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 هادی بحرانی
 

 بــیم و امـیده   
واگذاری برخی پروژه های شهرداری         
رفسنجان به پیمانکاران و شرکت های        
غیر بومی با هزینه کمتر )اما نه با               
اختلافی چشمگیر( به بهانه بهره وری         

سرمایه های  ”بیشتر، بیم آن را دارد که        
ظرفیت ”به خارج از منطقه و          “ بومی

سرخورده و منفعل از         “  های بومی  
مشارکت در رونق و شکوفایی شهری          
گردند ، ضمنا با توجه به غیر بومی بودن         
شهردار محترم در این واگذاری ها بیم         
آن می رود در این قراردادها دلایل             
خاصی نهفته باشد، که میتوان عدم           
شناخت و یا اعتماد شهردار به                
پیمانکاران بومی را یکی از این دلایل            

 دانست.
اما در کنار این بیم ها ، امیدهایی هم به          
چشم می خورد و آن؛ لزوم رقابت و             
بازنگری  پیمانکاران و شرکت های بومی       
بر کیفیت عملکرد و برآورد هزینه             
هایشان است، وضعیت موجود رفسنجان     
در طی این دهه اخیر نشان از عقب             
ماندگی شهری و شهرسازی دارد که          
بخشی از آن به حوزه تصمیم سازی و           
نظارت در گذشته و بخشی بر حوزه            

 اجرای آن پروژه ها بر می گردد.
پیش از سنجش و واکاوی عملکرد            
حضور شرکت های غیر بومی در              
شهرداری رفسنجان که قطعا از رسالت        
های رسانه ی مردمی شایورد خواهد          
بود؛ نگارنده در این مقال تنها با اشاره به         
بخشی از بیم و امیدهای مطرح شده از         
این تصمیم شهرداری، امیدوار است          
شورای پنجم برخلاف شورای پیشین، بر      
نطارت دقیق و موثر خود بر عملکرد           
شهرداری اهتمام ورزد و درب های شورا       
را بر روی اصحاب رسانه برای حفظ این         
 اهتمام خود، باز نگاه دارد. ان شاء ا...

در گفتگو شایورد با دکتر احمدی عنوان شد:   

 علت اعتصاب  “ خود ارجاعی”

 متخصصین سونوگرافی در رفسنجان

@shayvardnews 
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 در بازار سکه و ارز 

 دلار به
 تومان  ۰۵۵۵  

 نزدیک شد
 هزار تومانی سکه ۰۵ افزایش 

 در صحن مجلس

 انارکی محمدی در 
 بهمن خبر داد؛ ٢٢راهپیمایی 

 آبآرسنیک تلاش برای حذف 
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به گزارش شایورد، احمد انااریا        

بهمن ماه    ١٢محمدی شامگاه شنبه    

در نشست خبری باه واواتاا           

خبرنگاران در زمینه های مختلا       

 پاوخ داد.

 

وی در پاوخ به وؤال یایا  از           

خبرنگاران در خصوص اینیه آیاا       

طرح وامانده  افاغنه فقط اخا        

ورانه بیشتر اوت یا یا  طارح         

یل  در این زمینه دیاده شاده          

سنجان     گفت:   اوت؟   هززار      ۰۶در رف

هزار نزفزر      ٨افاغنه وجود دارد که تنها      

کارت بیمه و کار دارند که این تزعزداد      

هم از شهرهای اطراف هستند. در ایزن         

طرح شناسایزی هزمزه افزاغزنزه در              

رفسنجان دیده شده که بزرای آنزهزا           

کارت شناسایی صادر خواهد شزد کزه         

این افراد به هر جای ایران سفر کردنزد         

 و تخلفی انجام دادند مشخص شود.

با توجه به تحرکات داعزش         وی افزود:    

در افغانستان این افراد مشکلات امنیتی      

تحزرکزات     در اینجا به وجود می آورند،       

داعش در افغانستان با سوریه و عزرا          

 فر  دارد. 

وی در ادامه گفت: طرح سزامزانزدهزی           

افاغنه بسیار سخت است و یک ارگان و        

شخص به تنهایی از عهده این کار بزر           

هر کس در ایزن خصزو           نمی آید و      

طرحی دارد، ارائه کنزد و مزا از آن              

استقبال می کنیم. طزرحزی کزه مزا             

پیشنهاد دادیم این است که این افزراد      

 شناسایی شوند.

انارکی محمدی به سرمایه هنگفتی که      

توسط افاغنه  از شهر رفسنجان خزارج        

 می شود اشاره کرد و گفت:

افاغنه اصولا پولشان را در رفسزنزجزان         

خرج نمی کنند و بیشتر پول خود را به      

کشور خود می فرستند که اگر برای هر   

نفر حدود یک میلیون تومان در نزظزر          

بگیریم ماهانه میلیاردها تومان خواهزد      

بود که در  این طرح بعد از شناسزایزی           

مبالغی از افراد اخذ خواهد شد که ایزن       

مبلغ خرج ایجاد زیر ساخت هایی برای       

 خودشان خواهد شد.

نماینده مردم رفسنزجزان و انزار در            

 مجلس شورای اسلامی گفت:

کلیه هزینه های افزاغزنزه بزر دو              

رفسنجان است، هزینه های دانشزگزاه،       

آب،    بزر ،       حامل های انرژی، نزان،       

 در کنفرانس مطبوعاتی نماینده رفسنجان و انار درمجلس شورای اسلامی مطرح شد:

 کلیه هزینه های افاغنه بر دوش رفسنجان است



 

 

رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان گزفزت:        

در فاز اول و دوم گلخانه تولید محصولات        

ارگانیک در این دانشگاه سالانه بزیزش از          

تن محصولات خیار و گوجه ارگانیک  0۰۶

 تولید می شود.

به گزار  شایوردنیوز؛ روح الله خلزیزلزی         

نژاد روز شنبه در آیین افتتاح سه طرح در 

این دانشگاه اظهار کرد: یزکزی از طزرح             

هایی که مورد بهره برداری قرار گرفت فاز        

دوم گلخانه تولید محصولات ارگزانزیزک         

هزار متر مربع زیربنا و بزا         0است که در      

 میلیارد ریال احداث شده است. 0هزینه 

وی با اشاره به اینکه فاز اول این گلخزانزه      

در سال گذشته به بهره برداری رسزیزده          

است افزود: همچنین عملیات احداث فزاز        

هزار مترمربع    5سوم این گلخانه در متراژ      

امروز آغاز شد که تا سال آینده به بزهزره           

برداری خواهد رسید که با بهره برداری از        

فاز سوم نیز میزان محصولات تولیدی در        

 این گلخانه نیز افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: قرار است در فاز سوم این          

گلخانه محصولات ارگانیکی که به ایزران        

وارد می شوند در این گلخانه تولید و بزه           

 بازار عرضه شود.

خلیلی نژاد بیان کرد: تولید محزصزولزات          

ارگانیک یکی از ضروریات امروزصزنزعزت        

کشاورزی کشور به محسوب مزی شزود،         

کاری که سال ها پیش دنیا به سمت آن          

حرکت کرده و با علم به اینکزه مزوجزب            

کاهش بیماری ها می شود از آن استقبال        

 کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رویزکزرد        

اقتصاد مقاومتی که مورد تأکزیزد مزقزام           

معظم رهبری است سزعزی کزردیزم بزا             

استفاده از علم و دانش محصولات گلخانه       

ای ارگانیک را در این دانشگاه با همکاری        

دانشجویان تولید و به بازار عرضه کنزیزم          

که در این صورت دانشجویان هم با بزازار         

کار و تولید این محصولات آشنا می شوند        

و مهارت یاد می گیزرنزد و در آیزنزده                     

 می توانند برای خود شغل ایجاد کنند .

وی تصریح کرد: سنگ فزر  مزحزوطزه            

مزتزر      0۶۶دانشگاه با مساحت یکهزار و      

میلیون ریال و     5۶۶مربع و اعتبار بالغ بر      

همچنین آسفالت محوطه دانشگاه هم بزا       

 5.5هزار مترمربع مساحت و اعزتزبزار        ٨

 میلیارد ریال افتتاح شد.

 در گفتگو شایورد با 

 دکتر احمدی عنوان شد:

  “خود ارجاعی”

علت اعتصاب متخصصین 

 سونوگرافی در رفسنجان
در پی اعتصاب متخصصین رادیولزوژی و        

سونوگرافی در رفسنجان؛ دکتزر جزعزفزر          

احمدی در گفتگو تلفنی با شزایزوردنزیزوز       

ضمن تایید این اعتصابات، عزلزت آن را           

مطالبات مالی ندانسته و اعلام کزرد؛ ایزن         

اعتراضات همسو با اعتراضات سزراسزری        

متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی کشور     

، اعتراضی صنفی بوده و در پزی دادن             

مجوز انجام سونوگرافزی تزوسزط وزارت          

بهداشت و درمان به متخصصین زنزان و          

 صورت گرفته است. ”خودارجاعی“زایمان 

وی افزود؛ اساسا خودارجاعی بیمار در این       

خصو  دقت و سلامت کار تزخزصزصزی           

سونوگرافی را خدشه دار مزیزکزنزد، لزذا            

متخصصین و کارکنان بخشهای خصوصی      

و دولتی رادیزولزوژی و سزونزوگزرافزی              

رفسنجان هم گام با اعتراض هم صنزفزان         

خود از دیروز اقدام به تعطیلی مراکز خزود    

 نمودند.

وی خاطر نشان کرد بخش اورژانس مراکز       

دولتی آماده ارایه خدمات به مزراجزعزیزن          

 هستند.

 

هفته نامه شایورد بززودی در گززارشزی           

مردمی به انعکاس نظرات مراجعزیزن بزه          

متخصصین زنان و زایمان و سونوگرافی و        

 رادیولوژی خواهد پرداخت

—————————————— 

شایوردنیوز به نقل از روابط عمومی هیزات     

کشتی شهرستان رفسنجان از تزمزریزن          

مشترك کشتی گیران رفسنجانی با حضور      

عضو کمیته فنی تیم ملی و   ”نادر ناظری“

 ”امیرمحمد یزدانی“

نایب قهرمان نوجوانان   

 جهان خبر داد.

معاون اجتماع  وزار  باهاداشات،       
 05درمان و اموزش پزشی  گاتات         

درصد ایران  ها یا اضافه وزن دارند یا        
 گرفتار چاق  اند.

 
به گزار  شایورد نیوز محزمزد مزهزدی           
ایازی روز پنجشنبه در آیین افزتزتزاح دو        

افزود:  در حال       طرح درمانی در رفسنجان     
میلیون نفر در ایران دیابت دارند        5حاضر  
میلیون نفر هم در آستانه ابزتزب بزه         5و  

 دیابت هستند.
وی تحرك، ورز ، انتخاب نزو  غزذای          
سالم و سرشار از ویتامینها و بدون نمک و         
بدون چربی را عامل مهم پیشزگزیزری از           
ابتب به چاقی دانست و افززود: یزکزی از              
بیماریهایی که انسان به آن دچار می شود        
دیابت است و چاقی زمینه ای برای بزروز          
انوا  بیماریها در بدن افراد اسزت. ریشزه           
بسیاری از بیماریها در مصرف قزلزیزان و           
دخانیات است باید برای رفع این معزضزل         

فرهنگسازی کنیم و یزکزی از کزارهزای            
اساسی خانه های بهزداشزت شزهزری و            
روستایی ایجاد تعامل با مردم بزاشزد تزا           
مسائل مربوط به پیشگیری از بیماریها را        

 به مردم آموز  دهند.
با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از بیماری         

ها، چاقی است اظهار کرد: پزیزشزگزیزری            
مقدم بر درمان است مردم باید بزه فزکزر         
سبمت خود باشند و بدانند سبک زندگی       
 خود را تغییر دهند تا کمتر بیمار شوند.

 
ایازی تأکید کرد: به فکر سبمت خزود و           
اعضای جامعه و هم محله ایزهزای خزود         
باشید تا قبل از اجرای طرح تحول نزظزام          

هزار نزفزر      ۰۶۶سبمت در کشور، ساالنه     
زیر خط فقر می رفزتزنزد زیزرا بزیزمزار                       

می شدند و هزینه های هنگفزتزی بزرای           
درمانشان می بزایسزت بزازردازنزد کزه             
خوشبختانه پس از اجرای این طرح هزینه       
های درمان به ده درصد برای شهری ها و         

درصد برای روستایزیزان رسزیزده بزه              5
طوریکه  برای درمان یکی از بیماریزهزای         
قلبی قبل از اجرای طرح تزحزول نزظزام            
 5.5سبمت بیمار می بایست بزیزش از           

میلیون تومان باردازد که این هزینه پزس        
هزار  0۶۶از اجرای طرح تحول به کمتر از 

 تومان کاهش یافته است.
درصد از مزردم        5وی با بیان اینکه تنها      

 ٨۶جامعه نیاز به اقدامات درمانی دارند و        
درصزد ارائزه          5درصد خدمات ما به این      

می شود خاطرنشان کرد: معنی اجتماعزی        
شدن نظام سبمت این است که مردم بزه         
فکر سبمت خود باشند در ایزن صزورت           
بسیاری از مشکبت جامعه حل می شود و 
باید به نسل جوان و نوجوان بیاموزید کزه         
چه کنند،دخانیات استفاده نکنند، غزذای      
چرب و پر نمک مصرف نکنند، ورز  و          

 تحرك داشته باشند.
معاون وزیر بهداشت، درمزان و امزوز           
پزشکی گفت: سبمت دغدغه جدی است        

با توجه به اینکه جزامزعزه بزه سزمزت                
سالمندی پیش می رود احتیاج به مراکزز        
درمانی بیشتزر احسزاس مزی شزود و              
 زیرساختها در این راستا باید بیشتر شود.

درصد دلیل مزر      ٨۶وی گفت: بیش از      
هزای       میرها در کشور به واسطه بیماری       و  

ها در     غیرواگیر است و ریشه این بیماری       
 رفتارهای مردم است .

هزای     وی بیان داشت: در گذشته خزانزه         
بهداشت با حضور بهورزان در بزیزشزتزر            
روستاهای کشور شکل گرفته و یزکزی از          

های کامل در کشورهای در حزال           شبکه
توسعه بود طی چند سال اخزیزر مزراکزز            
جامع سبمت در حاشزیزه شزهزرهزا بزا              

میلیون نفر و نیز در        11جمعیت بیش از    
 مناطق روستایی شکل گرفته است.

ایازی تصریح کرد: این مراکزز، خزدمزات           
تری اعزم از پززشزک،           تر و کامل     جامع
پزشک، ماما، مددکار، کزارشزنزاس          دندان

 کند. تغذیه و ... به مردم ارائه می

 معاون اجتماعی وزیر بهداشت در رفسنجان

 در آستانه دیابتدیابتی در ایران 

 

 اخبار و حوادث

 تن محصوالت ارگانیک  06۵برداشت ساالنه 
 در دانشگاه پیام نور رفسنجان

www.shayvardnews.ir 

امام جمعه رفسنجان گفت: مردم عززیزز          

رفسنجان نباید حالت بدبینی برای آنزان        

ایجاد شود، اشتغال حداکثزری مزس بزا         

وجود همه آلایندگی ها اعم از هوا، زمیزن         

 و آب باید برای مردم رفسنجان باشد. 

حجت الاسلام رمضانی پور در سخنزرانزی        

بهمن ماه در میدان شهدا خطاب بزه         00

مدیران مس گفت: اگر امنیت و آرامش را         

می خواهید و اگر همکاری همه مسئولان       

را می خواهید باید اشتغال شما از مزردم          

 رفسنجان باشد. 

امام جمعه رفسنجان تأکید کرد: متاسفانه       

سال گذشته آنچنان که باید پروژه        15در  

اساسی و مهم که کارآمدی لزازم را در            

شهرستان که اشتغال زیاد را بزه هزمزراه           

داشته باشد شاهد نبودیم. مس سرچشمه       

رفسنجان که متعلق به مردم و سرزمزیزن         

ملت انقلابی رفسنجان است متزاسزفزانزه         

کمترین اشتغال را از شهرستان رفسنجان      

 داشته است.

رمضانی پور خاطرنشان کرد: این افتتاحیه       

هایی که در این چند روز در شهزرسزتزان     

انجام شد نمی توانند مشکلات اشزتزغزال         

مردم را حل کند، آسفالت معابر، بزرخزی      

سرمایه گذاریهای خصوصی جزوابزگزوی        

مشکلات مردم رفسنجان نیست و باید بزه        

دنبال کارهای مهم و اساسی باشیزم کزه          

 هزاران شغل را بدنبال داشته باشد.

رمضانی پور افزود: با وجود اینکه اخزیزرا            

میلیارد تومان پروژه را در    05۶۶بیش از   

مس سرچشمه افتتاح کزردنزد امزا مزا             

اشتغالی را شاهد نبودیم. بعضا  می گوینزد      

چرا امام جمعه، فرماندار و نماینده از حق        

ما دفا  نمی کزنزنزد، هزم بزه صزورت               

خصوصی و عمومی و در تریبون ها از حق      

 مردم رفسنجان دفا  کردیم.

وی عنوان کرد: مجتمع مس سرچشزمزه          

متعلق به مردم رفسزنزجزان اسزت امزا             

کمترین سهم اشتغال را از آن داریزم،            

اخیرا  شنیده می شود می خزواهزنزد در           

پروژه ها از رفسنجانی ها استفاده نکنزنزد         

که بنده از مدیرعامل شرکت ملی صنایزع        

مس ایران در این جمع به طزور اکزیزد                 

می خواهم اگر افرادی خزودسزرانزه ایزن        

حرف را می زنند آنها را تنبیه کرده و بزه           

 آنان هشدار دهند.

رمضانی پور در پایان از همه اقشار مزردم         

رفسنجان برای حضور در راهزازیزمزایزی          

تشکر کرد و اضافه کرد: بین مسزئزولزان            

شهرستان و همگرایی برای پیشزرفزت و         

ارتقای شهرستان وجزود دارد و هزیز             

اختلافی بین مسئولان وجود ندارد و لذا تا        

پای خدمت به شما مردم از هی  کوششی        

 دریغ نخواهیم کرد.

 امام جمعه رفسنجان خطاب به مدیران مس

 باید اشتغال شما از مردم رفسنجان باشد

   6931 بهمن ماه  72 چهارشنبه 
 27 سال دوم/ شماره 

 7 صفحه 



 

 

 

 

  6931 بهمن  ماه  72 چهارشنبه 

 

 کمبود مدیران به روز و کار آمد

 
شاید این روزها که در صنعت بانکداری با         

چالش های زیادی روبرو هستیم یکی از         

مهمترین مسائل و دغدغه ها و بهتر است         

بگویم یکی از معضلات ،کمبود مدیران به        

روز و کارآمد است تا با قدرت ریسک بالا و     

انرژی جوانی خود تحولی در این صنعت         

ایجاد کنند. اما استان کرمان که در تاریخ         

خود سوابق خوبی در گزینش و ارائه             

مدیران تحول خواه و جوان داشته است،         

گویی که در سال های نه چندان دوری ما         

ساله تحویل دولت های        1١استاندار     

پیشین داده ایم ما جوانی داشته ایم که          

اولین صندو  قرض الحسنه اسلامی را بعد     

از انقلاب در ایران تاسیس کرد و همینطور        

در طول هشت سال دفا  مقدس بسیاری        

فرمانده جنگی جوان و پرانرژی به این           

نظام و انقلاب هدیه کرده ایم که سرآمد          

آن ها سردار رشید اسلام حاج قاسم             

 سلیمانی است.

جای بسی تامل و       

خوشحالی است که    

در سیستم بانکی      

استان کرمان اتفا     

میمونی افتاده است    

و با تدبیر آقای دکتر حسین زاده مدیر           

عامل محترم بانک ملی و اقای قوامی مدیر    

محترم اداره امور شعب بانک ملی در            

استان کرمان یک جوان با تعهد را با توجه         

به سوابق خوب کاری و وجود پرونده            

شفاف و سالم ایشان درامر بانکداری و ارائه 

خدمات به مردم شریف استان کرمان به         

سمت معاون اداره  برگزیده شده است.          

امیدواریم این شجاعت در همه ادارات ما        

نهادینه شود و سرلوحه کار قرار گیرد و به         

مدیران جوانی که شایستگی لازم را دارند        

روی اورده تا بسیاری از ادارات ما از این           

روزمرگی درآمده و به سمت تحول حرکت       

کنیم و به خصو  امید است در صنعت          

بانکداری این شیوه با جدیت بیشتری          

پیگری شود تا بتوانیم با شتاب بیشتری         

در امور  مالی و بانکی با دنیا پیش برویم            

تا در این راستا کارآفرینان ما و مدیران           

صنایع مختلف بتوانند با توسعه صنایع و         

راه اندازی کسب و کار های نوین انقلاب          

 صنعتی چهارم را در دنیا دنبال کنند.

 مسلم میرزایی

در کشورهای در حال توسعه مثزل ایزران          

ها و اصناف   ngoکه نهادهای مدنی مانند     

و گروه های اجتماعی مشابه قدرت اجرایی   

زیادی ندارند و در حد یک گروه ضعزیزف           

شده نگه داشته شده اند بهترین نزمزونزه           

برای آزمایش جامعه مدنی دانشگاه اسزت.       

به این صورت که دانشگاههای بزر  ابتزدا    

این شیوه را بیازمزایزنزد و هزرکزدام از               

دانشکده ها نقش یکی از ارکان حکومت و        

یا جامعه را ایفا کنند. بطور مثال دانشکده         

حقو  نقش قوه قضاییه و کانون وکزلزا را           

بازی کند ،دانشکده علوم سیاسی نزقزش         

قانونگذار دانشکزده کشزاورزی مسزئزول          

بررسی سیاستهزای کشزاورزی و ابزدا            

روشهای نوین زراعت ، جامعه شزنزاسزهزا          

مسئول بررسی رفتزارهزای اجزتزمزاعزی           

دانشگاهیان و دانشکده اقتصزاد مسزئزول         

بررسی فرایندهای اقتصادی دانشگاه باشزد   

و ... . ولی در همزه ایزن نزمزونزه هزای               

مینیاتوری فاکتور بسیار مهمی که بزایزد         

لحاظ شود شرایط فرهنگی و اقزلزیزمزی          

منطقه است. و همچنین علاو بر فعالیت در   

دانشکده های تخصصی ، دانشجویان بایزد       

در گروههای کوچک تر که خودشان بدون       

دخالت دانشگاه تشکیل داده انزد عضزو           

باشند و بصورت هفتگی به فعالیت در آن         

انجمن ها هم باردازند هرچند این انجمزن      

ها اسامی احمقانه و فعالیت بزی ربزطزی            

داشته باشند مانند انجمن چپ دستزان ،         

انجمن دانشجویان مزتزاهزل ، انزجزمزن             

دانشجویان شاغل در شغل غیرمرتبزط بزا         

رشته تحصیلی، انجمن دانشجویان واجزد       

 بیماری خا  و....

این شهر مینیاتوری مزقزدمزات حضزور            

اندیشه ها و آرای مخالف و مجال نقد تفکر 

حاکم بر سیاست و اقزتزصزاد کشزور و              

دانشگاه را فراهم می آورد و جامعه را بزا            

افکار مخالف آشنا می نماید و در ضزمزن           

این تضارب آرا چاره ای برای حل بزرخزی          

معضلات و رفع عزلزت مزخزالزفزت هزا                         

می اندیشدبعنوان مثال وقتی عزرصزه ای         

فراهم باشد که یک دانشجوی پززشزکزی          

بتواند به حرفهای یک معاند آزادنه گزو         

دهد و جوابی به مراتب محکم تر و منطقی  

تر از یک کارشناس علوم سیاسزی بزه او            

بدهد لازم نیست برای بیان نظراتش کار و        

حرفه پزشکی را رها کنزد و وارد حزوزه            

سیاست بشود که هم پزشکی از وجود یک        

متخصص بی بهره شده و هم سزیزاسزت            

 پذیرای یک مهمان ناخوانده گشته.

همینکه گروههای موثری وجود دارند کزه       

نظر امثال او را چکش کاری کننزد و در            

عرصه مرتبط با او جاری و ساری کنند اورا 

کفایت می کند و هم آن مخالف یا معانزد           

جوابش را گرفته و مسئله و راه حزل در            

کانال مناسب به یکدیگر رسیده اند وهزم         

همه سوالات بی جواب روی هم تزلزنزبزار           

نشده و عقده نگشته و در نهایت منجر بزه          

اغتشا  و شور  نمی شزود.در شزهزر            

مینیاتوری مدنی ،دانشکزده هزا بزه راه            

حلهای بعضا بدیع و جدید متنزاسزب بزا            

شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه در رابطه       

با رشته تخصصی خود دست می یابنزد و          

حضور در انجمن های کوچک تر زمزیزنزه          

آشنایی آنها را با دیگر اقشار و طرز فکرهزا          

را فراهم می کند و کم کم فاصله طبقاتزی          

را پر می کنند. آزادی موجود در این شهر          

مینیاتوری عرصه را برای آزمایش نظریات       

جدید و به چالش کشیدن آرای قزدیزمزی          

مهیا می کند. حقوقدانها منافذقانزونزی را          

شناسایی و مسدود می کنند اقتصاددانزهزا      

راههای جدید برای شکوفایی اقتزصزاد را         

ارائه می دهند .نحوه استفزاده از انزرژی            

سامان می یابد فرهنگ و ادبیان شزکزوفزا          

می شود و در مجمو  دانشجزو مزجزبزور            

نیست یک سری داده را حفظ کند و برای         

کسب نمره ،پایان نامه و مقاله کای کزنزد          

وبطور خودکار مشاغل کاذب وابسته به آن       

نیز کنار می روند و تولید علم یزک رونزد            

واقعی پیدا می کند نه این کزه فزقزط از              

لحاظ کمی در بیزن کشزورهزا سزرآمزد             

بشویم.دانشجو به صورت عینی با رشزتزه          

خود ارتباط برقرار می کند و نتزیزجزه را            

لمس می کند و هرچه را دریزافزتزه بزا               

دوستان و همکلاسهایزش بزه اشزتزراك               

می گذارد و اینگونه می شزود کزه فزار              

التحصیلانی وارد بازار کار می شزونزد کزه         

حقیقتا استادکار رشته خودشان هستند و    

همین دوره تحصیل را می توانند بعزنزوان         

سابقه و رزومه خود ارائه دهند.خلزاقزیزت          

شکوفا می شود پیشرفتها جلوه می کنند و 

سازمانها مجبور نیستنزد بزرای آمزوز           

نیروی غیر متخصزص هززیزنزه اضزافزی             

 باردازند.

شهر مینیاتوری مدنی خود دردهایزش را        

تشخیص می دهد و بی هراس از ممیززی          

ها و سانسورها راه حزل و درمزان ارائزه                  

می کند و لازم نیست هراز چزنزدگزاهزی            

سمیناری با کلی بودجه راه بیزانزدازیزم و       

خروجی ا  هم آخر نفهمزیزم کزه چزه               

می شود. پایان نامه ها حاصل تحقزیزقزات      

واقعی هستند نه دسترنج کافی نت هزای         

سودجو که جعل علم می کنند نه خزلزق           

علم. دانشجو می داند دانشگاه محلی برای        

لاس زدن و وقتگذرانزی هزای جزوانزانزه             

برخورد تصادفی دختر وپسزر و افزتزادن           

جزوه و عاشق شدن و شماره تزه جززوه            

نوشتن نیست بلکه مجالی است برای بزه         

منصه ظهور رساندن استعدادها و کزار و          

اندیشه و تولید و علم و هرکه تزوان ایزن             

مسیر را نداشته باشد همان ابزتزدا بزایزد            

 انصرافش را تقدیم آموز  نماید.

در شهر مینیاتوری مدنی همه باید این را         

ملکه ذهن نمایند که : ما همزه در یزک              

کشتی بزر  به نام ایران عزیزز زنزدگزی              

می کنیم و همه امکانات برای بروز و ظهور 

استعداد و پیشرفت وجود دارد و کم کاری        

هرکداممان باعث به گرداب افتزادن ایزن         

کشتی می شود. باید باور کنیم که ایزران           

هم می تواند در دنیا بزدون ارائزه آمزار              

ساختگی و دروغین بدرخشد . بایزد بزاور           

کنیم که این کشور پتانسیل های زیزادی         

دارد و این قابلیزت را دارد کزه آزاد و                     

 آباد ترین کشور منطقه باشد

ما می توانیم اگر ابتدا از خودمزان شزرو            

 کنیم.

 

 مینیـــاتور شـــهر مــدنی 
 فعال اجتماعی و حقوق شهروندی

 مهدی بمی نژاد
 دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار

 تاثیر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه های بی سیاست

 سابقه در بازار سکه و ارز رکوردهای بی

 تومان نزدیک شد ۰۵۵۵دلار به 

 هزار تومانی سکه ۰۵افزایش 

 

دلار آمریکا که در هفته قبل تا حدودی افزایش قیمتش متوقف شده بود،             

تومانی  1۶۶سه روز اخیر صعودی شده و امروز با افزایش            -مجددا در دو    

 تومان رسید. 5١5۶به 

ای  به گزار  شایوردنیوز، بقیه ارزها هم دست کمی از دلار ندارند. به گونه

که یورو در کنار دلار، بیشترین جهش قیمتی را داشته و پس از آن پونزد                

 انگلستان و درهم امارات قرار دارند.

اما نکته قابل تامل در بازار امروز وضعیت سکه است که در فاصله یک روز         

هزار   5١۶هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به یک میلیون و               5۶

سابقه است. با    های اخیر بی    تومان رسید؛ افزایش قیمتی که حداقل در ماه       

رسید پس از پیش فرو  سکزه تزوسزط بزانزک                وجود اینکه به نظر می    

   تر شود اما عملا برعکس آن اتفا  افتاد. مرکزی وضعیت بازار متعادل

عیار هم رکوردشکنی کرده و بزا ادامزه مسزیزر                1٨در این روزها طلای     

هزار تومان رسیده است که بالاترین قیمت را  155افزایشی روز گذشته به 

کند. هر اونس طلا هم وضعیت مشابه طلای داخلی پیدا کرده و               تجربه می 

 به مسیر افزایشی خود ادامه داده است.

 

 دتایل افزایش قیمت ویه چیست؟

عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد که مهمترین عامل افززایزش      

 بی سابقه قیمت سکه رشد قیمت دلار و بالا رفتن تقاضا در بازار است.

دو عامل را باعث افزایش فزعزلزی     ایسنا وگو با محمد کشتی آرای در گفت    

دلاری قیزمزت    15قیمت سکه دانست و گفت: یکی از این عوامل افزایش        

هر اونس طلا و دیگری وضعیت نرخ ارز است که امروز قیمت دلار به بیش  

 تومان رسیده است. 5١۶۶از 

کشتی آرای با اشاره به اینکه اگر عامل قیمت جهانی طلا را چندان دخیل   

ندانیم، بیشترین سهم افزایش قیمت سکزه مزربزوط بزه دلزار اسزت،                    

خاطرنشان کرد: وضعیت موجود بازار موجب شده که یک حباب حزدود              

 هزار تومانی بر روی سکه ایجاد شود. ١۶

عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: تقاضا در بازار وجزود دارد،                

خیلی از واحدها از این ترس دارند که از فرو  جا بمانند. به همین دلیل             

مجمو  این عوامل باعث شده که قیمت سکه به قیمت بی سابزقزه یزک                 

 هزار تومان برسد. ۰۶۶میلیون و 

کشتی آرای درمورد وضعیت تقاضا در بازار گفت: اکزنزون مزردم فزکزر                   

افتد و برای همین علزاقزمزنزدنزد حزتزی                شان از ارز  می     کنند پول   می

های خرد و کوچک خود را سکه یا ارز بخرند. این عامل هم باعزث           سرمایه

 ای افزایش پیدا کند. شده است که قیمت سکه و طلا به شکل بی سابقه



 

 

 

 

هزار دانش آمزوز   ۰مدارس ،که بیش از    

افاغنه داریم و دیگر مخارجی کزه بزر           

شهرستان تحمیل شده اسزت کزه در        

این خصو  هی  سرانه بیزشزتزری از          

 دولت دریافت نمی شود.

انارکی در پاسخ بزه سزلال یزکزی از              

خبرنگاران در این خصو  کزه چزرا          

افاغنه  غیر مزجزاز بزه کشزور خزود               

بازگشت داده نمی شوند گفت: افاغزنزه         

ای هستند وقتی کار آنها در رفسنجزان       

تمام شد می آیند و  می گویند ما غیزر          

مجاز هستیم و می روند و دوباره بعد از         

چند ماه بر می گردند یا هنوز به مزرز           

استرداد نشده اند زودتر به رفسنزجزان        

برگشته اند، در این زمینه هم مشکلاتی       

 وجود دارد.

 

اناری  محمدی در خصوص تعییان      

وانتصاب مدیران غیر بوم  در مااه       

مززن    های اخیر در رفسنجان گتت        

بعنوان نزمزایزنزده در حزد مشزاوره                     

قطعا دستگزاهزی      می توانم کمک کنم،     

که می خواهد مدیر تزعزیزیزن کزنزد             

شرایطی دارد، در بحث تعیین فرماندار،      

بززومززی وزارت کشززوری          مززدیززر    

نداشتیم،تمامی کشور را رصد کزردیزم،       

حتی استانداری کمک کرد اما مدیزری       

یا شرایط لزازم را         رفسنجانی نداشتیم   

نداشت، بحث بر سر ایزن اسزت کزه             

نیروهای خود وزارت کشوری بایسزتزی       

درصزد      15به کار گرفته شوند البتزه        

می تواند از بیرون وزارت خانه باشد. اما        

در خصو  تعییزن مزدیزران سزایزر            

دستگاهها ما اطلا  نداشتیم تصزمزیزم        

 گیرنده نبودیم.

 

نماینده مردم رفسنجان و اناار در     

مجلس شورای اولام  باه ایان         

ووال یه چرا به موضوع آتایندگا        

مس یمتر در وال هاای اخایار           

پرداخته شده اوت و حت  در چند       

هتته اخیر واینش صریح  از طرف      

مسئوتین  رفسنجان با توجاه باه      

اعتراض مدیر یل محیط زیسات       

یرمان به آتایندگ  بیش از حاد         

مجتمع مس صور  نگرفته اوات،      

آلایندگی است،    گتت       داریم  شک ن

مجتمع مس باید خسارت می داده امزا        

کم کزاری شزده اسزت مزا هزیز                  

رودربایستی نداریم  ولی دنبال سزنزد         

هستیم دنبال این  هستیم که آمزار را          

کنار هم بگذاریم و تحلیل کنیم. بزایزد          

سالهای سال  پیگزیزر ایزن مزوضزو                   

کوتاهی شده اسزت بزایزد           می بودیم،   

برویم و کارشناسی شده حق مزردم را         

بگیریم. پیگیر این موضو  هستزیزم و          

درصد از محل درآمد مس       1قرار است   

به جاهایی که از ناحیه دود سمی ایزن         

کارخانه آسیب می بینند اخزتزصزا          

 یابد.

وی افزود: کارشناسانی در این زمزیزنزه      

جذب خواهیم کرد تا خسارات پیرامون      

محیط زیست، حیات وحش، مراتزع و        

روستاها، بیماریهایی که مزردم دچزار           

می شوند و ... ارزیابی کنزنزد سزازس               

 خسارت واقعی بیان و اخذ شود.

انارکی محمدی افززود: حزتزی اگزر             

آلایندگی هم وجود نداشت بایزد حزق         

مردم داده می شد این سرمایزه مزردم          

 است که از اینجا می رود.

 

وی با اشاره به ت  محصوت  باودن   

اقتصاد شهروتان رفسنجان گتت     

در بحث های دیگر مانند صزنزعزت و            

ایجاد کارخانه ها و احیای گردشگری و       

دیگر موارد ورود نکرده ایزم و بزرای            

ایجاد اشتغال و رفع بیزکزاری کزه در           

رفسنجان بیداد می کنزد قزرار اسزت           

میلزیزارد    15۶۶دولت برای روستاییان    

ریال بودجه تخزصزیزص دهزد و در             

روستاها و مناطق محروم اشتزغزالزاتزی         

ایجاد شود که در این زمینه متقاضیزان      

روستایی می توانند تسهیلات بزا سزود         

 درصد را دریافت نمایند. ٨تا  5بین 

نماینده مردم رفسنزجزان و انزار در            

مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این       

سوال که تا چه اندازه در جذب بودجزه         

های ملی کار صورت گزرفزتزه اسزت،           

هزار طرح نیمه تمام از یک تا        51گفت: 

درصد پیشرفت فیزیکی در کشزور         ١۶

داریم که در رفسنجزان طزرح مزلزی            

تعریف نشده است، رفسنجان به دلیزل       

داشتن خیران نامدار، در این سزالزهزا          

دولت برای تصویب بودجه به رفسنجان      

توجهی نکرده است لذا جزو شهزرهزای        

 برخوردار به حساب می آییم.

وی ادامه داد: باید زیرساختها فزراهزم          

شود مانند صنایع پایین دستزی مزس         

اماده شوند و نیز مسیر ریلی و هزوایزی          

و ... هم فراهم باشد تزا هزم زمزیزنزه              

اشتغال ایجاد شود هم رونق را شزاهزد         

 باشیم.

 

اناری  محمدی در خصوص اهتمام     

به مقوته ورزش در رفسنجان خاطر      

ستادیوم ورزشززی   نشان یرد      تنها ا

سالزه دارد     5۶رفسنجان که سابقه ای  

تخریب شده و چمن ندارد که باید احیا        

شود، یک قرارداد ملزی چزمزن ایزن             

استادیوم داشت که چند هفته پزیزش         

عقد شزده و     لغو شد، مناقصه و قرارداد   

به زودی احیای چمن ورزشگاه تختزی       

دی    ١آغاز خواهد شد. سالن ورزشی        

هم در حال تکمیل است، قرار است از         

صدم درصزد ارز  افززوده          02محل  

ورز  برای ورز  بزانزوان درصزدی          

 اختصا  یابد.

وی در پاوخ به وؤال یایا  از           

در خصوص حضاور      خبرنگاران چرا   

زنان در مسابقا  ورزش  یاه در        

موضوع   شهروتان برگزار م  شود،     

گیریهای خاص شیل م  گیرد در       

صورت  یه زنان به مسابقا  بایان        

اتملل  م  روند؟ این دوگااناگا         

شان کرد: دغدغززه       چیست؟   خاطر ن

این طور    هایی هست که قطعا بجاست،      

نیست که بانوان نتوانند از حق قانونزی         

باید ایزن مسزائزل         خود استفاده کنند،    

تابع قوانین جمهوری اسلامی باشد کزه       

قانون بر اساس شر  و دین است و اگر          

مشکلی وجود دارد باید آن مشکل حل       

شود. باید فضاهای ورزشی به مزانزنزد           

 پارك بانوان برای خانمها ایجاد کرد.

 

اناری  محمدی در  پاوخ به واؤال     

مدیر مسئول هتته نامه شایورد در      

خصوص اینیه شما در جلاسااتا       

قبل از انتخابا  مجلس اعلام یرده      

بودید یه برنامه خاص  ندارید بلیه      

دو روزه مشخص شد یه به عناوان        

نماینده اصلاح طلبان در انتخاباا       

شریت ینید، حت  گزارش  یه در      

شایورد بعد از انتخاب شما چاا         

وعده های شما ازبوتتنهاا در         شد،  

گزارش آورده شد،اینون یاه باه        

نیمه راه رویده اید، آیا هنوز با          

چه طارحاهاایا           برنامه هستید؟ 

دارید، آیا تیم یارشناو  در یناار         

در    شماوت؟ خاطر نشان یارد         

بخشهای مختلف برنامه ها را پزیزش          

برده ام. ساخت کلزیزنزیزک تزامزیزن              

اجتماعی که دستور آن را گرفته ایم و         

همچنین بزرگترین معضل رفسنزجزان      

جاده ها هستند، دومین جاده حزادثزه         

خیز استان کرمان مزحزور نزو  بزه             

رفسنجان است که توانستزیزم ردیزف         

بودجه ملی برای آن تعریف کنیم کزه         

باید برای رفع نقاط حادثه خیز در ایزن         

محور چاره اندیشی شود لذا این محزور        

در دست دوبانده شدن اسزت. مزحزور           

نو  به بافق نیز در حال دوبانده شزدن         

و احداث است و این مسزیزر کزوتزاه                 

 2۶کیلومزتزر بزه          00۶می شود و از     

کیلومتر مسزتزقزیزم رسزیزده اسزت.             

 -همچنزیزن بزازسزازی جزاده زرنزد            

 رفسنجان از دیگر طرح هاست. 

انارکی محمدی بیان کرد: در مورد بر         

هم روشنایی در ورودی کزرمزان بزه            

رفسنجان تکنولوژی بر  بروز شزده و        

روستزا روشزنزایزی        0٨امسال بیش از  

معابر و ورودی روستاها انزجزام شزده           

 است.

 

وی در مورد مدیریت صحیح منابع      

آب  به دتیل یمبود آب اظاهاار          

طی سالهای اخیززر دولززت      داشت    

برای صرفه جویی در بزحزث آب بزه           

کشاورزان جهت اجزرای طزرح هزای          

آبیاری تحت فشار بودجه ها و اعتبارات       

بلاعوضی را تخصیص داده و امسزال          

برای اجرای آبیاری زیر سطحی نیز از         

 1۶میلون تومان به هکتاری  2هکتاری  

میلیون تومان افزایش یافته کزه ایزن          

اعتبار را دولت به کشاورزان بزلزاعزوض         

اعطا می کند و لازم است کشاورزان بزه    

جهاد کشاورزی محل خود مزراجزعزه         

 نمایند.

 

وی ادامه داد: زمینهای بدون سند نیزز         

هزار هکتار در رفسنجان وجزود        5۶که  

دارد صاحبان این زمینها می توانند بزا         

مراجعه از مزایا تسهیلات اجرای پزروژه       

 های تحت فشار بهره مند شوند.

 

مدیر وایت شایورد نیوز و مادیار        

مسئول هتته نامه شایورد در طا        

ینترانس مطبوعات  ی  گلایمندی    

از اناری  محمدی یرد، یه چنادی       

پیش ی  عیس از شما با ماعااون         

وزیر ارشاد منتشر شد آیا در ایان        

دیدار اخیر هیچ ی  از روانه ها از        

جلسه شما با معاون مطباوعااتا         

؟چرا از مشیلاا       وزیر مطلع بودند  

اهات  مطبوعا  رفسنجان قبل از      

 ملاقا  وؤال نشده اوت؟

وی در پاوخ به این گلایامانادی          

حتما برای ملاقات با مززعززاون   گتت   

وزیر  برای گرفتن سلفزی نزمزی روم.         

همواره همراه مطبوعات و رسانه هزای        

شهر بوده ام و اصلا نمزی دانزم کزدام             

  رسانه متعلق به کدام جزنزاح اسزت           

همیشه جوابگوی همه خبرنگاران بزوده   

ام و اگر از این ظرفیت استفاده نکنیزم         

خودمان ضرر می کنیم. در نشزسزت           

خبری قبلی خبرنگاران مشکلات خزود       

که از خبرنزگزاران در         را مطرح کردند،    

جلسه ای    رفسنحان حمایت نمی شود،     

با سلطانی فر معاون مطبوعاتزی وزیزر         

داشتم و از مشکلات خبرنگاران گفتم و       

همچنین در این دیدار از معاون وزیزر         

خواستم که جلسه ای با خزبزرنزگزاران          

داشته باشد که یا در تهران و یزا در             

رفسنجان این نشست برگزار شود. البته  

موضو  همایش کزتزاب      در این ملاقات،    

که قرار است اسفند ماه در رفسنزجزان         

برگزار شود، مطرح شد و از سلطانی فر        

خواسته شد که اگر می تزوانزنزد بزه             

رفسنجان بیایند و در ایزن هزمزایزش           

 شرکت کنند.

وی در پاوخ به این وؤال یه آیاا          

راه اندازی بورس پسته در واال        

گ شته موفق بوده اوت یاا ناه؟          

این کار بزرگی در صززنززعززت      گتت    

سال آینزده     5الی    0پسته است و طی     

طول می کشد تا جا بیفتد و مزردم و            

کشاورزان از این سامانه بهره مند شوند       

از دوران دبستزان و        و این موضو  باید     

ابتدایی به دانش آموزان آمزوز  داده        

شود تا در آینده از ایزن رو  بزرای             

سودآوری بیشتر این محزصزول ارزاور        

 استفاده کنند.

بعد از  نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی خبر داد: 

طی دو هفته آینده  اتمام برسی لایحه بودجه سال آینده در صحن مجلس، 

طرح ساماندهی افاغنه به مجلس ارائه خواهد شد و در اینن خونو                 

مشکلات و اعتراضات خود را به وزیر کشور ابلاغ خواهیم کرد کنه اگنر              

می خواهند کاری انجام دهند، شروع کنند که یکی از مشکنلنات بنزر                

 رفسنجان افاغنه غیر مجاز هستند.

 ادامه گزارش از صفحه اول

   6931 بهمن ماه  72 چهارشنبه 
 27 سال دوم/ شماره 

 4 صفحه 



 

 

  6931 بهمن ماه  72 چهارشنبه  
27 سال دوم/ شماره   

2 صفحه   

نماینده مردم رفسنجان و انار در          
مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه      

برابر حد  51آرسنیک آب رفسنجان 
مجاز است، عنوان کرد: با پیگیری         
های مسئولین شهرستان در سفر         
ریاست جمهور تقاضایی را به وزیر        
صنعت دادیم که ایشان دستور            
دادند توفیه خانه مرکزی رفسنجان  
احداث شود که دغدغه آب شرب را       

 نداشته باشیم.
 

به گزار  شایوردنیوز؛ انارکی محمدی در       
بهمن با بیان     00جمع مردم در راهایمایی     

باید برای      اینکه در این سالها دولت           
رفسنجان تصفیه خانه می ساخته است،         
که این کار صورت نگرفته است، تصریح          
کرد: تصفیه خانه مرکزی رفسنجان             
احداث خواهد شد که از پساب آن برای           

 صنعت استفاده می کنیم.
وی با قدردانی از حضور پرشور مردم             
رفسنجان در راهایمایی امسال، خاطر          
نشان کرد: در رفسنجان حضور مردم            
پرشورتر و متفاوت تر از هر سال بود مردم         
با این حضور نشان دادند با وجود برخی           
بداخلاقی ها و فتنه گری هایی که در کنار         
تقاضای بحق مردم ایجاد شد خط مردم از        
این فتنه گران جدا است و امیدواریم             
بتوانیم این وحدت را در شهرستان حفظ         

 کنیم.
 ۰وی در خصو  انتقال آب گفت: مبلغ          
 0۶۶هزار میلیارد تومان برای انتقال            

میلیون مترمکعب آب از خلیج فارس برای       
گل گهر سیرجان، مس سرچشمه و             

درصد   5۶چادرملوی یزد اختصا  یافته و  
از این کار انجام شده است و در غرب شهر          
بندرعباس تصفیه خانه و آب شیرین کن         

 ها در حال احداث است. 
 

 کارخانه که یک شبه ایجاد نمی شود
 

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با        
بیان اینکه باید دست به دست یکدیگر           
شهر و کشور خود را بسازیم، خاطرنشان         
کرد: در سالهای اخیر کدام زیر ساختی در        

سال گذشته ایجاد کردیم که بتوانیم          15
افتتاح در خور توجهی در رفسنجان داشته       

میلیارد   0١۶۶باشیم  در مس سرچشمه      
تومان سرمایه گذاری در سه چهار سال          
گذشته صورت گرفت که اخیرا  با حضور          

 رئیس جمهور افتتاح شد.
انارکی محمدی افزود: توقع ما این است در 

با خود    ”برخوردار“شهرستانی که نام       
هایی داشته    همراه دارد امروز زیرساخت     

باشد که کارخانه های آن کلید بخورد،           
 کارخانه که یک شبه ایجاد نمی شود.

وی ادامه داد: سالهای سال برداشت پسته        
در رفسنجان داشتیم و امروز خشکسالی        

مشکل ایجاد کرده و مردم نیز توقع ایجاد         
شغل دارند که قطعا  درست است اما این          
مشکل نه به این دولت و نه به دولت قبل           
مربوط است، همه دولتها باید برنامه ریزی       

 می کردند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با        
بیان اینکه در شهرستان رفسنجان کمتر        
به موضوعی غیر از پسته در سالهای اخیر         
توجه شده است، تأکید کرد: مسئولین          
شهرستان دست به دست هم داده اند تا          
اقدامی خوب برای مردم شهرستان داشته       
باشیم که راضی کننده باشد، در بحث            
اشتغال که دغدغه همه است شرمنده           

 مردم هستیم.
 

 زرند-رفسنجان  بهسازی جاده 
 

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس         
در ادامه به گزار  عملکرد دو ساله خود          
پرداخت و گفت: رفسنجان تنها یک واحد        
بر  داشت که با پیگیری هایی که انجام          
دادیم واحد یک منطقه از شهر جدا شد و          
در حال حاضر دو منطقه بر  در شهرستان 
رفسنجان داریم و امیدواریم بر  خود شهر       

 را در دو منطقه داشته باشیم.
انارکی محمدی بیان کرد: در ورودی            
بسیاری از روستاها که باعث تصادفات          
زیادی می شد روشنایی ایجاد شد، در           
بحث انرژی های نو سرمایه گذاری های         
خوبی در منطقه بین رفسنجان و انار و            

 منطقه ویژه انجام شده است.
 0۶١5وی به مشکلات مردم در پلاك            

اشاره و بیان کرد: مردم بی جهت در این           
معضل گرفتار شده اند و در ساخت و ساز          
خود دچار مشکل شده اند و هیچکس           
پاسخگوی زمینی که سالهای سال در           

اختیار مردم بوده نیست این مشکل به           
برمی گردد که یک       1050و    105۶سال  

پلاك را دو بار ثبت دادند و دو گروه ثبت           
دادند و امروز این مشکل ایجاد شده که           

 این مشکل در حال پیگیری است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس         
راههای مواصلاتی رفسنجان را یکی از           
پرخطرترین راههای استان کرمان برشمرد     
و عنوان کرد: جاده نو  به رفسنجان             
دومین جاده حادثه خیز استان است و           

نفر در این مسیر جان خود را از          1٨سالانه  
دست می دهند که بعد از سالهای سال در         
ردیف بودجه قرار گرفته و در سایت              
مناقصات کشور برای انتخاب پیمانکار قرار      

 گرفته است.
انارکی محمدی تصریح کرد: با احداث          
جاده نو  به بافق مسیر رفسنجان به بافق         

کیلومتر نزدیک تر می شود و بزودی         01۶
این جاده تکمیل خواهد شد که این مسیر        
می تواند به جاده مشهد و بزرگراه               

 بندرعباس متصل شود.
وی با اشاره به جاده داوران، عنوان کرد:          
این جاده یکی از محورهای مشکل ساز          
شهرستان است به نحوی در برخی جاها         

متر و نیم ارتفا  شانه جاده           0بیش از    
است که در قسمتهایی از جاده شیروانی         
می شود و برابر پل ها خاکریزی شده و در          

 حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت با           
دانشگاه، عنوان کرد: یکی از رشته هایی          
که در آینده مد نظر داریم در شهرستان          
ایجاد شود رشته هوانوردی است که            

های دانشگاهها استفاده     بتوانیم از ظرفیت  
کنیم. دانشگاه پیام نور رفسنجان در            
یکسال گذشته تمام نواقص خود را برطرف       
کرده و رقم خوبی برای دانشگاه پیام نور          

 رفسنجان و انار در نظر گرفته شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با        
کیلومتر   05اشاره به کابل کشی به طول        

در فرودگاه و نصب چراغهای بر  را در این 
کیلومتر فیبر نوری     0٨مکان، یادآور شد:    

از رفسنجان تا فرودگاه کشیده شده که با         
این اقدامات مرز هوایی شهرستان راه           
اندازی شده، پاساورت خوان، گیشه ها و         

ایجاد شده که امیدواریم       پلیس گذرنامه    
بتوانیم پروازهای خروجی به سایر کشورها      

 را از اینجا انجام دهیم.  
های مس    انارکی محمدی با اشاره به کمک     

به بخش بهداشت و درمان شهرستان بیان       
کرد: امروز مبالغ خوبی را مس برای             
بیمارستان رفسنجان جدا از بودجه های        
دولتی اختصا  می دهد و ماهیانه نیز          
مبلغی برای درمان و کمک بیمارستان          

 شود. داده می
سال بود که        ١وی در ادامه گفت:          

فرهنگیان رفسنجانی در جنوب کشور          
خدمت می کردند که از سال گذشته و با          
پیگیری های زیادی که داشتیم این افراد        

نفر می رسد به        0۶۶که تعداد آنها به       
های رفسنجان و انار منتقل            شهرستان
 شدند. 

 
کلنگ زنی پلی کلینیک تامین 

 اجتماعی رفسنجان در آینده نزدیک
 

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس         
شورای اسلامی موضو  آب را یکی از             
مسائل اساسی شهرستان رفسنجان دانست     

درصد آب شهرستان در      ١5و تصریح کرد:    
شود که      بخش کشاورزی مصرف می       

امیدواریم با مدیریت صحیح آن و با              
های نوین آبیاری بتوانیم       استفاده از رو   

 در این خصو  صرفه جویی کنیم.
انارکی محمدی ادامه داد: در این زمینه با         

هایی که کردیم تسهیلات آب            پیگیری
های تحت فشار را      زیرسطحی برای آبیاری  

میلیون افزایش دادیم و   1۶میلیون به  2از  
میلیون که به تعویق      1۶۶در وام های زیر     

افتاده بود سود  را دولت داد، دیرکرد را         
ها و اصل آن را مردم پرداخت کردند           بانک

 که این موضو  از رفسنجان شرو  شد.
وی مطرح کرد: کشاورزان همواره نگران        
کم کردن آبهای کشاورزی هستند، ما           
موافق با مدیریت آب هستیم نه با این            
شکل، کم کردن پروانه های چاههای           
کشاورزی مجاز رفسنجان پسند مردم و         
حتی وزیر نیرو نیست. به هر حال من به           
وزیر نیرو و رئیس جمهور تذکر دادم و به          
مدیرکل استان نشستی داشتیم که این         

 موضو  را حل کنند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس با بیان        

درصد مردم رفسنجان تحت        25اینکه  
پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند،          

هزار نفر از مردم      0۶۶تصریح کرد: بیش از     

رفسنجان تحت پوشش بیمه تامین            
اجتماعی هستند و بیمارستان تامین           
اجتماعی باید سالهای قبل ساخته می شد       
و امروز با مطالبات مردم و پیگیری              
مسئولین پلی کلینیک تامین اجتماعی         
رفسنجان که زمین آن خریداری شده          

 بزودی کلنگ زنی می شود.
 

 در مس مدیر پروری نکرده ایم
 

انارکی محمدی به موضو  صنعت مس در       
شهرستان پرداخت و اظهار کرد: در مس         
سالهای سال مدیر پروری نکردیم و در           
مس مدیرانی نداشتیم که امروز ادعا کنیم،       
به نحوی مس را از ما گرفته بودند. ما برای  
اولین بار مس را به نام رفسنجان گفتیم و          
این موضو  را پیگیری کردیم. رئیس            
جمهور نیز در افتتاحیه های اخیر مس          
رفسنجان را تکرار کردند این شرو  کار          

 ماست و زیرساخت کار ما است.
 

سایر شرکت ها از مس سرچشمه 
 رفسنجان به جایی رسیده اند

 
وی ادامه داد: مس سرچشمه به عنوان           
بزرگترین معدن روباز جهان از آن              
رفسنجان است سایر شرکت ها از مس           
سرچشمه به جایی رسیدند خدا را شکر          
امروز مدیر بومی و رفسنجانی برای آنجا         
انتخاب شده و مدیران خودمان را               
شناسایی می کنیم و از قابلیت انها               
استفاده می شود با وجود مدیران شما           
اقدامات خوبی را برای شهرستان ایجاد            

 می کنیم.
 

باید گردش مالی و بانکی مس در 
 رفسنجان باشد

 
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس         
شورای اسلامی با بیان اینکه صنایع پایین        
دستی مس که باید در کنار رفسنجان           
ایجاد می شد و در حال پیگیری هستیم،         
تصریح کرد: در بحث گرد  مالی مس به         
دنبال این هستیم که حسابهای این             
شرکت را به رفسنجان بیاوریم. اقدامات         
خوبی در دو سال گذشته انجام شده که          

 این موضو  به اینجا رسیده است.
وی  در پایان گفت: روستاهای خنامان،          

ارجاسب، گلوسالار، چاروك مراکزی بود که 
گازرسانی آنها نشده بود که خدا را شکر           
اکنون فقط به یک روستا گازرسانی نشده        
که تا پایان سال انجام می شود همچنین          
روستای راویز نیز کار آن شرو  شده و در          
حال حاضر روستایی در شهرستان نداریم       

 که بر  رسانی نشده باشد.

 بهمن خبر داد؛ ٢٢انارکی محمدی در جمع مردم در راهپیمایی 
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شهرداری و هنرمندان هر دو طرف             

خواستند و آمدند که در این جلسه              

حضور داشته باشند. حالا سوالاتی              

مطرح هست که شهرداری با چه کسانی          

طرف هست؟ یک چیزهایی را باید               

مشخص کنیم . ملاک تشخیص چیست؟       

در معرفی هنرمند ملاک هایی هست .          

شهرداری چه ملاک هایی را در نظر               

گرفته است ؟ ملاک شهرداری برای             

تشخیص کار  حرفه ای  چیست؟ آیا               

قیمت یک اثر هنری می تواند مانع               

تشخیص درست  شود؟ مثلا بگوییم             

قیمت پایین ترملاک انتخاب  باشد. آیا          

اگر شهرداری یک اثر را صرفًا به دلیل          

قیمت پایین انتخاب کند این به نفع             

شهرداری است؟ چرا از ظرفیت های           

 هنری شهرمان استفاده نمی شود؟

آیا شهرداری می رود به سمت اینکه            

حرف کارشناسان هنری و متخوص             

 شهرمان را به عنوان مشاوره بپذیرد؟  

آیا شهرداری می رود به سمت اینکه            

زیبا سازی را بر اساس مشاوره و کار             

 کارشناسی  انجام دهد؟

آیا شهرداری با مدیریت جدید                             

می تواند به روش پر اشتباه حاکم بر            

 واحد زیبا سازی پایان دهد؟!

 نیم نگاهی به یک گزارش :

واگذاری امور هنری  
شهرداری رفسنجان به  
 هنرمندان رفسنجانی

 

ماه گذشته جلسه ای در اتا  معاونت            

خدمات شهری برگزار شد .هدف اصلی این  

جلسه جواب به درخواست هنرمندان مبنی 

بر تشکیل تیم کارشناسی برای واحد زیبا        

 سازی بود. 

یک طرف شهرداری بود  و طرف دیگر            

 هنرمندان بودند. 

 

به گزار  شایورد؛مختاری زبان شهرداری      

اشکال از کار ماست که  ” را باز کرد و گفت: 

نتوانستیم به دلایلی هنرمندان را جذب         

کنیم. و پیشنهاد داد که  با هنرمندان ،            

هسته ی مرکزی یا اتا  فکر تشکیل             

دهیم. دراین هسته ی مرکزی از رشته           

های مختلف کارگروه هایی تشکیل شود. و       

شهرداری برای انجام کارها از طریق این         

کارگروه ها مشورت گیرد. هر نو  کاری          

شهرداری بخواهد انجام دهد. چه از نظر         

فکری و چه از نظر اجرایی به این مجموعه         

 “ها ارجا  شود.

معاونت خدمات شهری ادامه داد: ما                

می خواهیم بین شهرداری و هنرمندان         

ارتباط برقرار شود و امور هنری به خود           

 دوستان هنرمند واگذار شود

 

خانم مداین زاده )نقا ( اینگونه پاسخ          

داد: گروهی بودند که خانم بهشتی معرفی       

کردند.  من نمی خواهم به گذشته رجو          

کنم. اما واقعیت این هست که ، کسانی           

داشتند کار می کردند. خانم بهشتی                

می گوید همه هنرمندان را به شهرداری         

 معرفی کردم و البته درست هم میگویند.

  

ساهری )مجسمه ساز( وارد گفتگو شد و         

افزود:  به هر حال فعالیت های گذشته            

یک مقدار باعث بی اعتمادی شده، من           

زیاد راغب نبودم امروز بیام به این جلسه.         

چون چندین بار ما آمدیم. نمونه ی بارز     

سری آخری بود ، که ما برای زیر گذر             

شهدای مدافع حرم، طرح زدیم و کلی هم         

من کار کردم روی این طرح و در نهایت           

قضیه تمام شد. ببینید حتی به من گفته          

نشد که ما این را در دستور کار داریم. به            

هر حال من یک شخصی بودم که طرح           

زدم . حداقل می شد به من بگویید شما           

همچنان طرحتان برقرار است. یک تماس       

 تلفنی کوچک !

ساهری  ادامه داد ، اصل و اساس این              

جلسات ، یکسری کارهای عملی  هست.         

قرار هست نتیجه به  کار عملی ختم بشود.     

مجسمه ساخته بشود . نقاشی کشیده           

شود. ما کار انجام می دهیم و دیگران             

قضاوت می کنند. در نهایت باید برویم به         

سمتی که یک سری کارهای مفید انجام         

بشود. یک شورایی تشکیل شود که رابط         

بین هنرمندان و شهرداری شود. و از ایده         

 های  جدید  برای اجرا استقبال بشود.

ساهری در ادامه سخنانش گفت: قبول          

مسئولیت ما باید با یک پشتوانه باشد.           

مطمئن باشیم که اگر قرار هست یکسری         

فعالیت انجام بدهم ، یک پشتوانه ای            

 داریم.

 

خاندانی )نقا  ( با تاکید بر تشکیل گروه         

 مشاوران ، راهکار را اتا  فکر  دانستند. 

   

رحیمی )نقا  و تصویرگر( می گوید:           

شهرداری از سیاست های گذشته فاصله        

بگیرد. و به رویکرد ها و تفکرات به روز             

تری متوسل شوند و از اهل فن بارسند.           

رحیمی قدرت قلم فو  العاده ای در             

طراحی  دارد. نقاشی های او نشان از             

قدرت فکر و ایده پردازی وی دارد. یک           

نقا  مدرن که آدم ها را به آینده می برد.           

و شهرداری برای روشن کردن موتور فکری 

ا  در زمینه زیبا سازی به ایده پردازی           

چون رحیمی  نیازمند است. البته که آقای        

 ساهری هم ایده پرداز خوبی است. 

  

بهشتی ) نقا  ( هم  که  بیش از دیگران            

شهرداری را می شناسد. اما حرف هایش         

بوی امید دارد: من به شورای                   

سیاستگذاری مرکزی خیلی اعتقاد دارم.       

که متشکل از یکسری آدم متخصص در          

زمینه های مختلف هست که نظر               

آیا یک کاری اجرا بشود یا نشود.          بدهند.

آیا  ضرورت دارد یا ندارد . بهشتی که              

معماری خوانده است، و جرأت خوب فکر        

کردن را دارد .  جانمایی برای یک اثر را            

 اصل مهمی می داند. 

اولین کافه ون گردشگری با حضور امیر حسین صدیق بازیگر               

 تلویزیون و سینما در کاروانسرای شاه عباسی رفسنجان افتتاح شد.

بهمن ماه رئیس میراث فرهنگی رفسنجان در         1١پن  شنبه شب     

جمع خبرنگاران در خصو  این طرح گفت: این اولین کافه ون             

گردشگری در استان کرمان است که با سرمایه گذاری بخش               

میلیون ریال  راه         ٨5۶با اعتباری بالغ بر      ”آقای بیگی ”خصوصی

 اندازی شده است.  

این کافه ون پنجمین کافه سیار در کشور            حسن حسینی افزود:  

دم نو     است که در اماکن تاریخی و سایت های گردشگری،              

 قهوه و چای سرو می کند. گیاهی، 

این یک ابتکار و نوآوری و طرحی نو برای جذب                 وی افزود:    

گردشگر است که یک اتفا  نو در رفسنجان است که اشتغال زایی            

 چند نفر را هم در بر دارد.

 1١22لازم به ذکر است این کافه  یک فولوکس واگن ساخت سال      

است که به وسائل مورد نیاز یک کافه تجهیز شده است و در                  

اماکن تاریخی و سایت های گردشگری رفسنجان به صورت سیار           

 به مشتریان سرویس می دهد.

 با حضور امیر حسین صدیق بازیگر تلویزیون و سینما 
 

 اولین کافه ون گردشگری رفسنجان

داری می گوید، درهای اینن شهرهنرمندان بومی  ما سرمایه ای بزرگ محسوب می شوند که در رفسنجان زندگی می کنند. هنرمندانی که حتی اسمشان را نبردم ولیکن آنچنان که 

ی هنرمندان را بفشارد . و با برنامنه یاراتاق فکر به روی همه آن ها باز است .می شود رفسنجان را  به موزه ای زیبا تبدیل کرد . همت جوانمردانه ی شهرداری را می طلبد که دست 

ان آن رسیده که شهرداری با مندینرینت زم و تهیه ی چشم انداز کار انجام دهد. ما با چشم های باز ، منتظریم  که حاصل کار تیم کارشناسی و مشاوره ای واحد زیبا سازی را ببینیم.

منی خنواهند اننجنام بندهند  اینن ار جدید، خودش را نشان دهد.  ما باید یک هنر حرفه ای ارائه بدهیم. رفسنجانی که پایتخت پسته است، یک المان از پسته نداریم! شهرداری چک

تیِم مشاوره ، اولویت ها را تشنخنین    اینصحبت های ما را به عنوان مشاوره بپذیرید. مردم ما از شهرداری انتظار دارند . ما می خواهیم این تیم کارشناسی زود تر تشکیل بشود. و 

د. و تیم ، مشاوره منی دهند. اگنر تنینم یریو به شهرداری ارائه بدهد. شهرداری نگوید چه کار کنیم .تیم مشاوره بگوید و شهرداری تأیید یا رد کند. آقای مختاری شما بودجه را می گ

مشاور هنری است. شنهنردار جندیند ند درست گفت، تأیید کنید . اگر اشتباه گفت، رد کنید. و برویم برای اینکه کار انجام شود. شواهد به صراحت نشان می دهد که شهرداری نیازم

خواهیم،  ما مجسمه می خواهیم ، منا  می باید تصمیم بگیرد . چرا که  ما رفسنجانی ها حق داریم شهری زیبا داشته باشیم .  ما پیاده رو های زیبا می خواهیم ، ما دیوارهای زیبا

به هم می خواهند.  این ها همه یعنننی یک میدان های زیبا می خواهیم . ما می خواهیم در خیابان های زیبا پیاده روی کنیم . البته خیابان های ما سطل زباله هم در فاصله های نزد

 مبلمان شهری که باید به دست افراد متخص  طراحی شوند. ما مردمی امیدوار هستیم.



 

 

 دعوت به همکاری
دفتر هفته نامه شناینورد جنهنت        

تکمیل کادر تبلیغات و پنذینرش       

آگهی نشریه  دعوت به همکناری        

 می نماید

08499008939 

کم شدن میل به ازدواج درپسرها 

 و بالا رفتن سن دخترها
یکی از آثار سوء و عمده ی دوستی هزای       

قبل از ازدواج این است که تمایل و رغبت         

پسرها به ازدواج کم می شود چه بخواهیم        

چه نخواهیم. یکی از محرك های پسرهزا          

برای اقدام به ازدواج و تشکیزل زنزدگزی           

مشترك.احساس نیاز است.وقتی در رابطه       

با دوستی این دختر و آن دخزتزر.نزیزاز              

عاطفی و روانی و متاسفانه گزاهزی نزیزاز            

جنسی پسر پاسخ داده می شود.او دیزگزر          

تمایل و انگیزه ای برای ازدواج ندارد.ضمن  

این که در این شرایط زیر بار بسیزاری از           

مسئولیت ها و هزینه های زندگی مشترك 

نمی رود.طبیعی است که هرچه تزمزایزل       

پسرها به ازدواج کمتر شود سن دخزتزران      

بالاتر می رود و بخت و ازدواج شان کمتزر          

 می شود.

تاسف انگیز است کزه در بسزیزاری از              

اوقات.برخی دخترها برای آن که بزخزت          

ازدواج خود را بالا ببرند به دوستی با پسزر          

تن می دهند تا در نهایزت.بزا مزدیزریزت            

کردن این دوستی آن را به مقصد ازدواج         

برسانند.در صورتی که هرچه رابطه ی پسر 

با دختر بیشتر شود و نیازهای متفزاوتزش         

کم و بیش پاسخ گیرد.تمایل و انگیزه ا          

برای ازدواج کمترمی شود.در حزقزیزقزت        

دختران با پاسخ دادن به تقاضای دوستزی        

پسران .برخلاف صلاح و مصلزحزت خزود           

عمل می کنند و ناخواسته.خود را محزروم     

می کنند.فقط در این رهگذر.دختری مزی         

ماند که عاطفه ا  حراج شده و پاکی ا        

آسیب دیده و مورد سوءاستفاده قرارگرفته      

 است.

اگر دقت کنید می بینید هرچه در جامعزه       

ای )کوچک یا بزر (دوستی های دختر و         

پسر بیشتر و جدی تر اسزت.سزن ازدواج           

بالاتر است و ازدواج کمتر رخ می دهد.مثلا      

در جوامع غربی که روابط دختر و پسر بزه          

شدت رایج است و معمولا در همه ی ایزن          

ها.روابط جنسزی هزم شزیزو  فزراوان              

دارد.ازدواج اصلا موضوعیتی ندارد و عمدتا       

در سنین بالا و برای رفع تنهایی صزورت           

می گیرد.برعکس در ایران و در شهرهزای         

کوچک تر و حتی روستاها که روابط دختر    

و پسر را شرعا و عرفا قبیح و زشزت مزی             

دانند.سن ازدواج کمتر و تمایل به ازدواج         

در پسرها بیشتر است و صدالبته جامزعزه         

 نیز سالم تر است.

 
  6931 بهمن ماه  72 چهارشنبه 

27 سال دوم/ شماره   
2 صفحه   

بهمن ماه با حضور مزعزاون           1١پنج شنبه   

اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آمزوز    

پزشکی،  مهنزدس انزارکزی، مسزئزوالن            

دانشگاه علوم پزشکی و بخشدار رفسنجزان   

دو مرکز جامع خدمات سبمت در کزریزم         

آباد و فردوسیه آزادگان رفسزنزجزان بزا            

میلیارد ریال و زیربنزای         ٨اعتباری نزدیک   

متر مربع به بهره برداری رسید. بزا      11۶۶

بهره برداری از مرکز جامع خدمات سبمت 

دهستان فردوسیه آزادگان بزه بزیزش از           

نفر از اهالی و جمعیت این دهستان  00۶۶

خدمات درمانی ارائه می شود. همچزنزیزن         

مرکز بهداشت جامع کریم آباد، جمعزیزت        

هزار نفری اعم از جزمزعزیزت        11بیش از  

شهری انتهای خیابان شهیزد مصزطزفزی          

خمینی و روستای کریم آباد را پوشش می        

دهد که تبدیل به مجموعه شبزانزه روزی          

 خواهد شد.

 

در هر دو مرکز خدمات دنزدانزاززشزکزی،           

رادیولوژی، کارشناس تغذیه، کزارشزنزاس       

روانشناسی، دو پزشک و پرسنل بهزورزان،      

ماما و ... ارائه می شود. الزم به ذکر اسزت       

این دو مرکز جامع خدمات درمزانزی بزا            

آقایان باغبانی و حجزتزی(        کمک خیرین)      

 ساخته شده اند.

 افتتاح دو مرکز جامع خدمات سالمت در رفسنجان 
 با حضور معاون وزیر بهداشت 

   42/11/17 تاریخ         الف-م 2033 شماره 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و  10 قانون و ماده  0 آگهی موضوع

 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             

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت                  16 عموم مراتب در دو نوبت به فاصله          

ماه اعتراض خود را کتبا  به این اداره           2 متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت               

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 .

 04/0 صادره رفسنجان فرزند محمد در شش دانگ مغازه مساحت            1 ( مجید میرزایی نسب علم آباد شماره شناسنامه         1 

کرمان به نشانی رفسنجان میدان ابراهیم        4 اصلی واقع در اراضی شهر رفسنجان بخش          361 فرعی از     1 مترمربع پلاک   

 بازار جنب پاساژ گلستان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.

 944 صادره رفسنجان فرزند حسن شش دانگ خانه مساحت             2 ( محمود محمد میرزایی قالیباف شماره شناسنامه          2 

اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان            1313 فرعی از     392 فرعی مجزا شده از        4620 مترمربع پلاک   

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی. 4 بخش  44 بوستان کوچه 

 69 صادره بندرعباس فرزند رضا در شش دانگ مغازه مساحت             1792 ( محمد حسین حیدری لری شماره شناسنامه        4 

اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان           1314 فرعی از     242 فرعی مجزا شده از    9992 متر مربع پلاک  

 کرمان و خریداری شده از محل مالکیت شهرداری رفسنجان به عنوان مالک رسمی. 4 شهریور بخش  10 

( آقایان محمد رضا و حسین ملاحسینی و خانم ها میترا و مریم و مینو ملاحسینی همگی فرزندان عباس هر کدام                         9 

فرعی مجزا    232 مترمربع پلاک     3677 دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ            1/27 نسبت به   

کرمان به نشانی رفسنجان      4 خفاجه رفسنجان بخش       اصلی واقع دراراضی کریم آباد       1329 فرعی از     144 شده از   

 و خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر ملاحسینی. 1 کریم آباد بلوار شهید محمدی کوچه 

صادره رفسنجان فرزند حسین در شش دانگ خانه نیم ساز به مساحت               17 ( حسن اسماعیلی رنجبر شماره شناسنامه       6 

 4 اصلی واقع در اراضی اسدآباد بخش          1414 فرعی مکرر از      23 فرعی مجزا شده از        2262 مترمربع پلاک     260 

کرمان به نشانی رفسنجان خیابان بیست متری شنی کوچه فرعی و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی علی                     

 میرزایی 

 449 صادره رفسنجان فرزند حسین در شش دانگ خانه مساحت              243 ( علی محمدی عیش آباد شماره شناسنامه         2 

اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بلوار امام            1416 فرعی از     64 فرعی مجزا شده از       1412 مترمربع پلاک   

 کرمان و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی حسین باقری. 4 بخش  94 علی علیه السلام کوچه 

صادره رفسنجان فرزند غلامرضا در شش دانگ خانه مساحت            474 ( حسین محمدی عیش آبادی شماره شناسنامه         0 

اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان         1416 فرعی از       64 فرعی مجزا شده از       1127 متر مربع پلاک      442/19 

 کرمان و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی حسین باقری. 4 بخش  94 بلوار امام علی علیه السلام کوچه 

صادره رفسنجان فرزند علی در شش دانگ خانه مساحت            12497 ( محمد علی بازماندگان راهزنی شماره شناسنامه         3 

اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بلوار          1412 فرعی از       47 فرعی مجزا شده از       420 مترمربع پلاک     229/9 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی 4 بخش  12 امام رضا علیه السلام کوچه 

 4299 صادره سیرجان فرزند محمدرضا و فاطمه حکیمی شماره شناسنامه             03 ( علی نادری پاریزی شماره شناسنامه       4 

فرعی مجزا    1334 مترمربع پلاک     10/26 صادره رفسنجان فرزند عباس بالمناصفه در ششدانگ حیاط خانه مساحت            

 4 بخش    92 اصلی واقع در اراضی سعادت آباد رفسنجان بلوار امام علی علیه السلام کوچه                 1414 فرعی از     97 شده از   

 باشند )دارای سند مالکیت مشاعی( کرمان که خود متقاضیان از مالکین رسمی پلاک مذکور می

 249/2 صادره رفسنجان فرزند محمد حسین در ششدانگ خانه مساحت             00 ( محسن کرمی زاده شماره شناسنامه       17 

 4 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش            1442 فرعی از     199 فرعی مجزا شده از       416 متر مربع پلاک    

 و فاقد بنچاق از مالک رسمی. 17 کرمان به نشانی رفسنجان شهرک امام خمینی کوچه علی اکبر

 169 صادره رفسنجان فرزند حسن در ششدانگ خانه مساحت           3420 ( ابراهیم اژدری حیدرآبادی شماره شناسنامه       11 

اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان خیابان شریف           1442 فرعی از     61 فرعی مجزا شده از       424 متر مربع پلاک    

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی. 4 کوچه سوم بخش 

 97 صادره رفسنجان فرزند اصغر در ششدانگ مغازه مساحت            262 ( محمد میرزایی خلیل آبادی شماره شناسنامه         12 

کرمان   4 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان بخش           1442 فرعی از     63 فرعی مجزا شده از   443 متر مربع پلاک  

 به نشانی رفسنجان ماهونک خیابان شهید صدوق و فاقد بنچاق  از مالک رسمی.

 263/26 صادره رفسنجان فرزند اکبر در ششدانگ خانه مساحت            444 ( حسین صاحب الزمانی شماره شناسنامه        14 

 4 اصلی واقع در اراضی فتح آباد رفسنجان بخش             1443 فرعی از     221 فرعی مجزا شده از        1964 مترمربع پلاک   

 کرمان به نشانی رفسنجان جاده مهدی آباد به طرف قاسم آباد و فاقد بنچاق از مالک رسمی.

صادره رفسنجان فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت            14 ( خانم منوره صالحی ماهونکی شماره شناسنامه          19 

اصلی واقع در اراضی ماهونک رفسنجان بخش         1462 فرعی از     24 فرعی مجزا شده از       939 مترمربع پلاک     692/36 

 کرمان به نشانی رفسنجان ماهونک جنب مسجد و حسینیه و فاقد بنچاق از مالک رسمی. 4 

متر مربع    47476 صادره تهران فرزند مهدی در ششداتگ باغ به مساحت             1142 ( بهاره ایرانمنش شماره شناسنامه      16 

کرمان به نشانی     4 اصلی واقع در اراضی ده شفیع رفسنجان بخش           2770 فرعی از     12 فرعی مجزا شده از       117 پلاک  

 رفسنجان روستای قاسم آباد ده شفیع و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی حسین جان شفیعی.
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 گتتمان و نگاه  نو در روابط 
 بین دو یشور

همایش توسعه روابط آموزش عالی و             
و   59 بازرگانی ایران و افغانستان روزهای      

عور)عج(   اسفندماه در دانشگاه ولی      51 
رفسنجان در دو بخش تجاری و علمی              

 شود. برگزار می
بهمن ماه دکتر دهقان در نشست         01 شنبه  

خبری گفت: در زمینه علمی انتظار داریم          
های شهر ما و استان کرمان        مراودات دانشگاه 

با کشور افغانستان در زمینه پذیر  دانشجو        
های تحصیلات تکمیلی صورت  به ویژه در دوره

ای از دانشگاه در       گیرد و امکان ایجاد شعبه     
 کشور افغانستان فراهم شود.

عصر)عج( رفسنجان      رئیس دانشگاه ولی     
 5۶۶ هزار و  5 تصریح کرد: تحصیل نزدیک به 

آموز افغانستانی در رفسنجان در بیش از  دانش
مدرسه را باید به عنوان یک فرصت به آن    10 

نگاه کنیم چرا که فرصت بسیار خوبی است ما 
توانیم از لحاظ فرهنگی ارتباط قوی از            می

طریق این افراد در آینده با کشور افغانستان          
 ایجاد کنیم.

 2١ پروفسور دهقان خاطرنشان کرد: از سال        
نفر دانشجو افغانستانی     5۶ هر سال یونسکو     

فرستاد و این دانشجوها پس از         برای ما می  
پایان تحصیلات در کشورهای مختلف دنیا         
توزیع شدند و همیشه از دانشگاه ولی عصر         
کنند   )عج( به عنوان یک دانشگاه مادر یاد می       

کنند زادگاه دوم آنها رفسنجان       و احساس می  
 است.
طور در زمینه تبادل       وی بیان کرد: همین     

های کشور افغانستان و        استاد به دانشگاه   
های    عصر)عج( و نیز برگزاری طرح           ولی

های صنعتی و کشاورزی و       پژوهشی در زمینه  
های مرتبط با علوم انسانی آمادگی داریم  طرح
هایی امضا شود تا بتوانیم سطح          نامه  تفاهم
 های بین دو کشور را افزایش دهیم. همکاری

عصر)عج( رفسنجان عنوان  رئیس دانشگاه ولی
کرد: باید مردم ما نگاهشان به چند نفر اتبا           
افغانستانی که خدای نکرده مرتکب خطاهایی      

شوند منعطف نباشد، چرا که در        می 

همه کشورها افراد خطاکار وجود دارد و باید         
توانیم با    آن روی سکه را هم نگاه کنیم و می         

حسن اعتمادی که داریم با دعوت از               
برد داشته    -فرهیختگان این کشور ارتباط برد    

 باشیم.

انعقاد تتاهم نامه جهت پ یرش  
دانشجوی افغان در دانشگاه  055 

 وتیعصر رفسنجان
نفر    05۶ دهقان به تحصیل نزدیک به            

های    دانشجوی افغانستانی در دانشگاه        
رفسنجان اشاره و بیان کرد: انعقاد تفاهم نامه        

دانشجوی   55۶ ای جهت پذیر  سالانه        
افاغنه  انجام خواهد گرفت که این تفاهم نامه         
بین دانشگاه برتر افغانستان و دانشگاه ولیعصر      
رفسنجان منعقد خواهد شد و دانشجویان         

حقو ،   افغان بیشتر در رشته های مهندسی،       
زبان و ادبیات فارسی و چند رشته دیگر              

 تحصیل خواهند کرد.
عصر)عج( رفسنجان با      رئیس دانشگاه ولی   

اشاره به مدعوین همایش گفت: مقاماتی که از 
یابند     کشورهای افغانستان حضور می         

محمدخان معاون اول عبدالله، وزیر تجارت        
افغانستان و وزیر تحصیلات عالیه افغانستان،       
رئیس گمرك جمهوری اسلامی، مقاماتی از        
وزارت امور خارجه و وزارت علوم، تحقیقات و        
فناوری استانداران کرمان و سیستان و            
بلوچستان، نمایندگان استان کرمان و            
جمعیت زیادی از تجار ایرانی و افغانستانی          
مقیم شهرهای مختلف کشور در این همایش       

 حضور خواهند داشت.
تعدادی از دانشجویان افغانستانی مقیم استان      
و مسلولان استان و شهرستان هم مدعوین         

 دیگر این همایش خواهند بود.
به گزار  شایورد این همایش بیش از این           

بهمن برگزار شود،     0۰ و    05 قرار بود روزهای    
دهقان در این خصو  توضیح داد: با توجه به 
اینکه مدعوین افغانستانی اعلام کردند تا           

بهمن ویزایشان با      05 فرصت باقیمانده تا      
تأخیر صادر شده بود، تقاضا کردند همایش به 

تعویق بیافتد تا فرصت کافی برای رایزنی با          
مقامات کشورشان ، جهت حضور در همایش       

 داشته باشند.

برگزاری اوتار  آ  بورس در 
 دانشگاه وتیعصر رفسنجان

عصر)عج( رفسنجان از      رئیس دانشگاه ولی   
برگزاری استارت آپ بورس پسته با همکاری       
معاونت فناوری ریاست جمهوری و صندو        
نوآوری استان در این دانشگاه نیز خبر داد و          
افزود: این استارت آپ با همکاری اتا              
بازرگانی استان روزهای دوم و سوم اسفند ماه 
برگزار می شود که کشاورزان ما نیز با               
یادگیری فنون بورسی می توانند به طور           
مستقیم پسته خود را در بازار جهانی عرضه و      
به فرو  برسانند. همچنین برای افرادی که        
در خرید و فرو  پسته دخیل هستند برای         
 افزایش رونق بازار پسته مفید خواهد بود.

***** 
 رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان:

تدوین مدل همکاری پویا با افغانستان   

 در همه ابعاد تجاری و علمی
رِئیس اتا  بازرگانی استان کرمان گفت: اتا        
بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی         
یکی از وظایف اصلی آن توسعه بازار               

کردن زمینه      محصولات استان و فراهم       
گذاری است که بر همین اساس            سرمایه

محوری در اتا  فراهم کردیم  رویکرد صادرات 
که یکی از بازار هدف ما کشور افغانستان            

 است.
بهمن ماه در     01 زاده عصر     سیدمهدی طبیب 

نشست خبری با موضو  همایش تجاری          
علمی ایران و افغانستان که در دانشگاه             

  عج( رفسنجان برگزار خواهد شد،        ولیعصر)
خاطر نشان کرد: این همایش فرصت بسیار         
خوبی است که فعالان اقتصادی استان کرمان       

های خود را در      نظرات و خواسته      بتوانند نقطه 
جمع مسئولان دو کشور بیان کنند تا به یک         
همکاری خوبی برای تسهیل امور تجاری  و          

 گذاری برسیم. سرمایه

رئیس اتا  بارگانی بیان کرد: نزدیکی مرز           
مشترك دو کشور به استان کرمان و حضور         
تعداد زیادی از دانشجویان افغانستانی در          

های کرمان و رفسنجان فرصتی است        دانشگاه
 توانیم از آن استفاده کنیم. که می

وی با بیان اینکه ما با کشور دوست و برادر            
افغانستان مشترکات زیادی داریم و به نوعی        
اقتصاد ما با هم عجین شده است، افزود:            
محصولات فراوان با کیفیت خوب در استان         
کرمان وجود دارد که بازار خوبی در افغانستان 
دارند و اگر بتوانیم بین مبادلات این محصولات 

توانیم   و نیاز افغانستان تسهیل ایجاد کنیم می      
به مبادلات بازرگانی دو کشور کمک کنیم، از        
طرفی محصولات کشاورزی و معدنی خوبی در 

تواند مواد    کشور افغانستان وجود دارد که می     
 های ما را تأمین کند. اولیه کارخانه

طبیب زاده با بیان اینکه به دنبال تدوین مدل 
همکاری فعالی با افغانستان که همه ابعاد           
تجاری را در نظر بگیرد، هستیم، عنوان کرد:         

های بالا در     زنجیره فولاد و مس را با ظرفیت       
استان کرمان در حال ایجاد داریم و با توجه به 
اینکه افغانستان به لحاظ برخورداری از ذخایر      
مس، سنگ آهن، منگنز و کرومیت قوی است 
و می تواند تکمیل زنجیره معدنی در کرمان         

 باشد.
رئیس اتا  بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان تصریح کرد: امیدواریم در این         
همایش بتوانیم برای مبادلات تجاری دو           
کشور، مشکلاتی که بین مبدا، مقصد، گمرك، 
حمل و نقل و ... وجود دارد برطرف کنیم و            
های   بتوانیم مدل خوب و فعالی از همکاری        

بازرگانی و تجاری بین شهرستان رفسنجان،       
استان کرمان و کشور افغانستان برقرار کنیم        
که این مدل قابل انطبا  با سایر کشورهای          

 همسایه باشد.
وی ادامه داد: تُجاری که در این زمینه فعالیت 
دارند را شناسایی و مشکلات آنان را رصد            
کردیم و اعتقاد داریم که باید محصولات را به         
بهترین وجه به کشور افغانستان صادر کنیم و        
باید زمینه ای فراهم کنیم تا آنها هم سود            

برد باشد    -ببرند، ضمن آنکه اگر تجارت برد      
 موجب پایداری مدل بازرگانی است.

عصر)عج(  زاده با قدردانی از دانشگاه ولی طبیب
رفسنجان برای برگزاری این همایش، بیان        

های صادراتی استان      کرد: ما باید ظرفیت     
کرمان را معرفی کنیم و متقابلا به حرف تجار         
افغانستانی گو  دهیم تا مدل و گفتمان           
جدیدی از این ظرفیتی که وجود دارد ایجاد         

 کنیم.
وی با اشاره به اینکه دانشگاهها در حال تبدیل 
شدن به نسل سوم و کارآفرینی هستند اظهار    
کرد: دانشگاه ولیعصر رفسنجان پتانسیل         
خوبی برای معرفی ظرفیتهای استان کرمان از 
طریق جذب دانشجویان افغانستانی به تمام        

 دنیا است.
رئیس اتا  بارگانی، صنایع، معادن و              

کشاورزی استان کرمان تأکید کرد: بازار           
افغانستان بازار وسیعی است و مشترکات          

ای که وجود دارد می توانیم بسیاری از           ذائقه
محصولات نظیر پسته، خرما و...به بازار            
افغانستان عرضه کنیم. خوشبختانه تجار         
خوبی از کشور افغانستان در ایران و استان          
کرمان داریم که در زمینه پسته و خرما             

کنند و ما برای همه کالاهای           فعالیت می 
صادراتی استان برنامه داریم و کاری که            

کنیم ایجاد این اطمینان در تاجران ایرانی         می
که محصولشان به راحتی و به موقع در بازار          
افغانستان عرضه شود. محصولات فراوان و با        
کیفیت خوب در استان کرمان وجود دارد که        
 بازار خوب آنها نیز در افغانستان فراهم است.
وی افزود: همچنین خیلی از محصولات           
کشاورزی مانند کنجد را به عنوان محصول         
وارداتی از افغانستان در نظر بگیریم ضمن          
اینکه محصولات حبوباتی در افغانستان یک        
سوم قیمت در ایران است و می توان این             
محصولات را به ایران وارد کرد. در کنار آن           
خدمات فنی مهندسی، صادرات بر ،            

توانیم از استان     محصولات صنعتی و ... نیز می     
 به این کشور داشته باشیم.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گامی موثر در ایجاد اشتغال
ساز   تواند زمینه   های فرهنگی مشترك می       ریشه 

های ایران و      توسعه همه جانبه روابط میان ملت         
افغانستان شود. در پژوهشی تحت عنوان تأثیر              

گذاری و ایجاد اشتغال       صادرات غیرنفتی بر سرمایه    
این نتایج  به دست آمده که صادرات غیرنفتی باعث           

شود تا ایران از اتکا به صادرات نفتی که مهمترین            می
آید خارج شود،        منبع درآمدی ایران بشمار می        
توان میزان رشد        بنابراین به رویکردی ملثر می        

اقتصادی داخلی کشور را افزایش داد و همچنین             
 مسبب افزایش اشتغال در کشور ایران شد.

یکی از اهداف ما از برگزاری این همایش این است که 
های غیررسمی را     تا با فراهم کردن شرایط، تجارت       

کاهش داده و تجارت رسمی بین دو کشور را                 
های اقتصادی ایران در          گستر  دهیم. فعالیت    

توان در سه حوزه تعریف کرد؛            افغانستان را می   

های   های بانکی و فعالیت شرکت         تجارت، فعالیت 
 تولیدی.

در افغانستان، جمعیت عظیمی بصورت مستقیم و           
غیرمستقیم جهت امرار معا  خویش متکی به             

 ١۶باشند؛ که بیش از       تولیدات زراعتی و باغداری می    
درصد تولیدات داخلی افغانستان محصولات زراعتی و       
باغداری می باشد، ولی متأسفانه بدلیل عدم سهولت         
در صادرات محصولات زراعتی، تولیدکنندگان را وادار       

های زراعی خویش را به قیمت         سازد که فرآورده    می
ناچیز در بازارهای داخلی بفرو  برسانند، گستر          
تجارت افغانستان، کمک قابل توجهی به اقتصاد             

 کند. ها و درآمدهای دولتی می خانواده
ناگفته نماند که صادرات افغانستان محدود به               

شود و صادراتی      محصولات زراعتی و باغداری نمی      
مانند قالی، سنگ مرمر و منابع  معدنی و...  را نیز               

شود، ولی مشکلات فراوانی جهت صادرات         شامل می 

در این بخش وجود دارد. امیدواریم با دستاوردهای          
ی روابط  آموز  عالی و           برگزاری همایش توسعه   

بازرگانی  ایران و افغانستان؛ تجارت با کشور                 
افغانستان افزایش یافته و اشتغال در هر دو کشور             
باعث پیشرفت  تجارت و صادرات شود و گامی ملثر            
در ایجاد اشتغال برداشته باشیم. روابط علمی               
وآکادمیک، نیاز جوامع  و خواست مردم وتقاضای            

باشد.افغانستان کشوری    سطح علمی افراد جامعه می     
است که سالهای متمادی غر  در جنگهای داخلی           

ای قرار گرفته است، به         وتهدیدهای مختلف منطقه   
ها وملسسات    دلیل نیازهای متقاضیان در دانشگاه       

کند تا با      آموز  عالی و.. ما را بر این امر ایجاب می           
ی جمهوری اسلامی ایران، این       کشور دوست وهمسایه  

های علمی و تحصیلی گستر  یابد، و با باز            همکاری
نمودن مرزهای تحصیلی نیازهای علمی در سطح ملی  

 مرتفع شود.

 حرف و مکث

 ی آموزش عالی و روابط بازرگانی ایران و افغانستان( آصفه استانزهی دانشجوی اقتصاد / )عضو شورای مرکزی همایش توسعه

همایش توسعه روابط 
آموزش عالی و 

ایران و بازرگانی 
افغانستان در 
  )عج(دانشگاه ولیعصر


