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 حجت االسالم سید حسن خمینی 

 

کاتوری،      اسالم کاری
کاتوری هب همراه دارد   امام کاری

استقلال، همان آزادی در بعد ملی است        
و آزادی نیز استقلال در بعد فردی است؛        
زیرا اگر کسی نتواند به دیگری زور            
بگوید او آزاد است و اگر دولتی هم             
بخواهد مقابل دولتهای دیگر آزاد باشد،       

 مستقل خواهد بود.
استقلال و آزادی با یکدیگر ملازمت           
ندارند ، زیرا ممکن است دولتی مستقل        
باشد اما مردم آن آزاد نباشند که نمونه         
ی آن حکومت اتحاد جماهیر شوروری        

 در تاریخ معاصر است...
در کوتاه مدت ممکن است مردم نسبت        
به نبود آزادی حساس نشوند، اما در دراز     

 مدت متوجه خلاء آن خواهند شد...
برخی می گویند ملت ایران حافظه           
تاریخی ندارد؛ باید این حافظه را تقویت        
کنیم و در این راستا تاریخ ایران و دست         
کم دویست سال اخیر را مطالعه کنید،         
زیرا ممکن است انسان برخی ادوار را          
فراموش کند و بخواهد دوباره آنها را           

 تجربه کند...
نسل های جدید نباید بدون مطالعه           
دقیق، نسل های قبل را متهم به بی            
عرضگی یا سوء نیت کنند، بلکه باید           
بررسی کنند که برخی آرمان ها و             
اهداف آیا اساسا در آن دوران غیرممکن        
بوده است یا اینکه مجریان ناتوانی داشته   

 است؟
امام نسخه ای برای این دردهای تاریخی       
نوشتند که همزمان پاسخگوی همه این       
دردها بود؛ ایشان استقلال، آزادی و           
اسلام را در قالب نظام جمهوری دنبال         

 مهدی کرباسیان در حاشیه بازدید از مجتمع مس سرچشمه:   

باید محیط زیست را باور داشته  و در جهت  

 آلودگی هوا حتما سرمایه گذاری کنیم

@shayvardnews 
 

پروژه  در مجتمع مس  31افتتاح 
 سرچشمه رفسنجان

 5صفحه  
 

در بازدید از فاز دوم اروند چرخ رفسنجان 
 عنوان شد:

واحد های تولیدی رفسنجان با مشکل 
 سرمایه در گردش مواجه هستند

 1صفحه  
 

 رئیس اداره بهزیستی رفسنجان :

میلیارد ریال تسهیلات  22
 اشتغالزایی به مددجویان

 1صفحه  
 

طرح کشاورزی در رفسنجان به  4
 بهره برداری رسید

 2صفحه  
 

 مطالبه کارکنان و کارگران مس سرچشمه:

باید حق آلایندگی 
 دریافت کنیم

 9صفحه 

 1/1//3در دیدار با جمعی از اصالح طلبان 

 

 

 هزاراتباع بیگانه   ۰۸ با وجود 
 سرانه ای به 

 رفسنجان 
 نمی گیردتعلق 

انارکی محمدی در افتتاحیه طرح های مس در شهرک مس به            
هزار افاغنه در رفسنجان اشاره کرد و آن را مشکل             08 جمعیت  

اساسی رفسنجان دانست و گفت: در رفسنجان بیشتر از شهرهای 
دیگر کشور، افاغنه است و روز به روز بیشتر   می شود که ما فقط 
توانسته ایم یک چهاردیواری در اطراف میهمان شهر تعریف             

 کنیم.

 در صحن مجلس

 بررسی طرح ساماندهی افاغنه  

پاسخ شریعتمداری به خبرنگاران در 

 حاشیه سفر به رفسنجان؛

 این دود نیست

 بخارآب است!   
9صفحه   

2صفحه   

1ادامه درصفحه   

/صفحه   

2صفحه   



 

 

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلسس        

هسزار     08شورای اسلامی گفت: با وجود        

نفر اتباع بیگانه در رفسنجان هیچسگسونسه         

سرانه ای به رفسنجان تعلق نمی گیرد در        

حالی که جمعیت اتباع بیگانه رفسنسجسان       

 از بسیاری از شهرستانها بالاترست. 

انارکی محمدی در افتتاحیه طسرح هسای         

هزار   08مس در شهرک مس به جمعیت       

افاغنه در رفسنجان اشاره کسرد و آن را          

مشکل اساسی رفسنجان دانست و گفست:       

در رفسنجان بیشتر از شهرهسای دیسگسر          

کشور، افاغنه است و روز به روز بیسشستسر             

می شود که ما فقط توانستسه ایسم یسک                

چهاردیواری در اطراف میهسمسان شسهسر          

 تعریف کنیم.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای 

اسلامی از وزیر صنعت و معدن درخواست       

کرد که مشکل افاغنه را در رفسنجان بسه         

رئیس جمهور برساند و افزود: کلیه هزینه        

های افاغنه بر دوش رفسسنسجسان اسست،           

هزینه های تحصیلی و مدارس که بیش از     

هزار دانش آموز افاغنه داریم و دیسگسر            6

مخارجی که بر شهرستان تحمیسل شسده         

 است. 

وی افزود: این فاجعه است و در آیسنسده             

مشکل ایجاد می کند، در بحث عسرا  و           

سوریه مشکل اساسی برای نظام و جامعه       

است، ما هفته آینده در صحن مسجسلسس          

 بحث افاغنه را مطرح خواهیم کرد. 

نماینده رفسنجان در مسجسلسس شسورای          

شهرستان درگیسر ایسن      66اسلامی گفت:  

مشکل هستند. در بحث سوخت، جساده،         

ها و     نان، آب، بر  و همچنین در دانشگاه      

آموز   مدارس تعداد زیادی دانشجو و دانش     

ای بسرای     کنند که سرانه    اتباع تحصیل می  

ها در رفسنجان در نظر گرفتسه نشسده            آن

 است.

 

 بررسی 
 طرح ساماندهی افاغنه 

 در صحن مجلس
انارکی محمدی در افتتاحیه طسرح هسای         

هسزار   08مس در شهرک مس به جمعیت       

افاغنه در رفسنجان اشاره کسرد و آن را            

مشکل اساسی رفسنجان دانست و گفست:        

در رفسنجان بیشتر از شهسرهسای دیسگسر           

کشور، افاغنه است و روز به روز بیشتر می         

شود. که ما فقط توانستیسم یسک چسهسار              

دیواری در اطراف میهمان شهر برای آنهسا        

 تعریف کنیم.

به گزارش شایورد نیوز، نمسایسنسده مسردم           

رفسنجان در مجلس شورای اسسلسامسی از       

وزیر صنعت و معدن درخواست کسرد کسه        

مشکل افاغنه را در رفسنجان به رئسیسس          

جمهور برساند و افزود: کلیه هزینه هسای          

افاغنه بر دوش رفسنجان است، هسزیسنسه          

های دانشگاه، حامل های انرژی، مسدارس       

هزار دانش آموز افاغنه داریم  6که بیش از    

و دیگر مخارجی که بر شهرستان تحمیسل        

 شده است.

وی افزود: این فاجعه است و در آیسنسده             

مشکل ایجاد می کند، در بحث عسرا  و           

سوریه مشکل اساسی برای نظام و جامعسه        

است، ما هفته آینده در صحن مسجسلسس           

 بحث افاغنه را مطسرح خسواهسیسم کسرد.            

نماینده رفسنجان در مسجسلسس شسورای           

شهرستان درگیسر ایسن        66اسلامی گفت:    

 مشکل هستند. 

 

هکتار آبیاری  15۸اجرای 
 تحت فشار در رفسنجان

بهمن ماه همزمان با سسفسر رئسیسس              61

جمهور به کرمان بعضی از طرح هسا  در            

رفسنجان با حضور وزیر کشاورزی  مسورد       

 بهره برداری قرار گرفت. 

وزیر جهادکشاورزی در بسدو ورود مسورد          

استقبال مسئولان شهرستان رفسسنسجسان       

قرار گرفت و در اولین برنامه خود هستسل           

را در بلسوار طسالسقسانسی شسهسر             “ هیلان“

 رفسنجان افتتاح کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچسنسیسن پسروژه          

هکتار   058آبیاری تحت فشار به مساحت      

توسط مجتمع اقتصادی کمیته امسداد در        

فردوسیه آزادگان را افتتاح می کنسد کسه          

میلیسون    088میلیارد و     4برای این پروژه    

تومان هزینه شده است. حجتی همچنیسن        

از زنجیره تولید مرغ گسوشستسی شسرکست            

 مرغداران رفسنجان نیز بازدید خواهد کرد.

 

 دعوت به همکاری
دفتر هفته نامه شاایادرد تا ا         

تکمیل کادر تبلیغات و پاییار        

آگ ی نشریه  دعدت به همکااری        

 می نماید

08499008939 

طسرح     4به مناسبت دهه مبارک فسجسر         

مسیسلسیسارد       04کشاورزی با اعتبار بالغ بر      

 ریال به بهره برداری رسید.

 

رئیس جسهساد کشساورزی شسهسرسستسان             

رفسنجان روز یکشنبه در جمع خبرنگاران      

اظهار کرد: این طرح ها شسامسل دوطسرح            

آبیاری تحت فشار و یک طرح تولید ماهی        

گرمابی و یک طرح تولید کسود آلسی آب            

 نگهدار است.

حسین رضایی گفت: یکسی از طسرحسهسا             

آبیاری تحت فشار در باغ پسستسه ای بسه         

هکتار متعلق به مسوقسوفسات          48مساحت  

هالل احمر واقع در ده شفیع اسست کسه            

 نفر اشتغالزایی شده است. 4برای 

وی تصریح کرد: اعتبار به کار رفته بسرای           

 088مسیسلسیساردو         1اجرای این طرح نیز     

میلیون ریال به صورت تسهیالت بال عوض 

 688به آن اعطا شده و یک میلسیسارد و             

 میلیون ریال هم آورده شخصی بوده است.

رضایی طرح آبیاری دیگر که مورد بسهسره          

برداری قرار گرفت را متعلق به خسدیسجسه          

نظری عنوان کرد و افزود: این طرح در باغ     

هکتار در    16مشجر پسته ای به مساحت     

نسفسر درایسن        0عبداهلل آباد اجرا شده که      

محل مشغول به کار شده اند ضمن اینکسه         

میلسیسون    658هزینه اجرای این طرح هم      

 058ریال آورده شخصی و یک میلیارد و        

میلیون ریال هم به صسورت تسسهسیسالت           

 بالعوض به ان اعطا گردید.

رئیس جهاد کشاورزی رفسنجسان بسیسان         

کرد: فاز اول طرح پرورش ماهی گرم آبسی        

نیز متعلق به افصح هجری است کسه در           

 68منطقه علی آباداخوان با ظرفیت تولید       

تن ماهی در سال اجرا شده است اعتسبسار          

این طرح هم یک میلسیسارد ریسال آورده            

میلیسون ریسال هسم بسه            588شخصی و  

صورت سرمایه در گردش و تسهیالت اعطا 

 شده است.

 

وی ادامه داد: سه نسفسر در ایسن طسرح                

اشتغالزایی شده و فازر دوم این طرح نیسز         

تسن     18در سال آینده با افزایش ظرفیت       

ماهی در سال اجرا و به بسهسره بسرداری             

 خواهد رسید.

رضایی خاطرنشان کرد: همچنیسن طسرح         

شرکت تولید کود آلی آب نگهدار واقع در        

ناصریه از توابع رفسنجان نیز افتتاح شسد         

هزار تن از این نوع کسود را     68که ساالنه   

 تولید و به بازار عرضه می کند.

وی تصریح کرد: اعتباری که در اجسرای           

میلیارد ریال بسه      18این طرح به کار رفته      

 5صورت هزینه ثابت و اورده شخصی و           

میلیارد ریال هم بسه صسورت سسرمسایسه             

درگردش و تسهیالت اعطا شده اسست.وی        

بیان کرد: همچنین عملیات احداث یسک         

رأسی با اعتبار  668طرح پرورش گاوردای 

میلیارد ریال در علسی   08پیش بینی شده    

 آباد اخالقی آغاز شد.

 طرح کشاورزی در رفسنجان به بهره برداری رسید 4
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 اخبار و حوادث

بخشدار کشکوئیه رفسنجسان گسفست: بسا            

حضور فرماندار، نماینده مردم شهرسستسان       

های رفسنجان و انار در مجلسس شسورای          

اسالمی و مسئولسیسن بسخسش و شسهسر               

طرح عمرانی به ارزش بیش       65کشکوئیه،  

میلیارد ریال در  بخش کشکسوئسیسه       00از  

 این شهرستان افتتاح گردید .

 

علی مالشفیعی عصر سه شنبه در حاشیه        

افتتاحیه طرح ها در این بخش در جسمسع          

خبرنگاران اظهار کرد: گلخانه خانگسی بسا          

مساحت یک هزار مترمربع  در روسستسای         

دئفه رضوی برای تولید خیار، با هسزیسنسه           

میلیون ریال با اعتبار بسخسش    488بالغ بر  

 خصوصی افتتاح شد.

وی افزود: روشنایی معابر خیابان ولیعصسر        

)عج( روستای دئفه رضوی با هزینه بالغ بر   

مستسر از     068میلیون ریال به متراژ     088

محل تأمین اعتبار دهیساری واداره بسر           

 بهره برداری رشد.

متسر شسبسکسه         588وی خاطرنشان کرد:     

روشنایی معابر بلوار امسام رضسا )ع( در               

میسلسیسون      008کشکوئیه با هزینه بالغ بر      

ریال توسط شهرداری و نیز طرح آبسیساری        

کم فشار زیر سطحی در روستای احسمسد          

آباد عباس خان کشکوئیه با هزینه بالغ بسر    

میلیون ریال توسط بخش خصوصسی      068

 وجهاد کشاورزی به بهره برداری رسید.

 

بخشدار کشکوئیه رفسنجان  تصریح کسرد:       

طرح عمرانی شامل آسفسالست        4همچنین  

کشکوئیه، آسفالست   1خیابان ولیعصر)عج(    

انتهای خیابان امیر کبسیسر کشسکسوئسیسه،            

امام حسیسن)ع(      9آسفالت خیابان شماره    

)عسج(      6کشکوئیه و خیابان ولسیسعسصسر          

روستای دئفه رضوی در مجموع با هزینسه        

میلسیسون ریسال        988میلیارد و     0بالغ بر   

 افتتاح شد.

مالشفیعی با بیان اینکه ساختسمسان اداره         

 4آب شهری کشکوئیه با هزینه بالغ بسر           

میلیون ریال دیگسر طسرح       588میلیارد و   

مورد بهره برداری امروز بود ادامه داد: خط 

انتقال آب شهری کشکوئیه و تجهیز چساه        

 60آب آشامیدنی نیز با هزینه بالسغ بسر            

 میلیارد ریال افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه افستستساح نسیسروگساه           

کیلو وات خانگی در روستای  5خورشیدی 

متسر مسربسع        66علی آباد شهید به متراژ      

میلیون ریال تسوسسط       088وهزینه بالغ بر    

بخش خصوصی از دیگر افتتاحیسات بسود         

ادامه داد: همچنین در این روز بانسد دوم           

جاده تقی آباد  وحسین اباد کشکوئیه بسه         

میلیارد و    6لطف آباد انار با هزینه بالغ بر        

 میلیون ریال افتتاح شد. 588

مالشفیعی بیان کرد: جاده روستایی تقسی        

آباد به جاده یزد و کرمان نیز با هزینه بالغ      

میلیون ریال به طسول        58میلیارد و     6بر  

کیلومتر و همچنین اصالح و بسهسسسازی         6

 1شبکه آب روستایی با هزینه بالسغ بسر            

متر امروز بسه    4888میلیارد ریال به طول   

 بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: خانسه بسوم گسردی            

میلیون   588منطقه راویز با هزینه بالغ بر       

 متر افتتاح شد.618ریال به متراژ 

 پروژه عمرانی دربخش کشکوئیه رفسنجان 35بهره برداری از 

 نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شدرای اسلامی:“ انارکی محمدی”
 

 

 هزار اتباع بیگانه   ۰۸با وجود 
 سرانه ای به رفسنجان تعلق نمی گیرد
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9 صفحه   

پنج شنبه شب هفته گذشته جمعی از             

خبرنگاران رفسنجان که برای تهیه خبر به         

شهر سرچشمه رفته بودیم، بعد از رسیدن به        

محل برگزاری همایش افتتاح طرحهای مس      

سرچشمه که با حضور وزیر صنعت، معدن و         

تجارت برگزار می شد، به محض اینکه از ون          

پائین شدیم همه خبرنگاران شروع به سرفه        

کردند و  سوزشی در گلوها احساس شد، هوا         

بسیار سنگین و آلوده بود، سردی و سکون          

هوا، دود را در لایه های پائین جو نگه داشته           

بود و به همین خاطر ما که به این هوا عادت            

نداشتیم، آلودگی هوا برایمان بسیار محسوس      

بود و به سرفه افتادیم و نفس کشیدن را             

بسیار سخت کرده بود، به یکدیگر می گفتیم        

که کارکنان مس چگونه هر روز این هوای           

 آلوده را تاب می آورند؟

در سالن،حین برگزاری همایش که چند تن از 

کارکنان مس بعد از اینکه فهمیدند خبرنگاریم 

از ما گلایه کردند و با دلخوری گفتند شما            

خبرنگاران هر بار که به مجتمع مس می آئید، 

همواره صحبتهای مدیران مس و مسئولین را       

می نویسید و از مشکلات کارگران و کارکنان         

مس کمتر حرف به میان می آورید، یکی از           

آنها به نمایندگی از همه شروع به صحبت           

کرد، اما بعضی از دوستانش مانع وی                       

می شدند تا وی صحبت نکند، شاید به خاطر       

ترس از دست دادن شغلشان. بالاخره بعد از          

جلب اطمینان که اسمی از آنها برده                      

نمی شود، آنها از مشکلاتشان حرف به میان         

اینکه در  “ آوردند و سر صحبت را باز کردند         

رسانه ها همواره از اثرات آلودگی دود کارخانه 

مس بر محیط زیست گفته می شود اما             

حرفی از کارکنان و کارگران که در این هوای         

مسموم کار می کنند برده نمی شود، از             

افرادی که در این محیط کار می کنند و در           

معرض  ابتلا به انواع بیماریهای تنفسی و            

سرطان هستند، کمتر حرف به میان می آید.        

ما کارگران و کارکنان حق داریم که حق            

آلایندگی دریافت کنیم، باید مدیران مس به        

فکر سلامت کارگران و کارکنان مجتمع مس       

باشند و برای رفع آلایندگی تلاش کنند، ما          

کارگران نیمی از شبانه روز را در این محیط          

 “آلوده کار می کنیم.

اما بعد از حضور شریعتمداری وزیر صنعت،         

معدن و تجارت که دود مس را بخار آب              

دانسته بود، شنبه این هفته خبر رسید که           

مدارس شهر سرچشمه به حالت نیمه تعطیل       

در آمده اند و خانواده ها بدلیل آلودگی و وارد   

شدن گاز کوره فلش به شهرک از رفتن بچه          

 ها به مدارس ممانعت کرده اند.

شاید فقط در آخر باید این جملات را گفت،          

هفته گذشته که وزیر صنعت  به رفسنجان          

آمد، باید چند ساعت بیشتر در سرچشمه            

می ماند و یا پای درد دل کارکنان و کارگران          

مجتمع و مردم شهر سرچشمه می نشست و        

از رنجی که آنها از این آلودگی می برند خبر           

دار می شد تا برای وی ثابت شود که آیا این            

دود، بخار آب است یا دودی سمی است که          

وارد ریه های مردم و کارکنان سرچشمه،           

 رفسنجان و شهرهای مجاور می شود؟

متاسفانه مسئولان مسائل را با هم قاطی کرده 

اند، اینکه مجتمع مس اشتغالزایی بزرگی          

ایجاد کرده است و سهم بسزایی در ارزآوری         

ایفا می کند این مسئله جای خود دارد و             

آلودگی کارخانه مس هم مسئله ای جداست،       

مسائلی همچون اشتغالزایی و ارزآوری                 

نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد که ما            

سرمایه های انسانی خود را در معرض انواع          

بیماریها و مرگ تدریجی قرار دهیم. کارگرانی    

که باید ساعتها در محیطی آلوده و با سختی          

کار کنند و بعد حقو  خود را صرف معالجه          

بیماری شان کنند، آیا این رعایت انصاف و           

اجرای قوانین حقو  بشری در کارخانه            

 هاست؟

امید است که هر چه زودتر از طرف دولت و           

مدیران مس برای رفع و کاهش آلایندگی          

مجتمع مس سرچشمه چاره ای اندیشیده         

 شود.

 فاطمه مالیی

مدیر کل محیط زیست کرمان با تاکید بسر         

اینکه آلودگی زیست محیطسی کسارخسانسه          

بسرابسر    00مجتمع مس سرچشمه  بیش از  

خواهیسم    حد مجاز است یادآور شد: ما نمی       

کارخانه تعطیل شود چراکه تعطیل شسدن       

کارخانه تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد،       

خواهیم ظرفیت تولید را تسا زمسان            ما می 

اندازی کارخانه اسید کساهسش دهسنسد.            راه

توصیه ما این است برای حفظ سسلسامست           

مردم در ایامی که با وارونگی دما و سکسون   

هوا مواجه هستیم ظرفیت تولید را کاهش       

 دهند.
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اظهارات عجیب و غریب وزیسر صسنسعست،           

معدن و تجارت و مدیر سابق مس کرمسان         

در خصوص اینکه دود مس بخار آب اسست        

وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: هسمسه            در گفت 

هسایسی      صنایع کم و بیش دارای آلایندگی     

هستند. آلودگی این کارخانه در این فصسل         

به دلیل سکون هوا و پدیده وارونگی دما و         

تسر     ابری بودن منطقه این آلودگی نمایسان      

 شده است.

وی با بیان اینکه صنعت مس را به عنسوان          

معرفی کردیم تصریح کسرد:         صنعت آلاینده 

تشخیص و پیشگیری و کنترل آلاینسدگسی        

در حیطه اختیارات سازمان محیط زیسست       

است از همین رو پرونده آن را با مستندات       

ایم اما تسبسرئسه        به دستگاه قضایی ارائه داده    

شده است. البته صنایعی که بسه عسنسوان             

شوند هر سسالسه        صنایع آلاینده معرفی می   

یک درصد از فروش خود را بسه عسنسوان             

کنسنسد کسه        عوارض آلایندگی پرداخت می   

 مبالغ قابل توجهی است.

مدیر کل محیط زیست استان کرمسان بسا          

اشاره به مصوبه هیات دولت درباره کارخانه 

مس سرچشمه خاطرنشان کرد: در گذشته       

کوره این کارخانه ریورب بود اما در حسال          

حاضر این کوره به فلش تبدیل شده است.        

 SO2کوره فلش در هنگام فعسالسیست گساز        

رو هسمسزمسان بسا           کند از همین      تولید می 

فعالیت کوره فلش باید کارخانه اسید هسم        

حاصل از فعالسیست     SO2اندازی شود تا      راه

آوری و بسه گساز            کوره فلش را جسمسع       

اسیدسولفوریک تبدیل کند. البته طسبسق         

مصوبه هیات دولت قرار است تا پایان سال        

انسدازی کسنسنسد.          کارخانه اسید را راه     9۹

کارخانه نیز متعهد شده است که در سسال         

 اندازی کند. کارخانه اسید را راه 9۹

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه صساحسبسان          

کارخانه علاوه براین که کساهسش تسولسیسد            

گویند این    نداشته برای توجیه کار خود می     

شود نیتروژن و بخسار       گازی که متصاعد می   

هسای مسا        آب است در حالی که آزمایسش      

نشان داده است گاز متصاعسد شسده گساز            

SO2   تعجب دارد چراکسه        است. جای بسی

شود   رنگ است و دیده نمی      گاز نیتروژن بی  

 695همچنین نقطه جوش آن مسنسهسای          

است و در شرایط دمایی مسحسل مسذکسور            

 قابلیت تشکیل ابر ندارد.

زیست استان کرمان ادامسه       مدیرکل محیط 

هایی که از طرف کارخانه   داد: براساس داده   

ارائه شده است مقدار آب در خسروجسی            

 SO2درصد    0سازی    دودکش قبل از رقیق   

 SO2درصد   4است و پس از رقیق سازی       

ها مبنی بر غالب     است بنابراین استنباط آن   

بودن حجم بخار آب منتفی است از سسوی         

دیگر ابر ناشی از بخسار آب در فساصسلسه               

شونسد    کوتاهی از دودکش سریع ناپدید می     

اما آن چیزی که در حال حساضسر قسابسل              

سفید رنگیست که  SO2مشاهده است گاز 

 در آسمان ماندگار است.

زاده ادامه داد: متاسفانه از سسوی            جزینی

کارخانه اعلام شده است آنچه که بسعسضسی          

زیسست بسه آن           ها و سازمان محیط     رسانه

پرداخته است هیچ و پوچ اند ما بساز هسم           

تاکید داریم که در این شرایط تولیدشان را        

 کم کنند و توجیهات غیر علمی نگویند.

 پاسخ وزیر صنع ، معدن و تجارت به خبرنگاران در حاشیه سفر به رفسنجان
 مطالبه کارکنان و کارگران مس سرچشمه:

 باید حق آلایندگی دریافت کنیم

 این دود نیست، بخار آب است

عصر جمعه در حاشیه بازدید از کارخسانسه         

اروند چرخ، خبرنگاران رفسنجان از وزیسر        

صنعت، معدن و تجارت سؤال خود را در          

خصوص آلسایسنسدگسی مسجستسمسع مسس                         

 می پرسند. شریعتمداری می گوید:

استقرار واحد جدید با سبک فسلسش در           “ 

راستای همین اصلاح ساختار فعالیستسهسای        

مربوط به این شرکت است به شکلی کسه          

آثار زیست محیطی آن را بسه حسداقسل             

مردم این اطمیسنسان را        کاهش می دهد...     

داشته باشند که همسه تسلساش مسدیسران             

مجموعه مجتمع مس سسرچشسمسه بسرای         

تبدیل شرکت به یک شرکست سسبسز بسا             

آلایندگی صفر هست و این مسیر با قدرت        

پیگیری خواهد شد. امیدواریم کسه ایسن           

دولت این نوید را به مردم بدهد که بسدون          

هیچ نگرانی در کنار طسرح بسزرگ مسس            

بتوانند زندگی کنند....در عین حال هسمسه            

تلاش ها بعمل آید در فصلی که وارونسگسی          

هوا اتفا  می افتد و باد در منطقه نیسست          

شارژ را به شدت کاهش دهند حتسی اگسر         

لازم است روی پیلوت نگه دارند و خاموش        

کنند و تولید را متوقف کنند به گونسه ای           

که مردم آسیبی نبینند این مسورد نسظسر         

ماست و حتما مدیران شرکت هم بسه ان           

از روزی که این طسرح     توجه خواهد کرد....      

جدید فلش به جای کوره ریورب آغاز بکار        

کرده، این اطمینان هست که جز بخشی از  

مواد آلاینده که آنها هم در آینده با احداث         

کارخانه اسید مشکلاتش رفسع شسود، بسه           

شدت کاهش پیدا کرده است در حدی که        

کسه   CO2قابلیت استاندارد دارد و میزان       

شسود و      تولید می شود به شدت رقیق می      

بخشی از غباری که در محدوده مجموعسه        

مس دیده می شود ناشی از غبار آبی است         

ایسن  ” که به این مجموعه اضافه می شود.          

 “دود نیست، بخار آب است

 من متخصص این امر نیستم، 

 اگر طنزه که طنزه!!!

در حالی که خبرنگاران از این جواب قانسع         

نشده اند و می خواهند وزیر بیشتر توضیح        

دهد، یکی از خبرنگساران بسا اشساره بسه              

صحبتهای دکتر جزینی مسدیسر مسحسیسط           

زیست استان کرمان استناد می کند کسه         

آلودگی مجتسمسع مسس       “ بارها اعلام کرده    

و ”  برابر حد مسجساز اسست          01سرچشمه  

اینک شما بگوئید این دود،بخار آب است و      

این حرف بیشتر به طسنسز مسی مسانسد؛               

شریعتمداری بیشتر می خواهد از جسواب        

طفره رود در پاسسخ سسؤال خسبسرنسگسار                     

می گوید: من باید به بافت بروم تا آنجا دو           

ساعت و نیم راه است، من متخصص ایسن          

 امر نیستم، اگر طنزه که طنزه!!!

در صحبتهای شریعتمداری تناقض وجسود      

دارد در اول مصاحبه آن را بسخسار آب                  

می داند اما بعد می گوید من متسخسصسص           

نیستم، اگر با توجه به صحبتهای وزیر دود        

مس، بخار آب است، پسس تسلسف شسدن             

گوسفندان، تخریب مسحسیسط زیسست و            

بیماریهای ناشی از دود مس هم با بسخسار           

 آب اتفا  می افتد!!!

اگر دود مس، بخار آب است پسیسشسنسهساد               

می شود، وزیران آخر هفته برای تفریح و         

گذران اوقات فراغت به سرچشمه بیایند و        

 آب و هوایی تازه کنند.

 مدیر کل محیط زیس  کرمان:

 حجم بخار آب منتفی است
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و       
رئیس هیأت عامل ایمیدرو تصریح       
کرد: قولی که مدیرعامل شرکت ملی      

صنایع مس دادند حتما عملیاتی              
می شود و مشکلات زیست محیطی       
مس سرچشمه حل می شود البته باید 
گفت وضعیت زیست محیطی          
کارخانجات به طور نسبی نسبت به        

 سالهای گذشته بهتر شده است.
 

مهدی کرباسیان در حاشیه بازدید از           
مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد:            
خوشبختانه شرکت ملی صنایع مس ایران      
با همت کارگران، کارکنان و مدیریت هم        
از لحاظ تولید، فروش و سودآوری وضعیت 

 خوبی دارد.
وی افزود: باید بپذیریم حوزه مس به            
مانند سایر صنایع معدنی یکی از مصدا         
های اقتصاد مقاومتی است ضمن اینکه در       
جهت جلوگیری از خام فروشی اقدامات        

 خوبی صورت گرفته است.
سه سال گذشته     -وی تصریح کرد: در دو    

در این منطقه دو کارخانه کنسانتره به           
بهره برداری رسید و یک گام به جلو برای         
جلوگیری از خام فروشی بود و با افتتاحیه        

هایی با حضور رئیس جمهور انجام                  
می شود ،تولید کاتد افزایش پیدا کرده و         
پروژه های دیگری نیز به بهره برداری             

 می رسد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت            

خاطرنشان کرد: صنعت مس با وجود           
مشکلاتی که داشت از جمله بحران قیمت       
، حریم قبل از برجام، فروش محصول           
کاتد آن را دچار مشکل کرده بود اما با            
همه این مشکلات وضعیت مطلوبی داشته      

 است.
کرباسیان با اشاره به ارزش بازار سهام ملی 

که   91مس بیان کرد: این ارزش از سال         
هزار    666هزار میلیارد بوده به            666

میلیارد ریال در سال جاری رسیده و سود        
شرکت نیز افزایش یافته و سهامداران از         

عملکرد شرکت مس در بورس تشکر              
 می کنند.

وی ابراز کرد: یکی از موفقیتهای شرکت         
مس در کنار عملکرد پرسنل و مدیریت         
آن، ثبات مدیریت و حمایت سهامداری         
است. دو شرکت داریم که عملکرد نمونه         
ای در کشور دارند و جزو پنج شرکت برتر         
هستند که یکی شرکت ملی صنایع مس و      
دیگری فولاد مبارکه است که ثبات             
مدیریتی و حمایت سهامداری از جمله         

 موفقیتهای آنان است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو عنوان کرد:         
شرکتهایی در کشور داریم که در حوزه          
سهامداری ظرف چهار سال گذشته بعضاً       

درصد سهم را در بین سهامداران          98تا  
تقسیم کردند و نقدیندگی را از شرکت          
خارج کردند. در صورتی که شرکت مس         
حداقل سه بار افزایش سرمایه داشته است    
و این باعث شده که شرکت توان و               
قدرتش را حفظ کند و مخصوصا اینکه          

 قیمت ارز تغییر کرده است.
کرباسیان به عوامل موفقیت شرکت مس       
اشاره و خاطرنشان کرد: هیئت مدیره          
هماهنگ و در راستای منافع سهامداری و       
مسائل شرکت و همچنین در نظر گرفتن        
مسائل توسعه ای موجب شده مدیران          
شرکت طرحهای نیمه تمام و طرحهای         
جدید را شروع کنند و همه اینها دست به         
دست هم داده تا شرکت مس شرکتی           

 موفق باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با           
تأکید بر اینکه پیش بینی ما این است که         

این سیاستها ادامه پیدا کند،       9۹در سال   
تصریح کرد: قیمت تمام شده کنسانتره از        

تومان کاهش    1448به    0565از    91سال  
پیدا کرده و قیمت تمام شده کاتد نیز از           

تومان کاهش یافته ضمن  0988به   5690
اینکه مسائل زیست محیطی نیز مورد نظر       

 بوده است.
کرباسیان ابراز داشت: در حوزه استان          

هزار نفر به طور        6۹کرمان نزدیک به      
مستقیم در حوزه شرکتهای وابسته به          
مس فعال هستند و اگر این مقدار را در           
تعداد خانوار جمع کنیم عدد بزرگی است       
که این موضوع تحولی را نیز در اقتصاد           
برخی شهرستان های استان ایجاد کرده        

 است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه به همت            
کارکنان مس و مردم منطقه در کرمان و         
آذربایجان، شرکت مس با قوت حرکت         

کند، گفت: ما معتقد به توسعه و                       
بهره وری بالا هستیم و حمایت از               
همکاران که در جهت توسعه و ارتقای           
سطح شرکت مس فعالیت کنند را انجام         

 می دهیم.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه         
بحث محیط زیست بحث اساسی کشور         
است و هر ایرانی باید دلسوزانه با آن             
برخورد کند، افزود: دلیلش هم این است        
که اگر محیط زیست سالم نباشد برای          
خودمان زیست مشکل می شود و در نسل    

 بعد نابودی می آورد.

کرباسیان توضیح داد: برداشتهای بی رویه      
از آبها و جنگلها کشور را دچار مشکلاتی          
کرده است یا خودروهایی با کیفیت پایین       
آلایندگی را ایجاد کرده و باعث شده            
شهری مانند تهران دچار مشکل جدی         

 آلودگی هوا شود.
وی تأکید کرد: بین اشتغال، تولید، توسعه       
و معاش آنچه که مهم است اینکه باید            
محیط زیست را باور داشته باشیم و در           
جهت آلودگی هوا حتما سرمایه گذاری         
کنیم.رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این        
زمینه اظهار داشت: در هیئت مدیره و           
مجمع مس در کاهش آلایندگی تأکید          
داشتیم و محدودیت بودجه ای نیز برای         
آن در نظر نگرفتیم ولی برخی از این             
پروژه ها زمان می برد ضمن اینکه کشور         
ما دچار برخی محدودیت ها است و             
طرحهای توسعه مس بیشتر نقدی انجام       

 می شود.
 05در صورتی که در دنیا سرمایه گذاری         

درصد با سیستم بانکی و منابع مالی ارزان        
بین المللی انجام می شود اما در کشور ما         
شرکتهای بزرگ مانند مس بیشتر نقدی        

 حرکت می کنند.
کرباسیان عنوان کرد: اگر از نظر مالی           
تامین بیشتری داشتیم حتماً این پروژه ها      
)کارخانه اسید( زودتر به ثمر می نشستند       
قولی که مدیرعامل شرکت ملی صنایع         
مس دادند حتما عملیاتی می شود و            
مشکلات زیست محیطی مس سرچشمه       
حل می شود البته باید گفت وضعیت            
زیست محیطی کارخانجات به طور نسبی       
 نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه       
کرد: در مقایسه اشتغال، تولید، توسعه و         
آینده جوانان کشور بایستی مردم شریف        
منطقه حمایت کنند که طرحهای توسعه       
مس بتواند بهتر و بیشتر توسعه یابد و            
موجب آبادانی منطقه شود و از این طرف         
مدیریت شرکت نیز به قولش عمل کند و         
هر روز نسبت به روز قبل بحث های              
 محیط زیستی را بیشتر مدنظر قرار دهد.

 م دی کرباسیان در حاشیه بازدید از مجتمع مس سرچشمه: 

باید محیط زیست را باور داشته  و در جهت 
 آلودگی هوا حتما سرمایه گذاری کنیم

 
 

انتظار ما اول توجه 
به نیروهای انسانی، 
مدیران و کارکنان 
 مجموعه مس است

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس              
شورای اسلامی گفت: انتظار ما اول توجه به            
نیروهای انسانی، مدیران و کارکنان مجموعه         

 مس است.  
محمدی در    به گزارش شایورد، احمد انارکی      

های مجتمع مس         مراسم افتتاحیه طرح     
سرچشمه با حضور وزیر صنعت، معدن و             
تجارت و ارتباط از طریق ویدیو کنفرانس با            

جمهور در سالن فجر مجتمع مس              رئیس
سرچشمه اظهار کرد: در این مجتمع عظیم            
نیروهای انسانی پرتلاشی هستند که این            

آفرینند و باید هوادارشان        ها را می     حماسه
 باشیم.

وی افزود: مردم منطقه انتظار دارند با وجود           
محیطی و آلایندگی به ویژه         مشکلات زیست 

ای به    روستاهای نزدیک این مجموعه نگاه ویژه     
 آنها بشود و به آنها کمک شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس              
شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه             

هزار هکتار    98انتخابیه خود خاطرنشان کرد:       
باغات پسته در رفسنجان و انار وجود دارد که          
به دلیل خشکسالی بسیاری از آنها رو به               

ها هم در بحث      شدن هستند و تحریم       خشک
های کشاورزی اثرگذار بوده          سموم و نهاده    

 است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای           
اسلامی تصریح کرد: ما قیمت جهانی پسته را          
از دست دادیم اما در این دولت داریم جایگاه           

کنیم و با آغاز مبادلات         خودمان را پیدا می    
 بانکی اقدامات خوبی در حال انجام است.

انارکی محمدی با بیان اینکه تنها درآمد مردم         
این منطقه از راه پسته است، خاطرنشان کرد:         

های تولید و  تسهیلات       با این مشکلات و هزینه    
بانکی که وجود دارد نیاز است فکری به حال           

 اشتغال مردم این منطقه شود.
وی تصریح کرد: انتظار داریم مس که                
بزرگترین شرکت ما برای اشتغال است انتظار         

به این بزرگی بخشی از          رود که مجموعه    می
 اشتغال ما را کمک کند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس              
شورای اسلامی عنوان کرد: در بحث اقتصاد           

های   مقاومتی مس معین اقتصادی شهرستان      
طلبد سرعت    رفسنجان، انار و شهرستان می      

بیشتری برای ایجاد اشتغال در صنایع               
 دستی  داشته باشد. پایین

 مرادعلیزاده :

 99هرار تن افزایش ظرفیت تا سال  33۸
 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: با همت             
 092ظرفیت کنونی     99همکاران طی سنوات آتی تا پایان سال          

هزار تن خواهیم رساند که این         022هزار تن مس محتوا را به         
موضوع با فعال کردن سه معدن دره زار، دره آلو و چاه فیروزه                
محقق می شود و این معادن را از محل فاینانسی که بانک                  
دانمارکی ارائه داده و مجوزی که از دولت می گیریم تامین مالی              

 می کنیم.
های مس    بهمن ماه مهندس احمد مرادعلیزاده در مراسم افتتاح طرح          61

سرچشمه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و ارتباط از طریق ویدیو              
جمهور در سالن فجر مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد:    کنفرانس با رئیس 

با همت و تلاش همه همکاران ما در صنعت مس ایران در کرمان و                     

میلیارد تومان سرمایه      0588تاکنون توانستیم      91آذربایجان از سال     
 گذاری که امشب افتتاح خواهد شد افتتاح کنیم.

دو پروژه در استانهای کرمان       94و    90وی افزود: علاوه بر آن در سالهای        
هزار تن کنسانتره به تولید مس افزوده است و در حال              088و آذربایجان   

 هزار کنسانتره را در حال تولید هستیم. 688حاضر یک میلیون و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خاطرنشان کرد: کل سرمایه              
گذاری که شرکت ملی صنایع مس ایران در حال انجام دارد تا پایان سال              

هزار میلیارد    64میلیارد تومان می رسد که        588هزار و     66به حدود     99
هزار میلیارد تومان در منطقه        1تومان از این رقم در منطقه کرمان و            

 آذربایجان است.
مرادعلیزاده تصریح کرد: با همت همکاران طی سنوات آتی تا پایان سال              

هزار تن خواهیم     488هزار تن مس محتوا را به         198ظرفیت کنونی     99
رساند که این موضوع با فعال کردن سه معدن دره زار، دره آلو و چاه                    
فیروزه محقق می شود و این معادن را از محل فاینانسی که بانک                     

دانمارکی ارائه داده و مجوزی که از دولت می گیریم تامین مالی                             
 می کنیم.

 نماینده مردم رفسنجان:



 

 

 
  7931 بهمن ماه  71 چهارشنبه 

17 سال دوم/ شماره   
5 صفحه   

محمد شریعتمداری شامگاه پنجشنبه در       
پروژه مس سرچشمه در       60آئین افتتاح   

محل سالن فجر سرچشمه به صورت ویدئو       
کنفرانس همزمان با شورای اداری کرمان       
با حضور رئیس جمهوربرگزار شد،  اظهار         
کرد: مس از بهترین الگوهای اقتصاد            
مقاومتی است و در این مجموعه شاهد           
اجرای طرحهای زیست محیطی هستیم.       
مس از صنایعی است که روند آلایندگی          
زیست محیطی آن در حال اصلاح است و         

صدم درصد معادل     54سهم مس در ایران     
 18کل صنایع سیمان ایران است که برای        

 هزار نفر اشتغالزایی کرده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: شرکت       

شرکت   65ملی صنایع مس ایران در جمع       
برتر جهان در حوزه مصرف آب قرار گرفته        
است. وی تصریح کرد: مس در بخش            
صنعت، از نمونه های اقتصاد مقاومتی           
است ،این شرکت قبل از توافق برجام جزو        
مجموعه های تحریم بود به طوریکه این         

میلیارد تومان بدهی     0661شرکت دارای   
بانکی با بهره های سنگین بود و امروز            
بدون یک ریال بدهی بانکی است. وزیر           
صنعت، معدن و تجارت گفت: این شرکت        
توانسته طی برجام قیمت تمام شده مس        
محتوا را کاهش دهد، در استان کرمان           

میلیارد تومان در دوره       188چهار هزار و    
تدبیر و امید سرمایه گذاری مستقیم در          

 588مس انجام شده که سه هزار و               

میلیارد تومان از این مقدار امشب بهره           
برداری شد و تا پایان دوره ریاست               

هزار میلیارد تومان پروژه      66جمهوری نیز   
در منطقه مس کرمان بهره برداری خواهد       
شد. وی یاد و خاطر آیت الله هاشمی             
رفسنجانی را گرامیداشت و افزود: زمانی        
نام فعالیتهای عمرانی و سازندگی برده           
می شود نام آیت الله هاشمی رفسنجانی بر  
بلندای لیست نامهای کشور ما می درخشد  
و نام و خاطر ایشان را گرامی میداریم. وی         
افزود: راه اندازی کوره فلش تغییر               
تکنولوژی مس سرچشمه که از این به بعد        

سالانه در   so2هزار تن گاز      518از انتشار   
 9۹4فضا جلوگیری می کند، با اعتبار           

میلیارد تومان از پروژره های افتتاحیه بود.       
وی ادامه داد: احداث کارخانه پالایشگاه         

هزار تن مس   188خاتون آباد به ظرفیت      
میلیارد   606کاتدی در سال با اعتبار          

تومان سرمایه گذاری توسط شرکت مس        
نیز از دیگر پروژه های با اهمیت مس است     
و همچنین احداث نیروگاه سیکل              

مگاواتی در سیرجان با            588ترکیبی
میلیارد تومان بهره برداری شد.          6168

شریعتمداری بیان کرد: طراحی و ساخت        
نصب سیستم جدید خروجی گاز کوره          

میلیارد تومان      108های سرچشمه با       
 سرمایه گذاری از طرحهاست. 
 ***** 

 

پروژه شرکت ملی صنایع مس ایران در     60
سرچشمه، خاتون آباد و سیرجان با             

میلیارد   518ای بالغ بر سه هزار و          سرمایه
تومان در سفر رئیس جمهور به استان           
کرمان افتتاح و به بهره برداری رسید، این         
تعداد پروژۀ معدنی، صنعتی و عمرانی           
شرکت مس در استان کرمان پنجشنبه         

بهمن ماه با حضور دکتر              61شب   
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت      
و در ارتباط ویدئوکنفرانس با رئیس             

 شد. جمهور در شورای اداری استان افتتاح 
رئیس جمهور در سخنانی در افتتاح این         
طرحها اظهار داشت: مردم انقلابی و دلاور        
رفسنجان افتخارات فراوانی در تاریخ           
انقلاب اسلامی دارند و شخصیتی مانند          

رفسنجانی از رفسنجان      الله هاشمی   آیت
جزو پرچمداران انقلاب اسلامی و از یاران         
نزدیک امام راحل و مقام معظم رهبری          
بود. دکتر حسن روحانی با ابراز تاسف از          

پروژه   60عدم حضور در رفسنجان، افزود:      
مهم در منطقه مس سرچشمه افتتاح           

های آینده    شود و امیدوارم در فرصت       می
بتوانیم به رفسنجان برویم و از نزدیک           
سلام به مردم بزرگ و انقلابی رفسنجان          
داشته باشیم.وی تصریح کرد: به میمنت        

الله دهه فجر و به نام فاطمه اطهر)س(          ایام
گانه مس رفسنجان را افتتاح      60های    طرح
 کنیم. می

این طرحها شامل پروژه راه اندازی کوره         

فلاش )تغییر تکنولوژی ذوب مجتمع           
سرچشمه از فرآیند ریورب به فلش( به           

هزار تن مس آندی در سال         101ظرفیت  
به همراه چرخ ریخته گری وکوره های آند        

میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و  601با  
میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و        146

میلیارد تومان، کارخانه         9۹4مجموع   
پالایشگاه خاتون آباد به ظرفیت سالانۀ          

میلیون   640هزار تن مس کاتدی با        188
میلیارد   64یورو سرمایه گذاری ارزی و         

 606تومان سرمایه گذاری ریالی و مجموع       
میلیارد تومان، فاز اول و دوم نیروگاه             

مگاواتی سیرجان با      588سیکل ترکیبی    
میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و         105
میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و         ۹8

میلیارد تومان،    168مجموع یک هزار و       
طراحی، ساخت و نصب سیستم جدید          
انتقال گاز خروجی کوره های کنورتر           

میلیون یورو      69سرچشمه با هزینه        
میلیارد تومان    654سرمایه گذاری ارزی و     

 108سرمایه گذاری ریالی و مجموعا           
میلیارد تومان، افتتاح رسمی باند دوم           

 08شهربابک به طول      –محور سرچشمه   
میلیارد تومان که      08کیلومتر با هزینه      

پیش از این باند دوم جادۀ رفسنجان به           
کیلومتر و با هزینۀ      65سرچشمه به طول    

میلیارد تومان توسط شرکت مس          606
اندازی شده بود. پروژه احداث انبار            راه

 68کنسانتره جدید خاتون آباد به ظرفیت        

هزار تن کنسانتره مس و پروژه احداث           
کارخانه آبگیری و بشکه پرکنی مولیبدن        

تن    1۹88به ظرفیت خشک کنی            
کنسانتره مولیبدن که برای این دو پروژه         

گذاری   میلیارد تومان سرمایه    ۹9مجموعاً  
 شده است.

پروژه نصب و راه اندازی ماشین کاتدشویی       
با هزینه در     (CSM)پالایشگاه سرچشمه    

میلیارد تومان، پروژه ارتقاء و       688مجموع  
افزایش ظرفیت پذیرش و انبارش آهک         

 66تن با هزینه        6158پخته به میزان      
میلیارد تومان و کارخانه مواد ناریه              

تن   61888سرچشمه به ظرفیت تولید        
میلیارد تومان، توسعه     61امولایت با هزینه    

هزار تن    688کارخانه اسید سرچشمه از      
میلیون یورو سرمایه     0هزار تن با      088به  

میلیارد تومان سرمایه     50گذاری ارزی و     
میلیارد تومان،    ۹8گذاری ریالی و مجموع     
 -میمند   601/488پروژه احداث پست       

میلیون یورو سرمایه        65شهربابک با     
میلیارد تومان سرمایه      5گذاری ارزی و     

میلیارد   ۹8گذاری ریالی و در مجموع          
های نه گانه      تومان و پروژه احداث پست     

تغذیه کننده فلش، کارخانجات اسید و          
اکسیژن و مولیبدن همراه با مرکز توزیع با        

میلیارد تومان           40هزینه در مجموع        
 می باشند.

 پروژه  در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 31افتتاح 

وی با بیان اینکه پروژه های صنعت مس از توازن و پایداری خوبی پایدار               
ذخایری که در ایران وجود دارد        0.6هستند، ابراز کرد: با توجه به  اینکه          

 198درصد تولید جهانی را با        6.4مقام هشتم  را داریم و در حال حاضر           
به   66هزار تن مقام ما در جهان از           488هزارتن تولید داریم که با تولید        

افزایش می دهد و افزایش تولید مس با اکتشافات نوین و فناوری                  61
 جدید و دانش نوین امکان پذیر خواهد بود.

وی گفت: کارهای در حال انجام در سطح استان به این شکل است که                 
پروژه را افتتاح خواهیم کرد اما نکته مهم این است که طی                 60امشب  
تا کنون سه مرتبه در شرکت مس افزایش سرمایه اتفا  افتاده  91سالهای 

 هزار میلیارد تومان رسیده است. 6میلیارد تومان سرمایه به  0588که 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تأکید کرد: به همت دولت و رفع             
تحریم ها مشکلات شرکت مس برداشته شده و با فروشی که داشتیم نه               

میلیارد تومان بدهی خود را به بانکها بازپرداخت کردیم بلکه             0688تنها  
 158میلیارد تومان فروش و یک میلیارد و              0188در حال حاضر با       

میلیون دلار صادرات جزو چهار شرکت برتر بورس ایران هستیم و ارزش              
 188هزار و     66به    91هزار میلیارد تومان در سال          66سهام مس از     

 میلیارد تومان افزایش یافته است.
به بعد همواره صنعت مس در حال          98مرادعلیزاده با بیان اینکه از سال        

رکود قیمت، رکود جهانی و تحریم بوده است، خاطرنشان کرد: به اندازه              
یک چهارم کل صنعت فولاد هستیم در حال حاضر مصرف مس در ایران               

هزار تن و مصرف جهانی به ازای هر نفر سه کیلوگرم و در                  648حدود  
 کیلوگرم است. 6چین به ازای هر  نفر 

وی بیان کرد: فلز مس نبض توسعه جهانی است به دلیل اینکه در خطوط              
دیتا و زیرساختها مصرف می شود و کاربرد دارد اگرچه مقدارش به لحاظ              

میلیون تن است و      18کمی کم است، کل تولید جهانی از معادن حدودا           
 1میلیون تن است بنابراین نسبت به فولاد که بیش از               14بار قراضه آن    

 میلیارد تن است به لحاظ کمی کم است.
وی صیانت از معادن را مهم خواند و گفت: عیار ما در حال کاهش است و                

سال آینده برآوردمان این است که عیار متوسط معادن سرچشمه،              5تا  
دهم درصد است و اگر محتوای مس کم شد           6میدوک و سونگون حدودا     

 تعجب نکنید.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: ذوب ها و پالایشگاهها             

سال پیش راه اندازی شده که         48قبلا با تکنولوژی قدیمی که در مس          
سوخت سنگین مصرف می کرده بنابراین جایگزین آن کوره فلش با                 

 هزار تن شده است. 108ظرفیت تولید 
ظرفیت ذوب های ما در استان کرمان          9۹مرادعلیزاده افزود: تا پایان سال      

 688هزار تن یک میلیون و       488هزار تن می رسد و برای این            488به  
درصد نیاز است و در حال حاضر یک میلیون و              15هزار تن کنستانتره    

 هزار تن کنستانتره داریم. 688
وی ابراز کرد: در کاهش قیمت تمام شده مس که نهضتی است در                    
اذربایجان، شهربابک، سرچشمه و ... همه همت کردند و اوج اثر گذاری               

میلیارد تومان در خرید مواد       488بوده که بیش از       94این نهضت در سال  
و تجهیزات در قراضه توانستیم صرفه جویی کنیم در کاهش هزینه های              

میلیارد تومان در سال گذشته کاهش داریم و توانستیم            068مالی حدودا   
 وامها را پرداخت کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران اضافه کرد: در سال جاری                   
دلار   1488دلار به ازای هر تن به          0588قیمت تمام شده کنستانتره از       

 دلار رسید. 0988دلار به  5688رسیده و قیمت کاتد از 



 

 

   69//3/6 تاریخ            الف-م 7272 شماره 

 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  31 قانون و ماده  1 آگهی موضوع ماده
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             1/ شرح زیر به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              

ماه اعتراض خود را کتبا  به این          7 سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت                

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

 7/2/ فرعی از     9955 متر مربع پلاک      947 صادره رفسنجان فرزندحسین  ششدانگ خانه مساحت           15 (مجتبی زارع همت آبادی شماره شناسنامه       / 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  71 اصلی  واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان معراج شمالی کوچه 

فرعی   9957 متر مربع پلاک      73 صادره رفسنجان فرزند علی در ششدانگ  مغازه مساحت            9737/ ( محمد علی جعفری خلیل آبادی شماره شناسنامه        7 

کرمان و خریداری از محل مالکیت مالک          3 بخش    97 و95 اصلی واقع  در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان مصطفی خمینی بین کوچه                  7/2/ از  

 رسمی محمد باقری .

صادره    7/ صادره رفسنجان فرزند محمد و محمد رضا احمدی فتح آبادی شماره شناسنامه                 451/ (بتول احمد بیگی نسب داوران شماره شناسنامه         9 

اصلی   7/7/ فرعی از     /32 فرعی مجزی شده از       9177 متر مربع پلاک      /2/6 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    9175 متر مربع پلاک      711 صادره  رفسنجان فرزند علی اکبر ششدانگ خانه مساحت             73// (فاطمه سنگی شماره شناسنامه     4 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  / اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان  رضوان کوچه  7/7/ فرعی  از   139 

فرعی    /917 متر مربع پلاک       //7 فرزند محمد رضا ششدانگ خانه مساحت         9545917/22 (محمد جواد قاسم زاده رحمت آبادی شماره ملی           1 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  / اصلی  واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان رضوان کوچه  7/7/ فرعی از  139 مجزی شده از 

 //44 متر مربع پلاک      93645 صادره رفسنجان فرزند صدرالسادات در ششدانگ مغازه مساحت           173 (اکرم السادات ناظم کازرانی شماره شناسنامه       / 

کرمان وداری بنچاق از مالک       3 شهریور بخش     2/ اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بلوار             7/3/ فرعی از     37/ فرعی مجزی شده از     

 رسمی .

فرعی مجزی    4441 متر مربع پلاک      32 صادره رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ خانه مساحت          /14 (غلامرضا بازمانده شهاب الدینی شماره شناسنامه       2 

 کرمان و فاقد بنچاق ازمالک رسمی . 3 بخش  /9 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان کارگر کوچه  7/3/ فرعی از 741 شده از 

فرعی مجزی شده از      4/17 متر مربع پلاک      7/5 صادره رفسنجان فرزند محمود در ششدانگ خانه مساحت           /93 ( محسن بهره مند شماره شناسنامه       7 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بحش  77 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی  رفسنجان خیابان امیرکبیر کوچه  7/3/ فرعی از  /1/ 

فرعی مجزی شده     4/27 مترمربع پلاک     9/675 صادره رفسنجان فرزند محمد ششدانگ مغازه مساحت          715 (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 کوچه                  7/3/ فرعی از     979 از  

 رسمی 6

 17/5 متر مربع پلاک      9463 صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت             42 (علی مرتضوی تاج آبادی شماره شناسنامه       5/ 

کرمان وفاقد بنچاق  از مالک         3 بخش    75 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان خیابان ابوذرکوچه             775/ فرعی از     792 فرعی مجزی شده از      

 رسمی .

فرعی   /127 متر مربع پلاک      72/63 صادره رفسنجان فرزند عباس در ششدانگ خانه مساحت             //42 (محمد آهنگر کاظمی شماره شناسنامه       // 

کرمان وفاقد بنچاق از مالک       3 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان خیابان کارگر نرسیده به خیابان مقیمی بخش              775/ فرعی از  5// مجزی شده از  

 رسمی.

فرعی مجزی شده     539/ متر مربع پلاک    473625 صادره رفسنجان فرزند علی ششدانگ خانه مساحت          /2/ (طاهره باقر فیض آباد شماره شناسنامه       7/ 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 3 بخش  7 اصلی واقع در اراضی خلیل آباد رفسنجان خیابان امام هادی )ع(کوچه 779/ فرعی از 399 از 

فرعی مجزی  4711 متر مربع پلاک      /92 صادره رفسنجان فرزند حبیب الله در ششدانگ خانه مساحت         /733/ (علیرضا اعتمادی شماره شناسنامه     9/ 

کرمان که خود متقاضی از مالکین رسمی         3 بخش    7 اصلی واقع در اراضی عباس آبادخان رفسنجان بلوار مدرس کوچه              779/ فرعی از     51/ شده از   

 پلاک مذکور می باشد)دارای سند مالکیت مشاعی(

فرعی   4//4 متر مربع پلاک      /93 صادره رفسنجان فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت           // (اصغرمحمدی نسب الله آباد شماره شناسنامه        4/ 

کرمان وفاقد بنچاق از مالک       3 بخش    // اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان خیابان شهید شریفی کوچه           779/ فرعی از  23 مجزی شده از  

 رسمی.

اصلی واقع    737/ فرعی از     27/ متر مربع پلاک      //4 صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ خانه مساحت           / ( زهراتقی زاده شماره شناسنامه      1/ 

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

 734/ فرعی از     757 مترمربع پلاک     733675 صادره رفسنجان فرزند خیرالله در ششدانگ خانه مساحت         251 (محمد رضا آذرنگ شماره شناسنامه      // 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی.3 بخش  7/ اصلی واقع در اراضی اسماعیل آباد رفسنجان خیابان شهید عابدینی کوچه

فرعی از    1/2 مترمربع پلاک     27/ صادره رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ یک باب زیرزمین مساحت          32 (حسین کاظمی بهمن آباد شماره شناسنامه       2/ 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 3 بخش  15 اصلی واقع در اراضی حجت آباد رفسنجان خیابان امیرکبیر غربی نبش کوچه  //3/ فرعی از / 

فرعی   / فرعی از     1/1 مترمربع پلاک 41167 صادره رفسنجان فرزند اکبر در ششدانگ خانه مساحت           4// (علی کاظمی بهمن آباد شماره شناسنامه       7/ 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  15 اصلی واقع در اراضی حجت آباد رفسنجان خیابان امیرکبیر غربی کوچه  //3/ از 

فرزند محمدبالمناصفه    95457791/3 صادره رفسنجان فرزند غلامحسین وفاطمه رسائیی شماره ملی           //3/ (علیرضا خیرخواه شماره شناسنامه      3/ 

اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بلوار امام           3/1/ فرعی از /// فرعی مجزی شده از       27// متر مربع پلاک      99164 ششدانگ خانه مساحت    

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

فرعی   /72/ متر مربع پلاک      452 صادره رفسنجان فرزند اکبر در ششدانگ خانه مساحت             9/3 ( بطول بخشی زاده علی آباد شماره شناسنامه           75 

کرمان وخریداری شده از      3 بخش    4 اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بلوار امام رضا)ع( خیابان آب کوچه                //3/ فرعی از   7// مجزی شده از  

 محل مالکیت مالک رسمی طاهره علوی.

متر مربع    /9967 صادره رفسنجان فرزند علی در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت               721/ ( مجید پور محمد علی قاسم آبادی شماره شناسنامه           /7 

کرمان وفاقد    3 بخش    2 اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بلوار امام رضا )ع( کوچه                 //3/ فرعی از 13/ فرعی مجزی شده از       729/ پلاک

 بنچاق از مالک رسمی .

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

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

 کفیل ثب  اسناد واملاک رفسنجان فاطمه ابدال ادی 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه برخی           
واحدها در کشور برای توسعه از سرمایه گذاری با نرخ          
سود بالای بانکی استفاده کردند که بازگشت آنها با            
مشکل مواجه است و این مشکل در کل کشور وجود            
دارد ولی در استان کرمان بیشتر مشاهده کردیم و             
حتما با مسئولین نظام بانکی گفتگویی در راستای حل 

 این مشکل انجام خواهد شد.
محمود شریعتمداری روز جمعه  شایوردنیوز؛ به گزارش

در بازدید از فاز دوم طرح توسعه شرکت اروند چرخ در  
مجتمع صنعتی رفسنجان اظهار داشت: امروز در             
واحدهای تولیدی رفسنجان که مورد بازدید قرار             
گرفتند یکی از مشکلات آنها سرمایه در گردش               
واحدهای تولیدی است که مشغول به کار هستند و            
نیز برخی واحدها هم نیاز به سرمایه ثابت برای                

 فعالیتهای توسعه واحدهایشان دارند.

وی تصریح کرد: البته مشکلاتی در تامین سرمایه اولیه         
نظام بانکی وجود دارد که این نظام بانکی از قدرت              
کافی برای پرداخت منابع لازم برای استفاده بخش            
صنعت برخوردار نیست ولی امروز از مجموعه منابع           

درصد به بخش     00موجود تسهیلات بانکی قریب به       
صنعت اختصاص پیدا کرد که بر اساس مصوبات              

درصد افزایش    48شورای پول و اعتبار این میزان به         
 پیدا کند .

وی خاطرنشان کرد: نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی        
برای فعالیتهای تولیدی و صادراتی رقابتی نیست و           
رقبایشان در بازار با هزینه های کمتر حاضر هستند و           
یکی از اقداماتی که دولت انجام داده این است که در            

ردیفی برای کمک های فنی و             9۹بودجه سال    
اعتباری پیش بینی کرده که با تصویب در مجلس             
شورای اسلامی و در اختیار قرار گرفتن این اعتبار              

منابعی تحت عنوان یارانه سود تسهیلات اعطایی به           
واحدهای تولیدی صادراتی اعطا خواهد شد که در این         
صورت می تواند کمکی باشد در جهت رفع مشکلات           

 واحدهای تولدی است که مشغول به کار هستند.
 

 طرح توسعه اروند چرخ
با تکیه بر     6001شرکت تولیدی اروند چرخ در سال        

آلمان فعالیت تولیدی خود را بعنوان        BBSتکنولوژی  
اولین و بزرگترین تولید کننده این محصول در ایران           

 آغاز نمود .
طرح توسعه شرکت تولیدی اروند چرخ در سال جاری         

متر مربع    60888با توسعه سالن های تولید به میزان        
با تکنولوژی روز اروپا با تکیه بر علم و هنر ایرانی                

 60میلیون رینگ اسپورت از سایز         6.5توانایی تولید   
اینچ برای کلیه خوردوسازان داخل کشور را            60تا  

 فراهم نموده است.
علاوه بر تامین خطوط ایران خودرو و سایپا بعنوان             
بزرگترین تولید کنندگان خوردروی کشور این شرکت       
بدلیل کیفیت بالای تکنولوژی و محصول در رده اولین         
قطعات داخلی سازی شده جهت شرکت های جوینت         

سیتروئن و رنو نیز قرار گرفته        -ونچر اروپایی مانند پژو   
 است.

 458سرمایه گذاری طرح توسعه این شرکت بالغ بر           
میلیون یورو سرمایه گذاری      60میلیارد ریال علاوه بر     

نفر از جوانان     588موجبات اشتغال      در طرح اولیه،  
بومی بصورت مستقیم را فراهم خواهد آورد. و سالیانه          

میلیون دلار    68از خروج ارز از کشور به میزان حداقل         
جلوگیری نموده و علاوه بر آن ایران را برای اولین بار            
بعنوان صادر کننده این محصول به بازارهای جهانی و          

 بخصوص اروپا معرفی خواهد نمود.

 در بازدید از فاز دوم اروند چرخ رفسنجان عندان شد:
 

 واحد های تولیدی رفسنجان با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند

   7931 بهمن ماه  71 چهارشنبه 
 17 سال دوم/ شماره 

 1 صفحه 

 //6//3/6 تاریخ         آگهی فقدان سندمالکیت            الف-م7273 شماره

املاک بنام محححمحد     977 دفتر  1/2 صفحه 179/5 کرمان که ذیل ثبت  3 اصلی واقع در رفسنجان بخش 779/ فرعی 9779 رفسنجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ خانه پلاک  13 آقای محمد مهدی جمالی پاقلعه با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی  

باشد می تواند ظرف مدت ده   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 75/ مهدی جمالی پاقلعه  صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستورتبصره یک اصلاحی ماده                  

 المثنی بنام مالک صادر خواهد شد . کیتروز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مال

 محمد آرمان پدر /  رئیس ثب  اسناد و املاک رفسنجان 

 //6//3/6 تاریخ         آگهی فقدان سندمالکیت            الف-م7237 شماره

املاک بنام ححامحد    9/4 دفتر  742 صفحه /1/7/ کرمان که ذیل ثبت  3 اصلی واقع در رفسنجان بخش 7/7/ فرعی 9571 رفسنجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ خانه پلاک  4// آقای حامد جعفری نوش آبادی  با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی  

باشد می تواند ظحرف محدت     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 75/ جعفری نوش آبادی  صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستورتبصره یک اصلاحی ماده              

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

 محمد آرمان پدر /  رئیس ثب  اسناد و املاک رفسنجان 



 

 

   6/2//3/6 تاریخ         الف-م 7231 شماره 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی  31 قانون و ماده  1 آگهی موضوع ماده 

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
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 شرح زیر به منظور اطلاع عموم               

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور             1/ مراتب در دو نوبت به فاصله       

ماه اعتراض خود را کتبا        7 سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت                 

به این اداره 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 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام                       

 متقاضی صادر خواهد شد .

 24641/ صادره رفسنجان فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت           /2 (سمیه ابولی زاده نیم جردی شماره شناسنامه        / 

کرمان به نشانی رفسنجان      3 اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش            7/2/ فرعی از     9972 متر مربع پلاک  

 وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 9/ خیابان شهید حسینی کوچه

متر   4161/ صادره رفسنجان فرزند حسینعلی ششدانگ خانه مساحت           979 (مسعود زینلی پاقلعه شماره شناسنامه       7 

اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان بسیج خیابان مصلی بن بست                 7/2/ فرعی از     7229 مربع پلاک   

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 چهارم بخش 

متر مربع    762// صادره سیرجان فرزند حاجی ششدانگ خانه مساحت           4 (سکینه رو چونی پاریزی شماره شناسنامه       9 

کرمان   3 بخش    7/ اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان معراج شمالی کوچه           7/2/ فرعی از  9917 پلاک  

 وخریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی محمد شهریاری رنجبر.

متر 4/61 صادره رفسنجان فرزند محمد ششدانگ مغازه مساحت          7771 (محمود شریفی رستم آبادی شماره شناسنامه       4 

خرداد   1/ اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان            7/7/ از    /14 فرعی مجزی شده از       9193 مربع پلاک   

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی .3 بخش  45 نبش کوچه 

صادره رفسنجان فرزند احمد ششدانگ خانه مساحت         27// (حسین حسینی نسب حسین آبادی شماره شناسنامه          1 

اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان         7/7/ فرعی از     /75 فرعی مجزی شده از       91/4 متر مربع پلاک      671//7 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 از بخش  9 کوچه یاس  9 بلوار هجرت هجرت 

متر مربع    /7436 صادره رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ خانه مساحت           9 (فاطمه کلانتری دررنجی شماره شناسنامه       / 

اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان عباسیه کوچه             7/3/ از    725 فرعی مجزی شده از       4527 پلاک  

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 3 بخش  / 

متر   95 صادره بافت فرزند مرید در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت              753 (زهرا تقی پور شول شماره شناسنامه        2 

کرمان به نشانی     3 اصلی واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش           7/7/ فرعی مجزی شده از        112/ مربع پلاک   

 رفسنجان خیابان معراج شمالی وفاقد بنچاق از مالک رسمی .

متر مربع پلاک     5/ صادره رفسنجان فرزند حسین ششدانگ مغازه مساحت          //3/ (ناصر امینی نژاد شماره شناسنامه      7 

کرمان وفاقد بنچاق از      3 اصلی واقع در اراضی اسماعیل آباد رفسنجان بلوار شهید عابدینی بخش              734/ فرعی از     //7 

 مالک رسمی.

صادره رفسنجان فرزند غلامرضا و خانم سارا تایش مقدم شماره ملی                1/ (حجت طالبی علی آباد شماره شناسنامه        3 

اصلی 3/9/ فرعی از     4/ فرعی مجزی شده از       74/61 فرزند علی بالمناصفه ششدانگ خانه مساحت         9545522197 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  1/ واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بلوار امام حسین )ع( کوچه 

صادره رفسنجان فرزند ابوالقاسم شش دانگ ساختمان مخروبه مساحت         17/ (پروین وجدانی جوزم شماره شناسنامه      5/ 

اصلی واقع در اراضی سعادت       3/3/ فرعی باقی مانده از       97 فرعی مجزی شده از       /73/ متر مربع پلاک      21561/ 

 کرمان و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر گرامی. 3 آباد رفسنجان نبش میدان آزادی بخش 

متر مربع    7926/5 صادره رفسنجان فرزند رضا در ششدانگ خانه مساحت           9 (معصومه سیاهکوهی شماره شناسنامه     // 

 72 اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان خیابان حجت کوچه            3/5/ فرعی از     / فرعی مجزی شده از       /994 پلاک  

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش 

متر مربع    115 صادره رفسنجان فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت           79/ ( زهرا سرچشمه پور شماره شناسنامه       7/ 

 99 اصلی واقع در اراضی حجت آباد رفسنجان بلوار مطهری کوچه             //3/ فرعی از     7 فرعی مجزی شده از       /15 پلاک  

 کرمان و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی عباسعلی ابراهیمی . 3 بخش 

صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ کارگاه ضبط پسته              77/2/ (مهدی خراسانی نژاد شماره شناسنامه        9/ 

اصلی واقع در اراضی ماهونک رفسنجان        317/ فرعی از     15 فرعی مجزی شده از       423 متر مربع پلاک    /97/ مساحت  

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 بخش  3 خیابان سید رضی کوچه 

متر   //9 صادره رفسنجان فرزند مهدی ششدانگ خانه مساحت          97 (مریم محمد علی پور رضا آباد شماره شناسنامه         4/ 

کرمان   3 اصلی واقع در اراضی شفیع آباد رفسنجان بخش           342/ فرعی از     1// فرعی مجزی شده از       729 مربع پلاک   

 وفاقد بنچاق از مالک رسمی . / و به آدرس رفسنجان روستای عباس آباد حاجی بلوار امام رضا)ع( کوچه 

متر مربع پلاک   /7/26 صادره رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ کارگاه مساحت          77/7 (سکینه بژند شماره شناسنامه     1/ 

 3 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان امیر کبیر غربی بخش               3/5/ فرعی از     / فرعی مجزی شده از       9/41 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی .

 /72767 صادره رفسنجان فرزند نعمت الله ششدانگ خانه مساحت           217 ( محمود جعفری کورگه شماره شناسنامه       // 

اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بلوار           779/ فرعی از     3/ فرعی مجزی شده از       9793 متر مربع پلاک    

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 امام حسن)ع( بخش 

 6/9//4/6 تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه

 69//4/6 تاریخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه 

 محمد آرمان پدر 

 از طرف رئیس ثب  اسناد و املاک رفسنجان 

 معاون ثب  فاطمه ابدال ادی زاده

 گروهای خودیار در حیطه سلامت
اغلب اظهار شده است که خودیاری جزیی       

است که تسمسرکسز آن بسر           phcاز اجزای   

اسسسلسسامسست مسسردم در دسسستسسان مسسردم          

است .اعضای این گروه همزمان دهنده و         

گیرنده کمک هستسنسد. در گسروهسهسای             

خودیار مردم خواهند آموخت که در نقش       

ارایه دهندگان خدمات سلامت در سیستم      

عمل کنند .یکی از نسکسات اسساسسی در              

خودیاری این است که فقط کسانسی کسه          

یک مشکل را تجربه کرده اند ،میتوانند آن 

 را درک کنند.

 گروه خودیار چیست؟
عبارتند از گسروهسهسای بساز،خسودگسردان           

وکوچکی که به فواصل منظمی یکدیگر را       

ملاقات میکنند و فعالیت اصلی آنسهسا دو           

جانبه است .کمک دوجانبه در اینجسا بسه           

صورت شکلی از حمایت اجتماعی در نظسر    

گرفته می شودکه از کمک عملی و روان          

شناختی بین افراد دارای یسک مشسکسل           

مشترک یا موضوعی که آنها را به شکسلسی          

برابر به هم پیوند میدهد،تشکسیسل شسده          

است.گروههای خودیار کسه بسه عسنسوان            

گروههای حمایت دو جانبه نیز نسامسیسده            

می شوند،از سایر انواع برنامه هسا قسابسل            

تمایزندچرا که این گروهها بسه وسسیسلسه            

اعضای گروه اداره می شوندو هیچ هدایست    

کننده متخصصی ندارند.متخصصین بنا به      

درخواست اعضای گروه ممکن اسست در         

جلسه شرکت کنند ولی صرفا در نسقسش          

فرعی  ومشاور باقی می مانند.گسروهسهسای       

خودیار از طریق گفتگوی رو در رو و چهره 

به چهره با یکدیگر ملاقات میکتتسد ولسی          

جدیدا گروههای خودیار الکترونیکی  نیسز       

به همسیسن مسنسظسور تشسکسیسل شسده                 

است .گروههای الکترونیکی برای کسانیکه      

در گروههای حقیقی احساس خوبی ندارند 

ویا کسانیکه دور از محل تشکیل جلسسات        

 زندگی می کنند مفید است.

برای چه بیمارانی گروههای خوودیوار       

 تشکیل میشود؟

بیماران تنفسی،قلبی،دیابت ،سرطانسهسا و       

ریسک فاکتورهای این بیماری ها )کسانی       

که دارای اضافه وزن وچاقی انسد،مصسرف         

 دخانیات،کم تحرکی و ....( ودیگر بیماریها 

گروههای خودیار در کجا تشوکویول        

 میشود؟

 در مراکز و خانه های بهداشت

 هدف ایجاد گروههای خودیار؟

ایجاد و تقویت مهارتهای مسراقسبست از          -6

 خود از طریق تبادل تجربیات

اطمینان یافتن مجدد و حسمسایست از           -1

 دیگران با تجربیات زندگی مشابه

 احساس قدرت واعتماد به نفس-0

 افزایش حمایت اجتماعی-4

همشهریان  محترم که دارای یسکسی از            

بیماریهای ذکر شده می باشند با مراجعسه        

به مراکز و خانه های بهداشت محله خسود         

در گروههای خودیار عضو شده و تسجسارب      

ارزنده خود را در زمینه بیماری خسود بسا           

اعضای گروه  به اشستسراک گسذاشستسه و              

 ازتجربیات دیگران نیز استفاده نمایند. 
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دکتر نادعلی مهدی پور    

 کارشناس معاونت بهداشتی

رئیس اداره بهزیستی رفسنجان گفت: طی       

 588میلسیسارد و        11سال جاری بیش از    

 658میلیون ریال تسهیالت اشتغالزایی به      

 مددجوی این نهاد اعطا شد.

محمود حیدری عصر یکشنبه در جسمسع          

 65خبرنگاران اظهار کرد:  امسال مبسلسغ           

درصد در اختیار  4میلیون تومان با کارمزد   

 متقاضیان داه شده تا اشتغال ایجاد کنند .

 658وی تصریح کرد: سال جاری نزدیک         

نفر معرفی به بانک بسرای دریسافست وام             

نسفسر      68اشتغال داشتیم که از این تعداد       

معلولین و بقیه بهبودیافتگان ترک اعتیساد       

 بودند.

وی بیان کرد: برای اینسکسه مسعسلسوالن و             

مدجویان تحت پوشش از نظسر درآمسد و           

اشتغال خودکفا شوند این تسهسیسالت در         

اختیار آنها قرار می دهسیسم و انسهسا در                

رفسنجان در زمینه پته دوزی، آرایشگری،      

دامداری، خیاطی و ... تسهیالت را دریافت          

 کرده اند. 

حیدری عنوان کرد: به بهبودیافتگانی کسه         

ماه ترک کرده بساشسنسد بسرای            60بعد از   

بازگشت به اجتماع از سوی بهزیستی وام        

 اشتغال به آنها اعطا می شود. 

وی همچنین گفت: خدماتی که بهزیستسی        

به مددجویان ارائه می دهد شامل صندلی،       

ویلچر، تخت، عصا و ... کلیه خدماتی کسه             

معلوالن نیاز دارند به طور رایسگسان ارائسه              

 می شود. 

وی ادامه داد: نوعی بیمه های کارفرمسایسی     

داریم که افراد معلول از طرف بهزیستی به        

شرکتها معرفی می کنیم و در قبال بیسمسه          

درصد حسق بسیسمسه           10تامین اجتماعی   

کارفرما برای هر معلول در هر مساه را مسا           

پرداخت می کنیم و این رغبتی است برای        

کارفرمایان، ضمن اینکه در آنجا معسلسوالن        

 کار هم یاد می گیرند. 

حیدری افزود: دربحث پیشگیری از اعتیاد        

مرکز اقامتی میسان مسدت زیسر نسظسر                4

بهزیستی ) کمپ ( داریم که سسه مسورد              

مورد هم برای خانمسهسا اسست           6آقایان و   

البته خدمات این کمسپ هسا عسالوه بسر              

مددجویان، به مردم دیگر نیز که بخواهنسد        

اعتیاد را ترک کنند ارائسه مسی شسود و               

خدمات ترک اعتیاد در این کمپها بسدون         

دارو است و به صورت آب درمسانسی ارائسه             

 می شود.

رئیس اداره بهزیستی رفسنجان خاطرنشان     

کرد: در مورد مسأمسوریستسهسای اورژانسس              

اجتماعی که کارش در جسهست کساهسش            

مواردی نظیر آسیبهای اجتماعی، کسودک       

آزاری، همسر آزاری و فرزندان و دختسران         

در معرض آسیب و دختران فسراری اسست         

مسسورد کسسودک آزاری در           15امسسسال   

شهرستان داشتیم که از این تعداد اکسرسراً          

مهاجر و حاشیه نشین بودند و در مسایسل         

اجتماعی و فرهنگی حضور نسداشستسنسد و           

 بیشتر دلیلش هم اعتیاد والدین بوده است.

وی اضافه کرد: در بحث دختران فراری نیز     

مورد داشتیم کسه بسا          64ازابتدای امسال   

خانواده هاشون و هماهنگی مراجع قضایی      

مسورد     6پیدا شدند در مورد همسرآزاری       

داشتیم که با مداخله کارشسنساسسان ایسن           

 موارد رفع شد ه و به زندگی برگشتند.

حیدری با بیان اینکه مناسب سسازی در           

رفسنجان برای معلوالن تنهسا ده درصسد          

انجام شده است بیان کرد: مسعسلسوالن در            

رفسنجان نمی توانند از عابر بانکها استفاده    

کنند، شهردار و فرماندار و  ... در بسحسث                

مناسب سازی فعالیتهایی انجام می دهنسد       

و تا کنون این فعالیتها ده درصسد انسجسام            

 شده که کم است. 

نفسر حسقسو         6118وی با اشاره به اینکه      

بگیر و مستمری بگیر تحت پوشسش ایسن          

 06نفر بیمارصرعی ،     08نهاد داریم افزود:     

نفر معلسول     6000نفر افراد ضایعه نخاعی،     

نفر معلول ذهنی ،      6859جسمی حرکتی،   

نفر روانی مزمن تحت  088نفر نابینا،  415

 پوشش داریم.

مسعسلسول       ۹88در حال حاضر سه هزار و       

جسمی حرکتی، نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم       

شنوا، تحت پوشش بهزیستی شهسرسستسان        

 رفسنجان قرار دارند.

 رئیس اداره ب زیستی رفسنجان :

 میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان 22
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مجتمع  ۷احداث 
 گردشگری در رفسنجان

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: دو واحد            
اندازی شده که یکی در منطقه منصورآباد و          گردی در شهرستان راه     بوم  

 یک واحد هم در روستای تاریخی اودرج است.  
انسدیشسی         حسن حسینی روز دوشنبه در نخستین نشست هسم         شایوردنیوز؛

مسجستسمسع        ۹ خانواده گردشگری در محل هتل هیلان این شهر اظهار کرد:             
میلیارد ریال در حال احسداث         6 گردشگری در این شهرستان با اعتبار بالغ بر         

است. این مجموعه ها شامل دهکده آرامش، خانه تاریخی هرمزیار جمشیدی و 
رسند  برداری می   ها در مدت زمان سه ساله به بهره هستند که این مجموعه … 

 و آمار اشتغال حوزه گردشگری شهرستان را افزایش خواهند داد.
وی ادامه داد: دو موضوع در شهرستان وجود دارد که از منظر گردشگری به آن 
کمتر توجه شده است که مس و پسته هستند که در جسهسان بسه عسنسوان                      

 گردشگری کشاورزی و گردشگری صنعتگری اهمیت دارند.
حسینی با اشاره به اینکه در بحث گردشگری صنعتی نیازمند وارد عمل شدن             

 شرکت مس با احداث موزه مس هستیم.
وی با اشاره به اینکه گردشگری به عنوان یک صنعت پول ساز و پیشرفته در                
دنیا است ادامه داد: این صنعت باید یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهرستان باشد 

 و از گردشگری برای خروج از رکود اقتصادی استفاده شود.
  ها می   آژانس گردشگری در رفسنجان فعال هستند و از آن          61 حسینی گفت:    

نفر راهنمای گردشگری  18 خواهیم در حوزه ورود گردشگر وارد شوند، امسال  

آموزش دیدند و مجوز یک دوره آموزشی دیگر هم گرفتیم که افراد بیشستسری            
 برای این امر تربیت شوند.

وی خاطرنشان کرد: ورودی گردشگر خارجی به این شهرستان تا قبل از سال              
نفر بود که سال گذشته به یک هزار نفر افزایش یافست و در              58 کمتر از     91 

 مقایسه با وضسع قسبسلسی افسزایسش قسابسل تسوجسهسی داشستسه اسست.                             
جمهوری، موزه    آقاعلی، موزه ریاست      حاج    حسن حسینی افزود: دره راگه، خانه      

شناسی، بازار بزرگ رفسنجان، درختان کهنسال پسته، سایت گردشگری   مردم
هسای     از جساذبسه    …  بادی، دریاچه شور، بقاع متبرکه و          های ماسه     اودرج، تپه 

گردشگری شهرستان هستندکه همه این آثار تاریخی، طبیعی و گردشگری می 
توانند به ورود گردشگر کمک کنند که باید در راستای جسذب گسردشسگسران              

 داخلی و خارجی احیا شوند.
نفر به طور مستقیم در حوزه گردشگری از  088 وی تصریح کرد: در حال حاضر 
خانسه    دفتر خدمات گردشگری، پنج سفره 61 جمله سه هتل، یک مهمانپذیر،      

راهی، سه واحد تفریحی و جاذبه مصنوعی   شهری، سه واحد پذیرایی بین  درون
آقاعلسی      گردی مشغول به کار هستند که با افتتاح خانه حاج             و دو اقامتگاه بوم   

 )بزرگترین خانه خشتی جهان( این رقم افزایش قابل توجهی خواهد داشست.              
وی افزود: خانه پدری آیت الله هاشمی رفسنجانی در منطقه نسو  از تسوابسع          

 رفسنجان در حال آماده سازی برای بازدید گردشگران است.

  
 

کاتوری،      اسالم کاری
کاتوری هب همراه دارد   امام کاری

استقلال، همان آزادی در بعد ملی است و آزادی نیز           

استقلال در بعد فردی است؛ زیرا اگر کسی نتواند به            

دیگری زور بگوید او آزاد است و اگر دولتی هم                

بخواهد مقابل دولتهای دیگر آزاد باشد، مستقل             

 خواهد بود.

استقلال و آزادی با یکدیگر ملازمت ندارند ، زیرا              

ممکن است دولتی مستقل باشد اما مردم آن آزاد             

نباشند که نمونه ی آن حکومت اتحاد جماهیر               

 شوروری در تاریخ معاصر است...

در کوتاه مدت ممکن است مردم نسبت به نبود               

آزادی حساس نشوند، اما در دراز مدت متوجه خلاء           

 آن خواهند شد...

برخی می گویند ملت ایران حافظه تاریخی ندارد؛            

باید این حافظه را تقویت کنیم و در این راستا تاریخ            

ایران و دست کم دویست سال اخیر را مطالعه کنید،           

زیرا ممکن است انسان برخی ادوار را فراموش کند و           

 بخواهد دوباره آنها را تجربه کند...

نسل های جدید نباید بدون مطالعه دقیق، نسل های         

قبل را متهم به بی عرضگی یا سوء نیت کنند، بلکه             

باید بررسی کنند که برخی آرمان ها و اهداف آیا              

اساسا در آن دوران غیرممکن بوده است یا اینکه              

 مجریان ناتوانی داشته است؟

امام نسخه ای برای این دردهای تاریخی نوشتند که          

همزمان پاسخگوی همه این دردها بود؛ ایشان              

استقلال، آزادی و اسلام را در قالب نظام جمهوری            

دنبال کردند؛ امروز هم برای ماندگاری این نسخه باید 

سه رکن آن را توامان مورد توجه قرار داد، زیرا فراغت   

از هر کدام موجب تکرار تجربه های شکست خورده           

 ی قبلی خواهد شد.

همانطور که بارها گفته ام نباید به یک شیء                  

کاریکاتوری نگاه کرد و باید توجه داشت که اسلام             

کاریکاتوری، امام کاریکاتوری را هم به همراه خواهد         

 داشت.

اگر تناسب های درونی یک مکتب و سیستم فکری           

به هم بریزد، آن مکتب دیگر مشکل گشا نبوده و              

دردی را دوا نمی کند. لذا اگر تفکری در دست عده             

ای بد تفسیر شد، مشکل از آن فکر نیست بلکه ایراد            

 از تفسیر کنندگان آن است.

همه گروههایی که با هم کار می کنند نباید انسجام           

خود را از دست بدهند؛ لذا تفر  و تشتت ایجاد                

نکنید و بدانید که هر حرکت سیاسی در سطح ملی،           

استانی و شهری احتیاج به ایرار دارد و اگر کسی               

ببینید که دیگری می تواند کاری را بهتر انجام دهد،           

 بگذارد که او کار کند.

نمی گویم در    ”امام به ابوی ما وصیت کردند که            

جمهوری اسلامی کاری را قبول نکن، اگر لازم شد            

همه کار بکن و هر مسئولیتی را قبول کن؛ اما اگر              

بنابراین، اگر  .“دیگران هستند بگذار آنها انجام دهند.      

روزی لازم شد که من کاری را انجام دهم در اینجا              

شانه خالی کردن کار غلطی است، زیرا مصلحت              

سنجی شخصى و عافیت طلبی با اندیشه امام و               

 آرمانهای ما سازگار نیست.

وقتی عده ای جان و مال خود را در راه انقلاب فدا               

کردند، در صورت لزوم انسان باید در این مسیر آبرو و       

همه سرمایه خود را در طبق اخلاص بگذارد، ولی اگر          

کسانی هستند که مسئولیت را بهتر انجام دهند،             

بگذاریم آنها انجام دهند. انسانها یافت، هر آنچه نام           

می کرد ، بر زمین خدا نهاد و تا          انسان بر او سنگینی   

 جایی که نفس یاری داد دوید و گریخت.

 حرف و مکث
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