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گفتگوی شایورد با یکی از دامداران و گله 
 داران رفسنجانی ؛

دامداران و گله داران عشایری 
 ناراضی اند
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در نشست مجمع نمایندگان استان 
 چهارمحال و بختیاری مطرح شد:

میلیون متر مکعب آب برای  ۵۷۱
 دشت رفسنجان
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سکوت معنادار مسئولین 
 رفسنجان
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مس سرچشمه، تهدید یا 
 فرصت؟؟

 9صفحه 

  یادداشت مدیرمسئول   

 مجتمع مس رفسنجان                      
خبر انحلال منطقه مس کرمان و احیا و تفکیک         
دو مجتمع مس سرچشمه ی رفسنجان و           
مجتمع مس شهر بابک این روزها با انتصاب           
حسین احمدی به عنوان مدیر مجتمع مس          
سرچشمه ی رفسنجان و جلیل حسانی به           
عنوان مدیر مجتمع مس شهربابک، وارد فاز          
عملی خود شد و بیم و امیدهای حاصل از این           
تغییرات ، بیش از پیش بر سر زبان ها رانده و             
گمانه زنی در خصوص نقش مطالبات بومی از          
این دو مجتمع را رنگ و بویی تازه بخشیده             

 است
.در اینکه مجتمع مس از سرمایه های ملی است       
و تمامیت خواهی آن امری غیر منطقی و دور از          
منافع ملی خواهد بود شکی نیست، اما در سهم         
خواهی و مطالبه گری بومیان منطقه و اهالی           

ازایجاد فرصت های     «شهرستان رفسنجان     
شغلی ،  سرمایه گذاری های زیربنایی در امر            
صنایع خرد ، مکانیزه کردن کشاورزی، ایجاد          
مجتمع های فرهنگی و هنری ، حمایت از            
آسیب های ناشی از وجود صنعت مس در            
منطقه همچون بیماریهای حاصل از آلایندگی        
ها و لزوم حمایت از شرایط مناسب پیشگیری و         
درمان آن و بسیاری مطالبات دیگر که تا به             
امروز بیان آن از جانب مردم رفسنجان و تامین          
 »آن توسط مسئولین این صنعت ناچیز بوده         

 قطعا حق مردم این شهرستان است
انتخاب مدیر بومی در مجتمع مس سرچشمه        
ی رفسنجان را میتواند نشان از پاسخ پایتخت          
نشینان صنایع مس ایران به مطالبات بومی در         
عرصه مدیریت دانست که در صورت تحقق این        
امر در دیگر سطوح مدیریتی و بخصوص             
معاونت ها میتوان در شناخت و بهره مندی از           
ظرفیت های بومی و متخصص محلی زمینه          
ایجاد اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی و با هدف         
مقاوم سازی اقتصاد محلی و منطقه ای را فراهم         

 نمود. .  به امید آن روز....

 در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان مطرح شد:

 شغل پایدار  ۵10111ایجاد 

 سکان مس سرچشمه  
 در دستان  

 “  حسین احمدی”
 قرار گرفت

2صفحه   
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 مدیر کل روابط عمومی 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 در دانشگاه ولی عصر )عج(رفسنجان:

میزان اعتماد مردم 
به نهادهای رسمی  
به کمترین حد خود 

 رسیده است
دکتر عبداللهی در گردهمایی مدیران روابط عمومی            
دانشگاه های منطقه هشت کشور گفت: میزان اعتماد به           
نهادهای رسمی به کمترین حد خود رسیده است که             
قسمتی از جلب اعتماد را می توان با ارائه دستاوردهای             
مطلوب به دست آورد، می توان برای جلب اعتماد عموم            
دستاوردهای دانشگاهها را رسانه ای کرد، ما دستاوردهای         
گوناگونی در حوزه های مختلف داریم. زیرا اگر اطلاع              
 رسانی نشود مردم می گویند دانشگاه چه کار کرده است؟ 

پارچه های ضدامواج الکترومغناطیس که چندی پیش باا         

تلاش شرکت نانومادپارس تجاری سازی شده باود، باه            

ثبت اختراع رسید. این نوع پارچه ها علاوه بر ثبت اختاراع    

داخلی و خارج موفق به کسب چندین تاییدیه، گاواهای            

 نامه و جایزه از مراکز معتبر بین المللی شده است.

امروزه امواج الکترومغناطیس به جز جدایی ناپذیر زندگای     

انسان مدرن تبدیل شده اند؛ تلفن های همراه، اینتارنات           

های بی سیم، تلفن های بی سیم و بسیاری از تجهیازات            

مورد استفاده از امواج الکترومغناطیاس بارای اناتاقاال             

اطلاعات استفاده می کنند. مطالعات متعددی در ماورد            

رابطه این امواج با مشکلات جدی سلامت انسان از جملاه           

سرطان، سقط جنین، خستگی های مزمان، اوتایاسام،            

نقص سیستم ایمنی، فراموشی، افسردگی، حالت تهوع و         

 بسیاری از اختلالات دیگر انجام شده است.  

در راستای افزایش سلامت جامعه به خصاوص ماادران            

باردار و نوزادان، آقای رضا احمدی با سمت مسئول واحاد         

در شرکت پرتو تجارت هماا و     (R&D)تحقیق و توسعه    

نانو ماد پارس پارچه های ضد امواج الکترومغناطایاس را       

تولید و تجاری سازی کرده اند. این پارچه ها در قاالاب                

محصولاتی شکم بند بارداری، سوتین ضد اماواج، گان،            

کلاه نوزاد، لباس بارداری، پشه بند توسط نانومااد پاارس            

 رسید. (US Patent)به ثبت اختراع داخلی و خارجی 

آقای رضا احمدی در رابطه روند اخذ تاییدیه ها گافات:             

روند اطمینان از صحت این محصول در داخل با اناجاام            “

 2 تست شستشو شروع شد و سپس طای گاذرانادن               

مرحله آزمون کیفی و کمی، آزمایش های مارباوب باه              

خواص آنتی باکتریال صورت گرفت؛ در مرحلاه باعادی            

آزمون جذب امواج انجام شد. در ادامه از کریدور صاادرات       

موفق به اخذ گواهی نانو مقیاس و ثبت پتانات شاد و                 

نهایتا در مرکز تحقیقات مخابرات ایران با مادل ساازی             

دقیق بدن، تست عملکردی آن به انجاام رسایاد. ایان                

محصول علاوه بر آنتی باکتریال بودن دارای ثبات باالاای            

% امواج مضار ساد       99 شست و شو و با انعکاس بیش از  

 “محکمی در برابر امواج است.

وی افزود: تفاوت شکمبند های ضد اماواج ایارانای باا                 

محصولات مشابه خارجی در این است که محصول ایرانی         

فاقد الیاف مضر نقره هستند؛ در حالی که ماکاانایاسام               

حفاظتی محصولات مشابه خارجی دارای ناقاره جاذب           

امواج الکترومغناطیس است ولی شکمبند هاای ایارانای           

امواج الکترومغناطیس را دفع و منعکس می کاناناد و              

 برتری محصول ایرانی نسبت به محصول خارجی است.

پارچه های ضدامواج الکترومغناطیس تا کنون علاوه بار           

اخذ تاییدیه از ستاد ویژه توسعه فناوری نااناو و وزارت               

بهداشت و درمان، موفق به کساب دو مادال طالاا از               

جشنواره بین المللی اختراعات، گواهی مدال از ساازماان      

مالکیت فکری و معنوی ملل متحد و گواهی کسب کاا            

 و دیپلم افتخار از دانشگاه رومانی شده است.  

لازم به ذکر است شرکت پرتو تجارت هما با نظارت ستااد            

ویژه توسعه فناوری نانو اقدام به خرید انحصاری این ناوع       

پارچه کرده است. شکم بند های بارداری ضد امواج را از        

به صورت انباوه و باه قایامات                99 بهمن ماه     1 تاریخ  

 تومان به مادران باردار عرضه می شود. 109111 

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید این  

 08811982120 محصول می توانید با شماره های 

تماس حاصل نمایید یا به پایگاه   08811982128 

مراجعه    www.partosalamat.comاینترنتی 

 نمایید.

 اختراع پارچه های ضد امواج در ایران
8صفحه   



 

 

حسین احمدی مدیر حراست مس منطقه  

طی حکمی از سوی احماد ماراد          کرمان

باه     علیزاده مدیر عامل صنایع مس ایران     

سمت مدیر مجتمع ماس سارچشاماه           

 منصوب شد.

به گزارش شایوردنیوز، پیش از آن جلیال        

حسانی نیز به سمت مدیر مجتمع ماس         

به این ترتایاب      شهربابک منصوب شده و   

مس منطقه کرمان منحل گردیده و گمانه 

زنی ها نشان از حضور مهندس حسنی در       

 جمع مدیران صنایع مس ایران دارد .

بهمن ماه مراسم تاودیاع و          ۴چهارشنبه  

معارفه احمدی مدیر ماجاتاماع ماس             

سرچشمه با حضور احمد مراد عالایازاده         

مدیر عامل صنایع ماس ایاران بارگازار            

 خواهد شد.

با انحلال مس منطقه کرمان باایاد دیاد           

معاونت های این ساازماان خاود را در             

معاونتهای همسو مجتمع مس سرچشماه      

و شهربابک خواهند یافت یا آناان نایاز            

همچون مهندس حسنی رهسپار پایتخت     

 خواهند شد.

 

  ۵11تعهد راننده 

به گزارش شایوردنیوز یکی ازرانانادگاان         

رفسنجان بنام اسامااعایال          1۱۱تاکسی  

کرمی زاده پول وطالاایای راکاه باالا                

بریکصدمیلیون بوده رادر خودروی خودش     

پیدا میکند وبعداز پایاگایاری زیااد باه              

صاحبش که یکی از هماوطاناان یازدی           

 میباشد تحویل میدهد .

این هموطن یزدی درهاناگاام عاباوراز            

رفسنجان خودرویش خراب میشود وآقای     

کرمی زاده مااشایان ایان خااناواده را               

تاتعمیرگاه وبدون گرفتن دستمزد بکسال      

میکند ،همان موقع کیف ایان خااناواده           

 درتاکسی جا میماند ..

 به این همشهری نازنین افتخار میکنیم..

 

 غرق شدن یک جوان افغانستانی

یک جوان افغاستانی در یاک اساتاخار             

پلیمری در رفسنجان غرق شاد و جاان           

 باخت.

به گزارش شایوردنیوز به نقل از روراستای         

ساالاه      2۲امروز صبا  یاک جاوان              

افغانستانی که برای استحمام وارد یکی از        

استخرهای پلیمری کشاورزی در باخاش        

فردوس شده بود، غرق شد و جان خود را         

 از دست داد.

لازم به ذکر است استخرهای پلیمری فوق       

العاده لغزنده و خطرناک هستند و نباید در   

 آنها شنا کرد.

مالکان اینگونه استخرها نیز بهتار اسات          

نکات ایمنی در این استخرها را رعاایات           

 کنند.

گفتنی است از سال گذشته در شهرستان        

رفسنجان افراد زیادی در اینگونه استخرها      

که اکثر آنها       جان خود را از دست داده اند      

 از اتباع بودند.

 دعوت به همکاری
دفتر هفته نامه شااوادرد تا ات        

تکمیل کادر تبلیغات و پایوار        

آگ ی نشروه  دعدت به همکاار         

 می نماود

08499008939 

نماینده لردگان در مجلس شورای اسالمی      

ردیف باودجاه ای بارای         9۱گفت: سال  

سولگان تخصیص پیادا      -ساخت سد ونک  

کرد ولی تا به امروز کار شروع نشده، آب          

میلیون متر ماکاعاب بارای           0۴این سد   

میلیون متر مکعاب بارای         11کشاورزی،  

دهم ماتار      7روستا و دو شهرستان،       1۱۴

مکعب برای کارکرد در صنعت برای آینده، 

میلیون متر مکاعاب بارای دشات             17۲

میلیون متر مکعب برای      12۲رفسنجان و   

 مصارف شرب در نظر گرفته شده است. 

دی مااه در نشاسات           29سه شنبه شب  

استاندار و مجمع نماایانادگاان اساتاان            

چهارمحال و بختیاری با دکتر اردکانایاان        

وزیر نیرو به مسائل مربوب به وزارت نیارو         

پرداخته شد، دکتر خالدی نماینده لردگان 

با اشاره به ضرورت ساخت سد سولگان و         

کمک رفسنجانیها به ساخات ایان ساد           

اشاره کرد و افزود: آب این روستااهاا در            

بخش کشاورزی و شرب از چاه تامین می        

شده که آب افت کرده و شور شده اسات،           

ساخت سد حیاتی است ، قابال از ایان             

مشکل زیست محیطی مطارح باود کاه           

مجوز ساخت سد صادر شده است. بارای          

سولگان چند راه حال        -ساخت سد ونک  

وجود دارد آقایان کمک کنند، قول دادناد        

ردیف ملی گرفتاه شاود و سادی کاه               

 ضرورت دارد ساخته شود. 

دکتر محمد خالدی بیان کرد: دشت خان        

میرزا در شهرستان لردگان دارد آتش می        

گیرد، اگر وزارت نیرو کار کرده باود ایان           

پروژ االن دو سال تمام شده بود، اماا راه           

دیگری وجود دارد که از شرکت عاماران          

رفسنجان بخواهیم که بیاید کار را شاروع        

 کند. 

نماینده لردگان برای نجات شاهارساتاان          

لردگان، نگاه ملی را  مهم دانست و گفت:          

شهرستانی که دارد نابود می شود برایاش        

مهم نیست آب کجا می رود، البته ناگااه           

ملی هم داریم. اول مشکل کاماباود آب            

روستاههای چهارمهال بختیاری حل شود،     

ما که بخیل نیستیم، اول به داد ما برسید،         

واهلل،باهلل، تاهلل هیچ جای ایران بارای ماا          

فرق نمی کند، یزد ، اصفهان،  کارماان .            

اول ما را درمان کنید، سالام باماانایام،              

انشاهلل بعد خدمات می دهیم. امروز شروع        

کنید،  فردا دیر است،  شغل ماردم ایان            

روستاها کشاورزی است، زندگی صد هزار       

نفر در خطر است اگر آب نباشد مهاجارت    

 صورت می گیرد.

 در نشست مجمع نماوندگان استان چ ارمحال و بختیار  مطرح شد:

 میلیون متر مکعب آب برای دشت رفسنجان ۵۷۱
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 اخبار و حوادث

به گزارش شایوردنیوز به نقل از مس پارس،          

با بیان این مطلب اداماه       “ احمد مرادعلیزاده ” 

داد: با بازطراحی مسئولیت اجتماعی در بستر        

اقتصاد مقاومتی، در دو حوزه عدالت و اشتغال 

ایم و برای گستارش عادالات در             وارد شده 

هاای ورزش و درماان و آماوزش،                حوزه

 ایم. ریزی و کار کرده برنامه

هاای    که برای تقویت واحد     وی با تأکید بر این    

کوچک و متوسط، ناهااد تاأمایان ماالای               

گذاری اختصاصی را داریم که مذاکرات  سرمایه

دنبال تأسیاس     آن با فرابورس انجام شده و به      

آن هستیم، گفت: الگو در این نهاد که به شکل 

یک صندوق است، ازطریاق مشاارکات در           

ها و سپس خروج از       وکارها و تقویت آن     کسب

 آن با فروش و واگذاری سهام است.

که حمایت مالی از      مرادعلیزاده با اشاره به این    

وکارها و اشتغال، از چند طاریاق ر              کسب

ها صندوق  خواهد داد، گفت: یکی از این روش   

گذاری اختصاصی است؛ یک شایاوه          سرمایه

داری پیاونادی اسات؛ خاریاد             دیگر، بانک 

ترجیحی، معرفی و اعتباردهی برای مشتریان      

و رایزنی با نهادهای مالی و استانی نیز، از دیگر 

وکارهاا و     ها برای حمایت مالی از کسب    شیوه

 اشتغال است.

عنوان شرکتی  وی تصری  کرد: شرکت مس به

تواند پول مردم را وارد     دار دارد، نمی    که سهام 

هایی کند که بازدهی ندارد؛ بالاکاه ماا            طرح

گاذاری     توانیم در قالب صندوق سرماایاه        می

 های اثربخش وارد شویم. اختصاصی و در حوزه

شده  های مطرح مرادعلیزاده با اشاره به صحبت

درباره تکنولوژی فلش در سرچشمه نیز گفت:    

ما تغییر تکنولوژی ذوب از ریورب به فلش را          

خاطر دود سفیدی که از ایان           داشتیم که به  

آید، برخی موجی عالایاه          کارخانه بیرون می  

که باا    اند؛ درصورتی   آالیندگی مس راه انداخته   

نااشای از      co2هزار تن ۲11 اندازی فلش   راه

 کوره ریورب از بین رفته است.

هم باید بگویام      so2وی افزود: در زمینه گاز     

هاا بایارون        دود سفیدی که االن از دودکش     

و میزان  so2آید ناشی از اکسیژن است نه  می

این گاز با قبل تفاوت معناداری نکرده است که 

اندازی کارخانه اسید، همین مقدار گااز          با راه 

so2 .را هم نخواهیم داشت 

مدیرعامل شرکت مس در پایان با اشاره باه          

اندازی کارخانه اسید تا پایان سال آیاناده،           راه

اندازی کارخانه اسید، باایاد         گفت: پس از راه    

کارخانه کود شیمیایی هم طی دوساال در          

میلیارد تاوماان    1۲11 منطقه راه بیفتد که با    

شغل )مساتاقایام و            2111 گذاری    سرمایه

اکنون به    غیرمستقیم( ایجاد خواهد کرد و هم      

 هم هستیم. دنبال آن 

 های شرکت مس ماندگار خواهد شد فعالیت

در ادامه این نشست، استانادار کارماان باا             

خاطر کاری که در       قدردانی از شرکت مس به    

اناد،     حوزه مسئولیت اجتماعی شروع کارده      

سال پیش شروع ۲1 گفت: اگر صنایع ما وقتی 

کار کردند مثل شرکت مس مسائاولایات         به

شان را مورد توجه قرار داده باودناد،         اجتماعی

 مشکالت امروز را نداشتیم.

ها بین صنعت ماس و       وی افزود: برای مدت    

آباد وجود داشات      داران، چالشی در خاتون     دام

که با اقداماتی که شرکت مس در این زمیناه          

انجام داده، این مشکل در حال حال شادن           

 است.

که فرآیندی که در      حسینی با اشاره به این      رزم

شرکت مس برای اقتصاد مقاومتی طاراحای         

شده، کامالً در راستای اقتصاد مقاومتی است و 

های اجرایی تقاضا داریم ناهاایات           از دستگاه 

همکاری را با این فرآیند و الگو داشته باشناد،   

گفت: معین شدن برای اقتصاد مقاومتی کامالً  

داوطلبانه بوده است نه تکلیف دولتی، و واقعااً         

اند؛ ما نباید این  ها جهادی کار کرده این شرکت

ها را مورد سؤال قرار دهیم و بگویایام            شرکت

چرا در کار داوطلبانه کم گذاشتید، بلکه هار          

ها انجام دهند     ها و شرکت    کاری که این معین   

 تقدیر است. قابل

استاندار کرمان در پایان گفت: شرکت ماس          

یک حرکت خوب انجام داده و آن گارفاتان          

هاای     مدیره برای انجام فعالیات      مصوبه هیأت 

ها  اقتصاد مقاومتی است؛ این یعنی این فعالیت

 ماندگار خواهند شد.

 در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان مطرح شد:

 شغل پایدار  ۵10111ایجاد 

 طی حکمی از سد  مدور عامل صناوع مس اوران

 قرار گرفت“ حسین احمدی”سکان مس سرچشمه در دستان 



 

 

 

 

 

چند روزی است انتقادات از کارخانه ماس        

سرچشمه زیاد شده است، از محیط زیست      

استان گرفته تا خبرگزاری هاای اساتاان          

 بخصوص رفسنجان. 

آنها می گویند دودهاای دودکاش هاای           

کارخانه مس سرچشمه زیاد شده و محیط       

زیست و سلامت مردم منطقه باه خاطار           

افتاده است که البته اگر منصفانه قضااوت        

 کنیم، درست می گویند. 

دودهای حاصل از دودکش های کارخاناه،       

بخصوص شب ها مردم ساکن در شاهارک      

مس سرچشمه و روستااهاای اطاراف را           

 کلافه کرده است. 

الحق و الانصاف هیچ کس حاتای ماس             

شرکت ملی صنایع مس ایران منکار ایان          

قضیه نیستند و قبول دارند دودهای کاوره        

فلش زیان آور است، امابیان چند ناکاتاه           

 ضروری است.

همه به خوبی می دانیم مشاکال دود            -1

های کارخانه مس سرچشمه،  مربوب باه         

امروز و دیروز نیست ، اینکه چرا سالایاان          

سال فکری برای مهار این دود نشده جای        

 سوال دارد ؟ 

اگر به چند سال پیش برگردیم و قیامات          

آن روز مس و امروز را مقایسه کنیم شاید          

تا حدودی متوجه منظورم شوید ، مهرمااه        

امسال به طور رسمی کلید آغاز فعاالایات          

کوره فلش زده شد، کوره های قادیامای           

جای خود را به تکنولوژی جدید )فالاش(          

دادند. حال سوال اینجاست چاناد ساال           

پیش هنگامی که مدیران وقات شارکات          

تصمیم گرفتند تکنولوژی جدید بیااورناد،       

چرا زیرساخت ها را آمااده ناکاردناد و              

اقدامات لازم را برای راه اندازی کاارخااناه          

 اسید انجام ندادند ؟؟

در آن سال قیمت ماس نسابات باه               -2

قیمت فعلی بسیار بالا بود و آناهاا حاتای            

دغدغه مالی نداشتند، به عبارتی باید گفت       

سهل انگاری و سوء مدیریت مسئولان وقت 

قسمتی از مشکلات امروز را بوجاود آورده     

 است.  

انتقادات ماردم از کاارخااناه ماس               -۱

سرچشمه بجا است اما باید این را در نظار          

هزار نفر    ۱۴داشت در حال حاضر بیش از       

از مردم شهرهای همجوار مس باه طاور           

مستقیم و غیر مستقیم  در این مجماوعاه          

بزرگ صنعتی و معدنی مشغول باه کاار           

 111هستند و دست کم زندگی بیش از          

هزار نفر را اداره می کنند، تعطیلای ایان           

کارخانه نه تنها چیزی را درست نمی کند        

بلکه مشکلات زیادی به مشکلات فاعالای          

 کارخانه اضافه می کند.

باید منتظر ماند تا وعده مسئولین فاعالای       

مس مبنی بر راه اندازی کارخانه اسید تاا          

محقق شود، راهی  97پایان نیمه اول سال     

 جز این نیست. 

در حال حاضر به گفتاه ماجاری راه              -۴

درصد   9۲اندازی کارخانه اسید، این پروژه      

پیشرفت فیزیکی دارد . دغدغه فاعالای و            

اصلی مسئولین مس راه اندازی کاارخااناه     

 اسید است حتی زودتر از زمان اعلام شده.  

نکته قابل تامل این است که  معاضال            -۲

دود های کارخانه مس سرچشمه بااعا          

شده عده ای غیر از اشخاصی که در باالاا            

گفته شد، کاسه داغ تر از آش شوند و از            

این رودخانه گل آلود دنبال ماهی بگردناد        

و دنبال پر کردن کیسه خود یا همان حق         

السکوت هستند ، درد آنها آلودگی نیست،        

 بلکه چیز دیگری است . 

همه مخصوصا مسائاولایان اساتاان                  -7

می دانند شرکت ملی صنایع مس ایران و         

در راس آن مس منطقه کرمان سالانه و در    

این سالها سهم آلایندگی نااشای از ایان            

آلودگی را به استان بخصوص شهار هاای          

همجوار پرداخت می کند ، علاوه بار آن           

هرجا فعالیت فرهنگی ، مذهبی،  هاناری       

و ... بوده ، مس منطقه کرمان یک پاایاه               

قضیه بوده و حمایت های مالای خاود را         

انجام داده است. حال چرا اینگونه شمشیر        

را از رو بسته و کمر به تعطیلی مس بستاه   

 اند جای سوال دارد ؟

آنها باید همانطور که مردم را نسبت به          -0

آلودگی محیط زیست آگاه مایاکاناناد ،            

همانطور هم به مردم در خصاوص پاول           

میلیاردی که در قبال مالایاات ، ساهام             

آلایندگی و ... از مجموعه ماس دریاافات               

می کنند و معلوم نیست در کجا هازیاناه           

 می کنند به مردم جواب بدهند .  

شرکت ملی صنایع مس ایران در چاناد           

سال گذشته  علی رغم مشکالاات ماالای            

حتی یک ماه هم حقوق عقب افتاده ندارد        

، حتی اگر شده با وام حقوق کارکنان خود        

را پرداخت کرده ، اما امروز شاهد هستیام         

در بسیاری از شرکت های کوچک تاخایار         

چند ماهه در پرداخت حقوق کاارکاناان          

 وجود دارد. 

در پایان باید بگویم کارکنان و کاارگاران          

شریف و اهالی محترم اطراف کارخانه مس       

سرچشمه لایق بهترین ها هستند و حاق         

دارند در محیط سالمی زندگی کنند اما در      

حال حاضر چاره ای جز تحمل و انتظار راه 

اندازی کارخانه اسید ندارند . اما حق ایان          

را دارند که شرکت سهم آلاایانادگای یاا             

سختی کار بیشتری به آناهاا  پارداخات          

 کنند .  

از مسوولین فعلی شرکت ملی صنایع مس       

ایران و در راس آن مهندس مرادعلیزاده و        

مهندس احمدی مدیر مس سارچشاماه         

خواهشمندیم دستور پیگیری ساریاع راه        

اندازی کارخانه اسید را صاادر ناماوده و           

 نگرانی ها را برطرف نمایند.

 

 

  6969 بهمن  ماه  4 چهارشنبه 
96 سال دوم/ شماره   

9 صفحه   

 دانشجوی ارشد مدیریت رسانه

 محمد بازمانده
 روزنامه نگار                            

 سکوت معنادار مسئولین رفسنجان
 گدوا دود مس سدژه خدبی برا  

 عکس دست تمعی نیست!  
چند هفته ای از صحبتهای دکتر جزینی زاده        
مدیر کل محیط زیست کرمان در خصوص         
آلایندگی) سی برابر بیش از حد استاندارد(          
کوره فلش سرچشمه می گذرد، مدیری که بر        
اساس وظیفه سازمانی اش به موضوع آلودگی       
محیط زیست ورود پیدا کرد و بالطبع در            
روزهای اخیر انتظار می رفت که مدیران            
شهرستان رفسنجان از صحبتهای دکتر           
جزینی زاده استقبال کرده و در خصوص            
موضوع به این مهمی، جلسات فوری و ویژه ای 
را با مدیران مس در تهران برگزار کنند، اما            
مسئولان رفسنجانی به جای آنکه طالب حق و 
حقوق مردم و رفسنجان باشند برعکس عمل       
کردند وحتی در همین رفسنجان هم صدایی        
انتقادگونه از آنها شنیده نشد، فرماندار بالاترین  
مقام اجرایی شهرستان آلودگی را ادعا خواند و 
حجت الاسلام رمضانی خطیب نماز جمعه آن        
را جوسازی رسانه ای خطاب کرد و گفت اگر          
همه مسائل را کنار هم بگذاریم با جوسازی          
هیچ بهره ای که نمی بریم گاهی اوقات غرض         
ورزی است که باید از چنین کارهایی پرهیز          
کنیم. اما نماینده مردم در مجلس شورای           
اسلامی هم ترجی  داد که سکوت اختیار کند        
تا مشکلی پیش نیاید، حال بگذریم که رئیس        
و اعضای شورای شهر هم بی تفاوت از کنار           

 این موضوع گذشتند. 
به نظر می رسد در روزهای گذشته مسئولان         
رفسنجان انگار کارهای مهمتری در پیش          
داشتند، آنها بعد از چند سال یادی از عمارت         
باقری کردند و به این عمارت در خیابان امام          
رفتند و عکس یادگاری گرفتند، یا جلسه           
شورای اداری شهرستان را که باید به طور ویژه 
در فرمانداری رفسنجان برگزار می کردند در        
کشکوئیه برگزار شد که بسیار جالب و قابل          
تامل است که در این جلسه اصلا اشاره ای به           

 موضوع آلایندگی کوره فلش نشده است. 
یاد صحبتهای مهندس حسنی در کنفرانس        
مطبوعاتی چندماه پیش می افتم که خطاب به 

 مدیران رفسنجان این کنایه را زدند:
مسئولان رفسنجان مطالبه گر نیستند،          ”

شرکت مس نمی تواند هم پیگیر باشد و هم          
انجام دهد، از قدیم گفته اند که مستمع             
صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، مطالبه گری 
از سوی رفسنجان صورت گیرد ما هم انجام          

 “می دهیم.
حتی چند ماه پیش در جلسه ای مهندس           

مراد علیزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع         
 مس ایران اعلام کرد:

که فاز اول کارخانه اسید سولفوریک تا سال        “ 
در مجتمع مس راه اندازی می شود اگر            97 

این پروژه اجرا نشد شما مسئول و رسانه از من 
 “ بازخواست کنید

در حالیکه مردم رفسنجان از تولید آلایندگی و 
مجتمع مس سرچشمه      SO2گاز خطرناک   

برند برخی از مسئولین به بهانه های          رنج می 
واهی، سکوت اختیار کرده اند و یا حرفهای          
نامربوب می زنند. لااقل مسئولان برای حفظ         
آبرو،  یک سفر )چند ساعته (به سرچشمه می 
رفتند و از مجتمع مس بازدید می کردند و           
عکس یادگاری خود را در کنار دودکش های         
مجتمع می گرفتند تا لااقل ظاهر قضیه حفظ        

 شود. 
فرماندار غیر بومی است اما امام جمعه، اعضای 
شورای شهر و نماینده بومی که سالهاست در         
این شهر زندگی میکنند . چرا برای سلامتی          
خود و خانواده خود بی تفاوتند و این سکوت           

 را باید پای چه گذاشت...؟ 

 فاطمه مالیی

 مس سرچشمه، تهدید یا فرصت؟؟

چگونگگگی   
هگگگگگرس 
 درختان پسته

به گزارش شایوردنیوز به نقال از رواباط           

عمومی جاهاادکشااورزی شاهارساتاان            

رفسنجان ،درراستای آموزش کارشناساان     

کشاورزی وکشاورزان، کالااس آماوزشای         

تحت عنوان هرس باغات پسته با تدریاس        

مهندس رضایی  مدیر جاهااد کشااورزی          

شهرستان رفسنجان در ماحال اناجامان           

صنفی شهرستان رفساناجاان عصار روز           

یکشنبه اول بهمن ماه برگزار شد. گاوشاه          

ای از توضیحات مهندس رضایی در ایان          

 خصوص در اینجا می آید.

هدف از هرس تحت تاثیار قارار دادن و          

هدایت نحوه رشد و باروری گیاه است. دو         

هرس تربیتی و هارس   ：نوع هرس داریم  

 باروری.  

 ：نکاتی که برای هرس باید رعایت کنیم

. هیچ زمان هرس را برای رفت و آماد             1

تراکتور و ادوات کشاورزی انجام نادهایاد.         

یعنی حذف شاخه های پایین که در مسیر        

عبور تراکتور هستند. این بادتاریان ناوع            

     7هرس است که به درخات فارم عادد           

 می دهد.

. هرس جوانسازی در درختانی که تاناه      2

آنها پوسته پوسته و سیاه شده انجام مای          

 ۲1تاا ۱1شود. برای هرس جوانسازی باید       

 درصد شاخه های سیاه و خشک را ببریم.

. چنانچه فاصله درختان در ردیاف کام           ۱

است   ابتدا تعدادی از درختان را حاذف           

 کرده و سپس اقدام به هرس کنیم. 

. داخل تاج درخت اگه شاخه ها باا هام      ۴

شاا  ماال           تداخل دارند و به اصطالااح      

 هستند شاخه ضعیف تر را حذف میکنیم

 

. در هرس باید شاخه هاای ماتاماایال              ۲

نسبت به تنه را حذف کرده و شاخه هاای          

عمود بر تنه را نگه داریم زیرا شاخه هاای          

 عمود موادغذایی را بهتر جذب می کنند.

. شا  های پایین نیز موادغذایی را بهتار          9

جذب می کنند و نباید حذف شوند ماگار          

شاخه هایی که خیلی نزدیک زمین و در          

 تماس با خاک هستند. 

. در زمان هرس باید شاخه ها از ته بریده 7

 شوند و زایده ای باقی نماند.

. یکی از عوامل سرخشکیدگی کاماباود          0

کلسیم، پتاس و روی بالاست. در بااغااتای        

که مشکل سرخشکیدگی دارند ابتدا باایاد     

 اصلاح خاک انجام شود.

. بهترین زمان هرس سربرداری  بارای           9

پیوند پس از یخبندان زمستاناه یاعانای           

 اواسط اسفند است.

. شاخه های هرس شاده رو ساریاع           11

نسوزانید. آنها را به صورت  کاپاه ای تاا               

اواسط اسفند در ردیف های باغ قرار داده         

تا به عنوان تله برای سوسکهای چوباخاوار    

 عمل کنند.

 ۲. برای شاخه هایی با قطر بیاش از             11

سانتیمتر از چسب باغبانی در محل هرس        

 استفاده کنید. 

. یکی از روشهای جوانساازی درخات          12

 هرس شاخه های قدیمی است.

. هرس زیاد شاخه های میانی بااعا            1۱

 کاهش شدید محصول میشود. 

. هرس زمستانه به کاهش آلودگی قارچ  1۴

 های عامل سرخشکیدگی کمک می کند.

. هدف از هرس سربرداری جلوگیری از        1۲

رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایای و      

تقویت رشد جوانه جانبی و در نهایت رشد        

 شاخه های جانبی است.

. هرس سربرداری در اسفند ماه اناجاام    19

 می شود.

. در درختان پیر و مشکل دار شااخاه            17

های جدید بالای پیوند له هیچ وجه نبایاد         

 قطع شود.

. در درختانی که خیلی مشکال دارناد      10

 حتی پاجوش ها نباید حذف شوند.

. در درختان خوب و معمولی حاتاماا            19

 پاجوش ها حذف شوند.

. نهال هایی را برای پیوند ساربارداری     21

ساناتایاماتار       ۱کنید که قطر انها بیش از  

 باشد.



 

 

   6969 بهمن ماه  4 چهارشنبه  
 96 سال دوم/ شماره 

 4 صفحه 

 69//3/6 تاریخ                آگهی تحدید حدود اختصاصی       الف-م 4872 شماره 

 7/7/ فرعی از 389 فرعی از /923 تصرفات مفروز خود پلاک  کیتنظر به اینکه آقای محسن یحیائی جوزقانی استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مال             

 آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود: 9/ قانون و 9/ کرمان را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده  3 اصلی واقع در بخش 

خررداد کرو ره       9/ متر مربع واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان  98/6/3 اصلی محسن یحیائی جوزقانی فرزند اسماعیل ششدانگ خانه به مساحت   7/7/ فرعی از 389 فرعی  مجزی شده  از /923 پلاک  

هری  آگر    در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین حقوق ارتفاقی پلاک فوق اعلام میشود در موعد مقرر در این 649//3/6 صبح روز دوشنبه  3/ کرمان.  عملیات تحدید حدود ساعت  3 بخش  28 

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند وظرف یرک    93 ت در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و نانچه بر تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند  از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مد                     

 69//4/6 تاریخ انتشار:چهارشنبه ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم نمایند.  

 محمد آرمان پدر / از طرف رئیس ثبت اسنادواملاک رفسنجان / معاون ثبت فاطمه ابدال اد  زاده

   69//3/6 تاریخ                     آگهی تحدید حدود اختصاصی       الف-م 4879 شماره 

اصلی واقرع     3/3/ فرعی از / فرعی از 9944 مفروز خود پلاک  فاتنظر به اینکه آقای حسین علیزاده استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت تصر 

 آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود: 9/ قانون و 9/ کرمان را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده  3 در بخش 

 3 مترمربع واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان شهرک یادگار امام خیابان کرریرم برخرش            43969 اصلی حسین علیزاده فرزند عباس ششدانگ خانه به مساحت   3/3/ فرعی از / فرعی  مجزی شده  از 9944 پلاک  

گهی در مرحرل       ن آدر محل وقوع ملک  بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین حقوق ارتفاقی پلاک فوق اعلام میشود در موعد مقرر در ای 642//3/6 صبح روز سه شنبه  3/ کرمان.   عملیات تحدید حدود ساعت  

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند وظرف یرک مراه از         93 وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و نانچه بر تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض دارند  از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت  

 69//4/6 تاریخ انتشار:چهارشنبه تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم نمایند.  

 محمدآرمان پدر / از طرف رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان / معاون ثبت فاطمه ابدال اد  زاده

 بازتاب سخنان فرماندار رفسنجان در میان مردم
آلاوندگی سی برابر  کدره فلش در            

فضا  مجاز  بازتاب ا  زواد  داشت و        
کاربران در گروه ا  مختلف تلگرامی        
به بحث و اظ ار نظر در اون خصدص             

در کنار    ”پرداختند که در کانال               
اون بحث داغ داغ بدد و              “ استاندار

افراد در اون خصدص نظراتی را  در             
خصدص آلاوندگی مجتمع مس بیان            
کردند، در اونجا تعداد  از نظرات              
آورده شده است، مسئدلین که به              

سرچشمه و روستاها  اطراف                           
نمی روند اما حداقل بدانند چه بلاوی          
سر اون مناطق آمده است و وا مردم             
چه درخداستی در خصدص رفع                 

آلاوندگی دارند و از آن ا چه                                     
می خداهند. اسامی افراد در اونجا              

 آورده نشده است.  

 
 

در مورد آلایندگی کارخانه مس کسی      ** 
حق دارد اظهار نظر کند که کارشناس          
باشد، کسی که بداند آلایندگی چیست و        

چه بلایی داره به سر مردم رفسنجان                
 می آورد نه هر کسی که ذینفع باشد.

 

نماینده در طول ماه شاید یکی دو          ** 
مرتبه به حوزه خود سر می زند آنوقت از          
زمان شروع این آلایندگی از سوی              
سرچشمه ایشان به جای اینکه از              
سرچشمه و میزان آلایندگی بازدید و           
راهکاری پیدا کنند و پیگیر سلامت جامعه     
باشند.  وقت و زمانشان را به بازدید های          
کم ارزش اختصاص می دهند. آیا این           

 جای تاسف ندارد؟؟؟
 

این جریان دفاع کردن از آلایندگی         ** 
مس و در کنار آن اشتغال زایی اش دقیقا         
مثل دفاع از کشتار شرکت سایپا در کنار         
اشتغال زایی اش است. البته این آلایندگی      
و کنترلش راه حل دارد ولی افراد               

 متخصص باید کار کنند و نظر بدهند.
 

دیروز عصر از مسیر کرمان به سمت        ** 
رفسنجان می آمدم بعد از کبوترخان شهر       
رفسنجان دیده می شد که با ابری از دود          
که یک سر آن دودکشهای کارخانه مس         
بود و طرف دیگر آن کوههای منطقه دره         
در وداوران بود واقعا فاجعه است. فاجعه!!        
تا کی باید تاوان بی مسئولیتی ها وندانم         

کاریها و سیاسی بازیها را مردم رفسنجان        
با از دست دادن عزیزانمان در اثر سرطان         
بپردازیم . چه کسی جوابگوست خدا ...          
کند کسانی که حتی به کودکان این شهر         

 هم رحم نمی کنند.  

کاهش ظرفیت تولید، یک درخواست      **
برد برد است که هم مجتمع به فعالیت           
خود ادامه می دهد و هم حنجره ما              
مجالی برای تنفس پیدا می کند. باور           
بفرمائید ریه جانبازان شیمیایی تحمل این   

 آلودگی را نخواهد داشت.
 

در جواب بعضی از مسئولین که می          **
فرمایند با توجه به اینکه شرکت مس            
بسیار سودآور و اشتغال زا است طبیعی         
است که مجبور باشیم آلودگی آنرا نیز           
تحمل کنیم و تازه حق آلایندگی بابت این    
آلودگی اش هم می پردازند )هرچند که         
اصلا معلوم نیست این مبل  حق آلایندگی       
کجا خرج می شود( باید گفت وقتی قادر         
هستیم با ساختن کارخانه اسید از به فنا         
رفتن محیط زیست و  بیماری خود و             
فرزندانمان جلوگیری کنیم چه اصرار و         
دلیلی وجود دارد که به این آلودگی ادامه         

دهیم؟؟؟ همچنان که هر سال دارند این         
وعده را به سال بعد موکول می کنند و            
همینطور همه مردم را سر کار خواهند          
گذاشت. باور بفرمایید مسئولان دلسوز و        
همشهریمان مثل جناب هاشمیان و           
جناب مهندس حسنی پشتگرمی بسیار        
اندکی به ما در بیان مطالباتمان دارند که         
بیش از این تا چه حد می توانند راهنمایی 
و تقاضای همکاری و مطالبه نمایند . دیگر   
چقدر چراغ سبز نشان دهند؟؟؟؟؟؟چقدر       
زمین را برای حضور و اعمال نقش ما             
مردم آماده نمایند؟؟؟؟؟؟ بخدا اگر            
خودمان یکدل و یکصدا پشت این قضییه        

پیشگیری از  آلودگی بایستیم مطمئنا          
مثل سایر بلاد دور و نزدیک موفق می            
شویم. پیشنهاد بسیار عالی است که لطفا        
تا ساخته شدن کارخانه ی اسید برای           
جداسازی مواد آلاینده از دودهای شرکت       

 مس، میزان تولید را پایین بیاورید.
 

بهترین راه استفاده ازفیلترهای خوب      ** 
است که فعلا تحریم هستیم وساخت           
کارخانه اسید که چندین سال قبل از  راه         
اندازی سیستم کوره فلش درحال ساخت       
بود. کوره فلش ساخته شد ولی کارخانه         

 اسید....
 

کدام آبادانی ؟؟ می گویم روستایی در  ** 
دو کیلومتری شرکت مس حتی از حداقل       
امکانات یک آنتن دهی بی بهره است،           
چقدر بخاطر  مارگزیدگی و .....بخاطر           
دسترسی نداشتن به درمانگاه از دنیار          
رفتند. کدام آبادی، تمام درختان خشک        
شدند وآب قنات بر اثر حفاری خشک           
شده اند برای اثبات جریان حاضر هستم         
همه را با مدرک اثبات کنم، چه کسی و           

 کی باید به داد مردم رسید؟؟ 

 

دودی که غلظت آن در سال جاری          **
بیشتر شده و همه ما به این آگاه هستیم          
که اگر یک باران که انشاالله می بارد،            
باران اسیدسولفوریک است که می توان        
گفت باع  خشک شدن تمام درختان          
منطقه می شود. اگر دقت کرده باشید           
اکثر بازنشستگان شرکت مس بر اثر            
استشمام این دود سالم نیستند تماما به         
مریضیهای خاص دچار شده اند ، حال          
ببینید بر روی مردم این شهر چه تاثیری         
خواهد گذاشت. چرا محیط زیست اقدام        
جدی انجام نمی دهد؟ چرا دانشگده علوم       

پزشکی رفسنجان به عنوان مرکز              
تحقیقاتی کار نمی کند و نمی گوید این          
دود باع  چه بیماریهایی می شود؟ اینها        
کاملا می دانند چه بلایی دارد برسر شهر          

 ما می آید. 
 

در کشور چین کارخانه مس با             ** 
کمترین آلودگی وجود دارد، چرا از             
تکنولوژی آنها برای مهار دود مس             
سرچشمه استفاده نمیکنند، مدیران مس      
هر چند وقت به بازدید مس چین می            
روند وضعیت آنجا را دیده اند و با مقداری         
هزینه می توانند هم محیط زیست و هم          

 مردم رانجات دهند.
 

در این شرایط که همه مردم              **  
شهرستان از آلایندگی مس مطلع و نسبت    
به ضرر آن به سلامتی مردم اعتراض دارند        
فکر نمی کنند که از مس و وضعیت فعلی         
حمایت می کنند صد درصد ذینفع             
هستند وبه حتم با تغییر شرایط دچار           

 ضرر میشوند. 
 

  * خوب ابتدا باید کلیه مدیران            *
شهرستان بروند روستاهای اطراف            
سرچشمه در کنار اهالی روستا یک شب         

 بیتوته نمایند بعد اظهار نظر نمایند. 

من خودم یک تحصیل کرده بیکارم و       ** 
برای فرار از بیکاری دست به کشاورزی          

کیلومتری شهرک    9زدم آن هم تو شعاع      
و خدا میداند از روزی که این کوره نصب          
شده و مواقعی که باد نمی اید چقد سخت       
میشود آنجا کار کرد و کم کم دارم از              

 کشاورزی پشیمان می شوم. 
 

رئیس محیط زیست استان چندین       ** 
مرتبه اعلام کرده که آلایندگی شرکت          
مس بسیار خطرناک و بالا هست و علی           
رغم تمام فشارهای مربوطه ؛ دادخواست       
به دادسرای استان کرمان ارسال شده          

 است، 
 

اصلا جوسازی نیست، سرچشمه برای     ** 
شما چه سودی داشته؟؟ که حاضر به           
دیدن دود بالای سرتان نیستید. یکی از          

روز است که بیمارستان      ۴اقوام ما الان      
 کرمان به خاطر همین دود بستری است .

** بنده یکی از اعضاشورای اسلامی روستای         
مغوییه جنب کارخانجات مس هستم و              
همچنین از اعضای کوهنوردی باشگاه...            
رفسنجان که حداقل هر ماه چند صعود از             
کوههای اطراف رفسنجان و استان داشته و           
داریم که به خوبی با وضعیت محیط                  
زیست،چه از نظر جانوری و پوشش گیاهی           
آشنا هستم اینکه چه بوده و چه شده ایم              
،متاسفانه محیط زیست ما بدجوری دستخوش      
اقدامات این انسان دو پا و اشرف مخلوقات قرار         
گرفته است، گویی که تنها ما انسانها هستیم          
که حق استفاده و بعد تخریب محیط زیست را         
داشته و داریم و دیگر موجودات زنده اعم             

 ازچهارپا و گیاهان به امان خدا !!!  
چرا که از یک سو دست اندازی افراد سودجو           
به منابع معدنی وتخریب محیط زیست به            
بهانه ثبت معادن و استخراج منابع معدنی از           
یک سو و از سوی دیگر آلاینده های زیست             
محیطی از قبیل دود ناشی از کارخانجات مس         
سرچسمه و از این قبیل که اخیرا نیز به خاطر           
راه اندازی کوره فلش به چندین برابر حد              
مجازه رسیده است وعرصه زندگی را خصوصا         
برای ساکنین همجوار به گونه ای تنگ نموده         
که نفس کشیدن در محیط اطراف با توجه به           
شعاع و فاصله محل تا مرکز آلودگی به سختی          
انجام می شود و بیشتر ساکنین روستاها و            
احشام آنها دچار بیماریهای لاعلاج و یا خود           
نیز دچار تنگی نفس و امراض گوناگون شده           
اند که جا دارد مسئولین ذیربط فکری اساسی         
کنند، همین جمعه دیروز بود که براساس            
برنامه زمستانی اعضا گروه... صعودی زمستانی       
از قله بنو واقع در جنوب شرقی کارخانجات           
مس سرچشمه داشت که اولا با فراخوانی که           
داده شد به علت آلودگی محیط تعدادی اندک        
از همنوردان استقبال کرده وحاضر به               

نفری هم که   0الی  7کوهنوردی شدند وهمین    
راهی آنجا شدیم شدت دود والاینده های             
کارخانجات ذوب مس به حدی بر منطقه سایه        
افکنده بود که همانند ابری آسمان منطقه را          
پوشانده بود که چند نفر از همنوردان پیشنهاد        
برگشت را دادند که سرانجام دوستان به راه            
خود ادامه و به زحمت و با تاخیر همراه با               
سرفه های زیاد ونفس تنگی و تاخیر به قله             
رسیدیم. ای کاش که مسئولین ذیربط از قبیل        
مدیرعامل شرکت مس و یا جناب استاندار            
وخصوصا فرماندار رفسنجان که گویا اخیرا           
اظهار نظر کرده و در یکی از رسانه ها ادعا               
کرده که دود ناشی از کارخانجات اثر سویی           
نداشته و کمتر از حد مجاز نیز می باشد،               
همراه ما بود و از اوج قله، این فاجعه زیست             
محیطی را از نزدیک شاهد بودند چرا که ما             
کوهنوردان با توجه به قرارگرفتن در اوج قله           
های اطراف بخوبی شاهد آثار مخرب زیست          
محیطی خصوصا دود کارخانه مس همیشه          
بوده وهستیم. چرا که از اوج بلندیها بخوبی            
شعاع دایره وار دود را می توان به چشم خود            
دیده و شاهد بوده ایم که چون ابری تاریک بر           
بالای آبادی ها وشهرها  سایه افکنده ومی             
افکند وعرصه را بر هر جنبنده ای اعم از پرنده           
وچرنده و گیاهان تنگ نموده وباع  نابودی          
آن شده ومی شود چراکه تا قبل از راه اندازی           
کورهای فلش میزان خروجی آلاینده ها طبق         
اسناد منتشره مرکز تحقیقات شرکت مس           

تن بوده که با راه اندازی اخیر             711روزانه  
تن هم    1111کورهای فلش مسلما از روزانه        

 فراتر رفته واین یعنی فاجعه زیست محیطی!!!!
باتوجه به این صحبتها از مسئولین ذیربط            

خصوصا شخص استاندار که اولین شخصیت         
اجرایی در استان محسوب می شوند یاری            
طلبیده و دست استمداد به سوی ایشان دراز          
می نماییم تا بلکه راه چاره ای اندیشیده شده          
ومدیون نسلهای آینده خود نباشیم چرا که اگر        
امروز فکری جدی نکنیم فردا دیر است و              
شاهد نابودی محیط زیست به معنای حقیقی         

 خواهیم بود. 



 

 

  6969 بهمن ماه  4 چهارشنبه  
96 سال دوم/ شماره   

0 صفحه   

آقا ...) و  به دلاولی خداستند که نامی     
از و  برده نشدد( وکی از داماداران و          
گله داران رفسنجاانای کاه اصاالاتاا از               
اهالی سرچشمه است و شاش مااه از             

فروردون گدسفناداناش را        51سال از   
برا  چرا به مراتع سرچشمه مای بارد.           
و  بعد از شنیدن و خداندن صحبتا اا          
مسئدلین و گزارش ا  هفاتاه گایشاتاه           
هفته نامه شاوادرد باه دفاتار نشارواه              
مراتعه کارد تاا از دردلا ااواش و از                  
حرف اوی که همه می دانند اما بایاشاتار           

 تماول دارند کتمان کنند، بگدود.  

 

همه فکر می کنند که در کارخانجاات        
مس شهربابک، نزدیک خاتون آبااد        
فقط تلفات گوسفند داریم، اماا در         

سرچشمه هم این اتفاق سالهاست که       
می افتد اما کمتر رسانه ای شده است،  

 شما چقدر سالیانه تلفات دارید؟
گوسفندی که از شهربابکی هاا تالافاات                
می دهد از ما هم می دهد شاید تعدادشان         

 ۴1کمتر باشد، سال گذشته من که حدود        
راس تلفات داشتام،       9-۲گوسفند داشتم،   

دو تا از آنها را پیش دامپزشک بردم گفات          
کلیه شان از کار افتاده، دود اولین جاایای          
که اثر خودش را می گذارد بر روی کلیه و          

کبد است، آلاودگای بسایاار شادیاد و               
بیماریهای کبدی بین دامهای ماناطاقاه           

 موجب تلف شدن آنها می شود.
 

مگر گوسفندان بیمه نیستند که بیمه      
خسارت تلفات گوسفندان را بدهد و       
یا از طرف شرکت ماس خساارتای          

 پرداخت شود؟
راس    ۲1من در همین چند ساال اخایار        

تلفاتی داشتم که بیمه فقط ده راس از آنها         
را قبول کرده است که خسارت باپاردازد،          

سه سال اخایار آماار           -گفتند در این دو   
تلفات زیاد است ما قباول ناداریام، هار             
گوسفندی بر اثر آلایندگی تلف شود، بیمه       
قبول نمی کند و می گوید پرداخات ایان           
خسارت ربطی به شرکت بیمه ندارد. مثلاا         
اگر گوسفند بر اثر مرگ ناگهانی، حامالاه          
گرگ یا از کوه پرت و کشته شود بایاماه             
خسارت می پردازد، البته شرکت بایاماه          
گذار هر گوسفندی را بیمه نمی کند بایاد         
گوسفند سالم و پرواری باشد و پارداخات         
حق البیمه پلکانی است از پنج هزار تومان        
به پائین شروع می شود، که اگر هامایان            
گوسفند بر اثر آلایندگی بامایارد اصالاا             

 خسارت پرداخت نمی شود.

چه فرق می کند، کجایی باشید پاقلعه ای،        
خاتون آبادی یا از منطاقاه رفساناجاان،            

آمده اناد گاوسافانادان           9شنیده ام برج    
مناطق شهربابک را پلاک کرده اند که اگار         
هر گوسفندی بر اثر آلایندگی تالاف شاد           
خسارت بپردازند، هنوز خسارت را ناداده        

اند اما بالاخره به حساب آناهاا ریاخاتاه                    
 می شود، این حق رفسنجانیها نیست؟ 

 

آیا شرکت امور عشایری که زیر نظار         
استان کرمان است برای گرفتن حق و       

حقوق دامداران کاری نکرده است و یا       
در خصوص آلایندگی باه اساتاان          

 اعتراضی نداشته است؟ 
نه، تا جایی که من اطلاع دارم. مان یاک             
سؤال دارم آیا شهر به این بزرگی باید زیار          

 نظر کرمان باشد؟؟
شرکت امور عشایری زیر نظر استان کرمان 

سالی است که راه اندازی شده، از هر  0 -7
هزار تومان گارفات و هار             111دامدار    

شخصی هم نمی توانست عضو این شرکت       
عضو دارد. الان اگر کسی        ۴11باشد،حدود  

هزار تاوماان      ۲11خواست عضو شود باید     
 بپردازد. 

 

چه کاری برای دامدار و گله دار کارده         
 اند؟؟ مخصوصا از نظر آلایندگی.

یک نمونه کارشان این بود که سال گذشته    
گفتند می توانید دو تن جو بخرید و چاک          
سه ماهه بدهید که هم قیمت باازار باود،           
حتی فروش خوراک دام به مانند علوفه و         
دانه توسط این شرکت به دامدار از قیمات         
بازار هم گرانتر است یا گفتند ما زمینی در         
نزدیکی منطقه سیرچ خریداری کرده ایام       
که منطقه گردشگری ایجاد کانایام کاه          
دامداران و گله داران برای تفری  به آناجاا          
بروند اما هنوز نمی دانیم کاه  زمایانای              
خریداری شده است یا نه؟ من با شناختای    
که از دامداران دارند، اینها هیچ کدام وقت        
ندارند برای تفری  به آنجا بروند، باا ایان            
همه آلودگی در همین سرچشاماه ویالاا           
سازی می شود، نمی شد هم اینجا زمینای        

 خرید؟

پارسال قرار بود وام اشاتاغاال زایای باه              
دامداران عشایری داده شود آمدند پرداخت 
وام را به کمیته امداد واگذار کردند که این         
وام هفت میلیونی، ضامن کارمند و وثیاقاه    
می خواهد، افرادی را می شناسم که یاک         
گوسفند ندارند اما با پارتی بازی وام گرفته        
اند. همه جا روی بیمه نامه وام می دهناد،          
در یزد برای ساخت داماپاروری زمایان            
رایگان واگذار می کنند، برای خرید احشام       
و علوفه وام می دهند، اینجا یکی را پایادا           

 کنید بگوید من وام علوفه گرفته ام.  
دامداران و گله داران عشایری ناراضی اناد        
از آنها حمایت نمی شود، خرج و ماخاارج          
بالاست، تلفات دارند و خایالای هاا دام              

 هایشان را فروخته اند.

 دامداران و گله داران عشایری ناراضی اند 
ماه که گوسفندها در مراتع و دشت هستند، تاثیر دود را بر روی بوته هایی که سبز شده اند، دیده ام. رنگ آنها سیاه است، نززدیزج دزاده                     6 ” 

هم می توان بوته های دود زده را دید، اگر سوار ماشین بشویم و از داده دور شویم تاثیر دود را بر محیط اطراف معدن بیشتزر مزی بزیزنزیزد،                              

درده تغییر کرده و آن روستای چند سال قبل نیست، گوسفندان اطراف بوته های سیاه و دود زده نمی رونزد، اگزر از سزر                   081 روستای مانی   

 “ناچاری آنقدر گرسنه شان بشود که علفهای دود زده را بخورند.

گفتگد  شاودرد با وکی از 

 دامداران و گله داران رفسنجانی ؛

   69//3/6 تاریخ            الف-م 4878 شماره 

 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ۵1 قانون و ماده  1 آگهی موضوع
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد                       

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

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور             9/ شرح زیر به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              

ماه اعتراض خود را کتبا  به این          4 سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت                

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

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

 7/8/ فرعی از     9933 متر مربع پلاک      927 صادره رفسنجان فرزندحسین  ششدانگ خانه مساحت           93 (مجتبی زارع همت آبادی شماره شناسنامه       / 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  49 اصلی  واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان معراج شمالی کو ه 

فرعی   9937 متر مربع پلاک      43 صادره رفسنجان فرزند علی در ششدانگ  مغازه مساحت            9734/ ( محمد علی جعفری خلیل آبادی شماره شناسنامه        4 

کرمان و خریداری از محل مالکیت مالک          3 بخش    94 و93 اصلی واقع  در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان مصطفی خمینی بین کو ه                  7/8/ از  

 رسمی محمد باقری .

صادره    4/ صادره رفسنجان فرزند محمد و محمد رضا احمدی فتح آبادی شماره شناسنامه                 239/ (بتول احمد بیگی نسب داوران شماره شناسنامه         9 

اصلی   7/7/ فرعی از     /38 فرعی مجزی شده از       9947 متر مربع پلاک      /8/6 رفسنجان فرزند غلامرضا بالمناصفه ششدانگ خانه مخروبه به مساحت          

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان بستان بخش 

فرعی مجزی شده از    9943 متر مربع پلاک      499 صادره  رفسنجان فرزند علی اکبر ششدانگ خانه مساحت             43// (فاطمه سنگی شماره شناسنامه     2 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  / اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان  رضوان کو ه  7/7/ فرعی  از   939 

فرعی    /994 متر مربع پلاک       //4 فرزند محمد رضا ششدانگ خانه مساحت         9323997/88 (محمد جواد قاسم زاده رحمت آبادی شماره ملی           9 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  / اصلی  واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان رضوان کو ه  7/7/ فرعی از  939 مجزی شده از 

 //22 متر مربع پلاک      93623 صادره رفسنجان فرزند صدرالسادات در ششدانگ مغازه مساحت           943 (اکرم السادات ناظم کازرانی شماره شناسنامه       / 

کرمان وداری بنچاق از مالک       3 شهریور بخش     8/ اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بلوار             7/3/ فرعی از     34/ فرعی مجزی شده از     

 رسمی .

فرعی مجزی    2229 متر مربع پلاک      38 صادره رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ خانه مساحت          /92 (غلامرضا بازمانده شهاب الدینی شماره شناسنامه       8 

 کرمان و فاقد بنچاق ازمالک رسمی . 3 بخش  /9 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان کارگر کو ه  7/3/ فرعی از 429 شده از 

فرعی مجزی شده از      2/97 متر مربع پلاک      4/3 صادره رفسنجان فرزند محمود در ششدانگ خانه مساحت           /93 ( محسن بهره مند شماره شناسنامه       7 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بحش  47 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی  رفسنجان خیابان امیرکبیر کو ه  7/3/ فرعی از  /9/ 

فرعی مجزی شده     2/87 مترمربع پلاک     9/673 صادره رفسنجان فرزند محمد ششدانگ مغازه مساحت          493 (غلامرضا محمد رفیع شماره شناسنامه      3 

کرمان و فاقد بنچاق از مالک         3 بخش    3 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان امیرکبیر شرقی کو ه                  7/3/ فرعی از     949 از  

 رسمی 6

 97/3 متر مربع پلاک      9263 صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت             28 (علی مرتضوی تاج آبادی شماره شناسنامه       3/ 

کرمان وفاقد بنچاق  از مالک         3 بخش    43 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان خیابان ابوذرکو ه             743/ فرعی از     498 فرعی مجزی شده از      

 رسمی .

فرعی   /987 متر مربع پلاک      48/63 صادره رفسنجان فرزند عباس در ششدانگ خانه مساحت             //28 (محمد آهنگر کاظمی شماره شناسنامه       // 

کرمان وفاقد بنچاق از مالک       3 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان خیابان کارگر نرسیده به خیابان مقیمی بخش              743/ فرعی از  3// مجزی شده از  

 رسمی.

فرعی مجزی شده     339/ متر مربع پلاک    243683 صادره رفسنجان فرزند علی ششدانگ خانه مساحت          /8/ (طاهره باقر فیض آباد شماره شناسنامه       4/ 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 3 بخش  4 اصلی واقع در اراضی خلیل آباد رفسنجان خیابان امام هادی )ع(کو ه 749/ فرعی از 399 از 

فرعی مجزی  2799 متر مربع پلاک      /98 صادره رفسنجان فرزند حبیب الله در ششدانگ خانه مساحت         /433/ (علیرضا اعتمادی شماره شناسنامه     9/ 

کرمان که خود متقاضی از مالکین رسمی         3 بخش    4 اصلی واقع در اراضی عباس آبادخان رفسنجان بلوار مدرس کو ه              779/ فرعی از     39/ شده از   

 پلاک مذکور می باشد)دارای سند مالکیت مشاعی(

فرعی   2//2 متر مربع پلاک      /93 صادره رفسنجان فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت           // (اصغرمحمدی نسب الله آباد شماره شناسنامه        2/ 

کرمان وفاقد بنچاق از مالک       3 بخش    // اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان خیابان شهید شریفی کو ه           779/ فرعی از  83 مجزی شده از  

 رسمی.

اصلی واقع    734/ فرعی از     87/ متر مربع پلاک      //2 صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ خانه مساحت           / ( زهراتقی زاده شماره شناسنامه      9/ 

 کرمان وخریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی محمد صادق وکیل زاده . 3 در اراضی تقی آباد رفسنجان خیابان کارگر بخش 

 732/ فرعی از     437 مترمربع پلاک     433673 صادره رفسنجان فرزند خیرالله در ششدانگ خانه مساحت         839 (محمد رضا آذرنگ شماره شناسنامه      // 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی.3 بخش  4/ اصلی واقع در اراضی اسماعیل آباد رفسنجان خیابان شهید عابدینی کو ه

فرعی از    9/8 مترمربع پلاک     87/ صادره رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ یک باب زیرزمین مساحت          38 (حسین کاظمی بهمن آباد شماره شناسنامه       8/ 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 3 بخش  93 اصلی واقع در اراضی حجت آباد رفسنجان خیابان امیرکبیر غربی نبش کو ه  //3/ فرعی از / 

فرعی   / فرعی از     9/9 مترمربع پلاک 29964 صادره رفسنجان فرزند اکبر در ششدانگ خانه مساحت           2// (علی کاظمی بهمن آباد شماره شناسنامه       7/ 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  93 اصلی واقع در اراضی حجت آباد رفسنجان خیابان امیرکبیر غربی کو ه  //3/ از 

فرزند محمدبالمناصفه    93234499/3 صادره رفسنجان فرزند غلامحسین وفاطمه رسائیی شماره ملی           //3/ (علیرضا خیرخواه شماره شناسنامه      3/ 

اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بلوار امام           3/9/ فرعی از /// فرعی مجزی شده از       84// متر مربع پلاک      99962 ششدانگ خانه مساحت    

 وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 9/ علی)ع( کو ه 

فرعی   /48/ متر مربع پلاک      238 صادره رفسنجان فرزند اکبر در ششدانگ خانه مساحت             9/3 ( بطول بخشی زاده علی آباد شماره شناسنامه           43 

کرمان وخریداری شده از      3 بخش    2 اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بلوار امام رضا)ع( خیابان آب کو ه                //3/ فرعی از   7// مجزی شده از  

 محل مالکیت مالک رسمی طاهره علوی.

متر مربع    /9964 صادره رفسنجان فرزند علی در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت               789/ ( مجید پور محمد علی قاسم آبادی شماره شناسنامه           /4 

کرمان وفاقد    3 بخش    8 اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بلوار امام رضا )ع( کو ه                 //3/ فرعی از 93/ فرعی مجزی شده از       489/ پلاک

 بنچاق از مالک رسمی .

   69//4/6 تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه

        6/4//4/6 تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 

 کفیل ثبت اسناد واملاک رفسنجان فاطمه ابدال اد  



 

 

 جایزه اول جشنواره  

 موقوفات برای عکاس رفسنجانی

به گزارش شایوردنیوز به نقل از روابط           
عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی           
رفسنجان: سید محسن سجادی از             
هنرمندان عکاس رفسنجان در نخستین       
جشنواره عکاسی موقوفات تهران رتبه اول      

اثر کسب نمود.در        2111را در میان       
مراسم اختتامیه نخستین جشنواره عکس      
موقوفات تهران که با حضور حجه الاسلام        
محمد زاده مدیرکل اوقاف تهران برگزار        
شد سجادی رتبه نخست این جشنواره را        

استان   2۲از میان عکاسان وهنرمندان        
کشور از آن خود کرد همچنین دو هنرمند  
از استان خراسان رضوی وکرمانشاه به          
ترتیب رتبه های دوم وسوم را کسب            

تصویر از این جشنواره نیز            ۱۲نمودند.
درنمایشگاهی برای عموم مردم به نمایش      
در خواهد آمد.جشنواره عکاسی موقوفات      
تهران با هدف کمک به ترویج وشناساندن       

اختتامیه این   فرهنگ وقف برگزار گردید.    
جشنواره، که داوری آن بر عهده مرتضی         
نیکوبذل، ساتیار امامی و احسان رافتی بود 
و دبیری آن را الهه عزیزی بر عهده داشت، 

دی ماه در مجموعه      21در روز پنجشنبه    
زبان پارسی موقوفه دکتر افشار تهران          
برگزار گردید.سیدمحسن سجادی متولد      

خورشیدی در رفسنجان               1۱۲7
آموخته عکاسی از دانشکده هنر و          دانش

 معماری دانشگاه آزاد است.
 

نمایشگاه منظرسازی های 

ذهنی 

نوجوان 

 رفسنجانی

 
نمایشگاه ناقااشای     به گزارش شایوردنیوز   

منظره سازی های ذهنی خانام مابایاناا          
مهدیان به همت آموزشگاه آزاد هاناری          
عمادو باهمکاری انجمن هنرهای تجسمی     

در ناگاارخااناه         دیامااه    29رفسنجان از 
فرهنگ برپاگردید. در ایان ناماایشاگااه            

تابلوی نقاشی با تکنیک اکرولیاک بار         29
روی بوم این هنرمندنوجوان در ماعارض         
دید علاقه مندان قرارگرفته است.مهدیاان       

سال نازد      ۴سال سن دارد بمدت       1۴که  
استاد عماد الدین خاندانای ناقااشای را            
آموزش دیده وتمامی آثار ارائه شاده در          
اولین نمایشگاه انفرادی خود را بدون الگو       
وتنها با استفاده از تخیلات ذهنی طراحای        
ونقاشی نموده است. خاندانی آثاار ایان            
هنرمند نوجوان را منحصر به فرد معرفای         
واورا پدیده ای در هنر نقاشی بارشامارد           
ویادآور شد که مبینا مهدیان در این چهار        
سال بطور مداوم نقاشی کشیده وهیچگااه       

 آموختن وتمرین را ترک نکرده است. 
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 حالتان چطوراست؟
 خدا را شکر همیشه خوبم . 

 ازهنرتان بگویید؟
من هنرمند نیستم به هنر وصل هستم فرهنگ و          
هنر دغدغه ی من است. من حداقل روزی چهار           

پنج ساعت باید نقاشی می کردم. ولی الآن                    
نمی کشم.البته بیکار نبودم توی این سالهایی که         
نقاشی نکردم دنبال یک علم دیگه بودم. که اون           

 علم من را رشد داد. 
ریاضی ، نقاشی و معماری خواندم. کارشناسی           
ارشد معماری دارم و دنیای معماری برام جذاب تر         
بود. نقاشی را هم خیلی دوست دارم. دوره های           
مجسمه سازی  هم دیدم. در معماری نگاه خیلی          
بازتر هست. یک دنیای جامع و بزرگتری دارد.            

البته الآن هم بهترین ساعت هایم با نقاشی                    
می گذرد..نود درصد حال خوبم به خاطر               
آموزشگاهم هست اول بخاطر اینکه جایی بود که         
پدرم  خیلی دوست داشت. پدرم خیلی اهل هنر          
بودند. هم اینکه دوست دارم با قشر جوان کار             
کنم. و از دانسته هام بتوانم به کسی بدهم  و با               
تمام وجود آنها را در اختیار دیگران بگذارم. و باورم    
این هست که باع  رشد خودم می شود . من به            
هنرجوها انگیزه دادم. حتی کمک کردم که             
صاحب آموزشگاه بشوند. هدفم این هست که           
فرهنگ نقاشی کردن در همه ی مردم جا بیافتد و    

 لذت ببرند.
 

شما ارتباط نزدیکی با شهرداری داشتید         

لطف کنید و بیشتر توضیح دهید که آیا           

 کاری هم توسط شما صورت گرفته است؟
 

ببینید این همکاری را من با خیلی جاهای دیگر           
هم داشتم. با کمیته امداد ، فرمانداری ، ارشاد،            
مجموعه های خیریه و فرهنگی چرا راجع به آنها          
هیچ کس حرف نمی زند و فقط راجع به                 
شهرداری حرف می زنند. چون همه فکر می کنند 
من دارم کارها را برای خودم جمع می کنم. یا              
دارم از قِبل شهرداری نان می خورم. من یک ریال        
برای خودم از شهرداری نگرفتم. چرا هیچ کس           
نمی گفت فلانی ماشینش ماهی یکبار جلوی در          

 کمیته امداد هست؟!
 

خوب من اینجا هستم تا از همکاری شما با          

شهرداری بشنوم چرا که به عملکرد            

 شهرداری در مورد زیبا سازی انتقاد هست.
هر زمان شهرداری نیاز داشت از کسی مشاوره            

بگیرند در زمینه هنری به من زنگ می زدند ، من            
 هم می رفتم. 

 

این شما بودید که به سمت شهرداری رفتید        

 یا آنها  آمدند سراغ شما؟
نزدیکی من با شهرداری از زمانی شروع شد . که            
من مسئول  هنرهای تجسمی این شهر بودم. از           
سال هشتاد و هفت به دلیل مسئولیتی که داشتم         
و به دلیل نیازمالی که انجمن داشت. ما از                 
شهرداری کار می گرفتیم برای بچه های انجمن و         
توافقی یک درصدی می دادیم به خود بچه ها و            
درصدی هم  به حساب انجمن می ریختیم. در آن    
مقطع دو سه تا اتفاق دیگه هم افتاد .مثلا همایشی   
بود برای توسعه پایدار شهر رفسنجان. باز من در           
آن همایش مسئول کارگروه فرهنگ .هنر بودم ،          
اینها باع  می شد که  اعتمادی از طرف                  
شهرداری بوجود بیاد ، .برای شهرداری جالب بود         
که کارشان در کمترین زمان انجام می شود. وقت         
شناس بودم و هر جلسه یا برنامه ای بود شرکت            

می کردم. و این تاثیر زیادی برای شهرداری              
 داشت. 

 

آیا از شهرداری تماس میگرفتند برای          

 همکاری یا مشورت ؟
 بله. 

 

نحوه ی کار کردن شما  به چه صورت بود،             

 مشاوره می دادید یا  نظر خواهی بود؟
این ها را چرا می پرسید؟ این مطالب مربوب به             

گذشته است  . چرا راجع به آینده نمی پرسید؟            
گذشته تمام شده و قرار نیست کسی را محاکمه           

 کنیم.
 

بدلیل اینکه انتقاداتی از هست حتی از سوی      

 همکاران شما میپرسم !
متأسفانه یکی از بزرگترین عیب های ما هنرمندان    
این هست که پشت سر همدیگر حرف می زنیم.          
جا دارد این گلایه رو بکنم که چرا رو در رو حرف             

 نمی زنیم. 
 

 انتقادها را شنیدید؟
ببینید من هر وقت یک نفر اومد بگوید ، فورا               
گفتم ولش کنید. این قدر برای اعصاب خودم            
ارزش قائل هستم. می دانید  اگه واقعیت داشته           
باشد آدم  گوش می دهد .من چه جوری به اینها            

 ثابت کنم که دارید اشتباه می کنید! 
 

 چقدر در کار کردن آزادی عمل داشتید؟
من اصلا آزادی عمل نداشتم ،از آن تیپ آدم               
هایی نیستم که بخواهم تحمیل عقیده کنم.            
خیلی وقت ها حرف هایی که من می گفتم  اصلا            
تأیید نمی شد،وحتی انجام نمی شد. اینطور نبود         

که هر چی من بگویم انجام بشود مثلا                                 
از من می پرسیدند، که فلان جا می خواهد رنگ            
بشود نظرتان چی هست . من هیچ وقت نظر              
شخصی خودم را نمی گفتم.  همیشه مشورت             
می کردم.و یکی دو تا متخصص پیدا می کردم و           
از آنها می پرسیدم. و تعصب هم ندارم که باچه             
کسی مشورت کنم. وقتی شهرداری از من سوال         
می کرد من فرصت می خواستم که مشورت کنم.         
متأسفانه آقای پور محمدی فکر می کرد این نظر          
من هست که دارم می گویم  من حقوق بگیر              
شهرداری نبودم ، آدمی هستم مثل همه ی آدم           
های  این شهر.  نظری از من می خواستند و من             
هم بیان می کردم. هیچگاه به عنوان یک هنرمند          
سمت شهرداری نرفتم. بلکه به عنوان یک شهروند        

 خودم را مسئول میدانستم.
 

اگر به عنوان یک مشاور شما را قبول             

داشتند فکر نمیکنید که روش آنها اشتباه        

 بود؟
من آدمی نیستم که یک جا بمانم، زندگی خودم          
را دارم. مشکل این بود که بچه ها فکر می کردند            

 که بهره ی مالی  از شهرداری دارم.
 

 شما گروه داشتید ؟
نه ، همه گروه من بودند وقتی به من می گفتند             

چنین کاری داریم من به بچه هایی که                            
می دانستم کار بلدهستند  می گفتم. می دانستم          
که زندگیشان از این راه می گذرد  می رفتم سراغ            
کسی  که شغلش نقاشی بود . نظر من راجع به              
نقاشی دیواری این هست که نقاشی دیواری             
احتیاج به مانایی ندارد. کار هنری بله باید مانا             
باشد. نقش برجسته ، کاشی کاری اینها باید با             

بهترین مصال  ساخته بشوند. ولی نقاشی دیواری        
به نظر من باید سالی یکبار عوض بشود.  شما باید           
به مردم روحیه بدهید چقدر یک نقاشی راا روی           
یک دیوار ببینند!  نقاشی دیواری  به جز در موارد            
خیلی خاص نباید مانا باشد. دیوار خانه ی حاج آقا          
علی را تصمیم گرفتند رنگ کنند.و این یک کار           

 اشتباه ، من نقد دارم .
 

شما در جریان نقاشی دیوار حاج آقا علی          

 نبودید؟
نه من در جریان نود درصد نقاشی دیواری های           

 شهر نبودم. 

 

شهرداری برای انجام کار چقدر زمان می داد        

 ؟
همیشه زمان کم می دادند .آقای پور محمدی           
همیشه درزمان کوتاه می خواستند کار انجام            
بشود. قطعا زمان دادن چیز خوبی است ولی تا            
یک حد.من با زمان کوتاه مخالفم.  کارهای خوبی          
هم انجام شده. مثلا رنگ کردن دیوارهای پارک          

 بانوان.
 

به هر حال در  دوره گذشته شما کار می             

کردید. ویک  رابط بودید بین شهرداری و          

هنرمندان . چرا همه هنرمندان دیده نشدند       

 این نقد به شما هست؟ 
من ممنونم از همه ی کسانی که به من نقد دارند.           
هیچ نظری ندارم فقط میسپارم  به خدا. و هیچ             
گلایه ای از کسی ندارم . هر کس که آمد جلو و ادا    
در نیاورد من ملاقاتش کردم. گاهی سر قیمت به          
توافق نمی رسند. اصلا در مورد هنرمندان کوتاهی        
نکردم. وقتی شهرداری می آمد دنبالم من چی           
باید میگفتم. احساس مسئولیت دارم.و هیچ جا          

 خودم کار نکردم. 
 

اگر خانم بهشتی نمی توانست از عهده ی          

شهرداری بر بیاد چرا می رفت و ادامه                   

 می داد؟ 
من نیروی رسمی شهرداری نبودمو تا درخواستی        
نبود نمی رفتم .معمولا آدم صریحی نیستم توی          
خیلی چیزها رودربایستی دارم.  حرمت ها خیلی         
برابم مهم است حاضر نیستم دل کسی را بشکنم.         
معمولا سر قیمت به توافق نمی رسیدند. چرا همه          
فکر می کنند من تعیین کننده بودم. من مشاور           
بودم، از من نظر میخواستند و با کمال میل همه           

 هنرمندان را معرفی کردم.
 

هیچ وقت با خودتان نگفتید من دیگر کار                 

نمی کنم، با وجود اینکه تحت فشار قرار                   

 می گرفتید؟
نه ،  برای من مهم نیست چون قضاوت دیگران             

 اشتباه است. 

من شما را زن شریف و شرافتمندی می بینم. 

به هر حال انگشت های اشاره به سمت هر          

 کسی که با شهرداری کار می کرد هست.
 درسته به هر حال نقد هست.

 

نقد با ایراد تراشی فرق دارد ولیکن انتقاد          

 دیگران را می پذیرید؟
خانم بهشتی در جواب اشک هایشان ریخت .            
وهمین طور که اشک هایش را پاک می کرد،             
گفت: دغدغه ی من هنر هست من نمی توانم              

 بی اعتنا باشم. مردم مجازند که نقد کنند. 
از شورای دهیاری فلان جا با ما تماس گرفتند که            

ما شنیدیم شما یک گروهی دارید که با هزینه کم          
نقاشی دیواری می کنید ، گفتم من گروهی ندارم         
ولیکن با چند تا از بچه ها رفتیم و دیوارهای یک            
مدرسه ای را نقاشی کردیم. وسایل کار را هم از            
خیریه خودمان دادیم. چه کسی اینجور کارهایی        

 را انجام میدهد!
شهرداری طراحی های خاصی رامی پسندید. در         

مورد طرح ها معمولا آقای پورمحمدی نظر                   
می داد. آنها یک تعصباتی داشتند و در یک               

چارچوبی کار می کردند. نظر من را هم                           
می گرفتند اما تأیید نهایی با من نبود ،فقط حکم           
یک مشاور داشتم.  برای شهرداری بی دردسر و           

 وقت شناس بودم. 
 

نگاهتون به آینده ی شهرداری چگونه است       

 ؟
من به شورای سیاستگذاری مرکزی خیلی اعتقاد        
دارم. که متشکل از یکسری آدم متخصص در            
زمینه های مختلف هست که نظر بدهند   یک             
کاری اجرا بشود یا نشود. اصلا ضرورت دارد یا             

 ندارد و دیگه این اتفاقات نمی افتد 
 

 از شما کاری در شهر نیست؟ 
نه اصلا   من فکرهایم بد نیست. اگه یک روزی              
بتوانم یک المانی در  شهر طراحی کنم دوست            

 دارم. یک المان معماری.
 

بحثی باز شده که برای شکل گیری شورای         

سیاست گذاری ، هسته ی مرکزی ، تشکیل        

تیم کارشناسی ،آیا امیدی هست که           

 مدیریت بخواهد همکاری کند با هنرمندان ؟
من نمی توانم پیش بینی کنم . چون شناختی هم 
ندارم روی افرادی  که تازه اومدند . ولی من                

 امیدوارم و گرنه نمی آمدم تو جلسه.
هر وقت آمدیم سماجت کردیم روی کاری که           
انجام بشود، در حالی که شهردار هم با ما مخالف           
نبود ، شورای شهر هم مخالف نبودند. خود               
سیستم شهرداری زیراب ما را می زد. مثلا دفتر            

عمران زیر بار اجرایی شدن طرح های ما                         
 نمی رفت. 

 

شما در جریان  کارهای واحد زیبا سازی           

 بودید؟ 
نه اصلا من کاره ای نبودم .تصور بعضی ها این بود           
که من حتما مسئول واحد زیبا سازی بودم. این           
اواخر دیگر من حوصله نداشتم بروم به شهرداری         

خود خانم حکمت مسئول واحد زیبا سازی                  
می آمد پیش من و از من نظر می گرفت. من               
هیچ وقت کسی را انتخاب نکردم. و همه ی این            
آدم هایی که با شهرداری ،یا کار نکردند یا به               
توافق نرسیدند  ، همه ی اینها را من معرفی کردم           
به شهرداری. آنچه به عملکرد این چند ساله من از         
طرف همکاران نسبت داده شده بدون هیچ             

 اعتراضی به خدا واگذار می کنم. 

بهشته بهشتی یکی از زنان نقاش شهرمان رفسنجان است. وارد آموزشگاه ایشان شدم و در اتاقش به گفتگو نشستیم. یکی از  

 دیوار های اتاق پر بود از تابلو های تقدیر و تشکر از خانم بهشتی که می گویند : هنر دغدغه ی من است.

 اخبار فرهنگی

 در گفتگوی بی پرده با بهشته بهشتی مشاور هنری شهردارسابق رفسنجان
 

 همه هنرمندان را به شهرداری معرفی کردم 



 

 

باورهای غلط درباره 
 سرطان

 معرفی مشکل سرطان:

مشکل واقعی سرطان یک سوم بایامااران            

دچار افسردگی و اضطراب در حد باالایانای           

هستند و همچنین به دلیل از دست رفاتان         

درآمد و لزوم تامین مخارج درمان، آسایاب          

شدیدی به عملکرد اقتصادی خانواده وارد می 

 شود.

با این حال، از سرطان می توان رهایی جست     

% ماوارد سارطاان قاابال             ۴1 زیرا بیش از  

پیشگیری هستند و ثل  دیگر بیامااران در          

صورت تشخیص به موقع قابل درمان قطعای        

می باشند. در بقیه بیماران نیز که غیر قاابال        

درمان هستند، انجام درمان های حمایتی باه   

بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک اساسای       

 خواهد نمود.

در برنامه ریزی ملی مباارزه باا سارطاان،             

تحقیقات سرطان دارای نقاش اسااسای و           

محوری است.با توجه به هزینه زیااد درماان      

سرطان در مراحل پیشرفته بیماری، سرمایاه       

گذاری در امر تحقیقات سارطاان از ناظار             

 اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.

 

 پاسخ به باورهای غلط درباره سرطان:

*آیا بیمار سرطانی همیشه محکوم به مارگ         

است؟ بیماری سرطان لزوما به معنی مارگ         

نیست. ترس یک واکنش طبیعی است اما باا          

درمان مناسب بیشتر مردم از سرطان نجاات        

می یابند. باع  خوشحالی است که باعاد از           

درمان سرطان زندگی بیماران بصورت عادی      

 بر می گردد.

*آیا سرطان می تواند بوسیله ضارباات یاا             

تصادف ایجاد شود؟ گاهی اوقات یک ضارباه         

شما را بوجود یک توده زیر پوستی که قبالاا           

وجود داشته آگاه می کند. مانند توده ای در        

پستان اما به این معنی نیست که آن ضارباه           

 این بیماری را ایجاد کرده است.

*آیا سرطان مسری است؟ سرطان به هایاچ          

وجه در ارتباب معمول روزانه مسری نیسات.        

شما با دست دادن و یا در آغوش گرفتن یک          

فرد مبتلا به این بیماری دچار نمی شوید. از           

بیمار سرطانی دوری نکنید. سرطان مااناناد          

 سرماخوردگی نیست.

*آیا ارث می تواند علت ایجاد سرطان باشد؟         

تنها تعداداندکی از انواع سرطان می تواند ارثی 

باشد اما بنظر می رسد در برخی خانواده هاا          

امکان بروز یک نوع سرطان بیش از معماول         

باشد مانند سرطان پستان، تخمدان، روده. اما 

در بقیه موارد نحوه زندگی مانند عادات غذایی 

و یا برخی فاکتورهای ژنتیکی در احتمال ابتلا  

دخالت دارند ولی بدان معنا نایاسات کاه             

 سرطان ارثی است.

*با نادیده گرفتن علایم سرطان آیا ماماکان           

است آنها خودبخود از بین بروند؟ تشخایاص        

هرچه زودتر سرطان شانسی بازرگ را در           

موفقیت درمان شما بوجود می آورد و هار           

سرطانی علایم مخصوص به خود را دارد و اگر 

شما از این علایم غفلت کانایاد سارطاان              

گسترش خواهد یافت و خطرناک تر خواهاد        

شد و درمان به راحتی امکان پذیر نخاواهاد           

  بود.

 
بهمن ماه  4 چهارشنبه 
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 جاذبه ها مانع شناخت است
وقتی شما در مسیری تاریک حرکت می         
کنید,برای این که به زمین نخورید یا به          
بیراهه نروید نیازمند نور و چراغ                
اید.بنابراین به عنوان مثال چراغ قوه ای در 
دست می گیرید و حرکت می کنید.روشن       
است که هرچه نور این چراغ قوه قوی تر          
باشد حرکت شما مطمئن تر است,هم          
پیش پایتان روشن تر است و هم مسیر و          

 فاصله ای دورتر را می توانید ببینید.
حال هر عاملی که نور این چراغ قوه را             
ضعیف کند حرکت شما را با خطر               
بیشتری مواجه می سازد. مثلا اگر صفحه        
ی شیشه آن کثیف و آلوده و غبارگرفته          
باشد,نور کمی به بیرون می آید و شما را          

 دچار مشکل می کند.
اگر شما می خواهید در مورد دختر یا            
پسری شناخت حاصل کنید که ببینید,         

آیا او فرد مناسبی برای زندگی با من            ”
آیا می توانم با او یک زندگی        ”و  “ هست؟

گرم و صمیمانه و پایدار تدارک                 
,نیاز به تعقل و تامل فراوان            “ ببینم؟

دارید.نور عقل تان باید به قدری قوی باشد 
که بتوانید زوایای پنهان و آشکاراو را            
شناسایی کنید و از رفتارهای ظاهری او         
 پی به نیت های درونی و باطنی اش ببرید.
حتما قبول دارید که شناخت یک انسان از      
شناخت یک شی مانند میز و صندلی            
سخت تر است و دید و بصیرت بیشتری          

 می طلبد.
در چنین شرایطی باید بسیار مراقب باشیم 
که چیزی نور عقل مارا ضعیف نکند و            
مانع و حجابی برای دیدن آنچه باید ببینم        
نشود.هر عاملی که مانع تعقل و تامل            
جدی و کافی شما بشود,قطعا می تواند          

زندگی تان را دستخوش ناگواری ها و           
سختی های فراوانی کند و پشیمانی های        

 عمیقی در پی داشته باشد.
اما چه چیز مانع تعقل و در نهایت شناخت 
درست و دقیق یک فرد می شود؟چه            
چیزنور عقل انسان را در چنین شرایطی         

 ضعیف و دید آن را کور می کند؟
واقعیت این است که خداوند مهربان,بین        
دو جنس مخالف,دختر و پسر,جاذبه ای        
قرار داده است ؛جاذبه و گرایشی جدی و          
انکارناپذیر.این تمایل و گرایش چیزی         
نیست که بخواهیم  آن را برای هم ثابت           
کنیم یا برای آن دلیل و مدرک                  
بیاوریم.همه ی ما این جاذبه را حس کرده        
ایم و البته این جاذبه از جمله الطاف و             
موهبت های الهی است و هرگز  نباید آن          
را نقطه ی ضعفی برای خود بدانیم.تمایل        
به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و تولد        
فرزند و بقا و پایداری زندگی مشترک,به         
میزانی چشمگیر به همین جاذبه هایی          
وابسته است که خداوند میان دو جنس          

 مخالف قرار داده است.
این جاذبه ها و تمایلات نسبت به جنس          
مخالف در جوانی به اوج خود می رسد,تا         

جایی که گاهی دختر و پسر را پس از             
مدتی ارتباب به جایی می رساند که اظهار        

من به شدت به او وابسته         ”می کنند :     
زندگی بدون او برایم پوچ و بی        “ , ”هستم

او را از ته قلب دوست دارم و      “ , ”معنا ست 
 “در فراق و نبود او بی تاب و بی خوابم

متاسفانه این جاذبه های انکار                 
نشدنی,بیشترین اثر منفی را بر قدرت           
تعقل و اندیشه ی انسان می گذارد و هر           
چه رابطه ی دختروپسر جدی تر,بیشتر و        
طولانی تر شود,قدرت تعقل هم ضعیف تر        
می شود و حتی می تواند کاملا دید عقل          
انسان را کور کند تا جایی که وقتی به آن           

آن پسری که با او     ”دختر خانم می گویی     
دوست هستی این عیب آشکار و برجسته        

,یا اصلا به چشمش نمی آید و          “ را دارد 
انکار می کندیا به دیده ی اغماض نگاه           

مسئله ی مهمی نیست,به این     ”می کندکه   
شدت هم که می گویید نیست...ان شاالله        
درست می شود,به مرور زمان اصلاح می         

 “شود.
ووقتی به آن پسر از عیب روشن و بزرگ           
آن دختر می گویی,جبهه می گیرد و حتی 
گاهی باپرخاش شما را متهم به بدبینی          

 می کند.
در حقیقت ,جاذبه ها و تمایلات و                
هیجانات و عواطف این جوان را به نقطه          
ای رسانده که ضعف های بزرگ را یا             
کوچک و قابل گذشت می بیند یا اصلا            

 ضعف نمی داند.
اگر شما عقیده دارید که باید برای               
شناخت بیشتر همسر آینده تان ,با این          
دختروپسر مدتی)چندهفته ای,چند         
ماهی(دوست باشید تا در این رفت وآمدها       
و گفتگو ها برای شما شناخت حاصل            
شود,مطمئن باشید اصلا چنین اتفاقی نمی 
افتد.بلکه این ارتباب به شما بیشتر             
شناخت واهی می دهد و شما را به اشتباه         
و گمراهی می اندازد.در حقیقت شما ابتدا        
رابطه ای را تدارک می ببیند,هیجانات و         
عواطف را تحریک می کنید و در نتیجه ی       
گسترش این رابطه آن را به اوج می              
رسانید و بعد,در چنین شرایطی می            
خواهید عقلا بررسی کنید که او فرد             
مناسبی برای ازدواج هست یا نه !!در این          
زمان دچار چنان تعلق خاطر و وابستگی         
عاطفی شدیدی شده اید که دیگر نمی          

 توانید درست اندیشه کنید.

 )قسمت اول(دوستی های قبل از ازدواج 
دکتر نادعلی مهدی پور    

 کارشناس معاونت بهداشتی

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 فاطمه اخالقی یزدی نژاد
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آئین نامه قانون ثبت مرراترب جرهرت        43/ املاک بنام مجید صرافی زاده رفسنجانی صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستورتبصره یک اصلاحی ماده  39/ دفتر  /97 صفحه 9/493 کرمان که ذیل ثبت     

تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیرر   از اطلاع عموم یک نوبت درروزنامه آگهی تا  نانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز                    

 اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .

 محمد آرمان پدر 

 رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان 

 64//3/6 تاریخ               الف-م4874 شماره

 آگهی فقدان سندمالکیت 
 3 اصلی واقع در رفسنجان برخرش       739/ فرعی /9/ رفسنجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ خانه پلاک  43/ آقای مجید صرافی زاده رفسنجانی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی        

آئین نامه قانون ثبت مراترب جرهرت       43/ املاک بنام مجید صرافی زاده رفسنجانی صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستورتبصره یک اصلاحی ماده  34/ دفتر  229 صفحه 9/3/9 کرمان که ذیل ثبت  

تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیرم دارد در       از اطلاع عموم یک نوبت درروزنامه آگهی تا  نانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز               

 غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .

 محمد آرمان پدر 

 رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان 
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مدیر کل روابط عمومی وزارت ،تحقیقات و         
فناوری در گردهمایی مدیران روابط عمومای       
دانشگاه های منطقه هشت کشور گفت: حوزه 
روابط عمومی حوزه جدی و مغفول مانده در        
کشور است که ضعف اطلاع رساانای رواباط           
عمومی و نهادهای اجرایی مهترین مشکل در       

 سط  ملی است. 
دکتر عبدالهی نژاد گفت:  دستاوردهای حوزه        
تحقیقات و فناوری از همه دستاوردهای دیگر     
تاثیرگذارتر و بزرگتر است. ماا مای دانایام           
تحقیقات و فناوری های زیادی در دانشگاهها       
صورت می گیرداما متاسفانه به خوبی اطلااع        
رسانی نمی شود که این ضعف روابط عمومی        

 هاست. 
دکتر عبداللهی گفت: میازان اعاتامااد باه              
نهادهای رسمی به کمترین حد خود رسیاده        
است که قسمتی از جلب اعتماد را می توان با 

ارائه دستاوردهای مطلوب باه دسات آورد،             
می توان بارای جالاب اعاتامااد عاماوم                 
دستاوردهای دانشگاهها را رسانه ای کرد، ماا        
دستاوردهای گوناگونی در حوزه های مختلف      

داریم. زیرا اگر اطلاع رسانای نشاود ماردم                  

می گویند دانشگاه چه کار کرده است؟ یا از          
پایان نامه های مقطع دکترا چقدر  به طاور           
کاربردی استفاده شده است؟ متولی اطالااع         
رسانی پژوهش ها و تحقیقات عالامای در            

 دانشگاهها، روابط عمومی ها هستند.
وی افزود: بین جایگاه تخصصی روابط عمومی 
و عملکرد مطلوب سازمان رابطه مستقیامای        
وجود دارد. مهمترین چالش ما گفتگو نیست،   
زمینه گفتگوی انتقادگرا شکل نگرفته اسات،       
مهمترین مشکل جامعه ما نبود گفتگوی آزاد       
و انتقاد گراست. باید ظرفیتها را بالاا بارد و              
انتقادها را شنید. بعضی مواقع اسم باعاضای            
حرفها را گفتگو می گذاریم اما این گفاتاگاو           

 فرمایشی است.
وی خاطر نشان کرد:  ضرورت ایجاد رشاتاه        

روابط عمومی در دانشگاه در این ماناطاقاه          
احساس می شود که می توان در یاکای از             
 دانشگاههای کرمان این رشته را ایجاد کرد.

***** 
بهمن ماه رئیس دانشگاه ولای         ۴ چهارشنبه  

عصر رفسنجان در گردهمایی مدیران رواباط       
عمومی دانشگاه های منطقه هشت کشور در       

این دانشگاه با اشاره به اینکه وظیفه و تبلیا           
پیامبران مقوله روابط عمومی بوده است گفت: 
پیامبران توانسته اند با یک روابط عاماومای       
بسیارخوب،  نهضتای را شاروع کارده و              
میلیاردها جمعیت را جذب کنند و قدرتهاای        

 بزرگ را تغییر دهند.
دکتر دهقان نقش روابط عمومی را در یاک          
سازمان بسیار مهم دانست: مهمترین وظیفاه        
روابط عمومی ها ایجاد روابط قوی و تقاویات     
ارتباطات برون و درون سازمانی و البته گاهی        
بین المللی است که کاری بسیار گساتارده،          

 بزرگ و مسئولیتی خطیر است. 
رئیس انجمن ریاضی ایران به طور مثال باه          
نقش رسانه ها و تبلیغات در آمریاکاا بارای            
همراهی کردن مردم با دولت در پایاشابارد           
سیاستهای خارجی آمریکا اشاره کرد و گفت:       
آمریکا از طریق روابط عمومی و فضای رسانه        
ای برای حمله به افغانستان، عراق و یا فروش         

اسلحه به عربستان از ماهها قابال تالااش                   
می کند تا اذهان عمومی را با خود همراه کند 

 تا افکار عمومی در تقابل با دولت نایستد. 
دکتر دهقان افزود: بومی کردن وظایف روابط        

عمومی بسیار مهم است، که در جنوب شرق        
وظایفی داریم که با دیگر مناطق کشور فارق         
دارد در شهر رفسنجان هم وظایفی وجود دارد 
که باید برای اطلاع رسانی، روابط عمومی هاا         
تلاش کنند. به طور مثال دره راگه یکی از سه  
دره زیبا وبی نظیر دنیاست اما متاسفانه بعضی 

از مردم شهر رفسنجان هناوز ایان دره را                
نمی شناسند که این کوتاهی روابط عمومای        
هاست. رئیس دانشگاه ولیعصر خاطر نشاان         
کرد: روابط عمومی هاا در شانااساانادن               
استعدادها بسیار موثر هستند که خیالای از          
استعدادها را داریم که باید از بالقوه به بالفعل         
تبدیل شوند، این نقش مهم روابط عمومی ها        
را می رساند . روابط عمومی های ادارات باا             
جلسات متعدد و مشترک می توانند از عهده        
وظایف مربوب به منطقه و شهر خود به خوبی 

 بر بیایند.
دکتر دهقان خاطرنشان کرد: باید از فضاای          
مجازی و رسانه ای نهایت استفاده را کرد که         
البته تکنولوژی هم مزایا و هم معایبی دارد که 
هم باع  ارتقا و پیشرفت می شاود و هام             
مشکلاتی را در پی خواهد داشت که در اینجا         

روابط عمومی باید نقش ارزنده خود را ایافاا           
کند و بداند چگونه با این کانالها رابطه برقارار         

 کند و از فضای رسانه ای استفاده کند.

 آموزش خلبانی 

 در دانشگاه ولیعصر رفسنجان
دکتر دهقان در این جلساه از بارگازاری              

کلاسهای آموزش خلبانی تا سقف هواپیماای       
دو نفره در دانشگاه ولیعصر با همکاری شرکت 
هوانوردی و فرودگاه رفسنجان خابار داد و           

نفر است که  21 گفت: فعلا ظرفیت این کلاسها
 ۴1 ساعت کلاس تائاوری و            ۲1 این افراد   

 ساعت پرواز را آموزش می بینند.
وی در پایان از همایشی در دانشگاه ولیعصار         

بهمن ماه باحضور مسئولین و وزرای         2۲ در  
کشور افغانستان خبر داد و افزود: هدف از این 
همایش بررسی روابط بین ایران و افغانستان،       
جذب دانشجو، بررسی فرصتها و چالشهاست.      

دانشجو افغان  ۴1 تا به حال از دانشگاه ولیعصر 
فارغ التحصیل شده اند که در سراسر دنایاا            
زندگی می کنند که سفیر دانشگاه ولیعاصار         

هستند و همواره از دانشگاه به خاوبای یااد                
 می کنند. 

 
 

 جناب آقای پاسخگو 
 با سلام و عرض احترام

بعد از اظهار نظر غیر علمی فرماندار             
رفسنجان درباره موضوع آلودگی های مس  
سرچشمه که آن را یک ادعا دانسته بودند        
می خواستم نامه ای به استاندار محترم          
بنویسم و به ایشان یادآوری کنم که             
نتیجه انتصاب مدیران غیر بومی که هیچ        
شناختی از موقعیت و فرصت ها و               
تهدیدات یک شهر ندارند چیزی بهتر از         
این نمی تواند باشد که ناگهان در نماز            
جمعه امام جمعه محترم نیز اعلام داشتند       

کارخانه عظیم مس سرچشمه طبیعی        “
است که آلایندگی داشته باشد اما با وجود        
این همه اشتغالزایی نباید علیه آلایندگی        

به این نتیجه رسیدم    ”. مس جوسازی شود  
که نه تنها مسئولان غیر بومی که                
مسئولان بومی نیز شناخت صحیحی از         
شرایطی که شهرستان رفسنجان در آن         
قرار دارد ندارند و این موضوع خودش           
تهدید بزرگتری است. تصمیم گرفتم نامه       

 ای سرگشاده به هر سه بزرگوار بنویسم.
 

“ آمایش سرزمین “درجهان، علمی به نام      

وجود دارد که در ان به ارزیابی توان              

محیط زیست می پردازند در حقیقت به         

برآورد استفاده ممکن انسان از سرزمین        

                    برای کاربری های مختلف از جمله                                                                                                            

کشاورزی ، نظامی، صنعت و... می پردازند       

و با توجه به توان محیط زیست منطقه در         

نهایت به بهترین کارکرد هر سرزمین             

می رسد در این نگاه بر خلاف نظر امام            

جمعه محترم که آلایندگی مس را امری         

طبیعی دانسته اند . آلودگی را به هیچ            

وجه امری طبیعی قلمداد نمی کند زیرا         

معتقد است که خطرات و هزینه های            

آلودگی هم برای کشور و هم فرد بسیار           

فراتر از مشکل بیکاری است.چرا که در          

این علم حل مشکل بیکاری لزوما در            

دستان صنعت نیست بلکه در مدیریت          

 صحی  منابع و امکانات هر سرزمین است.

اجازه دهید   برای روشن شدن مطلب   

از مسئولان بخواهم به طور صریح به        

 چند سوال پاسخ دهند.

آیا مسئولان محترم آمار دقیقی از          – 1

افراد مبتلا به سرطان وبیماری های             

تنفسی و پوستی در شهرستان رفسنجان       

دارند؟ آیا مسئولان محترم شهرستان          

رفسنجان می دانند هزینه درمان یک فرد       

سرطانی در هر ماه چند برابر حقوق اداره         

کار است؟ این هزینه ها را چه کسی می           

 دهد مردم یا دولت؟

 

آیا مسئولان اطلاعات دقیقی درباره        – 2

افزایش یا کاهش هوش کودکان و یا             

بیماری های نادر و ژنتیکی در رفسنجان         

دارند؟ بگذارید علمی تر حرف بزنیم یک         

مفهوم مهم در مشکلات آلودگی ها هم          

بیشی است به این معنی که همکنشی           

مواد مختلف به صورت مشترک به مراتب        

تاثیر مخرب تری دارد به عنوان مثال دی         

اکسید گوگرد و ذرات معلق هر دو آلاینده        

هوا هستند اما تاثیر این دو با هم به               

 مراتب خطرناک تر و خسارت زا تر است.

 

آیا مسئولان می توانند اطلاعاتی           – ۱

درباره نوع آلودگی و مواد داخل آن در            

اختیار مردم و رسانه ها قرار دهند؟ تاثیر         

این مواد بر گیاهان، جانوران و انسان ها          

 چیست؟ هزینه های آن چقدر است؟

 

چرا تا کنون اجازه هیچ گونه فیلم           – ۴

برداری و مستند سازی و حتی رفت و آمد        

به محیط زیست اطراف سد سرچشمه          

 داده نمی شود ؟

 

چرا یک بازدید عمومی با حضور            – ۲

خبرنگاران و مردم از سد مس سرچشمه و        

 محیط زیست اطراف آن داده نمی شوند ؟

 

آیا مسئولان تاثیر آلودگی های مس         – 9

بر کشاورزی و مشکلات باغداران رفسنجان  

را نمی دانند؟ اگر نمی دانند پس چرا            

مسئولیت کاری که در آن تخصص ندارند        

را به عهده گرفته اند که این از نظر شرع            

 حداقل دچار اشکال است

 

آیا مسولان نمی دانند بسیاری از            –7

مشکلات درختان مثل بارش های سولفات      

و نیترات حتی بر مقاومت درختان نسبت        

به سرما نیز اثر می گذارند فقط مسئولان         

می خواهم خسارت سرمازدگی را در سال       

های اخیر اعلام کنند؟ بنده کاری به سایر        

 اثرها ندارم.

بگذارید به یک نمونه تاریخی اشاره کنم         

کارگاه های ذوب و تصفیه سنگ معدن          

مس و نیکل در سادبری اونتاریو در کانادا         

نمونه معروفی از یک نقطه کانون است .          

در این منطقه دودکش های کارخانه           

مقدار بسیار زیادی دی اکسید گوگرد          

حاوی ذرات معلق و... را منتشر می کند          

طبق تحقیقات مشخص شده فقط این دی   

اکسید کربن رها شده ناحیه ای به وسعت        

کیلومترمربع را به شدت آلوده کرده        2۲1

و موجب نابودی گیاهان، حیوانات و            

بیماری های عجیب و غریب و تغییر آب و         

هوا شده است و این تاثیر حتی در وسعتی        

کیلومتر مربع مشهود        ۱۲11به اندازه     

است.علاوه بر آن آثار ثانویه بصورت             

فرسایش خاک و نفوذ باران های اسیدی         

و... در این تحقیق قابل مطالعه بوده است         

و از تاثیر سایر مواد هم چشم پوشی شده          

است حال مسئولان ما فکر می کنند مس         

سرچشمه آلوده کننده بزرگتری است یا        

سادبری کانادا؟ راستی حالا که بح  باران       

های اسیدی پیش آمد آیا مقدار ریال            

خسارت باران های اسیدی بر روی             

درختان پسته تا کنون مورد مطالعه قرار         

 گرفته است؟

 

آیا مسئولان واقعا نمودار علمی کم          – 0

 بارشی ها و آلودگی مس سرچشمه را 

نمیدانند؟میتوانیدخسارت های خشکسالی   

را در طول فقط یک سال بیان کنید؟             

نقش مس سرچشمه در این کم بارشی ها        

 چقدر است؟

 

آیا مسئولان می توانند آمار دقیقی از        – 9

 دمای هوا در سال های قبل از احداث مس

سرچشمه و بعد از آن در اختیار عموم قرار 

دهند؟ آیا مسئولان می توانند تاثیر و            

خسارت های فقط یک درجه افزایش دما        

در هر اکوسیستم را بیان کنند؟ این             

خسارت در بخش کشاورزی بسیار مشهود      

 می تواند باشد
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خسارات آن گریبان گیر مردم رفسنجان        

 است.

به نظر می رسد مسئولان ما بسیار با واژه          

های جهان امروز بیگانه اند و از این حی          

ضروری ترین نیاز این شهر اول                 

خداحافظی با مدیران غیر بومی است که        

هیچ شناخت و خاطره ای از شهرستان          

ندارند و دوم ایجاد کلاس های آمایش           

سرزمین و رابطه آن با توسعه برای مدیران 

بومی است در غیر این صورت باید تنها در         

آلبوم های خانوادگی اثری از شهر              

 رفسنجان پیدا کرد.

 حرف و مکث

 مدور کل روابط عمدمی وزارت علدم در دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان:

 میزان اعتماد مردم به نهادهای رسمی 
 به کمترین حد خود رسیده است

 برگرفته از سایت روراستی به قلم مسلم حاج عبدالهی


