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  یادداشت مدیرمسئول   

 گاهی نمیشود هک نمیشود هک نمیشود    
خبر سفر رئیس جمهور به استان کرمان و حضوور        
ایشان در رفسنجان از وعده های ملانوری فورموانودار         
سابق رفسنجان بود و همگان انتظار حضور رئویوس       
جمهور را برای افتتاح خانه حاج آقا علی میکشیدند و          
منتقدان میگفتند اگر در ثبت جهانی این بنا با ایون            
تغییرات تردیدی باشد حداقل رئیس جوموهوور بوا            
حضورش بر ثبت ملی آن تایید و  تاکیدی خواهونود         
داشت و قطعا میتواند در معرفی این ظرفیت عظیو           
صنعت گردشگری و کمک به خروج از اقتصاد توک      

 محصولی رفسنجان کارساز باشد. اما
 گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود”

 گاهی بساط عیش خودش جور میشود
 گاهی دگر تهیه بدستور میشود

 گه جور میشود خود آن بی مقدمه
 ”گه با دو صد مقدمه ناجور میشود 

یکشنبه این هفته مجمع نمایندگان استان        
کرمان در قهری مثال زدنی! عدم همراهی         
خود را با رئیس دولت دوازده  مطرح کردند        
و گویی پیش از روحانی خداوند صدایشان را        
شنید و با بارش برف در فرودگاه های تهران         
سفر را به آن اندازه به تاخیر انداخت تا              
استاندار ه  برای لختی پای مشکلات             
نمایندگان ملت بنشیند و گویی فردا قرار          
است آشتی کنان باشد و نمایندگان فردا           

 روحانی را تنها نگذارند...
عدم همراهی نمایندگان بیش از آنکه حرکت    
نمادین برای توجه استاندار به آنان باشد           
نشان از جای خالی نمایندگان مردم در کنار         
رئیس جمهور و وزرا را خواهد داشت که قرار      
بود خالی تر گردد، امیداست آنچنان که            
نشان داده شد دولت از حضور نمایندگان          
ملت در کنار خود بی بهره نباشد و از طرفی           
نمایندگان ه  آنقدر منفعل و سرگرم پر           
کردن آلبوم های خود نباشند که لازم باشد         
برای شنیدن سخنانشان خط و نشان را در          
زمانی بکشند که زمان بهره برداری از تلاشها         

 و پروژه ها در شهرها و مناطقشان است.

 زنگ خطر برای میراث کاروان های هنری

 سهم رفسنجانی ها 
 از  کابینه روحانی؛

 سفردو وزیر  
 به 
 رفسنجان

2صفحه   

1صفحه   

 مهدیه عبداللهی مدیر شرکت صنایع دستی گنجینه نیاکان

هنرمندان امیدشان به 
 کاروانسرای شاه عباسی است

1صفحه   

 امام خمینی )ره(:

 اند  این مردمی که شماها را روی مسند نشانده
 ملاحظه آنها را بکنید، و این جمهوری را تضعیفش نکنید 

4صفحه   

بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در 
باطن ذات شما چیست ، و یک انفجار حاصل 
بشود. از آن روز بترسید که ممکن است 

باز  -خدای نخواسته- “ایام الله”یکی از 
پیدا بشود. و آن روز دیگر قضیه این نیست 

[ است  بهمن. قضیه ]این 22 که برگردیم به 
 خوانند! که فاتحه همه ما را می



 

 

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس         

ایران اعالم کرد: همزمان بسا فس سر        

ریافت محترم جمهوری به افستسان       

پروژه شرکت ملی صنایع      ۳1کرمان،  

م  ایران در فرچشمه، خاتون آبساد      

ای بالغ بر فسه        و فیرجان با فرمایه   

میلیارد تومان افتتاح و به  ۰۲۵هزار و   

 رفد. بهره برداری می

به گزارش روابط عمومی مس سرچشموه،       

احمد مرادعلیزاده با اعالم این خبر گفت:       

در سفر دکتر روحانی ریاسوت موحوتورم           

پروژۀ موعودنوی،       31جمهوری به کرمان،    

صنعتی و عمرانی شرکت مس در اسوتوان    

کرمان با حضور دکتر شریعتمداری وزیور       

 شود. صنعت، معدن و تجارت افتتاح می

ها بیوان داشوت:        وی با تشریح این پروژه    

پروژه راه اندازی کوره فوالش تتوغویویور             

تکنولوژی ذوب مجتمع سورچشوموه از          

 282فرآیند ریورب به فلش( به ظرفیوت         

هزار تن مس آندی در سال بوه هوموراه         

 382چرخ ریخته گری وکوره های آند با       

 242میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و        

میلیارد تومان سرمایه گذاری ریوالوی و          

میلیارد تومان هوزیونوه در          474مجموع  

 شود. سفر رئیس جمهور افتتاح می

وی ادامه داد: کارخانه پاالیشگاه خواتوون         

هزار تن موس   222آباد به ظرفیت ساالنۀ  

میلیون یوورو سورموایوه           341کاتدی با   

میلیارد تومان سرمایوه    24گذاری ارزی و    

مویولویوارد        212گذاری ریالی و مجموع     

تومان در این سفر بوه بوهوره بورداری              

 رسد. می

مرادعلیزاده عنوان کرد: فواز اول و دوم            

موگواواتوی       022نیروگاه سیکل ترکیبی    

میلیون یورو سورموایوه         280سیرجان با   

میلیارد تومان سرمایوه   72گذاری ارزی و    

 232گذاری ریالی و مجموع یک هزار و      

میلیارد تومان نیز با حضور وزیر محوتورم         

 کند. کار می نیرو آغاز به

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران       

با بیان اینکه طراحی، سواخوت و نصو           

سیست  جدید انتقال گاز خروجی کووره        

های کنورتر سرچشمه پروژه دیگری است     

شوود،     که در این سفر بهره برداری موی        

خاطرنشان کرد: برای طراحی، ساخوت و         

مویولویوون یوورو           34نص  این سیست     

مویولویوارد        304سرمایه گذاری ارزی و     

تومان سرمایه گذاری ریالی و موجومووعوا      

 میلیارد تومان صورت گرفته است. 212

مرادعلیزاده از افتتاح رسمی بوانود دوم          

شهربابک خبر داد و        –محور سرچشمه   

بیان کرد: برای احداث باند دوم این مسیر       

 82کیلومتر در موجومووع            82به طول   

میلیارد تومان هزینه شده است. پیش از         

این باند دوم جادۀ رفسنجان به سرچشمه       

 312کیلومتر و بواهوزیونوۀ          20یه طول  

میلیارد تومان تووسوط شورکوت موس             

 اندازی شده بود. راه

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران       

تصریح کرد: پروژه احداث انبار کنسانتوره        

هزار تون   22جدید خاتون آباد به ظرفیت    

کنسانتره مس و پروژه احداث کوارخوانوه         

آبگیری و بشکه پرکنی موولویوبودن بوه            

تن کنسانتوره   2722ظرفیت خشک کنی    

های آموادۀ      مولیبدن در ماه از دیگر طرح     

برداری مس در استان کرمان اسوت.          بهره

میولویوارد     74برای این دو پروژه مجموعاً     

 گذاری شده است. تومان سرمایه

وی پروژه نص  و راه انودازی مواشویون          

 (CSM)کاتدشویی پاالیشگاه سرچشمه    

های آمادۀ بهره برداری بر       را از دیگر طرح   

شمرد و گفت: برای اجرای این پروژه  در     

میلیارد تومان هزینه شوده        322مجموع  

 است.

مرادعلیزاده ابراز داشت: پروژه ارتوقواو و         

افزایش ظرفیت پذیرش و انبارش آهوک        

 33تن با هزیونوه         3202پخته به میزان    

میلیارد تومان و کارخوانوه موواد نواریوه             

تون     32222سرچشمه به ظرفیت تولید     

میلیارد تومان نیز در  32اموالیت با هزینه 

 شوند. سفر رئیس جمهور بهره برداری می

 322توسعه کارخانه اسید سرچشمه از        

هایی  هزار تن دیگر پروژه   122هزار تن به    

بود که مرادعلیزاده به آن اشواره کورد و          

میلیون یورو سرمایه     1گفت: این پروژه با      

میلیارد تومان سرمایوه   08گذاری ارزی و    

میلیارد تومان    72گذاری ریالی و مجموع     

 کند. مراحل نهایی خود را طی می

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران       

میمند 312/422با اشاره به احداث پست  

شهربابک، خاطرنشان کرد: در این پروژه  -

که در این سفر بهره برداری از آن رسومواً        

میلیون یورو سورموایوه        30شود،    آغاز می 

میلیارد تومان سرموایوه       0گذاری ارزی و    

میولویوارد      72گذاری ریالی و در مجموع      

 تومان هزینه صورت گرفته است.

مرادعلیزاده همچنویون پوروژه احوداث           

های نه گانه تغذیه کننوده فولوش،            پست

کارخانجات اسید و اکسیژن و مولویوبودن     

همراه با مرکز توزیع را از دیگر پروژه های      

قابل بهره برداری دانست و اضافوه کورد:          

 48برای اجرای این پروژه در موجومووع           

 میلیارد تومان هزینه شده است.

 

 سهم رفسنجانی ها 
 از  کابینه روحانی

 سفر دو وزیر به رفسنجان

به گزارش شوایووردنویووز ، در سوفور                

جمهور به استان کرموان دو وزیور            رئیس

صنعت، معدن و تجارت و وزیور جوهواد            

کونونود.      کشاورزی به رفسن جان سفر می     

بهمن ماه وزیر صنعت،  32پنج شنبه عصر   

هوای     معدن و تجارت برای افتتاح طورح       

مجتمع مس سرچشمه به شهر سرچشموه      

می رود. همچنین وزیر جهواد کشواورزی          

ظهر پنج شنبه برای افتتاح دو طورح در           

 کند. رفسنجان حضور پیدا می

های کمیوتوه      ای از طرح    طرح آبیاری قطره  

امداد امام خمینی و کشوتوارگواه مور              

صنعتی در شرکت تعاونی مورغوداران در         

انوار بوه دسوت وزیور             -جاده رفسنجان 

 رسند. برداری می کشاورزی به بهره

مدیر حراست مسجد مقدس جمکران گفت:      

ای دارد و     امروز مسجد جمکران جایگاه ویژه    

به مرکز جهانی بدل شده و پایگاه مهدویوت         

میلیون نوفور زائور         22 است ساالنه بیش از     

ایرانی و غیرایرانی دارد.وی بیان کورد: ایون            

مکانی که محل شیفتگان و ارادتومونودان           

فراوانی است دشمنانی ه  دارد، دشمنانی که 

به نام دین با دین و  شیعه مخالف هستند و            

به طریق اولی با جمهوری اسالمی مخالفوت        

 کنند.  می

به گزارش شایورد ابوالقاس  شربتی شاموگواه      

یکشنبه در اولین گوردهوموایوی خوادموان            

افتخاری استان کرمان در مسجد جمکران که 

با حضور جمعی از مسئوالن تولیت آسوتوان         

مقدس مسجد جمکران ق  در تاالر علقوموه         

شهر رفسنجان برگزار شد اظهار کرد: ما باید         

قدر این امنیت را بدانی  شهدای بسویواری          

  برای این امنیت جان خود را فدا کردند. آل          

سعود، آمریکا، رژی  صهیونیستی و... از امنیت 

ایران ناراحت هستند و برای همین تالش و         

کنند که این امنیت را از ما بگیرند  توطئه می 

اما با راهنمایی های رهبری، تالش نیروهای       

دخیل در امنیتت ارتش، سواواه، بسویوج،             

نیروهای انتظامی( و مردم همیشه در صحنه        

 دشمن این آرزوی خود را به گور خواهد برد.

شربتی ادامه داد: به نام دین و اسالم سوعوی            

هوا و       دارند مسلمانان را از بین ببرند وهابی      

ها از مخالفان سرسخت زیارتوی موا         تفکیری

کشند و عولویوه            هایی می     هستند و نقشه  

هایی می کنند در      کشورهای مسلمان توطئه  

های آنها برمال موی      بسیاری از مواقع توطئه   

ها را در سوریوه و         شود و نمونه این دشمنی      

عراق دیدی .وی با اشاره به اینکوه دشومون            

نسبت به اماکن زیارتی و مقدس ما  کویونوه       

دارد، تصریح کرد: اینها جنایات بیشماری را         

دانشوجووی    3722 مرتک  شدند و در عراق      

شیعه را سر بریدند و بسیاری زن و کودک را        

آتش زدند و به خاک و خوون کشوانودنود              

متاسفانه همه این جنایتها را به نام دیون و        

اسالم انجام دادند و نیروهای موقواوموت و            

مدافعان حرم، حیدریون، حزب اهلل لبنان و ... 

دست به دست ه  دادند سرزمین عوراق و          

سوریه را از دست اینها آزاد کردند . وی افزود: 

آنها تالش دارند در افغانستان حضور پویودا          

کنند و بنا دارند با بکار گیری افغانی ها عموما 

در آسیای میانه ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند 

و اینها ایران را بالد کفر می دانند و با شیعوه            

خصومت دارند و ناراحت از امنویوت ایوران           

هستند برای اینکه کشورهای منطقه نواامون        

هستند و ایران امن است برای همین توالش      

 در ایجاد توطئه دارند.

 در اولین گردهمایی خادمان افتخاری استان کرمان در مسجد جمکران  مطرح شد:

دشمن نسبت به اماکن زیارتی و  
 مقدس ما  کینه دارد 
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 اخبار و حوادث

مدیر کل غله و خوودمووات         شایوردنیوز؛

بازرگانی استان کرموان گوفوت: در حووزه              

کارخانه داری  که از       7 بروزرسانی تولید آرد      

کارخانه در راستای کیفی سوازی     2 این تعداد   

تولید آرد خط های تولید ی قدیمی بروز شده 

و درجه یک هستند یک کارخانه ت صواحو             

الزمان( ه  در کرمان فرسوده و عمری بواالی       

سال دارد که قرار است با احداث کارخانه          02 

جدید در شهرک خضرا این کارخانه به انوجوا          

بهمن ماه سال آینده بوه     22 انتقال یابد و در    

 بهره برداری برسد.

مجید نژادبیگلری روز سه شنبه در جولوسوه           

های شهرستان رفسنجان       بندی نانوایی     درجه

در محل فرمانداری اظهار کرد: در راسوتوای           

 4 طرح جامع نان سال  که از مزرعه تا سفره از 

هدف شامول     0 سال پیش در حال اجرا است       

الف( بهینه سازی کاشت، داشت و بورداشوت.          

ب( استانداردسازی ناوگان حمل و نقول، ج(         

تجهیز مکانهای ذخیره سازی و سویولووهوای          

گندم، د( بهینه سازی کارخانجات آردسازی و       

ه( نانوایی ها را دنبال می کند تا نانی سال  و با 

 کیفیت را به دست مردم برسانی .

وی افزود: در گام اول بهینه سازی کواشوت،            

داشت و برداشت که متولی آن جهاد کشارزی 

شمال و جنوب استان کرمان است  در سوال          

طرح  جامع نان سالو  از        ” قبل از اجرای      42 

هوزارتون گونودم         28 حدود  “  مزرعه تا سفره  

برداشت شد که این میزان در سال جاری بوه          

تن رسیده و بوا رشودی          022 هزار و     238 

برابر تولید گندم قبل از اجرای ایون          4 معادل  

 طرح روبرو هستی .

و    40 ،   44 ،   41 وی ادامه داد: در سالهوای      

امسال تولید گندم از مزارع استان به ترتویو          

هزار تن   224 هزار تن،       304 هزار تن ،      340 

تن بوده است که رشود     022 هزار و     238 و    

 داشته ای .

نزادبیگلری بیان کرد: در زمینه برداشت گندم        

نیز در بحث آبیاری و کاهش و مبازره با آفات          

سال گذشته برنامه هایی  4 و علفهای هرز طی 

کمباین بورداشوت      382 اجرا شده به طوریکه     

سال داشتی  که در    12 گندم با عمری باالی     

کمباین با متد روز  122 حال حاضر با بیش از  

با عمر زیر یکسال برداشت گندم انجوام موی         

 شود که به گندم آسیبی وارد نمی شود.

وی با اشاره به اینکه  در زمینوه اسوتوانودارد         

سازی ناوگان حمل و نقل ه  ارتقاو صوورت          

گرفته است گفت:  برای استاندارد سازی محل 

ذخیره ها و سیلوهای گندم نیز دو سیلو یکی         

هوزار    02 سال گذشته در سیرجان با ظرفیت       

سال پیش در ارزوئویوه بوا             4 تن و دیگری    

هزار تن ذخیره گندم افوتوتواح          322 ظرفیت  

 شده است.

نژادبیگلری عنوان کرد: در کنار این سیلووهوا          

سیلوهای ذخیره گندم در جیرفت و  مواهوان        

سال داشتند و تموام       42 ه  که عمری باالی     

خط های انتقال گندم انها فرسوده شده بوود        

 بازسازی شده اند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان 

سال پیش ما در استان دو کارخانه         30 گفت:   

تولید آرد داشتی  که گندم را از اسوتوانوهوای          

هرمزگان، یزد، فارس و زاهودان بوه ایون              

کارخانجات می آوردی  که خوشبختانوه هو         

تولید گندم افزایش یافته و خودکفا شدی  ه         

تعداد کارخانجات تولید آرد افزایش یوافوتوه          

 است.

بیگلری افزود:در مورد ارتقاو سطح کوموی و           

کیفی ، متحدالشکل شدن لباس، کفش، رنگ       

درب نانوایی های دولتی و آزادپز در اسوتوان          

کرمان طی این چهارسال فعالیتهای خووبوی        

 انجام شده است.

نژادبیگلری خاطرنشان کرد: همچنین درایون       

راستا حذف جوش شیرین، حذف افوزودنوی         

های غیرمجاز و نظارت های بهداشتی از سوی 

اداره دارو و غذا را داری  که با طی این مراحل           

درجه بندی نانوایی ها در سه درجه طوالیوی،       

نقره ای و برنز انجام و این رتبه ها به انها اعطا            

می شود و این پایش رتبه ها و درجه بندیهوا           

 هر شش ماه یکبار انجام می شود.

بهمن امسال درجوه بونودی      22 وی افزود: تا     

نانوایی ها در کل شهرستانهای استان انوجوام         

 می شود.

 مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:
 

میلیارد تومان از  0033افتتاح بیش از 
های شرکت ملی صنایع مس ایران  پروژه

 در سفر رئیس جمهور به استان کرمان

 طرح جامع نان سالم از مزرعه تا سفره



 

 

در جلسه معارفه مودیور جودیود موس              

سرچشمه، مهندس حسنی مطال  در خور    

 توجهی را بیان کرد،

 

اولا که ایشان گفته است موضوع دود مس،  

حاد نیست و ابر بزرگ، بخوار آب اسوت،            

ولی بیان نکرده اند که در فرایند ذوب بوه          

روش فلش کنسانتره ورودی با استفاده از        

درایرهای سیست ، قبل از ورود بوه کووره          

فلش کاملا خشک شده و رطوبتی در حود         

دو ده  درصد دارد که وارد کوره فلش می 

شود و پس از ذوب، گازها و غبارات حاصله 

وارد سیست  غبارگیر می شود و از آنوجوا           

دود و باقیموانوده غوبوارات وارد ورودی            

 دودکش می شود.

حال سوال این است که کجای این فرایند        

تولید آب دارد که ابری به آن وسعوت بور            

 فراز منطقه تشکیل شده است؟؟؟؟

 

دوما، ایشان دودکش شرکت موس را بوا           

فرایند تولید کاشی در یک شرکت کوچک       

 مقایسه کرده اند !!

احتمالا ایشان یا باید دوره تخصصی موس         

را دوباره کامل بگذرانند یوا ایونوکوه در              

بازدیدی مجموعه تولید کاشی را از نزدیک   

ببینند و روش کار را بشناسند و به موردم          

ه  توضیح بدهند که چورا موجومووعوه             

کارخانجات مس سرچشمه را با یک خوط        

 تولید کاشی مقایسه کرده اند؟؟

ضمنا از مدیر متخصصی چوون جونواب           

حسنی که سالها در این مجموعوه فوعوال          

هستند بعید است که گاز و غبار خروجوی         

کوره فلش را که تازه چند ماه است که راه          

افتاده با سی و پنج سال گذشتوه ریوورب           

مقایسه کنند!!! در حالیکه به گفته رئیوس           

درصود    12پژوهش امور تحقیق و توسعه،      

باشود   می so2گاز خروجی کوره فلش گاز  

که این امر در ریورب وجود نداشوتوه کوه         

جناب نژاد غلامعلی در مجله عصور موس          

این گاز خروجی را مناس  برای کارخوانوه         

 اسید سولفوریک دانسته است .

وی به جلسه خودشان با مدیر کل محیوط         

زیست و دادگستری اشاره کرده است ولی       

بابت نگرانی های جناب جزینی زاده که با        

رسانه های استان در میان گذاشته انود و          

را سی برابر حود موجواز           so2مقدار گاز   

دانسته ، اشاره ای نکرده و خروجی جلسه        

را به طور شفاف بیان نکرده اند. از اینوکوه            

کسی برای شهر دلسوزی کند دلخور شده       

و به جای اینکه به اصل موضوع و پویودا             

کردن راهکارهای مناس  بواوردازنود بوه          

اند و چنویون       تحقیر و توهین متوسل شده    

برخوردی زشت و زننده از سووی مودیور           

ارشد چنین مجموعه بزرگی بعید است که       

صحبت های دلسوزانه، منطقی و صحویوح        

بازگو شده از زبان مردم نوجویو  و کو               

 مطالبه گر رفسنجان را حرف مفت بخواند!!

باید به این نکته ه  اشاره کن  کوه ایون             

موضوع با جان مردم سر و کوار دارد بوا              

محیط زیست یعنی جایی کوه انسوان و            

نبات و جماد در آن سهی  هستند و بسیار         

مه  است . هرچند در چش  عزیزان کو            

اهمیت تر از منافع موادی خوودشوان و             

سهامداران بزرگ به نظر آید . اموا اموری            

بسیار مه  و حاد است که با جان و زندگی 

 مردممان سر و کار دارد.

ما از ابتدا با دلائل علمی، روشونوگوری و            

ایو  و اگور از            اطلاع رسانی شروع کرده   

مدیران مجتمع مس سرچشمه پاسخی در      

خور شأن مردم رفسنجان دریافت نکنویو         

به استانداری و بعد از آن به موجولوس و             

دولت متوسل خواهی  شد و در نهایت پای    

المللی زیست محیوطوی و         سازمانهای بین 

حقوق بشری را به این موضوع باز خواهی         

 کرد.
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باید به صراحت گفت مسئولین در رفسنجان       
مسیر واقعی را گ  کرده اند و بیشتر به مسائل 
حاشیه ای می پردازند تا اینکه به اصل موضوع 
توجه شود و به قولی صورت مسئله را پواک           
می کند، وقتی مسئولان در رفسنجان نسبت        
به موضوع به این مهمی، آلودگی موجوتوموع            
مس واکنش خردمندانه و دلسوزانه ای نشان       
ندهند، مهندس حسنی که با اظهاراتش بارها       
مدیران در رفسنجان را مطالبه گر نمی داند به 
یکباره تغییر موضع می دهد و دود خروجی از 
دودکشهای مس را بخار آب معرفی می کند و 
در جلسه معارفه مدیر جدید مس سرچشموه     
دود آلاینده و سمی کارخانجات مس را با دود   
یک کارخانه کاشی مقایسه می کند و موی           

این ابر بزرگی را که می بینید فیل  و          ” گوید:   
عکس می گیرند این ابر اسوت کوه بوالوای              
کارخانه الماس کویر ه  هست بخار آب است   

دارد، قدیو ،   so2یک درصد یا دو درصد آن       
راه “ت  سال ه  وجود داشته داشته اسوت.         10 

آرمان کرمان، برای اولین بار صحبتهای غیور        
کارشناسانه مهندس حسنی را در جولوسوه          

معارفه مدیر جدید مس منتشر کرد اما بعد از      
چند روز این خبر را از روی سایتش حوذف           
کرد اما متاسفانه در رفسنجوان ایون خوبور          

 همچنان تیتر است(.
آلودگی مجتمع مس سرچشمه چه مسئولین      
در رفسنجان بخواهند و یا نخواهنود، وجوود          
دارد. این آلودگی مربوط به همین چند هفته         
اخیر نیست این آلودگی سالیان سال است که 
تهدیدی بزرگ برای آلودگی هوا، توخوریو           
محیط زیست و از همه مهمتر سلامتی موردم     
رفسنجان است که با ساخت کووره فولوش            
درصد آلایندگی آن افزایش پیدا کرده و بوه       

 چند برابر حد مجاز رسیده است. 
اما مسئولین در رفسنجان اع  از فرموانودار،          

امام جمعه، نماینده و .....بیشتر تمایل دارنود              
موضوع آلودگی در لفافه بماند و هموواره بوه           
اشتغال زایی، اخذ عوارض و مالیات از مجتمع 
مس اشاره می کنند تا اینکه بوه مووضووع             
مهمتری همچون بیماریهایی که از ایون دود      
سمی ایجاد می شود اشاره شود، دودی کوه          
سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده 

 است.
باید این نکته را در نظر گرفت اگر مجتوموع            

مس اشتغال زایی دارد این مسئله اصلا ربطی        
به خطراتی که دود مس دارد و تواثویورات             
خطرناکی که بر سلامت مردم موی گوذارد،           
ندارد و نباید مسائل را با ه  قواطوی کورد.              
سلامت مسئله ای است که بایود در کونوار             
اشتغال زایی و حتی بیشتر به آن اهمیت داد،         
مگر ما نباید در کارگاه و یا کارخانه اول یوک           
محیط سال  و بهداشتی برای کارگرها  فراه         

کنی ، آیا کارگری که در مجتمع مس کار می 
کند فقط به این بهانه که بیکار نیست و شغلی 
دارد، دیگر سلامتی اش مه  نیست، در یوک         
نگاه همین کارگر زحمت کش که باید همین        
پول را خرج درمان انواع بیماریها کند!!  حوال    
سلامت دیگر شهروندان و تخری  موحویوط          

 زیست جای خود دارد. 
هیچ کس نمی خواهد کارخوانوجوات موس           
تعطیل شوند، بلکه حرف مردم رفسنجوان و         
کارشناسان حوزه محیط زیست این است که       
باید برای کاهش آلایندگی به طوور جودی           
راهکارها و برنامه هایی از طرف مدیران موس         
اندیشیده و اجرایی شود، راه اندازی و افتتواح         
کارخانه اسید هر چه سریعتر در دستور کوار        
قرار گیرد و تا ساخت این کارخانه، با وجوود           
وارونگی هوا در این فصل از سال، تا حودودی     
تولید مس در کوره فلش کاهش پیدا کند و یا 
فیلترهایی قوی برای کاهش آلایونودگوی در          

 دودکشها نص  شود. 
بارها گفته شده است که مسئولین رفسنجان       
باید از روستاههای سرچشمه بازدید کنند و        

اثرات مخرب دود دودکشها را در این روستاها   
ببیند، روستاهایی که نهرهایشان ک  آب یوا         
خشک شده اند، درختان میوه روز به روز بوه          
تنه ای خشک تبدبل می شوند و گوسفنودان     
که تلف می شوند، که جدای از سلامت مردم،     
تاثیرات مخرب این دود فراتر رفته اسوت و           
تهدیدی جدی برای خشک شدن درخوتوان        
بزرگترین جنگل مصنوعی پسته در جهان می 
باشد، یا مختصری اطلاعوات پوزشوکوی در            

بر سلامت   SO2خصوص اثرات زیان آور گاز      
انسانها کس  کنند تا باورشان شود که خطور        
جدی است، البته باید در اینجا محض اطلواع         

در  SO2مدیران در رفسنجان گفوت، گواز          
موج  ایجاد واکنوش     ppm  2/2 غلظت ک    

 3 هایی در مغز می شود. غلظت کموتور از              
ppm    دقیقه موج  افوزایوش        32 در مدت

شود  ضربان قل  و سرعت حرکات تنفسی می 
برسد ظرفیت تنفسی را  ppm 3 و اگر غلظت 

کاهش داده، گلو و مجاری تنفسوی خشوک          
 شود. می

، ممکن است فشردگی  SO2در سطوح بالای    
خس و کوتاهی تنفس برای       قفسه سینه خس  

کسانی که آس  ه  دارند اتوفواق بویوفوتود.              
تماسهای بلند مدت با دی اکسید گوگرد می        

های تنفسی را مووجو  شوود،           تواند بیماری   
های دفاعی ریه را کواهوش داده و             مکانیس 

بیماریهای قلبی را تشدید نماید، علوت بوالوا           
بردن ریسک بیماریهای قلبی، ریوی و نویوز          
سرطان ریه باعث افزایش مرگ و میر شوده          

 است.

 فاطمه مالیی

 یادداشت دکتر مجتبی قائمی در پی سخنان اخیر مهندس حسنی

 یا گاز  بخار 

 

 مطالبه یک روزنامه نگار

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست...
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 ضرورت پایبندی همه به قانون
من همیشه میل دارم که همه طبقاتی کوه         

ها حاضر    هستند، همه کسانی که در صحنه     
هستند همه با ه  بنشینند اصلاح کونونود          

ور بخواهد    مسائل را. هی ننشینند آن از آن       
ور بخواهد که او       او را از بین ببرد، او از آن       

را از بین ببرد؛ و مسئله را بوه بون بسوت          
برسانند و مملکت را به بن بست. شما بوه            

کنید. مملکت     بن بست رسیدید! اشتباه می     
رسود. هومویون         اسلام که به بن بست نمی     

مردم، همین پیرزنها و پیرمردها و جوانها و    
آورنود     ها، از این بن بستها بیرون موی         بچه

این مملکت را. شماها به بن بست رسیدید، 
گویید خوب، چه بکنی ؛ بگذارید اسلوام         می

نباشد تا ما باشی ! بگذارید ایران نوبواشود،           
اید تا پای اینکه ایران نباشود!         شما ایستاده 

دست بردارید از فضولیها! برای خودا کوار           
بکنید. برای خدا آرامش بگیرید. برای خدا         
دعوت به آرامش بکنید. برای خدا توی سر         

 -گویند آقایان      ه  نزنید. این قدر هی می      
چند روز پیش از این آقای حجتوی آموده           

خوواهویو  یوک          که ما موی     -بودند اینجا   
 «وحدت»جمعیتی درست کنی . جمعیت 

شوود. شوموا          و کذا. گفت  آقا این نوموی         
بینید که اگر درست کنیود چونود توا              می

جمعیت ه ، جمعیت فرض کنید که چوه         
شود با ایون حورفوهوا درسوت             درست می 

شود؛ نه    شود، نه با مصاحبه درست می       نمی
با چی. بله، خصوصی بنشینید با هو  چوه       

 بکنید.
 

بترسید از اینکه یک وقت یک انوفوجواری           
حاصل بشود و همه ما را به باد فنا بودهود.      
از این بترسید شما! مغرور نشوید به اینکوه         
من آن هست  که فلان کار، چیز بود، رست         

 بود در کذا! مغرور نشوید. (2ت یلی
خواهند. اگر پایتان را  این مردم اسلام را می 

ای که اینجا  از اسلام کنار بگذارید این طلبه   
نشسته با کمال قوا با شوموا موخوالوفوت               

کند. همه ملت اسلام هو  اسولوام را                می
 خواهند. می

من اول سال به آقایان عرض کردم که این         
سال خوب است سال اجرای قانون بواشود.        
باید حدود معلوم بشوود. آقوای رئویوس              
جمهور حدودش در قانون اسواسوی چوه           

ور بگذارد مون بوا او            هست، یک قدم آن   
کن . اگر همه مردم ه  موافق         مخالفت می 

کن . آقای نخسوت       باشند، من مخالفت می   
وزیر حدودش چه قدر است، از آن حودود     
نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او           

کن . مجلس حدودش چوه       ه  مخالفت می  
قدر است، روی حدود خودش عمل کونود.         

شورای نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه    
قضاییه حدودش چی است؛ قوه اجورائویوه.     

شود از شوموا       قانون معین شده است. نمی     
پذیرفت که ما قانون را قبول نداری . غلوط          

کنی قانون را قبول نداری! قانوون تورا             می
قبول ندارد. نباید از مردم پوذیورفوت، از             
کسی پذیرفت، که ما شورای نگوهوبوان را        

 توانی قبول نداشته باشی. قبول نداری . نمی  
مردم رأی دادند به اینها، موردم شوانوزده           
میلیون تقریبًا یا یک قدری بیوشوتور رأی           
دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون        
اساسی رأی دادند منتظرند کوه قوانوون            
اساسی اجرا بشود؛ نه هرکس از هور جوا            

شود بگوویود مون شوورای            صبح بلند می  
نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را        
قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من        
رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را         
قبول ندارم. نه! همه باید مقیود بوه ایون               
باشید که قانون را باذیرید، ولو بورخولواف          
رأی شما باشد. باید باذیرید، برای اینوکوه          
میزان اکثریت است؛ و تشخیو  شوورای         
نگهبان که این مخالف قانون نویوسوت و            
مخالف اسلام ه  نیست، میزان است کوه         
همه ما باید باذیری . من ه  ممکن اسوت          
با بسیاری از چیزها، من که یوک طولوبوه            

 هست ، مخالف باش .
[ خوب، موا        لکن وقتی قانون شد ]تصوی      

پذیری . بعد از اینکه یوک چویوزی           ه  می 
قانونی شد دیگر نوق زدن در آن، اگور               
بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فوی         
الارض است؛ و باید با او دادگاههوا عومول            
مفسد فی الارض بکنند. و اگور نوه، رأی           

دهد آرام. با رأی آرام هیچ کس مخالف           می
گویید که نخیور، ایونوکوه           نیست. شما می   

گفتند اینها اشتباه کردند؛ ولی ما در مقوام         
عمل قبول داری . رأیمان این اسوت کوه            

جوری نیست؛ اما در عومول مولوتوزم             این
 هستی .  

این هیچ مانعی ندارد. البته مسوائول اگور            
مسائل اسلامی باشد، اگور در رأی هو              
مخالف باشید، باید تو سرتان زد! اموا اگور            
یک مسائل سیاسی هست، مسائل ]دیگور[        

انود،     گویید اینها اشتباه کورده       هست، می 
بسیار خوب، ممکن است یک مویولویوون           
جمعیت ه  اشتباه بکنند؛ ایون اشوکوال           
ندارد؛ اما در عین حالی که اعتقادتان ایون         

اند، در عویون         است که اینها اشتباه کرده    
حال باید باذیرید. چاره ندارید. شموا هو          
که وکیل شدید فرض کنید از تهران یا از          

گویونود     جای دیگر، خوب، عده کثیری می     
که این لیاقت نداشته است! ایون نوبوایود،         
خوب نبود بشود، اما حالا که اکثریت شود،         

اند. این مردم بیچاره همه چیوز را            پذیرفته
قبول دارند؛ این من و شما هستی  که هور          
جا بر خلاف مصلحت ما باشود اسواس را            

گویی  قبول نداری . هر جوا هورکوس              می
برخلاف من است این اصلاً مسلوموان هو         
نیست و هر که بر وفق من است، اگر شمر          
ه  باشد این ابوذر است! این یک مطلوبوی        
است که در باطن ذات هورکوس هسوت.            
اصلاح کنید خودتان را. در باطن ذات همه         
هست که آن که با من خوب است خووب           
است؛ و آن که با من بد است بد. نه آنوکوه           
به حس  حک  خدا خوب است و به حس     
واقع خوب است، نخیر، آنی که با من خوب 
است آن میزان است. آن قانون میزان است  
که برای من باشد؛ و آن مجلوس مویوزان            
است که برای من باشد؛ و آن ارتش میزان         
است که برای من باشد! آن که برای مون            
نباشد آن فاسد است! این یک چیزی است         
که در قل  همه است، اختصاص به یکی و         
دو تا ندارد. هر کسی هر چیزی را بورای             

خواهد همه مردم هر چیزی را         خودش می 
خواهند، الّا آنهایوی کوه      برای خودشان می  

بالاتر از این طبقات هستند. البته هورکوس        
طور است. اما در مقام تدبیر امور یوک             این

مملکت و در مقام اداره یک مملکت، بایود         
همه شماها و همه کسانی که دست انودر          
کار هستند و همه ملت باذیرند آن چیزی        
را که، قانون اساسی پذیرفته است. باذیرند        

دهد  آن چیزی را که مجلس به آن رأی می    
و شورای نگهبان آن را موافوق قوانوون و             

 داند. موافق شرع می
خواهید که از      باید باذیرند اینها را. اگر می      

صحنه بیرونتان نکنند، باذیرید قانوون را.        
نگویید هی قانون، و خودتان خلاف قوانوون    

تان روی مورز   بکنید! باذیرید قانون را. همه   
قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون         

آیود.     عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی     
کوه یوک کسوی          همه اختلافات این است  

اینجا فرشش را انداخته، یکی ه  ایونوجوا          
فرشش را؛ اگر این روی فورش خوودش            
بنشیند و آن هو  روی فورش خوودش             
بنشیند دعوا ندارد. اما اگر این پوایوش را            
دراز کرد روی فرش او، او پایش را کونوار            

خواهد پایوش را دراز         زند. و او ه  می       می
 شود.  کند اینجا؛ دعوا اینجا پیدا می

 
 

 هوای نفس، منشأ تمام دعواها
دعواهای ما دعوایی نیست که بورای خودا       
باشد. این را همه از گوشتان بیرون کنیود!          

تان همه ما، از گوشمان بیرون کنویو            همه
که دعوای ما برای خدا اسوت، موا بورای             

کنی . خیر! مسوئولوه       مصالح اسلام دعوا می   
شوود بوازی       این حرفها نیست. من را نمی      

داد! دعوای خود من و شما و همه کسانوی           
کنند همه برای خودشان است.  که دعوا می  

گویند پیش بده برای موا! هوموه             همه می 
خواهند تمام این قدرت چی چی. آخور           می

فهم  چه قدرتوی الو ن در کوار              من نمی 
هست! خوب، محمدرضا اگر دنوبوال ایون           

رفت مطلبی بود، برای ایونوکوه           مسائل می 
 -قدرت شیطانوی بوود          -یک قدرتی بود    

کسی حق نداشت یک کلمه بگوویود؛ اموا           
گوویود    آید و می امروز که بقال سرمحله می 

که برادر نخست وزیر اینجا این کار درست        
نیست، برادر رئیس جمهور این کار درست       
نیست، این دیگر قدرتوی نویوسوت. یوک              
برادری است، یک دسته بورادرنود، یوک           

شان شانسشان آورده اسوت آنوجوا            دسته
اند؛ یک دسته بیچاره ه  برای اینها        نشسته

زنند! قدرت نیست که موا حوالوا            سینه می 
برای یک قدرتی بیایی . اینها تلوبویوسوات           
ابلیس است که بر ما غلبه کرده اسوت. و             
این تلبیسات ابلیسی را چنانچه مساموحوه        

فورسوتود! در          کنید، شما را به جهن  موی   
کشود. در        همین دنیا ه  به تباهوی موی        

همین دنیا ایستاده است ایون تولوبویوس            
نفسانی و این شیطان نفس ایستاده اسوت     
تا آنجایی که همه چیز دنیا را به باد فونوا             
بدهد. هیتلر حاضر بود تمام بشر از بویون            
برود، و خودش در آن قدرت همان آلموان         
باقی باشد. آن نژاد بالاتر و این چیزی کوه          
در مغز هیتلر بود در مغز همه شما هسوت!        

اید. در مغز همه ایون          خودتان غفلت کرده  
[!     مطل  هست که همه بروند و من ]باش         

تا نروید سرا  اینکه یک انصافوی در کوار        
باشد، یک توجهی به خدا در کار باشد. یک 
حسابی در کار باشود، کوه خوودتوان از              
خودتان حساب بکشید کوه مون اموروز            

   خواه  خواه  چه بکن ، می می
 

همه مملکت ایران را به ه  بوزنو  بورای             
اینکه من باش  و هیچ کس نباشد نه، همه         
باشید، و همه ه  حفظ کنید مملکوت را.          
همه باشید، و همه روی قانون عمل بکنید        
قانون اساسی را باز کنید، و هرکس مرز و          

حد خودش را تعیین کند. به مولوت هو              
بگویند که قانون اساسی ما برای دولت این        
را وظیفه کرده است؛ برای رئیس جموهوور         
این را؛ برای مجلس این را؛ بورای فورض            
کنید فلان کار برای ارتش ایون را. بورای             
همه وظیفه معین کرده است. بوه موردم            
بگویند در قانون اساسی کوه شوموا رأی            
دادید برایش، وظیفه ما این است. در لفوظ          
فقط نباشد، و در واقع خلاف. واقعًا سرفرود         
بیاورید به قانون؛ و واقعاً سر فرود بیواوریود      

گویونود. شوایود          به اسلام. لفظ را همه می      
گوید مون      شیطان را ه  ازش بارسند، می     

انقلابی هست ! امروز همه انقلابی هستونود!         
امروز همه دلسوز برای ملت هستند! امروز        

و  -ای   دعوای اینکه ما همه جنگ ه  رفته      
اند که موا     شما دیدید که یک دسته نوشته 

انود.     گوفوتوه     -از اول در جنگ چه بودی        
توان  بگوی  من در صوف         خوب، من ه  می   

کن ، ولی اینوجوا       اول جنگ دارم جنگ می    
افتادم همینطور. باید به حس  واقوع، بوه           
حس  انصاف، به حسو  وجودان، ایون            

اند، این  مردمی که شماها را روی کار آورده     
مردم زاغه نشین که شماها را روی مسنود         

اند ملاحظه آنها را بکنیود، و ایون             نشانده
جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن     
روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شموا      
چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از آن         

ایوام  ” روز بترسید که ممکن است یکی از         
باز پیدا بشوود. و         -خدای نخواسته   “ -الله

آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردی         
[ است که فاتوحوه     بهمن. قضیه ]این  22به  

خوانند! من از خدای تبوارک         همه ما را می   
و تعالی امید این را دارم که به ما عنوایوت            
بفرماید و ما را هدایت کند به یوک راهوی          
که مرضی اوست؛ و قلمهای ما را هودایوت          

هایی که موورد رضوای         کند به یک نوشته   
اوست. و بر زبانهای ما جاری کونود یوک         

 چیزهایی را که مورد رضای اوست.
 

 والسلام علیک  و رحمۀ الله و برکاته
 

  ۳۱صحی ه امام خمینی جلد 
 1۸۵الی ۲72ص حه 

 ۰۰۱۰رجب  ۲۲/  ۰۶۶۱خرداد   ۶صبح  زمان :

 تهران، حسینیّه جماران مکان:

 اهمیت مجلس شورای اسالمی و بیان وظایف نمایندگان مجلس موضوع:

 سالگرد تأسیس مجلس شورای اسالمی مناسبت:

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی  حضار:

بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما 

چیست ، و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که 

باز پیدا   -خدای نخواسته  - “ایام الله“ممکن است یکی از 

بشود. و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به    

 خوانند! [ است که فاتحه همه ما را می بهمن. قضیه ]این ۲۲ 

 امام خمینی )ره(:

اند ملاحظه آنها را بکنید،  این مردمی که شماها را روی مسند نشانده
 و این جمهوری را تضعیفش نکنید 
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5 صفحه   

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان گوفوت:         
گیران و مسئولوان کشوور بوه            اگر تصمی  

هوای     نیروی قدرتمند که همان سورموایوه       
انسانی هستند، توجه کنند، جامعه توسعوه       

 ای خواهی  داشت. یافته و پیشرفته 
پور روز سه شنوبوه در          سیدکاظ  حسینی 

در    42آیین تجلیل از برترینهای کنکوور        
محل سالن شهدای  امووزش و پورورش           
رفسنجان با اشاره به کسو  موقوام اول             
المایاد اخترفیزیک کشور و موقوام دوم           
اخترفیزیک جهانی توسط امویورحسویون         
ستوده فر دانش آموز رفسنجانوی، افوزود:         

ای عامل پیوشورفوت و          آنچه در هر جامعه   
های انسانی است کوه       توسعه است، سرمایه  

آموزان هر جامعه بهترین سورموایوه           دانش
 انسانی هستند.

وی تصریح کرد: امام راحل تره( و موقوام              
معظ  رهبری آموزش و پورورش را در            
اولویت قرار داده اند چرا که اگر بخواهویو           

آل و پیشرفته داشته باشی  باید    جامعه ایده 
 از آموزش و پرورش حمایت شود.

***** 

حجت الاسلام علی هاشمیان که یوکوی از          
سخنرانان این مراس  بود، اظهار کرد:من به 
نیابت از شورای شهر رفسونوجوان و بوه            
نمایندگی از مردم رفسنوجوان در کونوار            
کسانی قرر دارم که سرمایه هوای کشوور        
هستند. خداوند و انبیا بر روی عل  آموزی         
تاکید دارند و شما در راس کسانی هستید        

 که خداوند به شما افتخار می کند.
رئیس شورای شهر رفسنجان افزود: در راه        
عل  آموزی برخی برای ثروت اندوزی علو         
را می آموزند اما چیزی که در این رابوطوه           
مه  است اینکه شما باید بورای بشوریوت           

 خدمت کنید.
وی با اشاره به اینکه برخی عل  را بخواطور        
مادیات که ارزشی دنیوی دارد دنبال موی         
کنند تصریح کرد: اما باید برای خدمت بوه          
بشریت عل  را فرا گیرید نخبگوان دلسووز          
برای خدمت به جامعه در تحصیل علو  و          

 دانش تلاش کنند.
هاشمیان گفت: از منظر دین و روایوات و           
عقل، بهتر است عل  را با  هدف خدمت به          
 جامعه بشری فراتر از مادیات دنبال شود.

وی افزود: در بین علوم ارزش هر علمی به          
معلومات است عل  توحید یا خداشناسی از      
همه نوع علمی بالاتر است این عل  منحصر      
به عل  دین نیست بلکه در علوم شیوموی،           
زیست، فیزیک، معماری و دیگر علوم خودا        

 را بهتر می شناسید. 
وی خاطرنشان کرد: هر عولوموی کوه در             

کنارش فکر و اندیشه باشد بواعوث رشود           
تفکر و عل  و نهایت توحید و خداشناسوی         

 می شود 
وی افزود: امید که موا شواهود رشود و               
شکوفایی شما در سطح بین الملل باشویو        
تا ضمن درخشش شما و ایران اسلامی در         
جهان، دشمن نیز نتواند کوچکترین نظری      

 به ایران بیفکند.
رتبه برتر کنکوور بوا      30در این مراس  از   

اهداو لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل به        
ععمل آمد، همچنین از سوی شهرداری و        
شورای اسلامی شهر، با اهداو لوح تقدیر از      
امیرحسین ستوده فر نخبه علوموی نویوز           

 تجلیل شد.

 مدیر آموزش و پرورش رفسنجان :

 دانش آموزان بهترین سرمایه های انسانی هستند

   01/66/69 تاریخ            الف-م 8822 شماره 

 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  30 قانون و ماده  0 آگهی موضوع
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد                       

ثبتی رفسنجان تصرفات مالکانه  وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذامشخصات متقاضیان واملاک مورد تقاضا به                   

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور             61 شرح زیر به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              

ماه اعتراض خود را کتبا  به این          8 سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت                

 ورتاداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در ص                             

 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد .

 216 فرعی از     6 مترمربع پلاک     80/8 صادره رفسنجان فرزند محمد در شش دانگ مغازه مساحت            6 ( مجید میرزایی نسب علم آباد شماره شناسنامه         6 

 کرمان به نشانی رفسنجان میدان ابراهیم بازار جنب پاساژ گلستان و فاقد بنچاق از مالک رسمی. 0 اصلی واقع در اراضی شهر رفسنجان بخش 

فرعی مجزا    ۴188 مترمربع پلاک     ۳۴۴ صادره رفسنجان فرزند حسن شش دانگ خانه مساحت            8 ( محمود محمد میرزایی قالیباف شماره شناسنامه         8 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی. 0 بخش  ۴۴ اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان بوستان کوچه  6262 فرعی از  2۳1 شده از 

فرعی   ۳۳۳8 متر مربع پلاک      1۳ صادره بندرعباس فرزند رضا در شش دانگ مغازه مساحت             69۳1 ( محمد حسین حیدری لری شماره شناسنامه         ۴ 

کرمان و خریداری شده از محل مالکیت         0 شهریور بخش     68 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان            6260 فرعی از     108 مجزا شده از   

 شهرداری رفسنجان به عنوان مالک رسمی.

دانگ مشاع از شش    6/89 ( آقایان محمد رضا و حسین ملاحسینی و خانم ها میترا و مریم و مینو ملاحسینی همگی فرزندان عباس هر کدام نسبت به                         ۳ 

خفاجه    اصلی واقع دراراضی کریم آباد      628۳ فرعی از     60۴ فرعی مجزا شده از       821 مترمربع پلاک     2199 دانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ        

 و خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر ملاحسینی. 6 کرمان به نشانی رفسنجان کریم آباد بلوار شهید محمدی کوچه  0 رفسنجان بخش 

فرعی   8811 مترمربع پلاک     818 صادره رفسنجان فرزند حسین در شش دانگ خانه نیم ساز به مساحت               69 ( حسن اسماعیلی رنجبر شماره شناسنامه       1 

کرمان به نشانی رفسنجان خیابان بیست متری شنی کوچه فرعی و               0 اصلی واقع در اراضی اسدآباد بخش          606۴ فرعی مکرر از      12 مجزا شده از    

 خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی علی میرزایی 

فرعی مجزا    6۴61 مترمربع پلاک     ۴۴۳ صادره رفسنجان فرزند حسین در شش دانگ خانه مساحت             802 ( علی محمدی عیش آباد شماره شناسنامه        1 

کرمان و خریداری شده با واسطه        0 بخش    ۳۴ اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بلوار امام علی علیه السلام کوچه                 6061 فرعی از     1۴ شده از   

 از مالک رسمی حسین باقری.

 6619 متر مربع پلاک      ۴۴8/6۳ صادره رفسنجان فرزند غلامرضا در شش دانگ خانه مساحت             ۴9۴ ( حسین محمدی عیش آبادی شماره شناسنامه        8 

کرمان و خریداری     0 بخش    ۳۴ اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بلوار امام علی علیه السلام کوچه                 6061 فرعی از       1۴ فرعی مجزا شده از     

 شده با واسطه از مالک رسمی حسین باقری.

 018 مترمربع پلاک     88۳/۳ صادره رفسنجان فرزند علی در شش دانگ خانه مساحت              61۴۳9 ( محمد علی بازماندگان راهزنی شماره شناسنامه         2 

کرمان و فاقد بنچاق      0 بخش    61 اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بلوار امام رضا علیه السلام کوچه                 6061 فرعی از       09 فرعی مجزا شده از     

 از مالک رسمی

صادره رفسنجان فرزند عباس      ۴1۳۳ صادره سیرجان فرزند محمدرضا و فاطمه حکیمی شماره شناسنامه              82 ( علی نادری پاریزی شماره شناسنامه        0 

اصلی واقع در اراضی سعادت آباد        6060 فرعی از     ۳9 فرعی مجزا شده از       6220 مترمربع پلاک     68/81 بالمناصفه در ششدانگ حیاط خانه مساحت       

 باشند )دارای سند مالکیت مشاعی( کرمان که خود متقاضیان از مالکین رسمی پلاک مذکور می 0 بخش  ۳1 رفسنجان بلوار امام علی علیه السلام کوچه 

فرعی مجزا    061 متر مربع پلاک      8۴۳/8 صادره رفسنجان فرزند محمد حسین در ششدانگ خانه مساحت            88 ( محسن کرمی زاده شماره شناسنامه       69 

و   69 کرمان به نشانی رفسنجان شهرک امام خمینی کوچه علی اکبر            0 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش            60۴1 فرعی از     6۳۳ شده از   

 فاقد بنچاق از مالک رسمی.

فرعی مجزا    080 متر مربع پلاک      61۳ صادره رفسنجان فرزند حسن در ششدانگ خانه مساحت           2۴18 ( ابراهیم اژدری حیدرآبادی شماره شناسنامه       66 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی. 0 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان خیابان شریف کوچه سوم بخش  60۴1 فرعی از  16 شده از 

فرعی مجزا    0۴2 متر مربع پلاک      ۳9 صادره رفسنجان فرزند اصغر در ششدانگ مغازه مساحت           811 ( محمد میرزایی خلیل آبادی شماره شناسنامه        68 

کرمان به نشانی رفسنجان ماهونک خیابان شهید صدوق و فاقد بنچاق               0 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش            60۴1 فرعی از     12 شده از   

 از مالک رسمی.

فرعی مجزا    6۳1۴ مترمربع پلاک     812/81 صادره رفسنجان فرزند اکبر در ششدانگ خانه مساحت           ۴۴۴ ( حسین صاحب الزمانی شماره شناسنامه       6۴ 

کرمان به نشانی رفسنجان جاده مهدی آباد به طرف قاسم آباد و فاقد                0 اصلی واقع در اراضی فتح آباد رفسنجان بخش            60۴2 فرعی از     886 شده از   

 بنچاق از مالک رسمی.

فرعی   ۳2۳ مترمربع پلاک     1۳8/21 صادره رفسنجان فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت           6۴ ( خانم منوره صالحی ماهونکی شماره شناسنامه        6۳ 

کرمان به نشانی رفسنجان ماهونک جنب مسجد و حسینیه و فاقد              0 اصلی واقع در اراضی ماهونک رفسنجان بخش          6018 فرعی از     8۴ مجزا شده از    

 بنچاق از مالک رسمی.

فرعی مجزا شده از      669 متر مربع پلاک      ۴9091 صادره تهران فرزند مهدی در ششداتگ باغ به مساحت             6608 ( بهاره ایرانمنش شماره شناسنامه      61 

کرمان به نشانی رفسنجان روستای قاسم آباد ده شفیع و خریداری شده از محل                 0 اصلی واقع در اراضی ده شفیع رفسنجان بخش           8998 فرعی از     61 

 مالکیت مالک رسمی حسین جان شفیعی.

   11/99/99 تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه

        11/99/61 تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 

 محمد آرمان پور

 از طرف رئیس  ثبت اسناد واملاک رفسنجان  

 معاون ثبت فاطمه ابوالهادی زاده

مســابــقــه   

 خوشنویسی فجر

 در رفسنجــان

به گزارش شایوردنیوز ، به همت آموزشگاه       
آزاد خوشنویسی نگارستان منتصوری وبوا        
هوومووکوواری اداره فوورهوونووگ وارشوواد          
اسلامی،روابط عمومی موس سورچشوموه         
وستاد دهه فجرمسابقه خوشنوویسوی بوه         
مناسبت دهه فجر برگزار می گردد.درایون        
مسووابووقووه کووه در سووه رده دانووش              
آموزی،دانشجویی وآزاد ودر رشتوه هوای         

نستعلیق،نسخ،ثلث وشکسته برگزار وعلاقوه     
بهمون    30مندان می توانند آثار خود را تا        

ماه به نگارستان منتصری واقع در خیابوان        
تحویل دهند.هر   41امیر کبیر غربی کوچه     

شرکت کننده می تواند حداکوثور در دو           
رشته آثار خود را به دبیرخانه این مسابقات 

 تحویل دهد.



 

 

 ”کلوخو”مستند 
 درقاب شبکه مستند سیما

به گزارش شایوردنیوز به نقل از روابط           
عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی           
رفسنجان: فیل  کوتاه مستند داستانی         

به نویسندگی وکارگردانی محمد    “ کلوخو”
حسن شاهی راویز وتهیه کنندگی انجمن       
سینمای جوان رفسنجان به عنوان            
منتخ  جشنواره زمستانی شبکه مستند      
سیما پخش خواهد شد. این فیل  که            
برگرفته از آداب ورسوم منطقه راویز است       

از   22بهمن ماه ساعت    4شامگاه دوشنبه   
شبکه مستند سیما به روی آنتن خواهد         
رفت.همچنین بازپخش این مستند           

 4:12ش  و     32داستانی کوتاه ساعت      
بامداد سه شنبه از همین شبکه صورت          
خواهد گرفت.علاقه مندان جهت حمایت       
از این اثر بومی وهنرمند رفسنجانی می         
توانند کد اعلام شده در پایان پخش فیل          
را به سامانه پیامکی جشنواره زمستانی         

پیامک   1222283شبکه مستند به شماره  
نمایند. محمد حسن شاهی راویز              
فیلمسازی را در انجمن سینمای جوان         
رفسنجان فراگرفته است ودر کارنامه فیل       

فیل  کوتاه دیگر را نیز       4سازی خود تولید   
 دارد.

 جشن ورود عروسک ها

 به رفسنجان

به همت سازمان مردم نهاد خانه مهرنما         
وگروه هنری شهرآشوب جشن هانمید با        
ورود عروسک های بزرگ ایران ودنیا از          

دیماه در مجتمع افصح هجری اغاز           24
شد.در این مراس  که با همکاری اداره           
فرهنگ وارشاد اسلامی ومجتمع فرهنگی      
هنری افصح هجری رفسنجان وبمناسبت      
سی ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب بمدت      
ده ش  اجرا خواهد گردید،برنامه هایی از        
جمله موسیقی کودک،مسابقه،نمایش        
طنز،گری  کودک با هدف تبلیغ کالای          
ایرانی برای عموم به روی صحنه می            
رود.حمید خوش کیش سرپرست گروه        
شهر آشوب ضمن اعلام این مطل              
افزود:امروز کودکان جامعه ما نیاز دارند         
که با زبان هنر نسبت به تولید ملی               
وکالاهای ایرانی آشنا و به خرید آنها             
ترغی  شوند.جشن ورود عروسک ها با         
حضور قهرمانان عروسکی ایرانی وچهره        

بهمن 8تا     مشهورجهان  های عروسکی  
ماه هرش  در افصح هجری روی صحنه         

 خواهد بود.

 
   1931 بهمن ماه  11 چهارشنبه 

 07 سال دوم/ شماره 
 1 صفحه 

 

 

 

هنرمندان امیدشان به   
 کاروانسرای شاه عباسی است

 کجایید حامیان هنر

 کجایید عاشقان هنر ایرانی!؟؟ 

نه اینکه ما مفتخری  که هنر نزد ایرانیان            

است و بس، پس کجاست آن اصالت هنر            

ایرانی؟ چرا و چگونه دلمان راضی می شود          

این میراث به جامانده از اجدادمان زیر پا            

گذاشته شود و قداست آن را از بین ببری             

وحرمت آن را با انگیزه های مالی زیر سوال           

 ببری ؟؟  

مگر این شهر چقدر رستوران و سفره خانه و          

 قهوه خانه می خواهد؟

چرا باید کاروانسرای شاه عباسی که سالهای        

متمادی پاتوق اهالی فرهنگ و هنر و میزبان        

نشست های ادبی، نمایشگاههای فرهنگی و        

هنری، محل بازدید گردشگران خارجی و          

داخلی بوده و بیش از یک دهه، نوروز               

باستانی شهرمان را با حضور مسافران              

نوروزی شور و هیجان بخشیده را تبدیل به          

منبع درآمد کنی  و بخاطر منافع اقتصادی         

 چش  و چرا  شهرمان را خاموش کنی . 

نفره مشغول    12یا    22اگر به این بهانه که       

به کار می شوند و اشتغال زایی ایجاد می             

هنرمند   022شود، پس چرا به بیش از            

صنایع دستی که نقطه امیدشان این مکان          

 است بی اعتنایی می کنید؟

چرا باید جایگاه هنر و هنرمند تا این اندازه           

پایین آورده شود؟ چرا مسئولین شهر در           

برابر این موضوع،  تبدیل این ابنیه تاریخی و          

منزلگاه هنرمندان با این همه اصالت و              

فرهنگ ایرانی به یک بنگاه تجاری وسود           

آوری سکوت کرده اند ؟؟  تقاضای                 

صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی از           

مسئولین شهر این است که جلوی تغییر           

کاربری کاروانسرای شاه عباسی را گرفته و          

 چاره ای بیاندیشند.

 اخبار فرهنگی

زندگی همه ماها قبل از شوبوکوه هوای             

مجازی ،طوری بود کوه در کونوار هو               

لحظاتی داشتی  که خاطره آنها تا مدت ها    

 درذهن همه ما نقش می بست.

خاطره هایی که که شاید از اون ها فوقوط           

یه البوم کوچیک مونده، اون مووقوع هوا            

دغدغه مادر ها این بودکه واسه بهترشودن   

 خانه برای افراد خانواده چیکار کنند.

زندگی که با تغییر مادرها همه بوه هو              

نزدیک ترمی شدند، شاید اون موقوع هوا          

این نزدیک شدن ها باعث این می شد که         

مشکل هامون کمتر بشن، مشکل هوایوی         

که دورهمی های خانواده باعث حل شدن       

و تموم شدن آنها می شد.اماحالا دغودغوه          

های همه ماشده کارکردن باگوشی هوای        

همراهمون یا به قول خودموون دور زدن       

توی کانال هامون و پیج های مختلف و یا         

چک کردن کارهای جدید و عجی  غری        

ملت، اینقدر سرگرم این کارها شدی  کوه         

به کل یادمون رفته که خوانوواده داریو             

کسایی رو داری  که بایدپشت ه  باشویو          

باید باه  باشی  تا بفهمی  درد همه ماهوا         

چیه، جامعه کلا عوض شده وقتی دور هو     

جمع می شی  هدفمون اینه که یه پُسوت         

بزاری  توی پیج هامون وبه همه بفهمونی        

که ماه  بیرون رفتی ،زندگی های همه ما       

داره به خاطره این دنیای مجازی به  موی    

ریزه، شدی  ربات، رباتی که به گوشویوش         

 خیلی بیشتر از اطرافیان اهمیت می دهد.

اون وقت ها رس  بود اخرهفته ها جوموع           

می شدی  خونه مادربزرگ هواکوه افوراد           

خانواده همدیگه رو بوبویونون اموا الوان              

مادربزرگ دیگه امیدی به بازشدن درخونه    

اش نداره چون همه ماها یه گروه درسوت         

کردی  و خوشحالی  که حال همو تو گروه        

می پرسی ، هیچ وقت فکرنکوردیو  ایون          

کسایی که داری  به خاطر شوبوکوه هوای        

مجازی و مشغله های زندگی از اون هوا           

دوری می کنی ، ما رو بزرگ کردن به موا          

یاددادن چه جوری زندگی کنویو  راه و           

رس  زندگی رو بهمون یاددادن بوهوموون       

گفتن که تو هیچ شرایطی نباید از خانواده        

دوری کرد اما الان چرا حورف هواشوون            

یادمون رفته چرا به خودمون یاداوری نمی   

کنی  دوری کردن از آنها یعنی اینکه یوه          

لیوان س  رو به راحتی خوردن یعنی پایان     

 دادن به زندگیمون.

زندگی خیلی از ماها با همین شبکه هوای         

مجازی از بین رفت،همین شبوکوه هوای          

مجازی کاری کردن که دختر پسرهای ه  

سن ما به جای درس دنبال لایک ،کانال و         

یا بلاک کردن ه  باشن،توی شبکه هوای         

مجازی خیلی راحت بی فرهنگی خودمون      

رو میرسونی  می خواهی  بگی  که ما هو          

بلدی  به همه بد و بیراه  بگی ، به خواطور            

شبکه های مجازی فرزندازخانواده خودش     

بیزارشده چه برسه به اقوام.داری  با دسوت       

های خودمون زندگی هامون رو تباه موی         

کنی ،داری  با کمال راحتی هوموه چویوز           

زندگیمون رو می بازی . ولی تو این روز ها          

باید نسخه فاصله گرفتن ازفضای مجوازی       

رو پیچید، بایدفاصله بگیری  از هموه اون         

چیزهایی که باعث جدایی خانواده ها موی        

شه، این باید ها رو حتمًا باید انوجوام داد            

چون اگر چند وقت امتحان کنی می بینی        

دیدن کسایی که بودنشون اهمویوت داره         

مه  تراز شبکه های اجتماعیه، وقتی دور        

ه  جمع می شی  می بینیو  چوه قودر             

دلمون واسه صداها رفتارها و یا موحوبوت          

های ه  تنگ شده بود و اون وقته که می          

فهمی  که این چندسال که بوه خواطور            

شبکه های مجازی از آنوهوا دوربوودیو             

 چقدراشتباه بوده.

ازخانواده ها دوری کردن به خواطور ایون           

جور چیزها بزرگترین اشتباه دنویواسوت،         

چون هرجای این گیتی رو بگردی  بهتر و      

 زیبا تر ازجمع خانواده نمی بینی .

ازخداوند می خواه  که همیشه جمعتوون       

جمع دلتون شاد، ودرکنارخانواده بهتریون      

لحظات رو تجربه کنید تجربه هایی که بوه   

یک البوم بزرگ تبدیل شوند و همیشه آن        

را مرور کنی ، نه البوم کوچکی که ان را           

در گوشه ای بگذاری  و آن رافورامووش            

کنی . البوم های زندگیتوان سورشوار از            

 زیبایی.

 مدیر شرکت صنایع دستی گنجینه نیاکان

 مهدیه عبداللهی 

سالهاست که بین سازمان میراث فرهنگی و          

اوقاف بر سر کاروانسرای شاه عباسی رفسنجان       

در میدان شهید میرافضلی کشمکش و دعوای       

حقوقی است، اوقاف دست بر روی این               

ساله گذاشته و می گوید          422کاروانسرای  

حق مالکیت با اوقاف است و می توان  آن را             

مالکانه و بی حرف و حدیث تصاح  کن .             

شنیده ها حاکی از این است که حک  تخلیه           

کاروانسرای شاه عباسی به میراث فرهنگی          

رفسنجان ابلا  شده، حکمی که در دادگاه            

بدوی به نفع سازمان اوقاف و امور خیریه              

صادر شده و البته میراث به این حک  اعتراض          

کرده و منتظر دادگاه تجدید نظر و حک               

نهایی است، البته میراث فرهنگی پیشنهادی        

ه  به سازمان اوقاف داده است که می تواند           

اجاره بها بدهد اما تا به حال در این مورد               

سازمان اوقاف جوابی نداده است و بیشتر بر           

روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید          

دارد و شنیده ها حکایت از این دارد که                

سازمان اوقاف منتظر دادگاه تجدید نظر             

نمانده و با افراد سرمایه گذاری وارد مذاکره           

شده و این سرمایه گذاران هر روز با حک               

تخلیه به سرا  میراث فرهنگی رفسنجان            

کاروانسرا رفته و لرزه بر       “ صاحبخانه معنوی ”

اندام هنرمندان و کارمندان میراث می اندازند        

تا کافی شاپ و رستوران دیگری آنجا عَل              

 کنند.

کاروانسرای شاه عباسیت قط  آباد( علاوه بر         

محل اداره میراث فرهنگی رفسنجان، در حال        

حاضر به عنوان مرکز آموزشی هنرهای صنایع        

دستی از جمله قل  زنی روی مس، چرم، پته           

دوزی، قالی بافی، نگارگری و... است. همچنین       

مکانی برای برگزاری جلسات شعر و داستان          

نویسی و پاتوقی برای گپ و گفتهای                 

هنرمندان، برپایی نمایشگاههای صنایع           

دستی، هنری و فرهنگی است که علاوه بر آن          

هر ساله میزبان مسافران و گردشگران زیادی         

هزار نفر از این      22تا    30است که نزدیک به      

کاروانسرا بازدید می کنند، که این بنا به              

عنوان ستاد تسهیلات نوروزی ه  در نظر            

گرفته شده و در ایام نوروز خدمات رسانی به           

 مسافران می دهد.

تغییر کاربری اماکن تاریخی از آن دست             

برنامه هایی است که بدون در نظر گرفتن             

شرایط و موقعیت بنا چند دهه است که در            

ایران بر روی اکثر ابنیه های تاریخی در حال           

اجراست و این رویه مرسوم چند سالیست که         

وارد رفسنجان شده و برای اولین بار خانه حاج         

آقا علی را مورد هجوم قرار داد که با مرمت             

های غیر اصولی به اصالت خانه ضربه وارد شد          

و حال نوبت به کاروانسرای شاه عباسی رسیده        

است که می خواهند آن را به یک رستوران            

تبدیل کنند، به حت  فردی که می خواهد این         

بنا را تغییر کاربری به یک رستوران یا کافی            

شاپ دهد، برای جذابیت مکان و جذب              

مشتری در بنا دست خواهد برد و باز اصالت            

کاروانسرا به مانند خانه حاج آقا علی از بین            

می رود، و اگر بخش خصوصی این ملک را             

برای هر کاری اجاره کند دیگر اجازه نمی دهد         

که عموم به مانند گذشته از آن بازدید کنند و           

 منافع اقتصادی خود را در نظر می گیرد.

سؤالی که اینجا پیش می آید آیا شان یک بنا           

با این قدمت در این حد و اندازه است که               

تبدیل به یک غذاخوری شود، و یا کارمندان          

اداره میراث فرهنگی و هنرمندان شهر را به           

زور بیرون کنی ؟ اگر چندین کاروانسرا درون         

شهری در رفسنجان وجود داشت،                             

می توانستی  قبول کنی  که یکی از آنها به            

 غذاخوری تبدیل شود اما....

متاسفانه عده کثیری یاد گرفته اند که به هر           

چیزی به دید اقتصادی نگاه کنند و اصلا برای          

آنها هویت، فرهنگ و میراث شهر مه  نیست         

و تاسف بارتر که عده ای از مسئولین از این             

نگاه و رویه حمایت می کنند. بهتر است              

مسئولین رفسنجان و سازمان اوقاف که از            

تغییر کاربری کاروانسرا حمایت می کنند، فعلا       

دست نگه دارند و ببینند که خانه حاج آقا             

علی که به هتل تبدیل شده بازده اقتصادی           

دارد بعد به فکر تغییر  کاربری این ابنیه               

تاریخی بیافتند.   اما نکته دیگری، تغییر              

کاربری حتما نباید هتل، رستوران و کافی            

شاپ باشد، در حال حاظر چند صد نفر هنرجو         

و هنرمند در کاروانسرا در حال کار و آموزش           

هستند و دانشجویان معماری و مرمت برای          

طرح های تحقیقاتی شان به این بنای تاریخی        

می آیند و شایسته نیست که این افراد را بی            

خانمان کرد و میراث گذشتگان که حال به            

دست ما رسیده است با آن هر طور خواستی           

رفتار کنی ، پس سه  آیندگان از میراث             

 گذشتگان و ابنیه های تاریخی چه می شود؟  

فرماندار، رئیس شورای شهر و نماینده مردم          

در مجلس شورای اسلامی ازشما انتظار                   

می رود که به خواسته هنرمندان و مردم بیش         

از این توجه کنید و با اوقاف وارد گفتگو شده           

و این مشکل را حل کنید،  بگذارید مردم باور           

کنند که فقط زمان انتخابات وعده و وعید            

نمی شنوند و اکنون زمان عمل فرا رسیده            

 فاطمه ملاییبه قل               است.

 میناالسادات حسینی پور زنــدان تنهـایی

زنگ خطر برای 
 میراث کاروان های

 هنــــری
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با این که سبک خاصی از زندگی موانونود           

سیگار کشیدن، قرارگیری بیش از حد در        

معرض آفتاب و سموم، و ... خطر ابتلا بوه            

سرطان را در شما چند برابر می کند، اموا          

این همه ماجرا نیست. گاهی اوقات عولول          

تعج  آور شما را در معرض ابتلا به انوواع          

 سرطان ها قرار خواهند داد.

بنا به اعلوام  everydayhealthبه نقل از 

انجمن سرطان آمریکا، برخی علل محیطی 

و البته دور از ذهن نیز هستند که به ایون           

 بیماری دامن می زنند:

ش  کاری: کار کردن در شیفت شوبوانوه        

فقط مختل کننده خواب شما نیست بلکه        

می تواند خطر ابتلا به سرطان سینه را نیز         

افزایش دهد و این را آژانس بین المولولوی      

تحقیقات سرطان ثوابوت کورده اسوت.            

مطالعات اپیدمیولوژیک روی زنان پرستوار      

ماه نیز نشان داده که خطر ابتلا     2به مدت   

به سرطان سینه در این زنان چند بورابور           

سایرین است. دلیل احتمالی این است که        

الگوی تغییر خواب منجر به توقف تولویود         

ملاتونین تهورمون تنظی  کننده چورخوه         

خواب و بیداری( می شود و خطر توسعوه          

 تومور را بیشتر می کند.

دود اگزوز: گروهی از محققوان سوازموان           

بهداشت جهانی نتیجه گرفتند کوه ایون          

گازها موج  ابتلاو بوه سورطوان ریوه و            

همچنین بروز تومورهایی در مثوانوه موی          

شود. این نتایج حاصل از تحقیقات صورت        

گرفته بر روی کارگران مشاغل پورخوطور         

مانند کارگران معدن، راه آهن و رانندگوان     

کامیون است. گفته می شود افرادی که در 

 42صنایع پرخطر زندگی می کنند حدود       

درصد خطر ابتلا به سرطان ریه را در خود         

 افزایش می دهند.

افزایش وزن در نوجوانی: نتایج تحقیوقوات       

آمریکایی نشان داده که زندگی نوجوانوان       

می تواند تاثیر بزرگی بر پیامدهای سرطان 

داشته باشد. محققان دریافتند که خوطور        

ابتلا به سرطان مری و معده در نوجوانانوی        

 42که شاخ  توده بدنی آنها بویوش از         

 80است و مبتلا به اضافه وزن هستونود،           

 درصد بیشتر از سایرین است.

الکل: خطر ابتلا به انواع سرطان ها و مرگ      

و میر ناشی از آنها با مصرف الکل افزایوش        

می یابد. به گفته موحوقوقوان دانشوگواه               

و نی  درصد از کول مورگ و             1بوستون،  

میرهای ناشی از سرطان، مرتبط با الوکول         

است. الکل حتی اگر در مقادیر بسیار کو           

مصرف شود، قوی ترین پیوند را با مرگ و         

میرهای ناشی از سرطان های سینه، مری،  

 کولورکتال و کبد دارد.

گوشت قرمز: دو گروه از مواد سرطانزا در          

گوشت های کبابی و گریل شوده وجوود           

دارد: یک گروه آمین های هتروسیکلویوک    

هستند که زمانی تشکیل می شونود کوه          

گوشت ها تگوشت گاو، گوسفند، مور  و        

ماهی( در حرارت خیلی بالا پخته یوا در            

واقووع کووبووابووی شووونوود. یووک گووروه            

دیگرهیدروکربن های آرومواتویوک پولوی          

سیکلیک هستند که بر روی سطح گوشت       

ها به وسیله دود یا شعله آتش تشکیل می        

شوند. این اتفاق زمانی می افتد که چربوی        

یا آب گوشت بر آتش ریخته می شود و با          

واکنشی که با آتش و دود موی دهونود،             

منجر به تولید چنین ترکیبات سرطانزایی      

در سطح گوشت می شوند. مطالعات نشان       

داده که پخت و پز تمام انواع گوشوت در           

دمای بالا بخصوص در حالت سرخ کورده،      

علاوه بر سرطان کولورکتال، خطر ابتلا بوه        

درصد   42سرطان پیشرفته پروستات را تا      

 افزایش می دهد.

های ضد آفتاب: این نکته ثابت شوده            کرم

که اشعه ماوراو بونوفوش خوورشویود و               

های برنزه خطر ابتلا بوه        در سالن   UVاشعه

دهود اموا        سرطان پوست را افزایش می      

محققان دانشگاه میسوری آمریکا نیز اعلام      

ها و محصولوات      کرده اند که برخی از کرم     

دارویی ضد آفتاب ممکن است باعث ابتلوا        

به سرطان پوست شود زیرا حواوی مواده          

است که یکی از zinc oxideاکسید زینک 

مواد شایع مورد استفاده در این محصولات       

رود. محققان در تفسیر ایون          به شمار می    

امر به بروز کنش و واکنش بویون اشوعوه             

خورشید و اکسید زینک اشاره کردند کوه        

باعث شکل گیری رادیکالهای آزاد شوده         

شود و به نوبه خود در تخری  سلولهوا           می

آنها نقش دارد و احتمال ابتلوا بوه      DNAو

 دهد./ سرطان را افزایش می 

 
  1931 بهمن ماه  11 چهارشنبه 

07 سال دوم/ شماره   
0 صفحه   

در دوستی ها,رفتارها 
 تصنعی است

بیشتر ما آدم ها,برای مان مه  است که          
دیگران در مورد ما چه نظروقضاوتی دارند       
وبراین اساس,غالبا سعی می کنی  در نگاه       
و نظر دیگران خوب جلوه کنی .برای            
همین گاهی رفتارهای ما در خلوت             
هایمان با نوع رفتارهایمان در محیطهای        
بیرونی که ما را می شناسند متفاوت            
است.یعنی ممکن است من در منزل            
فردی بی اعتنا به عفت کلام باش ,اما در          
محل کاریاتحصیل به گونه ای رفتار کن          
که همه مرا فردی مودب تصور کنند.این         
تمایل به نشان دادن رفتارهاوگفتارهای        
خوب,در مورد کسانی که نظرشان برای         
مان مه  است یا دوستشان داری  بسیار         

 بیشتر و پررنگ تر است.
وقتی دختر و پسری با ه  دوست               
هستند,این تمایل به خوب جلوه کردن به       
اوج خودمی رسد.دختروپسر ناخودآگاهانه    
می خواهند به گونه ای رفتار کنند که از          
نظر دیگری باعاطفه و مهربان, وفادار,          
جذاب, دوست داشتنی, توانمند, مسئولیت 
پذیر, سخاوتمند و فوق العاده باشند.در         
حقیقت,هرکدام رفتاری را پیشه می کند       
که از نظر دیگری مورد تایید و تحسین           

 باشد.
خنده دارتشاید ه  تاسف آور(اینجاست        
که همین دختروپسریکه با ه  دوست          
هستند,می خواهند از تماشای همین          
رفتارهای غیرواقعی,مجازی و تصنعی,پی      
به شخصیت واقعی طرف مقابل ببرند.اصلا       

 چنین چیزی امکان دارد؟!
پسری با دوست دخترش به پیتزافروشی        
رفته اندتظاهرا پیتزا یکی از ارکان این           
دوستی هاست!(و دور یک میز مقابل ه          
نشسته اند.دختر سرش را به این طرف           
آن طرف می چرخاند,گویا دنبال چیزی        

 می گردد.
 پسر:دنبال چیزی می گردی؟

 چیزی می خوای؟
 دختر:سس قرمزنیست؟

پسر یکباره بلند می شود و از آن آقا که            
پشت پیشخوان مغازه ایستاده سس                
می گیرد و مقابل دوست دخترش                     

 می گذارد.
دختر تشکر می کند و در حالی که اولین          
برش پیتزا را در دهانش می گذارد و با            
نگاهی سرشار از مهر,دوست پسرش را          

چقدر “نگاه می کند به فکر می رود:            
مهربان!چقدر در خدمت!هنوز من نگفته و      

 “نخواسته,ازجا می پرد!
این دختر غافل از این است که این همان          
پسری است که صبح وقتی مادرش می          
گوید برو نان تازه بخر,روی تخت می غلتد        

حس اش نیست,حالشو      “و می گوید:     
 “ندارم.

این همان پسری است که از قبول هر            
مسئولیتی در خانه شانه خالی می کندو         

 تختش راه  مادرش مرت  می کند.
این همان پسر جوان خدوم و مهربان            

 است!!
دست پسر به جایی می خورد و زخ  می         -

شود.دختر چشمانش را از ترح  می بندد        
الهی بمیرم.  “و در نهایت عاطفه می گوید:      

 “می سوزه؟
و فوری دستمالی از کیفش در می آورد و          

آرش جان اینو بذار روی          “می گوید:  
 “.دستت

پسر که از این حرکت به ذوق آمده برای           
جل  عاطفه و کلام عاشقانه بیشتر,طوری       
دندان هایش را به ه  فشار می دهد             
گویی زخ  شمشیر خورده و دارد تحملش       

 می کند!
دختر:بمیرم,می سوزه,آره؟من باعث         
شدم؟ببخشید.رفتی برای من سس بیاری      

 این طوری شد؟

پسر حس خوبی دارد.آرزو می کرد تیر          
خورده بود و الان در اغما بود.چه دختر           

 مهربانی!
این پسر غافل از این است که این همان           
دختری است که وقتی مادرش صدایش         
می زند تا در چیدن میز شام کمکش             
کند,از اتاقش در نهایت بی ادبی فریاد می        

مگه نمی بینی دارم با تلفن حرف می      “ زند:
 “زن ؟

ممکن است کسانی ادعا کنند اگر با دختر        
یا پسری,شش ماه,یا یک سال بروی و           
بیایی,آرام آرام رفتارهای واقعی اش بروز        
می کند و می شود او را شناخت.یعنی            
هرچه رابطه طولانی تر شود رفتارهای          
واقعی آشکارتر می شود و رفتار های            

 تصنعی,مخت  روزهای اول است.
در صورتی که این چنین نیست.تا زمانی         
که من به جل  تاییدوتحسین و نظر             
موافق طرف مقابل  نیاز دارم,چه برای          
ادامه ی دوستی چه برای ازدواج,رفتار          

 های تصنعی من نیز ادامه دارد.
 

بنابراین یادتان باشد که در هنگام دوستی       
ها معمولا همه مودب تر,مرت  تر,              
معطرتر, فداکارتر و باسخاوت تر و شوخ          
طبع ترند و غالبا رفتار این دخترهاوپسرها       
در خانه بسیار متفاوت تر است تا در کافی         
شاپ.دقت کنید که از رفتارهای غیرواقعی      
و مجازی,هرگز نمی توان به شناخت           
 درست و واقعی از یک فرد دست پیدا کرد.

 )قسمت دوم(دوستی های قبل از ازدواج 

دکتر نادعلی مهدی پور    

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کارشناس معاونت بهداشتی

 فاطمه اخالقی یزدی نژاد

 افزایش خطر ابتلا به انواع سرطان ها  
 عامل شگفت انگیز! ۶با 
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وزیر جوان ارتباطات هشدار داده که اگر         

 (Block chain)چِین  فکری درباره بلاک

های فناوری و      نکنی  بازی را در عرصه      

ای . نگرانی آذری جهرمی از       فرهنگ باخته 

چین    گیرد که بلاک       اینجا نشأت می    

کوین تپول        همچون فرزندش بیت      

ها و  گری دولت دیجیتال( قرار است واسطه

 اشخاص  را از بین ببرد. 

چین را    به همین دلیل است که بلاک        

ترین نوآوری پس از اینترنت              بزرگ

کوین انتقال پول را        دانند. اگر بیت     می

بدون نیاز به بانک مرکزی و هیچ واسطه         

دیگری و بدون قابلیت بازگشت و تغییر         

چین نیز    دهد، بلاک   غیرمجاز انجام می   

ها را بدون نیاز به        انتقال اطلاعات و پیام    

یک مدیریت و س رور مرکزی و مصون از          

امکان هک و تغییر شکل خواهد داد. در          

چین گرفته  کوین بر مبنای بلاک واقع، بیت 

 است.

اگر مجمع جهانی اقتصاد چند سال پیش        

های آینده    بینی کرده که در سال        پیش

تولید ناخال  داخلی کشورهای جهان به       

سمت همین زنجیره بلوک خواهد رفت،        

بینی را ه  کرد که         توان این پیش     می

چین مرزهای انتقال پیام و اطلاعات         بلاک

نوردد و خیلی زود، اعتماد کاربران  را درمی

 اینترنتی را جذب خواهد کرد.

 چین چیست؟  اما بلاک 

های مجازی حاوی     در این فناوری، مخزن   

شود و شما  اطلاعات بین کاربران توزیع می

نیز دارای یک بانک اطلاعاتی اینترنتی          

مجزا و مخصوص به خودتان خواهید شد        

نیاز از اینترنت نیست، ولی با        که اگرچه بی  

قابلیت ذخیره همیشگی و غیرقابل نفوذ        

ها و    اطلاعات و ممانعت از نقش واسطه       

مدیران بالادستی، به کاربران امکان           

دهد که یک بانک اطلاعات کاملا              می

شخصی و امن را برای همیشه در اختیار         

دغدغه   داشته باشند و این یعنی ثبت بی       

دغدغه   همه چیز در تاریخ و انتقال بی          

 همه چیز به همه کس.

ها ثبت و ضبط      چین همه تراکنش در بلاک 

گیری جرائ       شود و امکان شکل         می

رود. همچنین همه      سایبری از بین می     

توانند بر فعالیت یکدیگر نظارت کنند         می

و هر کاربری که قدرت و سرعت نظارتی          

بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری را         

مالک خواهد شد. بدین ترتی  دستکاری       

و هک این زنجیره تقریبا غیرممکن            

 خواهد بود.

عدم »آنچه که مدیر تلگرام اخیرا با عنوان 

یاد کرده بود بر  «امکان فیلتر شدن تلگرام

همین مبناست. فراتر از آن، حتی در            

توانید با    تان نیز می    صورت قطع اینترنت  

اند   چین گرفته   میزان اعتباری که از بلاک     

به انتقال امن و سریع اطلاعات و پیام            

 ادامه بدهید.

 حرف و مکث

 برگرفته از کانال مجمع فعاالن اقتصادی 

 یک انقلاب ارتباطاتی در راه است! 
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