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 رفسنجان)عج( در دانشگاه ولیعصر
 7صفحه   

 

 قتل در مهمانشهر رفسنجان
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گفتگویی خواندمی در حاشیه 
 نمایشگاه عکس پاییزه

 برگ های نارنجی
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اگر مبتال به سرماخوردگی یا  
 آنفلوآنزا هستید، 

 ماده غذایی را نخورید! ۶
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 کودکان بیش فعال
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 یادداشت هفته   
 

 دود های پرمدعای سرچشمه
 فرماندار بی ادعای رفسنجان

 
در هفته های اخیر مجددا سیستم کوره          
فلش در مجتمع مس سرچشمه در صدر         
اخبار استان قرار گرفت این بار نه به خاطر          
انفجار در کوره و خسارات به جا مانده از آن   
بلکه به خاطر آلودگی ناشی از کوره فلش          
که سی برابر حد مجاز است. یک هفته            
پیش مدیر کل محیط زیست استان کرمان       
با ناراحتی و دلخوری از مدیران مس و            
دستگاه قضایی به جمع اصحاب رسانه آمد و 
از حرفهای ناگفته ای صحبت به میان آورد،    
اوج فاجعه نشان می داد که ریه های              
رفسنجان به تنگی نفس افتاده است، وی با        
اشاره به اینکه آلودگی ناشی از خروجی گاز        

so2  در کارخانه مس سرچشمه در مجموع
برابر حد مجاز است و شرکت          ۳۳ حدود  

تر تولید خود را      ملی مس باید هرچه سریع    
برای رفع آلودگی در کوره فلش سرچشمه        

 پایین بیاورد. 
موضوع کوره فلش بر خلاف حادثه پیشین        
شهریورماه که در این سیستم اتفاق افتاد و        
به بیراهه کشیده شد و تا حدودی رنگ و           
بوی سیاسی به خود گرفت، جدی تر از این   
حرفهاست، دیگر نمی توان ردپای جناح ها       
و گروکشی های سیاسی را در آن دید بلکه         
موضوع باید به صورت فراجناحی بررسی        
شود این بار موضوع خسارت مالی مجتمع        
مس در کار نیست بلکه پای به خطر افتادن 
سلامتی انسانها و جانداران، تخریب محیط       
زیست و آلودگی آب و هوای دشت              

 رفسنجان در میان است.
بعد از صحبتهای مدیر کل محیط زیست         

کرمان، واکنش هایی از طرف مسئولین         
شنیده شد، واکنش علیار اسکندری نسب       
فرماندار غیر بومی رفسنجان بعد از بازدید از 
مجتمع مس قابل تامل بود و اسکندری این 
آلودگی را فقط یک ادعا دانست، مدیری که 
چنین واکنشی از وی انتظار نمی رفت و           
تعجب همگان و حتی همفکران سیاسی         
وی را برانگیخت، لذا نمی توانست به عنوان        
یک کارشناس محیط زیست و فردی که در 
این خصوص علم کافی را ندارد به این             
سرعت موضع گیری کند و انتظار نمی رفت 
که بحث را به سمت همان ادعاهای سیاسی 
بکشاند، بلکه اسکندری به عنوان بالاترین        

 “  حسین بهجت”دکترای زمین شناسی گرایش پترولوژی و “ مجتبی قائمی”در گفتگو ی ویژه شایوَرد با  
 از فعالان محیط زیست رفسنجان مطرح شد: 

 تا راه اندازی کارخانه اسید سولفوریک
 کوره فلش مس سرچشمه تعطیل شود

 بخشدار رفسنجان خبر داد :

 ارائه تسهیلات  
 ویژه اشتغال  
 به روستاییان

 صفحه آخر
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مقام اجرایی شهرستان باید طرف مردم را                  
می گرفت و بعد از شنیدن اظهارات                
کارشناسان محیط زیست، مدیران مس را         
متقاعد می کرد که در رفع و کاهش آلایندها          
هر چه زودتر اقدام کنند، نه اینکه بطور یک          
جانبه به موضوع نگاه کند و طرف ناحق را            

 بگیرد!!!
بهتر است مسئولین و بالاخص فرماندار            
رفسنجان برای دیدن واقعیتها از نزدیک تنها        
یکبار به روستاهای اطراف مجتمع مس           
سرچشمه برود و یا یک روز در سرچشمه و           
نزدیک دودکش ها زندگی کند و ببیند که          

دود دودکش های کارخانجات این مجتمع چه 
بر سر درختان، احشام، آب، خاک و مردمان         
روستاها آورده است و فقط روزی بیست تا           
سی راس از احشام آنها به خاطر آلودگی تلف         
می شود و یا پای صحبت پزشکان شهر             
بنشیند که آلایندگی مجتمع مس باعث           
 افزایش بیماریهای ریوی و سرطان شده است.
سالهاست که به رفسنجان عوارض آلایندگی       
پرداخت می شود که این هم سال به سال            
کاهش پیدا می کند، عوارضی که بیشتر            
هزینه کارهای جانبی شهرداری می شود، آیا        
به خاطر پرداخت عوارض باید چشم خود را به 

روی همه چیز ببندیم و آلایندگی های             
مجتمع مس که خسارات جبران ناپذیری به        
شهرستان می زند را نادیده بگیریم یا بگوییم         
مجتمع مس درآمدزایی دارد و اشتغال زایی        
ایجاد کرده است، پس هر بلایی سر محیط           

 زیست و مردمان شهر آمد، مهم نیست.
قریب بیست سال است که قول ساخت              

کارخانه اسید سولفوریک برای کاهش            
آلایندگی مجتمع مس، داده شده است اما          
ساخت این کارخانه به طور جدی که از اواخر         

درصد هم    05 دهه هشتاد شروع شده، حتی      
رشد فیزیکی نداشته است. اگر مدیران مس        

می خواهند از تکنولوژی روز استفاده کنند،         
طبق قوانین زیست محیطی وظیفه آنهاست       
که زیر ساختهای رفع آلایندگی را فراهم کنند 
و گرنه همان بهتر که از سیستم های قدیمی         
استفاده کنند یا تولید مس از کوره فلش را           

 کاهش دهند
اما از مسئولین شهرستان هم درخواست می        
شود اگر در موضوعی علم کافی ندارند، ورود         
پیدا نکنند و چوب لای چرخ دیگر افراد             
مسئول نگذارند و اجازه دهند کارشناسان         
حوزه محیط زیست بر اساس وظیفه ای که          

 دارند مسئولیت خود را انجام دهند.

مدیر پیشگام ارشد مالی صنننعنت    سید مجید جاللی شاد  با نهایت تاثر، در گذشت نابهنگام همکار بازنشسته روان    

مس را به همسر گرامی ، فرزندان داغدار و جامعه بازنشستگی صنایع مس ایران تسنلنینت عنرو ننمنوده، از                         

 خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای خانواده محترم صبر و شکیبائی مسئلت دارد.

 
 احمدمرادعلیزاده                      محمد حسنی 

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران         مدیر مس منطقه کرمان    
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 آلایندگی مجتمع مس سرچشمه ادعا نیست

 

 مدیرکل محیط زیست استان کرمان:

تر تولید خود را  مس سرچشمه باید هرچه سریع
 برای کاهش مشکالت زیست محیطی 

 
 رییس کل دادگستری استان 

 در واکنش به گالیه های دکتر جزینی زاده:
سازمان محیط زیست کرمان گزارش آلودگی 

    مجتمع مس سرچشمه را به دادستانی تحویل دهد



 

 

رئیس دانشگاه ولیعصر رفسنننجنان در          

 05گفتگو با خبرنگاران از اخنتنصناص           

هکتار از اراضی این دانشگاه برای کشنت         

های گلخانه ای به صورت هیدروپوننینک        

 )کشت بدون خاک( خبر داد.

محمدعلی دهقان اظهار کرد: در کشنت          

هیدروپونیک پنج درصد آب منورد ننیناز        

 05است و بزودی این طرح با اعنتنبنار             

میلیارد تومان با همکناری شنرکنتنهنای           

 خارجی و داخلی اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: دانشگاه ولینعنصنر )عنج(              

رفسنجان به عنوان معین اقتصادی منطقه 

محروم خنامان در نظر گرفنتنه شنده و            

ترویج کشت زعفران در این منطقه در سه 

 هکتار زمین در نظر گرفته شده است.

درصد   ۳5وی بیان کرد: با توجه به اینکه         

از اراضی پسته شهرستان رفسنجنان بنه         

دلیل کم آبی از دست رفته لذا با تنروینج           

کشت های گلخانه ای و زعفران می توان         

در احیای کشاورزی و صرفه جنوینی در          

 منابع آبی کمک کرد.

وی به برگزاری همایشی در بهنمنن مناه         

امسال در این دانشگاه اشاره کرد و گفت:        

این همایش منربنوب بنه دانشنجنوینان             

 افغانستانی است.

دهقان با اشاره به تحصیل بیش از پنننج           

 0۳دانش آموز افنغنان در          ۳55هزار و   

مدرسه رفسنجان افزود: در این همناینش         

وزیرانی از کشور افغانستان حضور خواهند   

داشت تا در رابطه با جذب بیشتر دانشجو        

توسط دانشگاه رفسنجان تنبنادل ننظنر           

 صورت گیرد.

 

 ماجرای تیراندازی

 درجاده انار  بیاض چه بود؟ 
تیراندازی یک فرد اهل رفسنجان به سوی       

بنیناض     -یکی از اهالی بیاض در جاده انار      

 باعث آسیب دیدن خودروی این فرد شد.

دی در      0۱این شهروند رفسنجانی روز      

بیاض اسلحه شکاری را به سمت -جاده انار

راننده خودرویی که از انار به سمت بیناض   

در حال حرکت بوده، گرفته و شلیک کرده 

 ها به خودرو اصابت کرده است. اما گلوله

به دنبال این حادثه، راننده بیاضنی بنرای        

نجات جانش دور زده و در جهت خنلناف           

اقدام به حرکت کرده  اما شانس با او ینار        

 بوده که تصادف نکرده است.

ای در      در خصوص این تیراندازی پروننده     

مراجع قضایی و انتظامی تشکیل شنده و         

فرد ضارب نیز شناسناینی شنده. هنننوز            

مشخص نیست این فرد به چه دلیل اقدام        

 به تیراندازی کرده است.

 

 قتل در مهمانشهر رفسنجان
به گزارش شایوردنیوز به نقل از منننابنع           

دی ماه وقنوع ینک          72آگاه، چهارشنبه   

فقره نزاع در مهمانشهر رفسنجان منجر به       

قتل یک نفر مرد جوان شند کنه قناتنل              

توسط عوامل نیروی انتظامی دستگیر شد.      

قاتل و مقتول این حادثه هنر دو افنغنان           

 هستند.

 

راننده خود را به کام “ پراید”

 مرگ فرستاد
واژگونی پراید در منحنور کنرمنان بنه               

رفسنجان راننده جوان پراید را بنه کنام           

 مرگ فرستاد.

به گزارش شایوردنیوز به نقنل از روابنط           

عمومی و ستاد اطلاع رسناننی اورژاننس           

کشور در مرکز رفسنننجنان ، واژگنوننی              

محور کرمان    ۱0سواری پراید در کیلومتر     

به رفسنجان  یک کشته و ینک مصندوم            

 برجا گذشت

در پی وقوع این حادثه  شامگاه دوشنبنه          

دیماه جاری و اعلام موضوع  به مرکنز           70

پیام  فوریتهای پنزشنکنی رفسنننجنان،             

بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پاینگناه        

اورژانس جاده ای کبوتر  به محل  حادثنه          

اعزام و پس انجام اقدامات درمانی پنینش         

بیمارستاننی ینکنی از مصندومنان بنه               

بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنننجنان         

 منتقل شد. 

ساله به علنت    7۱شایان ذکر است  راننده      

شدت جراحات درصحننه حنادثنه جنان           

 باخت.

اظهار نظر عجیب و غیر فني بعضيضي         

افراد مانع انجام وظايف قانوني محیط      

زيست در تشخیض  و نضنض ضر            

آاليندگي به منظور حفظ سضممضت        

 مردم و منطقه نخواهد شد

به گزارش شایورد به نقل از روابط عمومی        

اداره کل حفاظت محیط زیست اسنتنان         

کرمان بدنبال پخش خنبنر آنیننندگنی           

مجتمع مس سرچشمه از شنبنکنه هنای           

مختلف رسانه ای و همچنین صدا و سیما        

و اعالم نظر فنی و قناننوننی اداره کنل               

حفاظت محیط زیست کرمان به عنننوان         

متولی تشخیص و کنترل آلودگی در اینن        

خصوص و متعاقبا اظهار نظر غیر فننی و          

غیر قانونی بعضی از افراد در خصوص اینن   

آنیندگی که یک موضوع کامال تخصصنی       

می باشد اداره کل محیط زیست اسنتنان       

ضمن احترام به این عزیز،اذعان دارد در         

اظهار نظر این مقام مسئول قطعا عنمندی     

در کار نبوده و اشتباهی است نا خواسنتنه          

که صورت گرفته است و احتمان دلیل این      

اشتباه فاحش غیر فنی بودن ایشان و عدم     

اطالع از مسائل فنی و تخصصنی زیسنت          

 محیطی می باشد.

نزم به ذکر است سازمان حفاظت محینط       

زیست مرجع تشخیص و کنترل آنیندگی      

در کشور میباشد که این مساله در تبصره        

قانون مجازات اسالمی وقانون    ۸۶۶ماده    0

حفاظت و بهسازی محنینط زیسنت بنه            

صراحت آمده است و ورود و اظهار ننظنر           

محیط زیست در جهت اجنرای قناننون           

بمنظور حفاظت از منحنینط زیسنت و             

سالمت مردم بوده وبر اساس آمار و ارقنام         

حاصله از برداشت کوره ها ودودکشنهنای        

این مجتمع و تجزیه و تحلیل نتایج آنالینز        

 داده ها می باشد.

شایان ذکر است که حفاظت از منحنینط           

زیست و سالمت مردم به یک حرکت همه       

گیر نیاز داشته و مشارکت مردم بعنننوان         

سرمایه های اصلی کشور و هنمنینننطنور           

کمک در انجام وظایف قانونی حفاظت از        

محیط زیست با همراهی صاحبان صناینع       

و متولیان امر برای احقاق حنق زنندگنی           

مردم که همان زندگی و نفس کشنیندن          

می باشد از اهمیت ویژه ای بنر خنوردار            

است که بحمداهلل این تعامل با محنورینت         

استاندار محترم و نماینگان مردم شنرینف        

استان در مجلس شنورای اسنالمنی در            

 استان کرمان بی نظیر بوده است.

قطعا بزرگترین سرمایه هر کشور مردم و        

حفظ سالمت آنها است. نزم به ینادآوری         

است که مجموعه محیط زیست هیچگونه      

تضادی با صنعت ندارد و همگان بایستنی         

در کنار تولید و اشتغال و رونق صنننعنت           

حفظ محیط زیست را نیز مد نظر داشتنه         

باشند و استراتژی علمی محیط زیست که       

همان توسعه پایدار است رعایت شنود. از          

 اهم مولفه های توسعه پایدار اینست که :

اول: هر فعالیت اقتصنادی، اجنتنمناعنی،            

سیاسی، امنیتی و ... بایسنتنی تنوجنینه               

اقتصادی مبتنی بر حفظ محینط زیسنت         

 داشته باشد 

دوم: ما حق نداریم سرمایه آیندگان را از          

 انن پیش فروش کنیم

و سوم:حق نداریم سالمت مردم و جامعنه         

)دام، مرتع، آب، خاک، انسان و ...( را بنه               

مخاطره انداخته و نظم اجتماعی را بر هم        

زنیم و عوام را رو در روی حاکمیت قنرار           

 دهیم.

 

در پایان اداره کل حفاظت محیط زیسنت        

استان کرمان آماده دریافنت هنر گنوننه            

گزارش در خصوص آلودگی، تخریب و از        

بین بردن گونه های گیاهی و جانوری می        

باشد. آحاد مردم عزیز می توانند اطالعات        

و شکایات خنود را بنا شنمناره هنای                  

و همچننینن    ۳070۶505و  ۳070۶522

آدرس اینننننننننسننننتنننناگننننرام          

kerman_environment@  در میان

 بگذارند.

 آلایندگی مجتمع مس سرچشمه ادعا نیست     

 
   6938 دی ماه  72 چهارشنبه 

 86 سال دوم/ شماره 
 7 صفحه 

 میلیارد تومانی  05احداث گلخانه هیدروپونیک 
 در دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان

 اخبار و حوادث

 

 

به گزارش شایوردنیوز به نقل از بناشنگناه           

خبرنگاران جوان کرمان، رضا جزینی زاده       

مدیرکل حفاظت محیط زیسنت اسنتنان          

کرمان با اشاره به اینکه آلودگی حاصل از         

کارخانه مس سنرچشنمنه     so2انتشار گاز  

بیش از حد مجاز است گفت این آلنودگنی       

از قبل وجود داشته است اما در بنرخنی            

اوقات مانند ایام سرد سال و سکون نسبنی       

هوا ، تبعات ناشی از این الودگی به شندت          

 افزایش می یابد.

رضا جزینی زاده افزود : مینزان النودگنی            

در کارخانه مس  so2ناشی از خروجی گاز  

برابر حد مجاز و ذرات  ۳5سرچشمه حدود 

خروجی از دودکش کارخانه نیز بر اسناس        

 برابر حد مجاز است . 7استاندارد ها حدود 

مدیرکل حفاظت محیط زیسنت اسنتنان          

کرمان افزود: یکی از پیشنهنادات منا بنه          

کارخانه برای کاهش الودگی ، جمع اوری        

و تبدیل ان به اسید سولفورینک        so2گاز  

بوده است اما چون اجرای این پیشنهناد ،          

زمان بر است ، برای کوتاه مدت پیشنهناد          

کاهش سطح تولید را مطرح کنرده اینم.           

تر تولید    شرکت ملی مس باید هرچه سریع     

 خود را برای رفع آلودگی پایین بیاورد.

جزینی زاده گفت: در مقابل ، مندینران             

کارخانه مس پیشنهاد رقیق کردن گناز را         

مطرح کرده اند که از نظر ما کمک اساسی         

به حل مشکل نمی کند و تنها الودگنی را           

به نیه های بانی جو منتقل مینکننند و            

 باعث ایجاد الودگی ثانویه هم میشود.

وی همچنین از شکایت سازمان حفناظنت        

محیط زیست به دستگاه قضایی خبر داد و        

گفت: دادگاه بدوی ، رای برائت را به ننفنع      

مجتمع مس سرچشمه صادر کرده اسنت        

اما با اعتراض ما پرونده به دادگاه تجندیند          

 نظر رفته است.

 

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفنت:   

اداره کل محیط زیست اسنتنان کنرمنان            

گزارش وضعیت آلودگی مجنتنمنع منس          

سرچشمه را برای پیگیری قناننوننی بنه            

 دادستانی مرکز استان تحویل دهد.

النمنال     در جلسه شورای حفظ حقوق بیت     

استان کرمان که در دادگستنری اسنتنان          

زاده مدیرکل    کرمان برگزار شد رضا جزینی    

محیط زیست استان کرمان با اشناره بنه           

وضعیت آلودگی هوای ناشی از دود بسینار        

های مجتمع مس سنرچشنمنه         غلیظ کوره 

اظهار داشت: در آخرین برداشت خروجنی        

برابر  حند   ۳۳ها  در یکی از کوره SO2گاه  

 مجاز است.

وی با اشاره به اینکه در اینن رابنطنه بنه            

دستگاه قضایی شکایت انجام شنده اسنت         

گفت: متاسفانه با وجود آلودگی حساس و       

ملموس در منطقه قاضی پرونده در دادگاه       

 بدوی حکم برائت صادر کرده است.

مدیرکل محیط زیست استان کنرمنان بنا          

بیان اینکه در دادگاه تجدید نظر نینز رای          

بدوی تایید شده است خاطرنشنان کنرد:          

تقاضا داریم قاضی محترم پرونده منعنینار        

خود را نظر کارشناسی اداره کل منحنینط          

 زیست استان در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه تصاوینر اینن آلنودگنی             

توسط شهروند خبرنگار از صدا و سیما نیز        

پخش شده و باعث نگراننی منردم اسنت           

گفت: محیط زیست نیز خواستنار تنوجنه           

 فنی قضاوت در این موضوع است.

در این جلسه یداهلل موحند رئنینس کنل          

دادگستری استان کرمان اظنهنار داشنت:         

اداره کل محیط زیست اسنتنان کنرمنان            

گزارش اعتراضی خود را مبنی بر وضعینت        

آلودگی مجتمع مس سنرچشنمنه بنرای           

پیگیری قانونی به دادستانی مرکز اسنتنان        

 کرمان تحویل دهد.

 مدیرکل محیط زیست استان کرمان:

تر  مس سرچشمه باید هرچه سریع
تولید خود را برای کاهش مشکالت 

 زیست محیطی 

رییس کل دادگستری استان در واکنش 
 به گالیه های دکتر جزینی زاده:

سازمان محیط زیست کرمان گزارش 
آلودگی مجتمع مس سرچشمه را به 

 دادستانی تحویل دهد



 

 

به عنوان اولین سؤا ، چرا آلضودگضي        

نوره فلش بیش ر از سیس م ريضور      

است، مگر نوره فلش يک تکنولضوی        

 به روز و مدرن نیست؟؟

سه کوره فننلننش و         بهجت:     در مقای

تنن     25ریورب، نهایتا در سیستم ریورب       

ورودی کنسانتره با ده درصند رطنوبنت            

داشتیم که به صورت حجمی وارد کوره و         

با حرارت ذوب می شد و به مرحله بعد می    

رفت اما در کوره فلش در حنال حناضنر             

تن در ساعت اسنت   005ورودی کنسانتره   

تنن در       0۶5که قرار است در آینده بنه         

 7ساعت برسد و در کوره فلش کنسانتنره       

دهم درصد رطوبت دارد که این کنسانتنره        

به صورت پودری به کوره پاشش می شنود         

و در اثر حرارت و اکسیژن غنی شده ذوب           

می شود، پودری و خشکی کنسناننتنره و           

همچنین پاشش سبب می شود که غبارات       

حاصل از این واکنش نسبت بنه رینورب           

 چندین برابر باشد.

دستگاهی قبل از کوره فلش بنننام دراینر           

dryer  نصب شده که کنسانتره در معرض

گردش لوله های بخار قرار می گنینرد تنا            

دهم درصد برسد کنه در         7رطوبت آن به    

درصد بنود     05سیستم ریورب این رطوبت     

و هرچه کنسانتره خشکتر باشد، پاشش به       

وسیله نازل راحتتر است که سوخت ناقص       

هم باعث افزایش آلاینندگنی منی شنود.            

سیستم فلش درست است کنه مندرن و           

امروزی است ولی چون زیر ساخت هنای         

لازم که همان کارخانه اسید است را نندارد         

 پس عملا مشکل ساز خواهد شد. 

ستند قائمي:  آنقدر ریز ه غبارها  بعضی 

که به مرحله ذوب نمی رسند و همراه بنا           

گازهای خروجی که قبلا در کوره بوده انند         

 خارج می شوند.

در مرحله بعد غبنارهنا  وارد دسنتنگناه               

فیلتراسیون می شوند که قرار اسنت اینن          

دستگاه غبارها را کلا بگیرد و گنازهنا بنه         

سمت کارخانه اسید برود که عملا کارخانه       

اسیدی در کار نیست، غبارهایی کنه وارد         

 055دستگاه فیلتراسیون می شنونند از          

درصد آن جذب سیستنم   ۱5تا  ۳5درصد،  

غبار گیر می شود که مابقی دوباره به کوره        

فلش بر می گردند و هنمنراه گنازهنای              

خروجی به دودکش ها می روند. در اینن       

مرحله چون دمای گاز پائین است، تعدادی 

مشعل در ورودی دودکش ها گذاشته انند        

تا غبار و گاز ورودی گرم شود و با سرعنت           

بیشتری به بالا حرکنت کننند کنه روی              

کارخانه و محیط پیرامون آن نشست نکند،  

رقیق سازی که می گویند اینگوننه اسنت          

هزار متر مکنعنب بنر سناعنت              25یعنی  

گازهای خروجی داریم که با دمنده هنای         

هزار متر مکعب بر ساعت      705جت فن به    

می رسد که واحد آن را در واحند منتنر              

مکعب افزایش داده اند اما در عنوض در         

کیلومتری کارخانه، بنر روی        055شعاع    

دشت انار، کبوترخان، رفسنجان، شهربابک     

 و...  این گازها نشست می کنند.

: مدیران مس اگر می خواهننند        بهجت

کمک کنند این درخواست را دارینم کنه           

رقیق سازی نکنید، اگر رقیق سازی انجنام        

نگیرد آیا شما می توانید در محیط مجتمع        

کار کنید؟ رقیق سازی برای اینن اننجنام                 

می گیرد که کارکنان و منعندن کناران             

بتوانند در محیط مجتمع کار کنند و گرنه        

هیچ تاثیری بر روی کناهنش غنلنظنت              

آلایندگی ندارد، آلاینده ها باید در شنعناع      

متری نشست کنند امنا بنا      0555تا  055

 رقیق سازی در شعاع دورتری می نشینند.

قائمی: با توجه به نقطه شنبنننم اسنیند               

بناشند،      درجنه منی       0۶5سولفوریک که  

بخارات حاوی اسید سولفورینک تنوسنط         

های موجود به دمایی بالاتر از اینن           مشعل

دما رسانده می شود تا مانع نشست اسیند         

بر روی تجهیزات شود اگر حرارت به زینر          

درجه برسد که منوجنب خنوردگنی        0۶5

 دستگاهها و تجهیزات می شود.

 

آلاينده ها  نارخانه نه شامل گازها       

خطرناک و سمي است تا يک حضد          

نرما  مي باشد اما بیش از يک انضدازه      

خطرناک هس ند، گازها  خروجي از      

دودنش ها  مس سرچشمه چند برابر 

 بیش ازحد اس اندارد هس ند؟

ستناد می کنننننیننم بننه         قائمي :       ما ا

صحبتهای دکتر جزینی مدیر کل محنینط        

زیست کرمان که در مصاحبه اخنینرشنان          

گفته است، مینزان آلنودگنی نناشنی از              

در کنارخناننه منس          so2خروجی گناز     

برابر حد مجاز و ذرات  ۳5سرچشمه حدود 

خروجی از دودکش کارخانه نیز بر اسناس        

برابر حد مجاز است.      7استاندارد ها حدود    

برداشتی که از کوره فلاش این مجنمنوعنه          

هزار میلی گنرم بنر         ۳۶داشته ایم حدود      

نرمال متر مکعب بوده و کونورتور این کوره 

 0۶55هزار بوده است که نرمنال آن            0۱

میلی گرم  بوده و این مدعای آلودگی آن          

مجموعه می بناشند. در بنحنث ذرات،                

کونورتور آن بیش از دو برابر حند منجناز            

است که حتی این امر به لایه های بنالنای           

جو منتقل می شود و ممکن است آلودگی        

 ثانویه را داشته باشیم.

آلننودگننی       بهجت:    ستاننندارد  در حد ا

داریم که این آلایندگنی بنینش از حند              

 استاندارد است و آلایندگی تصاعدی است. 

بعضی ها به اشتباه می گویند اگر بناران و     

باد بیایید آلودگی کاهش پیدا    می کنند،           

 اما عملا اتفاق دیگری رخ    می دهد.

اگر باران بیاید اینن ذرات و غنبنارهنای             

خطرناک با باران ترکیب شده و باراننهنای         

اسیدی را خواهیم داشت که شیب دامنننه         

سرچشمه به سمت رفسننجنان اسنت و            

بارانهای اسیندی وارد منننابنع آبنهنای              

زیرزمینی رفسنجان می شوند و آبهای رو        

سطحی هم باعث می شود که  پنوشنش            

گیاهی آسیب ببیند و همچننینن احشنام          

تلف شوند که این اتفاق را از سنالنهنای             

گذشته شاهد آن هستیم، اگر شندت بناد          

هم بیشتر شود، غبارها را بنه ننقناب دور            

دست می برد و شعاع آلایندگی افنزاینش          

 پیدا می کند.

 

با توجه به اينکه ما فاجضعضه زيسضت         

محیطي را در شهربابضک داريضم و          

شواهد نشان     مي دهد در اين سالها           

هزار دام تلف شده اسضت و       03تا    03

همین فاجعه زيست محیطضي را در         

سرچشمه هم شاهديم نه با راه انداز  

نوره فلش، آلايندگي افزايش پضیضدا        

نرده است، با توجه به اينکه تجضربضه         

نوره فلش و افزايش آلايندگي را در        

خاتون آباد داش یم، آيا نمي بايس ضي       

در مج مع مس او  زير ساخ ها فراهم       

مي شد؟ آيا افزايش تولیضد وضور          

مسئله را نه همان سیضر تاضاعضد          

 آلايندگي است را پاک نکرده است؟

آباد در        قائمي:    کوره ای که در خاتون 

سالهای گذشته راه اندازی شده است بایند        

تجربه ای برای مدیران مجتمع می شد بنا         

توجه به اینکه ظرفیت تولید در کوره فلش        

 سرچشمه چندین برابر خاتون آباد است. 

هیچ کس با پیشرفت و تکنولوژی روز دنیا         

مخالف نیست، بحث بر سر این است کنه           

چرا همزمان از زیرساخنتنهنای کناهنش            

آلایندگی استفاده نمی شود، اگر در کنننار         

همین کوره فلش، کارخاننه اسنیندی بنا            

ظرفیت بالا راه اندازی شود ما شاهد چنین        

فاجعه محیط زیستنی ننخنواهنینم بنود،             

در حال احندا       ۶8کارخانه اسید از سال     

درصند سناخنت            05است که هنوز به     

درصند     05فیزیکی هم نرسیده است که       

مابقی آن بحث تکنیک، تکنولوژی، نصنب        

دستگاهها و ... است که زمانبر و هنزینننه            

گزافی را در بر دارد که بحث تحریمهنا را           

هم داریم و اینکه مدیران مس می گوینند         

راه اندازی می شود اما به نظر           82تا سال   

 می رسد که عملا این اتفاق نخواهد افتاد.

بهجت: تنها راه حل این است که آقایان به          

 ۱5سیستم قبلی برگردند، همانطور کنه         

سال با روش رینورب، منس را تنولنیند                      

می کردند، تا کارخانه اسیند راه انندازی           

شود، بهتر است که کوره فلش تنعنطنینل           

 شود.

زرگترین خیانت این است کننه   قائمي:  ب

درختان پسته را خشک کنینم. پندران و            

اجداد ما بیش از ینک قنرن اسنت کنه               

رفسنجان را به بزرگترین قطب پستنه در         

جهان تبدیل کرده اند و ما وسینع تنرینن         

جنگل مصنوعی جهان را دارینم کنه بنه            

سادگی درمدت زمان کنوتناه بنا وجنود             

گازهای سمی مجتمع مس خشک خواهند      

شد، مسئولان که معضل کم آبی را حنل           

نکردند هیچ ، آلودگی محنینط زیسنت و          

تخریب جنگل پسته هم مزید بنر عنلنت               

می شود. نابودی درختان پستنه مسناوی          

است با نابودی تمام اشنخناص، اقنتنصناد           

رفسنجان وابسته به پسته است کنه اگنر           

درختان پسته خشک شوند هزاران شغل از      

دست می رود، از آن طرف کنه آمنرینکنا             

رقیب ایران در بازار پسته است، بازار را در          

دست می گیرد، ببینید آلایننده هنا چنه            

 تبعات منفی وسیعی را در بردارند.

 

به نظر مي رسد اين آلايندگي آنقضدر        

زياد است نه معدنکاران را هم دچضار        

 مشکل نرده است؟
در کارخانه که محیط صنننعنتنی اسنت             

آلایندگی بسیار زیاد است، فاصنلنه بنینن           

کینلنومنتنر      7/0تا  7کارخانه و معدن بین  

است که در نزدیکی معدن هوا بسیار صاف        

و تمیز است که تمنامنی پنرسنننل آرزو              

داشتند یک ساعت به معدن بیایند و آب و         

هوایی تازه کنند اما هم اکنون معدنکناران        

دنبال ماسک هستند، بوی آلاینده ها آزار        

دهنده است.  علاوه بر آن خانواده هایی که         

در شهرک زندگی می کنند به شندت از           

وجود این گازها رنج می برند اما به خاطنر          

اینکه اعضای خانواده هایشان در مجتنمنع        

 کار می کنند، نمی توانند حرفی بزنند.

کسانی که به مزه و بوی آلاینده ها آشنا و          

حساس باشند می توانند به راحتی آن را          

کرمان   -احساس کنند، در جاده رفسنجان    

 مزه این گازها احساس می شود.

 

با توجه به وحب هايي نه نرديد، چضه        

وحب ي با مسئولینضي داريضد نضه          

افزايش آلاينده ها را با وجود سیس م       

 نوره فلش ادعا مي دانند؟

کته ای که می خننواهننم        قائمي:    تنها ن

بگویم، بعضی از مسئولین اگر اسم ببنرینم         

شاید انگ سیاسی به ما زده شود از آننهنا            

خواهش می کنم که بنه صنورت غنینر              

تخصصی وارد قضیه نشوند، واقعا تخصصی      

و با حضور مشاور وارد موضوع شوند،بحنث        

ما علمی است و اصلا سیاسی و جناحی و          

شخص نیست، ما را در قالب یک جننناح           

سیاسی قرار ندهند، این منوضنوع بنحنث           

فراجناحی است و بحث ما سلامتی مردم و        

حفظ محیط زیست و تضنمنینن آینننده             

فرزندانمان است که بر اسناس احسناس          

 مسئولیت وارد این قضیه شده ایم.

ر،       بهجت:    سئولین، فننرمنناننندا ما از م

نماینده، دادستان و مردم می خواهیم کنه        

به طور جدی وارد این قضیه شونند و بنا             

بحث های علمی می توانیم ثابت کنیم کنه    

این آلایندگی بیش از حد استاندارد اسنت        

باید به فکر سلامتی مردم بود، پیش گیری        

بهتر از درمان و کم هزینه تر است، پنینش     

گیری کنیم قبل از آنکه شهنرسنتنان بنه            

 نابودی کشیده شود.

 

ترین معادن مس      معدنی که از عظیم     ”
جهان است اما با دو دودکش عظیم              
کارخانه، شب و روز در حال تولید                
دودی سفیدرنگ است. هوا غبارآلود         
است و دود سرتاسر کوه و تپه فرا               

  ها اشک را می      گرفته، طوری که چشم    
 شود. سوزاند و گلوها دچار سوزش می

هایشان   سوزد، به اتاقک     مان می   سینه
رسیم،    که در ارتفاعات سرچشمه می        

دود زده و پر از هوای خفه                          
است،روستانشینان سالهاست که با          
مرگ دست و پنجه نرم می کنند،                 

شمار گردویی را نشانم            درختان بی  
اند یا        ثمر شده       دهد که بی          می

اند و قناتی که سابقا پر آب             خشکیده
اش              بود و حالا نیست از زندگی                

می گوید که دود آن را ویران کرده              
های میوه شان خشک           است. درخت  

شده و گیاهان کوه خشکیده است،             
ها از بین رفته و زندگی دود          چرای دام 

گرفته شان، نفسهایش به شماره               
 “افتاده است.

اما حالا این دود تنها مناطق اطراف               
سرچشمه و شهربابک را به نابودی              
نکشانده است بلکه دشت رفسنجان،        

 انار و ... را  تهدید می کند.
 

دکتر مجتبی قائمی استاد دانشگاه ،            
دارای مدرک دکترای زمین شناسی           
گرایش پترولوژی و مهندس حسین           
بهجت از فعالان محیط زیست در                 
رفسنجان هستند که چند ماهی است         
که بر روی میزان آلایندگی سیستم            
کوره فلش تحقیقات خود را آغاز کرده         
اند. موضوع و اظهارات اخیر مدیران           
محیط زیست در خصوص آلایندگی             
بیش از حد مجاز کوره فلش بهانه ای            
شد تا با این فعالان محیط زیست به              
گفتگو بنشینیم و آنها از مسائل پشت         
پرده آلودگی کوره فلش حرف به میان         

  بیاورند.
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معمولا انسان ها همگی به همه چیز             
اعتراض دارن از وسیله ای که دارن بگیر تا         
اتفاق هایی که توی زندگیشون افتاده. کلا،       

 اگه اعتراض نکنیم ،آروم نمی شیم.
از نظر من اعتراض بچه های هم سن ما            
درباره امکانات و یا چیزهایی است که            
نداریم و خانواده به دلایل مختلف از             
خریدن و یا فراهم کردن اون ها برای ما           
خودداری میکنن از تلفن همراه بگیر تا          
انتخاب رشته و بقیه چیز ها اما معمولا            
برخورد خیلی از خانواده ها بعد از اعتراض        
فرزند خیلی خوشایند و خوب نیست چون       
به دلیل مشغله فکری و کارهای روزمره و         
مشغله های زندگی، والدین  اعصاب خوبی       

 ندارن.
گاهی اوقات اعتراض کردن برای به دست        
آوردن یک جای خوب و یا یک موقعیت          
خوب در جامعه،کلاس، و یامدرسه وغیره        
خیلی خوبه اما اعتراض همیشه خوب           
نیست، در بعضی از مواقع که اعصاب             
خودمان و دیگران خراب است ، انتهای آن        

 به بحث و دعوا ختم می شود.
دختران و پسران هم سن ما وقتی که             
اعتراض خود را به خانواده اعلام می کنند         

و با آنها درباره اعتراض خود صحبت                 
می کنند در مقابل اگر خانواده قبول نکنند 
و به اعتراض انها پاسخ مثبت ندهند و حق         
را به انها ندهند فرزندان خانواده سعی بر          
این دارند آنها را متقاعد کنند و اگر باز هم          
مشکلی حل نشد با داد و دعوا می خواهند         
آن کار را انجام دهند، چون همه ما از              

کودکی به این روش بزرگ شدیم که اگر          
موفق نشدیم با آرامش کاری را پیش            
ببریم با داد و دعوا و در گاهی مواقع با              

 گریه کار خودمان را پیش می بریم.
اما در این دوران همه ما برای فهماندن           
اعتراض های بزرگ  فقط بلدیم به همه           
چیز اسیب بزنیم از خراب کردن اموال           
عمومی گرفته تا آسیب زدن به وسایل           

 شخصی طرف مقابل .
اما مطمئنم حرف زدن جواب می دهد           
برای فهماندن اعتراض و برای گفتن همه        

 سختی های بزرگ زندگی.
من معتقدم که کودک خانواده اعتراض         
خود را به فرزند بزرگ می گوید، فرزند           
بزرگ اعتراض خود را به مادر خانواده            
،مادر خانواده هم اعتراض خود و فرزندان        
را به پدر خانواده  و پدر خانواده از جامعه           
و محیط کار خود اعتراض دارد وقتی که          
به خانه می رسد زیر اعتراض ها و خواسته         

 های خانواده و کار خود نابود می شود.
برای اینکه اعتراض هایمان به رویا تبدیل        
نشود و برای اینکه اعتراض هایمان همراه        
مان شوند و به واقعیت تبدیل شوند، باید          
به همه افراد فکر کنیم، مخصوصا خانواده        
چون تنها کسانی که زیر اعتراض ها و            

خواسته های فرزندان له می شوند خانواده       
 ها هستند.

والدین برای اینکه فرزند خود را غمگین و         
سرخورده از دیگران نکنند مجبورن به          
اعتراض های آنها گوش کنند و جوری به         
زندگی ادامه دهند که فرزندشان اعتراض       

 نکند.
از یک جهت اعتراض کردن گاهی اوقات         
باعث میشود که جامعه و یا خانواده و غیره    
روند کار خودرا تغییر دهند و جوری کار را         
انجام دهند که جای اعتراض نماند و همه         

 چیز بر وفق مراد همه تمام شود.
در برخی از موارد هم خیلی از افرادی که          
باید اعتراض را قبول کنند آن را قبول              
نمی کنند و با تهدید و برخورد جدی                
می خواهند مانع بیشتر شدن اعتراضات         

 شوند.
اعتراض می تواند راه زندگی همه را تغییر         
 دهد گاه زندگی بهتر و گاه بدتر می شود.

امیدوارم زندگی همه شما بعد از اعتراض         
هایتان بهتر شود و درست و هدفدار             
اعتراض کنید نه برای اینکه به دیگران و          
اطرافیان خود بفهمانید که  اعتراض کردن       
بلدیم چون این خصلت همه ما ایرانی            

 هاست.
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انتقاد و اعتراض از جمله حقوق و آزادی          

های سیاسی همه ی شهروندان است که از  

منظر دینی و فرهنگی داری مبانی استنوار        

و متعددی می باشد. مردم در استفناده از           

این حق به صورت های مختلف و شنینوه           

های گوناگون عمل می کنند که به منظور        

جلوگیری از افراب و تفریط آدابی را بنرای         

انتقاد و اعتراض می توان برشمرد که مهنم    

 ترین آنها به شرح زیر است:

 

 علم وآگاهي:-۱

نخستین و شاید هم مهمترین شرب نزم و      

ضروری برای طرح انتقاد و اعتراض داشتن       

علم و آگاهی نسنبنت بنه منوضنوع آن               

است.علم به موضنوع بناعنث منی شنود             

تامسئله دقیقا شناسایی شده و جوانب آن        

بررسی گردد و درنتیجه واکنش متناسب و       

معقول در منورد آن نشنان داده شنود.              

لذامنتقد و معترض باید بداند که منوضنوع        

مسئله ی مورد نظر هم از لحاظ دامننه و           

تاثیر و هم از لحاظ علل وعوامل دارای چه         

ابعادی است.طبعًا شناسایی ابعاد منوضنوع        

مورد انتقاد باعث علم به حکم درمنوردآن         

موضوع می گردد و باحصول آن واکنننش          

افراد در قالب انتقاد یا اعتراض نشان داده         

 می شود.

 

 حسن نیت:-۲

باتوجه به نقش اصالحی و سازنده ی انتقاد      

و اعتراض و باتوجه به اهداف آن نمی توان         

جایگاه عنصر حسن نیت را در شکل گیری        

واجرای آن نادیده گرفت.حسن نیت و قصد 

خیرخواهانه داشتن درطرح اننتنقنادات و         

اعتراضات عنصر اصلی و شاخص تنمنینینز          

انتقاد از نق زدن ها و خرده گینری هنای            

مغرضانه و هواخواهانه است. پس اگرقلم ها     

و بیان ها عاری ازحسن نینت و بنری از              

خیرخواهی باشند ضمن ایننکنه منوجنب          

ضایع شندن حنقنوق فنرد منعنتنرض                          

می شوند،بازتاب دهنده ی خنواسنت هنا          

 وامیال مخالفان آن موضوع است.

 

 واقع بیني:-0

توجه به واقعیت های موجود و کاستنن از          

توقعات بی مورد یکی دیگر از شنروطنی           

است که باید در طرح انتقادات و اعتراضات        

مد نظر باشد.به بیان دیگرانتقاد و اعتنراض         

باید برخاسته از کاستی ها و نارسایی های         

واقعی باشد. یعنی فرد یا افراد مورد انتقناد          

توان و امکان آن را داشته باشد تا خدمنت          

مورد نظر را به طرز مطلوب و شنینوه ی             

بهتری ارائه کند اما در این رابطه کوتاهنی         

کرده باشد.انتقاد واقع بینانه باعث می شود        

تا ظرفیت ها و محدودیت هنا بنه طنور              

یکسان ومتناسب موردبررسی قنرارگنینردو     

ازمقایسه ی نادرست پرهیزشود.عالوه بنر        

این واقع بینی باعث منی شنود سنطنح              

انتظارات و توقعات پایین آورده شنود بنه           

طوری که کارایی براسناس تنواننمننندی           

محاسبه گردد و بدون ایده آل خنواهنی و         

افراطی گرایی و با توجه به واقعینت هنای           

 عینی انتقاد مطرح گردد.

 

 موقعیت شناسي:-۴

یکی دیگر از شرایطی که درطرح انتقناد و        

اعتراض باید مدننظنر قنرارگنینرد زمنان             

وموقعیت طرح اعتراض است. فرد معترض       

باید موقعیت مطرح کردن اعنتنراض رابنه          

گونه ای درنظرگیردکه عالوه برطرح مسئله 

و نتیجه گیری مفید از آن از سوء استفناده        

 ی افراد منفعت طلب جلوگیری شود.

 

 زبان نیکو:-0

انتقاد و اعتراض که بیانگر نارضایتی فرد یا        

افرادی نسبت به عملکرد فنردینا افنرادی          

دیگراست بایداز زبان خردمندانه و بنینان         

منطقی برخوردارباشد.حق انتقادبه هنینچ        

وجه دلیلی برگزافه گویی نخواهدبود و نمی 

تواندبهانه ای برای تصفیه حسناب هنای          

شخصی وحمله بنه افنراد و اشنخناص              

قرارگیرد.برخورد آرام ومنطقی ضمن آنکنه       

ضریب تاثیرگذاری را بان می برد مخالفنان        

را ازطمع استفاده ی منفی ازاعتراض افراد        

 باز می دارد.

بنابراین اگر انتقاد واعتراض برخاسته ازعلم      

و معرفت بنوده واز عننناصنر اسناسنی                

همانندحسن نیت، واقع گرایی، موقنعنینت        

شناسی ومصلحت اندیشی برخوردار باشد و 

نحوه ی بیان آن هم زبانی نیکو و منالینم            

 باشدابزارسازنده وراهکارمفیدی خواهدبود.

 

 بهاره رحیم زمانی

راستش به نظر من قبل اعتراض باید این         

حق اعتراض رو بهت بدن یعنی اینکه تو         

مسائل مختلف بهت اجازه اعتراض رو          

 بدن. 

باید این حق و داشته باشی که اگر               

امکاناتی را که حق توست در اختیارت          

قرار ندادن اعتراض کنی یا  به مسائلی که         

شاید آینده ات رو تغییر می ده و این             

تغییرات رو دوست نداری ، حق اعتراض         

 داشته باشی.

اینکه یادمون باشه این حق اعتراض رو          

باید اول پدرو مادر در اختیار مون  قرار           

بدهند و اینکه بهمون یاد بدهند که چه          

طور و چه موقعی اعتراض کنیم و به چه          

صورت یک اعتراض سالم و درست داشته       

 باشیم .

یادمون باشه اعتراض باید با لحن درستی       

باشه در صورتی که اعتراض ما درست           

نباشه کسی به اعتراض مون توجه ای           

 نمی کنه.

در آخر می خواهم بگویم که همه ی ما           

حق اعتراض داریم، پس یاد بگیریم که          

 چطور اعتراض کنیم.

 

 میناالسادات حسینی پور

 عناصر اصلی اعتراض

 هدفدار اعتراض کنید

 شـــــــــــر 
 آشــــــوب

 ویژه نامه دی ماه  با موضوع:

 

 

 

 
 

 به قلم  نوجوانان رفسنجانی 

 

 نازنین نورالدینی

 حق اعتراض...



 

 

 

همان اوایل روزهای اعتراض بود؛مندرسنه       

شان وسط خیابان اصنلنی شنهنربنود و              

ساختمان های بلند دور مدرسه سناخنتنه         

 شده بودند...

کالغ ها ناله ی مرگ مرگ سرمی دادند و         

دختران دبیرستانی ناله و اعنتنراض بنه            

 حقوق خود...

رها دستش را داخل کت خناکسنتنرینش          

نفری که دورش نشنسنتنه          0فروبرد و به    

بودند خیره شد؛ ترانه لب زد: دیشب شنام          

 چی داشتین؟

 یکصدا فریادزدند: تخم مرغ!

معاون از پشت پنجره نظاره گر جدالشنان        

بود؛ پشت چشمی نازک کرد و بنه ننگناه            

 کردنش ادامه داد...

رها کتش رادرآورد و با نگاهی خنینره بنه       

موهای بلندش که روی صورتش پنخنش         

شده بودند ،خنده ی ریزی کرد،من موهام       

خیلی خوشگله بچه ها؛ دوست ندارم زینر        

.نگاهی به ساختمنان        مقنعه نگهشون دارم؛

های بلندقامت انداخت ومقنننعنه اش را           

 درآورد...

دخترکان آهی کشیدند؛ و معاون با اخم از        

پشت پنجره بلندگو را بان آورد و گنفنت:           

 رها مقنعه ات!

پوفی کشید و دوباره حنجنابنش را روی            

 سرکشید...

روی زمین خاکی وآسفالت شده ی مدرسه 

گرداند؛حان فنقنط        خوابید وسرش را نیمه   

دیوار روبرویش را  می دید و زمین سنیناه           

خاکستری را.خاک چهره سیاهش را درهم       

کشیده بود! دستش را روی سنگ هناینی        

که از آسفالت کنده شده بودند کشید و بنا       

لبخند تلخی به نک های قرمزش خنینره         

 شد...

ترانه نگاهی به جمع حاضرکرد؛ چشمانش      

را روی هم فشار داد و بعد بشکننی تنوی            

هوا زد و با فریاد چرخید:دیشب فنینلنتنر            

 شدیممممم!

 جمع حاضر سرشان را تکان دادند...

  یکی ازحاضران گفت: از دیشب فقط گرینه     

کردم آدمای واقعی همنشنون درد دارن          

پشت نقابی ازحنجنم          همشون قایم شدن  

بغض و نفرت و فقط لبخننند منی زننن              

،مجازیا تظاهرشونم دوست داشتنیه ناقنل      

 تظاهر میکنن که خیلی خوبن...

حاضری دیگر سرش را می خاراند و منی          

گوید: شاید باورش براتون سخت باشه امنا         

من معتاد فضای مجازی شده بود اما فیلتر        

که شد مجبور بودم پیش خونوادم بناشنم         

 اونا خیلی مهربونن...

رها از روی زمین بلند شد وخندیدبوکشید       

 و چرخید بوی بنزین نمیاد؟!

خنده ی ریزی کردند و هر کدام چنینزی       

پراندند که ای آقا سعادت می خواهد کنه          

بوی بنزین را استشمام کنی، که از تنوی           

 پمپ رد شوی و لبخندبزنی،که...

 که...

ترانه به آسمان و بعد پنجره ی دفتنر زل           

 زد:چرا خانم از پشت پنجره عقب نمیره؟

 رهاخندید،باید فیلترش کنیم!

حاضران  سرشان را تکان دادند یکینشنان         

زل زد به ناخن های نک زده ی رهنا و           

زمزمه کرد،خیلی چینزای دینگنه بنایند            

فیلترمی شد؛ مثل مغزای کثیف ،فنکنرای        

پلید،دستای هرز، بچه های فنال فنروش          

،دخترای حلقه به دوش، زبنوننای عشنق          

 فروش،خیلی چیزا باید فیلتر می شد!

 چرا خودکشی گناه کبیرست؟!

رها میخندد ومی چرخد: بچه ها اعتنراض         

 کنیم؟ !اعتراض بامرگ چطوره؟!

من همیشه دوست داشتم نک قرمزبزنم و       

توی خیابون بدوم و بد نگام نکنننن؛ منن          

همیشه آرزو داشتم روی جدول راه برم و         

اگرهم که دلم خواست بیوفتم زمین کنف       

 دستام زخمی شه...

 دست خودم بود...

 من همیشه  دوست داشتم موهاموبادببره...

من همیشه خیلی چیزا رو دوست داشتم و   

فننیننلننتننرم کننردن ودلننیننلننش رو کننه          

 پرسیدم؛گفتن چون دختری!

 پسر نبودم، فیلتر شدم...  چون

ترانه ابروهایش را به نشانه ی نه بان منی           

  اندازد و      می گوید: این دلنینال واسنه             

مرگ مسخرست،می تونی موهاتو کنوتناه        

کنی که دلت نخواد باد ببره ،که فیلنتنرت          

کنن که روی جدول راه نری،که بلندبلنند        

 حتی نخندی! چون دختری!

 اگه زرنگی زندگی کن...

و رو کرد به جمع حاضر بچه ها کی رفنع            

 فیلترمی شیم؟!

جمع یکی یکی بلند شدند و خنندیندنند:          

 فیلتر باش  و پادشاهی کن!

رها سرش را پایین انداخت: فیلتنرشنکنن          

 نصب کن...

به ساختمانی بلندقامت ونیمنه سناز دور          

و حاضنران     دیوار مدرسه نگاه کرد؛ به ترانه 

نگاه چرک آلودی و انداخت و به آسمنان،          

زمین،خدا، به آسمان ،به ساختمان و بنا          

تمام توان به طرف دیوارکم ارتفاع گنوشنه         

ی مدرسه دوید؛ به داد و فریاد ها توجهنی   

 نکرد وبا نفس نفس نالید:این یه اعتراضه!

از دیوار پایین پرید و آخرین نگناه را بنه             

چهره های سرد و ساکت حاضران و ننگناه          

وحشت زده ی معاون مدرسه و تنراننه ی        

گنگ کرد و از دیوار پایین پرید؛پایش درد        

گرفت، آخی گفت وخود را به راه پله های         

سیمانی رساند.ازپله هنا بنان رفنت؛ بنه               

بود و صورتنش        آسمان رسید، نفس نمانده   

کبود شده بود. ازهمان بان که حاضران و          

معاون ریزتر از ریز شده بودند وازآن بنان          

فیلتر برایشان دادی کشید و گفت:این ینه         

اعتراضه؛ اعتراض به فیلنتنر جنمنجنمنه            

 ها؛بپرم؟!

تکان عادی دست هایشان را نادیده گرفت       

 و پرید...

 و پرید...

 و پرید...

 و حاضران داد زدند: رهااااااا...

 مقنعه ات را باد برد...

 رها؛ رهاشد...

  6938 دی ماه  72 چهارشنبه 
86 سال دوم/ شماره   

0 صفحه   

   52/01/52 تاریخ                  آگهی تحدید حدود اختصاصی       الف-م 5772 شماره 

های فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات مفروز خوود  ماننظر به اینکه اداره اوقاف وامور خیریه رفسنجان به تولیت موقوفه حاجیه بی بی صغری استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساخت      

آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تودودیود حودود بصوورت             03 قانون و 03 کرمان را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده  5 اصلی واقع در بخش  0333 فرعی از 033 فرعی از 333 پلاک  

متور   33001/3 اصلی موقوفه حاجیه بی بی صغری به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه رفسنجان ششدانگ باغ به مساحت  0333 فرعی از 033 فرعی مجزی شده از  333 اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود:  پلاک    

در مدل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین حقوق ارتفاقی پلاک فووق     52/00/50 صبح روز شنبه  01 کرمان.  عملیات تددید حدود ساعت   5 مربع واقع در اراضی همت آباد سفلی رفسنجان بخش       

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثوبوتوی      31 خ تنظیم صورت جلسه تددید حدود به مدت اریاعلام میشود در موعد مقرر در این آگهی در مدل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر وچنانچه بر تددید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند  از ت 

 72/01/69 تاریخ انتشار:چهارشنبه ند. مایتسلیم و رسید دریافت نمایند وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم ن

 محمد آرمان پور / از طرف رئیس ثبت اسنادواملاک رفسنجان / معاون ثبت فاطمه ابوالهادی زاده

   52/01/52 تاریخ                     آگهی تحدید حدود اختصاصی       الف-م 5773 شماره 

 0501 فورعوی از       0 فرعی از 3313 ت تصرفات مفروز خود پلاک لکینظر به اینکه خانم فاطمه صادقی رزانی به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند ما                 

آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تددید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیول مونوتوشور مویوشوود:               03 قانون و 03 کرمان را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده                5 اصلی واقع در بخش     

کرمان.  عملیات تددید   5 بخش  25 مترمربع واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان امیرکبیر کوچه  025 اصلی فاطمه صادقی رزانی فرزند حسن ششدانگ خانه به مساحت  0501 فرعی از 0 فرعی  از      3313 پلاک

هی در مدل وقوع ملک مورد تقاضا حاضور  آگ در مدل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین حقوق ارتفاقی پلاک فوق اعلام میشود در موعد مقرر در این 52/00/02 صبح روز دوشنبه  01 حدود ساعت  

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثوبوت   31 وچنانچه بر تددید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند  از تاریخ تنظیم صورت جلسه تددید حدود به مدت  

   72/01/69 تاریخ انتشار:چهارشنبه  دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم نمایند.

 محمدآرمان پور / از طرف رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان / معاون ثبت فاطمه ابوالهادی زاده

به نظر من اعتراض یعنی آزادی بیان، آزادی         
 ایده، اندیشه... 

آزادی یعنی تلاش برای ساختن جوی بندون        
استرس، حل کردن مشکلات به شکل انسنان        

 دوستانه ...
متاسفانه اعتراض ها در کشور یا شهر منا در           
خفا انجام میشه و این اعتراض ها اینن قندر            
روی هم تلنبار میشن که یک دفعه با جنرقنه        
ای فوران میکنن، اگه اعتراض ها به آرامنی،          
منطقی و با دلایل محکم بیان بشه و مسئولین 
هم به حرف مردم گوش بدن و اونا رو درک           
کنن و برای حل کردن مشکلات مردم از جون 
مایه بذارن و همدردشون باشن، ما هیچ وقت        

پیمایی نداشتیم، نیازی به فریناد          نیازی به راه  
زدن نداشتیم، دل هامون گرم بود و صمیمیت 

 موج می زد .
توی همه ی اعتراض ها، همه طرف مقابل رو         
مقصر میدونن و انگشتشون به سمت دیگرانه ، 
اگه جامعه مشکلی داره، یادمون نره این من و   
شما هستیم که همین جامعه رو ساخنتنینم،          
قبل از این که بد و بیراه بگیم به مسئولین و            
دولت و فلان و فلان...این انگشت رو بچرخونیم 
سمت خودمون و از خودمون شروع کنیم، و         
به جای لعنت فرستادن به تاریکی، شنمنعنی          

 روشن کنیم...
مثلا ببینیم دولت به چی نیاز داره، چیو وارد          

کنه، تنلناش کنننینم           میکنه، چیو صادر می 
صادرات رو افرایش و واردات رو کاهش بدیم و 
حمایت کنیم، این طوری بیکاری هم کمنتنر         

 میشه...
البته مسئولین عزیز هم گاهی نگاهی پاینینن         

 بیندازند و این مردم رو ببینند،

اگه یک ثانیه فکر کنن که چندین میلیون نفر 
به خاطر پول توی زندان ها هسنتنن و بنه              

هایی که انتنظنار    خانواده های این افراد و بچه     
میکشن، فکر کنن، مطمئنا اتفاقات جالب تری 

 خوره. رقم می
اگه خانواده ها خودشون رو بذارن جای دو تا         
دختر و پسر جوونی که برای رسیدن به هنم           
این همه تلاش کردن و حالا به خاطر پنول و       
ماشین و ... نمی تونن بهم بنرسنن...و بنرای                  
خودشون اینا چندان اهمیتی نداره... مطمئننا       
دنیا جای بهتری بود واسه زندگی، این زندگی 

 پولکی...
اگه دنیا رو از سیاست و پول خالی   می کردن 

دادن... می      و جاشو به هنر و روح و ادبیات می        
 شد بهشت رو همین جا دید.

اگه حقوق اون رفتگری که سرما و گنرمنا و            
شب و روز جارو می کشه، یا معلمی که من و          

 شما رو به این جا رسونده...
با حقوق کسی که پشت میز می نشینه برابنر          
شد، اون وقت من در دنیای عدالت زندگی می 
کنم، حداقل با حقوقی با اختلاف کمنتنر ینا            
حداقل با همان درجه ی اجتماعی که بقیه ی 

 مشاغل دارن ...
گاهی به اطراف که نگاه منی انندازم، اینن              
اختلافات تهوع آور، زندگی را برایم سنخنت          

 میکند...
ستایش کردن نژاد و پول و لباس و سیاسنت          

 و .... حال آدم را بهم می زند 
دنیا باید یکرنگ شود، باید با احساس شنود،          

 باید عادلانه شود....

 مرضیه محمدی فاطمه پور اکبری

 اعتراض کودکانه
نظاره گرست او بر آدمیانی که کودکناننه         

اعتراض می کنند وبزرگاننه پشنینمنان              

می شوند آدمیانی که حادثه  می آفرینند  

در روزگارها؛ و طنی زمنان پشنینمنان                   

می شوند از حادثه هایی که خود خنالنق          

آن بودند وفقط خنداننظناره گنر اینن              

حماقتهای کودکانه است .    عجبا خدایا!        

اینها همان آدمایی هستنند کنه روزی          

  5اشک می ریختند از حادثه های روزگار      

اینها همان آدمایی اند کنه خنودشنان           

حادثه هارابوجودمیاورنند و پشنینمنان                

می شوند از وجودش .بارالها ببخش اینن         

جماعت راکه حنکنمنت و ننعنمنت را                     

نمی شناسند اینن جنمناعنت فنقنط                      

 5می خواهند؛ هم حکمت راهم نعمت را 

 سارا یزدانی

به جای لعنت فرستادن به تاریکی،  
 شمعی روشن کنیم



 

 

 رفسنجانی ها 
 رتبه اول سرود وتئاترکشور بر سکوی

به گزارش شایوردنیوز به نقل ازروابط           
تئاتر  عمومی هلال احمر استان کرمان        

به نویسندگی   “ بچه های هشتم الف       ”
کاری از     وکارگردانی علی ترک آبادی      

گروه نمایش دبیرستان علامه حلی )دوره       
اول( رفسنجان برسکوی اول تئاتر کشور        
ایستاد.این تئاتر در اولین جشنواره سرود       
وتئاتر احسان ویژه کانون های دانش           
آموزی سازمان هلال احمر کشور که به          
میزبانی استان قم برگزار شد رتبه اول           
کشوری را از آن خود کرد. همچنین متن         
نمایشنامه این تئاتر رتبه برتر این              

بچه های  ”جشنواره را از آن خود کرد.          
که روایتگر گوشه هایی از        “ هشتم الف 

دغدغه های خانواده های کودکان اوتیسم      
است در جشنواره تئاتر دانش آموزی           
رفسنجان واستان کرمان هم رتبه نخست       
را کسب کرده بود.همچنین گروه سرود         
این دبیرستان نیز به سرپرستی آقای           
محمد علی اسماعیلی مدیر مدرسه ومربی      
گری رضا هاشیریان رتبه اول این              
جشنواره را در بخش جنبی جشنواره           
احسان با موضوع بشر دوستانه کسب           

 نمود.
 

 شب شعر و موسیقی 

 بهانه ای برای با هم بودن
پس از دورهمی          
هنرمندان رفسنجان 
در شب یلدا در       
مجتمع افصح      
هجری سه شنبه    
شب به همت ترانه     

سرایان انجمن شعر        
رفسنجان و ترانه نوازان این شهر شاهد          
برپایی برنامه ای دیگر در این مجتمع           
بودیم که حضور پیشکسوتان عرصه هنر و       
 موسیقی در آن قابل تامل و توجه بود .... 
به گزارش شایوردنیوز این مجتمع در نگاه       
مدیریتی جدید خود به دنبال نزدیکی          
بیش از پیش اهالی فرهنگ و هنر                
رفسنجان است و از این رو قرار است هر           
ماه با برگزاری مراسم شب شعر و موسیقی  
زمینه ایجاد نشاب را در میان مردم و             

 هنرمندان ایجاد کند.
مدیر جدید مجتمع افصح         “  انصاری” 

هجری که خود از بدنه هنری این شهر           
است از همراهی اداره فرهنگ و ارشاد در         
برنامه های افصح میگوید و به استقبال          
پیشکسوتان هنری رفسنجان برای            
همکاری بیشتر با این مجتمع اشاره            

 میکند. 
در این مراسم شاعران شعرخوانی کردند و       
هنرمندان قطعاتی خاطره انگیز را نواختند      

 و خواندند...
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دو هفته پیش نمایشگاهی با              
موضوع عکس پائیزی با حضور تنی      
چند از هنرجویان عکاسی در گالری 
ابریشم برگزار شد، مژگان نخعی        

موسسه ابریشم ”یکی از هنرجویان 
در این نمایشگاه چند اثر          “ نگاه

پائیزی را به نمایش گذاشته بود،        
عکاسی که هنوز اول راه است و          
تنها سه سال است که عکاسی را به 
طور حرفه ای و آکادمیک زیر نظر         
علی و سامان ابریشمی شروع کرده 
است، اما می توان در عکسهای           

شمه ای از ذوق،        “ مژگان نخعی  ”
علاقه،، هوش و ذکاوت در حرفه         

 عکاسی را دید. 
 

عکاسي را برا  خودتان چگونه         
 تعريف مي ننید؟

در عکسهایم می خواستم مفهومی را           
برسانم، شخصیت و مفهوم دلم را  در             
عکسهایم به تصویر بکشم و احساسات          
درونی ام را بروز دهم و اینکه در اعماق            
وجودم چه خبر است، عکاسی برای من         
این تعریف را داشت، آشنایی با دنیای           
عکاسی برای من یک معجزه بود و به            
آرامش رسیدم. از اینکه خواسته های           
درونی ات و همچنین طرز زندگی و رفتار         
مردم را نشان می دهم برای من اوج             

 آرامش است.

با برپايي نمايشگاه پائیز مي خواس ید      
 چه چیز را نشان دهید؟؟

پائیز زیباست،  من خودم هر موقع به             
عکسهای پائیز نگاه می کنم از دل مردگی        
بیرون می آیم، می خواستیم زیبائی های        

پائیز را به مردم هم نشان بدهیم و لذت           
ببرند ، زیبایی هایی که اصلا به آن توجه           
نمی کنند، همه می گویند رفسنجان           
جای زیبایی ندارد ولی وقتی به نمایشگاه        

عکس پائیز می آمدند و عکسها را                     
می دیدند می گفتند واقعا اینجا رفسنجان      

 است!؟ 
 

چگونه با طبیعت رابطه برقرار                   
 مي ننید؟ 

به طبیعت و اتفاقاتی که در آن می افتد           
خیلی ریزبینانه نگاه می کنم، شاید یک         
اتفاق برای دیگران عادی به نظر برسد اما        
برای من به عنوان یک عکاس سوژه ای          
ناب است. بعضی  مواقع طبیعت با من            
همکاری می کند، واقعا همینگونه است،        
یک روز داشتم عکس می گرفتم و              
چیدمان برگ بود که یک برگ سبز و            
قرمز روی  برگی سفید افتاد که فوری            
عکس گرفتم و عکس زیبایی شد و همان         

 لحظه گفتم خدایا ممنونم.
 

آيا به نظر شما در عکاسي بايد مهار  
داشت، فنون و زير و بم  عکاسي را           
ياد گرفت و يا نه هر فرد  دوربیني به 

 دست گرفت عکاس است؟
در حال حاضر عکاس آماتور زیاد است، به        

نظرم تا مبانی عکاسی را یاد نگیریم،               
نمی توانیم یک عکاس حرفه ای بشویم.         
شاید کسی مبانی را نداند هر عکسی که          
بگیرد برایش جالب باشد اما کسی که           
مبانی و فنون عکاسی را بداند، عیب و            

نقص هایی که در عکس وجود دارد،                
می فهمد. اینکه فقط یک دوربین به            

دست بگیری و ژست عکاسان را داشته          
 باشی، عکاسی نیست.

 

دوست داريد به عنوان عکاس به نجا       
 سفر ننید نه هنوز موفق نشده ايد؟

دوست دارم بیشتر از جاهایی عکس بگیرم 
که دیگران عکس نگرفته اند از طبیعت          
بکر و دست نخورده و مکانی باشد که            
مفهومی را برساند و یک زندگی را نشان          
بدهد، چیدمان خاصی در آن  طبیعت           
باشد و فقط عکس یک منظره نباشد.           
عکس باید مفهومی را به دنبال  داشته           
باشد، عکاسی این نیست که یک عکس را        
در یک لحظه بگیریم و برویم، در عکسها         

 باید مفهوم خاصی نمایان باشد.
دوست دارم از طبیعت آمل عکس بگیرم،        
منظره شمال، جاده محمودآباد طبیعتی       
دست نخورده و بکر است که تا به حال            
چندین بار می خواسته ام برای عکاسی به       

 آن منطقه بروم اما نشده است.
 

نمايشگاه قبلي از چیدمان چنگا        

غذاخور  عکس داش ید چرا چنگا      
 را ان خا  نرديد؟

چیدمان را در عکاسی بیشتر دوست دارم،       
چنگالی که روزمره از آن استفاده                      

می کنیم شاید به نظر خیلی ها سوژه            
جالبی برای عکاسی نباشد، اما می توان با        
چنگال عکسهای مفهومی گرفت، وقتی        

همه عکسها را در نمایشگاه قبلی                      
می دیدند سایه چنگال را با خود چنگال         
اشتباه می گرفتند و می گفتند که  فکر           
نمی کردند عکس چنگال اینقدر مفهوم        

 داشته باشد.
 

در نیف يک عکاس چه چیزهايي         
 پیدا مي شود؟

در کیف عکاس علاوه بر دوربین یک حس        
وجود دارد که اگر آن حس نباشد یک            
عکس خوب گرفته نمی شود. دوربینم          
انگار عضوی از وجودم است و آنقدر برایم         
مهم است که هر جایی می روم آن را با            
خودم می برم، با دوربینم رابطه بر قرار           
 می کنم، رابطه ای تنگاتنگ) با خنده(.

 برگ های نارنجی
برگهای نارنجی رنگی روی دامن زن است، یک چیدمان پائیزی بین درختان و                

طرز لباس پوشیدن و رفتار زن به وجود آمده است، زن چوبی در دستانش دارد                

و برگها را زیرو رو می کند، آشفته است و دنبال چیزی می گردد، مثل من که                  

در عکاسی دنبال سوژه می گردم، سوژه ام را پیدا کرده بودم، طبیعت را در آن         

زن دیدم و باید آن آشفتگی و تغییر فصل)پائیز( را با آن زن نشان می دادم،                 

 زن شعر می خواند، جنب و جوش داشت و دنبال یک هدف بود.....

 اخبار فرهنگی



 

 

 

 کودکان بیش فعال
یکی از تفاوت های بی قراری حرکتی با             
رفتارهای ناهنجار دیگر,وجود دلیل             
ارگانیسمی است.تحقیقات  جدید علم           
پزشکی به این نتیجه رسیده است که              
کودکان بیش فعال ,اختلال خفیف مغزی         
دارند که به طور موثر بررفتار کودک اثر می          
گذارد.ممکن است دلایل زیادی برای این          
پدیده وجود داشته باشد.آسیب های خفیف       
مغزی در اوایل کودکی,اختلالات دوران           
بارداری عفونت های پیش از تولد یا اوایل تولد 
یا عوامل ژنتیکی گاهی به اختلال مغزی منجر 
می شوند.به طوری که مغر کودک مبتلا نمی        
تواند مقاومت کند.احتمالا بیش فعالی او از         

 قبل برنامه ریزی شده است.
بسیاری از پدر و مادران و مربیان از این              
ارتباب چیزی نمی دانند و معتقدندکه کودک 

کند.بنابراین صبر  “ خویشتن داری ”فقط باید   
آنها کم می شود و کودک را سرزنش یا تنبیه    
می کنند.به همین دلیل,در مورد کودکان         
ناآرام,به خصوص تشخیص پزشکی دقیق        
ضروری است .مربیان باید پی ببرند که بیش        
فعالی کودک ناشی از دلایل روانی یا               
ارگانیسمی است.پزشک متخصص اطفال        
توانایی این تشخیص را دارد؛ولی بعد باید           
متناسب با دلیل بی قراری حرکتی               
کودک,مقررات تعلیم و تربیت برای سازگاری      

 در گروه کودکستان اجرا شود.
 

 نودنان چگونه آرام تر مي شود؟
پدر و مادر و مربیان ابتدا باید امکاناتی فراهم         
کنند که کودک ناآرام از برآوردن نیاز حرکتی 
خود,بدون داشتن هدفی خاص لذت ببرد؛ولی 
بعد با توجه به یک هدف خاص,به فعالیت او          
جهت بدهند.این کار برای مثال در مورد هر         
نوع ورزشی موثر واقع می شود.زیرا از این           
راه,فعالیت های کودکانه به مسیری مثبت می 
افتد و کودک همزمان می تواند انرژی خود را 

 رها کند و از آن بهره مند شود.
پدر و مادر و مربیان باید بیش از توان کودک -

توقع نداشته باشند تا او را در فشار روانی قرار          
ندهند,چون این کار به عصبانی شدن و بی          

 قراری کودک منجر می شود.
همچنین سطح برانگیختگی کودک باید        -

حتی الامکان پایین نگه داشته شود؛بنابراین       
کودکان پیش دبستانی نباید بدون کنترل         
بزرگترها اجازه داشته باشند تلویزیون            
ببینند.درعوض,پدر و مادر می توانند چند         
برنامه مخصوص گروه سنی کودک را انتخاب       

 کنند و آنها را با کودکشان تماشا کنند.
مشاجره هایی که در میان گروه های             -

کودکان پیش دبستانی به وجود می آید,باید        
درصورت امکان,هرچه سریع تر حل شود تا        
کودک مجبور نشود که فشار و دلخوری را با          
خود به خانه ببرد و سرانجام به خواب خود           
منتقل کند.محیط آرام و متعادل به کودک         

 امکان می دهد که آرام تر شود.
طبیعی است که شما باید رفتار خود را با            -

کودک تطبیق دهید تا به او در غلبه بربی            
قراری کمک کنید.تلاش شما باید براین باشد       
که با آن کودک خاص و همه ی کودکان            
گروه خود,به آرامی برخورد کنید.خلق وخو در 
محیط کودکستان,در حالت مطلوب,باید        

 متعادل و صبورانه باشد. 

 
  6938 دی ماه  72 چهارشنبه 

86 سال دوم/ شماره   
2 صفحه   

 52/01/53 تاریخ      آگهی فقدان سندمالکیت        الف-م5770 شماره

کرمان که ذیل   5 اصلی واقع در رفسنجان بخش 0507 فرعی 710 رفسنجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ خانه پلاک  23 آقای منوچهر بهرامی نژاد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی 

آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم یک نوبت   051 املاک بنام منوچهر بهرامی نژاد صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستورتبصره یک اصلاحی ماده  517 دفتر  373 صفده 33103 ثبت 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از  هی درروزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگ

 محمد آرمان پور / رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان    سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .

   52/01/52 تاریخ                     آگهی تحدید حدود اختصاصی       الف-م 5772 شماره 

های فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات مفروز خوود  ماننظر به اینکه اداره اوقاف وامور خیریه رفسنجان به تولیت موقوفه حاجیه بی بی صغری استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساخت      

آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تودودیود حودود بصوورت             03 قانون و 03 کرمان را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده  5 اصلی واقع در بخش  0333 فرعی از 022 فرعی از 331 پلاک  

متور   055733/2 اصلی موقوفه حاجیه بی بی صغری به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه رفسنجان ششدانگ باغ به مساحت  0333 فرعی از 022 فرعی مجزی شده از  331 اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود: پلاک 

در مدل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین حقوق ارتفاقی پولواک فووق       52/00/53 صبح روز شنبه  3 کرمان. عملیات تددید حدود ساعت   5 مربع واقع در اراضی همت آباد سفلی رفسنجان بخش     

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثوبوتوی      31 خ تنظیم صورت جلسه تددید حدود به مدت اریاعلام میشود در موعد مقرر در این آگهی در مدل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر وچنانچه بر تددید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند  از ت 

 72/01/69 تاریخ انتشار:چهارشنبه ند. مایتسلیم و رسید دریافت نمایند وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم ن

 محمدآرمان پور / از طرف رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان / معاون ثبت فاطمه ابوالهادی زاده

حتی اگر شما واکسن هم زده باشید و بنا           

جدیت دست های خود را چندین بنار در          

روز بشویید هیچ تضمینی وجود ندارد کنه        

 شما دچار سرماخوردگی یا آنفلوآنزا نشوید.

مصرف داروهایی برای رفع احتقان و درد        

ناشی از این بیماری ها، از اقدامات متداول      

است. با این حال شما می توانید با اجتناب 

محصول غذایی، از وخنامنت         ۸از مصرف   

حال ناشی از ابتلا به اینن بنینمناری هنا              

 پیشگیری کنید:

 

عث التهاب بنندن مننی        شکر:    شکر با

شود. التهاب خود عامل تضعیف گنلنبنول          

های سفید خون است. این گلبول ها برای         

 مبارزه با عفونت ضروری هستند.

 

ع    نربوهیدرا  ها  ساده:       ایننن نننو

کربوهیدرات ها به سرعت قند خون بندن         

را بالا می برند و مانند شکر، همان اثنرات          

التهابی را در بدن دارند. سعی کننیند بنه             

جای کربوهیدرات های ساده مانننند آرد         

سفید، پاستا، برنج سفید و ... نوع پیچینده           

آنها مانند گندم کامل، داننه هنا، بنرننج                

 قهوه ای و ... را به رژیم تان اضافه کنید.

 

عننث      غذاها  چر :     غننذاهننا بننا این 

التهاب و سرکوب سیستم ایمنی بدن منی        

شوند. این غذاها همچنین فراینند هضنم          

کربوهیدرات ها و پروتئین را کند کرده و         

 باعث ناراحتی های گوارشی می شوند.

در بعضی افراد مصرف لبنیات     لبنیا :   

باعث می شود خلط موجود در گلو ضخیم        

تر و غیر قابل تحمل شود. اگر احساس می  

کنید که با مصرف لبنیات خلط بیشنتنری         

تولید می شود از مصرف آن بپرهیزید. امنا         

اگر غیر از این است، لبنیات را که منننبنع      

عالی پروتئین و ویتامین دی است و بنه           

بدن برای مقابله با عفونت کمک می کند،        

  حتما مصرف کنید. 

 

آنجا که     نوشیدني ها  نافئین دار    : از 

در سرماخوردگی مقدار زینادی از آب و           

املاح بدن با تب و آبریزش بینی از دسنت          

می رود، بنابراین نوشیدن نوشیدنی هنای        

مدر نظیر قهوه با دفع بیش از اندازه آب از          

 بدن و ابتلا به کم آبی همراه خواهد شد.

 

معمولا مخاب های بننینننننی،     ادويه ها:    

دهان و حلق افرادی که سرما می خورنند،         

ملتهب می شوند. التهاب نوعی واکنننش          

ایمونولوژیک سیستم اینمنننی بندن بنه            

ویروس متجاوز است. به همنینن دلنینل             

مصرف تمام غذاهای بودار، سنرخ کنرده،         

چرب، تند یا پرادویه می تنوانند بناعنث             

التهاب بیشتر این بافت های ملتنهنب در          

مخاب های بینی، دهان و حنلنق افنراد             

سرماخورده باشد. در این حالت، آسنینب          

پذیری مخناب هنا در بنرابنر وینروس               

سرماخوردگی شدیدتر و وضعیت بنینمنار         

 بدتر می شود.

 اگر مبتلا به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستید، 
ماده غذایی را نخورید! ۶  

دکتر نادعلی مهدی پور       

 کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

   52/01/52 تاریخ                     آگهی تحدید حدود اختصاصی       الف-م 5775 شماره 

های فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات مفروز خوود  ماننظر به اینکه اداره اوقاف وامور خیریه رفسنجان به تولیت موقوفه حاجیه بی بی صغری استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساخت               

آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تددید حدود بصورت اختصاصوی   03 قانون و 03 کرمان را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده  5 اصلی واقع در بخش  0333 فرعی از 23 فرعی از 330 پلاک  

متر مربوع واقوع در        07520 اصلی موقوفه حاجیه بی بی صغری به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه رفسنجان ششدانگ باغ به مساحت  0333 فرعی از 23 فرعی مجزی شده از  330 به شرح ذیل منتشر میشود: پلاک 

در مدل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین حقوق ارتفاقی پلاک فوق اعلام مویوشوود     52/00/55 صبح روز یکشنبه  3 کرمان. عملیات تددید حدود ساعت  5 اراضی همت آباد سفلی رفسنجان بخش  

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسویود   31 جلسه تددید حدود به مدت  ورتدر موعد مقرر در این آگهی در مدل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر وچنانچه بر تددید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند  از تاریخ تنظیم ص            

 72/01/69 تاریخ انتشار:چهارشنبه دریافت نمایند وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم نمایند. 

 محمد آرمان پور / از طرف رئیس ثبت اسنادواملاک رفسنجان / معاون ثبت فاطمه ابوالهادی زاده

   52/01/52 تاریخ                     آگهی تحدید حدود اختصاصی       الف-م 5773 شماره 

های فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات موفوروز      ماننظر به اینکه اداره اوقاف وامور خیریه رفسنجان به تولیت موقوفه حاجیه بی بی صغری استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساخت                      

آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تددید حودود بصوورت      03 قانون و 03 کرمان را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده  5 اصلی واقع در بخش  0333 فرعی از 022 فرعی از 335 خود پلاک  

موتور    052533 اصلی موقوفه حاجیه بی بی صغری به تولیت اداره اوقاف وامور خیریه رفسنجان ششدانگ باغ به مساحت  0333 فرعی از 022 فرعی مجزی شده از  335 اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود: پلاک 

در مدل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین حقوق ارتفاقی پلواک فووق      52/00/53 صبح روز شنبه  01 کرمان. عملیات تددید حدود ساعت   5 مربع واقع در اراضی همت آباد سفلی رفسنجان بخش  

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثوبوتوی      31 خ تنظیم صورت جلسه تددید حدود به مدت اریاعلام میشود در موعد مقرر در این آگهی در مدل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر وچنانچه بر تددید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند  از ت     

 72/01/69 تاریخ انتشار:چهارشنبه ند. مایتسلیم و رسید دریافت نمایند وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم ن
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 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 فاطمه اخالقی یزدی نژاد
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  86سال دوم  شماره 

مصطفی خشی بخشدار مرکزی شهرستان     
رفسنجان روز گذشته در دیدار با شورا و          
دهیاری روستای ابراهیم اباد حاجی اظهار      
داشت :روشنایی ورودی این روستا در          
اولویت اول ما قرار دارد ،با پیگیری که            
نماینده مجلس انجام دادند به شما قول         

 انجام این مهم را می دهیم .
وی بیان داشت :در خصوص اجرای خط         
لوله اب روستای حاجی اباد هم قول             
مساعدت به شما می دهیم از انجائیکه           
بودجه اختصاصی شرکت اب و روستایی        

درصد می باشد هنوز محقق نشده           02
است امیدداریم با پیگیریهای شما در           
 راستای پیشرفت این روستا قدم برداریم .
بخشی با بیان اینکه مشکلات و کارهای          
روستا را بین اعضای خود تقسیم               

افزود :هر کدام اعضا یک موضوع را  نمایید 
پیگیری نمایند و هر هفته جلسه بگذارید        
گزارش کار را ارائه دهید این کار هم باعث         
مشارکت و دلگرمی اعضای شورا می شود        
و تا حدودی بار از دوش رئیس شورا              

 برداشته می شود .
بخشدار مرکزی تصریح کرد :خط تلفن         

ثابت این روستا با پیگیریهای لازم انجام         
 خواهد شد .

وی در خصوص تسهیلات اشتغال روستایی 
گفت : ایین نامه تسهیلات روستایی ابلاغ         
شده است و متقاضیان می توانند با توجه         
به امکانات با مراجعه به سایت کارا ثبت           

نام نمایند.، بسته به موضوع کارشان به          
مراجع ذیربط مراجعه کنند مثلا اگر            
موضوع کاریشان کشاورزی یا صنعت و          
گردشکری باشد به مراجع مربوطه             

 مراجعه کنند . ان 
بخشی ادامه داد :با ثبت نام در سایت کارا         

و ارائه طرحهای خود میتوانند فعالیت          
کنند ،کسانی می توانند تسهیلات بگیرند       
که چک برگشتی و وام معوقه نداشته            

 باشند .
بخشدارمرکزی رفسنجان با اشاره به اینکه      
ما در راستای ارائه تسهیلات هر گونه            

همکاری را خواهیم داشت تاکید کرد :در        
خصوص راه اندازی کارگاه خیاطی             

درصد ارائه می شود با             ۸تسهیلات   
بازپرداخت چند ساله و همچنین در            
خصوص راه اندازی کارگاه قالی بافی هم         
کسانیکه تمایل به همکاری دارند با ارائه         

 امکانات با انها همکاری لازم را داریم .
وی افزود : ستاد مدیریت بحران روستایی        
در این روستا تشکیل می شود تا در              
صورت بروز بحران اقدامات لازم در روستا        
انجام شود تیم امدادی روستا تشکیل می        
شود و یک نفر به عنوان مسئول خانه             
هلال معرفی می شود و با ارائه اموزشهای         
لازم تیمهای امدادی را راه اندازی می           

 کند .
 

بخشدار مرکزی خاطرنشان کرد :مردم این      
میلیونی   70روستا می توانند با اخذ وام         

 0 تمام خانه های خشتی را نوسازی کنند      
 میلیون این وام بلاعوض می باشد .

افزود :با تمام توان در راه خدمت به          وی  
شما روستائیان قدم بر می داریم و این کار      
 جز با همکاری شما مقدور نخواهد شد .

 
 

 “سانچی”

 از امروز دیگر نیست
 

امروز اصلا صبح زمستانی قشنگی نیست،          

امروز اولین روزی است که دیگر همه مطمئن 

بودند “  سانچی” هستند افرادی که در           

 گردند. هیچوقت بر نمی

خانواده امروز هیچ مراسم تشییع و              ۳7 

تدفینی ندارند، اصلا پیکری ندارند که بخواهند 

دنبال آن راه بیفتند و با شیون و فریاد آن را            

 به خاک بسپارند.

مراسم یادبود همه سرنشینان سانچی فقط به       

یک عکس با نوار مشکی در حاشیه آن که با           

شود   چند شمع روی میز قرار گرفته ختم می       

هایی که    و قهرمانان سانچی بین همان آب       

کردند،آرام  ها در دل آن زندگی می روزها و ماه

 گرفتند.

روز قبل همه چیز عادی بود، سانچی مثل  05 

رفت تا    شکافت و می    همیشه موج دریا را می    

بار نفت سبک خود را به مقصد برساند و برای 

 کشورش ارزآوری کند.

کاپیتان، ملوانان و خدمه مشغول کارهای         

کشند این    عادی خود هستند و انتظار می       

 ماموریت هم به پایان برسد.

کند   هایشان را با ذوق نگاه می       احسان شکلات 

و منتظر است سه هفته مثل برق و باد بگذرد      

ها را با      و زودتر به خانه برگردد و شکلات         

شکوفه تقسیم کند، آنقدر دلش پیش خانواده 

آید   است که حتی در ماموریت هم دلش نمی       

 بدون آنها چیزی بخورد.

ساقی و حسین برای آینده برنامه ریزی            

های باقی مانده عمر را        کنند، اینکه سال    می

 چطور کنار هم خوش و خرم زندگی کنند.

سجاد و پوریا از همه کوچکترند و آرزوهای          

بزرگ دارند، با دقت به کارهای کاپیتان و           

کنند تا زودتر همه چیز را یاد         ملوانان نگاه می  

بگیرند و آنها هم بتوانند روزی برای خودشان        

 کاپیتان یک کشتی بزرگ باشند.

مجید کاپیتان کشتی است، حواسش به همه       

جا هست و تمام فکر و ذکرش این است که           

این محموله چند میلیون دلاری ثروت            

داند اگر    کشورش را به مقصد برساند، می        

های او نباشد دولت هم درآمد چندانی          تلاش

داند   برای حقوق دادن به مردم ندارد، می         

ها ایرانی از تلاش او        زندگی مردم و میلیون    

 کند. چرخد، پس مصمم به جلو نگاه می می

آید که هیچکس قبل از       ... ناگهان صدایی می   

داند دقیقا چه     این نشنیده بود، هیچکس نمی    

شده و آتش تا ارتفاع چند متر از چند گوشه          

کشد، فرصت    کشتی و مخازن نفت زبانه می      

 هیچ کاری نیست.

دودهای سمی نفس همه را به شماره انداخته 

است، دمای کشتی خیلی بالا است، هیچ کجا        

برای پناه گرفتن امن نیست، همه به یک            

 کنند. سمت فرار می

سوزد، هیچ    سانچی مثل کوره در آتش می       

شود، هیچکدام از  ارتباطی با کشتی برقرار نمی

سرنشینان کشتی دیده نمی شوند و تیتر اول        

های خبری دنیا این       ها و شبکه    همه سایت 

 ۳7 شود، نفتکش ایرانی دچار حادثه شد،         می

 سرنشین کشتی مفقود هستند.

سوزد،    سانچی همچنان در آتش می           

های سرنشینان کشتی مدام این در و         خانواده

کند، اگر    زنند، چین همکاری نمی     آن در می  

سرنشینان زنده باشند نفسشان خیلی تنگ        

 ها هنوز امید دارند. است، خانواده

ها به    گذرد، تعدادی از خانواده      چند روز می  

چین رفتند تا از نزدیک پیگیری کنند، باز هم 

پردازند، خانواده  ها خیلی به موضوع نمی رسانه

سرنشینان سانچی چند شبانه روز است از          

جلوی شرکت ملی نفت تکان نخوردند و حتی 

 کنند. شب را با یک پتو همانجا سر می

ها مدام    کند، تلفن   چین باز هم همکاری نمی    

خورد و پاسخ همه این است: فعلا           زنگ می 

هیچ خبری نیست، همه در حال تلاش و            

 پیگیری هستند ....

ها  حدود یک هفته گذشته، داد و فغان خانواده

ها هم بالاخره بعد از       بیشتر اثر کرده و رسانه    

 یک هفته موضوع را جدی گرفتند.

ها هنوز امید دارند، بالا و پایین              خانواده

کنند، جانشان با هر یک  کنند، التماس می می

آید، شاید    گذرد به تکان می      ای که می    ثانیه

عزیزشان فقط چند دقیقه دیگر نفس داشته        

باشد، شاید اگر کمک برسد بشود کسی را           

 زنده بیرون آورد.

گویند شاید  امیدها هنوز زنده است، برخی می

سرنشینان در انبار محبوس شده باشند و          

منتظر کمک هستند، این حرف ها امید را دل 

 در خانوادها زنده می کند.

داند سرنشینان سانچی      هنوز هیچکس نمی   

اند و  کجا هستند، قایق نجات را به آب انداخته

ای از اقیانوس سرگردان        اکنون در گوشه   

هستند، درون نفتکش محبوسند و هر ثانیه        

منتظرند کسی در را باز کند و نجاتشان دهند، 

شاید هم در همان روزهای اول از دودهای          

سمی و شدت گرما و انفجار از دست رفته            

 باشند. ....

دی رسیده، تک آوران ارتش به         7۱ یکشنبه  

اند و دنبال راهی هستند که        چین اعزام شده  

ها خیلی امیدوار     وارد کشتی شوند، خانواده    

شدند و منتظرند تک آوران راهی پیدا کنند و 

 به محبوس شدگان دسترسی پیدا کنند.

دیگر طاقت  “ سانچی”ها    در همین لحظه   

متر   055 آورد، ارتفاع آتش به بیش از           نمی

کشد، صدای      رسیده و مدام زبانه می         

انفجارهای پیاپی از گوشه و کنار کشتی بلند         

شود و دود سیاه تمام کشتی را پوشانده            می

 است.

درجه رسیده و همه       855 دمای کشتی به     

 شود. چیز دارد ذوب می

همه جا خبر از این است که کشتی کم کم            

در حال پایین رفتن در عمق اقیانوس است،         

رود، دو سوم      یک سوم سانچی پایین می      

شود و در نهایت همه جا          سانچی غرق می  

 “.نفتکش ایرانی غرق شد”نویسند  می

شود،   در همین لحظه همه امیدها ناامید می       

انگار که از ارتفاع چند صد متری سقوب کرده 

 باشی

 حرف و مکث

 بخشدار رفسنجان خبر داد :

 ارائه تسهیلات ویژه اشتغال به روستاییان


