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 فاطمه مالیی  

دو روایت از 
 هتل خشتی

... با خود می گویم یک گردشگر 
خارجی از شهر مدرن خود به این 
امید دل میکَنَد که یک خانه شرقی

ایرانی را با معماری و فضایی  -
متفاوت از آنچه که در شهر خود 
دارد، ببیند. پایش را به حتم نمی 

خواهد روی سرامیک و پارکت 
بگذارد، آرامشش را نمی خواهد با 
نورهای تند و زننده به هم بریزد و 
یا   نمی خواهد در فر برقی یا گازی 
 برایش غذا یا نان پخته شود و یا ...

 گفتگوی ویژه شایوَرد با مدیر سابق
 گروه رشته معماری و عضو هیات علمی  

 دانشگاه آزاد  اسالمی رفسنجان؛ 
 

 حاج آقاعلی به خانه اش باز نمی گردد
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 بازآفرینی شهر
آذرماه سالگرد شهادت شخصیت       72 

انقلابی و وحدت آفرین، شهید آیت الله       
مفتح است. تلاش بی وقفه و خستگی        
ناپذیر این شهید بزرگوار در نزدیکی         
فکری و عملی حوزویان و دانشگاهیان و 
ایجاد تعامل و همفکری میان دوقشر        

تأثیرگذار علمی و دینی جامعه اسلامی،      
سبب شد تا مورد ترور کور عوامل نفاق        
قرار گیرد. به پاس سوابق و سعی و            
همت انقلابی ایشان، این روز به عنوان        

نامگذاری  “وحدت حوزه و دانشگاه“روز 
گردید که مورد استقبال دلسوزان نظام      
و انقلاب قرار گرفت. بنیانگذار انقلاب         

من ((اسلامی در این باره فرمودند:         
بزرگترین پیروزى را آشتى بین دانشگاه 

[  هاى علمى   و مدارس علمى]حوزه     
دانم... و این دست خیانتى که            مى

سالهاى طولانى جدایى انداخته بود بین 
این دو طبقه قطع شد. و بحمدالل َّه، هم        
روحانى فهمید که دانشگاهى آنچه         

اند نبود و هم طبقه جوان و  اجانب گفته
دانشگاهى فهمیدند که روحانى آن طور 
.که براى اینها توصیف کرده بودند نبود      

( این  7۲ ، ص    ۶ )صحیفه امام؛ ج      ))

مسئله بعدًا مورد توجه و تأکید مقام          
معظم رهبری نیز بوده به نحوی که در        
مناسبت های گوناگون در اهمیت آن        

 مرتباً تأکید داشته و دارند. 
بدون شک عامل وحدت در همه زمینه       
ها مسئله اساسی و تعیین کننده بوده و 
مردم ما نیز از آغاز نهضت انقلاب             
اسلامی تاکنون نشان دادند در همه         
صحنه های خطیر با حفظ وحدت ملی       

و دینی خود، حضور به هم رسانده و          
 نقشی بی بدیل اجرا کرده اند. 
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 به گزارش شایورد:
جلسه هماهنگی سرمایه گذاری در 

 روستاهای بخش مرکزی تشکیل شد
به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه           
شهرستان رفسنجان ،جلسه هماهنگی        
سرمایه گذاری در روستاهای بخش مرکزی      
با حضور فرماندار ،بخشدار مرکزی و             
جعفری رئیس پست بانک شهرستان           
رفسنجان در محل دفتر فرماندار تشکیل و       

 پیرامون این موضوع تبادل نظر شد.
 

درخشش نوجوانان رفسنجانی در 

 مسابقات کشتی قهرمانی کشور
به نقل از روابط عمومی هیئت کشتی            
شهرستان رفسنجان ، طی مسابقاتی که         
بین سیزده تیم از سراسر کشور در               
سیرجان برگزار شد اقایان ابوالفضل رنجبر       

کیلوگرم و عارف ایران نژاد در         ١۲ در وزن   
کیلوگرم با مربیگری آقای ستوان        ٠٨ وزن  

کشتی گیر به مقام      ۲٤۲ توانستند در بین    
سوم دست پیدا کنند و مدال برنز این             

 مسابقات کسب کنند.
گفتنی است تیم کشتی آزاد استان کرمان        
نیز در این مسابقات توانست مقام قهرمانی        

 کشور را ازآن خود کند.
 

 زیباسازی بصری در رفسنجان 
به نقل از روابط عمومی شورای شهر             
رفسنجان، نصب المان ها و اجرای              
نورپردازی و گلدان های نوری پلی اتیلن در  
شهر با هدف زیباسازی و ایجاد جلوه های         
بصری و نمایش و کاشت گل ها و گیاهان          
زینتی در شهر از سوی شهرداری               
رفسنجان انجام می شود. اجرای نورپردازی      
در سطح شهر از مدتی پیش آغاز شده و           
نصب گلدان های نوری در همین راستا به         
منظور ایجاد زیبایی و فراهم نمودن             
محیطی آرامش بخش برای شهروندان طی      

 چند روز آینده اجرا می گردد.
همچنین آغاز جانمایی و نصب سطل های       
زباله در سطح شهر و نصب سطل های            

 تفکیک زباله انجام خواهد شد.
 

 نوق قربانی گرفت -محور انار 
کشتتته و       8 برخورد پیکان و پراید     

 مصدوم بر جای گذاشت. 

به نقل از مرکز هدایت و عملیات ساازماان          

دی مااه در         ۶ اورژانس رفسنجان غاروب  

کیلومتر بعد از روستای  ۲٨ انار  -محور نوق  

جوادیه فالح، برخورد یک دستگاه پیکان و       

 2 مصدوم بر جا گاذاشات         ٠ سواری پراید   

مصدوم این حادثه پس از انجام اقاداماات          

دساتاگااه       ١ پیش بیمارستانی بوسایلاه       

به بیمارستان علی   ۲۲١ آمبوالنس اورژانس   

ابن ابیطالب رفسنجان وبیمارستان ولیعصار     

 انار منتقل شدند. 

ساله به علت شدت جاراحاات         ۳ مصدومی  

نفر از مصادومایان نایاز            7 جان باخت و    

مستقیما به بیمارستان علی ابن ابیاطاالاب         

رفسنجان منتقل شادناد.یاکای از ایان              

مصدومان منتقل شده به رفسنجان کودکی 

ساله است که وضعیت این کودک نیز به          ۹ 

 شدت وخیم است.

فرمانده انتظامی رفسنجان از توقیف یک      

 ۲۳٨٨ccدستگاه موتور سیکلت سنگین 

غیر مجاز توسط ماموران پلیس امنیت        

 عمومی این شهرستان خبر داد.

به گزارش شایورد به نقل از معاونت            

اجتماعی پلیس رفسنجان سرهنگ         

نصرا... عباسی در تشریح این خبر گفت:       

در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و        

طرح مقابله با کالای قاچاق و ارز و              

گستره چتر اطلاعاتی پلیس مبنی بر          

اینکه شخصی در یکی از محلات              

شهرستان اقدام به نگهداری یک دستگاه       

موتور سیکلت سنگین غیر مجاز می          

نماید  موضوع به صورت ویژه در دستور         

کار ماموران پلیس امنیت عمومی این         

 فرماندهی  قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پس از شناسایی        

محل مخفیگاه موتورسیکلت و هماهنگی     

با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی         

وارد عمل که در بازرسی ازمحل موتور         

سیکلت را کشف و در این خصوص            

متهم دستگیر که به همراه موتور             

سیکلت سنگین به مقر پلیس امنیت          

 عمومی گسیل داده شد .

سرهنگ عباسی در خصوص ارزش          

موتورسیکلت گفت: ارزش تقریبی این       

وسیله نقلیه سیصد میلیون ریال است        

که جهت تعیین تکلیف و ارجاع به اداره        

گمرک شهرستان تحویل پلیس آگاهی      

شد.  فرمانده انتظامی رفسنجان در           

پایان با اشاره به اینکه یکی از اولویت           

های پلیس مبارزه با کالای قاچاق و ارز         

می باشد از شهروندان خواست که در          

صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش        

کالای قاچاق و ارز و دپو و...  و دیگر              

اخبار در خصوص کالای قاچاق و دیگر         

مواردی که امنیت عمومی را خدشه دار        

کند مراتب را از طریق شماره تلفن            

به پلیس گزارش نمایند تا در            ۲۲٨

 اسرع وقت با این افراد برخورد شود.

 میلیون ریالی در رفسنجان 033توقیف موتور سیکلت 

فرمانده انتظامی رفساناجاان گافات:            

رفسنجان از نظر تجهیزات و تکناولاوژی     

برای استفاده در موارد امنیتای عاقاب          

است، در فیبر نوری جلو هستیم اما در         

خصوص نصب دوربین ها عقب هستیام،       

 سیرجان در این زمینه از ما جلوتر است.

سرهنگ نصراهلل عباسای در جالاساه            

ساماندهی متکدیان از حاشیه نشینی در      

رفسنجان حرف به میان آورد و افازود:        

حاشیه نشینی در رفسنجان به صاورت        

خاموش و خزنده در حال شکل گرفتان        

است اما کسی توجه نمی کند و به تمام         

 واحدها نامه نوشته ایم.

دی ماه نصراهلل عباسی در        ۶چهارشنبه  

فرمانداری به طور صریح باه حااشایاه           

نشینی و وجود افاغنه در پیدایش ایان         

معضل در رفسنجان اشاره کرد و گفات:         

باید موضوع حاشیه نشینی جمع شاود،        

ما داریم خانه حاج آقا علی را باازساازی          

می کنیم اما دو طرف پل مهادی آبااد           

افاغنه هستند، گوسفند می فروشناد و        

پسته ها را به صورت دساتای و غایار              

 بهداشتی تمیز می کنند.

وی افزود: توریست ها می خواهاناد از           

این مسیر تردد کنند، سامات چا  و            

راست، این ور و آن ور افاغنه هستند که         

اصال منظره خوشایندی نیست، باید باا        

 حاشیه نشینی برخورد کرد.

سرهنگ عباسی خاطر نشان کارد: در          

خصوص متکدیان، ماوضاوع حااشایاه          

نشینی وجود دارد، ایان افاراد کاجاا             

سکونت می کنند، اکارار ایان افاراد              

معتادان پرخطر هستند که  باید از زیار        

پل ها و خیابان ها آنها را جمع کرد، در          

رفسنجان حاشیه نشینی به این صاورت       

در حال شکل گرفتن است، این زمیاناه         

 ای برای اعمال خرابکارانه است.  

وی گفت: حاشیه نشینی بااعاب باروز          

ناامنی و آسیب های اجتماعی می شود،       

در داخل آسیب های اجتماعی نا امانای       

ایجاد می شود،حتما باید دچار باحاران         

 بشویم تا برخورد کرد؟  

سرهنگ عباسی با بیان اینکاه نایاروی          

انتظامی فقط حافظ امنیت است گافات:     

متولیان امنیت کاجاا هساتاناد؟ هار             

دستگاهی وظیفه ای دارد و متاولایاان،         

 امنیت تولید می کنند.

سرهنگ عباسی ضمن انقاد از باعاضای          

سازمانها در رفسنجان افازود: بارخای            

سازمانهای اجتماعی مسئولیت خاود را       

نمی پذیرند، اگر تعامل و هام ساویای            

نباشد، منم منم باشد و تا ابد ساکاوت،           

کلر بر روی زمین می ماند،چرا  وساط           

میدان نمی آیند؟  بعضی از سازمان هاا         

منزلت اجتماعی خود را در میدان کاار         

نشان می دهند، ماا در نشاان دادن             

منزلت اجتماعی مشکل داریم. تعامل و        

هم سویی سازمانهای متولی متاکادیاان        

 مهم است.  

نصراهلل عباسی گفت: سازمانهای متولای       

باید ببینند خواسته های پر تعداد ماردم      

را در نظر بگیرند باید دید خواسته هاای         

مردم چیست؟ و از رسانه ها سؤال کارد.         

بعض ها انگار سازمان آنها نامااد شاده           

است و با مجموعه هم پوشاانای نامای            

کنند، یک مدیر  یا باید رفاتاارگارا یاا            

انسان گرا و جامعه گرا باشد که بعاضای          

ها ایستا و متوقف هستناد. در باحاب             

آسیب های اجتماعی دچار این آسایاب        

شدیم، تحرک، پویایی و انگیزه الزم را         

نداریم، باید جهادی و میادانای عامال           

 کنیم.

وی ادامه می دهد: باید هوش بافاتااری          

مردم را هدایت کرد، فرهنگسازی کنیم.      

ما باید هدایتگر باشیم و بگاویایام کاه            

 متکدیان نیازمند واقعی نیستند.
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 حاشیه نشینی در رفسنجان 
 به صورت 

 در حال شکل گیری است

 اخبار هفته

، ظاهار اماروز         خانه خشتی  به نقل از    

نفره ای از کارگاران زحامات         ۳٨جمع  

کش شرکت تعاونی خدمات زیرباناایای        

والفجر رفسنجان مقابل دفتر امام جمعه      

 این شهر تجمع کردند.

نماینده ی این کارگران در گفت و گو با         

خبرنگار ما اظهار داشت: این کارگران از     

سال سابقه کار دارند اماا         ۲٠سال تا     7

به خاطر برخی منافع شخصی باا آناان          

 قرارداد ماهانه منقعد می شود.

 

مااه     ١وی با بیان اینکه این کارگاران         

حقوق عقب مانده دارند تصاریاح کارد:          

یک عده بازنشسته در این شرکت بر سر        

کار هستند در حالیکه به ما نه حقوقی و         

 حتی نامه بیکاری نمی دهند.

 

این کارگر معترض افزود: مسائاولایان           

شرکت اصال پاسخگو نیستند جواب ماا        

نفر بر سار       72را نمی دهند هم اکنون      

کار انها هستند و به ماا مای گاویاناد               

تعطیل هستیم اگر تعطیلی است بارای        

همه تعطیل باشد اگر نه الاقل حقوق ماا     

 را بدهند.

ماه   ١گالیه کارگران این است که بعد از        

کار کردن بدون حقوق جواب زن و بچاه         

هایمان را چه بدهیم بگوییم کجاا کاار          

 کردیم؟

  تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات زیر بنایی والفجر رفسنجان



 

 

 خانه حاج آقا علی  
 یا خانه حاج ...

  
 روایت اول:

آذرماه، سفر عصار گااهای          7۲ چهارشنبه  
استاندار کرمان به دالیل ناماعالاومای باه            
رفسنجان لغو شد، در این باازدیاد چاناد            
ساعته قرار بود استاندار قبل از سفر رئیاس         
جمهور به رفسنجان و افتتاح خانه حاج آقاا         
علی، از روند بازسازی و اتمام ساخت ایان          
بنای خشتی از نزدیک بازدید کند، خانه ای        
خشتی با قدمتی دویست ساله که  در دو           
سال گذشته تقریبا هر ماه پای علیرضا رزم         
استاندار کرمان را به رفسنجان بااز کارده           
است، خانه ای که اگر نبود هرگز استاندار به    

 این اندازه به رفسنجان سفر نمی کرد. 
اما بعد از اینکه استاندار سافارش را باه              
رفسنجان لغو کرد، فرماندار، امام جاماعاه،         
رئیس شورای شهر و جماعای دیاگار از             
مدیران شهرستان و خبرنگاران بدون حضور     
استاندار از خانه زعیم الدوله حاج آقا عالای          
بازدید کردند و کار ناتمام استانادار را باه            

 پایان رساندند.  
در حین بازدید از خانه حااج اقاا عالای،               
بزرگترین خانه خشتی جهان باه ماواردی         
برخورد کردیم که این حس به وجود آماد          
که این خانه بیشتر نوسازی شده تا مرمتای         

 در آن صورت گرفته باشد.
به چند سال قبل بر می گردم، یک عصار           
تابستانی که به همت انجمان مایاراب و            
گروههای مردم نهاد، یک زنجیره انساانای         
دورتا دور خانه حاج آقا علی تشکیل شد تاا       
نگاه همگان و باالخص مسئوالن مایارا           
فرهنگی کشور را به سامات ایان خااناه              
موقوفی جلب کنند تاا از تاخاریاب آن              
جلوگیری شود. بنایی بی نظیر در دل کویر.      
مجموعه ای که تمام ارکان معماری عصار         
قاجار را در خود جای داده و در ساخت آن          

های معماری ایرانی باه       حفظ تقارن و شیوه   
کار رفته و با اقلیم منطقه، گرمای نساباتاا           
زیاد و سرمای شدید، خشکی هوا، بادهاای        

های روان، بنا حالتی درونگارا        متغییر و شن  
داشته و با دیوار چینه ای نسبتا بالانادی            

اتاق   ٠۶ محصور شده است، خانه ای دارای       
دری و پستو( که       دری، سه   )هفت دری، پنج   

خااناه،     بخش اصلی ساختمان، حوض     ٤ در  
نشین، با اقلیم بهاری، تابستانی، پاییزی        شاه

 و زمستانی احدا  شده بود!!!
دوباره که در فضای امروزی خانه در ساال          

هجری شمسی باز می گردم خاناه ای          ۹۶ 
متفاوت را می بینم، خانه ای که قرار ناباود      
چنین بالیی به سرش بیاید. کف بعضی از          
اتاق ها پارکت چسبانده شاده و یاا باا               
سرامیک  و کاشی های رناگ و وارناگ             
مفروش شده اند، آشپزخانه ای که در ناوع     
خود بی نظیر و در زمان خود پیشرفته باود         
و چگونگی استفاده از ابزار پخت و پز در آن          
دوران را نشان می داد و در آن فر، تناور و             
اجاق های گلی بود اما حاال تخریب شاده           
اند و فقط یک ستون وسط آن باقی ماناده           
است، در نورپردازی ابنیه از اصول روشنایی       
در معماری سنتی به هیچ وجه اساتافااده           
نشده است و چراغها به جای آنکه در کاف      
ساختمان کار گذاشته شوند در بدنه و روی        
دیوارها، تقریبا یک متر باالتر از سطح زمین        
تعبیه شده اند که نوع و چاگاوناگای کاار             
گذاری مهتابی ها در دیوارها با سازه خااناه          
ای خشتی و گلی همخوانی ندارناد و باه            

نمای دیوارها آسیب رسانده است، در هار        
راهرو چندین لوستر و چراغ دیده می شود،        
 یک راهروی چند متری و این همه لوستر!!! 
در هر اتاق، دستشویی و حمام هاایای باا            
دربهای آلمونیومی طوری ساخته شده اناد       
 که نمای اتاقها را بی ریخت کرده است.

با خود می گویم یک گردشگر خارجای از          
شهر مدرن خود به این امید دل می کاناد           

ایرانی را با معماری و        -که یک خانه شرقی   
فضایی متفاوت از آنچه که در شهار خاود           
دارد، ببیند. پایش را به حتم نمی خاواهاد           
روی سرامیک و پارکت بگذارد، آرامشش را       
نمی خواهد با نورهای تند و زننده به هام            
بریزد و یا  نمی خواهد در فر برقی یا گاازی     

 برایش غذا یا نان پخته شود و یا.....
 

شاید قیاس خوبی نباشد، یاد عباس برزگار        
یک روستایی کارآفرین در شیراز می افاتام    
که روستایاش یاکای از جااذباه هاای                
گردشگری ایران در دنیا معرفی شده اسات        
و توانسته با ساده ترین غذاهای محالای و           
امکانات، گردشگران خارجی بسایااری را         
جذب کند، بسیار جالب است، برزگر اتاقای        
باالی طویله گوسفندان باا سااده تاریان            
امکانات زندگی ساخته است که گردشگران      
خارجی برای یک شب خواب در این اتااق          

 میلیونی پول می دهند!! 
خانه ای که قرار است نقش هتلای چاناد            
ستاره ای را بازی کند و میزبان میهمااناان          
خارجی و داخلی باشد اگر  تغییر کاارباری          
بنا پذیرفته شود، آیا ساازماان یاونساکاو            
تغییرات در ساختار و معماری خانه را برای        

 ثبت جهانی نادیده خواهد گرفت؟
بازدید یک ساعته ما از خانه حاج آقا علی به    
پایان می رسد، در راه بازگشت به شهر یااد          

همه کسانی می افتم که برای مارمات و            
احیای خانه حاج آقا علی بسیار تالش کرده        
اند اما وقتی کار بازسازی به شرکت توسعاه         
و عمران موقوفات استان کرمان واگذار شد،       
خیلی از این افراد وقتی دیدند اعاتاراضاات         
آنها به جایی نمی رسد یا بای ساروصادا             
رفتند و یا کنار گذاشته شدند البته در ایان          
میان اگر بعضی از اعتراضات نبود، اصاالات         
 خانه بیش از این دچار خدشه شده بود.

اما نباید دست روی دست گذاشات حاال          
باید مطالبه گری مردم رفسناجاان ثابات          

 جهانی خانه حاج آقا علی باشد.

تخریب ضلع   
غربی، بزرگترین خانه  

خشتی جهان را از  
 چهار فصل درآورد...

 

 روایت دوم:
 حاال  که کار از کار گذشته است؟؟؟  

کیلومتاری شاهار        ۶ قرار بود این خانه در      
رفسنجان در روستای قاسم آباد به عاناوان         
بزرگترین خانه خشتی جهان که در ساخت       

میلیون خشت خام باه کاار          ٤٨ تا    ۳٨ آن  
رفته، ثبت جهانی ) یونسکو( شود اما یکباره      
ورق برگشت، چه بر سر این بنای تاریخی با         
قدمت دویست ساله آمده است؟ آیا دیاگار         

 ثبتی در کار نیست؟؟ 
مدتها بود که می خواستام گازارشای در            
خصوص نحوه و چگونگی روند باازساازی         
خانه حاج آقا علی بنویسم اما همیاشاه باا         
خودم می گفتم دیر دست به کار شادیام،           
حکایت نوش دارو پس از مار  ساهاراب           
است، شاید ما فریب شروع کار مارمات و           
بازسازی خانه را خوردیم کاه بااالخاره از            
تخریب خانه جلوگیری شد اما از باعاضای           

 مسائل غفلت کردیم.
بارها با خودم کلنجار رفتم ،تا اینکه به ایان          
نتیجه رسیدم شاید این روشنگریها ساباب        
شود که اتفاق مشابهی که برای بزرگتاریان        
خانه خشتی جهان رخ داده اسات ،دوبااره         
برای ابنیه تاریخی دیگری تکرار نشود و یاا         
فعاالن اجتماعی و فرهنگی دست از تاالش       
خود بر ندارند و بخواهند که مجموعه حااج         
آقا علی ثبت جهانی شود و اگر  نمایندگاان      
یونسکو از مسئوالن خواستند که بعضی از        
مؤلفه ها که بنا را از فهرست میرا  جهانای    
یونسکو خارج می کند، حذف کنند بایستی       
این مهم در نظر گرفته شده و این کار باه             

 طور جدی پیگیری شود.
چند روز بعد از بازدید عصر گاهای چاهاار          

آذرماه، به یکی از چاناد نافار               77 شنبه
کارشناسان و فعاالن در حوزه میرا  کهان        
شهر که در چند سال گذشته برای جالاب          
توجه مدیران میرا  فرهناگای کشاور و           
استان در خصوص مرمت و ثبت جاهاانای          
خانه حاج آقا علی بسیار تالش کرده باود،          
تماس می گیرم، از اوضاع، حال و احوال و          
چگونگی مرمت خانه حاج آقا علای ساؤال         
می کنم. این کارشناس مرمت دو ساالای           
است که از خانه خبری ندارد، حتی بارای          
یک بازدید کوچک هم به خانه حااج آقاا            
علی سر نزده است، زیرا نگاه بر روی ساخت     
و سازهای غیر اصولی بزرگاتاریان خااناه            
خشتی جهان دلش را به درد مای آورد.            
نمی خواهد حرف بزند، اصرار می کنام تاا       
باالخره چند جمله ای صحبت می کند و از       
حرفهای ناگفته ای می گوید که آه از نهااد          

 آدمی بلند می شود.
این کارشناس مرمت و معماری اعتقاد دارد       
خانه حاج آقا علی بیشتر نوسازی شاده تاا      

اینکه مرمت و بازساازی شاده بااشاد و                    
می گوید: کل بنا را تغییر دادند، مصالاح را      
تغییر دادند و اصالت بنا را زیر سؤال بردناد.          
آیا چاله باغچه وجود دارد؟  مطبخ به همان         
شکل قدیم است؟ آیا مرمت ضلاع غاربای          

درست انجاام   
گرفته است؟ آیا خانه بار اسااس اصاول             
معماری خانه، چهار فصل مارمات شاده           

 است؟
ضلع شرقی و غربی را مشاباه یاکادیاگار             
ساخته اند. هر ضلع از این خااناه دماای              
خاصی داشت، ضلع شرقی آفتابگیر و ضلاع        
غربی برای فصول سرد خانه در دو قارن            
پیش ساخته شده بود، آیا االن این اصل از          
معماری در خانه رعایت شاده اسات؟ باا            
تخریب ضلع غربی، خانه حاج آقا علی را از          

 چهار فصل درآوردند.
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  ۹۳ در سال 

رفسنجان با اساتید معماری و مرمت حدود       
هشت ماه با بازدیدهای میدانی، مطالعات و     
تحقیقات به عمل آمده زیر نظر پاروفساور        
بزرگی از دانشگاه اوکالهاما بر روی طارح          
مرمت و بازسازی خانه حاج آقاا عالای و             
مجموعه بافت تاریخی قاسم آباد کار کردند       
و طرحی جامع را ارائه و بر روی مااکات             
پیاده کردند و قرار بود بر اساس این طارح           
مرمت خانه صورت گیرد اما یکباره دیادیام    
این طرح و ماکت کنار گذاشته شد و طارح       
مرمت خانه،ضرب العجلی تدویان و اجارا          
شد.آن سازمانی که این بنا را می خاواهاد            
ثبت جهانی قرار دهد برای هتل که ثابات          

 جهانی نمی کند!!!!
قبل از ورود شرکت تاوساعاه و عاماران              
موقوفات کرمان کار مرمت شروع شده باود        
و شرکت پردیسان زیر نظر میرا  فرهنگی       
کشور بر اساس اصول مرمت و بازسازی در         
حال انجام کار بود، شرکت پردیسان در یزد        
طرح های زیادی را انجام داده است، یزدیها        
زرنگ و پرتالش بودند و توانستند بودجه ها      
را از سازمان میرا  فرهنگی جذب کناناد،         
اما تا حدودی مشکل بودجه هام وجاود           

 نداشت، مشکل از جای دیگر بود!!! 
قبل از این چندین بار از خانه حاج آقا علای      
از طرف سازمان میرا  فرهنگی کشاور و          
نمایندگان یونسکو بازدید شد و قرار بود این       
خانه به عنوان بزرگترین خانه خشتی جهان      
ثبت جهانی شود، آیا با این وضاع ثابات             
جهانی می شود؟؟؟ آیا توان این را دارند که         

 خانه را ثبت جهانی کنند؟؟

حسن حسینی رئیس میراث فرهنگی 
 رفسنجان در گفتگو با شایورد  :

خانه حاج آقا علی از  
 

 
رئیس میرا  فرهنگی رفسنجان در گفتگو      
با شایورد در خصوص ثبت جهانی خانه           
حاج آقا علی گفت: خانه حاج آقا علی یکی         
از کاندیداهای ثبت جهانی است، این بنا از         
نمونه های کامل خانه ایرانی است  و              
پرونده ای در سازمان میرا  کشور و استان     
در دست تهیه است و ثبت جهانی               

 همچنان پا برجاست.
حسن حسینی با بیان اینکه ثبت جهانی         
مراحلی دارد، اضافه کرد: چندین مرتبه از        
خانه برای ثبت جهانی بازدید و خانه مورد         
ارزیابی قرار گرفته، نکاتی را می گویند یا          
ایراد است و یا اتفاقاتی که نبایستی    می            
افتاده، افتاده است و باید این  ایرادات             
حذف شود، وقتی نمایندگان یونسکو بیایند      
و آن نکات را بگویند و اگر سرمایه گذار             
حذف نکند، آن زمان جای شک و شبهه به       

 وجود می آید. 
وی با اشاره به دغدغه و نگرانی فعالان             
اجتماعی و فرهنگی در خصوص اینکه خانه  
حاج آقا علی ثبت جهانی نشود، خاطر            
نشان کرد: هنوز حرف و یا نظر کارشناسانه        
ای در خصوص اینکه خانه ثبت جهانی           

 نشود، گفته نشده است. 
حسینی افزود: هنوز اتفاقی نیافتاده که          
خانه از فهرست ثبت جهانی خارج شود،          
میرا  کرمان باید پرونده ثبت را تائید کند        
و به سازمان یونسکو بفرستد، اگر ایراداتی         
باشد به مسئولین و سرمایه گذار خانه ابلاغ         
می شود که بایستی این ایرادات رفع شود         
و در ثبت جهانی رفع این اشکالات در             

 اولویت است که باید اتفاق بیافتد.
حسن حسینی در ادامه افزود: سهمیه ایران   
برای ثبت خانه ایرانی در سالهای آینده           
است و چندین خانه در چند استان دیگر          
مورد مطالعه قرار می گیرند تا فرایند ثبت         
انجام گیرد، فعلا جای نگرانی نیست. در کل    
خوشبین هستیم و اگر ایراداتی هست،          
امید است که ایرادات برطرف شود و خانه         

 ثبت جهانی شود. 
وی خاطر نشان کرد: البته اینکه خانه تغییر   
کاربری داده شده اختلاف نظراتی در سطح       
ملی و جهانی وجود دارد و نظرات متفاوتی        
گفته می شود، اصل قابل برگشت پذیری         
رعایت شده ،نه اینکه کاملا رعایت شده           
باشد البته ما ابنیه هایی داریم که از آن             
استفاده بروز می کنند و با اصالت خانه منع        

 و تعارضی ندارد.
وی با بیان اینکه چند ایراد در خارج از             
خانه، ثبت جهانی بنا را با مشکل روبرو              
می کند، گفت: دکل های مخابراتی،            
مزاحمت های بصری بر روی بام خانه ها و          
یادبود میدان قاسم آباد به حتم از شروط          
ثبت جهانی خانه حاج آقا علی است که           

 باید حذف شوند.
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 فاطمه مالیی

پروفسور بزرگی از دانشگاه  

اوکالهاما بر روی طرح مرمت 

و بازسازی خانه حاج آقا 

علی و مجموعه بافت تاریخی 

قاسم آباد کار کردند و 

طرحی جامع را ارائه و بر 

روی ماکت پیاده کردند و 

قرار بود بر اساس این طرح 

مرمت خانه صورت گیرد اما 

یکباره دیدیم این طرح و 

ماکت کنار گذاشته شد و 

طرح مرمت خانه،ضرب 

 العجلی تدوین و اجرا شد

با خود می گویم یک گردشگر 

خارجی از شهر مدرن خود به 

این امید دل می کند که یک 

ایرانی را با  -خانه شرقی

معماری و فضایی متفاوت از 

آنچه که در شهر خود دارد، 

ببیند. پایش را به حتم نمی 

خواهد روی سرامیک و 

پارکت بگذارد، آرامشش را 

نمی خواهد با نورهای تند و 

زننده به هم بریزد و یا  نمی 

خواهد در فر برقی یا گازی 

برایش غذا یا نان پخته شود و 

 یا.....

 روزنامه نگار 
 دو روایت از هتل خشتی



 

 

پائیز،صبح یکی از روزهاای پاایاانای           
آذرماااه، دانشااگاااه آزاد اساالاااماای         

 رفسنجان...
اتاقی در تاه یاکای از راهاروهاای               
دانشکده معماری، اتاقی که وقتی در    
آن را باز  می کنیم، ماکتی بسیار آشنا 
در گوشه ای از اتاق به چشم می آید، 
ماکتی که گرد و غباار زماان بار آن               
نشستاه اسات. حارحای کاه روزی               
دستهای هنرمند و متخصصی آن را با 
عشق و علاقه ساختند اماا حاا اا در              
گوشه ای با بی مهری های روزگار می        
سازد و به این می اندیشد که بعضی        
دست های پنهان قدرتی دارناد کاه         
ممکن ها را ناممکن  می کند و بعضی         
از  ابی های پشت پرده، امایادهاا را       

 ناامید می کند.
دکتر مریم ماهاریازی، داری مادر            
دکترای معماری مدیار سااباق گاروه           
رشته معماری و عضو هیاات عالامای           
دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان  از        
ناگفته های روزهای سااخات مااکات           
مجموعه حاج آقا علی می گوید،  حرحی 
که بر اساس ماهها تحقیقات جاماع و        
کامل بر روی بافت خانه ساخته شده       
است، ماکتی که علاوه بر ماهها تلاش       

استاد با  0دانشجو و  60شبانه روزی 
همراهی پروفساور بازرگای اساتااد           

صبح   7دانشگاه اوکلاهاما )از ساعت      
شا  در آتالایاه دانشاکاده                11تا  

معماری( حراحی و ساخته شده اسات    
برای اجرای این حرح دهها مایالایاون          

 تومان هزینه شده است. 
مریم مهریزی عضاو هایاات عالامای              
دانشگاه از هشت ماه تلاش و امایاد         

 می گوید.

ایده ساخت و  طراحی متاکتت         

مجموعه حاج آقا علی از کتجتا        

 شکل گرفت؟

رسالت و وظیفه ام به عناوان عضاو          

هیات علمی و خصوصا بعنوان مدیار       

گروه رشته معماری ارتاقاا ساطاح          

دانش و معرفت دانشجویان است که      

جاهات      ۹۳در این راستا در ساال        

برگزاری کارگاههای آموزشی فاوق      

برنامه از پروفسور بزرگی) هم اکنون       

پروفسور بازرگای رئایاس مارکاز            

مطالعات معماری خاورمیانه دانشگاه    

اوکلاهاما آمریکا است( درخاواسات        

شد که برای ساخانارانای آماوزش           

طراحی معماری و برپایی آتلیاه ای        

در این زمیناه، در دانشاگااه آزاد            

رفسنجان حضور پیادا کاناناد تاا            

دانشجویان از دانش روز معماری که      

در دانشگاههای ماطارح آماریاکاا           

تدریس می شود، چیزی کم نداشته       

باشند. در این خصوص برای تعییان        

یک موضوع پیشنهادهایی از طارف       

پروفسور بزرگی مطرح شد، پیش از       

این بنده یک طارح پاژوهشای در           

زمینه سرای حاج آقا علی انجام داده       

بودم، موضوع باز زنده سازی بنا را به        

پروفسور پیشنهاد دادم و ایشاان باا         

تحقیق و بررسی شناختی که از قبل       

راجع به معماری کویری خصوصا این 

بنا داشت بسیار استقاباال کارد و           

موضوع پروژه، طراحی معمااری در       

آتلیه تابستانی طراحی مجموعه بین     

فرهنگی قاسم آباد با      -المللی تجاری 

هدف رشد اقتصادی و جذب توریسم   

تعیین شد، که نه تنها بر موضوعاتای   

همچون احیاء، مرمت و بااز زناده           

سازی سرای حاج آقاا عالای مای            

پرداخت بلکه بافت اطراف این خاناه      

) حمام،بازار،حسینیه و مسجد، آب       

انبار و ...(، طراحی معماری اماروزی           

جهت کاربری های هاتال، ماوزه،          

دانشکده هنر و معماری و مجاتاماع      

های تفریحی و مراکز مطاالاعاات و          

رصد خانه مکمل، نقش خااناه باه           

عنوان نگین انگشتاری در مارکاز           

سایت و بقیه ابنیه بعناوان حالاقاه           

نگهدارنده آن نگین در نظر گارفاتاه        

شد تا این مجموعه به عنوان مرکزی       

بین المللی جهت برگزاری کنفرانس     

های جهانی و کشوری هیاچ گاوناه       

کمبودی نداشته باشد و به گونه ای        

برنامه ریزی شد که هم در مقایااس         

شهری به عنوان مرکزی تفاریاحای،        

تجاری و بین المللی کاربرد داشاتاه        

باشد و هم در مقیاس جهانی معرفی       

 شود.

ما مراکزی را در سایت گردشاگاری        

طراحی کردیم، سالن های کنفرانس، 

آمفی تئاتر، کاافای شااه، هاتال،            

فروشگاهها و مراکز تجاری با بهترین      

امکانات و در قسمت شرقی بنا هام         

دانشکده معماری با معماری اسلامی    

ایرانی طراحی و ساخته شد، و در          -

ادامه بازار حاج آقا علی یاک باازار           

مدرن طراحی و بعد احیای مسجد و       

حسینیه حاج آقا علی مد نظر بود و         

در این قسمت بیشتر تاکید داشتیام       

که مراسم مذهبی به مانند تاعازیاه         

خوانی و عزاداری تقویت شود و در         

تکمیل حسینیه ابعاد دیگری هم در       

نظر گرفته شده بود، گسترش فضای      

حسینیه و اینکه جذب جمعیت برای  

مراسم عزاداری بیشتر شود و بهاتار        

 بتوانیم به عزاداران خدمات دهیم.

 

آیا در زمانی که این گروه بر روی       

طرح کار می کرد و ساخت ماکت       

شروع شده بود، مجموعه میراث     

و مسئولین شهر از روند و اجرای       

 طرح اطلاع داشتند؟

مهندس فتحی پور سرپرست ساباق      

میرا  فرهنگی رفسنجان از روناد        

کار اطلاع داشت و در طول انجام کار    

حمایت زیادی از طرح کارد و هار           

اطلاعات یا نقشه و طرحی را کاه از          

بافت تاریاخای قااسام آبااد مای              

خواستیم در اختیار ما می گذاشتناد     

و در تمامی جلسات شارکات مای           

کردند حتی در چندین جالاساه از          

مسئولین شهر ، مهندس مالااناوری        

فرماندار سابق، دکتر آذین نمایاناده       

سابق شهرستان در مجالاس، اماام         

جمعه و نماینده شهردار سابق هام        

برای بازدید از کارگاه طراحی دعوت      

شدند و آنها در روند اجارای پاروژه          

قرار می گرفتند و احساس رضایت و       

خرسندی می کردند که مجموعه ما      

در حال کار بر روی چنایان پاروژه           

بزرگی است که در حاال بارآورد           

کردن امیدها و آرزوهای بسیاری در       

رفسنجان هستیم و مسئولین قاول       

 همکاری دادند. 

 

آیا مسئولین فتطتا از طترح          

استطبال کردند و یا اینکه واقعتا       

اعتطاد داشتند کته ختانته و          

مجموعه حاج آقا علی و بتافتت        

تاریخی قاسم آباد بر اساس ایتن     

 طرح بایستی مرمت و احیا شود؟

با توجه به اینکه این گوهر ارزشمناد      

در حال تخریب و بی ماهاری قارار           

داشت، هم دانشاگااهایاان و هام            

مسئولین امید اجرایی شدن آن را        

داشتند، البته این طرح بعنوان یاک     

راهکار و پیشنهاد آکادمیکی مطارح      

شده بود و هنوز سرمایه گذاری قول       

همکاری نداده بود، دانشاجاویاان و         

مجموعه مدیریتی دانشگاه در رأس      

آن دکتر صفریان رئایاس سااباق           

دانشگاه آزاد، به طور شابااناه روز           

تلاش می کردند و مدیران دانشگااه،       

روند اجرای این پروژه را به اطالااع          

مسئولین و شهروندان می رساندند و      

در جلسات متعدد مسائاولایان در          

جریان امور قرار می گارفاتاناد و            

بالطبع امید و آرزوهاای زیاادی را          

 زنده کرده بود.

 

آیا بعد از اتمام طرح، سرمتایته        

گذارانی برای اجرای طرح ابتراز      

 تمایل کردند؟

بعد از اتمام طراحی و آمااده شادن          

نقشه ها، سه بعدی ها، انیمیشان و         

ماکت مجموعه، سارماایاه گاذاران         

زیادی به دانشگاه مراجعه کردناد و        

علاقمند بودند که بار روی طارح           

سرمایه گذاری کنند و حاتای باه           

پیشنهاد مهندس ملانوری فرماانادار      

سابق، در مرکز همایشهای برج میلاد     

برگزار شد این طارح   ۹٤که شهریور   

توسط من و پروفسور بزرگای ارائاه         

گردید و مورد استقبال مادعاویان،         

کارشناسان، و سرمایه گذاران قارار       

گرفت و طرح برای آنها جاذابایات          

زیادی داشت و خیلی اصرار داشتناد       

که طرح اجرایی شود تاا اقاتاصااد           

رفسنجان از بن بست تک محصولای       

خارج شود اما سرمایه گذاران زماان       

می خواستند تا پاروژه را ارزیاابای          

کنند که کار مرمت  توسط شرکتای        

شروع شد و فرصتی برای سارماایاه         

 گذاری بعضی از افراد به وجود نیامد.

 

به عنوان یک کارشناس معماری      

چه تغیرات عمده البته نه جزئی      

در خانه دیده اید که اصالت خانه       

 را زیر سؤال برده است؟ 

رنگ و بوی خانه، زرق و برق هاایای         

که در خانه است حاالاتای بسایاار            

تجملاتی، بازاری به خانه داده است و 
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رنگ و بوی خانه، زرق و برق 

هایی که در خانه است ... با 

اصالت خانه و معماری دوران 

قاجار در تضاد است و با 

تحقیقات و طرح هایی که 

انجام دادیم همخوانی ندارد و 

آیتم هایی که ما طراحی 

کردیم هیچکدام در خانه حاج 

 آقا علی اجرا نشده است

گفتگوی ویژه شایوَرد با مدیر 
سابق گروه رشته معماری و 
عضو هیات علمی دانشگاه 
 آزاد  اسالمی رفسنجان : 

 حاج
 آقاعلی 

 به 
خانه اش 

 باز 
 نمی گردد

 فاطمه مالیی



 

 

با اصالت خانه و ماعامااری دوران           

قاجار در تضاد است و با تحقیقات و         

طرح هایی که انجام دادیم همخوانی      

ندارد و آیتم هایی که ماا طاراحای           

کردیم هیچکدام در خانه حااج آقاا         

علی اجارا نشاده اسات، مارالاا               

لوسترهایی آویزان شده که هام از         

لحاظ تعدد، رنگ و شکل مانااساب         

نیستند و یا رنگ ها، کااشای هاا،            

سنگ ها، سرامیک و.... با معامااری            

خانه همخوانی ندارند، قسمت هایای      

مانند آشپزخانه و یخچالها تخاریاب       

شده است، ضلع غربی تخریب شده،       

این ضلع بسیار آسیب پذیر بود باه         

این علت که در چند دهه گاذشاتاه          

کامیون برای ضبط پساتاه از ایان           

قسمت داخل حیاط آورده می شاده       

است، آثار باقیمانده ای که از ضالاع         

غربی مانده بود برای بازسازی کاملاا       

تخریب شده اند و شنیده ایام کاه           

دوباره از صفر با بتن، مصالح جدید و        

متقارن با ضلع شرقی ساخته شاده        

 است، متاسفانه چه بگویم؟؟

بیشترین دستکاری ها را در خااناه         

راضیه خانم می بینیم الاباتاه ایان           

قسمت بر اثر بی توجهی و فرسایاش     

آسیب دیده بود. مرمت باید در ایان         

قسمت با حساسیت، دقت بیشتار و        

به آرامی انجام می گرفت اما خااناه      

راضیه خانم خشن، ضربه ای و ضرب       

العجلی ساخته شده است، فرهنگ و      

هویت ما بیشتر از مسائل اقتاصاادی        

ارزش دارد، اما اکنون بُعد اقتصاادی        

پررنگتر از هویت و معمااری خااناه          

دیده می شود، ما مسائل اقتصادی را       

در طراحی مجموعه حاج آقا علی در       

نظر گرفته باودیام کاه ساودآوری          

داشته باشد، صرفا مسئله اقتاصاادی       

نبود. مسائل فرهنگی، میرا ، هویت      

و معماری در نظر گرفته شده بود و         

یک مجموعه کاامال باود کاه از             

متخصصین و اساتید مارمات بارای        

طراحی و ساخت ماکت و اجرای آن       

در مجموعه حاج آقا عالای دعاوت          

 شده بود.

 

مثل اینکه قبل از ورود شرکتی ،       

گروه دیگری کار مرمت را شروع      

کرده بود، چطور شد کته کتار          

 متوقف شد؟

شرکت بزرگی مرمت را شروع کارده       

بود و آن مرمت بسیار اصولی باود و     

به آرامی انجام می گرفت، مرل اینکه  

مشکل مالی به وجود آمد، البته مان        

در زمینه مالی و روند اداری اطلاعات      

کافی ندارم، البته مشکلاات ماالای         

آنقدر  نبود که یک شرکات دیاگار           

 وارد طرح شود.

 

ماکت در گوشه ای از یکی آتلیه       

های دانشکده معماری افتاده و      

خاک می خورد چرا لااقل ماکتت       

قاب نمی شتود ، ختانته را             

نتوانستیم نجات دهیم حتداقتل      

ماکتی که ساعت ها و میلیون ها       

تومان برای ساخت و طراحی آن      

هزینه شده، چرا نجات پیدا نمی      

کند و در این گوشه بدون محافظ    

 رها شده است؟

دیگر انگیزه ای بارای قااب وجاود           

نداشت البته بعد از پیگیاری هاای          

بنده و قول دکتر محامادی ناائاب           

رئیس واحد، ساخت قاب ماحاافاظ         

 ماکت در حال انجام است.

  

به نظر شما خانه حاج آقا عتلتی         

 ثبت جهانی می شود؟؟

)خنده تلخی می کند( به هارحاال           

برای ثبت یک اثر تاریخی بعضای از        

مؤلفه ها را در نظر می گایارناد و             

چندین مرتبه از بنا بازدید می کنند،      

با این وضعیت فکر نکنم. انشالله باا          

پیگیری های میرا  فرهنگی مشکل     

 حل شود.

آیا پروفسور بزرگی بعد از اتمتام   

طرح و در دو سال اختیتر بته           

 رفسنجان سفر کرده است؟

نه اما دورادور در جاریاان اجارای           

 مرمت است.

در اینجا لازم می دانم از تلااشاهاای          

مستمر و پیگیاریاهاای دلساوزاناه          

ریاست سابق دانشگاه دکتر صفریان،     

معاونین اداری و مالی و پژوهشی و        

کادر دانشگاه تشکر کنم که به علاقه       

و تلاشهای دانشجویان بها دادند و در    

اجرای پروژه ای که هیچ منفاعاتای         

برای دانشگاه نداشت تمامی تالااش       

خود را بکار گرفتناد و از اساتااد             

برجسته پروفسور بزرگی هم تشاکار       

می کنم که انگیزه خالاق آتالایاه             

معماری فعال را در رفسنجان تقویت      

کرد،  دانشجویان هم در خلاق بای          

سابقه ترین آتلیه طراحی معامااری       

فعال در ایران و با تیم کاری قوی که  

به عقیده همه صاحبنظران آماوزش      

معماری این آتلیه معماری از موفاق       

ترین آتلیه ها با تیم کااری بسایاار           

قوی در دهه های اخیر بوده ناقاش          

خود را به زیبایی ایفا کاردناد کاه            

انگیزه اصلی همه تلاشهای ماا ایان         

دانشجاویاان هساتاناد از هاماه              

دانشجویان هم تشکر می کنم، امیاد       

که این روند ادامه پایادا کاناد و              

آموزش به معنای واقعی در ایاران         

 ارتقا یابد.
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 به گزارش شایورد:
 

فیلمسازان رفسنجان در جشنواره 

 منطقه ای اروند 
به نقل از انجمن سینمای جوان              

اثر راه یافته به        ۶٤رفسنجان،درمیان  
بخش پایانی جشنواره منطقه ای            
سینمای جوان کشور تحت عنوان           

فیلم از    ۶جشنواره منطقه ای اروند        
هنرمندان رفسنجان قراردارد. عباس        
بلوچی رییس انجمن سینمای جوان با        

” نون وپنیر “ذکر این مطلب اشاره کرد:       
از ” عروسک ها نفس می کشند            ”و

از امید   ”  چله نشین  ” ایمان سلطانی،  

از محمد خلیلی ،      ” رخت  ”میرزایی ، 
از محمد بخشی و         ”  آریو والیبال  “ 
اثر راه یافته به      ۶از امین قوامی    ” ایوب“

بخش نهایی این جشنواره است.به گفته       
بلوچی هیئت انتخاب بخش فیلم پنجاه       
وهشتمین جشنواره منطق ای سینمای      

اثر در بخش های          ۶٤” اروند” جوان
داستانی،مستند، پویا نمایی وفیلم          
تجربی را شایسته رقابت دراین جشنواره      
دانستند.آیین پایانی جشنواره اروند         
در  سوم تا ششم دی ماه سال جاری          

استان خوزستان، شهر آبادان و با حضور       
های خراسان رضوی، خراسان          استان

جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و             
بلوچستان، هرمزگان، فارس، کهگیلویه     

برگزار  و بویراحمد، بوشهر و خوزستان      
 خواهدشد.  

 

 افتتاح چهارمین 

 آموزشگاه موسیقی رفسنجان
به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ          
وارشاد اسلامی رفسنجان: چهارمین         
آموزشگاه آزاد موسیقی رفسنجان در        
زمینه آموزش انواع سازهای ایرانی           
وکلاسیک افتتاح گردید.درمراسم افتتاح    

که با حضور رییس     “ سارنج”آموزشگاه  
اداره فرهنگ وارشاد اسلامی رفسنجان       
انجام شد ،جمعی از پیشکسوتان            
موسیقی ،مدیران آموزشگاه های دیگر       
وتعدادی از علاقه مندان نیز حضور           
داشتند.استاد حمید رضا عبادالهی از        
پیشکسوتان موسیقی رفسنجان           
مدیریت این آموزشگاه را برعهده دارد        
وسال هاست که در زمینه ساز تخصصی       
سنتور فعالیت می نماید.عبادالهی در        
آیین افتتاح این آموزشگاه اعلام کرد که       
سارنج نام دیگر ساز کمانچه بوده وبه          
همین دلیل برای این آموزشگاه انتخاب       
شده است. وی همچنین وعده داد که         
در آموزش علاقه مندان از اساتید مطرح       
شهرستان واستان استفاده خواهدنمود.     
آموزش تار،سه تار، سنتور، پیانو،            

و... جزء برنامه های        موسیقی کودک 
 این آموزشگاه اعلام گردید.

اولین تیم حمایت روانی کودکان شهرستان      
رفسنجان به همت اداره فرهنگ وارشاد          
اسلامی وجمعی از هنرمندان این شهرستان      
از جمله اعضای گروه هنری شهرزاد به           
منطقه زلزله زده کرمانشاه اعزام گردید.این       
تیم حمایتی با همکاری جمعیت هلال          
احمر استان،روابط عمومی مس منطقه         
کرمان وسرچشمه، ومشارکت اتاق اصناف       
رفسنجان برنامه های فرهنگی وهنری ویژه      

کودکان ونوجوانان را در روستای ثلا                
بابا جانی شهرستان سر پل ذهاب اجرا            
خواهد نمود.تئاتر عروسکی،نمایش           
فیلم،نمایش خلاق،نقاشی،کاردستی،بازی     

های کودکانه به همراه اهدای بسته های          
حمایتی تهیه شده از کمک های نقدی           
مردم نوع دوست رفسنجان ازجمله برنامه        
های این تیم خواهد بود.این برنامه ها رده          
های سنی ،مهدکودک،پیش دبستانی         

آذر ماه  7۹ وابتدایی را شامل می شود از در       
با بدرقه مسئولان عازم کرمانشاه                
شد.ماموریت اولین تیم فرهنگی وهنری        

تا ششم دیماه تعیین شده            رفسنجان
است.وپس از آن برنامه های فرهنگی            
وهنری اصحاب فرهنگ وهنر رفسنجان تا       

با حضور هنرمندان همه      ۹2 پایان تابستان   
 رشته های هنری ادامه خواهد داشت.

 اعزام تیم حمایت روانی کودکان به کرمانشاه
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 اخبار فرهنگی

 5761/69 تاریخ     الف  -م 3672 شماره 

  آگهی فقدان سندمالکیت
آقای حسین حاجی پورنوق با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر            

رفسنجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ خانهه   92 اسناد رسمی   

صفهههه   27592 کرمان که ذیل ثبت  5 اصلی واقع در رفسنجان بخش 3/52 فرعی  3322 پلاک  

املاک بنام حسین حاجی پور نوق  صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا بهه     363 دفتر  322 

آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم یهک نهوبهت       /13 دستورتبصره یک اصلاحی ماده  

درروزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مهی                  

تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غهیهر              

اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صهادر                 

 خواهد شد .

 6961/69 تاریخ انتشار: چهارشنبه 

 محمدآرمان پور 
 رئیس ثبت اسناد و املا  رفسنجان      

 5761/62 تاریخ     الف  -م 3673 شماره 

  آگهی فقدان سندمالکیت
خانم فاطمه عابدی داورانی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتهر      

رفسنجان مدعی است که سند مالکیت شهشهدانهگ            337 اسناد رسمی   

کرمان که ذیل ثهبهت    5 اصلی واقع در رفسنجان بخش 1216 فرعی  1252 اعیان یکبابخانه پلاک    

املاک بنام فاطمه عابدی داورانی صادر و به علت جابجایی مفقهود   372 دفتر    156 صفهه  27123 

آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عهمهوم    /13 گردیده لذا به دستورتبصره یک اصلاحی ماده  

یک نوبت درروزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نهزد خهود         

می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسهلهیهم                      

دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بهنهام                   

 مالک صادر خواهد شد .

 6961/69 تاریخ انتشار: چهارشنبه 

 محمدآرمان پور 
 رئیس ثبت اسناد و املا  رفسنجان      

 فرم اشتراک نشریه شایورد
 نام و نام خانوادگی:

 نام موسسه/شرکت/دفتر/سازمان:

         یک ساله         نوع اشتراک درخواستی:شش ماهه

 .............................کد پستی:..................................................نشانی دقیق ارسال نشریه:......................................................................................................

 ............................................................ه:.پست الکترونیک:................................................ تلفن :....................................................همرا

به نام هادی بحرانی واریز نمایید و  رسید را به هتمتراه      4019663491334816مشترک گرامی، لطفا پس از تکمیل فرم، وجه اشتراک مورد نظر را به شماره کارت    

 فرم تکمیل شده به نشانی رفسنجان، میدان شهدا ساختمان نامدار ارسال نمایید. 

 نوع اشتراک:     درون استان          برون استان

      031111           001111شش ماهه         

 611111           301111یک ساله           

 دعوت به همکاری
دفتر هفته نامه شایورد جهت تکمیل کادر تبلیغات و پذیرش             

 آگهی نشریه  دعوت به همکاری می نماید.
88600888090 

 مفقودی کارت دانشجویی
کارت دانشجویی سبحان محمدی تهرودی دانشجوی رشته معدن             
دانشگاه و ی عصر )عج( رفسنجان مفقود گردیده و از درجه اعتبار              

 ساقط می باشد

اولین روز حضور هنرمندان وتیم             
حمایت روانی فرهنگ وهنر رفسنجان        
در کرمانشاه با برنامه های متعددی           
همراه بود.در روز اول هنرمندان که در         
مدرسه دانش روستای خاتونه شهرستان     
سر پل ذهاب حضور پیدا کردند، برنامه        

ایستگاه نقاشی، گریم       هایی از جمله    
کودک، کاردستی، نمایش ، برنامه های       
شاد اجرا وبه همه دانش آموزان این           

مدرسه جوایز وهدایایی اهدا گردید.این      
برنامه که مورد استقبال کودکان قرار         
گرفت در روستاهای متعدد منطقه زلزله      
زده کرمانشاه ارجا خواهد شد.گروه          
فرهنگی وهنری حمایت روانی کودکان      
رفسنجان با حمایت مس منطقه کرمان       
وهلال احمردرمرحله اول حضور تا شش      

 دیماه در کرمانشاه خواهند بود.

 روستای خاتونه میزبان اولین حضور هنرمندان رفسنجان در کرمانشاه



 

 

در سال جدید میلادی یکی از اهادافای        

که بسیاری از افراد برای خود تعیین می        

کنند کاهش وزن و لاغر شدن و از آن           

 مهم تر لاغر ماندن است.

داشاتان وزن     preventionبه نقل از   

اضافه در ارتباط با ابتلا به بسایااری از            

بیماریها نظیر بیماریهای قلب و عاروق،        

، 7فشار خون، سکاتاه، دیاابات ناوع              

کلسترول بالا، سرطان، مشکلات مرباوط      

به خواب، سنگ کیسه صفارا و غایاره            

است. هر چه از میزان چاقی فرد کاستاه        

 شود احتمال ابتلا به این بیماریها

 .دوچرخه سواری به جای رانندگی:  0

دوچرخه سواری کردن توان کاهش وزن      

کند، تاماام بادن را           تان را بیشتر می    

ساوزاناد.         نیرومند کرده و چربی مای      

تاواناد سارعات             دوچرخه سواری می  

متابولیسم را افزایش داده و تاحارک و          

پذیری را بهتر کند. حتی اگر باا           انعطاف  

سرعت تفریحی هم رکاب بزنایاد، مای          

کالری بسوزانایاد.    7٠٨کم  توانید دست     

به گفته کارشناسان ، رکاب زدن چربای        

سوزی را حتی هنگام خواب هم بیشاتار      

 کند!  می

 . صرف غذا در خانه:3

، قریاب  7٨۲۳با توجه به مطالعات سال   

دلار، صرف غذا خوردن تقریاباا         ۹۳۶به  

هر آمریکایی در بیرون از خااناه و در             

طول سال می شود. این در حالی اسات          

که در بسیاری از کشورهاای اروپاایای،          

مردم برای جلوگیری از افازایاش وزن،         

غذاهای خانگی را جایگزین رفاتان باه          

رستوران ها کرده اند. به عناوان ماراال          

درصاد از       ١جالب است بدانید که تنها   

بودجه سالانه هر لهستانی، صارف غاذا        

 خوردن در بیرون از خانه می شود.

 . نوشیدن چای سبز:6

انجمن متخصصان تغذیه بالینی آمریکاا       

به این نکته اذعان کرده که مصرف چای        

سبز به صورت منظم با کااهاش نارخ            

چاقی و اضافه وزن رابطه مستقیم دارد.        

کاتچین یک نوع فلاونوئید ماوجاود در         

چای سبز است که به احساس سایاری          

طولانی مدت کمک میکند و منجار باه          

کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان هاای        

 خاص نیز می شود.

 . مصرف کامل صبحانه: 9

متخصصان تغذیه آمریکایی اعتراف مای      

کنند که اگر مصرف صبحانه کاامال در       

آمریکای شمالی رواج می داشات، نارخ         

ابتلا به چاقی در این کشور اینقدر باالاا           

نبود. حذف صبحانه باعب پارخاوری و        

مصرف غذاهای با کالری بالاا در طاول        

 روز می شود.

 . اضافه کردن ادویه به غذاها: 0

به گفته محققان آمریکایی فلفل حااوی        

ماده ای به نام کپسایسیان اسات کاه            

باعب افزایش سوخت و سااز بادن و             

کاهش وزن می شود. کپساایسایان باا            

افزایش دمای بدن، کالری بیشاتاری را         

 نیز می سوزاند.

 . مصرف منظم زردچوبه:  4

زردچوبه ادویه ای تناد و از خااناواده             

زنجبیل است که مصرف آن در مایاان          

ساکنان مالزی به عنوان یک چربی ساوز      

قدرتمند، بسیار رواج دارد. ادویه حااوی        

ماده مبارز چربی به نام کورکومین است       

و از به از بین بردن چربی های جادیاد            

در بافت ها کمک می کند. ماطاالاعاات            

محققان دانشگاه تافتس در ماساچوسات      

نشان داد اضافه کردن کورکومایان باه          

رژیم غذایی پرچرب در موش ها هماراه         

با از دست دادن وزن قابل توجاه باوده           

 است.

 . مصرف برنج قهوه ای و لوبیا: 3

 ۲٤تحقیقات نشان دهاناده کااهاش           

درصدی نرخ چاقی در کشور برزیل بوده       

است و آنهم به دلیل رژیم غذایی سرشار        

از برنج قهوه ای و لوبیا. این غذاها حاوی          

فیبر بسیار بالا و چربی کم هساتاناد و            

 خواص درمانی فراوانی دارند./
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 پیشنهاد سالم برای رسیدن به اهداف تناسب اندام  ۷
 در سال جدید میلادی

 

 کمبود اعتماد به نفس
کودکانی که کمبود اعتامااد باه نافاس             
دارند,شیوه های رفتاری خاص و مشترکای       

 از خود بروز می دهند:
این کودکان در بحب های گروهی کمتار        -

 شرکت می کنند .
هنگامی که برای سرگرمی کاری به آناهاا         -

پیشنهاد می شود,بیشتر وقت ها ,بلافاصلاه         
حتی قبال از    “  من نمی توانم.   ” می گویند:    

 آن که کاری از آنها بخواهند.
در طول بازی گروهی,این کاودکاان باه           -

ندرت خواسته شخصی خود را بیاان مای          
کنند و رغبتی به استفاده از اسباب بازی ها        

 ندارند.
این کودکان در شرایطی که در تاعاارض          -

قرارمی گیرند,بیشتر وقت ها فوری کاوتااه         
 می آیند و مظلوم واقع می شوند.

به ندرت اتفاق می افتد کاودکاانای کاه            -
کمبود اعتماد به نفس دارند,خلاقیت نشاان     
دهند.آنها هرگز افکار خود را عملی نامای           

 کنند.
به طور کلی خیالای آرام رفاتاار مای               -

کنند,گوشه گیر هستند و خیلای کام از            
 خودشان به دیگران خبری می دهند.

این نوع فهرست تنها نشانه هایی از این نوع         
کودکان است و مسلما نباید آن را به عنوان         
فهرستی جامع و حتی دسته بندی شده در 

 نظر گرفت.
 

 تظاهر به داشتن اعتماد به نفس
طبیعی است وقتی کودکی در گروه,دلقک        
بازی از خود در می آورد تا توجه دیگران را          
به خود جلب کند,رفتار او نشانه هاایای از            
کمبود اعتماد به نفس در خود دارد رفاتاار          
هااای غاایاارعااادی بساایاااری در ایاان          
زمینه ,بیشتر وقت ها به این معنای اسات      
که کودک اعتماد کمی به تواناایای هاای           

البته تشخیص کمبود اعتماد به –خود دارد   
نفس در رفتارهای دلقکی سخت تر است تا    

ماربای فاقاط       -در رفتار کودکان خجالتی!    
هنگامی می تواند به کودک کمک کند که        
معنی رفتارش را درسات درک کارده            
باشد.در این مواقع گفت و گو و مشورت باا           

 پدر و مادربسیار سودمند است.
 

چگونه یک کودک اعتماد به نتفتس         
 بیشتری به دست می آورد؟

عشق به کودک,حمایت روحی و روانای و          
پذیرش او,بهترین منبع رشد اعتامااد باه           
نفس رنج می برند,جرات داده می شاود و           
برای کاری که انجام می دهند,مورد تشویق    

 قرار گیرند.
اگر کودکی شروع به نشان دادن رفتارهایی       
از ابتکار شخصی و استقلال می کند,باه او           
کمک کنیدکه تجربه های موفقیت آمایاز       
کسب کند,او به این وسیله استعدادهایاش        
را شکوفا می سازد.ویژگی های خوب هار          
کودکی را کشف کنید.و اجازه دهید در آن         
زمینه ها تایید و پذیرش دیگران راتجارباه         
کند.از این راه کودک از مربی و کاودکاان            
دیگر احساس خویشاوندی پیدا می کند و        
خیلی زود در شرایطی قرار می گیارد کاه       
می تواند بیشتر اعتماد به نفس خود رارشد        

 بدهد.

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 فاطمه اخالقی یزدی نژاد

 دکتر نادعلی مهدی پور     

 کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

   5761/6/2 تاریخ        آگهی نوبت دوم      الف-م /76 شماره 

شش دانگ یک باب منزل مسکونی واقع در رفسنجان بلهوار امهام      57/922 دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری رفسنجان در نظر دارد در پرونده اجرای کلاسه                  

مترمربهع ومسهاحهت زیهربهنهای اعهیهانهی ههمهکهف                     2/9662 ضلع جنوبی کوچه به مشخصات عرصه ملک 13 علی خیابان شهید خراسانی خیابان  شهید جعفری کوچه شماره         

بهوض  د)قه  متر مربع برروی ملک یک انشعاب آب یکدوم اینچ مسکونی،یک امتیاز برق تکفاز خانگی ،یک انشعاب گاز خانگی و یک خط تلفن ثابت معرفی گردی         121679 مسکونی

ی دارای کف سرامیک بدنه قرنیز وگچ ورنگ  وبهعه هی    یانرویت نگردید(ملک مذکور دارای کاربری مسکونی بوده وساختمان اعیانی دارای اسکلت مصالح بنایی وسقفهای تیرچه و بلوک میباشد ساختمان اع     

می باشد نمای شمالی ساختمان اجر سفهال نهمهای      شی نقاط کاغذ دیواری سقف گچ ابزار گچی و رنگ آشپزخانه دارای کف سرامیک بدنه کاشی دارای کابینت ام دی اف سرویس ها کف سرامیک و بدنه کا              

 1/69 رصه ملک در مهل بدین شرح است شمالا به طهول      ه عجنوبی ساختمان و نما داخلی حصار ها اندود سیمان درب و پنجره نما فلزی با حفاظ ثابت و کف حیاط موزائیک می باشد حدود اندازه گیری شد        

متر به ملک مجاور بر اساس مدارک موجود در پرونده ملک دارای سند تک برگ به شمهاره   /3561 متر به ملک مجاورغربا به طول  1/69 متر به ملک مجاور جنوبا به طول  35612 متر به کوچه شرقا به طول  

بنام حسین اکبری موسی آبادی می باشد ،ارزش فعلی ششدانگ ملک مذکهور   227 دفتر  925 صفهه  715/2 اصلی با شماره ثبت  1519 فرعی از  196 فرعی از 11/1 شماره ملک  /5 ب6 /23933 سریال  

ریال معادل دویست و شصت و سه میلیون تومان برآورد گردیده است از طریق مزایده بفروش برساند لذا طالبین خریدمی تواننهد ضهمهن       ///6///3672/6 به مشخصات فوق طبق نظریه کارشناس مبلغ        

درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس )به حسهاب سهپهرده        /1 صبح به دفتر اجرای احکام مدنی شورا ارسال نمایند و بایستی  /1 ساعت  5761/632 ملاحظه و بازدید از آن پیشنهاد خود رادر تاریخ یکشنبه  

د (واریز وضمیمه پیشنهاد خود به این اجرا تهویل نمایند ومابقی قیمت را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند پیشنهها  2//3161352231 دادگستری نزد بانک ملی ایران به شماره ) 

درصد قیمت پهیهشهنهههادی         /1 در دفتر اجرای احکام تشکیل می شود حاضر شوند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشروط وفاقد  125761/632 دهنده بایستی شخصا در جلسه مزایده که در تاریخ  

 ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد .

  حسن شاهی  –دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری رفسنجان 

 5761/69 تاریخ                   آگهی فقدان سندمالکیت       الف  -م 3672 شماره 

اصهلهی   1215 فرعی  2233 رفسنجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پلاک  112 آقای منصور سالاری نژاد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی    

املاک بنام منصور سالاری نژاد  صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستورتهبهصهره یهک        227 دفتر  392 صفهه 712/7 کرمان که ذیل ثبت      5 واقع در رفسنجان بخش     

باشد می تهوانهد   ی آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم یک نوبت درروزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود م         /13 اصلاحی ماده   

 سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد . اهیظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخو

 محمدآرمان پور              6961/69 تاریخ انتشار: چهارشنبه 
 رئیس ثبت اسناد و املا  رفسنجان      
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  67سال دوم  شماره 

 عکس و مکث          
 

 “گودال باغچه”یا “ باغچال”
 

گودال باغچه در معماری سنتی ایرانی، در وسط حیاط 
است و یک حبقه در داخال          شده    مرکزی ساخته می  

های ایان فضاا در           است. نمونه    رفته    زمین فرو می  
های)  در خانه حاج آقا علی رفساناجاان وجاود          اقلیم

داشته که گودال باغچه هم اکنون به شکل سااباق            
وحود ندارد( خشک کویری از جمله در کاشان، نائین 

شود. گودال باغچه علاوه بر تاممایان             و یزد دیده می   
های استفااده شاده در باناا،              خا  مورد نیاز خشت   

امکان دسترسی باه آ  قاناات را هام فاراهام                    
است.این مسئله، در شهرهایی مثل نائایان           کرده  می

اناد     که یک شبکه پیچیده قنات داخل شهر داشتاه        
است. بنابر این معمو اا  در گاودال             بسیار مهم بوده  

بینیم که حوض مایاانای را پار               باغچه آ  روانی می   

هاای دیاگار         کارده و سار ریاز آن باه خااناه                     می
است. در حاشیه این حیاط اغل  رواق و گاه         رفته  می

شده و کاشت  چند اتاق به شکلی نیمه باز ساخته می  
هاا     درخت انار،پسته و انجیر در این گودال بااغاچاه         

تار     است. با توجه به کوچکتر و پاایایان          مرسوم بوده 
ها و استفاده از رحاوبات و خاناکای                بودن این حیاط  

زمین، علاوه بر رحوبت گیاهان و خنکی آ ، در واقع         
فضایی به مرات  اقالایامای تار از حایااط شاکال                      

است. گودال باغچه خانه پیرنیا در نائین و    گرفته  می
های خوبی از ایان         مسجد آقابزرگ در کاشان نمونه    

ها باه شایاوه       فضاها هستند. معماری خانه حباحبایی  
گودال باغچه متقارن و درون گرا اسات، در کاویار              

ساختند تا بنا عایق حرارت و صادا          ها را گود می     خانه
بوده و دسترسی به آ  قنات هم راحات تار و در                

 مقابل ز ز ه مقاوت تر باشد.

 حرف و مکث

 آغاز جانمایی و نص  سطل های زبا ه در سطح شهر رفسنجان

یادمان بزرگداشت استاد      “آینه دار دوران   ”ویژه برنامه    
باستانی پاریزی توسط مس منطقه کرمان و دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران در این دانشکده که خانه علمی استاد بوده            
است برگزار  شد. در این مراسم شخصیتهای کشوری،              
هنرمندان، اساتید دانشگاه و دوستداران استاد باستانی            
پاریزی حضور داشتند و هدف این برنامه به بهانه نکوداشت           
استاد باستانی پاریزی کاری در حوزه تصویرگری آثار استاد         

 بود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: استاد              
باستانی پاریزی در عین حال که یاد و نام زادگاه خود را               
جاودانه کرد، تاریخ اجتماعی ایران بیش از همه وامدار آثار           

 ایشان است.
آیینه دار  “دی ماه در ویژه برنامه        ٤ احمد مرادعلیزاده عصر     

گرامیداشت استاد باستانی پاریزی در دانشگاه تهران  ”دوران
با قرائت بخشی از کتاب حماسه کویر زنده یاد استاد باستانی 
پاریزی، اظهار کرد: بخش عمده ای از ذخایر مس در دل              
سرزمین های کویری است و از این جهت تاریخ مس با               

 تاریخ کویر هبستگی دیرینه دارد.
وی افزود: روستای پاریز زادگاه استاد پرآوازه تاریخ نگاران           
ایران همسایه یکی از پرآوازه ترین معادن ایران و جهان یعنی 
مس سرچشمه است، پاریز و سرچشمه در گوهر وجودی           
خود با آب این گوهر گرانبهای سرزمینهای کویری پیوند            

 ناگسستنی دارند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: آنها که 
این صنعت یگانه و بزر )مس( را در دل یکی از کویری              
ترین مناطق ایران بنا کردند کاری کمتر از حماسه انجام             

 ندادند و آنها هم عضوی از آیینه داران دورانند.
وی با گرامیداشت یاد مرحوم سید رضا نیازمند، یادآور شد:           

چهل سال پیش که استاد باستانی پاریزی در حال آماده             
کردن کتاب حماسه کویر بود مسئله آب برای او یکی از              
مسائل مهم ایران به شمار می رفت. آنقدر که این تاریخ               
نویس در آن دوران به اهمیت آب تکیه داشت متخصصین و 

 جغرافی دانان ما هنوز درگیر این مسئله مهم نبودند.
مرادعلیزاده بیان کرد: استاد باستانی پاریزی معادن و منابع          
مس و نفت را موهبتی یزدانی خوانده است که نصیب ایران           
شده و معتقد بود روزی این منابع تمام خواهد شد و باید آب 

 باریکه هزار ساله را دریابیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خاطرنشان کرد:          
استاد باستانی پاریزی معتقد بود که درآمدهای نفت و مس          
باید صرف کارهای بزر  در حوزه حفظ و تامین آب شود            
چرا که اهمیت آب برای مس همچون اهمیت آب برای              
 درخت و اهمیت درخت برای ما کم از اهمیت آب نیست.

مرادعلیزاده با بیان اینکه ما نصیحت زنده یاد باستانی پاریزی 
را چه در حوزه آب و چه در انجام مسئولیت های اجتماعی            
جدی گرفتیم، تصریح کرد: اینجا جمع شده ایم تا از                
هوشمندی و آینده نگری استاد یاد کنیم، استاد باستانی            
پاریزی در عین حال که یاد و نام زادگاه خود را جاودانه کرد، 
 تاریخ اجتماعی ایران بیش از همه وامدار آثار ایشان است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران  تصریح کرد: وجه          
ورود ما به این موضوع نه تنها بر رعایت حق همسایگی بلکه        
از بعد مسئولیت اجتماعی است و یکی از عرصه های حفظ            
حدود شهروندی است و استاد یکی از افرادی است که آیینه 

 تمام نمای حوزه کاری ما و تاریخ و آیندگان است.
مرادعلیزاده در پایان خاطر نشان کرد: ما به عنوان آیینه             
داران مانند علم داران در شناساندن و زنده نگاه داشتن این           

 شعارها مسئولیت داریم.

 چله نشینی هنرمندان در شب یلدای رفسنجان
نگ وارشاد اسلامی رفسنجان مراسم شب فرهبه گزارش شایورد به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی رفسنجان:به همت مجتمع فرهنگی وهنری افصح هجری وبا همکاری اداره 

ار،رئیس اداره فرهنگ وارشاد     خشدیلدای هنرمندان با حضور مسئولان واقشارمختلف هنرمندان دراین مجتمع برگزارشد.دراین مراسم هنری شهردار وتعدادی از اعضای شورای شهر،ب                         
حافظ خوانی واجرای موسیقی سنتی       یش،اسلامی،مسئولین انجمن های هنری وپیشکسوتان هنرمند وهمچنین بازنشسته های اداره فرهنگ وارشاد اسلامی حضور داشتند.شاهنامه خوانی، نما                

ین محفل تشکر نمود.وی همچنین با اعلام به حضار وتبریک شب یلدا از برگزار کنندگان ا  از جمله برنامه های شب یلدای هنرمندان بود.محمد آبادی درآغاز این مراسم ضمن خوش آمدگویی
ه کرمانشاه هستند از همه هنرمندان دعوت       زد  این نکته که اولین گروه حمایت روانی هنرمندان رفسنجان جهت برگزاری برنامه های فرهنگی وهنری ویژه کودکان نوجوانان عازم مناطق زلزله    

 سم به پایان رسید.جمعی از حاضران در کنار سفره سنتی این مرا  کرد که برای مراحل بعدی این حضور اعلام آمادگی نمایند. جشن یلدای هنرمندان با عکس یادگاری

 در شــــهر     

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

 تاریخ اجتماعی ایران وامدار آثار باستانی پاریزی


