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حكايت غالب و جاري اين روزهاي 
كره زمين و آدم هاي روي آن، در دو 
روايت خالصه شده است. در يك سو 
و يك طرف روايت دنباله دار مدعيان 
احياي حكومت شام و عراق در بستر 
كشتار ناجوانمردانه انسان ها و ايجاد 
فضاي رعب و وحشت  همچنان ادامه 
دارد. در سوي ديگر پيوند دموكراسي با سرمايه داري 
در زايماني دردناك "ترامپ" را به سكانداري  اياالت 

متحده امريكا نزديك كرده است.
دو  اين  كه  ام  ايستاده  در جايي  من   ميان  اين  در 
دهكده  ارتباطات  و  مجازي  فضاي  كمك  به  روايت 
من،  ذهن  ميلياردي،   7 كره  اين  در  گرفته  اي شكل 
است.  كرده  مصادره  را  ديگر  هاي  خيلي  و  فرزندانم 
انگار كم كم آدميان از اخبار برآمده از اين دو روايت 

نه آزرده مي شوند و نه به انديشه فرو مي روند. 
و  هموطنان  بينم  مي  كه  وقتي  شوم  مي  تر  نگران 
تاثير  با نيت هاي خير تحت  يا همشهريان من، بعضاً 
امروز  خود  اين دو روايت مسلط بر جهان رسانه اي 
را مجاز مي شمارند كه براي به كرسي شاندن حرف 
و عقيده خود به هر شيوه اي به  آبرو و حيثيت هم 
دهه  در  حضور  برند.  هجوم  وطنانشان  هم  و  نوعان 
كرامت و نزديك شدن به سالروز والدت امام رضا)ع( 
كه   اخالقي هاي  بي  يادآوري  از  كند  منع مي  را  قلم 

درجامعه هر روز تازه تر از ديروز مي شود.
شكستن  به  حاضر  رقيب  سركوب  براي  ما  كه  اين 
همه ي حريم هاي اخالقي مي شويم به روايت داعش 
و ترامپ نزديكتر است تا روايت امامي كه ضامن آهو 
هم مي شد تا خانواده آهو در سختي نباشد. كاش به 
تا  اين روايت هايي مثل ضامن آهو توجه مي كرديم 

داعش و ترامپ!  
يا حق

سر دبیر

يا ضامن آهو
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ــاد،  ــزد آب ــتای هرم ــن 1380 در روس ــا در فروردی رض
ــد. او  ــا آم ــه دنی ــب ب ــید غری ــام زاده س ــوار ام هم ج
بــا معلولیــت جســمانی پــا بــه ایــن جهــان گذاشــت، 
چســبندگی زا نــو و مفاصــل دســت ها، حرکــت و 

ــود ــاخته ب ــن س ــرای او غیرممک ــاش را ب ت
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از تقویم های  البته در بعضی  اصاح قوانین مربوطه در مجلس هم کشیده شد. 
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محیط بانان 
نیاز به حمایت 
قضایی دارند

ــن از  ــه ت ــهادت س ــاهد ش ــرا ش ــی، اخی ــأ قانون ــت خ ــه عل  ب
ــم. ــان بودی همکارانم

پروانــه شــکار بــرای پرنــده و چهارپــا بــا تشــخیص و صاحدیــد 
ــورت  ــن ص ــه ای ــود. ب ــادر می ش ــران ص ــت ته ــط زیس محی

ــرد.  ــم بگی ــا اســتان تصمی نیســت کــه شهرســتان ی

از حیوانــات گوشــتخوار هــم پلنــگ، گــرگ و شــغال هــم هســت 
و کاراکال در منطقــه منصورآبادوجــود دارد.
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جان نباشد جز در خبر در آزمون    هر که را افزون خبر، جانش فزون                     روز خبرنگارمبارک
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هنرمند گرامی جناب آقای دکتر سیامک جعفری
 موفقیت شما را درجشنواره  عکس  pid  کشور  امريکا  

تبريک می گويیم
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شکفتن دوباره گل های مینا
را  بی جانش  بدن  اين كه  از  زيادی  مدت زمان 
درجايی زير اين آسمان پيدا می كردند و به جايی 
شايد می رساندند می گذرد.او ديگر بزرگ شده است 
.يعنی ذهن او ديگر بيمار نيست .تنها كسی كه به 
ياری او آمد خودش بود .گريه های مادر ،نگرانی های 
پدرش برايش بيگانه بود ،اما اينك اگر آن ها برايش 
مانده باشند جزعی از وجودش شده اند .دردهای 
او اينك جور ديگری است .مينا هفت سال است 
بلند  با صدای  را  پاكی  اين  و  است  پاك شده  كه 
اعالم می كند و برای دوستانش يك قهرمان واقعی 
ثارا... حسينيه  اينجا  و  مرداد   امروز 12   . است 
ميزبان ميناهايی است كه پژمرده شده  بودند و 
با عشق جان دوباره  گرفته اند . اين گل های تازه 
جان گرفته ی مينا در جمع همديگر به ياری هم 
آمده اند و باهدف رساندن پيام به معتادانی كه در 
حال عذاب هستند در اين همايش يكديگر را صدا 
می زنند ومی گويند :خدايا از اين كه فرصت نفس 

كشيدن به من دادی ممنونم .
انجمن معتادان گمنام )NA )انجمنی غيرانتفاعی 
و متشكل از زنان و مردانی است كه مشكل اساسی 
زندگی آن ها مواد مخدر می باشد و به طور مرتب 
جلساتی را برای كمك به پرهيز كامل از مصرف 
هرگونه مواد مخدر برگزار می كنند  .گفتنی است 
اين انجمن بدون در نظر گرفتن سن ،جنس و نژاد 
به  مايل  به معتادان  برای كمك  فعاليت خود  به 
ترك فعاليت می كند كه در اين همايش اعضای 
شورای شهر و شهردار نيز با حضور خود در جمع 
آن ها باعث دلگرمی اعضای اين مجموعه خواهد 

شد . 

samannewspaper@yahoo.comsamannewspaper@yahoo.comپیامک:  50002288880941 پیامک:  50002288880941

دردسر 2۵0 میلیون دالری 
احمدی نژاد

قرارداد  اجرای  در  توقف  نامه نيوز،  به گزارش 
به وجود  را  اين شائبه  پاكستان  با  ايران  گازی 
و  حال  در  ما  شرقی  همسايه  كه  است  آورده 
واسطه  به  ايران  كه  گذشته  سال های  هوای 
تحريم مجبور بود راه صادرات را به هر نحوی باز 
كند به سر می برد. تعلل پاكستانی ها باعث شده 
است برخی كارشناسان اين گمانه را مطرح كنند 
كه اين كشور به دليل عدم تحقق وعده رئيس 
استقبال  ايران  گاز  كردن  وارد  از  دهم  دولت 
نمی كند. در سفر سال 91 محمود احمدی نژاد 
به پاكستان برای حضور در نشست دی-8، وعده 
ايران  از سوی  اعتبار  تامين  ميليون دالر   250
برای ساخت بخش پاكستانی خط لوله آی پی 
داده شده بود. مدير عامل شركت ملی گاز درباره 
اينكه آيا صادرات گاز ايران به پاكستان منوط به 
پرداخت وام مذكور است با بيان اينكه پرداخت 
در  »پاكستان  می گويد:  است،  منتفی  وام  اين 
پول  نبايد  ما  اما  دارد،  نياز  گاز  به  صورت  هر 
كنند.« دريافت  را  ما  گاز  تا  كنيم   پرداخت 
برای صادرات گاز  ايران  بازار هايی كه  از جمله 
خود به آن فكر می كند، كشور های همسايه از 
جمله پاكستان هستند، اما در روند اين صادرات 
گذشته  روز  است.  آمده  وجود  به  مشكالتی 
مديرعامل شركت ملی گاز ايران درباره اينكه آيا 

عدم اجرای صادرات گاز به پاكستان می تواند به 
وعده وام رئيس دولت قبل به اين كشور جهت 
وام  اعطای  گفت:  باشد،  مرتبط  پروژه  اجرای 
و  لوله  اجرايی شدن خط  اين كشور جهت  به 
دريافت گاز از ايران منتفی شده است. به گزارش 
دليل  كشور  اين  افزود:  عراقی  حميدرضا  ايلنا، 
عدم اجرا را تحريم و مشكالت تامين مالی عنوان 
اين قضيه را نفی نكرده  تاكنون هم  می كند و 
و فقط منتظر لغو تحريم هاست. او خاطرنشان 
دارد  نياز  گاز  به  صورت  هر  در  پاكستان  كرد: 
كه می تواند از طريق ال.ان.جی يا خط لوله گاز 
خود را تامين كند، در هر صورت استنباط ما بر 
اين است قراردادی كه بسته شده نهايتا نهايی 
می شود و ما نيز آمادگی كامل برای نهايی شدن 
به  صادرات  از  غير  شد:  يادآور  او  داريم.  را  آن 
برای  می توانيم  لوله  خط  اين  از  ما  پاكستان 
داخل كشور هم استفاده كرده و برنامه ارسال 
گاز طبيعی به پتروشيمی و نيروگاه های چابهار 
و همچنين گازرسانی به سيستان و بلوچستان را 
اجرايی كنيم. معاون وزير نفت اظهار داشت: اگر 
تحريم ها ادامه داشته باشد قطعا ما نمی توانيم 
گازی صادر كنيم، ضمن اينكه ما كه نبايد پول 

پرداخت كنيم تا گاز ما را دريافت كنند.

 . امروز 13 مردادماه است 
همايش  برگزاری  مسئولين 
،تالش  ،تدبير  رفسنجان 
برگزاری  اتاق  در  توسعه  و 
جلسات فرمانداری رفسنجان 
مالنوری  حميد  جمع اند. 
اطالعاتی  :بانك  می گويد 
،تالش  ،تدبير  همايش)رفسنجان  اين  دبيرخانه 
،توسعه(دائماً فعال است و به روزرسانی می شود .

او از اين كه كميسيون های 11 گا نه فعاليت 
خود را آغاز كرده اند خوشحال است و دعوت از 
نخبگان رفسنجانی چه ساكن رفسنجان و چه 
بيرون از اين شهر را از اولويت های اين همايش 
می داند و ادامه می دهد : نمايشگاهی كه در اين 
كه  باشد  مناسب  بايد  می شود  برگزار  همايش 
با ارائه توليدات شهرستان ازجمله صنايع دستی 
ظرفيت های  و  و...رفسنجان  ،معادن  ،كشاورزی 
آن  به نمايش گذاشته شود  . مالنوری می گويد 
: همچنين فضای   نمايشگاه برای معرفی ادوات 
پوست كنی  پسته  دستگاه های  مانند  كشاورزی 
برای بازديدكنندگان كه از خارج استان مراجعه 

می كنند بايد  مناسب باشد .
شدن  برگزار  چه بهتر  هر  در  سعی  فرماندار 
علی  سيد  او  راست  سمت  دارد  همايش  اين 
كه  پور  بهشتی  .علی  است  نشسته  افضلی  مير 
شناسايی  از  است  نخبگان  از  دعوت  مسئول 
100 نفر نخبه تاكنون خبر می دهد ومی گويد 
: از سؤال های  نخبگان اين است كه چه طرح و 
اهدافی در اين برنامه است؟ كه فرماندار پاسخ 
می دهد :ما با معرفی نخبگان  و طرح هايشان به 
سرمايه گذاران آن ها را پشتيبانی خواهيم كرد .

مصطفی بخشی از طرح هايی كه برای لوگوی 
نمايشگاه در نظر دارد ويكی از آن ها كه بيشتر 
می دهد. حضار  نشان  را  است  موردپسندش 

بهشتی پور نظری برای بهتر شدن لوگو می دهد 
چندين  بين  از  طرح ها  :اين  می گويد  فرماندار 

طرح انتخاب شده اند . 
فرماندارنمی  به  كسی  چرا  نمی دانم  من 
گويد شما  كه به فكر هر چه بهتر برگزار شدن 
اين  در  هنرمند  چند  از  چرا  هستيد  نمايشگاه 
زمينه كمك نمی گيريد .دوست دارم اين سؤال 
را از زبان سيد علی ميرافضلی بشنوم كه اوهم 
تعارف  يكديگر  با  شايد  يا  است  كرده  سكوت 

دارند .
ايمان محمدآبادی رييس اداره ارشاد می گويد 
:گره هايی را كه می خواهند برنامه بومی محلی 
انجام دهند را ما نمی شناسيم كه بايد شناسايی 
شوند و در مورد لوگو ادامه می دهد :ما از افق 
پيش بينی  بايد  می بينيم  را  شهر  كه  آينده ای 
بهتر  زمينه  اين  در  و  ببينيم  هم  را  هنرمندان 
.به  شود  گذاشته  جلسه ای  هنرمندان  با  است 

گمانم او حرف دل همه را زد . 

مسئول  كه  هم  شهردار  محمدی  اكبرپور 
كميته  زيباسازی  است از 6 غرفه ای كه مربوط 
می گويد  بخشداری هاست  و  شهرداری ها  به 
جوار  در  گرگينك  باغ  می دهد:  ادامه  .شهردار 
شهرك مس سرچشمه ازلحاظ موقعيت مكانی 
بهترين  از  يكی  تواند  3هكتارمی  وسعت  با  و 
برای  تفريحی  ،و  ،اقامتی  گردشگری  مراكز 
،شهربابك  ،سيرجان  رفسنجان  شهرستان های 
هرمزگان،  جاده  مسير  در  ازآنجاكه  و  بشود 
است می تواند  نزديك جاده  و  دارد  قرار  فارس 
.او  باشد  سرمايه گذاری  برای  مناسبی  فرصت 
متعلق  حاضر  حال  در  باغ  اين  می دهد:  ادامه 
هم  باقری  .حاج  است  سرچشمه  شهرداری  به 
همايش  اين  در  استان   16 از  بيش  حضور  از 
خبر می دهد ومی گويد: سران عشاير هم اعالم 
برای حضور كرده اند كه ريش سفيدان  آمادگی 
حضور  شنيدن  از  .فرماندار  می خواهند  امنيت 
اين مهمان ها خوشحال می شود و خاطراتی در 
مورد قابل احترام بودن اين ريش سفيدان تعريف 
می كند انگار كه نمی داند ساعت می گذردو ما 
نمی رسيم هرچند كه خودش  بعدی  به جلسه 

هم عجله دارد.
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خبر          آرزو  سلطانی

همراه با فرماندار

  عسل  حسن زاده

* کارشناس 
ارشد علوم 

سیاسی

گشايش شهر کتاب 
در رفسنجان

فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رفسنجان  شهركتاب  رفسنجان:  وارشاداسالمی 
امام  حضور  با  12مرداد  شنبه  سه  صبح 
وارشاداسالمی  فرهنگ  اداره  جمعه،فرماندار،رئيس 
درعمارت  مندان  وعالقه  هنرمندان  از  وجمعی 
گرديد.دراين  افتتاح  رفسنجان  امين  گلستان 
حضورداشتند  نيز  امين  خانواده  كه  مراسم 
ازهزار عنوان كتاب،درزمينه  ای متشكل  مجموعه 
گويا  كتاب  وادبيات،  كودك،رمان،تاريخ  های 
،آثار شنيداری موسيقی  وهمچنين صنايع دستی 
امين  گلستان  شهركتاب  التحريراست.  ولوازم 
رفسنجان نماينده شهر كتاب كشور است كه عالوه 
جهت  موجود  محيط  از  استفاده  برفروش،امكان 

مطالعه كتاب نيز فراهم نموده است.

امیدواریم حلقه 
اتصالی بین 
بخش های 

مختلف 
شهرستان و 
نهادهایی که 

خدمت رسانی 
می کنند 

،همچنین جامعه 
فرهنگی و هنری 

شهرستان 
باشیم 

در  رجوی  مريم  روزها  اين 
دعوت  با  و  می دهد  جوالن  فرانسه 
و  صهيونيست ها  آمريكايی ها،  از 
برگزار  ميتينگ  و  همايش  سعودی ها 
است  گروهكی  خوار  ميراث  می كند، 
دارد؛  جنايتكارانه  سراسر  كارنامه ای  كه 
هزار   17 منافقين  گروهك  اعضای 
شهادت  به  انقالب   اوايل  در  را  ايرانی 
از  بعد  منافقين  گروهك  اند،  رسانده 
متعددی  تروريستی   حمالت  انقالب 
جمهوری  مسئولين  و  مردم  عليه  را 
ترور  كه  دادند  انجام  ايران  اسالمی 
آن  موارد  از  يكی  باهنر  و  رجايی  شهيد 
گروهك  اين  سران  شود.  می  محسوب 
كشورمان  به  عراق  تجاوز  در  همچنين 
پرداختند  جنايتكار  صدام  با  شراكت  به 
نابودی  برای  هم  همچنان  منافقين   ،
ديگر  از طرف   . كنند  انقالب تالش می 
معروف  »ابومازن«  به  محمود عباس كه 
فلسطينی  سياستمداران  جمله  از  است، 
به  با سازشكاری هايش  همواره  كه  است 
وی   است؛  كرده  خيانت  قدس  آرمان  

زدن  پا  پشت  با  حساس  بزنگاه های  در 
اغراض  جهت  در  فلسطينيان  منافع  به 
قدم  صهيونيستی  منحوس  رژيم  پليد 

رژيم  منافع  راستای  در  است.  برداشته 
بسياری  دارد.  می  بر  گام  صهيونيستی 
اصلی  عامل  را  ابومازن  فلسطين،  در 

غزه  نوار  به  صهيونيستی  رژيم  تجاوزات 
نكات  می دانند  مختلف  های  دوره  در 
خيانت ها  از  گوشه ای  تنها  شده  ذكر 
رو  اين  ،از  است  ابومازن  فسادهای  و 
انتظار  از  دور  رجوی  مريم  با  وی  ديدار 
عباس«  »محمود  ديدار  بنابراين  نبود. 
فلسطين  خودگردان  تشكيالت  رئيس 
گروهك  سركرده  رجوی«  »مريم  با 
چندان  پاريس  در  منافقين  تروريستی 
بسياری  كه  ،چرا  نيست  برانگيز  تعجب 
روابط  سياسی  و  تروريستی  جريانات  از 
سالهای  طی  در  را  مخفی  پنهانی 
متمادی با كشورهای مختلف برقرار می 
روابط  اين  زمان  از  مقطعی  در  كه  كند 
ای  گونه  به  شود  می  آشكار  و  علنی 
روابط  مثال  طور  به  حاضر  حال  در  كه 
پنهانی آل سعود و رژيم صهيونيستی به 
ديدار   ، گيرد  می  صورت  علنی  صورت 
با   « »محمودعباس  خائن  سياسمتدار 
در   « رجوی  »مريم  منافقين  سركرده 
دو  اين  آشكار  روابط  ازجمله  پاريس 

 . خيانتكار محسوب می شود 

دیدارمحمود عباس 
با مریم رجوی

عارف شهادت بابارجب را تسلیت گفتريش سفیدان 
»اناهلل و اناليه راجعون

حاج رجب محمدزاده جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس كه سال های طوالنی 
درد و رنج ناشی از جنگ تحميلی را در پيكر مطهر خود با بردباری و صبوری 

تحمل كرد دعوت حق را لبيك گفت و به جمع ياران شهيد خود پيوست.
شهيد  آن  همرزمان  و  محمدزاده  محترم  خانواده  به  تسليت  ضمن  اينجانب 
واالمقام، برای ايشان از خداوند متعال علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و 

اجر و سالمتی مسألت می كنم.

اوباما: سوريه پیرم کرد
اوباما«  »باراك  نيوز،  نامه  گزارش  به 
درباره  سخنانی  طی  آمريكا  رئيس جمهوری 
جنگ  گفت:  سفيد،  كاخ  فراروی  مشكالت 
سوريه و نشست هايی، كه درباره بحران  سوريه 

برگزار می شد، »او را پير كرده است«.

كنفرانسی  طی  پنحشنبه  روز  اوباما، 
شورای  با  وی  نشست  از  بعد  كه  مطبوعاتی، 
دفاع  وزارت  در  نظامی  فرمانده  و  ملی  امنيت 
»من  گفت:  شد،  برگزار  )پنتاگون(،  آمريكا 
از  عمده ای  بخش  كه  هستم  مطمئن  كامال 
موهای سفيد سرم به دليل نشست هايی است 
هيچ  است...  شده  برگزار  سوريه  درباره  كه 
اينكه  مگر  نشد  برگزار  سوريه  درباره  نشستی 
طرح  آيا  كرديم  فكر  هميشه  آن  پايان  در  ما 
جايگزينی برای جلوگيری از جنگ داخلی در 
وجود  كشور  اين  در  صلح  برقراری  و  سوريه 
داشته است كه به ذهن ما خطور نكرده است.

یکی از ارکان 
اصلی تحقق 
دموکراسی و 
از اصول تعامل 
مردم با دولت 
ها هستند و 
این نقش مهم 
و تاثیرگذار 
آنها موجب 
شده تا مردم 
مهمترین 
سرمایه 
خود یعنی 
اعتمادشان 
را به آنها 
ببخشند

با خبر شديم در آينده ای نزديک نشريه خانه خشتی کوير برروی گیشه روزنامه فروشی ها خواهد 
نشست. سمن اين اتفاق را به فال نیک گرفته و پیشاپیش به دست اندرکاران اين نشريه تبريک عرض 

کرده و آرزوی موفقیت دارد.

پلیس فرانسه برج ايفل را 
تخلیه کرد

پليس فرانسه به داليل نامعلوم، برج ايفل 
را تخليه و محوطه های اطراف آن را منطقه 

ورود ممنوع اعالم كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از ميرور، به دنبال 
گذشته  ماههای  در  كه  تروريستی  حمالت 
تهديدات  و  پيوست  وقوع  به  فرانسه  در 

حمالت  انجام  بر  مبنی  داعش  مداوم 
پليس   ، فرانسه  مخصوصا  اروپا  در  جديدی 
تروريستهای  يافتن  هدف  با  كشور  اين 
كرده  ايفل  برج  تخليه  به  اقدام  احتمالی 
ايفل  برج  تخليه  دليل  می شود  است.گفته 
است. بوده  مشكوك  بسته  يك   يافته شدن 

پليس با شدت درحال انجام تحقيقات است 
مسلح  نيروهای  محاصره  در  منطقه  تمام  و 
از  ها  گزارش  آخرين  دارد.  قرار  فرانسوی 
پاريس حاكی است اين اقدام پليس به دنبال 

يك هشدار دروغ صورت گرفته است.

محل وقوع حادثه
پتروشيمی شهيد تند گويان

انبار پتروشيمی جاده قم
پتروشيمی بوعلی سينا

خط لوله اتيلن غرب
پتروشيمی بيستون كرمانشاه

تاريخ حادثه
5931/20/13
5931/40/90
5931/40/61
5931/50/10
5931/50/80

روز حادثه
جمعه

چهارشنبه
چهارشنبه-تعطيل رسمی

جمعه
جمعه

نوع خسارت
مالی
مالی
مالی
مالی
مالی

  پوريا غياثی نيا

* مدیرگروه 
حسابداری 
دانشگاه 
عامه جعفری

تاكنون  جاری  سال  ابتدای  از 
يك  روز   15 هر  متوسط  به طور 
پتروشيمی  صنعت  در  حادثه 
وقوع  كه  است  رخ داده  كشور 
كنار  در  روز   130 در  حادثه   9
سالهای  متعدد  حوادث  بروز 
پتروشيمی  صنعت  در  گذشته 
در  صنعت  اين  می دهد  نشان 
ايجاد  نيازمند    HSEبخش
است.  اساسی  تحوالت  و  تغيير 
پی نوشت  در   HSE )توضيحات 

موجود است(.
چون  صنايعی  فعاليت های 
سروكار  دليل  به   پتروشيمی 
قابل  مواد  با  مستمر  داشتن 
اشتعال و گاها سمی از يك سو و 
كار در شرايط سخت و پرمخاطره 
از سوی ديگر بايد همواره تحت 
استاندارد  و  كارآمد  الگوی  يك 
ايمنی و بهداشت كاری باشد. در 
خطوط  ايمن  نصب  راستا،  اين 
اين  از  انتقال خوراك، محافظت 
شرايط  برقراری  حتی  و  خطوط 
حاوی  تريلرهای  تردد  در  امن 
الگوهای  با  بايد  مواد پتروشيمی 
استاندارد درزمينهHSE مديريت 
شود. اما به نظر می رسد صنعت 
ضعف  دچار  كشور  پتروشيمی 
ساختاری در اين بخش  است. از 
9 حادثه اخير صنعت پتروشيمی 
به  آن  فقره   5 جاری،  سال  در 
آتش سوزی  به  مربوط  زير  شرح 

و انفجار بوده است:
انفجار  و  آتش سوزی   5 اين 
به  اخير خسارات مالی سنگينی 
پتروشيمی  شركت های  دولت، 
بورس  در  سهامدارانشان  بعضاً  و 
براثر  كرد.  خواهد  و  كرده  وارد 
ميلياردها  آتش سوزی ها  اين 
و  شد  دود  ملی  سرمايه  تومان 
دولت  بر  عالوه  و  رفت  هوا  به 
شركت ها،  اين  سهامداران  و 
شركت های بيمه ای و سهامداران 
متضرر  حوادث  اين  از  نيز  آن ها 

گرديده اند.
اين  از  ناشی  زيان  هرچند 
خسارات  و  آتش سوزی ها 
ممكن  تأسيسات  به  واردشده 
ولی  باشد  دالر  ميليون ها  است 
رفتن  دست  از  مهم تر،  زيان 
بازسازی  برای  كه  است  زمانی 
پتروشيمی  مجتمع های  اين 
مدت  اين  طی  و  می شود  صرف 

نيز توليد متوقف خواهد بود زيرا 
پتروشيمی  و  نفتی  شركت های 
يعنی  هستند  فرآيندی  اغلب  
متصل  هم  به  زنجيره وار 
می باشند و چنانچه يك قسمت 
و  ببيند  آسيب  مجموعه  از 
تعطيل شود فعاليت بقيه واحدها 
بنابراين  می شود.  متوقف  نيز 
درواقع خسارت بسيار سنگين تر 

از آن چيزی است كه اعالم شده 
و می شود.

صنعت  در  اخير  حوادث 
خساراتش  همه  با  پتروشيمي 
را  آشيل  پاشنه  اين  به خوبی 
نمايان كرد كه متأسفانه قواعد و 
مقررات ايمني چندان موردتوجه 
شركت های  كاركنان  و  مديران 
پتروشيمی  صنعت  خصوصی 

ازنظر  چراكه  نمي گيرد  قرار 
يكسري  مقررات  اين  آن ها، 
كه  است  سخت گيرانه  قواعد 
و  بهره وري  كاهش  به  منجر 
مي شود؛  فعاليت ها  شدن  كند 
معتبر  شركت هاي  درحالی كه 
مالحظه ای،  هيچ  بدون  جهاني 
اين مقررات  از  تخطی كنندگان 
را اخراج مي كنند. ولي متأسفانه 

شركت هاي ايراني بدون توجه به 
كسب  فكر  در  تنها  مقوله،  اين 
خود  امور  سريع  انجام  و  سود 
بي مورد  تعجيل  همين  هستند. 
ايمنی،  مقررات  به  توجه  عدم  و 
همراه  به  را  بسياري  خسارات 

دارد.
نفت  وزير  زنگنه  بيژن 
بروز  علت  روحانی،  دولت 
در  اخير  آتش سوزی های 
عدم  را  پتروشيمی  صنعت 
بخش  در  الزم  سرمايه گذاری 
HSE  و بی توجهی شركت های 
صنعت  در  شده  خصوصی سازی 
پتروشيمی به اين مقوله دانسته 

است.
عده اي  ميان،  اين  در  البته 
چنين  دارند  سعي  معلوم الحال 
اتفاقاتی را به عملكرد و مديريت 
مديران  و  نفت  وزارت  ضعيف 
كه  بدهند  نسبت  وزارتخانه  اين 
نيت آن ها كاماًل مشخص بوده و 
اين  به  پرداختن  براي  ضرورتي 
موضوع وجود ندارد و همان طور 
داشته  اظهار  نيز  نفت  وزير  كه 
است بحث ايمنی فقط با دستور 
رعايت  بايد  و  نمی شود  محقق 
مسائل HSE به يك فرهنگ در 

كار تبديل شود.
البته بد نيست به منتقدان وزارت 

نفت و افرادی كه سعی دارند از 
آبی گل آلود ماهی بگيرند يادآور 
برخی  عقيده  به  كه  شويم 
می تواند  زير  داليل  تحليلگران، 
در  سنگ اندازی  و  كارشكنی 
مسير حركت دولت تدبير و اميد 

را ايجاد كند:
در  آتش سوزی  حوادث  كثرت 
ماه   2 طی  پتروشيمی  صنعت 

اخير.

حادثه   5 از  حادثه   4 بروز 
آتش سوزی در ايام تعطيل.

با توجه به ناگهانی بودن انفجار و 
نيز سرعت پيشرفت و گستردگی 
تلفات  آتش؛ عدم وجود هرگونه 

جانی در كل حوادث. 
خوشحالی  بسی  جای  هرچند 
اخير  آتش سوزی های  كه  دارد 
و  نداشته  تلفات جانی  هيچ گونه 
فقط خسارات مالی داشته اند اما 
در پايان الزم است به افرادی كه 
سعی دارند از اين حوادث به نفع 
بهره برداری  خود  جبهه  و  خود 
متذكر  دهند  انجام  سياسی 
شويم كه همه ما ايرانی هستيم، 
در يك مملكت زندگی می كنيم، 
اعضای يك پيكريم و دولت آقای 
ما  كشور  مشروع  دولت  روحانی 
هست كه حمايت از آن نتيجه ای 
جز عزت و سربلندی مان نخواهد 
دولت  برای  كارشكنی  و  داشت 
نظام  دشمنان  خرسندی  باعث 

خواهد بود.

پی نوشت:
كلمات  اول  حروف  از   HSE
 Safety )بهداشت(،   Health
 Environment و  )ايمني( 
تشكيل شده  )محيط زيست( 
است كه متولي و عهده دار كليه 
بهداشت كار،  به  مربوط  مسائل 
بهداشت  صنعتي،  بهداشت 
و  آتش نشانی  ايمني،   ، محيط 

محيط زيست هست.

آتش سوزی های سریالی
 صنعت پتروشیمی

هرچند زیان 
ناشی از این 
آتش سوزی ها 
و خسارات 
واردشده به 
تأسیسات 
ممکن است 
میلیون ها دالر 
باشد ولی 
زیان مهم تر، 
از دست رفتن 
زمانی است 
که برای 
بازسازی این 
مجتمع های 
پتروشیمی 
صرف می شود

 بسیاری در 
فلسطین، 
ابومازن را 
عامل اصلی 
تجاوزات رژیم 
صهیونیستی 
به نوار غزه 
در دوره 
های مختلف 
می دانند

ايمان  سمن  خبرنگار  گزارش  به  بنا 
محمدآبادی در نشست خبری كه در 13 
منطقه  نفت  شركت  محل  در  مردادماه 
جمعی  حضور  با  رفسنجان  شرق  جنوب 
اصحاب  و  مجموعه  اين  مسئولين  از 
رسانه صورت پذيرفت اذعان كرد :با ارائه 
خدماتی كه در حوزه فرهنگ و هنر برای 
بتوانيم  اميدواريم  داريم  رفسنجان  مردم 
داشته  هم  منطقه  اين  نيروهای  برای 
باشيم و از ظرفيت های شركت نفت برای 

شهرستان رفسنجان استفاده كنيم . 
اين كه  به  اشاره   با  محمدآبادی 
مدير  ميزبان  گذشته  هفته  رفسنجان 
كه  است   بوده  كشور  مطبوعات  تعاونی 
داده  حوزه  اين  در  هم  خوبی  نويدهای 
اساسی  ركن  :مطبوعات  افزود  شد 
هستند  شهرستان  اخبار  و  اطالع رسانی 

كه جايگاه ويژه ای  هم دارند . 
بين  ارتباط  ايجاد  :با  داد  ادامه  وی 
می شود  هم  نفت  شركت  و  مطبوعات 
به  شركت  اين  تالش های  و  خدمات 

برای  هم  مطبوعات  و  شود  ارائه  مردم 
تقويت حوزه خود از ظرفيت های مختلف 

شهرستان استفاده كند .  
حلقه  :اميدواريم  گفت  محمدآبادی 
اتصالی بين بخش های مختلف شهرستان 
می كنند  خدمت رسانی  كه  نهادهايی  و 
هنری  و  فرهنگی  جامعه  ،همچنين 

شهرستان باشيم .
از  :بخشی  ادامه داد  ارشاد  اداره  رييس 
مردمی كه ما موظف به خدمت رسانی به 
آن ها هستيم نيروهای مشغول به كار در 

اين مجموعه و خانواده های آن ها هستند 
كه نياز به خدمات فرهنگی هنری دارند.

جامعه  در  اجتماعی  نشاط  ايجاد  به  او 
اشاره كرد و افزود :ايجاد نشاط اجتماعی 
در كشور از مباحث بسيار مهم روز است 
فرهنگ  متولی  اصلی ترين  به عنوان  ما  و 
و  خدمات رسانی  شهرستان  در  هنر  و 
پشتيبانی ، همچنين با ظرفيت هنرمندان 
فرهنگ  وزارت  زيرمجموعه  صنوف  و 
به رسالت اجتماعی خود  ارشاد اسالمی  

می پردازيم. 

ما  نگاه  اين كه  اعالم  با  محمدآبادی 
بتوانيم  تا  خانواده هاست  به سمت  بيشتر 
چه  :هر  افزود  كنيم  حركت  هدفمند تر 
هم  جامعه  باشند  بانشاط تر  جامعه  افراد 

پوياتر خواهد بود .

محمدآبادی در نشست خبری شرکت نفت منطقه جنب شرق رفسنجان  

بین  اتصالی  امیدواریم حلقه 
باشیم شهرستان  مختلف  بخش های 

شركت  مركز  رئيس  وقاری  احمد 
ايران  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط 
منطقه جنوب شرق در جمع مسئولين 
شركت نفت و اصحاب رسانه شهرستان 
نفت  انتقال  مركز  گفت:  رفسنجان 
است  نفتی  پايانه  كه  شرق  جنوب 
تأسيسات،  شكن،  فشار  شامل 
تلمبه  دو  و  نفتی  مواد  ذخيره سازی 
پمپاژ  مترمكعب   795 با حداكثر  خانه 
 20 خط  با  الكتروپمپ  و3  ساعت  در 
در  مترمكعب   1200 گنجايش  با  اينچ 
ساعت ازجمله بخش های عملياتی اين 
داد  ادامه  او همچنين  می باشند.  مركز 
اجرا می شود  7 عمليات  اين مركز  :در 
از  اينچ  با خط 26  و مواد سوختی كه 
هرمزگان تا اين مركز هدايت می شوند 
گنجايش  با  تعادلی  مخازن  اين  در  و 
سپس  ذخيره سازی  ليتر  ميليون   280
كه  رفسنجان  پخش  مخازن  سمت  به 
ليتر  ميليون   140 حدود  با  نفت  انبار 

گنجايش ذخيره می شوند.
وقاری بابيان اين كه 6 فرآورده نفتی 
گاز  نفت  نفت،  سفيد،  نفت  شامل 
گازی  سوپر،ميعانانت  ،بنزين  ،بنزين 
 24،  16 به خط های  عملياتی  كه طی 
بااينكه  و  می شوند  هدايت  اينچ  و20 

بندرعباس  كيلومتری   448 حدود 
پمپاژ  بندر  از  مواد  اين  قرارگرفته ايم 
بندر  از  روزانه  كه  و ظرفيتی  می شوند 
ميليون   50 می شود  حوزه   اين  وارد 
 70 تا  می توانيم  ما  كه  است  ليتر 
ميليون ليتر را به يزد با خط 16 اينچ  
و كرمان با خط 14 اينچ انتقال دهيم ..
گاز  نفت  3مخزن  به  اشاره  با  وقاری 
ليتر  ميليون   40 دارای  هركدام  كه 
مخزن  دو  همچنين  دارند  گنجايش 
مخزن  هر  گنجايش  با  سفيد  نفت 
با  بنزين  دو مخزن  و  ليتر  ميليون   20
ليتر  ميليون   40 مخزن  هر  گنجايش 
گنجايش  با  بنزين سوپر  مخزن  يك  و 
شركت  مجموعه  در  ليتر  ميليون   40
دارد  وجود  شرق  جنوب  منطقه  نفت 
.وی  اظهار كرد :در اين مركز 19 شير 
اطمينان هم هست  كه در صورت فشار 
زياد از پارگی خطوط جلوگيری كنند.

كشور  شرق  جنوب  منطقه  لوله  خطوط 
بيش از 1800 كيلومتر و يكی از طوالنی ترين 
است  كشور  در  نفت  لوله  مسيرهای خطوط 
و  می شود  آغاز  خليج فارس  سواحل  از  كه 
رفسنجان،كرمان،يزد،نائين  از  گذشتن  با 
فراورده های  و  می شود  ختم  اصفهان  به 
موردنياز استان كرمان،سيستان و بلوچستان 
مين  تا  را  جنوبی  خراسان  از  بخشی  و 
می كند.ظرفيت انتقال  فراورده های نفتی در 
روز  در  ليتر  ميليون   51 روزانه  منطقه  اين 
است)320000 بشكه( كه شش مركز انتقال 
نفت)قطب آباد رفسنجان، كرمان ،يزد، نائين، 
مهر آران( به استان های اين منطقه فرستاده 
خطوط  منطقه  مدير  كديور  می شود.عليرضا 
اينكه  بابيان  شرق  جنوب  مخابرات  و  لوله 
ستاره  پااليشگاه  محصوالت  انتقال  باهدف 
پااليشگاه  بزرگ ترين  به عنوان  خليج فارس 
بندرعباس  اينچ   26 لوله  خط  كشور  نفت 
راه اندازی  با  كه  ايجاد خواهد شد  رفسنجان 
نفتی حدوداً  فراورده های  انتقال  ظرفيت  آن 
دو برابر می شود.وی ادامه داد سوخت رسانی 
كشور  شرق  جنوب  زيرمجموعه  مناطق  به 
به جز  كه  می شود  انجام  لوله  خط  طريق  از 
استان سيستان و بلوچستان آن هم به دليل 
نفت كش  طريق  از  امنيتی  مسائل  رعايت 

اينكه  بابيان  كديور  می گيرد.عليرضا  صورت 
انتقال فراورده های نفتی با خطوط لوله تأثير 
افزود:با  دارد  هزينه ها  كاهش  در  بسزايی 
بهره گيری از خطوط لوله از بروز بسياری از 
جلوگيری  جاده ای  حوادث  ازجمله  حوادث 
خواهد شد.كديور گفت با كاهش قيمت نفت 
شده  مشكل  دچار  پخش  و  پااليش  صنعت 
كافی  نقدينگی  نبود  ديگر  مسئله  و  است 
يكی از مشكالت اين مجموعه است كه برای 
انجام پروژه های در حال اجرا  تأمين مالی و 
با پيمانكاران همكاری و برخی از پروژه ها را 
به سال آينده موكول كرده ايم.وی همچنين 
از محافظت خطوط لوله های نفت توسط 24 
خط بان كه9 به صورت شبانه روزی مسئوليت 
به عهده دارند گفت و  را  اين خطوط  كنترل 
افزود وظيفه حفاظت از خطوط لوله بر عهده 
كار  اين  تاكنون  كه  است  انتظامی  نيروی 

به خوبی صورت نگرفته است.

حفاظت از لوله های انتقال نفت 

یا نیروی انتظامی!؟ بانان  خط 
در بازید رسانه ها از مرکز شرکت خطوط لوله

 و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق عنوان شد

 شش فرآورده نفتی در رفسنجان ذخیره می شود

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر 
خواستار  رفسنجان  شهرداری  تاكسيرانی 
درون  فرسوده  تاكسی  مالكان  نام  ثبت 

شهری در سامانه نوسازی شد.
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمرضايی  حاج  محسن  رفسنجان، 
نظارت  و  مديريت  سازمان  مديرعامل 
مالكان  نام  ثبت  خواستار  تاكسيرانی  بر 
سامانه  در  درون شهری  فرسوده  تاكسی 

نوسازی شد و گفت: با تـوجه به فرصـت 
باقی مانده تسهيالت ويژه تا پايان شهريور 
به  تا  تاكسی فرسوده كه  رانندگان   ،  95
حال اقدامی نكرده اند، سريعاً جهت ثبت 
دفاتر  طريق  از  نوسـازی  سامانه  در  نام 

پيشخوان دولـت اقـدام نمايند.
و  مراجعه  عدم  صورت  در  افزود:  وی 
راننده  عهده  به  بعدی  عواقب  نام،  ثبت 

می باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری رفسنجان

مالکان تاکسی فرسوده درون شهری در سامانه 
نوسازی ثبت نام کنند

جابجايی بیش از ۶۶۵ هزار 
مسافر در سطح شهر و مراکز 

دانشگاهی
اتوبوسرانی شهرداری  مديرعامل سازمان 
هزار   665 از  بيش  جابجايی  از  رفسنجان 
مسافر در سطح شهر و مراكز دانشگاهی در 
سه ماهه نخست امسال خبر داد.به گزارش 
يداهلل  رفسنجان،  شهرداری  عمومی  روابط 
اتوبوس های فعال در سطح  آذرنگ تعداد 
به 50  نزديك  را  دانشگاهی  مراكز  و  شهر 
ماهه  سه  در  گفت:  و  كرد  اعالم  دستگاه 
نخست امسال بيش از 665 هزار مسافر در 
سطح شهر و مراكز دانشگاهی جابجا شده اند.

شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  مديرعامل 
به  نزديك  اينكه  به  اشاره  با  رفسنجان 
ابتدای  ماهه  در سه  اتوبوس  30 دستگاه 
علميه  حوزه  و  سپاه  اختيار  در  امسال 
اين  در  كرد:  اظهار  است،  داده شده  قرار 
از 240 دستگاه اتوبوس برای  مدت بيش 
نماز  در  شركت  جهت  مسافران  جابجايی 
جمعه و دعای ندبه اختصاص يافته است.وی 
مراسم  اتوبوسرانی در  به همكاری سازمان 
گراميداشت شهدای مدافع حرم اشاره كرد 
های  ماه  در  دستگاه  از 26  بيش  افزود:  و 
مسافران  جابجايی  به  و خرداد  ارديبهشت 
گراميداشت  مراسم  در  شركت  منظور  به 

شهدای مدافع حرم اختصاص يافت.

پاالیشگاه 
ستاره 

خلیج فارس 
به عنوان 

بزرگ ترین 
پاالیشگاه نفت 

کشور خط 
لوله 62 اینچ 

بندرعباس 
رفسنجان 

ایجاد خواهد 
شد که با 

راه اندازی آن 
ظرفیت انتقال 

فراورده های 
نفتی حدوداً دو 

برابر می شود

فاصله کلینتون از ترامپ به 
8 درصد رسید

فاصله  نظرسنجی ها  تازه ترين  براساس 
برتری  با  آمريكا  انتخاباتی  رقيب  دو  ميان 
است. رسيده  درصد   8 به   دموكرات ها، 

خبرگزاری  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به 
نامزد  كلينتون،  هيالری  آسوشيتدپرس، 
رياست  آتی  انتخابات  در  دموكرات ها 
اول  كه  نظرسنجی  اين  در  آمريكا  جمهوری 
حمايت  توانسته  شده  برگزار  اوت  چهارم  تا 
كند. كسب  را  كنندگان  شركت  درصد   50 

رقيب حمهوری خواه  كه  است  حالی  در  اين 
با فاصله ای 8 درصدی 42  ترامپ  وی دونالد 
 درصد اين آرا را به خود اختصاص داده است.

ناشی  بتوان  آنكه  از  بيشتر  را  پيشروی   اين 
جبهه  قبال  در  دموكرات  جبهه  وحدت  از 
گاف های  مرهون  بايد  ناميد،  خواه  جمهوری 
دانست. ترامپ  كننده  نااميد  و   متعدد 

كلينتون و نامزد سمت معاونتش »تيم كين« 
در كنوانسيون ملی دموكرات ها 25 تا 28 ژوئيه 
توانستند كانديداتوری اين حزب در انتخابات 
آورند. دست  به  را  جمهوری  رياست   آتی 

جمهوری  ملی  كنوانسيون  در  كه  ترامپ 
خود  آن  از  را  عنوان  اين  توانست  خواهان 
كه  سياسی  متعدد  گاف های  از  اما  كند 
يكی  است.  خورده  ضربه  بسيار  می دهد 
برای  روسيه  از  درخواست  گاف ها  اين  از 
كه  است  ايميل هايی  انتشار  و  يافتن 
خود  شخصی  سرور  از  استفاده  با  كلينتون 
است. كرده  آنها  دريافت  و  ارسال  به   اقدام 

ترامپ هم چنين خانواده سرباز مسلمان آمريكايی 
 را كه در عراق كشته شد به شدت ناراحت كرد.

نشان  هم چنين  نظرسنجی  اين  حال  اين  با 
كانديداتوری  از  آمريكا  مردم  كه  است  داده 
به  آنها  رسيدن  و  افراد  اين  دوی  هر 
هستند. ناخرسند  انتخابات  نهايی   مرحله 

در  خد  آرای  افزايش  دنبال  به  كه  ترامپ 
معمول  رويه  جمعه  روز  است  نظرسنجی ها 
خود را تغيير داد و با تاييد »پل راين« رييس 
جمهوری  اتحاد  خواهان  نمايندگان،  مجلس 
خواهان و همكاری با تمامی سران حزب شد؛ 
شخصيت هايی  را  آنها  بيشتر  وی  كه  سرانی 

ناكارآمد توصيف كرده است.

طی  كرمان  استاندار   - ايرنا   - كرمان 
خبرنگار  روز  ماه  مرداد  هفدهم  پيامی 
تبريك  به اصحاب رسانه و مطبوعات  را 

گفت.
عمومی  روابط  يكشنبه  روز  گزارش  به 

رزم  عليرضا  كرمان  استانداری 
است،  آورده  پيام  اين  در   حسينی 
اصلی  اركان  از  يكی  عنوان  به  ها  رسانه 
تعامل  اصول  از  و  دموكراسی  تحقق 
نقش  اين  و  هستند  ها  دولت  با  مردم 

تا  شده  موجب  آنها  تاثيرگذار  و  مهم 
يعنی  خود  سرمايه  مهمترين  مردم 
در  و  ببخشند  آنها  به  را  اعتمادشان 
اخبار  كه  باشند  داشته  انتظار  مقابل 
سريع  صحيح،  صورت  به  رويدادها  و 
گيرد. قرار  اختيارشان  در  آسان   و 
وی می افزايد، مديريت استان كرمان از 
ابتدای فعاليت خود همواره تاكيد داشته 
و  دانيم  نمی  خود  نامحرم  را  مردم  كه 
معتقديم كه مردم بايد از همه موضوعات 
آگاهی داشته باشند زيرا در اين صورت، 
مسئوالن را به بهترين شكل همراهی می 
استان  های  رسانه  راستا  اين  در  كنند، 
همواره قابل احترام بوده و همگام طرح 
استان  های  سياست  و  ها  برنامه  و  ها 
ترويج  در  نقش خود  به  و  كرده  حركت 
 فرهنگ توسعه به خوبی عمل كرده اند.

استاندار كرمان در اين پيام آورده است، 
در استان كرمان با ايده اتاق شيشه ای، 
و  خبرنگاران  از  كه  شده  تالش  همواره 
واصل  حلقه  عنوان  به  رسانه  اصحاب 
و  كرده  استفاده  مردم  و  دولت  بين 
و  كاستی  بدون  را  شده  انجام  خدمات 

انعكاس  مردم  به  بزرگنمايی،  از  دور  به 
آن  بازخوردهای  ديگر  سوی  از  و  داده 
كنيم. بررسی  ها  رسانه  كمك  با   را 

سال  در  همچنين  افزايد،  می  وی 
اقدام و عمل‹ همواره  ›اقتصاد مقاومتی، 
و  كرده  استقبال  سازنده  انتقادات  از 
پيشرفت  برای  معتقديم  و  كنيم  می 
با گوش  انتقادها را  بايد  در مسير تعالی 
رفع  برای  همت،  تمام  با  و  شنيد  جان 
برداشت. گام  احتمالی  های   كاستی 

رزم حسينی آورده است، در اين استان 
رسانه  تعامالت  موفق  الگوی  اساس  بر 
را  مشكالت  بزرگترين  ايم  توانسته  ای 
تعامل  در  كه  دهيم  نشان  و  كرده  حل 
به  توان  می  كه  هاست  رسانه  و  دولت 
كه  باشد  رسيد،  موفقيت  سپيد  افق 
اسالمی  ميهن  جای  جای  در  الگو  اين 
رسانه  شاهد  روز  به  روز  و  شده  اجرايی 
باشيم. پاسخگوتر  مديران  و  پوياتر   های 

اين  در  دارد،  تصريح  پايان  در  وی 
رسانه  اصحاب  های  تالش  بر  مجال 
قدردان  و  نهاده  ارج  كرمان  ای 
بود.  خواهيم  آنها  كوشی   سخت 

استاندار کرمان 

روز خبرنگار را تبریک گفت

سوسیالیم
 ) جامعه گرايی( 

مفهوم اين اصطالح سابقا ً كنترل تمام 
شئون حياتی اعضاء جامعه توسط دولت 
كنترل  شامل  بالطبع  كه  است  بوده 
ولی  شد  می  هم  اقتصادی  مؤسسات 
امروزه معنی آن شامل كنترل تمام امور 
مردم  نفع  به  است  صنعتی  و  اقتصادی 
كه بوسيله مالكيت دولت نسبت به كليه 
و  صنعتی  از  اعم  توليدی  های  دستگاه 
كارخانجات و وسايل حمل و نقل و امور 

بانكی و غيره باشد انجام می گيرد .

http://namehnews.ir/fa/news/349869/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://namehnews.ir/fa/news/349869/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://namehnews.ir/fa/news/349869/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://namehnews.ir/fa/news/349603/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.beytoote.com/news/international/tnews67689.html
http://www.beytoote.com/news/international/tnews67689.html
http://www.entekhab.ir/fa/news/285001/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/285001/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/285001/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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لزوم حمايت از حقوق 
حیوانات

های  گونه  حفظ  و  حيوانات  حقوق  امروزه 
كه  است  مسائلی  جمله  از  آنها،  مختلف 
درسراسر جهان از جانب دولت ها ، سازمان ها 
و عموم كسانی كه به مسائل زيست محيطی و 
حمايت از حيوانات عالقمند می باشند، مورد 
سازمان  روی  اين  از  است.  گرفته  قرار  توجه 
جهان  سرتاسر  در  مختلفی  نهاد  مردم  های 
شكل گرفته و قدم های خوبی نيز در خصوص 
به  احترام  و  دوستی  حيوان  فرهنگ  اشاعه 

حقوق حيوانات برداشته شده است. 
نيز در كنار مسائلی مربوط  درمعارف اسالمی 
به انسانها و حقوق آنها، مسائل محيط زيست 
و از جمله حيوانات، حائز اهميت می باشد. به 
برابر  در  ،حيوانات  قرآن  متعدد  آيات  صراحِت 
خداوند به خضوع برخاسته اند و بر آستان او 
 49 آيه   ، نور  سوره   41 كنند)آيه  می  سجده 
يك  از  اسالم،  حقوقی  نظام  در  نحل(.  سوره 
حيوانات  از  بهينه  واستفاده  برداری  بهره  سو 
ديگربه  از سوی  و  گرفته  قرار  مورد شناسايی 
های  گونه  از  دفاع  و  حيوانات  حقوق  رعايت 
نحوی  به  است  شده  سفارش  آنان  مختلف 
عملی  حيوانات  كشتن  و  اذيت  و  آزار  كه 
اند.  الهی  مرتكبين مستوجب عذاب  و  مذموم 
رعايت حقوق  به  همواره  )ع(  وپيامبران  انبياء 
ها  آن  با  مناسب  رفتاری  داشتن  و  حيوانات 
اند. حقوق  حيوانات  و  عدالت   تأكيد نموده 
علی  سيره ی حضرت  در   آنها   به   نسبت  
)ع( تا آنجا اهميت دارد كه حضرت در مقابل 
دريافت تمام هستی و اقليم هفتگانه حاضر به 
گرفتن  پوست  چوبی  از  دهان  مورچه ای  به  
ظلم  و  ناروا  نيست در تعاليم آموزه های دينی 
با حرمت صيد جانورانی كه در حريم شهر مكه 

زندگی می كردند مواجه هستيم كه جلوه ای 
از حمايت و حفاظت از حقوق حيوانات در آن 

عصر بود. 
باعث  كه  مشكالتی  از  ای  گوشه  به  ادامه  در 
عدم ايجاد محيطی امن و سالم برای حيوانات 

موجود در كشور شده است اشاره می شود: 
از  مناسب  كننده  حمايت  قوانين  فقدان   *

حيوانات
به  نسبت  عمومی  افكار  اطالعات  ضعف   *

روشهای نگهداری و بيماری های حيوانات
* كمبود مراكز درمانی حيوانات و نيز نبودن 

فرهنگ مراجعه به دامپزشك
* عدم اعتقاد و توجه برخی از مديران بر لزوم 

حمايت و حفاظت از حيوانات
و  مجاز  غير  شكارچی  صدهزار  چند  وجود   *
عدم برخورد قاطع با متخلفان از سوی مراجع 

ذيربط
* نداشتن باغ وحش های درجه يك بمنظور 
كودكان  بخصوص  و  مردم  نزديكی  و  آشنايی 

با حيوانات
* وجود شكنجه گاههايی به نام باغ وحش ! كه 
عالوه بر اينكه موجبات آزار و اذيت حيوانات را 
فراهم می آورد ، مروج حيوان آزاری می باشد

اثر  در  طبيعی  زيستگاههای  رفتن  بين  از   *
گسترش شهرها و صنايع

مورد  در  واقعی  غير  و  خرافی  عقايد  وجود   *
حيوانات در بين عوام

فروش  مراكز  بر  نظارت  و  كنترل  عدم   *
حيوانات خانگی

* فقدان مطالب فرهنگی و حمايتی در متون 
درسی و آموزشی

 ، حيوانات  به  توجهی  كم  و  حداقلی  نگاه   *
حتی درمباحث زيست محيطی

بمنظور  الزم  تخصص  و  امكانات  نداشتن   *
با  كه  مراكزی  كاركنان  توسط  درمان  و  مهار 
در  و وحشی  ديده  آسيب   ، پناه جو  حيوانات 

ارتباط هستند
بر  دريافت  توان  می  فوق  مطالب  به  باتوجه 
اساس مبانی دينی و انسانی الزم است قوانين 
خصوص  در  تری  سختگيرانه  و  محكمتر 
گردد  وضع  كشورمان  در  حيوانات  از  حمايت 
به  توجه  عدم  و  آزاری  حيوان  شاهد  كمتر  تا 
حقوق حيوانات باشيم. ضمنا الزم است تمامی 
به  نسبت  مسئوليت  احساس  با  جامعه  افراد 
خصوص  در  را  خود  تالش  حيوانات  تمامی 
بهبود وضعيت زندگی و امنيت آنها انجام دهند 
نابخردانه و سطحی زمينه را برای  با اعمال  و 
ادامه آزار حيوانات فراهم نكنند. همچنين نياز 
در  حيوانات  فعال حقوق  افراد  به همت  است 
كليه شهر های كشور انجمن های مردم نهاد 
تاسيس  حيوانات  از  حمايت  انجمن  عنوان  با 
ارگان ها و سازمان  با همكاری ساير  تا  گردد 
آگاهی  سطح  افزايش  به  نسبت  شهری  های 
اقشار جامعه ، ساخت پناهگاه و اشاعه فرهنگ 

حيوان دوستی اقدامات الزم صورت گيرد.

 * دکتر قاسم محمدی 
دامپزشک و فعال حقوق حیوانات

محیط بانان 
نیاز به حمایت قضایی دارند

اجتماعی
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S A M A N  Fortnightly صدور بیش از 200 
پروانه مسکونی و 

تجاری در منطقه دو 
شهری

شهردار منطقه دو از صدور بيش از 200 پروانه 
واحد مسكونی در سه ماهه نخست امسال خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان، 
جهانگير ملكی با اعالم اين خبر افزود: در سه 
پروانه   160 از  بيش  جاری  سال  ابتدای  ماهه 
واحد مسكونی، 25 پروانه واحد تجاری و 30 
پروانه به طور مشترك برای واحدهای مسكونی 

و تجاری صادر شده است.
وی در ادامه از صدور بيش از 80 گواهی عدم 
خالفی در اين مدت در منطقه دو شهری خبر 
داد و گفت: در سه ماهه نخست امسال بيش 
از 115 گواهی پايان كار و بيش از 25 مجوز 
حصاركشی توسط معاونت شهرسازی شهرداری 

منطقه دو صادر گرديده است.
ملكی ميزان صدور مجوز آسفالت شكافی اداره 
و  فنی  معاونت  توسط  گاز  و  فاضالب  و  آب 
عمرانی شهرداری منطقه دو را بيش از 1500 
متر عنوان كرد و افزود: از اين ميزان بيش از 
متر   580 خاكی،  مسير  به  مربوط  متر   800
پياده  به  مربوط  متر   140 از  بيش  و  آسفالت 

رو بوده است.
شهردار منطقه دو ميزان صدور مجوز آسفالت 
شكافی برای اداره مخابرات را 380 متر آسفالت 
عمرانی  و  فنی  معاونت  گفت:  و  كرد  اعالم 
شهرداری منطقه دو در سه ماهه ابتدای امسال 
برای اداره آب و فاضالب 450 متر مسير خاكی 
آسفالت  مجوز  آسفالت  مسير  متر   380 و 

شكافی صادر كرده است.
از  روزانه  بازديد  و  كنترل  به  اشاره  با  وی 
ساخت و سازهای سطح شهر، تعداد ساخت و 
سازهای غيرمجاز در سه ماهه ابتدای امسال در 
عنوان  مورد  از 60  بيش  را  دو شهری  منطقه 
كرد و گفت: به همت معاونت خدمات شهری 
شهرداری منطقه دو از فعاليت و ساخت و ساز 

آن ها جلوگيری شد.
جهانگير ملكی ادامه داد: در سه ماهه نخست 
امسال بيش از 140 تابلوی تبليغاتی غيرمجاز 
مغازه   11 و  شده  آوری  جمع  شهر  سطح  در 
پلمپ  نيز  مجاز  غير  ساختمان  و  متخلف 

گرديده است.
شهردار منطقه دو با بيان اينكه اليه روبی جوی 
های سطح شهر به صورت روزانه توسط معاونت 
خدمات شهری انجام می شود، اظهار كرد: در 
نخاله  بارگيری  مورد   125 از  بيش  بهار  فصل 
های ساختمانی توسط اين معاونت انجام گرفته 

است.

نصب پروژکتور در پنج 
بوستان سطح شهر

مسئول واحد برق شهرداری رفسنجان از نصب 
پروژكتور جهت روشنايی محوطه و نقاشی های 

ديواری در پنج بوستان سطح شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان، 
مهدی خدادادپور با اعالم اين خبر افزود: اين 
پروژكتورها به منظور روشنايی نقاشی ديواری 
در بوستان های نماز، آزادگان، شهيد مطهری، 
شده  نصب  علی  آقا  حاج  خانه  ماكت  و  مادر 

است.
در  رفسنجان  شهرداری  برق  واحد  مسئول 
ادامه از لوله گذاری و كابل اندازی و نصب پايه 
آرامستان  های  مقبره  از  قسمتی  در  روشنايی 
از  قسمتی  مدت  اين  در  گفت:  و  داد  خبر 
پارك مصلی )وحدت جديد( نيز لوله گذاری و 
عمليات كابل اندازی و تعويض پايه های چراغ 
قديمی و نصب سيستم روشنايی جديد ميدان 
قدس نيز انجام شده است. وی با اشاره به نصب 
موتورسواری،  پيست  در  پروژكتور  عدد  چهار 
اظهار كرد: طی اين مدت پروژكتورهای جديد 
در نهالستان و انبار ضايعات جنب شركت پسته 

نصب شد.
خدادادپور با بيان اينكه 8 الكتروپمپ شناور و 
كابل های معيوب آن ها در اين مدت تعويض 
شده اند، تصريح كرد: اين موارد مربوط به چاه 
های آب نهالستان، چاه آب غزالی، چاه آب بلوار 
هجرت، چاه آب مفتح، چاه آب خيابان سعدی 

و درياچه موزه است.
با  رفسنجان  شهرداری  برق  واحد  مسئول 
برق كه  تيرهای  و جابجايی  پيگيری  به  اشاره 
در تعريض خيابان 17 شهريور و خيابان تاالر 
مهر قرار گرفته اند، گفت: در سه ماهه نخست 
چهارراه  قديمی  فرماندهی  تابلوهای  امسال 
های  فانوس  و  شد  تعويض  شهر  سطح  های 
و معكوس شمار آن  تبديل   LED به  قديمی 

ها تعويض گرديد.

مسابقه

آماده شدن مستند"سر" در رفسنجان
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی رفسنجان وبه نقل از انجمن سینمای جوان رفسنجان؛تدوين فیلم کوتاه مستند "سر" به نويسندگی وکارگردانی امیر رضا پورحیدری  به 
اشرفی  وحامد  پیکر  يک  حسین  امیر  پردازد.تصويربرداران  می  حیوانات  زندگی  درمحدوده  انسان  وبه  بوده  وحیوان  انسان  زندگی  روايتگر  "سر"  شد.مستند  نمايش  وآماده  رسید  پايان 
صدابردار:رضا رمضانی،تدوين وصداگذاری : حامد اشرفی دستیار تصوير:علیرضا نوری عوامل ديگر اين مستندهستند که به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان رفسنجان تولید گرديده است.

عباسی  حسن  - ماجرای  ايران  عصر 
ارتش  درباره  اظهارات  دليل  به  كه 
بازداشت  ايران  اسالمی  جمهوری 
است: تأمل  قابل  منظر  چند  از   شد، 

بهترين  شايد  وی،  اظهارات  - درباره   1
در  كه  كسی  باشد.  گويی«  »خام  تعبير، 
می  متهم  را  ارتش  عمومی،  تريبون  يك 
كند كه اگر كشور را آب ببرد، خوابش می 
برد، قطعاً سخنی نسنجيده گفته است كه 
اين  كما  نيست،  دفاع  قابل  روی  هيچ  به 
كه خود عباسی هم متوجه خطای فاحش 

خود شد و عذرخواهی كرد.
به دادسرای  2 - با احضار حسن عباسی 
نظامی، كسانی هم كه نمی دانستند او يك 
نظامی است، متوجه شدند و اينك سوالی 
كه در سطح عمومی مطرح شده، اين است 
كه اگر ايشان يك نظامی است، چرا وارد 
حوزه سياست شده و مدام در حال نظريه 
است؟! سياسی  گيری  موضع  و   پردازی 

از  مسلح  نيروهای  قانون،  طبق  مگر 
اند؟ نشده  منع  سياست  به   ورود 

درباره سوگيری های  بدون قضاوت 
عالقه  عباسی  حسن  اگر  ايشان، 

است،  سياسی  كار  به  مند 
مانند  كنيم  می  پيشنهاد 
عالقه  نظاميان  برخی 
استعفا  سياست،  به  مند 
يك  عنوان  به  تا  كند 

نمايد. سياسی  كار  معمولی   شهروند 
معروف  مصداق  قاليباف،  محمدباقر 
فعاليت  برای  كه  است  موضوع  اين 
و  آمد  بيرون  نظامی  كسوت  از  سياسی، 
خرده  او  سياسی  فعاليت  بر  كسی  ديگر 
نظامی  يك  ديگر  او  كه  چرا  گيرد  نمی 
شود. سياست  وارد  دارد  حق  و   نيست 

برخورد  شد،  گفته  آنچه  از  - فارغ   3
قهرآميز با كلمه و بيان، اساساً نمی تواند 
مورد تأييد باشد. اگر حسن عباسی تحت 
اين عنوان محاكمه می شود كه به عنوان 
نداشته،  بازی  سياسی  حق  نظامی  يك 
دليل  به  اگر  ولی  عليحّده  است  امری 
يك جمله اش درباره ارتش محاكمه می 
كرد،  تأمل  باب  اين  در  شود،بايد 

او  كه  نظرش را - هر چرا 
نادرست  اعالم چند   -
و  اسـت  را كرده  جوابش 
هم  به نيز،  ارتش 

سـتـی  ر د
و  داده 
رسانه  هـم 
ها - از جمله 

اند. كرده  نقدش   - ايران   عصر 
به بيان ديگر، اگر او به عنوان يك نظامی، 
را  اين موضوعات  اظهار نظر در  كاًل حق 
اين زاويه محاكمه می شود  از  نداشته و 
سخن ديگری است اما اگر قانوناً و اساساً 
يك  اين  ولی  داشته  نظر  اظهار  حق 
يك  دليل  به  نبايد  گفته،  خطا  را  جمله 
مواجه شود. قهری  برخورد  با  نظر   اظهار 

نه فقط درباره حسن عباسی  اصل،   اين 
كه درباره همه كسانی كه در وادی سخن 
فرقی  و  است  جاری  و  صادق  هستند، 
نمی كند روزنامه نگار اصولگرا حرف بزند 
روزنامهاصول  يا  نويسنده اصالح طلب  يا 
يا  بنويسد  ای  مقاله  رسالت  گرای 
 .  ... و  اعتماد  طلب  اصالح   روزنامه 

عباسی  عذرخواهی  به  توجه  با  همچنين 
نيروی  فرمانده  كه  اين  يادآوری  با  و 
عذرخواهی  اگر  بود  گفته  ارتش،  زمينی 
نكند مورد پيگرد قرار می گيرد، رويكرد 
است. قضايی  پيگيری  عدم   مدبرانه 

و  دينی  عقالنی،  رويه  اين  بايد 
رعايت  همه  خصوص  در  انسانی 
عذرخواهی«  »پذيرش  و  شود 

خاص.  موارد  در  مگر  باشد   اصل 
مداخله  منع  اصل  از  فارغ  هم  - باز   4
نكته  سياسی،  امور  در  نظاميان 
ولی  داشت  توجه  بدان  بايد  كه  مهمی 
است،  مانده  مغفول  همواره  متأسفانه 
مدام  كه  است  كسانی  خطای  ضريب 
هستند. كلمه  و  انديشه  توليد  حال   در 

فرد يا رسانه ای كه مدام در حال توليد 
مواردی  در  قطعاً  و  است، طبيعتاً  مطلب 
دچار لغزش می شود و ناظران قانونی بايد 
بشناسند. به رسميت  را  از خطا   حداقلی 

امكان  بيشتر  ای  رسانه  يا  فرد  چنين 
تا كسی كه گوشه ای نشسته  خطا دارد 
با شخصی  برخورد  گويد.  نمی  و سخنی 
می  سخنرانی  يا   نويسد  می  مدام  كه 
خطا،  يا سخن  نوشته  يك  دليل  به  كند 
باشد. انصاف  اصل  با  منطبق  تواند   نمی 

مخلص كالم اين كه همه و همه بايد در 
بيان ديدگاه های خود آزاد باشند و بقيه 
هم در نقد آنها آزادانه عمل كنند چرا كه 
است، همان طور كه  كلمه  كلمه،  جواب 
اجازه  پاسخ می دهند.  گلوله  با  را  گلوله 
ديدگاه  همه  با  ايران،  مردم  همه  دهيم 
هايشان، آزادانه سخن بگويند و بنويسند 
كه  باشيم  داشته  اطمينان  كنند.  نقد  و 
فضای  در  ايران  اسالمی  جمهوری  نظام 
تقويت  و  باليد  خواهد  بيشتر  آزادتر، 

خواهد شد.

چهار نکته درباره بازداشت
 حسن عباسی

سئوال اين هفته: كداميك از موارد  زير در 
كاهش انتشارگازهای مضِرگلخانه ای موثر هست

ند؟                                         
1- بهره مندی از فناوري های جديد برای كاهش 
استفاده از سوخت های فسيلی.                            

باعث  )چون  خودروها  الستيك  باد  كنترل   -2
كاهش سه درصدي مصرف بنزين شده و نهايتاً 
هوا  در  كربن  اكسيد  دی  كيلوگرم  ده  توليد  از 

جلوگيری ميكند(    
3- هيچ كدام

4- مورد اول و دوم       
اين  محيطي  زيست  سواالت  است  بذكر  الزم 
مسابقات را  محمدعلي اسالمي از فعالين محيط 
زيست رفسنجان با استفاده از كتابهاي معتبري 

كه در اين زمينه وجود دارد طرح مي نمايند. 
منبع كتاب براي سئوال اين هفته  : " به راستی 
سبز باشيد "    نويسنده : كيم مك كی . جنی 
بونی   مترجم: آرام وحيدی از سری كتاب های 

سبز شركت انتشارات فنی ايران مي باشد.
تاريخ  تا  را  درست  گزينه  عدد  فقط  لطفا 
 ))09132900950(( شماره  به   95/05/24
مبلغ   مسابقه  اين  برنده  جايزه  بفرماييد.  پيامك 
پنجاه هزار تومان وجه نقد  مي باشد و حامي مالي 
اين مسابقه از اعضا كانون صبح كوير رفسنجان 
مي  رفسنجان  شهرستان  اجتماعي  فعالين  از  و 

باشند. 
قبل:    شماره  مسابقه  پاسخ  نیز  و  سئوال 
خانواده،  يك  فرزندان  اعتياد  از  پيشگيري  براي 

نقش كدام عامل را مهمتر مي دانيد؟ 
پاسخ : همانطور كه بسياري از شما خوبان اشاره 
فرموده بوديد پاسخ درست؛ گزينه چهار ))هر سه 

عامل(( بود يعني : 
درمان عضو معتاد خانواده.

در  مخدر  مواد  از  گروهي  استفاده  ممنوعيت 
مهماني هاي خانوادگي مانند مراسم عروسي.

كنترل ارتباط فرزندان با دوستان مشكوك. 
برنده مسابقه شماره قبل؛

مجتبي بیگي شهروندآگاه و برنده مبلغ پنجاه 
نقد  وجه  تومان  هزار 
توسط  كه  باشند  مي 
مسابقه  مالي  حامي 
سمیه  ؛  اين هفته  ي 
مسئول  رمضاني، 
عضو  و  عمومي  روابط 
كانون  مديره  هيات 
رفسنجان  كوير  صبح 
به ايشان پرداخت شد.

اين  ي  ادامه  براي 
كه  مسابقات  سلسله 
از  حافظت  جهت  در 
نيز  و  زيست  محيط 
اعتياد  از  پيشگيري 
يا  اسپانسر  باشند  مي 
پذيرفته  مالي  حامي 
مي شود كه هم عكس 

حامي يا شغل ايشان بهمراه آدرس و تلفن محل 
در  و هم  اين ستون چاپ مي شود  در  كارشان 
فعـال،  رفسنجان   (( سايت  در  تمايل،  صورت 
از  يكسال  مدت  به  رفسنجـان((  مشاغل  سايت 
شغل اسپانسر مسابقه بصورت رايگان  تبليغ مي 

گردد.
طراحي و اجراي اين مسابقات توسط محمدرضا 
هيات  عضو  و  مالي  امور  مسئول  برزگرحسيني، 
مديره كانون صبح كوير رفسنجان صورت ميگيرد.

 جهت رفع يا كم نمودن آثارآسيب هاي 
بيشتر  هرچه  وتعالي  رشد  و  اجتماعي 
به  كه  ست  سـالي  چند  مان  فرهنگ 

ميــدان آمده ودر زمينـه هاي: 
 1-آموزش هاي روانشنـاسـي

 2- حفظ و پاكيزگي محيـط زيست
  3- پيشگيـري از اعتياد

 4- توجه بيشتر به نسل آينده )كودكان(
 فعاليت مي نمايد در همين راستا براي توجه 
مطرح  مسابقاتي  مسائل،سلسله  اين  به  بيشتر 
اي  جايزه  تقديم  ضمن  قرعه  قيد  به  سپس  و 
ارزشمند به يك نفر ازكساني كه پاسخ  درست 
را به كانون پيامك نمايد نام و عكس ايشان را 
به عنوان شهروند آگاه در همين ستـون چاپ 

مي نمايد.

هشتمین مسابقه کانون 
صبح کوير رفسنجان 

سازمان مردم نهاد )سمن(
کانون فعالیت های اجتماعی

 صبح کوير رفسنجان

انتخــاب  تحليلــی  خبــری  پايــگاه 
: )Entekhab . i r (

خاطرات حجج  كتاب  از  رونمايی  مراسم 
آزار  بی  دكتر  و  كرمانی  حجتی  اسالم 
مقاله چاپ  از سه  تجليل  نيز  و  شيرازی 
دايره  در  خمينی  امام  خصوص  در  شده 
يادگار  حضور  با  اسالمی  بزرگ  المعارف 
های  شخصيت  از  جمعی  و  امام  گرامی 

سياسی، فرهنگی و حوزوی برگزار شد.
به گزارش »انتخاب«، ايت اهلل سيد حسن 
كوتاهی  سخنان  مراسم  اين  در  خمينی 

را ايراد كرد.
كتاب  به  اشاره  با  سخنان  اين  در  وی 
خاطرات آيت اهلل حجتی كرمانی با عنوان 
»عشق و تالش«، اظهار داشت: حكومتی 
كه امام بنيان آن را گذاشتند با »عشق« 
و »تالش« شكل گرفت و تداوم آن نيز با 

وجود همين دو عنصر ممكن است.
يادگار امام، آيت اهلل حجتی كرمانی را از 
مفاخر سياسی و فرهنگی كشور دانست و 
گفت: جای تأسف است كه بينش سياسی 
كسی با چنين سابقه ای مورد ترديد واقع 
مبارزه  با  را  زندگی خود  شود؛ كسی كه 
از  ای  دوره  و هيچ  انقالب سپری كرد  و 
بر  پايمردی  و  دلسوزی  با  جز  او  زندگی 

ارزش ها نگذشته است.
كتاب  به  اشاره  با  خمينی  حسن  سيد 
خاطرات اين مبارز ديرين نهضت اسالمی، 
آينده  آزادی،  استقالل،  دين،  درد  افزود: 
لحظه  در  مردم  سعادت  و  سرزمين  اين 

لحظه زندگی نويسنده اين خاطرات موج 
می زند.

حجت  خاطرات  كتاب  همچنين  وی 
االسالم و المسلمين دكتر عبدالكريم بی 
آزار شيرازی با عنوان »حكومتی بر اساس 
يادآور  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  اخالق« 
فردای  و  امروز  هويت  همه  اخالق  شد: 
هر  از  اگر  اخالق  بی  جامعه  و  ماست 
آبشخوری  به  باشد سر  برخوردار  توفيقی 

جز سعادت خواهد گذاشت.
تالش  به  اشاره  با  همچنين  امام  يادگار 
ها برای تقريب مذاهب و گرفتاری جهان 
ستيزه  درد  به  اسالم  دنيای  خصوصا  و 
هايی  تالش شخصيت  اگر  گفت:  جويی، 
در  بروجردی  العظمی  اهلل  آيت  چون 
شد  می  دنبال  مذاهب  تقريب  راستای 

امروز در اين نقطه نبوديم.
حجت  حضور  به  اشاره  با  همچنين  وی 
هادی  سيد  المسلمين  و  االسالم 
خسروشاهی در جلسه و تالش های وی 
كرد:  تصريح  مذاهب،  تقريب  راستای  در 

امروز دل پيامبر گرامی اسالم)ص( از اين 
فضا شكسته است، چرا كه امروز دردها و 
مصيبت های زيادی به نام ايشان و اسالم 

بر انسان ها می گذرد.
نعمت  به  اشاره  با  خمينی  حسن  سيد 
امنيت در كشورمان، به كشتار و آوارگی 
چون  اسالمی  كشورهای  ساير  مردم 
و  كرد  اشاره  ليبی  و  يمن  عراق،  سوريه، 
گفت: اين درد بزرگ جامعه اسالمی ناشی 
به مسأله ای اس كه دهه  از بی توجهی 
و  دادند  توجه  آن  به  ما  بزرگان  قبل  ها 
در دوره پيروزی انقالب اسالمی نيز امام 
احتمالی  مشكالت  و  آن  وقوع  به  نسبت 

آن هشدار داده بودند.
»خاطرات«  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
تاريخ دانست و اظهار  از  را بخش مهمی 
خاطرات،  گذاشتن  هم  كنار  با  داشت: 
آيندگان می توانند به بخش های پنهان 
دست  مكتوب  رسمی  تاريخ  و  خاطرات 
نشر  و  تنظيم  موسسه  كه  كنند  پيدا 
امر  اين  به  را  بخشی  خمينی  امام  آثار 

اختصاص داده است.
يادگار امام از تالش های ساير بخش های 
و  كرد  قدردانی  انقالب  تاريخ  به  مربوط 
بتواند  جلساتی  چنين  اميدواريم  گفت: 
گامی در راستای تسريع تاريخ نگاری غير 

تحريفی تايخ انقالب اسالمی، باشد.

وی همچنين از مقاالت آقايان دكتر احمد 
دكتر  و  منوچهری  حاج  دكتر  پاكتچی، 
خمينی  امام  در خصوص  انصاری  حميد 
كه در دايره المعارف بزرگ اسالمی درج 

شده است، تقدير كرد.
سخنان  ابتدای  در  خمينی  حسن  سيد 
بزرگ  المعارف  دايره  مركز  نيز  خود 
باقيات  و  افتخارات  از  يكی  را  اسالمی 
صالحات جمهوری اسالمی ايران دانست و 
از زحمات آقای كاظم موسوی بجنوردی 

در اين مجموعه تقدير كرد.
طباطبايی،  فاطمه  دكتر  مراسم  اين  در 

صالـحـی  رضا  سيد  دكتر 
موسوی  كاظـم  اميـری، 
اسالم  حجج  بجنوردی، 
دعايی،  محمود  سيد 
مـحمـد جـــواد مـحمـدی 

عبـدالـمجيـد  گلپايگانی، 
معاديخواه، دكــتر 

هــادی  سـيــد 
هی  شا و خسر

و... نيز حضور 
داشتند.

سیدحسن خمینی:
 جامعه بی اخالق سر به آبشخوری 

جز سعادت خواهد گذاشت

رسیدن  شهادت  به  از  بعد  و  اخیر  چندماهه  در 
و  بانی  محیط  شغل  محیط  بانان،  از  تن  چند 
کانون  در  محیط زيست  از  حفاظت  سازمان 
قوانین  اصالح  به  کار  و  گرفت  قرار  توجهات 
در  البته  شد.  کشیده  هم  مجلس  در  مربوطه 
بعضی از تقويم های چاپ شده در کشور روز تولد 
امام رضا)ع( به عنوان روز محیط بان نامیده شده 
است. به منظور آشنا شدن با فعالیت های سازمان 
محیط زيست در رفسنجان و محیط بانان شهر، در 
يک روز گرم تابستانی به اين سازمان رفته و پای 
فرمانده  و  اداره  رئیس  آخوندی  حسین  صحبت 
و  رفسنجان  محیط زيست  حفاظت  اداره  يگان 

احمد شجاعی محیط بان نشستیم.
و  زيست  محیط  از  حفاظت  سازمان  درباره  سمن: 

برنامه های آن توضیح دهید.
آخوندی: سازمان حفاظت از محيط زيست همان طور 
سازمان  عنوان  به  ابتدا  از  می دانند  دوستان  اكثر  كه 
تأسيس  شكاربانی 
هم  هنوز  و  شد 
مردم  متأسفانه 
عنوان  به  را  آن 
شكاربانی  سازمان 
بعد  می شناسند. 
قانون  كه  آن  از 
بهسازی  حفاظت 
به  شد  مصوب 
سازمان  عنوان 
محيط  از  حفاظت 
شناخته  زيست 

می شود.
بخش های  شامل  بگوييم  كلی  طور  به  بخواهيم  اگر 
و  دريايی  زيست  محيط  طبيعی،  انسانی،  محيط 
قسمت های ديگر سازمان می شود كه عمده فعاليت های 
ما در بخش محيط انسانی، مبارزه با آلودگی ها و كنترل 
هم  طبيعی  محيط  بحث  در  و  می شود  صنايع  پايش 
از  جلوگيری  طبيعی،  محيط  پايش  كنترل  و  گشت 
شكار و صيد، صدور پروانه های شكار و صيد و كال همان 
بخشی كه در خصوص حيوانات و رستنی ها می شود را 

بيشتر شامل می شود.
سمن: اين سازمان به مسائل مربوط به تمامی حیوانات 

به جز سگ و گربه رسیدگی می کند. درست است؟
آخوندی: عمدتاً بله، سگ و گربه جز حيوانات خانگی 

محسوب می شوند.
سمن: در بحث حیوان آزاری چه طور؟

آخوندی: در بحث حيوان آزاری حتی در بحث سگ و 
گربه هم سازمان ورود پيدا كرده است. شايد يه سری 
خألهای قانونی وجود داشته باشد اما اگر گزارشی در 
خصوص حيوان آزاری باشد تا آن جايی كه توان ماست 

ورود پيدا می كنيم.
سمن: در رفسنجان چند منطقه تحت مديريت محيط 

زيست وجود دارد؟
حاضر  حال  در  منطقه   2 رفسنجان  در  آخوندی: 
داريم كه تقريبا تحت مديريت محيط زيست هستند. 
يكی منطقه شكار ممنوع نودرهنگ هست كه در حد 
منطقه  ديگری  و  دارد  قرار  زرند  و  رفسنجان  فاصل 
انجام  را  كارهايش  خصوصی  بخش  كه  منصورآباد 
صدور  انتهايی  مراحل  در  تقريباً  منطقه  اين  می دهد. 
اين  با  به صورت ضمنی  قبال  است.  قرار گرفته  مجوز 
موضوع موافقت شده بود و در شورای عالی حفاظت از 
اولين قرق  محيط زيست منطقه منصورآباد به عنوان 
اختصاصی ايران تأييد شده است. در حال حاضر اين 
منطقه  كه  است  اين  بر  ما  داريم. سعی  را  منطقه  دو 
نوق با توجه به اين كه چندين سال به صورت شكار 
ممنوع بوده است هدف ما اين است كه سطح حفاظتی 
را از شكار ممنوع به منطقه حفاظت شده در 3 سال 
آينده ارتقا دهيم؛ اگر مردم همكاری كنند چه خيرين، 
چه دوستداران طبيعت، هر كدام از دوستان كه بتوانند 

كمكی انجام دهند.
کاری  چه  دقیقا  محیط بان  يک  بفرمايید  لطفا  سمن: 

انجام می دهد.
شجاعی: پارك ملی، اثر طبيعی ملی، پناهگاه حيات 
تحت  منطقه  چهار  شده  حفاظت  منطقه  و  وحش 
مديريت سازمان هستند و در كنارش در مناطق آزاد 
اگر متخلّفی را ببينند بايستی جهت دستگيری اقدام 
شود. استاندارد جهانی است كه در هر 10000 هكتار 
كشور  در  اما  باشد  داشته  وجود  بايد  محيط بان  يك 
اقتصادی  ما خيلی كم است و علّت آن هم مشكالت 
بحث  می كنند.  ايثار  محيط بانان  است.  نيرو  كمبود  و 
كار  به  شده  باعث  كه  است  كاری  تعصب  و  دلسوزی 

خود ادامه دهند.
بايد  صيد  و  شكار  و  دستگيری  مأموريت ها  بحث  در 
سازمان  و  هستند  مسلح  محيط بانان  اكثر  كه  گفت 

قانون  اين  است.  كرده  كالنشيكف  به  مجهز  را  آنها 
حمل سالح و تيراندازی در حال حاضر به نفع مأمور 
نيست و نمی تواند منجر به دستگيری متخلف شود. به 
تن  سه  شهادت  شاهد  اخيرا  قانونی  خأل  همين  علت 
اخيرا  دليل سازمان  به همين  و  بوديم  از همكارانمان 
قانون حمايت از محيط بانان و قانون حمل سالح و بهتر 
شدن شرايط محيط بانان را به مجلس برده است و خدا 
كند كه به تصويب برسد تا شكارچيان متخلف بدانند 

راه گريز ندارند.
سمن: قانون فعلی از چه محدوديت ها و مشکالتی بر 

خوردار است؟
باعث می شود كه محيط بانان  قانون حاضر  آخوندی: 
نكنند؛ محيط بانان  استفاده  از اسلحه  و  نكنند  ريسك 
تمام  است  ممكن  می كنند،  دفاع  عمومی  اموال  از 
شرايط را رعايت كنند اما تا بخواهند ثابت كنند ممكن 
هشت  از  خوشبختانه  بمانند.  زندان  در  سال ها  است 
محيط بانی كه در زندان بوده اند هفت نفر آزاد شده اند. 
پيگيری های  سازمان  جديد  دوران  در  خوشبختانه 

زيادی انجام شده است
و  می شود  صادر  صورت  چه  به  شکار  پروانه  سمن: 

شکار در چه زمان هايی آزاد است؟
شجاعی: پروانه شكار برای پرنده و چهارپا با تشخيص 
و صالحديد محيط زيست تهران صادر می شود. به اين 
بگيرد.  تصميم  استان  يا  كه شهرستان  نيست  صورت 
و  پرنده  تعداد  ببينند  كه  آمارگيری می شود  هر سال 
چهارپای كل منطقه و كل كشور در چه وضعيتی است. 
چهارپا  يا  پرنده  شكار  برای  مجوز  باشد  مطلوب  اگر 
صادر می شود. شكار چهارپا برای 5 سال ممنوع شده 
است كه دو سال آن گذشته و 3 سال مانده است كه 
چهارپا  شكارهای  تمام  حاضر  حال  در  برسد.  احيا  به 
كه صورت می گيرد تخلف است. اما در خصوص پرنده 
صادر  پروانه  گذشته  سال  در  و  است  خوب  شرايط 
كردند و زمانش هم از اواخر پاييز )برج 9 يا 10( شروع 
می شود كه باز هم صالحديد سازمان است مثاًل به ماه 
رمضان نخورد و از لحاظ معنوی هم سنجيده می شود. 
ارضا شدن ميل شكار و شكار نكردن حيوانات در فصل 
زادآوری بيشترين دليل پروانه دادن برای شكار است. 
اگر شكار در فصل زادآوری صورت بگيرد ضربه بيشتری 

به محيط زيست وارد می شود.
باعث می شود كه  پرنده  پروانه شكار  دادن  آخوندی: 

افراد به دنبال شكار گونه های ديگر نروند. 
سمن: هر از چند گاهی شاهديم شکارچیان غیرمجاز 
با پرداخت جريمه آزاد می شوند و معموالً هم دوباره به 
کار خود ادامه می دهند. دلیل اين ناکارآمدی چیست؟

و  نيست  بی تأثير  جريمه ها  حقيقتاً  آخوندی: 
در  برنمی آيد.  كسی  هر  عهده  از  سنگين  جريمه های 
بايد  هم  جريمه  است.  معقول  جريمه ها  حاضر  حال 
پيشگيری  قابليت  هم  و  باشد  داشته  وصول  قابليت 

رفسنجان  شهرستان  در  خوشبختانه  باشد.  داشته 
تأثيرگذار  بسيار  ما داشته  با  قوه قضاييه  همكاری كه 
بوده است. اكثر آرائی كه در حال حاضر صادر می شود 
آراء زيست محيطی است. به جز آن جرايم شكار و صيد 
و  هستند  زيست محيطی  جرايم  كيفری  جرايم  بقيه 
انجام  تخلفی  مدت  اين  در  اگر  دارند.  تعليقی  زندان 
شود قطعاً زندان تعليقی به زندان قطعی تبديل می شود 
پيشگيری  بسيار خوب  از جنبه های  يكی  اين خود  و 
تخلف  بعد  دفعه های  برای  بخواهند  كه  كسانی  است. 

انجام بدهند بايد به قول معروف پی اين كار را به تن 
خود ماليده باشند. دفعه بعد جريمه زندان دارند و صرفاً 

جريمه مالی مالك قرار نمی گيرد.
وجود  رفسنجان  شهرستان  در  گونه هايی  چه  سمن: 

دارد؟
شجاعی:گونه های شاخصی كه در رفسنجان هست 
از  آهو.  و  بز  و  كل  ميش،  و  قوچ  چهارپا  بحث  تو 
اشاره  تيهو، چكور)باقرقره(  كبك،  هوبره،  به  ها  پرنده 
پرنده های شكاری مثل عقاب، شاهين، بحری و  كرد. 
پرنده هايی  است.  ديده شده  رفسنجان  در  هم  دليجه 
مثل جغد و ... خيلی اندك ديده شده است.از حيوانات 
گوشتخوار هم پلنگ كه اخيراً در منطقه شكار ممنوع 
و  شد  گزارش  ما  به  و  ديديم  را  آثارش  نودرهنگنوق 
ان شاءاهلل تا چند وقت ديگر تصاويرش منتشر شود.از 
حيوانات گوشتخوار هم پلنگ، گرگ و شغال هم هست 
و كاراكال در منطقه منصورآباد . كفتار، رودك عسل 
خوار)گوركن يا گورپال( كه جزء كمياب ترين حيوانات 

ايران است.
گربه  و  دارد  وجود  كاراكال  در،  دره  در  آخوندی: 
وحشی هم وجود دارد. البته به صورت موردی هم گربه 

پاالس ديده شده است.
سمن: از 8 مورد گربه سان ايران 4 مورد در رفسنجان 

ديده شده است.
در  تنها  كه  است  ايران  بومی  هم  بور  زاغ  شجاعی: 
ايران است كه در منطقه ما هم ديده شده است. حوزه 
اطالع رسانی  برای  اما  است  غنی  منطقه ای  رفسنجان 

كاری انجام نشده است.
خوبی  تنوع  اما  باشد  محدود  تعداد  شايد  آخوندی: 

داريم.
نهادهايی  چه  ندارند؟  آگاهی  مردم  چرا  سمن: 
محیط  به  نسبت  مردم  ساختن  حساس  در  می توانند 
گونه های حیات وحش کمک  و  طبیعی  منابع  زيست، 

نمايند؟
را  زيست  از محيط  مردم سازمان حفاظت  آخوندی: 
متأسفانه از ابتدا به عنوان سازمان شكاربانی می شناسند 
و به بقيه مسائل محيط زيست توجهی نمی شود. شايد 
ادارات  سابق  كه  پرسنلی  تعداد  به  برمی گردد  اين 
نفر   2 با  رفسنجان  شهرستان  مثاًل  است.  داشته  ما 
كار  هم  انار  است. شهرستان  می شده  اداره  محيط بان 
است. طی چند سال گذشته سعی  بوده  واقعا سخت 
تقويم  در  كه  زيست محيطی  مناسبت های  كه  كرديم 
ثبت شده است و حداقل 8-7 ساعت زيست محيطی در 
سال داريم مثل روز محيط بان، هفته هوای پاك، روز 
زمين پاك، هفته جهان محيط زيست و ... به عناوين 
بحث  كرديم  سعی  شود.  مطرح  مدارس  در  مختلف 
آموزش را در مدارس شروع كنيم. اگر جوانان، نوجوانان 
و كودكان از سنين پايين با اين موضوعات آشنا شوند 
در آينده مشكالت بسيار كمتری خواهيم داشت. گروه 

دوستداران طبيعت كه در بخش خصوصی كار می كنند 
چندين  هستند.  فعال  االن  طبيعت  مدرسه  بحث  در 
بار بچه ها را اردو برده اند و در طبيعت خيلی از مسائل 

زيست محيطی را آموزش می دهند.
سمن: آيا روز محیط بان در تقويم درج شده است؟

اكثر  است. در  اينكه مصّوب شده  آخوندی: علی رغم 
تقويم ها متأسفانه ثبت نشده است. 

رفسنجان  در  حاضر  حال  در  محیط بان  چند  سمن: 
مشغول به کار هستند؟

تقريبا  هستيم.  نفر  هشت  حاضر  حال  در  آخوندی: 
انجام می دهند.  را  اداره كار محيط بانی  نيروهای  تمام 
انجام  محيط بانی  كار  هم  اداره  مسئول  و  كارشناسان 
می دهند. تعدادی هم هميار افتخاری داريم. چهار نفر 
كم  واقعا  تعداد  است.  محيط بانی  حكمشان  نيروها  از 
است. نه فقط در رفسنجان بلكه تعداد محيط بانان كل 

سازمان با استاندارد جهانی تفاوت بسياری دارد.
و  شما  دغدغه  مهم ترين  شجاعی  آقای  سمن: 

همکارانتان چیست؟
قضايی  حمايت  بحث  مهم تر  چيز  همه  از  شجاعی: 
و  بيابان  حال  هر  به  پرونده هاست.  به  رسيدگی  در 
كوه است و وقتی متخلف را می گيريم شاهدی وجود 
ندارد. توقع يك محيط بان اين است كه دادگاه چيزی 
ضابط  من  بپذيرد.  می كنيم  صورت جلسه  ما  كه  را 
آنچه كه  دادگستری خاص شكار و صيد هستم. پس 
حسن  خاطر  به  دارم  توقع  می كنم  صورت جلسه  من 
نيت من مورد قبول واقع شود. قاضی من را به عنوان 
ضابط دادگستری قبول كرده است و اين آرم را روی 
بازوی من گذاشته اند. اين دغدغه محيط بانان كل كشور 

است.
آخوندی: بحث قبول داشتن يك فرد به عنوان ضابط 
ضابط  يك  عنوان  به  من  همكار  حرف  به  بايد  است. 
قضايی اعتماد شود. هدف تشكيل پرونده زياد نيست. 

هدف ما حفاظت از محيط زيست است.
دغدغه ديگر وضعيت معيشتی است. اين حقوق و اين 
كارمندان  از  بعضی  نمی دهند.  را  زندگی  كفاف  مزايا 
شغل دوم دارند اما كار ما ساعت مشخصی ندارد. هر 

بايد  باشد  ساعتی 
خودمان را برسانيم.

يكی  آخوندی: 
مشكالت  از 
بحث  محيط بانان 
است.  كاری  ساعت 
همكاران ما تا ساعت 
2 كار می كنند و اما 
ساعات  بقيه  در 
گزارش  خاطر  به 
می شوند  مجبور 
بروند.  مأموريت  به 
يا   48 است  ممكن 
حتی 72 ساعت هم 

در كوه بمانند تا بتوانند شكارچی را دستگير كنند. شايد 
يك محيط بان گاهی 2 برابر ساعت كاری كار كند.

شجاعی: قانون گفته است كه در مناطق تحت مديريت 
مخصوصا پارك های ملی 18 شبانه روز كار مداوم و 12 
شبانه روز استراحت. اما اين خاص مناطق حفاظت شده، 
پارك ملی و پناهگاه است كه به نسبت نيروی خوبی 

دارد. اما برای بقيه جاها نه.
سمن : طبق صحبت هايی که با فعاالن محیط زيست 
استان کرمان داشته ايم همیشه اداره رفسنجان را جز 

بهترين ها می دانند. نظر خودتان چیست؟
آخوندی: چه از زمان مسئولين قبلی و چه از زمانی كه 
ما اين مسئوليت را قبول كرديم همكارانمان واقعاً از دل 
و جان زحمت كشيده اند. واقعا تالش های زيادی صورت 
گرفته است. با توجه به اينكه حيات وحش رفسنجان رو 
به نابودی بوده است سياست هايی كه اداره كل به خرج 
انجام  قبلی مهندس صفرزاده  مدير  و تالشی كه  داده 
داده اند باعث شد يك فرهنگ  سازی در رفسنجان انجام 
شود. ما سعی كرديم تا جايی كه می توانيم شكارچيان 
و متخلفين را در مقابل خود قرار ندهيم بلكه در كنار 
خود قرار دهيم. ما هيچوقت به يك شكارچی به چشم 
يك متخلف نگاه نكرده ايم. شكارچی كسی است كه به 
طور قانونی پروانه می گيرد و طبق ضوابط در فصل و 
زمان معين شكارش را انجام می دهد ولی كسی كه در 
فصل بهار يا تابستان حيوانی را كه هنوز بره هايش، شير 
می خورند را شكار می كند شكارچی نيست شكاركش 
اين  كه  است  بوده  زحمتی  موفقيت  اصلی  است.دليل 
از  واقعاً  و  كشيده اند  سال  چند  اين  در  محيط بانان 

خانواده  های آنها تشكر می كنم.
سمن: در پايان اگر صحبتی داريد بفرمايید.

شجاعی: دوست داريم كه رسانه ها بحث فرهنگ سازی 
را جا بياندازند. شهروندان محيط زيست را مثل فرزند 
خود دوست داشته باشند. ما شكارچی را مثل خودمان 
دوست  قائليم.  ارزش  انسان ها  جان  برای  و  می بينيم 
طبق  و  ما  روبه روی  نه  باشد  ما  كنار  شكارچی  داريم 

قانون عمل كند.
و همه  مردم  از مسئولين،  كه  ما خواهشی  آخوندی: 
ندهند  كمكی  مردم  اگر  كه  است  اين  همشهريان 
نيرو   8 با  مجموعا  با  ما  نشود  انجام  فرهنگ سازی  و 
نمی توانيم محيط زيست را حفظ كنيم. مردم اگر تخلفی 
كه  می بينند  را  كسی  اگر  يا  دهند  گزارش  می بينند 
هنوز تخلفی انجام نداده است نهی از منكر انجام دهند. 

 الهام حیدری

مصاحبه

احمد شجاعی
محیط بان اداره حفاظت محیط زیست رفسنجان

محیط بان نمونه سال 1392
مدرک تحصیلی لیسانس علوم آزمایشگاه دامپزشکی

سابقه کار 13 سال
نویسنده یک مقاله علمی ارایه شده به سازمان محیط زیست

حسین آخوندی حومدینی
کارشناس زیست شناسی علوم جانوری  دانشگاه رازی کرمانشاه

 از سال 84 تا 87 کارشناس محیط زیست استان تهران 
از سال 87 تا 93 کارشناس پایش اداره حفاظت محیط زیست رفسنجان 

از آذر 93 رییس اداره  و فرمانده یگان اداره حفاظت محیط زیست رفسنجان 
یک سال کارشناس برتر اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

فرهنگی  ميراث  اداره  نماينده 
شهرستان رابر از دستگيری 4 سودجو 
كه در محدوده های حفاظت شده اين 
شهرستان اقدام به حفاری می كردند، 

خبر داد.
با  محسن فيروزی امروز در گفت وگو 
داشت:  اظهار  رابر  در  فارس  خبرنگار 
از محدوده های  نيز سفلی  منطقه  در 
شهرستان  باستانی  و  شده  حفاظت 

رابر، چهار متخلف در حال حفاری و 
نيروهای  بودند كه توسط  تونل  برش 
اداره و يگان حفاظت ميراث فرهنگی 

رابر دستگير شدند.

وی با اشاره به اينكه از متخلفان يك 
دستگاه پيكور و ابزار كند و كاو كشف 
از  پس  متخلفان  افزود:  شد،  و ضبط 
تكميل پرونده تحويل مقامات قضايی 

شدند.
فيروزی با بيان اينكه با متخلفان حوزه 
ميراث فرهنگی و آثار تاريخی برخورد 
جدی می شود، گفت: آثار تاريخی در 
را  جامعه  يك  هويت  نوعی  به  واقع 
می گذارد  نمايش  به 
بايد  راستا  اين  در  و 
با  جدی  برخورد 
و  غيرمجاز  حفاران 
حوزه  اين  متخلفان 

صورت گيرد.
از  قدردانی  با  وی 
رئيس دادگاه عمومی 
و فرماندهی انتظامی 
بر  رابر  شهرستان 
همه  همكاری  لزوم 
مرتبط  اجرايی  دستگاه های  و  نهادها 
گفت:  و  كرد  تاكيد  مورد  اين  در 
نيز  آثار  اين  از  نگهداری  و  حفاظت 

مستلزم همياری عموم مردم است.

مديركل امنيتی   - كرمان 
انتظامی استاندار  و 
كرمان گفت: خبرگزاری مهر جزء 
و  ای كرماناست  رسانه  افتخارات 
يك خبرگزاری حرفه ای محسوب 
می شود كه هميشه مشی اعتدال 

را دنبال كرده است.
خليل   ، مهر  خبرنگار  گزارش  به 
در  يكشنبه  ظهر  از  پيش  همايی 
بازديد از دفتر نمايندگيخبرگزاری 
كرد:  اظهار  كرمان،  مهردر استان 
خبرگزاری  كار  سطح  و  عملكرد 

ارزشمند  بسيار  استان كرمان كاری  در  مهر 
كيفيت  دهنده  نشان  اين  و  است  بزرگ  و 
است. مجموعه  اين  عملكرد  و  مديريت   كار، 

وی با اشاره به ارتقاء سطح امنيت در استان 
در  دولت  و  رسانه  دارم  اعتقاد  گفت:  كرمان 
حوزه امنيت حلقه هايی از يك زنجيره اند و 
 می توانيم با تعامل و همكاری تاثيرگذار باشيم.

جزء  مهر  خبرگزاری  داد:  ادامه  همايی 
يك  و  است  كرمان  ای  رسانه  افتخارات 
و  شود  می  محسوب  ای  حرفه  خبرگزاری 
و  است  كرده  دنبال  را  اعتدال  مشی  هميشه 
دارد. استان  مسئوالن  با  مناسبی   همكاری 

كرمان با  انتظامی استاندار  و  مديركل امنيتی 
اشاره به اينكه شعار توسعه و واليت استاندار 
كرمان از بروز تفرقه، شكاف و تنش در حوزه 
است  كرده  جلوگيری  سياسی  مختلف  های 
ها  گروه  همه  تقريبا  كرمان  استان  در  گفت: 

تعامل  توسعه  مسير  در  بايد  كه  اند  پذيرفته 
حركت كنند و تاكنون نيز هر موفقيتی كه كسب 
عمران،  برای  تفكر  همين  مرهون  است  شده 
 آبادانی، توسعه و پيشرفت استان كرمان است.

عقب  كرمان  استان  اينكه  بيان  با  همايی 
گفت:  دارد  زيادی  تاريخی  های  ماندگی 
بايد  كه  گذراند  می  را  سختی  شرايط  دولت 
 با كار و تالش مشكالت را پشت سر بگذاريم.

شديد  مالی  های  محدوديت  به  اشاره  با  وی 
از  يكی  كرمان  استان  در  گفت:  دولت 
توسعه  مثلث  ايده  گرفته  صورت  ابتكارات 
اين  در  كه  است  كرمان  استاندار  اقتصادی 
مجموعه  در  غيردولتی  های  ظرفيت  از  ايده 
 پروژه های استان كرمان استفاده شده است.

در قلعه  گرفته  صورت  اقدامات  به  همايی 
اين  مسئوليت  كرد:  تصريح  و  گنج اشاره 
شده  واگذار  مستضعفان  بنياد  به  شهرستان 

است.

خبرگزاری مهر افتخار رسانه ای استان کرمان دستگیری 4 متخلف
 میراث فرهنگی در شهرستان رابر

 رسانه و 
دولت در حوزه 
امنیت حلقه 
هایی از یک 
زنجیره اند 
و می توانیم 
با تعامل و 
همکاری 
تاثیرگذار 
باشیم

 اگر تاش 
شخصیت 
هایی چون 
آیت اهلل 
العظمی 
بروجردی 
در راستای 
تقریب مذاهب 
دنبال می شد 
امروز در این 
نقطه نبودیم

فرد یا رسانه 
ای که مدام 
در حال تولید 
مطلب است، 
طبیعتاً و قطعاً 
در مواردی 
دچار لغزش می 
شود و ناظران 
قانونی باید 
حداقلی از خطا 
را به رسمیت 
بشناسند

خوشبختانه 
در شهرستان 
رفسنجان 
همکاری که 
قوه قضاییه با 
ما داشته بسیار 
تأثیرگذار 
بوده است. 
اکثر آرائی 
که در حال 
حاضر صادر 
می شود آراء 
زیست محیطی 
است. به جز 
آن جرایم 
شکار و صید 
بقیه جرایم 
کیفری جرایم 
زیست محیطی 
هستند و 
زندان تعلیقی 
دارند

 مردم 
سازمان 
حفاظت از 
محیط زیست 
را متأسفانه 
از ابتدا به 
عنوان سازمان 
شکاربانی 
می شناسند 
و به بقیه 
مسائل محیط 
زیست توجهی 
نمی شود

شکارچی 
کسی است که 
به طور قانونی 
پروانه می گیرد 
و طبق ضوابط 
در فصل و 
زمان معین 
شکارش را 
انجام می دهد 
ولی کسی که 
در فصل بهار 
یا تابستان 
حیوانی را 
که هنوز 
بره هایش، 
شیر می خورند 
را شکار 
می کند 
شکارچی 
نیست 
شکارکش 
است
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پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  خبری  نشست  در 
رفسنجان 16 مرداد و به مناسبت روز خبر نگار با حضور 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مرکزی  دفتر  در  رسانه  اصحاب 

برگزار شد به سواالت خبرنگاران اينگونه پاسخ داد:
خبرنگار : در مورد خطاهای پزشکی که گفتید در مرگ 
توضیح  افتاد  اتفاقی  هم  پیش  چندی  که  باردار  مادر 

دهید.
 كه به نظر من خطاهای پزشكی اگر درست اطالع رسانی شود 
كمك  بيمارستان  به  خود  قضاوت  با  می توانستند  هم  مردم 

قضاوت كنند؟
باردار سخت ترين حادثه در دوران  اين زن  اسماعیلی:مرگ 
اتفاقی  اما وقتی كه  مديريت من بود كه داستان طوالنی دارد 
در  اما  برگرداند  را  آن  نمی شود  ديگر  می افتد  كسی  برای 
محكوم  بودند  دخيل  كه  همه كسانی  ماجرا  اين  پشت صحنه 
شدند و تا پرداخت ديه و از كار بيكار شدن رفتند.می توانست 
مادران  مرگ  درصد  هفتاد  كشور  در  زيرا  نيافتد  اتفاق  اين 
باردار قابل پيشگيری است كه ما در سال های قبل نداشتيم.ما 
نبايد خطای پزشكی يك پزشك كه درزمينه های ديگر خوب 

عمل كرده است را اعالم كنيم.
باوجوداين  بیمارستانی  البسه های  خريد  خبرنگار: 
کارخانه در رفسنجان چرا از خارج از شهرستان صورت 

می گیرد؟
را  بيمارستان  مالی  بايد گردش  اسماعیلی:ما 
شما  نظر  با  من  كه  البته  بگيريم  نظر  در  هم 
با  افتاده كه  اتفاق هايی  اما پشت صحنه  موافقم 

شما در ميان خواهم گذاشت.
که  مغز  بیماری های  مورد  در  خبرنگار: 
چرا  می شود  سی تی اسکن  به  مربوط 
خود  بستری  بیماران  فقط  بیمارستان 
اين  مراجعه  سبب  که  می کند  پذيرش  را 
شهرهای  بیمارستان های  به  بیماران 

مجاور شده است؟
اسماعیلی: سی تی اسكن فقط مدتی مشكل 
.ام  است  شده  رفع  حاظر  حال  ودر  داشت 
غير  مريض های  برای  كشور  كل  در  آی  آر 
اورژانسی نوبتی است.بيماران به جز بيمارستان 
فقط  نمی شوند.ما  پذيرش  كوتاهی  مدت  در 
هيچ  نمی دهيم.در  انجام  را  سرپايی  بيماران 
برخی  نيست فقط در  اين گونه  جای ديگر هم 
راحت تر  نوبت دهی  خصوصی  بيمارستان های 

است.
کارخانه  در  پالم  روغن  قضیه  خبرنگار: 
کرديد  اشاره  گذشته  سال  که  رفسنجان 

به کجا رسید؟
و  پالم  روغن  درصد  از  ما  اسماعیلی:حرف 
نظر  در  پالم  از  درصدی  بايد  اينكه  همچنين 

گرفته شود كه خوشبختانه رفع شد.
بیماری های  مرکز  نوبت دهی  خبرنگار: 
خاص بخصوص در بخش قلب چگونه است 

که مردم شاکی هستند؟
خاص  بيماری های  كلينيك  در  اسماعیلی: 
كه  است  جالب  و  داريم  قلب  متخصص  چهار 
مردم  چرا  نمی شود.نمی دانم  پر  ما  نوبت های 
را  نفر   15 پزشك  هر  زيرا  هستند  شاكی 
گله مند  هم  ما  همكاران  كند  ويزيت  می تواند 
برده ايد  به جايی  را  كلينيك  چرا  كه  هستند 
كه مردم دسترسی ندارند.درحالی كه در حوزه 
بيماری و جراحی مغز و اعصاب مردم بيشتر از 

ظرفيت به  ما مراجعه می كنند.

شهرمان  در  امکاناتی  درگذشته  خبرنگار: 
داشتیم که از شهرهای مجاور برای درمان 
افتاده  اتفاقی  می آمدند.چه  رفسنجان  به 
اتفاق و تجهیزات را  که ما نمی توانیم اين 

در بیمارستان علی ابن ابی طالب ببینیم؟
ما  بيمارهای  از  درصد  اآلن چهل  اسماعیلی: 
سيرجان،شهربابك،زرند  نيستند.از  رفسنجانی 
بلوچستان  و  سيستان  از  هم  عروقی  قلبی  و 
هستند بنابراين ما در برخی از بخش ها امكانات 
خوبی داريم و در برخی هم بايد سرمايه گذاری 
كنيم،مثل حوزه چشم پزشكی كه در نظر داريم 
با كمك خيرين مركز تخصصی چشم پزشكی 

هم تاسيس كنيم .
دکتر  نمايندگی   دوره  در  خبرنگار: 
حوزه  از  ايشان  اين که  به  توجه  با  آذين 
بودند چه خدمات  دانشگاه علوم پزشکی 
درمان  و  بهداشت  حوزه  برای  اقداماتی  و 

شهر صورت گرفت؟ 
در  پزشكی  علوم  دانشگاه  بطن  از  آذين  دكتر  اسماعیلی: 
مجلس بودند و در طول اين مهروموم ها هر وقت هر كار كه 
خواستيم انصافاً به دليل شناخت خوبی كه از دانشگاه داشتند 

و بر اساس شناخت من از اين دانشگاه انجام دادند.
مردم  سالمت  درگرو  دلش  كه  كسی  است  فنی  ما  سازمان 

ايران است كار فنی انجام می دهد.
بيمارستان 150  تاسيس يك  با  بگويم  به ذكر است كه  الزم 
تخت خوابی هم موافقت آن را گرفته ايم.من معتقدم اگر كسی 
 150 اين  كند  تأسيس  خصوصی  بيمارستان  رفسنجان  در 
هم  افرادی  كه  هزينه  تومان   ميليارد   8 يعنی  خواب  تخت 
مشغول به كار می شوند و من موافق اين امر هستم بيمارستان 

برای  رقيب می خواهيم  ما هم  و  راه اندازی می شود  خصوصی 
اصالح خودمان كه به ما كمك كند.

خبرنگار: چه انتظاراتی از نماينده جديد داريد؟
اسماعیلی: از آقای محمدی دعوت كرديم و گزارش عملكرد 
ما را ديدند و اطالعاتی به او داديم.حتماً يكی از درگيری های 
خواستيم  ايشان  از  ما  است.  درمان  و  نماينده،بهداشت  يك 
برای ساخت وسازها و پيشبرد اهداف دانشگاه به ما كمك كند.
بیماری  به  اشتباه  خون  شده ايم  باخبر  خبرنگار: 
باعث فوت وی شده است، لطفًا توضیح  تزريق شده که 

دهید؟
تزريق  از  پيچيده تر  مارگزيده  بيمار  آن  داستان  اسماعیلی: 
خون اشتباه است.برخی سموم خاصيت دارند كه كل سيستم 
انعقادی بدن انسان را از كار می اندازند و سلول های آزاد خون 
اين  در  اطالعاتم  هنوز  من  و  می زند  آسيب  كليه  و  مغز  به 
كردم  مطالعه  كه  را  بيمار  اين  پرونده  نيست.اما  كامل  زمينه 
نوع  از  بود  گزيده  را  او  كه  داشت.ماری  عديده ای  مشكالت 
خونی  سلولی  رفتن  بين  از  باعث  آن  سم  كه  است  مارهايی 

می شود.
به خصوص  زايمان  و  زنان  بخش  مورد  در  خبرنگار: 

زايشگاه نیک نفس چه اقداماتی انجام داده ايد؟
تأسيس شده   1346 سال  نيك نفس  زايشگاه  اسماعیلی: 
بود. است و تكميل آن يعنی زايشگاه آزادی در سال 1371 

در  است.ما  ساخته شده  زمان  آن  جمعيت  طبق  زايشگاه  اين 
بيمارستان علی ابن ابی طالب ،بخشی برای زايمان های  پرخطر 
نظری  شد.آقای  سبك تر  بارمان  از  كمی  كه  گرفتيم  نظر  در 
هم بيمارستانی در خيابان شهيد بهشتی داشتند می ساختند 
خريداری  را  آن  ما  و  داشت  فيزيكی  پيشرفت  درصد   60 كه 
بيمارستان  جديد  دستورالعمل های  آمدن  دليل  به  كرديم،اما 
سازی بايد اين مجموعه 100 تخت خوابی مقاوم سازی شود.

نيك نفس  زنان خواهد شدوزايشگاه  بيمارستان جامع  اين يك 
هم  به يك مركز ناباروری تبديل خواهد شد .

چه  درمان  حوزه  در  بیگانه  اتباع  در خصوص  خبرنگار: 
فکری کرده ايد؟

مردم  برای  سالمت  ،خدمات  سالمت  حوزه  در  اسماعیلی: 
ايران است.و ما در سرانه مردم كشور خودمان مشكلی نداريم 
نمی دهيم  توكار  به  گفت  بتوان  غيرمجاز  افغان  فرد  به  شايد 
خدمات  ارائه  مركز  نداد.ما  نمی شود  كه  درمانی  خدمات  اما 
داريم.  ساخت  حال  در  هم  افغان ها  برای  پزشكی  سرپايی 
اردوگاه  خود  در  افغان ها  زايمان  تسهيالت  مركز  همچنين 
وجود دارد كه مركز ديگری هم خودمان تأسيس كرديم زيرا 
با تعرفه های باالی ما آن ها برای زايمان به زايشگاه ما مراجعه 
جز  بميرد  بارداری  افغان ها  مادر  اگر  طرفی  از  و  نمی كردند 
سالمت  جامه  مركز  می آيد  به حساب  ما  باردار  مادران  مرگ 
افغان ها را هم خواهيم ساخت اگر كسی در شهر ما است من 

به عنوان يك شهروند نگران سالمت او هستم.
خبرنگار: آمار زايمان در رفسنجان چقدر است؟

باالی  در طرح تحول سالمت ميزان سزارين كه  اسماعیلی: 
اينكه  است.و  رسيده  درصد   48 حدود  به  بودند  درصد   60
سزارين  اول  شكم  كه  هستند  دومی  شكم  مادران  از  خيلی 
معتقدم  است.متن  آمار  اين  نيامدن  تر  پائين  دليل  شده اند 
كند  پيدا  افزايش  اولی ها  شكم  در  طبيعی  زايمان  بايد  كه 
خيلی  استانداردها  برخی  از   می شود.ما  دقيق تر  هم  آمار  كه 
اروپايی زايمان طبيعی شان نود  انحراف داريم.مثل كشورهای 

درصد است.
خبرنگار: طرح سراسری کهورت قابل تقدير است،اما آيا 

که  موقعیتی  دلیل  به  رفسنجان  شهروندان  خود  برای 
اين شهرستان دارد ازلحاظ آلودگی هوا و همچنین آب  
ثروتمندان  کرده ايد؟مثاًل  فکری  آيا  دارد  آرسنیک  که 
آن ها  و سالمت  می کنند  خريداری  آب  تصفیه  دستگاه 

بیمه می شود حال مردم عادی چه کار بايد بکنند؟
حداقل  كه  كرده ايم  رايزنی  آرسنيك  مورد  در  اسماعیلی: 
دهد  قرار  مردم  اختيار  در  مطلوب  آشاميدنی  آب،آب  اداره 
و  كرده ايم  دنبال  را  موضوع  اين  بارها  و  هستيم  گير  پی  و 
ذی ربط  مسئولين  به  و  هستيم  ما  آب  گيری   نمونه  مسئول 
هم فرستاده ايم كه حداقل آب آشاميدنی با تصفيه خانه داشته 
باشيم. در مورد آلودگی های زيست محيطی در مورد  بسياری 

از مسائل بيشتر حرف زده ايم تا عمل.بايد اطالع رسانی دقيق 
كنيم و از طرفی هم نبايد خاطر مردم را مغشوش كنيم البته 

آرسنيك در برخی بيماری ها تأثير دارد.
کرده اند  مراجعه  شما  به  بیمارانی  تاکنون  آيا  خبرنگار: 

که علت بیماری شان آرسنیک آب باشد؟
اسماعیلی: عالم علم عالم حدس و گمان نيست.مثاًل سرطان 
بگوييم  می توانيم   فقط  ما  است  زياد  اينجا  آن  شيوع  كه 
عروقی  و  قلبی  بيماران  مورد   باالست.مثالدر  ما  كلی  آمار 
آلودگی آب وهواست،زيرا مردم  به دليل  بگوييم  نمی توانيم  ما 
تحرك  می كنند،  استفاده  مخدر  مواد  نمی خورند،  غذا  خوب 

ندارند كه همه اين عوامل دخيل هستند.
گفتید  فقط  دوستمان  جواب  خبرنگار:در 
داده  انجام  خوبی  اقدامات  آذين  دکتر 
کرده اند.لطفًا  چه کار  نگفتید  اما  است 

بگوئید که ما هم اطالع رسانی کنیم؟
ساخت وساز  دولت  او  زمان  در  اسماعیلی: 
بيش از 15000 متر را ممنوع كرده بود)همان 
مديريت  سازمان  با  نيمه كاره(ما  پروژه های 
ايشان  پيگيری های  با  بودجه  و  برنامه ريزی 

انجام شد.
خبرنگار: آيا قبول داريد ما فضای پزشکی 
که  بیمارستان هايی  کنار  در  نداريم  کافی 
و  ساخته شده اند  مجاور  شهرهای  در 
اين گونه  رفسنجان  هستند  مجهز  بسیار 
فضای  سالمت  تحول  طرح  در  که  نیست 
بهترين  ما  است.اگر  مؤثر  بسیار  پزشکی 
پزشکان و متخصصان را هم داشته باشیم 
فضای پزشکی تأثیر ديگری دارد بهترين 
با  بیمارستان هايی  که  نیست  اين  برنامه 
فضا و ظاهری زيبا بسازيد و آيا با خیرين 

در اين زمینه صحبت شده است؟
اسماعیلی: تصورات شما درست نیست.
ما چهل هزار نفر را در سال گذشته بستری 
کرده ایم.
خبرنگار: بستری شده اند اما در طول 
درمان و بعدازآن ناراضی بوده اند؟
بيمارستان های  اين كه  در  اسماعیلی: 
خصوصی بهتر از ما عمل كرده اند شكی نيست 
اما اين كه اكثر مردم شهر ما به اطراف می روند 
به  و  كنيد  تصحيح  را  است.تصورتان  اشتباه 

مردم اطالع رسانی كنيد.
از  را  درمان  پزشكی  هزينه  يزد يك سوم  شهر 
هنوز  اوصاف  اين  با  و  می كند  دريافت  مردم 
و  دارند  خصوصی  بيمارستان  درخواست  هم 
ما هنوز نتوانسته ايم يك بيمارستان خصوصی 
شهرستان  از  خارج  به  كس  باشيم.هر  داشته 
پرونده های  می كند  مراجعه  درمان  برای 
پزشكی اش برای رسيدگی به ما داده می شود 
به  مردم  اكثر  كه  نيست  درست  تصور  اين  و 
از  پيشرفته تری  امكانات  می روند.هيچ  اطراف 
اينجا  كه  غيره  و  آنژيوگرافی  و  ما  عمل  اتاق 
هم  مثل  همه  و  نيست  ديگری  جای  است 
هستند و در بحث نيروها هم آموزشهای  الزم 

انجام می گيرد.
باعث  آرسنیک  اينکه  مورد  در  خبرنگار: 
آيا  داريد  نظری  آلزايمر می شود شما چه 

شما اين موضوع را تائید می کنید؟
بيشتر  ولی  ندارم  دقيقی  اطالع  اسماعیلی: 

تأثير آن در سرطان است
خصوصی  بیمارستان  محل  خبرنگار: 

کجاست؟
اسماعیلی: اطالع دقيقی ندارم.

خبرنگار: در مورد سگ های ولگرد چه نظری 
داريد؟

هستيم. مدعی  شما  مثل  هم  ما  اسماعیلی: 
مثل  شهری  يك  برای  كه  است  زشت 
داشته  را  اول  مقام  هاری  بيماری  ازنظر  كشور  در  رفسنجان 
جنجال  سايت ها  در  می كند  كاری  كه  هم  باشيم.شهرداری 
ما  بگويد  و  دهد  ارائه  دارد  نظری  كسی  می كنند.اگر  پا  به 

چه بكنيم.
بیماران که در  قاچاق  يا  و  بازار سیاه  خبرنگار:در مورد 
گفتگوی با سمن به آن اشاره کرده بوديد چه اقداماتی 

انجام داده ايد؟

افرادی بودند كه بر عليه كادر و خدمات درمانی ما اقدام می 
به  ترغيب  را  آنها  همراهانش  و  بيمار  شناسايی  با  و  كردند 
انتقال بيمار به بيمارستان های شهرهای مجاور می كردند.ما 

آنها را شناسايی كرده ايم و پی گير اين قضيه هستيم.

علی  سمن  گزارش  به  بنا   
دانشگاه  رييس  نديمی  اسماعيلی 
صبح  رفسنجان  پزشكی  علوم 
شنبه  16مرداد در نشت خبريكه  
با اصحاب رسانه رفسنجان داشت 
با اشاره به نتايج مفيد طرح تحول 

نظام سالمت در شهرستان گفت: برجام و طرح تحول نظام سالمت 
دو كار مهم دولت در حوزه های سياست خارجه و داخلی است كه 
طرح تحول با همه كاستی ها نتايج قابل ملموسی برای مردم داشته 

وخواهد داشت.
علی اسماعيلی شايعترين علت مرگ و مير را بيماريهای غيرواگيردار 
عنوان كرد وافزود: علت قلبی در صدر اين بيماريها است  و پس از 
ان علل مغزی، سرطان، بيماريهای ريوی و حوادث ترافيكی در رتبه 

های بعدی قرار دارند.
اسماعيلی از ديابت به عنوان يكی ديگر از بيماريها غيرواگيردار نام برد 
و اظهار كرد: با افزايش مصرف انرژی توسط مردم و كاهش فعاليت 
شيوع  درصد   20 و  است  افزايش  حال  در  شدت  به  ،ديابت  روزانه 

جمعيت باالی 35 درصد را شامل می شود كه آمار بااليی است.
وی افزايش وزن و چاقی را يكی ديگر از عوامل در حال افزايش در 
شهری  جمعيت  درصد   65 گفت:  و  كرد  عنوان  بزرگسال  جمعيت 
رفسنجان  چاق و يا دارای افزايش وزن هستند و اين نشانه نگران 

كننده ای است.
صورت  به  نيز  روانپزشكی  بيماريهای  كرد:  نشان  خاطر  اسماعيلی 

مزمن جمعيت ايران را تهديد می كنند.
از  پرداخت  ادامه كاهش  رئيس دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در 
جيب مردم، پزشك مقيم ، ساخت كلينيك و .. را از جمله اقدامات 
نظام  تحول  طرح  اجرای  مدت  در  درمان  زمينه  در  گرفته  صورت 
بر  ادامه داد: در حوزه بهداشت  سالمت در شهرستان مطرح كرد و 
می  ريزی  برنامه  غيرواگيردار  بيمارهای  مهار  و  كنترل  مسئله  روی 
شود و اين مهم غيرممكن است مگر از طريق كنترل عوامل خطرساز 

برنامه  يك  مستلزم  كه 
ملی است.

سامانه  افزود:  وی 
در  بهداشت  يكپارچه 
تا  و  است  انجام  حال 
پايان سال 96 كامل می 
اطالعات  تمامی  و  شود 
ايران  مردم  بهداشتی 
خواهد  سامانه  اين  وارد 

شد.
كرد:  تصريح  اسماعيلی 
است  گرانقيمت  درمان 
تواند  نمی  هيچگاه  و 

رضايتمندی ايجاد كرداما حوزه بهداشت موثرتر و كم هزينه تر است.
رييس دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان گفت : تا دو هفته اينده در 
صورت  الكترونيكی  بصورت  خدمت  ارائه  بهداشت  ی  ها  خانه  كليه 
ميگيرد  و مراكز درمان نيز بصورت انالين خدمات ارائه خواهند داد.

وی به بحث خطاهای پزشكی كه اين روزها در فضای مجازی بسيار 
خطای  بر  موثر  عوامل  جمله  از  داشت:  اظهار  و  پرداخت  است  داغ 
پزشكی دانش و تجربه پزشك ،در كنار آن كادر همراه با تيم پزشكی 
است، در همه جای دنيا اين خطاها  رخ می دهد و با استاندار سازی 

خدمات می توان اين خطا ها 
را تاحدی كاهش داد.

جزيی  خطا  گفت:  اسماعيلی 
از هر كاری است اما در حوزه 
درمان بايد تالش شود كه اين 

خطا به حداقل ممكن رسد.
وی به مراجعات باال به مراكز درمان در شهرستان اشاره كرد و گفت: 
ناامن كردن فضای موجود با انتشار چنين مطالبی برای مردم فايده 
ای ندارد و بهتر است كه چنين فضايی ايجاد نشود.بنا به گفته وی 
:چه ايرادی دارد رسانه ای قبل از انتشار خبر به ما مراجعه كند ونظر 

مارا هم بداند .
چيز  همه  دنيا  جای  هيچ  :در  افزود  پزشكی  علوم  دانشگاه  رييس 
استاندارد نيست وما هم چنين ادعايی نداريم وتنها  ادعا می كنيم كه 

برای بهبود عملكرد داريم تالش می كنيم .
اسماعيلی به بيان  اقدامات صورت گرفته در حوزه عمرانی دانشگاه 
علم پزشكی رفسنجان پرداخت و افزود : 500 هزار متر مربع در حال 
ساخت و ساز است كه بخشی از ان در سال 95 و بخشی ديگر در 

نيمه اول سال 96 به بهره برداری می رسد.
هم  ما  نظر  از  دانشگاه  سرپايی  كلينيك  وضعيت  اينكه  بيان  با  وی 
خوب نيست وما از گفتن آن هيچ ابايی نداريم اما برای بهبود علكرد 
آن كار هايی در حال انجام است ادامه داد : كلينيك تخصصی با 56 
مطب در حال ساخت است كه می تواند در بهبودوضعيت موثر باشد.

اسماعيلی با اشاره به  اينكه در حوزه دندانپزكشی كارهای عظيمی 
در سال 94 و 95 صورت گرفته خاطر نشان كرد: 65 درصد دانش 
اموزان مقاطع ابتدايی به جز پايه اول پرونده دندانپزشكی الكترونيكی 

دارند و اين طرح تا 6 سال آينده ادامه خواهد داشت.
وی تصريح كرد: كلينيك تخصصی دندانپزشكی با تعرفه دولتی نيز 
در هفته دولت در رفسنجان و در محل طبقه فوقانی مركز بهداشتی 

شماره 5 به بهره برداری می رسد.
اولين سال آغاز  ادامه به  رئيس دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در 
كهورت  مركز  كار  به 
سال  از  رفسنجان  در 
و  كرد  اشاره  گذشته 
 10 تاكنون   : افزود 
جمعيت  نفر  هزار 
اين  وارد  رفسنجان 
سامانه مطالعاتی شده 
آينده  هفته  از  و  ند 
مطالعه كهورت چشم، 
در  و  شود   می  انجام 
نيز مركز  همين مركز 
دندانپزشكی  كهورت 
نيز  راه اندازی خواهد 
كه  است  سراسری  كهورت  مطالعاتی  طرح  كه  است  گفتنی  شد. 
200هزار نفر از مردم ايران به طور اتفاقی انتخاب و وارد مطالعه می 
شوند كه رفسنجان از 7 منطقه بهداشتی ا0 هزار نفر را انتخاب كرده 
است كه نمونه از سلولهای خونی آن ها گرفته می شودوتا سن 70 
يا 80 سالگی  مورد بر رسی قرار می گيرند دردر حال حاضر چند 
استان ودر سال های آينده كل كشور  صورت ميگيرد كه اطال عات 
بهداشتی از جمعيت ما می دهد .  در پاياناين نشست خبری ازخبر 

نگاران حاضر به مناسبت روز خبر نگا ر تجليل شد .

کار مهم دولت 

برجام؛ طرح تحول سالمت

زشت است 
که برای یک 
شهری مثل 
رفسنجان در 
کشور ازنظر 
بیماری هاری 
مقام اول را 
داشته باشیم.

شهرداری 
هم که کاری 
می کند در 
سایت ها 
جنجال به پا 
می کنند.اگر 
کسی نظری 
دارد ارائه دهد 
و بگوید ما چه 
بکنیم

حتماً یکی از 
درگیری های

 یک 
نماینده،

بهداشت و 
درمان است.

 ما از ایشان 
خواستیم برای
 ساخت

 وسازها و 
پیشبرد اهداف 
دانشگاه به ما 
کمک کند.

150 تخت 
خواب یعنی 
8 میلیارد 
تومان  هزینه 
که افرادی هم 
مشغول به کار 
می شوند و من 
موافق این امر 
هستم 

مرکز 
تسهیات 

زایمان 
افغان ها در 

خود اردوگاه 
وجود دارد که 
مرکز دیگری 
هم خودمان 

تأسیس 
کردیم زیرا 

با تعرفه های 
باالی ما آن ها 
برای زایمان 
به زایشگاه 
ما مراجعه 

نمی کردند و 
از طرفی اگر 
مادر افغان ها 

بارداری بمیرد 
جز مرگ 

مادران باردار 
ما به حساب 
می آید مرکز 

جامه سامت 
افغان ها را 

هم خواهیم 
ساخت اگر 

کسی در 
شهر ما است 
من به عنوان 
یک شهروند 

نگران سامت 
او هستم.
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خود اردوگاه 
وجود دارد که 
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با تعرفه های 
باالی ما آن ها 
برای زایمان 
به زایشگاه 
ما مراجعه 

نمی کردند و 
از طرفی اگر 
مادر افغان ها 

بارداری بمیرد 
جز مرگ 

مادران باردار 
ما به حساب 
می آید مرکز 

جامه سامت 
افغان ها را 

هم خواهیم 
ساخت اگر 

کسی در 
شهر ما است 
من به عنوان 
یک شهروند 

نگران سامت 
او هستم.

نشست مطبوعاتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
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جوانان رفسنجانی و
 اوقات فراقت

دارد  امكان  روز،  طول  در 
پيش  بسياری  زمان های 
اوقات  عنوان  تحت  آيد؛كه 
در  به ويژه،  بگذرد.  فراغت 
برای  كه  تابستان؛  فصل 
گذران  برای  فصلی  عده ای 

اوقات  است.  فراغت  اوقات 
فراغت زمانی است؛ كه می توان از مشغله های 
فعاليت هايی  به  و  ساخت  رها  را  خود  فكری 
آدمی  لذت  و  مسرت  موجبات  پرداخت؛كه 
بروز  تفريح؛ رفع خستگی؛  ازجمله:  می شوند؛ 
رشد  شكوفايی؛  خود  برای  سعی  و  استعداد 

خود در تعامل با محيط پيرامون 
نشاط  و  انرژی  از  سرشار  جوانان؛كه  اغلب 
تفريح  به  را  خود  اوقات  هستند؛  فراوان 
چه  به  رفسنجانی  جوانان  .حال،  می گذرانند 
تفريحاتی می پردازند؟ و از چه امكاناتی برای 

تفريح بهره مند می شوند؟
در  اتومبيل  تردد  فزونی  شاهد  هرروزه، 
پديده ای؛  كه  به گونه ای  هستيم؛  رفسنجان 
شهرهای  مختص  كه  خيابان گردی  چون 
رفسنجان؛  چون  شهرستانی  در  است؛  بزرگ 
جوانان  تفريحات  جزو  و  دارد  نمود  كاماًل 
عمل  يك  زمانی،  است.  گشته  رفسنجانی 
كنش  ازای  به  كنشگر  كه  می شود؛  بازتوليد 
اساس  )بر  باشد  كرده  دريافت  پاداش  خود 

ارتباط  در  و  هومنز(  اجتماعی  تبادل  نظريه 
با پديده خيابان گردی؛ می توان اين گونه بيان 
از  آن،  به  عمل  درازای  كنشگر  كه  داشت؛ 
است؛  كرده  دريافت  واكنش  ديگران،  سوی 
ازجمله : موردتوجه قرار گرفتن از سوی ديگر 
نشان  جامعه  در  را  خود  وجود  و  كنشگران 
پاداش  به عنوان  را  واكنش  كنشگر،  و  دادن 
تكرار  به  درنتيجه،  ؛  كرده  تلقی  خود  برای 
كنش می پردازد و موجب به وجود آمدن يك 

پديده در سطح شهر می شود.
و اينك، چگونه می شود؛ كه پديده ای چون 
رفسنجان  چون  شهرستانی  در  خيابان گردی 

در حال نمود است؟
و  كافی  رفاهی   – تفريحی  امكانات  نبود 
متنوع دليل اصلی اين امر است كه در اوقات 
و  است  مطرح  رفسنجان  جوانان  برای  تفريح 
را  موجب می شود؛ كه جوانان، خود محيطی 
برای تفريح و تخليه انرژی خويش مهيا كنند.

شهرستانی  رفسنجان،  اين كه  به  توجه  با 
با  و  است  غنی  طبيعی  منابع  با  شناخته شده 
رشد  در  می توان  آن  از  مطلوب  بهره برداری 
سال های  طی  در  اما  كوشيد،  شهر  توسعه  و 
شهر  اين  آهسته  پيشرفت  شاهد  گذشته 
امكانات  بوده ايم و طی چندين سال گذشته، 
نگرفته  صورت  وسيعی  تغييرات  آن  تفريحی 

است.

حتی  و  آموزان  دانش  كه  به گونه ای   
تفريحی جز پرسه زدن  اين شهر  دانشجويان 
اماكن  سری  يك  به  زدن  سر  و  خيابان  در 
يك فصل  مختص  تفريح،  ندارند.  مخصوص 
نيست و در طول سال، جوانان به تفريح نياز 
دارند. بنا به گفته فرويد ؛ پرخاشگری  ذاتی 
است؛ با تخليه انرژی و انجام فعاليت، می توان 
فراهم  با  بنابراين؛  پرخاشگری شد.  بروز  مانع 
از آسيب های اجتماعی  كردن تفريح می توان 
افكاری  بانشاط،  فضايی  ايجاد  با  و  كاست 

خالق را پرورش داد.
* دانشجوی پژوهشگری اجتماعی دانشگاه  

فردوسی مشهد

 به گوش دل ندا آمد، كه يار دلربا آمد
 به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا)ع( آمد

 خدا داد آنچه را وعده،  بشد در ماه ذيقعده
 كه آمد بهترين بنده، رضا آمد ، رضا آمد

ميالد امام رضا)ع( و دهه كرامت مبارك باد

حج فقرا
گويند زيارت تو حج فقراست؛

بر گنبد و بارگاهت از دور سالم ...
بن  علی  يا  عليك   السالم 

موسی الرضا »عليه السالم«
ما  فرمان  به  ما  پيروان  فرمود:  )ع(  رضا  امام 
گردن نهاده اند ، دستورات ما را گرفته و بكار می 
بندند و با دشمنان ما مخالفند و كسی كه بر اين 
 روش نباشد از ما نيست. )صفات الشیعه صفحه(

نمی طلبی؛  مال  استطاعت  به  را  زائرانت  تو 
و  عشق  معيار  با  تو،  حرم  حاجيان 
می  شوند.  مستطيع  طلب،  و   توفيق 
زائران تو ابتدا خود را در ميقات اشتياق تطهير 
می كنند و سپس با سينه ای سرشار از لقای يار، 
 رخت سفر می  پوشند و پا به راه وصال می  نهند. 
كنند.  می  طواف  ماليك  تو  آستان  ملكوت   در 
نه  روشنی،  از  گرفته  تبرك  دل های  آنجا 
منورت  ضريح  بين  بار  هفتاد  كه  بار،  هفت 
سپس  و  می كنند  سعی  مطهرت  روح  تا 
می خوانند.  زيارت  نماز  تو  عشق  عرفات   در 

زائران تو رو به پنجره فوالد دخيل می  بندند، از 
ضريح آيينه صفا می جويند و زمزم حاجاتشان 

را در سقاخانه اسماعيل می  نوشند.
از  و  كن  سرشار  حقيقت  زالل  از  را  دل هايمان 

چشمه سار معرفت، جرعه بنوشان تا در تنگنای 
جهالت جهان گرفتار نياييم.

   

کمتر شهری 
است که 
فروشگاهی 
با نام پسته 
رفسنجان در 
آن به چشم 
نخورد، نام 
پسته و شهر 
رفسنجان 
با هم گره 
خورده است. 
یا بعید است 
شما جایی از 
رفسنجانی 
بودنتان سخن 
بگوئید و 
از هاشمی 
رفسنجانی از 
شما نپرسند.
یا عوامل کنونی 
ایجاد شهرت 
و آوازه برای 
رفسنجان 
کدامند؟
عکس های 
قابل استفاده: 
عکس پسته 
، دره راگه یا 
خانه حاج آفا 
علی یا هاشمی 
، تیم مس و 
دبگر شخصیتها

 سحر رفیعی 

 ای واسطه فيض خدا!
ای حج باصفای بينوايان! 

 ای قافله  ساالر اهالی معرفت!  
ای قبله حاجات دل های به شوق نشسته! 

         حجت االسام منصوری

نقش شبکه های اجتماعی 
در حفاظت از 

محیط زيست
آلودگی های  افزايش  با  اخير  سال های  در 
زيست محيطی و به خطر افتادن انواع گونه های 
جانوری و گياهی،  نقش و مشاركت مردم  در 

مبازره با اين آلودگی ها نيز افزايش يافته است.
قالب  در  اكثراً  مشاركت  اين  است  شايان ذكر 
و  گرفته  به صورت خودجوش صورت  و  سمن ها 
را  خود  نقش  كمپين ها   راه اندازی   با  معموالً 
اين كمپين ها  از  بعضی  البته  گسترش می دهد. 
ندارند؛  مداوم  حضوری  و  هستند  مانند  موج 

هرچند در ابتدا تأثير بسزايی دارند.

كه  بپردازيم  موضوع  اين  به  بايد  اينجا  در 
را  مناسبي  فضاي  اجتماعي،  شبكه های 
ايجاد  زيستي  محيط  عمومي  مشاركت  براي 
قدرتمند،  ابزاري  اجتماعي  شبكه های  نموده اند. 
مشاركت  براي  پرمخاطب  آسان،  دسترس،  در 
اين مشاركت ها  عمومي محيط زيستي هستند. 
در ايران،  خصوصاً در فضاي مجازی به عنوان يكي 
از پركاربرترين شبكه های اجتماعي در سال های 
اخير روند رو به رشدي را نشان داده اند كه فرد يا 
گروه )ها( عكس ها يا فيلم های فعاليت های خود 
نحوی  به  و  اشتراك می گذارند  به  ديگران  با  را 
باعث فرهنگ سازی و آگاه سازی در سطح جامعه 

می شوند.
و  مجازی  فضای  در  گسترده  حضور  اين  البته 
شبكه های اجتماعی با نشر خواسته و يا ناخواسته 
اطالعات نادرست و غلط با خطر و آسيب عدم 
كمپين ها  اين  اگر  لذا  روبه روست.  مردم  اعتماد 
دنبال  به  شناسنامه   دارای  قالب سمن های  در 
فعاليت مداوم باشند بهتر و مفيدتر می توانند به 

نقش آفرينی خود ادامه دهند.

* آرمان اوضح- کارشناس نرم افزار

و  ايران  در  شهری  است  بعيد 
دنيا باشد كه مردم و مسئولينش 
ازطريق  باشند  نداشته  دوست 
شهرشان  رونق  به  گردشگری 
صنعت  بالقوه  مزايای  بيافزايند. 
فرصت  ايجاد  مانند:  جهانگردی 
مطرح  جديد،  شغلی  های 
ايجاد  نتيجه  در  و  منطقه  شدن 
توسعه  برای  بيشتر  های  فرصت 
ساختارهای  بهبود  پيشرفت،  و 
منابع  افزايش  منطقه،  زيربنايی 
آثار  حفظ  منظور  به  مالی 
فرهنگی و طبيعی، توسعه صنايع 
برنامه  تمامی  محلی   و  دستی 
به  توجه  برای  را  شهرها  ريزان 
كند.  می  ترغيب  صنعت  اين 
اين مسئله رقابت را بين مناطق 
به  شدن  مطرح  برای  مختلف 
گردشگری  مقصد  يك  عنوان 

برانگيخته است.
)مشابه  هم  رفسنجان  در 
از  پس  كشور(  نقاط  از  بسياری 
سالها فرصت سوزی و در زمانی 
كه بحران شديد آبی رمقی برای 
نگذاشته  شهر  كشاورزی  اقتصاد 
پيش  از  بيش  گردشگری  است، 
اما  قرار گرفته است.  توجه  مورد 
رقابتی  فضای  در  رفسنجان  آيا 
گردشگران  جذب  برای  كنونی 
مقصد  يك  يه  شدن  تبديل  و 
گردشگری شانسی خواهد داشت. 
برنامه ريزی و  مسلما در صورت 
اين  ها  مزيت  از  استفاده صحيح 
و  داشت.  خواهد  وجود  فرصت 
البته عدم وجود برنامه در توسعه 
به  منجر  تواند  می  گردشگری 
حذف شهر از مقاصد گردشگری 
شود. شهرها برای جذب گردشگر 
در رقابت هستند و مساله اصلی 
حوزه  در  برنامه ريزان  برای 
داشتن  شهری  گردشگری 
مزيت رقابتی در مقايسه با ساير 

مقصدها است.
رقابتی  مزيت  كشف  برای 
در  رقسنجان،  گردشگری 
مردم  تصور  بپرسيم  بايد  ابتدا 
رفسنجان  شهر  از  مناطق  ديگر 
رفسنجان  شهر  شهرت  چيست؟ 
جز  رفسنجان  آيا  چيست؟  در 
است؟  ايران  مشهور  شهرهای 
و  شهرت  ايجاد  كنونی  عوامل 
كدامند؟  رفسنجان  برای  آوازه 
اين عوامل  از  توان  و چگونه می 
بهبود  و  ريزی  برنامه  جهت  در 

صنعت گردشگری استفاده كرد.
فراخور  به  شهرها  از  هريك 
های  فعاليت  و  امكانات  ظرفيت، 

آوازه  و  شهرت  نوعی  از  خود 
در  تواند  می  كه  برخوردارند 
جذب يا دفع گردشگر موثر باشد. 
هويت  به  وابسته  شهرت  اين 
 ، سياسی  اجتماعی،  تاريخی، 
افراد شاخص، مكان های خاص، 
 ، ويژه  خدمات  و  محصوالت 
فعاليت   ، منطقه  مهم  اتفاقات 
رفاهی  امكانات  و  اقتصادی  های 
و تفريحی آن شهر می باشد. در 
نسبتا  شهر  رفسنجان  ملی  بعد 
از  همه  تقريبا  و  مشهوريست 
وجود چنين شهری مطلعند. در 
شهرت  عوامل  از  برخی  به  ذيل 
می  حاضر  حال  در  رفسنجان 

پردازيم:
محصوالت خاص: 

يك  به  مناطق  از  بسياری 
به  اند.  شهره  خاص  محصول 
اين  مصاديق  از  مثال  عنوان 
چاقوی  از  توان  می  موضوع 
يزد  باقلوای  اصفهان،  گز  زنجان، 
اين محصول  پسته  برد.  نام   ... و 
رفسنجان،  كشاورزی  استراتژيك 
نقش  اقتصادی  ارزش  بر  عالوه 
ايفا  شهر  معروفيت  در  اساسی 
است  شهری  كمتر  است،  كرده 
پسته  نام  با  فروشگاهی  كه 
رفسنجان در آن به چشم نخورد 
خيابانی(.  كمتر  پايتخت  در  )و 
نام پسته و رفسنجان با هم گره 
خورده است. محصول بسياری از 
شهرها با نام رفسنجان عرضه می 
چندان  گردشگری  بعد  از  شود. 
به اين عامل توجهی نشده است. 
ضعيف  بسيار  پسته  جشنواره 
كمتر  پسته  نماد  شود،  می  اجرا 
در فضاهای شهری استفاده شده 
اين  در  آينده  شماره  در   (.... و 
خصوص بيشتر گفته خواهد شد(

افراد مشهور: 
رفسنجان همواره افراد شاخصی 
در عرصه های مختلف فرهنگ و 
... داشته است  و  هنر و سياست 
شده  شهر  شهرت  باعث  كه 
هاشمی  افراد  همه  بين  در  اند. 
گونه  هر  از  فارغ  رفسنجانی 
مخالف  يا  موافق  نگاه 
يكی  مطمئنا  سياسی، 
عوامل  ترين  قوی  از 
شهرت رفسنجان است 
جايی  شما  است  بعيد 
بودنتان  رفسنجانی  از 
هاشمی  از  و  بگوئيد 
وجود  نپرسند.  شما  از 
)كه  رفسنجانی  پسوند 
فاميل وی  در  اصل  در 
بسيار  آن  قوت  در  ندارد(  وجود 
حافظ  چنانچه  است.)  بوده  موثر 

و  كرمانی  خواجوی  شيرازی، 
وحشی بافقی سريعا ذهن افراد را 
به سوی شهر آنها سوق می دهد، 
بزرگانی چون  نام  مثال  برای  اما 
مكان  كمتر  مولوی  يا  فردوسی 

می  تداعی  ذهن  در  را  خاصی 
كند(. هاشمی در بعد جهانی نيز 
در شهرت جهانی شهر موثر بوده 
است. بسياری از افراد كشورها را 
می  خاطر  به  معدود  نام  چند  با 
با  را  ليبی  مثال  چنانكه  آورند 
با گاندی  را  يا هند  قذافی  معمر 
می شناسيم. در بسياری از خبرها 
تنها  او  از  خارجی  های  برنامه  و 
شود.  می  ياد  رفسنجانی  نام  با 
و  جمهوری  رياست  موزه  وجود 
در  او  يادگارهای  از  برخی  وجود 
تبليغات  و  ريزی  برنامه  صورت 
برای  مغتنم  فرصت  مناسب يك 

گردشگری شهر است.
سطوح  در  هاشمی  جز  به 
مصطفی  چون  افرادی  بعد 
دادگستری،  وزير  پورمحمدی 
وزير  حسينی  محمد  سيد  دكتر 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  سابق 
رئيس  مرعشی  حسين  سيد 
و  فرهنگی  ميراث  سازمان  سابق 

پورمحمدی  اصغر  و  گردشگری 
شناخته  از  سيما  و  صدا  معاون 
در  سياسی  های  چهره  ترين 
به رفسنجانی  اند كه  سطح ملی 

بودن شهره اند.
ميان  در  سياسيون  از  بعد 
شايد  رفسنجانی  های  چهره 
مشهورترين چهره عادل فردوسی 
تلويزيون  محبوب  مجری  پور 

تنها  نه  خوشبختانه  كه  است 
پنهان  را  اصالت رفسنجانی خود 
زاده  خود  چه  )اگر  كند  نمی 
در  كرات  به  بلكه  است(  تهران 
اشاره  به آن  برنامه های مختلف 
شايد  كه  است  كرده  افتخار  و 
ای  خندوانه  برنامه  آن  بارزترين 

بود كه با حضور عادل اجرا شد.
رفسنجانی  ورزشكاران  بين  در 
عليزاده  علی  به  توان  می  نيز 
در  كه  كرد  اشاره  سامره  علی  و 
شاهد  دور  چندان  نه  ساليانی 
درخشش آنها در دو تيم محبوب 
بوديم  استقالل  و  پرسپوليس 
شناخته  ملی  سطح  در  كامال  و 
ويژگيهای  كه  خصوصا  اند  شده 
مانند  داشتند  نيز  متمايزی 
اوتهای بلند عليزاده و گل مشهور 
مسلما  سامره.  سريع  بسيار 
هم  ديگری  شاخص  ورزشكاران 
و  رزمی  هنرهای  قهرمانان  چون 
وزنه برداری وجود دارند اما كمتر 

بودن  رفسنجانی  به 
ميان  در  اند.  شهره 
اهل فرهنگ و هنر  هم 
وجود  بسياری  بزرگان 
دارند اما اغلب بين اهل 
فرهنگ و هنر شهره اند 
تا عامه مردم . به غير از 
موزه رياست جمهوری 
آوران،  نام  بقيه  برای 
آوازه  تقويت  جهت  در 

شهر و ايجاد ظرفيت گردشگری 
نيز بايد برنامه ريزی نمود.

تیم ورزشی
در بحث شهرت و برند شهری 
تيمهای  وجود  به  خاصی  امتياز 
اند.  داده  شهر  ورزشی  مشهور 
چرا كه مرتبا  خبرسازی كرده و 

نام شهر می  باعث شنيده شدن 
شوند. خوشبختانه در اين زمينه 
نيز  رفسنجان  مس  فوتبال  تيم 
نقش موثری در مطرح شدن نام 
در  كه  خصوصا  دارد،  رفسنجان 
ساليان اخير بعضا بازيهای بسيار 
داده  انجام  و خاطره سازی  قوی 

است.
مکانهای ويژه:

بسياری می پندارند وجود يك 
تاريخی  بنای  يا  خانه  يا  قلعه 
خواهد  گردشگران  حضور  باعث 
شد. در حاليكه تنها حدود1000 
كاروانسرای شاه عباسی در ايران 
وجود دارد و دليلی الزم است تا 
گردشگر از اين همه يكی را برای 
ديدن انتخاب كند. رفسنجان در 
و  متمايز  مكان  دو  از  زمينه  اين 

نسبتا مشهور برخوردار است.
خانه حاج آقا علی: در ساليانی 
جاذبه  از  وقتی  دور  چندان  نه 
سخن  رفسنجان  خاص  های 
چندان  شايد  آمد  می  ميان  به 
بازديد  آمد  نمی  خاطر  به  نامی 
عنوان  به  علی  آقا  حاج  خانه  از 
يكی از پتانسيل های گردشگری 
شهر نه تنها برای گردشگران كه 
هم  رفسنجانی  شهروندان  برای 
سخت بود و هيچ گونه تسهيالت 
در  اما  نبود.  فراهم  تمهيداتی  و 
ساليان گذشته به  همت گروهها و 
نهادهايی همچون انجمن ميراب، 
 ... و  فرهنگی  ميراث  شهرداری، 
اين خانه كه روزگاری تنها نامی 
عنوان  به  شد  می  شنيده  آن  از 
جهان  خشتی  خانه  بزرگترين 
معرفی شد، تا حدی مرمت شد و 
در آن به روی گردشگران گشوده 

شد. و در آينده بخشی از آن به 
اقامتی  ظرفيت  به  هتل  عنوان 
شهر افزوده می شود. دره شگفت 
انگيز راگه: شگفتا تا همين چند 
سال پيش گنجی در كنار ما بود 
كه كمتر از آن خبر داشتيم و اگر 
واقف  آن  ارزش  به  داشتيم  خبر 
تالش  با  اما خوشبختانه  نبوديم. 
طبيعی  مهم  جاذبه  اين  مديران 
شهر و همياری مسئولين شهری 
اين  سيما،   و  صدا  و  استانی  و 
زيادی  حد  تا  انگيز  شگفت  دره 
برای رفسنجانی ها و مردم كشور 
خصوصا طبيعت دوستان شناخته 
از  بسياری  حتی  و  است  شده 
اين  به  نيز  خارجی  جهانگردان 
مكان سفر می كنند. و در صورت 
گذاری  سرمايه  و  ريزی  برنامه 
اصولی به علت وضعبت انحصاری 
آن می تواند از مزيت های مهم 

گردشگری منطقه باشد.
برخی  به  آينده  شماره  در 
و  كرده  اشاره  ظرفيتها  از  ديگر 
بهره  برای  رو  پيش  راههای  از 
برداری از اين ظرفيتها در جهت 
خواهيم  شهر  گردشگری  توسعه 

گفت.

به استقبال همایش: رفسنجان، تدبیر، تاش و توسعه

رفسنجان، این شهر پر آوازه )قسمت اول(
  محسن اسدیگفتاری در نقش گردشگری در توسعه شهر رفسنجان

* دانشجوی 
دکترای 
مدیریت 
گردشگری 
دبیر گروه 
ایرانشناسی 
موسسه 
آموزش عالی 
بهار

ادامه از صفحه 10

برای  ای  نتيجه  اينچنين  بنابراين 
شيخ الشهيد سهروردی نيز به دور از 
با  كه  ای  قشری  علمای  نبود،  عقل 
فلسفه ی مشائی كه از فلسفه يونانی 
يونانی  فلسفه ی  و  بود  اقتباس شده 
به  را  اسالم  از  مستقل  دينی  لباس 
كردند؛  برخورد  چنين  نداشت  تن 

نه  كه  جوانی  شيخ  با  طبيعيست 
بلكه  ارسطو  و  افالطون  حكمت  تنها 
حكمت خسروانی را نيز به ارمغان می 
آورد حكمتی كه از پيامبری ايرانی به 

نام زرتشت الهام می گيرد..
اسالم  از  دينی مستقل  قالب  در   كه 
خواهند  برخوردی  چه  داشت  ادامه 
بی  سرانجام  كه  بود  همين  و  داشت 
عقايدش  گفتن  از  سهروردی  پروايی 

مرگ وی را در اوج جوانی و در سن سی 
و هشت سالگی برايش به ارمغان آورد و 
علمای قشری وی را مجوس و زنديق و 
ملحد خواندند، خونش را مباح دانستند 
و چون ملك ظاهر، حاكم حلب، دوست 
اسالم  و پسر سردار معروف  سهروردی 
امتناع  او  كشتن  از  ايوبی  الدين  صالح 
كرد نامه به صالح الدين بردند و صالح 
در  اسالم  سپاه  سردار  ايوبی  الدين 

و  خويش  اعتبار  صليبی  های  جنگ 
از  تر  مهم  را  اسالمی  مملكت  مصالح 
خون اين جوان فرزانه ديد بنابراين در 
زندان  به  خواستار  پسرش  به  ای  نامه 
سهروردی  و  شد.  سهروردی  افكندن 
در زندان از دنيا رفت، مشهور است كه 
داد.  جان  گرسنگی  فرط  علت  به  وی 
پای  به  سهروردی  كه  بود  بهايی  اين 

حقيقت گذاشت....

پورمحمدی  اكبر  علی 
واگذاری  از  رفسنجان  شهردار 
خصوصی  بخش  به  كشتارگاه 
در آينده ای نزديك خبر داد.

عمومی  روابط  گزارش  به 
در  رفسنجان،  شهرداری 
علی  حضور  با  كه  ای  جلسه 
شهردار،  پورمحمدی  اكبر 
شبكه  رييس  مقامی  محمود 
نيكزاد  شهرستان،  دامپزشكی 
احمد  كشتارگاه،  مسئول 
نمايندگی  به  غالمحسينی 
شهری،  خدمات  معاونت  از 
قصابان،  صنف  رييس  حسنی 

شورای  از  نمايندگی  به  راكی 
اسالمی شهر و كرمی مسئول 
محل  در  دادها  قرار  امور 
گرديد،  تشكيل  كشتارگاه 
بررسی  كشتارگاه  وضعيت 
بهبود  جهت  تصميماتی  و 

كيفيت آن گرفته شد.
در  رفسنجان  شهردار 
حاشيه اين جلسه از واگذاری 
خصوصی  بخش  به  كشتارگاه 

در آينده ای نزديك خبر داد و 
گفت: در اين جلسه مقرر شد 
به منظور كشتار بهتر و توزيع 
گوشت در مغازه های قصابی، 
و  رييس  حضور  با  ای  جلسه 
تشكيل  قصابان  صنف  اعضای 
و  شهرداری  هماهنگی  با  و 
به  كشتارگاه  دامپزشكی  اداره 

بخش خصوصی واگذار شود.
با  پورمحمدی  اكبر  علی 

بهسازی  و  ترميم  اينكه  بيان 
جمعه  فردا  عصر  تا  كشتارگاه 
اتمام  به  ماه  مرداد  پانزدهم 
ماه  سه  طی  افزود:  رسد،  می 

با  كشتارگاه  سردخانه  آينده 
ساعته   24 نگهداری  هدف 
می  برداری  بهره  به  گوشت 

رسد.

مستند » سر« آماده نمايش شد
تدوين فيلم كوتاه مستند » سر« در رفسنجان به پايان رسيد و آماده نمايش شد.به گزارش 
روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران،فيلم كوتاه مستند »سر« ساخته اميررضا پورحيدري . 

روايتگر زندگي انسان و حيوان است و به انسان در محدوده زندگي حيوانات مي پردازد.
عوامل اين فيلم كوتاه عبارتند از: 

پيكر،حامد  يك  حسين  كارگردان:اميررضاپورحيدري،تصويربرداران:امير  و  نويسنده 
اشرفي،صدابردار: رضا رمضاني، تدوين و صداگذاري: حامد اشرفي، دستيار تصوير: عليرضا نوري، 

تهيه كننده: انجمن سينماي جوانان ايران دفتر رفسنجان.

کشتارگاه رفسنجان به بخش خصوصی 
واگذار می شود

ورزش، هنر
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نشده  و  تائيد شده  اخبار  و  ها   شنيده 
جوانان  و  ورزش  مديركل  استعفای  از 

استان كرمان حكايت می كند.  گويا اين 
مدير كل برتر دو هفته است كه سر كار 

حاضر نمی شود و هم اكنون بعد از سفر 
ترجيح  را  نشينی  خانه  مشهد   زيارتی 
داده است. البته در اين مدت وی يك بار 
در جشن لباس  باشگاه مس كرمان ديده 
تصميم  نيا  محمودی  محمود  گويا   شد. 
اول مهر ماه 1395 و  از  گرفته است كه 
با آغاز سال تحصيلی جديد به اموزش و 
پرورش برگشته و دو سال پايانی خدمت 
خود را به عنوان معلم ورزش   در خدمت 
استعفای  باشد.  رفسنجانی  آموزان  دانش 
در  ای  پيچيده  داستان  نيا   محمودی 
استان  پهناورترين  مديريتی  تغييرات  
ها  واكنش  آخرين  است.  شده  كشور 
كمپين  تشكيل  با  استعفا  اين  به  نسبت 
طومار  امضای  و  مجازی  فضای  در  هايی 
هايی در حمايت از  محمودی نيا  توسط 

ورزشكاران و هيئت های  ورزشی استان 
بوده است. اين كه تعداد زيادی از فعاالن 
و آگاهان ورزش در استان و وزير  ورزش 
كل  مدير    ابقای    خواستار  جوانان   و 
ورزش استان باشند ولی عالی ترين مقام 
دولتی استان اعتقادی به شيوه مديريتی 
محمودی نيا كه دو سال جز مديران برتر 
كشور بوده ندارد ؛ كالف سردرگم ورزش 
با  اميدواريم  است.  كرده  ايجاد  را  استان 
خير  به  ختم  ماجرا  اين  تعقل  و  تدبير 
نيا بماند و چه برود. شود. چه محمودی 
گونه  اين   ، نصب  و  عزل  های  شيوه  اين 
برخوردها با ورزش در استان به پيشرفت 
منجر  كريمان  ديار  در  ورزش  توسعه  و 

نخواهد شد. 
استعفای  اين  ماجرای  كه  اميدواريم   
های  بازی  سياست  به  ربطی  حاشيه  پر 
فارغ  استان  و ورزش  باشد   نداشته  رايج 
از دعواهای سياسی و جناحی به حركت 

خود ادامه دهد.

ناگهانی  ورزش  ترك  پزشكان در خصوص 
تواند  می  زيرا  دهند  می  هشدار  افراد  به 

شود.ترك  آنها  به  جدی  صدمات  باعث 
جمله  از  مختلف  داليل  به  كه  ورزش 

مسافرت، تغيير و جابه جايی محل زندگی، 
كاری،  ساعات  تغيير  امتحانات،  تحصيل، 
بارداری، بيماری و يا حتی بی حوصلگی و 
بی انگيزگی رخ می دهد می تواند عواقب 
بسيار بدی بر روی سالمت فرد بگذارد. از 

توده  ناگهانی  افزايش  عوارض  اين  جمله 
چربی بدن، بروز حس افسردگی و كالفگی، 
كه  ساعاتی  در  ويژه  به  عضالنی  دردهای 
فرد مبتال ورزش می نموده است و همين 

طور از دست رفتن توده عضالنی است.

شــخصی از يک مربی پرسید چرا شــما به مربی بودنت افتخار می کنی؟ او لبخندی زد و گفت:
درآمد يک وکیل با افزايــش جرم و دعوی قضايی افزايش پیدا می کند.

درآمد يک پزشــک با افزايش بیماری افزايش پیدا می کند.
امــا درآمــد يک مربی با افزايش دانش ،ســالمتی ،آرامش ،اعتماد بنفس ،موفقیت ، کامیابی و افتخار نوجوانــان و جوانان يک ملت افزايش پیدا می کند.

به اين دلیل اســت که من به مربی بودنم افتخار می کنم

* فاطمه 
ابراهیمی 

کارشناس 
ارشد تغذيه

* قسمت 
دوم

تغذيه

مسابقات کاراته قهرمانی 
بسیج استان کرمان 

مهتاب نعمت ا... زاده
 در کالس دارت

فوتسال
 لیگ جوانان

والیبال 
در اسالم آباد

نتايج مسابقات استقامت20 
کلیومتر بخش فردوس

مبارز  سالن  در  ماه  جمعه8مرداد  تاريخ  در 
مسئول  آبادی  علی  آقای  حضور  با  كرمان 
تربيت بدنی سپاه ثارهلل استان كرمان و مرتضی 
كانون  و  استان  كاراته  هيات  مسئول  اخضمی 

بسيج  ورزشكان استان برگزار گرديد.
برگزار  از مسابقات كه در 7وزن  اين دوره  در 
تيم  درقالب  رفسنجانی  كاهای  كاراته  گرديد 
و  1طال  توانستند  ورزشكاران  بسيج  كانون 

4برنز كسب كنند.
تابستان  در  بسيج  كشور  قهرمانی  مسابقات 

جاری برگزار ميگردد.
در اين دوره از مسابقات: سجاد حاج غالمعلی، 
ياسر  و  اميری  مسلم  زاده،  قلی  محسن 

سياهكوهی جهت قضاوت حضور داشتند.

نفر   36 حضور  با  دارت  مربيگری  دوره 
كرمان  بوشهر،  البرز،  تهران،  استانهای  از 
خراسان  غربی،  آذربايجان  قم،  )رفسنجان(، 
رضوی، اردبيل، خوزستان، مازندران به مدت 3 
روز در خانه دارت تهران شهيد كشوری برگزار 
حميدرضا  و  مومنی  مدرسين)حميد  شد. 
شايسته زاد( و با حضور مسول همگانی كردن 
و استعداد ياب دارت انجمن دارت ايران استاد 

دهقانپور.

جوانان  لیگ  فوتسال  مسابقات  نتايج 
شهرستان هفته سوم:
اصناف نوين 4 پديده 2

شجره 3 فرارون صنعت 0
شهدای سعادت آباد 7 شهيد جانديده 2

شادروان يوسفی 6 شهدا دانش آموز 5
سرداران شهيد 2 تاالر مهر 0
بسيج اصناف 3 شجره نوين 1

محمدرضا  شادروان  يادبود  واليبال  مسابقات 
عشايری  روستای  هيئت  همت  با  خدارحمی 
در روستای اسالم آباد بخش مركزی شهرستان 

رفسنجان برگزار شد.

بين 16 سوار كار 8 ساله محمد  از  اول  مقام 
فاضل دادخدايی با اسب گل اندام و مقام دوم 
پيشكسوت حميد دادخدايی با اسب اورانوس و 

مقام سوم محسن پژوه با اسب سهيال،

سپاهان مقابل کیان 
در اصفهان

قارچ  در  ليپيد  مقدار  ها:  چربی 
0/3درصد  )0/1تا  كم  نسبتا"  خوراكی 
بودن  كم  دليل  به  كه  است   ) تر  وزن 
بودن  ومحدود  قارچ  در  چربی  مقدار 
تركيبات هيدروكربن خاصيت جلوگيری 
كننده از چاقی را دارد كه می تواند در 

رژيم غذايی هر فردی قرار بگيرد. 
از  سرشار  قارچ صدفی  ها:  ويتامین 
ويتامين های ضروری شامل A و گروه 
شاملB1،B2ريبو   (  B های  ويتامين 
فالوين , اسيد فوليك B12،پيريدوكس 
B6( , ويتامينC، ويتامين D , ويتامين

E  وK می باشد. مصرف 3 گرم قارچ 
در روز نياز به B12 را تامين می كند.

از 1 درصد وزن  مواد معدنی: بيش 
دهد،  می  تشكيل  خاكستر  را  قارچ  تر 
قارچ  معدنی  عناصر  ميزان  بنابراين 
عموما" بيشتر از بسياری از سبزيجات 
و ميوه جات است. عناصر معدنی موجود 
فسفر،  مس،  پتاسيم،  شامل  قارچ  در 
آهن، منگنز، موليبدن و روی می باشد.

خواص قارچ های خوراکی:

سيستم  كننده  تقويت  و  تومور  ضد 
دفاعی بدن. تنظيم كننده قند و فشار 

خون و كاهش دهنده كلسترول خون.
در  عروق  انسداد  از  جلوگيری  عامل 
بدن. بازدارنده التهاب های پوستی. يك 

ماده ضد آلرژی محسوب می شوند. 
نقش قارچ در سالمتی

قارچ غذايی ايده آل است زيرا در آن 
چربی ، قند و نمك كمی وجود دارد و 
نيز ندارد. قارچ در بين همه  كلسترول 
منابع غذايی ، ارزشمند ترين منبع برای 
رژيم های غذايی به شمار می رود زيرا 
ضمن حفظ تناسب اندام و الغری، رفع 
بسيار  ها  قارچ  كند.  می  نيز  گرسنگی 
رژيم های غذايی كم  برای  و  خوشمزه 
امراض  بروز  كاهش  منظور  به  نمك  
قلبی تپش قلب و فشار خون باال بسيار 
ايده آل می باشند. قارچ سرشار از امالح 
به  و  سلينيوم  فسفر،  قبيل  از  معدنی 

متعادل  برای  كه  است  پتاسيم  ويژه 
ديگر  در  موجود  سديم  ميزان  ساختن 
مواد غذايی اهميت دارد . قارچ سرشار 
از پروتئين با كيفيت عالی و با قابليت 

جذب آسان است.
روش نگهداری قارچ

دلپذير  طعم  سفيد،  ای  دكمه  قارچ 
و بافت محكمی دارد. ميتوان آن را به 
صورت خام يا پخته مصرف كرد . قارچ 
را نبايد زياد شست و از گرفتن پوست 
آن خودداری كنيد. فقط كافيست خاك 

و گرد و غبار روی آن را زير آب سرد، 
با كشيدن دست، بشوييد . قارچ را می 
توان به صورت آب پز ) بلنچ ( و يا تفت 
فريزر  در  ماه  دو  مدت  به  شده  داده 

نگهداری كرد. 
روش بلنچ کردن 

آب را در ظرف مناسبی بجوش آورده 
و قارچ های شسته شده را به آن اضافه 
كنيد. حدود دو  دقيقه بجوشانيد. سپس 
آن را در آبكش ريخته و بگذاريد كاماًل 
سرد شود و به اندازه هر بار مصرف در 
كيسه فريزر با كمی فضای خالی بسته 

بندی كنيد.
روش تفت داده شده 

درسته  توانيد  می  را  ريز  های  قارچ 
قاشق  دو  با  شده  ورقه  صورت  به  يا 
)برای هر 500 گرم  آبليمو  غذا خوری 
قارچ( مخلوط كنيد و با يك قاشق كره 
در ماهيتابه تفت داده تا كمی نرم شود 
سپس آب اضافه آن را دور ريخته و بعد 
از سرد شدن در كيسه فريزر يا فويل به 
مقدار الزم بسته بندی و نگهداری كنيد.

قارچ به عنوان غذایی سرشار از پروتئین

پر  حضور  برای  كيان  جوانان  فوتبال  تيم 
استان  جوانان  فوتبال  مسابقات  در  تر  قدرت 
يك اردوی تداركاتی در اصفهان برگزار كرد. 
نوجوانان  و  جوانان  تيم  دو  با  اردو  اين  در 

سپاهان ديدار دوستانه انجام داد.

هشدار پزشکان به ورزشکاران

ليگ شروع لیگ فوتبال رفسنجان فوتبال  مسابقات  اول  هفته 
رفسنجان پنجشنبه و جمعه برگزار 
شده   انجام  های  بازی  نتيجه  شد. 

تاج  شهدای     0 آباد  هرمزد  قائم 
نوين1  دارائی  آباد2،  تاج  شهدای 
   2 داوران   شهدای   ،  0 فردوسيه 

اتحاد1  . اين مسابقات در مجموعه 
چمن  و  مس  شهدای  ورزشی 

الهيجان برگزار می شود.

از مدیر کلی تا معلمی ورزش

بم  ارگ  جهانی  اثر  حاكم نشين  مرمت 
تا  رسيد  خواهد  پايان  به  نوروز1396  تا 
بتوانند  جهانی  اثر  اين  بازديدكنندگان 
فراز  از  را  بم  شهر  بم  زلزله  از  بعد  13سال 

ارگ ببينند.
به گزارش هنرآنالين به نقل از روابط عمومی 
معاونت ميراث فرهنگی، مدير پايگاه جهانی 
بم و منظر فرهنگی آن با اعالم اين خبر گفت: 
برای  بم  ارگ  بازديدكنندگان  رغبت  پی  در 
بازديد از بخش حاكم نشين اين اثر، مرمت و 
ايمن سازی اين بخش از ارگ از فروردين ماه 
در دستور كار قرار گرفت و بر اساس برنامه 
ريزی صورت گرفته اميدواريم تا نوروز96 اين 

عمليات پايان يابد.
ابراهيمی بعد از زلزله بم و  به گفته افشين 
امكان  سازی  ايمن  و  مرمت  اقدامات  انجام 
تا  اصلی  دروازه  از  جهانی  اثر  اين  از  بازدی 
سربازخانه فراهم شده بود كه با اتمام عمليات 
تا  بود  خواهند  قادر  مندان  عالقه  شده  ياد 
بخش های ديگر اين اثر را از دروازه اصلی تا 

حاكم نشين بازديد كنند.
وی با تاكيد بر اينكه بم و منظر فرهنگی آن 
ثبت  به  يونيكو  جهانی  ميراث  فهرست  در 
های  فعاليت  رو  اين  از  گفت:  است  رسيده 
پايگاه از محددوه ارگ بم فراتر رفته و شهر 

بم را در بر می گيرد.
ابراهيمی با اشاره به اتمام 89 درصدی آوار 
انجام  های  فعاليت  به  اين مجموعه  برداری 

شده و در حال انجام در اين زمينه پرداخت 
و گفت: در حال حاضر عالوه بر 20 كارگاه 
فعال مرمت در ارگ بم 4 كارگاه در خارج 
كارگاه   3 فعاليت  و  است  فعال  بم  ارگ  از 
بم  پايگاه جهانی  يافته است.مدير  پايان  نيز 
و منظر فرهنگی آن با اشاره به اتمام مرمت 
و  آفاق  در كارخانه حناسابی، مقبره خواجه 
مقبره ميرزا ابراهيم اتمام اقدامات حفاظتی 
قلعه  در  آباد  رحيم  كوشك  در  اضطراری 
دختر و چهارطاقی، همچنين ادامه مرمت در 
مجموعه عامری و مجموعه وكيل را از جمله 

اقدامات سالجاری اين پايگاه برشمرد.
و  مرمت  تكيه،  پيامبر،  مسجد  ابراهيمی 
ساماندهی حصار ارگ بم، حصار دوم و سوم، 
بازار، بخشی از  سربازخانه، خانه يهودی ها، 
حاكم نشين، بخشی از مسجد جامع، دروازه 
دوم و سوم و.... را از بخش هايی برشمرد كه 

مرمت آنها به پايان رسيده است.
ارگ بم بزرگ ترين سازه خشتی جهان واقع 
در نزديكی شهر بم و جنوب شرقی ايران در 

زلزله دلخراش و 7,2 ريشتری پنجم ديماه 
سال 1382 بيش از 80 درصد آسيب ديد. 
در آن زمان يونسكو از كشورهايی كه سابقه 
بازسازی آثار باستانی را داشتند، خواست تا 
برای بازسازی ارگ بم به كمك ايران بشتابند.

خانه  مرمت  به  توان  می  راستا  اين  در 
سيستانی از سوی كارشناسان مرمت آلمانی، 
مرمت برج يك مجموعه از سوی ايتاليايی ها، 
راه اندازی آزمايشگاه خشت از سوی فرانسوی 
ها ارايه طرح های پژوهشی و اهداء تجهيزات 

كارگاهی از سوی ژاپنی ها اشاره كرد.
بزرگترين  عنوان  به  بم  ساله   2500 ارگ 
بنای خشت و گلی جهان در تيرماه 1383 
رسيد.  ثبت  به  يونسكو  جهانی  ميراث  در 
اين شهر  تاريخی  بم منظر  ارگ  با  همزمان 
در  آثار  فهرست  در  و  شد  جهانی  ثبت  نيز 
كه شامل  گرفت  قرار  يونسكو  معرض خطر 
تمام اجزای فرهنگی و تاريخی و شهر بم از 
جمله نخلستانها، قنوات و ساير ابنيه تاريخی 

اين شهر می شود.

بخشی دیگر از 
ارگ بم مرمت 

می شود
رهبر دائم اركستر سمفونيك تهران 
اركستر  تمرينات  از  ديدار  از  بعد 
جهان،  جوانان  و  تهران  سمفونيك 
از  هريك  به  دختر  روز  بمناسبت 
تقديم  گلی  شاخه  نوازنده  دختران 

كرد.
نقل  گزارش هنرآنالين به  به 
رودكی،  بنياد  عمومی  روبط  از 

اركستر  مشترك  تمرينات 
جهان  جوانان  و  تهران  سمفونيك 
مردادماه   41 پنجشنبه  ظهر  امروز 
در حالی به پايان رسيد كه شهرداد 

روحانی از اين اركستر ديدار كرد.
به  امروز  صبح  از  تمرنيات  اين 
تاالر  در  جورانا  داميانو  رهبری 
اين  انتهای  در  و  آغاز شده  رودكی 

تمرينات مشترك سوپرايز ويژه ای 
رخ داد.

شهرداد روحانی رهبر ثابت اركستر 
علی  همراهی  با  تهران  سمفونيك 
بنياد  مديرعامل  صفی پور  اكبر 
اركستر  اين  از  رودكی ضمن ديدار 

والدت  بمناسبت 
)ع(  معصومه  حضرت 
شاخه  دختر  روز  و 
تك  تقديم  گلی 
نوازنده  دختران  تك 

اركستر كرد.
همچنين  روحانی 
حضور  بابت  از  گفت: 
شهر  جوانان  اركستر 
اركستر  با  همكاری  و 

خوشحالم  بسيار  تهران  سفمونيك 
اينجا  افتخار است كه شما  باعث  و 

حضور داريد.
بعد از اتمام صحبت های اين رهبر 
تشويق  با  برجسته  آهنگساز  و 

نوازندگان رو به رو شد.

تجلیل از دوشیزگان نوازنده به 
مناسبت روز دختر 

روحانی در تمرين ارکستر جوانان حاضر شد

ی
ينل

ر ز
آذ

ن: 
تو

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی کار
از پانزدهم مردادماه در خراسان شمالی 

آغاز خواهد شد

از   حالی  در  رضوی  تئاتر  سراسری  يازدهمين جشنواره 
پانزدهم مردادماه آغاز شد كه تاجبخش فناييان، سياوش 
اين  مسابقه  بخش  آثار  سليمی  سهراب  و  طهمورث 

جشنواره  را داوری می كردند.

این شیوه 
های عزل 
و نصب ، 
این گونه 
برخوردها 
با ورزش 
در استان 

به پیشرفت 
و توسعه 

ورزش در 
دیار کریمان 

منجر نخواهد 
شد

قارچ غذایی 
ایده آل است 

زیرا در آن 
چربی ، قند 

و نمک کمی 
وجود دارد و 

کلسترول نیز 
ندارد. قارچ 
در بین همه

واگذاری 
کشتارگاه 
به بخش 
خصوصی 
در آینده ای 
نزدیک

شیخ 
جوانی که نه 
تنها حکمت 
افاطون 
و ارسطو 
بلکه حکمت 
خسروانی را 
نیز به ارمغان 
می آورد
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شامره 27

 ناتوردشت

ازپدر  كه  آمريكاييست  ی  نويسنده  سلينجر 
از  پس  او  شد.  متولد  مسيحی  مادر  و  يهودی 
به  تحصيل  برای  آمريكا  به  اروپا  از  بازگشتش 
يكی از دانشگاه های نيويورك رفت اما تحصيل 
را نيمه تمام رها كرد. اولين اثر سلينجر جوانان  
بود كه در مجله به چاپ رسيد و بعد از آن هم 
استوری و بعد هم  ناتور دشت به طور زنجيره 
مورد  در  نكته  مهمترين   . شدند  چاپ  ای 
مايه ی  است درون  سلينجر كه گفتنش الزم 
داستان های اوست و دو عبارت  جهان عوضی 
مايه  درون  اين  از  ،جزيی  قشنگ  جهان  و  
است .جهان عوضی جاييست كه معصوميت از 
باور  جهان  قشنگ  جهان  و  است  رفته  دست 
از مناسبات  فراتر  ارزش هاست و چيزی  و  ها 

روزمره است.
بشنوی البد  رو  میخوای قضیه  واقعا  "اگه 
که  اينه  بدونی  میخوای  که  چیزی  اولین 
چجوری  گندم  بچگی  و  اومدم  بدنیا  کجا 
اومدنم  دنیا  به  از  قبل  مادرم  پدر  و  بوده 
چیکار میکردن و ازينجور مزخرفات ديويد 
کاپرفیلدی, ولی من اصال حال و حوصله ی 
ندارم......تازه  رو  چیزا  اين  کردن  تعريف 
اصال قرار نیست کل سرگذشت نکبتیم يا 
يه همچین چیزی رو تعريف کنم من فقط 
که  میکنم  تعريف  رو  گندی  اتفاقات  قصه 
ازينکه  قبل  پارسال,  کريسمس  بر  و  دور 
مجبور  و  اومد  سرم  دراد،  پدرم  حسابی 

شدم بیام اينجا بیخیالی طی کنم...." 
آغاز  اينگونه  را  خود  جذاب  داستان  سلينجر 
ميشويم.  آشنا  اينگونه  هولدن  با  ما  و  ميكند 
 16 نواجوانی  زبان  از  داستانيست  ناتوردشت 
ساله به نام هولدن كه در يك مدرسه ی شبانه 
روزی بنام پنسی مشغول به تحصيل است او در 
4 درس از 5 درس خود مردود می شود و بعد 
از اينكه از مردود شدن خود آگاه شد از مدرسه 
خارج می شود و به مدت سه روز بی هدف به 
به خانه  نهايت  پردازد و در  گشت و گذار می 

باز می گردد .
كه  رمان  يك  نوشتن  من،  شخصی  نظر  به 
كند،نيازمند  می  بيان  را  روز  سه  اتفاقات  تنها 
 هنرمندی بااليی است كه اين گونه جذاب باشد.

من هنگام خواندن كتاب به اين نتيجه رسيدم 
كه در طی اين سه روز گشت و گذار، هولدن 
از يك نوجوان به يك منتقد تيزبين اجتماعی 
را  ناتوردشت  اگر  نيز  شما  شود.  می  بدل 
اعال  در  به حد  را  بودن  اجتماع  بخوانيد، ضد 
وجود هولدن می بينيد. هولدن تقريبا به همه 

چيز و همه كس انتقاد دارد حتی خودش:
"من چاخان ترين آدمی هستم که هرکس 
وقتی  حتی  ديده,افتضاحه,من  عمرش  به 
دارم میرم سرکوچه مجله بخرم اگه يکی 
که  دارم  نذر  میری  کجا  داری  بپرسه  ازم 

بگم اپرا!!"
جالب  شخصيت  خاطر  به  ناتوردشت  كتاب 
هولدن می تواند كتاب مقدسی برای هيپی ها 

باشد.
نكته ی ديگر اينكه همانطور كه برای من سوال 
بود مسلما برای شما نيز سوال است كه بدانيد 
اين  با  ارتباطش  و  معناست  چه  به  ناتوردشت 

رمان چيست؟
ناتور به معنی نگهبان و ناتور دشت به معنای 
نگهبان دشت است و ارتباطش با داستان از اين 
قسمت ازداستان مشخص ميشود كه هولدن به 

خواهر 10 ساله اش فيبی ميگويد:
تا  هزار  که  کنم  می  مجسم  "همش 
بازی  دشت  تو  دارن  کوچیک  ی  بچه 
آدم  ,منظورم  نیست  هم  هیشکی  میکنن 
پرتگاه  يه  ی  لبه  هم  من  من.  بزرگه,جز 
میاد  که  رو  هرکسی  و  وايسادم  خطرناک 
کارم  روز  تمام  گیرم،  می  پرتگاه  سمت 

همینه، من ناتوردشتم" 
ناتوردشت  كتاب  من  نظر  از  اينكه  آخر  حرف 
كتاب   پراكنده  و  گذرا  كه  برای كسانی  حتی  
باشد،  خوب  خيلی  تواند  می  هم  خوانند  می 
چون توانايی اين را دارد كه شخصی را عالقمند 

به كتاب و كتابخوانی كند. 
* شیرين شاهمرادی
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کتاب باز

خبر
با برگزاری اختتامیه ششمین جشنواره طنز کرمان

از برگزيدگان خارستان 
ششم تقدير شد

جشنواره ی  ششمين  اختتاميه ی  آيين  در 
برگزيدگان  )خارستان6(،  كرمان  طنز  استانی 
 و تقديرشدگان جشنواره معرفی و تقدير شدند.
به گزارش كرمان شهرآن الين، در آيينی كه با 
طنزپردازان  مردم،  از  پرشماری  جمع  حضور 
كشور و استان، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و 
مسئوالن برگزار شد، برگزيدگان اين جشنواره 
 در بخش های مختلف مورد تقدير قرار گرفتند.
براساس اين گزارش، بنا بر رای هيأت داوران 
كرمان  طنز  استانی  جشنواره ی  ششمين 
)خارستان6(، اسامی افراد برگزيده و شايسته ی 
در بخش های شعر طنز، نثر طنز، داستان كوتاه 

طنز و پژوهش، به شرح زير است:
 شعر طنز:

 برگزيدۀ اول: اكبر خدادادی
 برگزيدۀ دوم: مسلم حسن شاهی

 برگزيدۀ سوم: اعالم نشد.
شايسته تقدير: محمود بنی نجار، حسين 

عزيزی
 نثر طنز:

 برگزيدۀ اول: عباس محموديان
 برگزيدۀ دوم: امير غفاربيگی

 برگزيدۀ سوم: الله محموديان
شايسته تقدير: سارا ستوده نژاد

 داستان کوتاه طنز:
 برگزيدۀ اول: ياسر سيستانی نژاد

 برگزيدۀ دوم: مجتبی شول افشارزاده
برگزيدۀ سوم: محسن علومی

 پژوهش:
 برگزيدۀ اول: عباس تقی زاده

 برگزيدۀ دوم: روزا رودينی
برگزيدۀ سوم: نجمه نورمندی پور و مجتبی 

 شول
شايستۀ تقدير: ژيال كاكاپور

ويژه ی  يادگار  اول،  برگزيدگان  به 
و  نقدی  هديه ی  و  تقدير  لوح  جشنواره، 
تقدير،  شايستگان  و  برگزيدگان  ساير  به 
شد. اهدا  نقدی  هديه ی  و  تقدير   لوح 
نيك نفس«  »حميد  نكوداشت  هم چنين 
استان  پيش كسوت  طنزپرداز  و  شاعر 
بود. اختتاميه  آيين  ويژه ی  بخش   كرمان، 
كرمان  طنز  استانی  جشنواره ی  ششمين 
استان  هنری  حوزه  اهتمام  به  )خارستان6( 
عمومی  روابط  حمايت  و  مشاركت  و  كرمان 

مس منطقه ی كرمان برگزار شد.

 قطعا شيخ الشهيد شهاب الدين سهروردی 
نه اولين كسی بود كه در راه حق شهيد شد و 
نه آخرين كسی است كه در راه فلسفه از جان 
خود بها داد؛ از همان روز كه سقراط حكيم را 
اهل  كردند  محكوم  مرگ  به  آتن  دادگاه  در 
تفلسف  آمد كه  معرفت حساب كار دستشان 
داشته  تواند  می  بهايی  چه  حقيقت  گفتن  و 
و  شد  اخراج  آتن  از  پروتاگوراس  بعد  باشد. 
سپس ارسطو كه حتی از حق داشتن زمينی 

اسالم  بعد  آتن محروم شد.  در  تدريس  برای 
ظهور می كند  از همان ابتدای نهضت ترجمه 
معروف  شعار  با  كه  آيند  می  پديد  ای  عده 
را  شعار  ،اين  كار؟  چه  اورشليم  به  را  «آتن 
به كتاب  واكنش  در  از حواريون عيسی  يكی 
های ارسطو گفته بود،» به مخالفت با فلسفه 
در جهان اسالم می پردازند. وقتی به ابن سينا 
را  زير  و ملحد می دهند دوبيت  لقب دهری 

برای متعصبان می سرايد 
كفر چو منی گزاف و آسان نبود
محكمتر از ايمان من ايمان نبود

در دهر چو من يكی و آن هم كافر
پس در همه دهر يك مسلمان نبود
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             احسان  رحمتیان

کانون های مساجد رفسنجان، تعداد 
نگاهی  با  اگر  که  دارند  توجهی  قابل 
می  برويم،  سراغشان  به  تخصصی 
توان به راحتی در راستای فعالیت های 
توجهی  قابل  جنبش  هنری  فرهنگی 
مهدی  ديد، سراغ  اين  با  بگیرد،  قرار 
مساجد  های  کانون  مسئول  عبدالهی 
رفسنجان در اداره ی ارشاد می رويم 
تا از اوضاع اين کانون ها آگاهی پیدا 

کنیم.
 تعداد کانون های مساجد چقدر است 
و چه ساز و کاری دارند و در چه زمینه ای 

فعالیت می کنند؟
در حال حاضر نود تايشان  مجوز دارند، 
تقريبا صدو بيست كانون  داريم كه مجوز  
كار  و  است  اقدام  دست  در  آنها  بقيه 
نظر  زير  اينها  است.  شده   انجام  هايشان 
يك دبيرخانه از استان كرمان هستند، پس 
از تشكيل پرونده و ارسال آن به دبيرخانه 
و  گيرند  می  قرار  بررسی  مورد  كرمان  
می  فرستاده  تهران  عالی  ستاد  به  سپس 

شود.
و  ندارد  بيشتر  كانون  يك  مركز  هر 
فعاليت  تواند  می  مجوز  صدور  از  پس 
ها  فعاليت  زمينه  كند.  آغاز  را  خود  های 

هنری،فرهنگی،ورزشی، مذهبی است.
كتابی  با عنوان ره توشه  خدمت مراكز 
قرار می دهيم كه در آن تمام چارت كاری 
بخواهد  كه  كانون  هر  است،  مشخص 
فعاليتی داشته باشد، آن را در چهارچوب 
با  كه  كند  می  اجرا  هايی  نامه  تفاهم 
تفاهم  از  يكی  باشد.  هماهنگ  دبيرخانه 
سال  نامه  تفاهم  صورت  به  ما  های  نامه 
است كه با كانون ها بسته می شود به عالوه 
اقدام به برنامه ريزی يك سری فعاليت ها 
فراغت  اوقات  برای  تابستانه  كارهای  مثل 
انجام ميدهند كه بايد كانون ها و رياست 
آن را تاييد كرده و به دبيرخانه بفرستند. 
دبيرخانه نيز برای اجرای اين كارها مبلغی 
واريز می كند، در  كانون ها  به حساب  را 

ضمن حساب هر كانون نيز جداست. 
از سمت  ها  دريافتی  و  ها  واريزی  تمام 
تهران و كرمان به حساب خود كانون واريز 
می شود كه البته مبلغ اندكی است و من 
از هيئت امنای مسجد و كانون می خواهم 
كه اين پول را با مشاركت مردم و مسجد با 

محوريت روحانی مصرف كنند.
کمک  از  غیر  هم  ديگری  تجهیزات   

های مالی به کانون ها اضافه می شود؟
يك  زمان  هر  كه  است  اين  بر  روال 
كانون فرهنگی و هنری تاسيس می شود 
تجهيزاتی مثل ميز و صندلی چرخدار و ... 

را بهشان می دهند.

فعاليت  ها  كانون  وقتی  ادامه  در 
گزارش  باشند،  داشته  بازخوردی  پر 
كارهايشان را به ارشاد می فرستند و پس 
از تاييد ارشاد و فرستادن آن به دبيرخانه، 
دبيرخانه آن را كانون فعال معرفی می كند 
و بعد ها اگر مبلغی بيشتر از آنچه در تفاهم 
نامه ذكر شده است الزم داشته باشند به 

حساب شان واريز شود.
گاه نيز اگر كانونی در هر نقطه از كشور، 
تاييد  طرح  اين  و  دهد،  ارائه  خوبی  طرح 
شود و پس از تاييد كانون مركزی استان، 
نيز  ستاد  و  رود  می  كشور  عالی  ستاد  به 
مبلغی برای طرح در نظر می گيرد و آن را 
تامين می كند كه البته مبالغ خيلی خوبی 
پرداخت می شود. اين طرح ها می توانند 

شهرستانی استانی يا كشوری باشند.
مساجد  های  كانون  برای  ديگر  شيوه 
بحث مشاركت است، مثال بعضی از كانون 
ها نيازمند كامپيوتر، دوربين عكاسی و ... 
نياز  مورد  و  ابتدايی  لوازم  از  كه  هستند 
است . گاهی اين ابزار را كانون به صورت 
مشاركتی تهيه می كند به اين صورت كه  
فرستد  می  ارشاد  به  را  درخواست  كانون 
اطالع می  دبيرخانه  به  را  نيز آن  ارشاد  و 
دهد با به عهده گيری نصف هزينه از سوی 
دبيرخانه و نصف ديگر از سوی مسجد، اين 
وسايل تهيه می شود كه از اين نمونه زياد 
پيش آمده است. اگر سوال ديگری هست 

من در خدمتم
 نقش اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در قبال کانون ها چیست؟

 ارشاد هم در اين زمينه تنها نطارت دارد 
و هيچگونه دخل و تصرفی ندارد.

سال  که  توجهی  مورد  های  فعالیت   
گذشته انجام گرفته چه بوده اند؟

كانون های مساجد، هيئت امنای مسجد 
هستند  هم  كنار  معموال  مسجد  بسيج  و 
كانون  از  بعضی  كه  آيد  می  پيش  گاهی 
كار  يكديگر  با  بايد  اما  دارند  اختالف  ها 
 ، ها  و جشن  ها  مناسبت  اكثريت  بكنند، 
رحلت ها و شهادت ها به صورت مشاركتی 
برگزار می شوند يعنی هر كدام در قسمتی 
خوبی  به  ها  برنامه  تا  كنند  می  همكاری 
مثل  آيد  پيش می  گاهی هم  برود.  پيش 
كالس  كانون،  های  تابستان  نامه  تفاهم 
شده  متعهد  نامه  تفاهم  در  كه  را  هايی 
اند برگزار كنند، كالس هايی مثل نقاشی، 

مداحی و سرود.
های  كانون  از  تا  پانزده  حاضر  حال  در 
و  اند،  كرده  امضا  را  شان  نامه  تفاهم  ما 
گزارش  ارسال  فرصت  شهريور  اواسط  تا 
معيار  بر همين  دارند كه  را  كارهای شان 

فعاليت های شان سنجيده می شود.
بعضی از كانون های ما جدای از تفاهم 
نامه ها فعاليت های در سطح باالتر هنری 

،مذهبی و ورزشی انجام می دهند.
نظارت  شان  اساتید  روی  شما  آيا   

خاصی داريد؟

خير، ما روی اساتيد نظارتی نداريم، 
 به هر حال خارج از کانون ها در جامعه 
گروه های فرهنگی فعالیت می کنند و شما 
مشاوره  اساتیدی  از  که  کنید  نمی  فکر 
فرهنگی در اين حوزه های هنری به کانون 

ها بدهند نتايج کار بهتر به دست آيد؟
كانون  هستيم،  موضوع  اين  متوجه  ما 
های ما در عين  گرايش های مختلفی كه 
فعاليت  تخصصی  صورت  به  برخی  دارند، 

می كنند.
مساجد  برای  كه  هايی  برنامه  چارت 
ريخته شده بسيار چارت خوبی است. كه 
طبق گفته شما اگر كارشناسان و مشاوران 
خوبی همكاری كنند مسلما قشر عظيمی 
تربيت  توان  می  متعهد  های  انسان  از  را 
و  هنری  بخش  در  توان  می  مثال  كرد. 
جامعه  به  را  متعهد  هنرمدان  فرهنگی 

تحويل داد.
در  ها  كانون  تعداد  بودن  زياد  دليل  به 
رفسنجان تصميم به اين شد كه رفسنجان 
مستقال يك دبيرخانه داشته باشد. اگر اين 
بيفتد پراكندگی كه در كانون های  اتفاق 
شهرستان مشاهده می شود كمتر شده و 

مورد نظارت بيشتری قرار می گيرند.
از  نيرو  شديد  كمبود  و  فعلی  وضع  با 
به  تا  كار  اين  اسالمی  ارشاد  اداره  سمت 
حال آن طور كه بايد صورت نگرفته است. 

 چه کانون هايی؟
و  است  زياد  ها  كانون  فعاليت  گستره 
گوييد  می  شما  كه  ای  نكته  دنبال  به  ما 
هستيم. اما كمابيش كوتاهی هايی در اين 

زمينه می شود  .
ستاد  باشد  بيشتری  تمركز  اينكه  برای 
تعدادی از كانون ها را تخصصی كرده است 
مثال كانون كتاب خانه. به اين صورت كه 
اين كانون موظف است نسبت به اقدام ساير 
كانون های استان برای داشتن يك كتاب 
خانه اقدام نمايد و با همكاری و ارتباط با 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  حتی  و  آنها 
الزم دست به عمل بزند و خوشبختانه ما 
جريان خوب  اين  شاهد  الزهرا  مسجد  در 

هستيم.

  دوره های تخصصی اين کانون چگونه 
و با چه محوريتی شروع می شود؟

صورت  اين  به  تخصصی  های  دوره   
است كه با نرم افزار مخصوص كتاب خانه 
مسئول  و  دار  كتاب  افراد  ها  كانون  های 
شناسايی می شوند و دعوت می شوند برای 

گذراندن دوره ی آموزشی.
  نظرتان در مورد هنرمند چیست؟

به  نسبت  خودم  قلبی  اعتقاد  من 
به هنرمندان دارم  هنرمندان و ديدی كه 
در همه ی رشته ها،آن ها را سربازان مقدم 
فرهنگی،هر جامعه ای می بينم،يعنی اگر 
شروع  جنگی  يك  گفتيم  می  روزی  يك 
ميشود و علی رغم اينكه سرباز وظيفه دارد 
از اين مرز و بوم دفاع بكند، در اين جهاد 
گويم  می  جرات  به  من  فرهنگی،  عظيم 
كه هنرمندان ما سربازان مقدم اين جبهه 
اتفاق  متاسفانه  ولی  هستند،  فرهنگی  ی 
خيلی بدی افتاده و آن پراكندگی و فاصله 
نظام  در  كه  اعتقاداتی  و  هنرمندان  بين 
كند،شما  می  ايجاد  را  دارد،موانعی  وجود 
امروز  كنيد،  نگاه می  غربی  در كشورهای 
رفتارهای  روی  كه  تاثيری  بيشترين 
كودكان و جوان های ما گذاشته می شود، 
كار  قوی  انقدر  است،  غربی  هنر  از طريق 
می كنند، كه بچه ی كوچك من، از فيلمی 
می  فيلمبرداری  به  شروع  هاليوود  در  كه 

می  را  هايش  شخصيت  دارد،  خبر  كند، 
اند  شده  نزديك  اينقدر  ،آنها  و...  شناسد 
خودشان  اعتقادات  برای  مبارزه  ها  آن  و 

مبارزه می كنند.
 دلیل اين فاصله را چه می دانید؟

كارشناسان  كه  است  دليل  اين  به 
فرهنگی مذهبی ما، هنرمندان را در آغوش 
و  راهكار  خواست  در  ازشان  و  اند  نگرفته 
اند، وقتی كه به هنرمند  برنامه ای نكرده 
در  را  هنری ش  آثار  نشد،  چندانی  توجه 
حيطه های ديگری و به شكل متفاوتی از 

محتوا عرضه خواهد كرد.
فرهنگی  های  رفسنجان،پايگاه  در  ما 
كه  طور  همان  مثال  داريم،برای  زيادی 
كرمان،بيشترين  از  بعد  گفتيد،ما  خودتان 
استان  سطح  در  را  مساجد  های  كانون 

داريم.
هستند،بسيج  زياد  فرهنگی  های  پايگاه 

هم فعاليت می كند و... . 
 بله، اما دلیل رکود فرهنگی هنری در 

جامعه چیست؟
خواهد  حل  باشد،مسائل  مركزيتی  اگر 
های  ارگان  حاضر  حال  در  ما  شد،ببينيد 
كه  داريم  شهرستان  سطح  در  مختلفی 
ازين  يكی  و  هستند  فرهنگی  كار  مدعی 
ارشاد  و  فرهنگ  ی  اداره  خود  ها  ارگان 
اسالمی ست،اما متاسفانه ما قدرت بزرگی 
اين  كنيم  نداريم،اگر كمك  در شهرستان 
در  تاثيرش  بگيرد،حداقل  شكل  قدرت 
هايی  حمايت  و  ها،راهكارها  نامه  شيوه 
برای همه ی پايگاه های فرهنگی می تواند 

باشد.
و  مالی  قدرت  همیشه  هنرمندان  اما   
در  را  کرمان  استان  مس  مجتمع  معنوی 
کنار خود احساس کرده اند،با اين نگاه،باز 
هم شما عقیده داريد،رکود فرهنگی ناشی 
از عدم وجود يک مرکز قدرت است؟پس 
کوچک  های  پايگاه  که  ديگر  شهرهای 
و  کنند  فعالیت می  کنار هم  در  خصوصی 

اتفاقا خروجی با کیفیت تری دارند چه؟
اگر  شوم،اما  نمی  مالی  بحث  وارد  من 
هنرمندان هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ 

فكری خوراكی داشته باشند،پوياتر خواهيم 
جلساتی  ما  هنرمندان  اگر  ببينيد  بود، 
داشته باشند با استادان مذهبی ما، و حرف 
ها و ايده هاشان را بدهند و خودشان را در 
آثار  آن  از  بعد  ما  مسلما  ببينند،  فضا  آن 
فاخری خواهيم داشت و بعد از اين نزديكی 
هنرمند را هم به مسئولين و هم نسبت به 
هميشه  البته  ميبينيم،  مذهبی  های  آدم 
در بحث هنر و هنرمند، ما دچار يك سری 
تندروی هايی هستيم،  اما شما برويد جمع 
هنرمندان، استادی می آيد و تدريس می 
كند، اما از داخل اين ها،شايد يكی دو نفر 
نسبت به باورهای قلبی و ايمانيشان عمل 
روند  می  دوستان  اين  اغلب  اما  ميكنند، 
اما  گيرند،  می  ياد  را  هنری  علم  فقط  و 
همچنانكه يك نويسنده روح خودش را در 
كتاب ش  اعمال می كند،عمل نمی كنند، 
اصول  به  پايبندی  و  اعتقادی  بحث  يعنی 

انسانيتی كه در مذهب هر انسان مسلمانی 
می بينيم، اين جاها كم رنگ می شود. ما 
در مقوله ی نماز كه دين ما اينقدر به آن 

تاكيد دارد،چند اثر هنری داريم؟
برای  شود  می  هزينه  همه  اين  ببينيد 
هنرمند  اين  از  بايد  حاال  و  هنرمند، 
بله  كرد؟  توان  می  كار  چه  شود  استفاده 
می  جمعه  امام  دفتر  آمد،  می  ارشاد  اگر 
بخش  ی  همه  آمد،  می  فرمانداری  آمد، 
نظر  زير  آمدند  می  هنری  فرهنگی  های 
می  درس  و  گرفتند  می  كار  و  نهاد  يك 
گرفتند، تقويت می شدند و محتوای خوبی 
ارائه می دادند ما وضعيت االن را نداشتيم. 
هنرمندی  جا  هر  شما،  حاضر  حال  در 
نگاه  يك  با  مردم  هنرمندم،  من  بگويد 
تعداد  يك  البته  بينند،  می  را  آن  ديگری 
كنند،در هر  را خراب می  كار  هستند كه 
قشری، در هنرمندان هم عده ای هستند 
گروه  در يك  كنند،  می  را خراب  كار  كه 
هنری كار می كنند، بعد اخالقيات را زير 
پا می گذارند و اين نمودش خيلی بيشتر 

می شود.
مرکزيتی  نگاه  همین  شما،  نظر  به    
و  صدايی  چند  نیست؟  اصلی  مشکل 
کارآمد  فرهنگ  ترويج  در  کاری  موازی 
موفقیت  شرط  نظرم  به  نیست؟البته  تر 
به  فرهنگ،نگاه  متولی  های  ارگان  نگاه 
کارکرد و عمل است.ببینید شما می گويید 
کانون مساجد در سطح رفسنجان  نود  ما 
پايگاه  ازين  چندانی  تاثیر  چرا  داريم،پس 
هنری  و  فرهنگی  شعور  و  سطح  بر  ها 
نمیبینیم؟شما و خیلی از ارگان های ديگر 
است،چرا  متعهد  هنرمند  به  نظرتان  که 
پايگاه  مسلما  ندارند؟  قوامی  با  فعالیت 
و  محتوايی  ديد  اين  با  که  هستند  هايی 
اتفاقا  و  کنند  نمی  نگاه  مسئله  به  ارزشی 
آن ها هستند که خوب فعالیت می کنند. 
که  شود  نمی  باعث  مرکزيتی  نگاه  همین 
هنرمندانی  شخصی  زندگی  وارد  طرف 

بشود که هم فکرش نیستند؟
باشد،  اگر مركزيتی  اما  بله، من موافقم، 
كه  ارگانی  يا  و  هركسی  كه  است،  بهتر 
و  بدهد،بيايد  انجام  فرهنگی  كار  بخواهد 
بخواهد.در  راهنمايی  و  مركز كمك  آن  از 
اغلب مساجد كه نگاه می كنيم،ما روحانی 
می  ثابت  روحانيون  اين  نداريم،اگر  ثابتی 
هنری  فرهنگی  لحاظ  از  خيلی  شدند،ما 
روحانی  حال  هر  كرديم،به  می  پيشرفت 
و  امنا  هيئت  بين  ی  واسطه  ی  حلقه 
سبب  هستند،و  مسجد  بانوان  و  جوانان 
تعامل بين اين گروه ها هستند،ما در كانون 
هايی كه روحانيون ثابت هستند پيشرفت 

خوبی داشته ايم و فعال شده اند.
گیری  جهت  ی  درباره  نظرتان   
نشريه ی يالثارات نسبت به خانواده های 

هنرمندان چیست؟
كس  هيچ  مسلما  را  ها  اخالقی  بد  اين 
نمی  را مسلما  ها  اين  نخواهد كرد،  قبول 
اجازه  گذاشت.ما  دين  حساب  پای  شود 
نداريم كسی كه قتل و جنايتی انجام داده 
بشود،  چاپ  نشريات  در  اسمش  حتی  را 
كه  كرده  گناهی  چه  هنرمند  اين  حاال 
اش  خانوادگی  عكس  قضايی،  بدون حكم 
چاپ و پخش عمومی بشود؟ اين كامال غير 
اخالقی است و اصال در منطق ما و دين ما 
نيست. بعضی راحت برای تخريب دست به 

هر كاری می زنند.

این بد 
اخاقی ها را 

مسلما هیچ 
کس قبول 

نخواهد کرد، 
این ها را 

مسلما نمی 
شود پای 

حساب دین 
گذاشت.ما 

اجازه نداریم 
کسی که قتل 

و جنایتی 
انجام داده را 
حتی اسمش 
در نشریات 
چاپ بشود

در حال 
حاضر پانزده 

تا از کانون 
های ما 

تفاهم نامه 
شان را امضا 

کرده اند، 
و تا اواسط 

شهریور 
فرصت ارسال 

گزارش 
کارهای شان 
را دارند که بر 

همین معیار 
فعالیت های 

شان سنجیده 
می شود

فقدان پدر  بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزيز از دست 
رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

 سیدحمید   سجادی     

شهید حکمت

هنرمند گرامی جناب آقای علی ايشانی

* دوهفته نامه سمن

يادداشت

یک قدرت فرهنگی هنری
 با نفوذ نداریم

ــای  ــه ه ــم نام ــی از تفاه یک
ــه  ــم نام ــورت تفاه ــه ص ــا ب م
ــون  ــا کان ــه ب ــت ک ــال اس س

ــود ــی ش ــته م ــا بس ه

زوم

هنرمنــد  بــه  کــه  وقتــی 
ــار  ــد، آث ــی نش ــه چندان توج
ــای  ــه ه ــری ش را در حیط هن
دیگــری و بــه شــکل متفاوتــی 
ــرد ــد ک ــه خواه ــوا عرض از محت

زوم

ورزش
11
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به  منجر  امر  اين  واقع  در  و 
فعال شدن اميناز و در نتيجه 
موجب تشكيل ای. ام. پی می 
رسد  می  بنظر  بنابراين  شود. 
در  و  موجود  كربوهيدرات  كه 
دسترس برای ادامه و پرداختن 
است  و ضروری  امری الزم  ورزشی  فعاليت  به 
هنگامی  خستگی  توسعه  روند  پيشرفت  زيرا 
رخ می دهد كه حفظ سرعت رفسفوريالسيون 
فسفات  تری  ادنوزين  به  فسفات  دی  ادنوزين 
در وضعيت تخليه گليكوزن كبد و عضله امكان 
پزير نباشد. اين مورد با اين فرضيه انطباق و چه 
بسا هم خوانی معنا داری دارد كه اين خستگی 
دی  ادنوزين  غلظت  ميزان  افزايش  از  ناشی 
اين  نتيجه  در  كه  است  سلولی  درون  فسفات 
انقباض  تحريك  جفتی  واكنش  غلظت  ميزان 

عضالنی مهار می شود. 
غلظت  اگر  كه  است  زكر  قابل  همچنين 
فسفات  تری  ادنوزين  هيدروليز  محصوالت 
روند  اين  از  حاصل  انرزی  كند  پيدا  فزونی 
كاهش پيدا می كند كه ممكن است با بوجود 
از  كه  هايي  واكنش  در  اختاللی  چنين  امدن 
روند  كنند  می  استفاده  فسفات  تری  ادنوزين 

خستگی نيز بسرعت زيادی توسعه می يابد. 

استانه  در  ورزشی  های  فعاليت  اجرای  در 
می  عضله  كربنات  بی  غلظت  ميزان  بيشينه 
تواند از 10 ميلی مول در هر ليتر مايع عضله 
البته در شرايط استراحت به 30 ميلی مول در 
تواند  نمی  عضله  دليلی  هر  به  اما  برسد.  ليتر 
تمام  نسبت توليد شده را بافر يا محلول كند و 
ميزان hP عضله از عدد 7 در شرايط و وضعيت 
از  تر  پايين  به  ورزشی  فعاليت  انجام  از  قبل 
بيشينه  به حد  فعاليت ورزشی  از  بعد  در   3/6
و  خستگی  حالت  ايجاد  به  منجر  و  رسد  می 
واماندگی عضالنی می شود. كاهش  نهايت  در 
نياز  مورد  كلسيم  به  نياز  ساركوپالسم   hP
برای ايجاد تنش عضالنی را افزايش می دهد. 
شدن  جفت  و  اتصال  برای  مسبت   H رقابت 
موجب  است  ممكن  كلسيم  گيرنده  نقاط  به 
كاهش سرعت توليد انرزی شود. افت و كاهش 
مصرف  و  توليد  دوی  هر  تغيير سرعت  با   hP
ايجاد  موجب  عضله  در  فسفات  تری  ادنوزين 
فرايند خستگی می شود. در ميزان hP پايين 
مقادير كلسيم ازاد شده از شبكه ساركوپالسمی 
كاهش پيدا می كند و همچنين ظرفيت اتصال 
و جفت شدن كلسيم به تروپونين كاهش مي 
عضالنی  انقباض  روند  در  ترتيب  بدين  و  يابد 

اختالل ايجاد می شود.  
 hP ميزان  در  كه  است  شده  بيان  همچنين 
پايين و كاهش پيدا كرده فعاليت انزيم محرك 
نتيجه  در  و  شود  می  مهار  فسفوفروكتوكيناز 
سرعت گليكوليز و سرعت توليد ادنوزين تری 
فسفات كاهش پيدا می كند. در نتيجه در افراد 
شده  زخيره  گليكوزن  زخاير  كه  ورزشكاری 
فعاليت  از شروع  قبل  و عضالت شان  كبد  در 
باشد منجر  از ميزان معمول  تر  پايين  ورزشی 
به ايجاد خستگی عضالنی و در نهايت موجب 
از  فرد  ساختن  ناتوان  و  روند  اين  در  تسريع 

ادامه فعاليت ورزشی مورد نظر می شود.  
توجه به اين نكته ضروری و الزم است كه كم 
خستگی  توسعه  روند  در  تواند  می  بدن  ابی 
فعاليت های  و  تمرينات  به  پرداختن  زمان  در 
ورزشی طوالنی مدت به خصوص در محيط ها 
و شرايط گرم و مرطوب مهم ترين عامل ايجاد 
افزايش دمای  و  باال رفتن  زيرا  باشد.  خستگی 
طوالنی  تمرينات  انجام  زمان  در  بدن  داخلی 
رخ  تمرينی  شرايط  چنين  در  تواند  مي  مدت 
دهد و بطور كلی عامل تهديد كننده سالمتی 
است و افزايش جريان خون زير جلدی و عرق 
ريزی در چنين شرايطی تالشی است كه بدن 
برای از دست دادن گرمای اضافی توليد شده 

را انجام می دهد. 
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خواهر های سه قلو در المپیک ريو
بازی های  در  ماراتن  رقابت  از کشورشان در  نمايندگی  به  استونیايی  قلوهای دختر  برنا، سه  به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری 
المپیک ريو 610٢ شرکت خواهند کرد. اين نخستین بار است که از يک کشور سه قلوهای همسان به صورت هم زمان در المپیک 

شرکت خواهند کرد.

ساز وکار خستگی )قسمت سوم(

 

درخشــان  فوتبال  آکادمی 
مدیر آکادمی: احمد درخشان 

سرپرست: ابولفصل درخشان 
مربیان: محمد کریمی٬ عظیم اسماعیلی

هدف نشاط وشادابی دانش آموزان، پرکردن 
اوقات فراغت تابستان

رضا در فروردين 1380 
در روستای هرمزداباد ، 
سيد  امام زاده  هم جوار 

غريب به دنيا 
آمد . او با 
ليت  معلو

نی  جسما
اين  به  پا 
گذاشت  جهان 
چسبندگی    ،
مفاصل  و  زانو 
دست ها، حركت 
و تالش را برای 
غيرممكن  او 

ساخته بود.
رضا رشد كرد 

حاال  رسيد.  كودكی  به  و 
بدود،  داشت  دوست  او 
بازی  خود  همساالن  با 
اين  اما  كند،  كودكانه 
كودكانه  خواسته 
به سختی  او  برای 
می شد. ميسر 

ازآنجايی كه پدر رضا 
است  فوتبال  مربی 
عالقه  به تدريج  او   ،
فوتبال  به  شديدی 
همان   از  و  داد  نشان 
كودكی  دوست داشت  
بپوشد،  فوتبالی  لباس 
تماشای  به  پدر  همراه 
مس  فوتبال  مسابقات 
و دسته اول رفسنجان 
هيجان  با  و  می رفت 
اين ورزش  تماشای  به 

جذاب می نشست.
 1390 سال   
بود  رضا10ساله 
در  آكادمی مس  كه  
افتتاح  رفسنجان  
از  يكی  واو  شد 
كه  بود  كسانی 
آكادمی  در 

 ، نام نويسی كرد. روحيه قوی 
مهربانی  و خوش رويی اش در 
همان اول باعث شد در جمع 
پذيرفته شود. رضا را در دروازه 
گذاشتند. فعاليت و پشتكار او 
آن قدر زياد و ستودنی بود كه 
از گذشت 5  بعد  و  هم اكنون 
به عنوان  است  توانسته  سال 
فوتبال  تيم  دوم   دروازه بان 
اول  دسته  مسابقات  در  قائم 
حضور  رفسنجان  شهرستان 

يابد.
بااراده  مرد  اين  كه  بار  اولين 
آكادمی  تمرينات  در  ديدم  را 
كه  من  جواب  در  كه  بود 
پرسيدم اين لباس دروازه بانی 
از آن كيست؟ با اعتمادبه نفس 
گفت:  لباس من است و من 

دروازه بان اين تيم هستم.
را  او  رضا  پدر  پيش  سال  دو 
بيمارستان  جراحان  دست  به 
سپرد  يزد  صدوقی  شهيد 
جراحی  عمل  دو  از  بعد  و 

صورت  او  زانوهای  روی  كه 
گرفت عملكرد او به عنوان يك 

دروازه بان  بهتر شد.
هايی  تست  همه  در  رضا 
در  مس  باشگاه  توسط  كه 
آكادمی و نونهاالن و نوجوانان 
انجام شده است شركت كرده 
است  جالب  برايم   ، است 
می كند  تمرين  هرروز  كه 
دارند  قبول  را  او  بازيكنان   ،
رضا  دروازه بانی  می گويند  و 

حرف ندارد . 
در  دروازه بانی  از  جدا 
مستطيل سبز، رضا مرد خانه 
موتورسيكلت   با  او  است.  هم 
او  را  خانه  خريدهای  تمام 
سال  در  .او  می دهد  انجام 
دانش آموز  گذشته  تحصيلی 
هرمزآباد  شهدای  مدرسه 
بود و توانست با معدل خوبی 
دوستان  كنار   در  تحصيل 
نيز  را  خود  جسمی  سالم  

تجربه كند.

 وقتی زمان  تهيه اين گزارش 
ناراحت  پرسيدم   رضا  از 
بچه های  مثل  كه  نيستی 
ديگر اندام سالم نداری؟گفت: 
نه، بعضی از هم سن وسال های 
من ورزش نمی كنند و شايد 
هم  مفيدی  آدم های  هم 
دوست  را  خدا  من  نباشند. 
دارم و از خدا گله ای  ندارم و 
انجام می دهم  تمام تالشم را 

كه دروازه بان خوبی باشم.
بعد  باقری  حاج  رضا 
دسته  بازی های  پايان 
عمل  دو  رفسنجان،  اول 
پيش  در  نو  زا  شكستگی 
قول  دكترها  و  دارد  رو 
روی  بهتر  بتواند  كه  داده اند 
كه  هرچند  بايستد  پاهايش 
روی  رضا  كه  سال هاست 
پاهای خودش ايستاده است. 
بدانيد  كه  نباشد  بد  شايد 
زندگی،لباس  قهرمان  اين 
قرمز می پوشد و از طرفداران 
مادريد  رئال  و  پرسپوليس 
از  رحمتی  و  بيرانوند  است. 
او  موردعالقه  دروازه بانان 

هستند.

مدير  زبردست  اكبر  امسال  ارديبهشت ماه 
همراهی   با  رفسنجان  مس  باشگاه  فنی 
پايه  مربيان  حضور  با  و  باقری  نژاد  ولی 
در  بازيكن  جذب  برای  را  فراخوانی 
و  كرده  منتشر  مس  نونهاالن  سنی  رده 
توسط اين تيم مربی گری آزمونی در بين 

عالقه مندان داوطلب برگزار شد.
برگه هايی   آزمون  و  تست  اين  در 
ثبت  با  آن  در  كه  بود   پيش بينی شده 
داوطلب،عملكرد  هر  كامل  مشخصات 
و  گرفته  قرارمی  برسی  مورد  وی  فنی 
سرعت،فيزيك   ، هوش  مثل  آيتم هايی 
و...موردسنجش  ،شخصيت،  ،خالقيت 
گيری  تست  نوع  اين  در  می گرفت.  قرار 
هستيم  روبه رو  خطا  درصد  كمترين  با 
نمرات  كل  جمع  و  نمره  دادن  زيرا 
،رابطه در  بازيكن می باشد  انتخاب  مالك 
نيست   ،داللی  ندارد  دخالتی  هيچ  اينجا 

،همه چيز شفاف می باشد .
مديريت  به  كه  گيری  غربال  اين  در   
كريمی  شد؛عليرضا  انجام  زبردست 
،مهدی  خانی  زكی  ،علی  كريمی  ،محمد 
عظيمی ،سرمربيان پايه های مس  ،همراه 

باقری  نژاد  ،صادق  كريمی  محمدرضا  با 
اميريان  مهران   ، عباس آبادی  ،مسلم 
مدير  زارع  ،علی  مير  جهان  ،حسين 
نوری  دكتر   ، نعمتی  و  دروازه بان ها  فنی 
كردنند. همراهی  را  زبردست  برزگر  و 

نقش  بيشترين  كه  شجاع الدينی  رضا 
دغدغه  می دهد  انجام  مس  دراكادمی  را 

وسواس زيادی به خرج می داد.
بعد از انتخاب و ارزيابی و معرفی بازيكنان 
توسط زبردست ، تمرينات اين بازيكنان در 
آكادمی مس با نظارت مربيان و متصديان 
اين  ، حاصل  برزگر شروع شد  و  آكادمی 
انتخابی  تيم  بود كه  اين  انتخاب  تالش و 
برآمده از اين آزمون در هفته های گذشته 
كرد  استان شركت  قهرمانی  مسابقات  در 
تا  استان شد،  نونهاالن  قهرمان  بااقتدار  و 
ليگ  در  نونهاالن  رده  در  رفسنجان  مس 
مناطق حضورداشته و برای صعود به ليگ 

برتر تالش كند.
مس  آكادمی  در  سالی  چند  كه  برزگر 
فعاليت می كند به عنوان سرمربی اين تيم 
،می توان  شد   مسابقات  راهی  و  انتخاب 
گفت انتخاب برزگر، از انتخاب های خوب 

به  نسبت  كامل  شناخت  چراكه  بود 
بازيكنان داشت ،وهم بازيكنان به اخالق و 

رفتار ايشان آشنا بودند.
 اما نكته قابل توجه اينجاست كه نونهاالن 
رفسنجانی  توانستن اند با 52 گل زده و2 
كه  شوند  قهرمان  مقتدرانه  خورده  گل 
بازيكنان  استعداد خوب  از  نشان  امر  اين 
بومی رفسنجان و انتخاب خوب زبردست 
تيم   اين  مربی  مديريت  و  وهمكارانشان 
اگر  كرد  ثابت  ما  به  تجربه  می دهد.اين 
حتماً  بگيرد  صورت  اصول  اساس  كاربر 

نتايج خوبی خواهد داشت.
برنامه  و  مديران  بعد  به  اين  از  آنچه  اما 
با  و  جد  به  بايد  مس  باشگاه  ريزان 
حفظ   ، باشند  داشته  مدنظر  مسئوليت 
استعدادهای  اين  شايسته  نگهداری  و 
از  نهال هرچه  فوتبال شهر می باشد. يك 
نياز  می شود  بزرگ تر  و  می گذرد  عمرش 
برايش  وبايد   ، بيشتری دارد  به رسيدگی 
بيشتر زحمت كشيد. هم نوجوانان مس از 
توانستنند  برخوردارند كه  استعداد خوبی 
قهرمان كشور بشوند هم اين نسلی كه در 
آكادمی آموزش و كشف شده اند. مسئوالن 
مس اگر يك برنامه سه يا چهارساله خوب 
چشم انداز  باشند   داشته  نسل  اين  برای 

خوب و بزرگی را رقم خواهند زد .
بچه های  هميشه  اهل فن  گفته  به 
رفسنجانی فقر تكنيك داشته اند و شايد 
از  سخت  روزهای  در  كمتری  جسارت 

پايان الزم است  خود نشان می دهند. در 
چرا   اين كه  آن  و  شود  اشاره  نكته ای  به 
در اين چند سال هر بازيكن غيربومی به 

در  از حضور  پس  و  آمد   رفسنجان 
رفسنجان  با پيشنهادهای خوبی  از 
؟  شد  روبه رو  ديگر  تيم های  سوی 
 ، فرخی  رشيد   ، :ساالرند  نمونه اش 
خليل زاده ... و  چرا بازيكنان بومی  

مس  در  سال  چند  اين  در  كه 
بازی كرده اند پيشنهاد ندارند ؟ 
بوده  كم  خيلی  داشته اند  اگر  و 
نتيجه  به  عدم  دليل  است؟ 
به  كه  پيشنهادهايی  رسيدن 
بازيكنان بومی تيم شده است 

چه می باشد؟
با توجه به اتفاقات سال 59 در 
می رسد   نظر  به  نونهاالن  تيم 
عبور  تكنيكی  فقر  از  فوتبال 
مسئوالن  اگر  و   كرده 
اين  به  جسارت   و  باشهامت 
و  كشف شده  استعدادهای  
اعتماد  و  باور  بومی  مربيان 
و  باشند   داشته  بيشتری 
انتقال  با  راحت  خيال  با 
موافقت  بومی  استعدادهای 
شهر  اين  چه بسا  نمايند، 
استعداد  صادركننده  هم 
مربی گری  درزمينه  فوتبال 

و بازيكن بشود.  

رده  در  بوكس  انتخابی  مسابقات  برگزاری 
سنی جوانان در شهرستان رفسنجان با حضور 
بوكسور ها در رده سنی جوانان در سالن بوكس  

اين شهر برگزار شد.

اعضاء تیم : 
رجبی،  ابوالفضل  محمدی،  مصطفی  مرشد 
ابوالفضل بزرگ، علی ملكی، علی بلوچ، محمد 
عسكری،  قلعه  محمد  بلوچ،  اسماعيل  نامور، 
محمد حسين صادقی، مهران مرادی، امير علی 

عسكری به مربيگری افراسياب صالحی.
تیمی: مقام دوم

چرخ تیز : مقام اول،محمد نامور
چرخ چمنی : مقام دوم،ابوالفضل بزرگ

 دو میل بازی : مقام دوم،محمد قلعه عسكری
سنگ : مقام دوم،محمد حسين صادقی

کباده : مقام سوم،مهران مرادی.

بوکس رفسنجان هم 
انتخابی داشت

کسب مقام دوم مجموع 
تیمی نوجوانان 

كشور  نونهاالن  قهرمانی  كاراته  مسابقات 
صورت  رفسنجانی  ورزشكار  طالی  با  همراه 

گرفت
رحمانيان  استاد  باشگاه  از  زينلی  احمدرضا 
در  زاده  كريم  جواد  مربيگری  با  رفسنجان 
)استان اصفهان شهر  مسابقات قهرمانی كشور 
نونهاالن وزن 54-كيلوگرم  آباد( در رده  نجف 

توانست مدال طال را از آن خود كند.

مسابقات فرزندان زير18 سال خط لوله كشور 
باميزبانی اراك برگزارشد. 

مربيگری  با  رفسنجان  منطقه  فوتبال  تيم 
به  را  مسابقات  اين  سوم  مقام  كريمی  محمد 
دست آورد و همچنين اين تيم كاپ اخالق اين 

مسابقات را به خود اختصاص داد.

نونهاالن  تيم  قهرمانی  نائب  مقام  كسب 
دهه  مناسبت  به  مسابقات  در  رفسنجان 
كرامت تيم نونهاالن شهرستان توانست در اين 
برنز  يك  و  طال  مدال  سه  كسب  با  مسابقات 
شركت  تيم  هفت  بين  از  را  تيمی  دوم  مقام 
از شهرستان های سيرجان، رفسنجان،  كننده 
هرمزگان  و  كرمان  زرند،  شهربابك،فارياب،  

كسب كند.

قهرمانی
 نونهال رفسنجانی

نفت رفسنجان سوم شد

نايب قهرمانی نونهاالن 
کاراته کا

برنامه های زبردست
 جواب داد

از خدا گله ای ندارم

دو عمل 
شکستگی زا 
نو در پیش رو 
دارد و دکترها 
قول داده اند 
که بتواند بهتر 
روی پاهایش 
بایستد هرچند 
که سال هاست 
که رضا روی 
پاهای خودش 
ایستاده است.

* مولف و پژوهشگر ورزش و  مسئول 
شورای نويسندگان و پژوهشگران 

فدراسیون بوکس جمهوری اسالمی ايران
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سروصدای  با  مورچه 
به  و  شد  گور  وارد  زيادی  
صفحه شطرنج كه بی حركت 
برد. حمله  بود  ايستاده 

بچه بازی های  اين  حوصله 
مورچه را نداشتم، پس غلتی 
زدم و پشتم را به او كردم. 
ناگهان گور لرزيد. مورچه ها 
قطار،قطار و منظم وارد گور می شدند. ديگر آنجا 
را  مورچه ها  و  نشستم  نبود.  زدن  چرت  جای 
نگاه كردم. مورچه ها با اشاره مورچه شطرنج و 
مهره های روی صفحه آن را روی دست گرفته 
شطرنج   خالی   به جای  شدند.  خارج  گور  از  و 
تميز و بی گردوخاك  بود. سرگردان و پريشان 
اعتراض كردم كه ای مورچه هيچ می فهمی كه 
تنها وسيله سرگرمی من،خودت و خوانندگان 
اين ستون را از گور گرفتی؟ مورچه چهاردستی 

صورتش را گرفت و زارزار گريست!
شده  جی  پرسيدم:  و  شدم  نگران  خيلی 
است؟ دوباره ما انسان ها چه كار كرده ايم كه با 
اين شدت گريه می كنی؟ مورچه هق هق كنان 
در جواب من گفت: آخر چرا شما اين گونه دنيا 
را جدی می گيريد؟ چرا دنيا را بازی می دهيد؟  
خنديدم و گفتم: بی خيال مورچه، تا آنجايی كه 
به ياد می آورم اين روزگار و دنيا بوده كه ما را 
به بازی گرفته است نه ما او را! مگر نشنيده ای 
كه می گويند امان از دست بازی های اين روزگار 

و زمانه! 
نگاهی  و  كرد  پاك  را  اشك هايش  مورچه 

گور  كه ای  انداخت  من  به  انسانی  اندر  مورچه 
باشی  نفهميده  تا حاال  كه  توبعيده  از  خواب،  
كه نمی شود دنيا را به بازی گرفت. يك نگاهی 
به اين گور و خودت بينداز. مورچه در ادامه اين 
گفتگوی چشم هايش به ناگهان زبان درآورد كه 
آماده شو! پريد روی الله گوشم و از گور خارج 

شديم. 
می رسيد.  نظر  به  ناآشنا  و  غريب  آرامستان 
همه در جنب وجوش بودند. هركسی به سمتی 
باشد.  قيامت شده  نكند  كه  ترسيدم  می دويد. 
 . كردم  نگاه  اطراف  به  ترس ولرز  با  و  لرزيدم  
جماعت بی خيال مشغول هياهو و درگيری های  
خود بودند. به مورچه پناه بردم. به روبه رو اشاره 
كرد. ميان سال مردی سالنه سالنه به سمت ما 
بپرس  نجوا كرد كه  می آمد. مورچه در گوشم 
پی چه می گردد؟ و من پرسيدم. مرد عصبانی و 
درحالی كه با مشت به سروصورت خود می كوبيد، 
فرياد زد:  آرمش و صداقت می گردم اصاًل به تو 
چه ربطی دارد ای گور خواب بی شعور! مورچه 

تكانی خورد و  ... 
 ادامه دارد

گورخوابـی

          روح ا... ابولهادی

فرماندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
ورزش  های  کمیته  مسئولین  رفسنجان 
کرد. معرفی  را  شهرستان   همگانی 

عمومی  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
رفسنجان،  دكتر  شهرستان  ويژه  فرمانداری 
اجتماعی  سياسی  و  معاون  ارسالن  محسن 
همگانی  ورزش  هيات  رئيس  و  فرماندار 
همگانی  ورزش  هيات  جلسه  در  شهرستان 
شهريور  دوم  نيمه  داشت:  اظهار  شهرستان 
رفسنجان  همايش  ی  برگزار  زمان  ماه 
است. شده  تعين  توسعه  ،تالش   تدبير 

ارسالن عنوان كرد: در اين همايش جشنواره 
ميكنيم  برگزار  را  محلی  و  بومی  های  بازی 
محلی  بومی   بازی های  ميهمان  نفر   600 و 
ظرفيت های  اين  با  می توانند  كه  هستند 
موقعيت  خود  اين  و  شوند  آشنا  شهرستان 
است. شهرستان  معرفی  برای   خوبی 

وی با دعوت از رفسنجانی های داخل و خارج 
از كشور در اين همايش ياد افزود: كارگروهی 
متشكل از فعاالن بخش خصوصی و اثرگذاران 
دعوت شده  نخبه  افراد  و  اداری  حوزه 
سرمايه گذارانی  طرفی  از  می شود  تشكيل 
ايجاد  با  می شوند  دعوت  همايش  اين  در  كه 
ايجاد  به  كمك  می توانند  آنها  در  انگيزه 
باشند. شهرستان  اشتغال  و  توليد  و   صنايع 

رئيس هيات  ارسالن  ادامه جلسه محسن  در 
ورزش همگانی شهرستان ، آقای ماليی را به 
عنوان مسئول كميته آموزش ، آقای نوروزی 
، خانم  دبير هيات و مسئول كميته  چينس 
پيالتس  كميته  مسئول  عنوان  به  جاللی 
 ، ايروبيك  كميته  مسئول  رحيمی  خانم   ،
خانم  يوگا  و  كميته  مسئول  مومنايی  خانم 
جسمانی   آمادگی  كميته  مسئول  رحمانيان 
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های   روز  ترين  ازگرم  روز  هشتمين 
را  رفسنجان  .آسمان  است  ماه  مرداد 
اند   گرفته  آغوش  در  سنگين  ی  ابرهای 
گوياابرها دلشان برای ذره ای باقی مانده 
سوزدكه   ديارمی  اين  دار  آرسنيك  آب 
آن  بخار  از  مانع  خواهند   كارمی  اين  با 

بشوند 

برخی از همشهريان  در خانه و زير باد 
كولر ها لم داده اندويا كارهای عقب افتاده 
برخی شايد در  و  انجام ميدهند  را  منزل 
مسافرت به سر می برند .به هر حال همه 
به گونه ای  سرشان گرم  زندگی خودشان 
باشند  واگر همشهری های منصفی  است 
در پايان شب های مشخص زباله هايشان 
را داخل كيسه زباله ريخته ودر ب منزل 
را  ها  آن  زباله  ماشين حمل  گذارند،  می 
جمع آوری و...در غير اين صورت زباله ها 
را از منزل هميشه تميز خود به هر قيمت 

از  ساعت  وهر  ماشين  كاپوت  روی  مانند 
وفرقی  ميكنند  دور  منزل  از  روز  شبانه 
ندارد چه بر سر آن می آيد يا به راحتی 
اتومبيل  از شيشه  زباله  از  پر  های  كيسه 

ها در محيط اطراف پرت می كنند. 

از  نفر   40 حدود  گرم  روز  همين  در 
دوستداران همين محيط زيست و همين 
های  ،سن  مختلف  های  شغل  دياربا 
متفاوت  به اميد داشتن فردايی پاك وبا 
سبز  بوته  هر  مرگ  جمله   از  شعارهايی 
مرگ ما انسان هاست ،احترام به طبيعت 
كاج  و....درجنگل  است  زندگی  به  احترام 
به جمع  مشغول  )ع(  امام حسين  ميدان 
آوری زباله ها ی پهن شده در اين منطقه 
مرحله  چهارمين  بيست  اين  هستند. 
پاكسازی محيط زيست اين دوست داران  
های  فعاليت  كانون  همت  به  طبيعت 

اجتماعی صبح كوير است.

،نفس  اعضای گروه  پيشانی   عرق های 
گرم  هوای  اين  در  شان  های  زدن  نفس 
دوستی  طبيعت  جز  چيزی  دهنده  نشان 
به  را  آن  كه  پاك  سرزمين  به  عشق  و 
تواند  نمی  دهند  هديه  آينده  های  نسل 
باشد وپورمحمدی شهرداربه همراه حسن 
علی نژاد و جهانگير ابوطالبی از مسئوالن 
دقيقه  حضورچند  كه  هستند  شهرداری 
ای شان از بين تمام مسئولين شهر  باعث 

خوشحالی آن ها شده است.

اعضای  از  اكبر اسالمی يكی ديگر  علی 
ی  زباله  كردن  تفكيك  با   مجموعه  اين 
به  اين كه چگونه  و  يكديگر  تراز  خشك، 
طبيعت بر ميگردند را به بقيه توضيح می 
تميز  از جنگل كاج  ای  دهد. فقط گوشه 
از درختان  يكی  برتنه  است. دستی  شده 
كهنسال ميكشم لبخند او را ميبينم گويا 
و  ميكند  باز  را  هايش  چشم  ای  لحظه 

درد  دستتان  گويد:  می  لرزان  صدايی  با 
نكند ،خداعمرتان دهد و می پرسد اين ها 

چه نسبتی با دهقان فداكار دارند؟ 

او  وطنان  هم  اينها  گويم  می  دلم  در 
كم  فداكار  دهقان  از  چيزی  و  هستند 
ندارند. برای بانی اين برنامه ها نه پيشنهاد 
دارد  اهميت  پست  نه  مقام  نه  مديريت، 
برای هر كاری مفيد  اما هميشه دلگرمی 
خواهد بود چه خوب شد كه حداقل شهر 
اين  دلگرمی  رابرای  خانه  خنك  باد  دار 
ساله   2 پارسای  اعضا كه كوچكترينشان، 
پيوست.  جمع  اين  به  و  كرد  رها  است؛ 

كاش كمی به فكر دل هم باشيم. 

چندين  از  يكی  اين  كه  است  گفتنی 
برنامه های كانون مردم نهاد فعاليت های 

اجتماعی  صبح كوير است.

* آرزو سلطانی
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