاطـر سـاخت 
مجموعـه و اسـتقبال از خیریـن 

و  سـاخت  جهـت  ورزشـکار 
امـور  گونـه  ایـن  در  مشـارکت 
افـزود: از ایـن مکان فقـط 5 روز 
اسـتفاده  آن  از  محـرم  ایـام  در 
مـی شـد کـه اکنـون با ایـن کار 
از  برانگیـز،  تحسـین  و  مثبـت 
ایـن بـه بعـد 365 روزاسـتفاده 
از آن خواهیـم  مفیـد  و  مثبـت 
ایـن خیلـی ارزش دارد  داشـت 
و بـا توجـه بـه وسـعتی کـه این 
مجموعه داشـت و کمبود سـالن 
و تشـک مخصـوص کشـتی کـه 
در اختیارآبـاد کامـال محسـوس 
مـی شـد، در کاراتـه و فوتسـال 
امکاناتـی  غیـره  و  فوتبـال  و 
در سـطح شـهر بـود امـا جـای 
کشـتی واقعـا خالـی بـود و بعـد 

و  موافقـت  و  مـا  پیشـنهاد  از 
هـم  خیرعزیـز،  ایـن  زحمـات 
ایـن  افتتـاح  شـاهد  اکنـون 
سـالن هسـتیم. وجود ایـن گونه 
اختیارآبـاد  سـطح  در  خیریـن 

یـک نعمتـی اسـت کـه بایـد به 
مدرسـه  داد.سـاخت  بهـا  آنهـا 
همایـش  برگـزاری  فردوسـی، 
بزرگداشـت فردوسـی و طراحی، 
سـاخت و تجهیـز ایـن مجموعه 
از کارهـای باارزشـی اسـت کـه 
و  تمـام  بطـور  هایـش  هزینـه 
کمـال توسـط خانـواده عامـری 
اسـت.زورخانه  شـده  پرداخـت 
مسـافت  بـه  اختیارآبـاد  اصلـی 
یکـی  توسـط  مترمربـع   500
اختیارآبـادی  خیریـن  از  دیگـر 
کـه اتفاقـا فرزندان مرحـوم حاج 
غالمحسـین عامـری کـه اخـوی 
حاج حسـین عامری هسـتند در 
حـال اجراست.دسـت همـه این 
عزیـزان درد نکنـد و امیدواریـم 
حضـور  شـاهد  پیـش  از  بیـش 
ایـن گونـه خیریـن فعـال در امر 

باشـیم.  فرهنگـی  و  ورزش 
در ادامـه این مراسـم تعدادی 
از مسـوالن و حاضریـن بـه ایراد 
ضمـن  و  پرداختنـد  سـخنرانی 
قدردانـی از حاج حسـین عامری 
و خانـواده اش بخاطـر کارهـای 
و  ورزشـی  و  فرهنگـی  خیریـه 
محمـد  از  تجلیـل  همچنیـن 
صنعتـی بـه عنـوان پیـرو بزرگ 
امـور خیریـه اسـتان کرمـان، از 
لـزوم  حضـور خیریـن بیشـتری 
ورزشـی  و  فرهنگـی  درامـور 
گفتنـد. ضمـن اینکـه در پایـان 
بـا اهـدا لـوح هـای سپاسـی از 
وشـهردار  شـهر  شـورای  طـرف 
حسـین  زحمـات  از  اختیارآبـاد 
عامـری  محمدرضـا  عامـری، 
دیگـر  عامـری  عبدالرضـا  و 
و  قدردانـی  شـهر،  ایـن  خیـر 

تشـکرگردید.

در آیینی و به همت حسین عامری، خیر ورزش دوست اختیار آبادی و با حضور محمد صنعتی پیشکسوت ورزش یار استان کرمان؛

گود زورخانه یزدان و سالن کشتی کاوه آهنگر افتتاح شد

افتتاح مجموعه ورزشی توسط نماینده کرمان و محمد صنعتی

گود زورخانه یزدان اختیارآبادجمعی از مسئولین و خیرین ورزش استان

اهدا لوح تقدیر از طرف شهرداری و شورای شهر اختیارآباد
جمعی از مسئولین ورزش استان به خانواده عامری

مدرسه ای که توسط خانواده عامری احداث گردیدهعبدالرضا و محمد رضا در کنار حاج حسین عامری

سخنرانی محمد صنعتی در مراسم افتتاحیهجمعی از مسئولین ورزش استان

محمد صنعتی در کنار حسین عامری متولی زورخانه و سالن کشتی

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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