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ای تلخ در شهر        جمعه هفته گذشته حادثه   
ورزنه از توابع شهر بن رود  اصفهان اتفاق          
افتاد و کشاورزان و مردم ورزنه ای لوله           
انتقال آب اصفهان به یزد را شکستند تا           
عمق کدورت خود را به یزدی ها نشان            
دهند. انتقال آب سالهاست که از استانهای       
غربی و جنوبی به فلات مرکزی ایران در          
حال اجراست و حتی از شهرهای شمالی         

به دیگر استانهای همجوار هم صورت              
می گیرد که ناخواسته دعواهایی را بین          
اقوام ایرانی و هموطنان به راه انداخته           

ها   ها و اصفهانی    است، کدورتی بین یزدی   
شکل گرفته است، خوزستانی ها با              

ها و مردمان الیگودرز با قم درگیر         اصفهانی
 شده اند و....

همانطور این قصه درگیری بین                
رفسنجانیها و خوزستانی ها سالهاست که       
نقل محافل است و در خوزستان از              
رفسنجانیها به نیکی یاد نمی شود،             

خوزستانیها معتقدند که رفسنجانیها با          
پشتگرمی مردان عرصه سیاست و نفوذ در       
دولتمردان توانسته اند مجوز انتقال آب به       
رفسنجان را از سرشاخه های کارون            
بگیرند هرچند این طرح به مرحله اجرا          
نرسیده است و فعلا مسکوت مانده است اما 
این بار این کدورت بین مردمان                
چهارمحال و بختیاری و رفسنجانیها در         
حال شکل گیری است و مردمان               
چهارمحال و بختیاری اعتقاد دارند که          

سولگان برای انتقال آب      -ساخت سد ونک  

 جنگ آب رد چنگ آب ...
 یادداشت هفته   
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 ادامه یادداشت در صفحه آخر

 فاطمه مالیی

 زیر آسمان شهر برگزار شد

 نفری در رفسنجان 020222 جشن 

خبرهای ناخوشی از تعطیلی یا نیمه 
تعطیلی شرکت ها و کارخانه ها در 

کارخانه ها و  کشور به گوش می رسد، 
شرکتهایی که به کمک سرمایه های 
شخصی و وام های بانکی ساخته شده 
اند اما به مرور زمان به دلیل رکود و 
مشکلات اقتصادی نتوانسته اند 
اقساط وام های خود را به موقع 

دیرکرد  بپردازند و علاوه بر سود وام، 
هم به اصل تسهیلات اضافه شده 
است و بانکها هم برای وصول طلب 
خود دست روی کارخانه یا شرکت  
گذاشته و آن را مصادره می کنند. این 
بار قرعه مصادره به نام کارخانه پسته 

کارخانه ای  آریا رفسنجان افتاده است، 
کرمان  -که در جاده رفسنجان

به طور واضح از  ساختمان و محوطه آن 
جاده در ورودی شهر رفسنجان دیده 
می شود اما چند سالی است که کرکره 
این کارخانه پایین کشیده شده است و 
سرمایه گذاران این کارخانه هر کدام 
به کار دیگری مشغول شده اند و 
چندین نیروی کار هم که بیکار شده 
اند و ماشین آلاتی هم که دیگر صدای 
قریچ و قروچشان به گوش نمی رسد. 
در این گوشه از شهر چرخ تولید 
سالهاست که به خواب عمیق فرو رفته 
 است.

  
در اختتامیه استارت آپ ویکند رفسنجان          
مهندس حیدری که از سهامداران کارخانجات 
پسته آریا است و برای داوری جشنواره به تالار 
خیام دانشگاه ولیعصر رفسنحان آمده است، از 
راز سر به مهر تعطیلی کارخانه ای با سرمایه          

 چند میلیارد تومان پرده بر می دارد.
 

 ماشین آلات سوئدی خاک می خورند
 

حیدری مدیر عامل شرکت لورا در مراسم          
اختتامیه اولین استارت آپ ویکند پسته           

 رفسنجان می گوید :
کارخانجات پسته آریا را راه اندازی         ٠٨ سال  

کردیم اما آن سال تجربه نداشتیم و آن روز           
آنطور که باید نتوانستیم این کارخانه را به           
نقطه مطلوب برسانیم.تمام آدمهایی که می        

درصد پسته رفسنجان صادر می        ٠٨ گویند  
سنگ جلوی    شود حمایت که نکردند هیچ،       

پای پیشرفت کارخانه انداختند و اکنون به          
جایی رسیده که کارخانه مصادره شده و می         
خواهند آن را به رستوران تبدیل کنند،             

کارخانه ای با بهترین ماشین آلات که از سوئد  
وارد کردیم اما نتوانستیم تمام سرمایه گذاری       

 را به نتیجه نهایی برسانیم.
 ٠۸ تا    ۰٨ وی خاطر نشان می کند :از سال         

کشوررا از کره جنوبی تا انتهای         ۰٨ بیش از   
اروپای وکشورهای عربستان مسافرت کردم و      
چندین سفر با نادر درکی که ان زمان مسئول 
بهداشت رفسنجان بود داشتم تجربیات زیادی 

 به دست آورده ام .
حیدری ادامه می دهد: اولین طرح کره و            
شکلات پسته را که آقای شاکری ارائه داد آن         
را خریدیم و سرمایه گذاری کمی گذاشتیم         
ولی متاسفانه وقتی دولت وارد می شود ما را          

درصد فرستاد که کارکرد      ۸۲ به بانک با سود     
حساب با وام درخواستی همخوانی نداشت و        
وام با سود بالا پرداخت کرد یعنی بین من با           

فردی که می خواهد کار کند و تولید کند با           
آدم دلال هیچ فرقی ندارد .این موضوع تا            
روزی که در کشور جمهوری اسلامی به آیه          
 صریح قران عمل نشود اصلاح نخواهد شد .

وی با اشاره به اینکه پول برای فّر و ربا ایجاد            
نشده است می گوید :پول برای جنبش کار و         
تولید ایجاد شده است واقعیتها را بپذیرید          
شعارها را کنار بگذارید ،واقعیت دولت این          
است که باید پول ابزار تولید باشد، دانشمند         
باید مخترع کننده باشد نه ایجادکننده سرمایه 
گذار ،سرمایه گذار باید ایجاد کننده کار باشد        

 و برندساز باید برند بسازد .
حیدری خاطرنشان می کند: تا دولت             
واحدهای تولیدی را نشناسند و برایشان ارزش 
قائل نشود و سرمایه گذار پولش را نیاورد تا           
وقتی که همه با هم دست به دست هم ندهیم 
و برخی افکار قدیمی از بین نرود ما فقط می           

 توانیم جلسه  برگزار کنیم و شعار بدهیم.
 

حیدری اضافه می کند :مسیر صادرات پسته        
اشتباه بوده است مسیر پسته نباید به صورت        
فله و مواد اولیه به دنیا عرضه شود باید بررسی 

دلار می خرند     ٠ کنیم چرا پسته ای که از ما        
دلار به مصرف کننده فروخته می شود،           ۲٨ 

همه اعم از تولیدکننده و صادرکننده کیلویی       
 ۸۲ دلار بدست می آورند و مصرف کننده از  ٠ 

 دلار مصرف می کند . ۰٨ دلار تا 
وی خاطر نشان می کند: ما باید این ضعف را          
بررسی کنیم ،بیشتر مواد اولیه کارخانجات         
سوئد و سوئیس از خاورمیانه است کشورهای       

دنیا پسته خام ما را برای سود خود می خرند. 
تنها شرکتی که بودجه مالی نداشته و              
پشتیبانی دولت را نداشته تا به حال از سال           

سال صادرکننده نمونه در بسته  ۲ تا امروز  ٠٨ 
 بندی بوده است.

حیدری می گوید :چرا روی اصل موضوع کار  
نمی کنیم ما باید در فن آوری کالایی صادر           
کنیم که دنیا به عنوان مصرف کننده در             
اختیار ما باشد نه یک مشت دلال،خداوند           
بهترین مزرعه و کالا را به ملت ایران اهدا کرده 

 است باید به نحو احسن استفاده کنیم .
هزار تن    ۰ وی با بیان اینکه در سال گذشته         

پسته بسته بندی صادر شده است اضافه می         
کارخانه دیگر راه اندازی       ۸٨ کند :اگر ده تا      

شود جهش و توسعه در امر صادرات پیدا می         
دلار می رسد ما  ۸٨ دلار به  ٠ کنیم  و پسته از 

باید به رشد کالایمان مانند فرزندانمان که          
 برسیم.  تحصیلات عالیه کسب می کنند، 

حیدری تاکید می کند :در موضوع تولید پسته 
همه هماهنگ شویم پسته را از کشاورز به دلار 
بالا و قیمت واقعی خود تبدیل کنیم تا کشاورز 
هر روز متتظر این نباشد که  دلار افزایش پیدا 
کند و کالای ما مقرون به صرفه شود اگر دلار          
افزایش پیدا نکرده بود کشاورزان نمی             

 توانستند پسته را تولید کنند .
تا وقتی بعضی از افکار       وی در پایان می گوید:      

قدیمی وجود دارد ما نمی توانیم و باید مواد          
اولیه صادر کنیم. ما کشور جهان سوم می           
مانیم و تا  این افکار از بین نرود ما جهان               

 سومی باقی می مانیم.

بعد از بناهای تاریخی این بار فال             
رستوران سازی در رفسنجان بنام یک        
کارخانه با سرمایه چند میلیاردی رسیده      

شش     -  است، کارخانه ای که حدود پنج      
سال است که خط تولید آن خوابیده و          
تعطیل شده است. کارخانه ای که قرار         
بود ارزش افزوده پسته را بالا ببرد و پسته         
رفسنجان را با بسته بندی کاملا بهداشتی       
به بازارهای جهانی عرضه کند و برند          
سازی داشته باشد اما خبر رستوران         
شدنش بیش از هر چیزی دل تولید           

 کننده را بدرد آورده است.
هر چند ماه یکبار جلسه موانع تولید در         
فرمانداری رفسنجان برگزار می شود و        
در این جلسات افراد سرمایه گذار زیادی       
آمده اند که از سود بالای وامها می نالند و          
این افراد خانه و تمامی زندگی خود را           
فروخته اند تا وامها و اقساط عقب افتاده         
خود را به بانکها  پرداخت کنند. در این           
جلسات افراد سرمایه گذاری بوده اند که       
به گریه افتاده اند و به مسئولین التماس         

 می کردند به آنها کمک کنند.
حال باید دید مسئولین رفسنجان و          
استاندار کرمان که طبق فرمایشات مقام       
معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی تاکید        
فراوان دارند و جلسات متعددی در          
خصوص ستاد مثلث اقتصاد مقاومتی در       
استانداری برگزار می کنند برای           
جلوگیری از تعطیلی این کارخانه           
میلیاردی که با تجهیزات بروز و طبق          
آخرین تکنولوژی اروپا ساخته شده است      
در عمل کاری از پیش می برند یا نه بهتر           
است این کارخانه به همان غذاخوری         

 تبدیل شود.

 اجرای موسیقی زنده و نورافشانی  
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 سود صادرات پسته به صورت فله 
 به جیب خارجی ها می رود



 

 

رئیس مرکز نوآوری استان کرمان گفت: استان 

میلیون نفر جمعیت است و  3کرمان دارای بیش از 

دارای بخش قابل توجهی از مزراع  پسته است که 

باید در رابطه با پسته و اقتصاد پسته طرح های 

نوین بررسی و به اجرا درآیند تا اقتصادی نو و 

 درآمدزا بر پایه پسته شکوفا شود. 

 

به گزارش شایورد نیوز عباس پرداختی عصر جمعععه در         

آیین اختتامیه همایش اولین رویداد کسب و کعارهعای            

نوین) استارت آپ ویکند( پسته در تالار خیام دانشعگعاه          

ولیعصر)عج( رفسنجان بیان کرد: در کشور کالیفرنیا بیش 

فراورده آرایشی بهداشتی با روغن پسته در قعالعب            6۰از  

انواع کرم ها، شامپوها و ... تولید و به بازار ععرضعه معی                   

شود این در حالی است که در استان کرمان و رفسنجعان      

که مهد تولید پسته در جهان است تنها صابعون پسعتعه              

تولید می شود لذابه بحث فرآوری از ایعن معحعصعول                

 پرداخته نشده است. 

های زیعادی در معرکعز              آپ    وی با بیان اینکه استارت     

 ۲٨ایم گفت: سالعانعه          نوآوری استان کرمان برگزار کرده    

هزار میلیارد تومان گردش مالی دارو و تجهیزات پزشکی         

در کشور است که سهم استان کرمان حدودًا صفر اسعت،           

مرکز نوآوری استان کرمان سومین مرکز در کشور اسعت          

که به صورت مستقیم زیر نظر معاونت فناوری ریعاسعت            

 کند.  جمهوری فعالیت می

شرکت  6٨٨هزار و     6پرداختی با اشاره به وجود بیش از        

هعزار     6۲دانش بنیان در کشور عنوان کرد: هر سعالعه             

میلیارد تومان به محصولات غذایی اختصاص می یابد در     

بحث غذا و دارو، روغن پسته در مقایسه با روغن بادام و             

دیگر روغنهای گیاهی اسید چرب بالایی دارد که مفید و     

 از ارزش غذایی بالایی برخوردار است.

 

پرداختی بیان کرد: اقتصاد دانش بنیان بر پعایعه اجعرا                

کردن ایده هایی است که از دل استارت آپها بیرون معی            

آید شرکت هایی در جیرفت، کهنوج، رفسنجان و ... بعا              

ایده های نو و خلاقانه ایجاد شده می توانند بعه ععنعوان             

 مرکز شتاب دهنده و نوآوری اعلام شوند.

پرداختی بیان کرد: فقط به بحث صادرات فلعه ای ایعن          

محصول که فاجعه ای در صنعت پسته است پعرداخعتعه       

شده که بایستی از این حالت در بیاید و با اسعتعفعاده از                

ایده های نو در این حوزه محصولات جانبی را تولید و بعا             

صادرات انها به خارج از کشور ارزش افزوده بالایی بعرای           

 ایران به وجود آید.

وی تصریح کرد: دومین مرکز نعوآوری دانعش آمعوزی               

کشور در راستای به نمایش گذاشتن رشد، موفقیتعهعا و            

استعدادهای دانش آموزان در استان کرمان راه انعدازی       

 خواهد شد.

 

رئیس مرکز نوآوری استان کرمان ادامه داد: همیشعه در           

جشنواره های خوارزمی دانش آموزان کرمانی رتبه هعای         

برتر اول تا سوم را از آن خود می کنند و پس از آن از          

این استان به استانهای دیگر یا به خارج از کشعور بعرای           

ادامه تحصیل می روند لذا ایجاد این مرکز دانش آمعوزی           

 در کرمان ضروری است.

 تبدیل ایده به ثروت
قائم مقام رئیس دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان هم در            

این همایش گفت: دانشگاه ولیعصر رفسنجعان از سعال             

عضعو     ۸۰۲تاسیس شد و در حال حاضر دارای           06۰٨

هزار دانشجو در رشته های       ٠هیئت علمی است و حدود      

 مختلف با گرایش های متعدد در حال تحصیلند.

وی تصریح کرد: این دانشگاه اخیرا گامهای ارزشمعنعدی           

در راستای تبدیل دانشگاه به دانشعگعاه نسعل سعوم و                

کارآفرینی برداشته است که یکی از مهمتریعن گعامعهعا             

ایجاد مرکز رشد دانشگاه است ضمعن ایعنعکعه تعععداد                

 دانشگاههای دارای مرکز رشد در کشور محدود است.

حسن رنجبر عسکری تصریح کرد: مجوز تاسعیعس ایعن             

اخذ شد و در حال حاضر هعم          06٠٠مرکز رشد در سال     

شرکت دانش نیان است لذا آمعادگعی      6٠دارای بیش از  

این را داریم که به افرادی که ایده بدهند آنها را از لحاظ             

 ارائه مشاوره و تجهیزات و تسهیلات حمایت کنیم.

وی بیان کرد: طرحهایی که از ناحیه مرکز رشد به اجعرا       

درآیند در راستای توسعه و رفع نیازهای کشور معفعیعد             

 است.

 

های کشاورزی رفسنجان   چاه

 شوند خاموش نمی
بر اساس تصمیم شورای حفاظت از منابعع        

 ۸6آب شهرستعان رفسعنعجعان معور              

اسفندماه با توجه به وضعیت بارندگی های       

امسال مقرر گردید مرحله دوم خامعوشعی        

های کشاورزی شهرستان اجعرا        موتور چاه 

 نشود.

شورای حفاظت از منابع آب شعهعرسعتعان       

رفسنجان در این خصوص اعلام کعرد: بعا            

توجه به وضعیت بارندگی شهعرسعتعان و          

همچنین نظر به ضرورت حفظ و حراسعت        

از کشاورزی و اقتصاد پایدار شهرسعتعان ،      

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در        

جلسه ای که در بیست وسوم اسفند معاه          

سال جاری برگزار شد پس از بررسی های        

بعمل آمده و کارشناسی های انجام شده و        

در نظر گرفتن کلیه جوانب مصوب نعمعود         

که کلیه موتور پمع  هعای چعاه هعای              

کشاورزی شهرستان رفسنجان در مرحعلعه     

 دوم خاموش نگردند.

بنابر این کلیه مالکین و نمایندگعان چعاه          

های کشاورزی از  خاموشی موتور پعمع           

 های خود در مرحله دوم اجتناب نمایند.

قبلا از همکاری صمیمانه کلیه مالکین چاه       

های کشاورزی در خصوص طرح خاموشی      

 چاه ها کمال تشکر را دارد.

لازم به ذکر است طبق تصمیم قبل شورای      

حفاظت از منابع آب شهرستان رفسنجعان       

قرار بود مرحله دوم خاموشی موتور پمع         

 ٠۰/0/0٨لغعایعت      ٠۰/0۸/۸۲ها از تاریخ    

خاموش شوند که با تصمیم جدید آن شورا 

 لغو گردید.

 با عملیات ضربتی پلیس  

سارق جلو بانکی در رفسنجان 

 دستگیر شد 
سرهنگ خلیلی جانشین فعرمعانعدهعی           

انتظامی رفسنجان به شایوردنیوز گعفعت:        

سارق جلو بانکی که طی چند روز گذشتعه     

با کمین در جلو بانکها و تعقیب مشتریانی        

که پول نقد با خود حمل می کردند و در           

یک فرصت مناسب وجوه نقد را سعرقعت            

می کردند با انجام کار اطلاعاتعی تعوسعط           

رفسنعجعان     0۸مامورین تجسس کلانتری    

 در دام پلیس گرفتار شدند .

وی ادامه داد: سارقین قصد فرار از صحنعه          

را داشتند که با سرعت عمل بموقع پلیس        

 و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند. 

جانشین فرماندهی انتظامی رفسعنعجعان        

،گفت: سارق غیر بومی و در تحعقعیعقعات             

اولیه به چندین فقره سرقت با این شعیعوه          

معترف و کارآگاهان پلیس در حال تحقیق       

و بررسی دیگر اعمال مجرمانه ایعن فعرد           

هستند. وی در پایان از همه شعهعرونعدان           

تقاضا نمود در صورتی که به ایعن شعیعوه            

مورد دستبرد قرار گرفته اند بعه پعلعیعس            

آگاهی مراجعه نمایند و در صعورتعی کعه            

قصد انتقال وجوه نقد  را دارند حتعمعا از            

چک های بین بانکی و سیستعم انعتعقعال         

ساتنا استفاده کنند و حتی العامعکعان از            

 جابجایی وجوه نقد خودداری نمایند.
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 اخبار و حوادث
 رئیس مرکز نوآوری استان کرمان :

 در مهد پسته جهان به فرآوری پرداخته نشده است

 رهن و اجاره
 

 11و      9یک واحد آپارتمان واقع در خیابان ستارخان بین کووچوه             

طبقه دوم نانوایی با کاربری های دندانپزشکی، دفترخوانوه اسونواد              

 رسمی، مشاور امالک، دفتر بیمه، و... واگذار می گردد.

 

 میلیون تومان رهن 3

 هزار تومان اجاره  055 

 میلیون تومان رهن کامل 35یا 

 رضا شمسی  59131910190

ایده های نوین در 
زمینه فرآوری پسته 

 معرفی شدند
رئیس مرکز رشد دانشگاه ولیعصر )ععج(          

ایعده در حعوزه         ۰٨رفسنجان هم گفت:     

پسته به دبیرخانه اولین رویداد کسعب و          

کارهای نوین پسته)استارت آپ ویعکعنعد(      

 ایده انتخاب شد. 0۸ارسال شد که 

حسین کاظمی با اشاره به اینکه تعوسعععه       

یافتگی همین صف های ایده است اظهعار        

ایده نوین در زمینه پسته انتخاب  0۸کرد:  

شد که مورد بررسی قرار  گرفتند  و از             

مورد به مرحله نهایی رسیدند  6این تعداد   

که دانشگاه ولیعصر حمایتهای لازم را در        

 جهت تجاری سازی آنها ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: ایده های ارائه شعده از            

ظرفیت های کسب و کار و فرصت هعای          

فوق العاده در زمینه پسته هستند کعه از          

پایداری و ماندگاری خوبی برخعوردانعد و       

سرمایه گذاران می توانند با حمایت هعای        

لازم از این ایده ها به رونق این صعنعععت       

 کمک کنند.

شرکت در     66کاظمی بیان کرد: بیش از       

مرکز رشد دانشگاه در زمینه های مختلف       

شرکت در     6فعالیت دارند که در مجموع      

زمینه پسته است و ایده هایی در معورد           

فرآورده هایی از پوست نرم پسعتعه ارائعه           

 کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم جامعه معا        

سمت و سویش با جوانان و ایده پعردازان         

 تغییر و به سمت پیشرفت پیش برود. 

اولین رویداد کسب و کارهای نوین پستعه        

)استارت آپ ویکند پسته( رفسنجان عصر        

جمعه هفته گذشته با حضور جمعععی از          

سرمایه گذاران و ایده پردازان با نعقعد و            

ایده نهایی در تعالعار خعیعام             0۸بررسی  

دانشگاه ولیعصر بعد از چند هفته رقعابعت         

شدید بین ایده پردازان به کار خود پایعان         

 داد.

در اختتامیه اولین رویداد کسب و کارهای       

ایده نهایی تعوسعط ایعده          0۸نوین پسته   

پردازان مطرح و سپس داوران آنعهعا را            

ایده به عنعوان ایعده       ۰بررسی کردند که  

 های برتر اعلام شدند .

تیم های ایده پرداز ععبعارت بعودنعد از              

نوشیدنی گرم پسته، حامی سبز، پسعتعه         

ربات هوشمند کاوشگر     نیکاپ فیلتر،     ترمه،  

عیب و نقص در لوله های آب از شعرکعت           

،پیستابسعت،    ،نان سبز   کاوشگران، نار پسته  

و پسعتعه      پیستاپک   پسته طاهر، دارچین،    

مانا. لازم به ذکر است که در پایان تعیعم              

های برتر اول تا چهارم به انتخاب داوران         

 به شرح ذیل اعلام شدند :

 .پیستاپیک0

 .کاوشگران۸

 .حامی سبز/ پسته مانا6

 .نوشیدنی نارپسته / نوشیدنی گرم پسته۲
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مگاواتعی    0.۸ مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی     

در رفسنجان تصریح کرد: با توجه به شرایعط          

آب و هوایی رفسنجان و تابش بسیار خوبی که 

گذاری برای بخش خصوصی  داریم این سرمایه

هعای   خیلی مناسب است و شاید یکی از مدل    

اقتصادی آینده این منطقه بعا تعوجعه بعه              

 خشکسالی باشد. 

به گزارش شایورد نیوز، محمدعلی پورامیعری       

اسفند ماه در حاشیه بازدید سفیر اتریش         ۸۸ 

مگاواتی خورشیدی در منطقه      0.۸ از نیروگاه   

ویژه اقتصادی رفسنجان در جمع خبرنگعاران       

اظهار کرد: نیروگاهی که در رفسنجان احداث        

هعای     شده یک مدل خیلی موفق از نیروگعاه       

خورشیدی ایران است که در زمان کوتاه یک        

ماه است که برق را  ٠ ماه و نیم احداث شده و 

 کند. به شبکه سراسری تزریق می

وی افزود: مزایای این نیروگاه علاوه بر سرعت         

عمل و کیفیت ساخت، کیفیت بالایی که در         

اجرای این نیروگاه صورت گرفته و معطعابعق          

استانداردهای کشورهای اروپایی اسعت بعه         

طوری که بازدیدکنندگان ایعن معوضعوع را           

 انگیز دانستند. شگفت

مگاواتعی    0.۸ مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی     

در رفسنجان با بیان اینکه موضوع عمعده در          

تمام دنیا با توجه به پاک بودن و  استهعلعاک            

کم  نیروگاههای خورشیدی، عمده موضوع در 

زمان ساخت آنهاست، گفت: در استان کرمان        

و در سطح کشور، رفسنجان از شعهعرهعای            

های خعورشعیعدی        پیشگام در زمینه نیروگاه   

 است.

وی بیان کرد: این نیروگاه علاوه بر تولید بعرق      

پاکی که تولید می کند، موجب اشتغالعزایعی         

شود و یکی از مزایای آن این اسعت        خوبی می 

های پائین و در       که نیروهای بومی با تخصص    

تعوانعنعد       هایی می   برداری تکنسین   زمان بهره 

 آموزش ببیند و شاغل شوند.

پورامیری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم آب را        

از جنوب به این منطقه انتقال دهیم احتیاج به 

انرژی و نیروی برق زیادی داریم که با توجه به 

سرعت بالای احداث و کوتاه بودن دوره ساخت 

شود بعخعشعی از          ها موجب می    این نیروگاه 

 مشکلات شبکه برق به خوبی برطرف شود.

وی با اشاره به اشتغالزایی انجام شده در ایعن          

نیروگاه، یادآور شد: در زمان ساخت نزدیک به 

نفر نیرو مشغول به کار بودند و در فعاز             0۲٨ 

معاه     ۰ مگاوات است و در مدت         0٨ بعد که   

نفر نیرو بعه کعار      ۰٨٨ شود بیش از    انجام می 

 شود. گرفته می

 ۲ پورامیری اضافه کرد: بعرای ایعن پعروژه              

میلیاردتعومعان و یعک معیعلعیعارد یعورو                 

 گذاری شده است. سرمایه

معگعاواتعی امعکعان           0٨ به گفته وی در فاز      

های  گذاران کوچک با شرکت مشارکت سرمایه

های  اروپایی هم وجود دارد و از مزایای نیروگاه

شعدن     مگاواتی با توجه بعه تعجعمعیعع          0٨ 

گذاران سود بیشتر برای تمام شعرکعا          سرمایه

 است.

 تزریق برق نیروگاه های خورشیدی به شبکه برق رفسنجان

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رفسنعجعان       

متر مربع در قالب سعه       ٠٨٨ هزار و     ۲ گفت:   

گلخانه کشت آلوئه ورا در این شهرستان طی        

سال جاری راه اندازی شده و توسعه و ترویعج   

 کشت این گیاه در دستور کار است.

حسین رضایی با اشاره به اینکه این گیاه بعه           

 ٠٨٨ هزار و     ۲ آب کم نیاز دارد افزود: در این         

هزار بوته آلوئعه ورا        0٠ متر مربع در مجموع     

 کشت شده است.

وی تصریح کرد: این گیاه اصال آفت ندارد و به 

کود کمی نیاز دارد ضمن اینکه اگر پعاجعوش     

ماه به بعار معی        6 این گیاه بزرگ باشد طی      

معاه     ۰ نشیند و اگر کوچک باشد طول مدت   

 ثمر می دهد.

تا   0۰ رضایی بیان کرد: هر بوته گیاه آلوئه ورا          

عدد پاجوش دارد و در رفسنجان آب و            ۸٨ 

هوای مناسب این کشت وجود دارد به طوری        

درجه را تحمل می کند و نسبت  ۲٨ که دمای 

 به گرما مقاوم است.

وی با بیان اینکه آلوئه ورا به دلیل قعابعلعیعت             

فراوری باال زمینه مناسبی برای اشتغالعزایعی        

دارد خاطرنشان کرد: اگر کشعاورزان بعرای           

خرید دستگاه های صنایع تبعدیعلعی معورد           

حمایت قرار بگیرند یا به طور کلی در صنایعع          

تبدیلی سرمایه گذاری شود، با تولیعد انعواع          

کرم، شربت، ژل، دارو و ... از آلوئه ورا عالوه بر     

کمک به بهداشت جامعه از طریعق تعرویعج           

مصرف گیاهان دارویی، می توانیم به در اختیار 

گرفتن بازارهای صادراتی عراق، تعرکعیعه و           

 کشورهای حاشیه خلیج فارس بیاندیشیم.

رضایی عنوان کرد: آلوئه ورا به عنوان یک گیاه 

استوایی، حاوی فهرستی بلند باال از خعواص         

دارویی و خوراکی است آلوئه ورا با توجه بعه           

مزیت ها و بازار مناسبی که در ایعران پعیعدا             

کرده، چند سالی می شود کعه در داخعل             

 کشورمان نیز کشت می شود.

وی مزیت مهم در پرورش این گیاه را نیاز کم      

آبی دانست و گفت: مزیت مهم گیاه آلوئه ورا          

نیاز کم آن به آبیاری است که با توجه به کعم       

آبی شهرستان رفسنجان، بعرای کشعت در          

شهرستان مناسب است آبیاری آلوئه ورا اگر به 

 ۸ صورت قطره ای انجام شود در هفته فقط به 

لیتر آب نیاز دارد در عین حال آلوئه ورا            ۲ تا  

نیازمند نور زیاد خورشید و اکسیژن باالسعت.        

وی ادامه داد: به متقاضیان کشت این گعیعاه       

 تسهیالت کم بهره نیز ارائه      می شود.

 هزار متر مربع گیاه آلوئه ورا در رفسنجان  ٤کاشت 

؛ اسکندری نسب در نشستی     شایوردنیوز

بدون موضوع با تاکید بر عددم حودور          

خبرنگاران و عکاسان در جلسه برخدف        

انتظار مدعووین که گروهی از مددیدران        

مسئول رسانه ها رفسنجان بودند پاسد        

به مشکفت صنفی رسانه ها را به نسیده          

جلسات بعد سپرد و نقدا به گزارشدی از          

عملکرد دولت پرداخت  و با تاکیدد بدر           

کاشت زعفران و گل محمدی و مشاغدل        

خانگی به عنوان بخشی از طرح احیاگران       

میلیارد تومان سرمایه گذاری      41 آبادی با   

 فرصت شغلی، افزود: 502 و 

در بخش صنعت رفسنجان نیز فعالیعتعهعای          

ارزشمندی انجام شده بعه طعوری کعه در             

نعفعر      ۸٨٨ کارخانه فروکروم در فاز اول برای  

نفعر    6٨٨ اشتغالزایی شده و در فاز دوم برای        

اشتغالزایی خواهد شد ضمن اینکه نعیعروگعاه         

میلیعون    0۲ سیکل ترکیبی خورشیدی هم با      

 دالر در کنار این کارخانه انجام شده است.

اسکندری نسب بیان کرد: کارخانه تولید لوازم 

یکبار مصرف پزشکی با عنوان صنایع مادر و         

میلیون یعورو   00.۲ برند ایران در رفسنجان با   

احداث خواهد شد که برای هر یک میلعیعون          

نعفعر      6۲ یورو سرمایه گذاری در این طرح        

مشغول به کار خواهند شد و تا آبان ماه سال          

 به بهره برداری خواهد رسید. ٠۰ 

وی با اشاره به اینکه در بحث بعهعداشعت و          

درمان نیز دولت تدبیرو امید با اجعرا کعردن           

طرح تحول نظام سالمت خدمات ارزنده ای به 

طبقات متوسط ارایه شده است ، ادامه داد: در 

میلیعارد    0۲۲ راستای این طرح در رفسنجان      

تومان زیرساختها انجام شد و تعجعهعیعزات            

میلیعارد تعومعان وارد         ۸۲ پزشکی به میزان    

 رفسنجان شد.

فرماندار رفسنجان گفت: بیمارستانی مجهز با       

میلیارد تومان بوسیله بخش خصوصیدر       0۲٨ 

زمینی به مساحت پنعج هعکعتعار در ایعن               

هعکعتعار      0٠ شهرستان احداث خواهد شد و      

 پارک نیز کنار آن ایجاد می شود.

میلیارد تعومعان    6٨٨ وی با بیان اینکه ساالنه  

خدمات بازرگانی رفسنجان از نقاط مختعلعف        

کشور تأمین می شود افزود: تعاملی کعه بعا             

مدیرعامل مجتمع مس سرچشمه شده ،قعرار       

شد تمام نیازهای شرکت مس سرچشمه اعم       

از خوراک، پوشاک، مواد اولیه کارخانه و ... از    

 داخل رفسنجان تأمین شود .

اسکندری نسب ادامه داد: امسال در بعحعث           

 0۰ طرح با  ۲0۰ اقتصاد مقاومتی دررفسنجان  

هزار میلیارد ریال تفاهم نامه سرمایه گعذاری        

 منعقد شده است.

معین اقتصادی در استان  ۸0 وی تصریح کرد: 

کارهای اقتصادی را بر عهده دارند که در حال 

افزایش است در رفسنجان مجعتعمعع معس           

سرچشمه و دانشگاه های آزاد اسعالمعی و            

ولیعصر)عج( رفسنجان معین اقتصادی مناطق 

محروم راویز و خنامان شده اند تعا در ایعن             

 مناطق رشد اقتصادی را شکوفا کنند.

و  ٠۸ اسکندری نسب اظهار کرد: قبل از سال         

قبل از اینکه دانشگاه ولیعصر)ععج( معععیعن             

اقتصادی شود تنها سه هکتار کشت زعفعران        

در این شهرستان داشتیم که در حال حاضر به 

 هکتار افزایش یافته است. ۲.۸٠ 

وی یادآور شد: در خراسان جنوبعی در هعر             

کیلوگرم زعفران برداشت می شود       ۰.۲ هکتار  

این در حالی است که در منعاطعق راویعز و              

کیلوگرم از     0۸ تا    0٨ خنامان رفسنجان بین    

 این محصول برداشت می شود.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: رفسنعجعان بعه           

سمتی پیش می رود که کشت های کم آب از 

جمله گل محمدی، زرشک، زعفران و عناب را 

جایگزین پسته کند زیرا در راستای اقتعصعاد         

مقاومتی اگر بخواهیم در رفسنجان وضععیعت    

اقتصادی پویا شود باید گیاهانی کشت شعود         

 که آب کمی نیاز دارند.

 رفسنجان با فرماندار  یک نشست 
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 قسمت دوم آبان ماه تا اسفند ماه

 آبان
 تولید و توسعه

 رکوردهای جدید تولید در کارخانجات مس منطقه کرمان•
مدیر امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید مس منطقه کرمان از رکوردهعای         
جدید تولید از ابتدای راه اندازی در کارخانجات مس منطقه کرمان در مهر ماه              

 سال جاری خبرداد.
 ۰،۰۸۰،٠۰۰ حبیب الله ضیاءالدینی افزود: کل استخراج معدن مس سرچشمعه   

درصد افزایعش داشعتعه      ٨/۲ تن می باشد که این رکورد نسبت به رکورد قبلی        
است.وی بیان کرد: رکورد قبلی استخراج معدن مس سرچشمه در اردیبشت ماه 

 تن بوده است. ۰،۲٠۲،0٠۰ را  ٠۲ 
 نشست خبری مدیرمس منطقه کرمان •

میلیارد تومان توسط معس     ۰۰٨ مدیر مس منطقه کرمان گفت: سالانه حدود         
صرف هزینه های دولتی، بیمه، مالیات، شهرداری ها و منابع طبیعی در استان             

 کرمان می شود.
این نشست خبری با حضور جمعی از خبرنگاران شهرستانهای رفسنجان، انعار،            
شهربابک و کرمان در محل فرهنگسرای شهر سرچشمه برگزار شد اظهار کرد:            
خبرنگاران به عنوان چشم بیدار جامعه هستند و ما خوشحالیم که چشم سومی 
ما را رصد می کند چرا که هیچ کاری خالی از نقص و عیب نیست و قطعاً کار ما 
نقایصی دارد که خبرنگاران می توانند این نقایص را بازگو و ما آن را بعرطعرف               

 کنیم.
ورود شرکتهای مهندسی مشاور پدافند غیرعامل در حوزه معماری و    • 

 شهرسازی در استان کرمان
پیمان سلاجقه در همایش پدافند غیرعامل در شهر سرچشمه اظعهعار کعرد:                
پدافندغیرعامل را باید در مردم و مسئولین فرهنگ سازی کنیم و در سیستعم              

 های اداری به عنوان یک اولویت اداری در نظر گرفته شود.
وی افزود: هر دستگاه و سازمانی با توجه به تهدیداتی که دارد تمریعن هعا و                    
رزمایش هایی را برگزار کرده و دانش تخصصی خود را در حوزه پدافند غیرعامل 

 بالا ببرند.
لهستان و جمعی از مدیران      KGHMدیدار و بازدید مدیرعامل شرکت      • 

 تابعه این شرکت از  مس سرچشمه
لهستان و جمعی از مدیران تابعه این شرکت ضمن  KGHMمدیرعامل شرکت 

دیدار و گفتگو با مهندس حسنی مدیر مس منطقه کرمان،  از  مس سرچشمه           
بازدید کردند. این دیدار در سالن بهره برداری و با حضور جمعی از مدیران مس 
منطقه کرمان برگزار شد، مهندس حسنی  پیرامون ظرفیت ها و قابلیت هعای               

 مس سرچشمه تو ضیحاتی را بیان نمود.
یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده مس  KGHMگفتنی است، شرکت 

 و نقره  در اروپا می باشد.
 بازدید خبرنگاران رفسنجان از کوره فلش  •

دراین بازدید مدیر ذوب مجتمع مس سرچشمه به خبرنگاران گفت: با تغیعیعر               
تکنولوژی به روش فلش و با وجود اینکه خط نوپایی است، میزان آند تولید شده 

 هزار تن بوده است. ۰ آبان ماه حدود  6٨ از دوم تا 
کاری سیستم کوره فلش از آب است و معرتعب                حامد مددی اظهارکرد: خنک    

ها، فلش کل کار  کند و جدای از کنترل مسئولان دستگاه دمای آب را کنترل می
 کند. را کنترل می

ها شرکت ملی صنایع مس ایران موفق به تغییر تکنولوژی  وی افزود: پس از سال
های ریورب داشتند  شد و با توجه به شرایط محیطی اقلیمی و آلودگی که کوره       

شرکت مس در راستای حفظ محیط زیست و پایبندی به صنعععت سعبعز و                  
همچنین تولید بهتر و باکیفیت تر طی سالیان سال تصمیم گرفت این کعار را                

بعه     ٠۰ اندازی است و سال        انجام دهد همچنین  کارخانه اسیدی در حال راه        
 .رسد برداری می بهره

 فرهنگ  و اجتماع
نشست انجمن حمایت از خانواده های زندانیان در فرهنگسرای مدس             • 

 سرچشمه
این نشست با حضور مدیر مس منطقه کرمان ، معاونین ، مدیران و معدیعران                 

 شرکتهای پیمانکاری برگزارشد.
محمدحسنی مدیر مس منطقه کرمان در این نشست اظهار داشت: برخودمان            
واجب می دانیم که با مسائل جامعه آشنا شویم و خدمت کردن در ایعن کعار                  
وظیفه تک تک ماست. شرکت دراین جلسه و قرار گرفتن در این مسیر انسانی               
از الطاف خداونداست تا بتوانیم در مسیر زدودن محرومیت از جامعه سعهعیعم                

 باشیم.
 اجلاس مدیران آموزش و پرورش سراسر استان •

اجلاس مدیران آموزش و پرورش سراسر استان در تالار فرهنگیان رفسنجان بعا       
 حمایت مس سرچشمه برگزار شد.

در این اجلاس مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: دشمن به دنبال              
اندرکاران نعظعام و      اعتمادی مردم به ویژه نسل جوان نسبت به دست    ترویج بی 

 .کشور است
بیگی در اجلاس دو روزه رؤسای آموزش و پرورش سراسر استان کرمان  محمد محسن

در تالار فرهنگیان رفسنجان، جایگاه علم، ادب و دانش را والا دانست و اظهار داشعت:                
 مقام معظم رهبری نسبت به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت دغدغه جدی دارند.

 افتتاح نمایشگاه عکس محرم )شور شیدایی( •
نمایشگاه عکس محرم )شور شیدایی( با حضور حجت الاسلام هاشمیان رییس           

شورای شهر، رییس اداره ارشاد اسلامی رفسنجان ، مدیر روابط عمومی معس              
منطقه کرمان در گلستان امین افتتاح شد. در این نمایشگاه که ببا حمایت مس 

روز در      ۲ اثر از عکاسان رفسنجانی به معدت            ۸٠ منطقه کرمان برگزار شد،     
 معرض دید عموم قراردارد.

   مظفر طاهری در هشتمین شب مفرغ •
هشتمین شب از شب های مفرغ با عنوان شب مظفر طاهری نکوداشعت ایعن        

 شد. هنرمند پیشکسوت عکاسی در کرمان برگزار 
این مراسم  با حضور اهالی فرهنگ و هنر استان در سالن آمفی تئاتر صنعدوق                
بازنشستگی کارکنان صنایع مس ایران برگزار  خواهد شد. ویژه برنامه شب های 

مفرغ فرصت و بستری مناسب برای طرح سخنان، ایده ها و نظرات هنرمندان به 
 عنوان قشر فرهیخته جامعه است.

 دومین جشنواره ستاره های صحنه کشور در سرچشمه برگزار شد •
دومین جشنواره ستاره های صحنه در سالن فرهنگی هعنعری آزادی معس                 

کمدی انفرادی، نمایش کودک، نمایش میعان         سرچشمه درچهار بخش نمایش   
 پرده کمدی و نمایش های مهیج برگزار شد.

استان کشور در جشعنعواره      ۸٠ دبیر اجرایی این جشنواره گفت: هنرمندانی از      
 گروه هنری فیلمهای اجرای خود را ارسال کردند. ۸6۰ شرکت کردند و 

گروه نمایش میعان پعرده       0٨ وی ادامه داد: هیئت بازبینی فیلمها، در مجموع          
گروه نمایش  ۸٨ گروه نمایشهای مهیج و  06 گروه نمایش کودک،      0٨ کمدی،  

 کمدی انفرادی را برای بخش رقابت حضوری جشنواره انتخاب کردند.
دبیر اجرایی دومین جشنواره ستاره های صحنه کشور تصریح کعرد: بعخعش              

دقیقه و گروههای نمایش کودک، نمایش میان پرده  0۸ نمایش کمدی انفرادی 
دقیقه زمان اجرا دارند که داوران اجعراهعا را        0۲ کمدی و نمایش های مهیج     

 بررسی می کنند و در فرمهای امتیازدهی، امتیازاتشان را می دهند.
قربان نژاد با بیان اینکه هر بخش دو داور ویژه دارد، افزود: نفرات اول تا سوم در 

در سالن آزادی سرچشمه      0٠ اختتامیه جشنواره که جمعه سوم آذرماه ساعت        
 برگزار می شود معرفی خواهند شد.

میلیون ریال هدیه نقدی و  ۸۲ وی تصریح کرد: به نفرات اول تندیس جشنواره، 
میلیون ریال هدیه نقدی و نفرات سوم  0۲ دیپلم افتخار، نفرات دوم لوح تقدیر و 

میلیون ریال هدیه نقدی اهدا می شود همچنین در بعخعش               0٨ لوح تقدیر و    
 جنبی جشنواره، بهترین نوازنده صحنه معرفی می شود.

داور در همه بخشها داوری می کنند که در بخش نمعایعش               ٠ وی ابراز داشت:     
کودک مجید قناد و مژگان برادران، در بخش نمایش میان پرده کمدی جعواد     

محمد رادمنش، در بخش نمایش های مهیج بهروز کعریعمعی و               انصافی و علی  
فخرالدین و در بخش نمایش کمدی انفرادی حسین رفیعی و امیر کربلایی زاده 

 و در بخش بهترین نوازنده صحنه مهرداد یکتا داور ویژه هستند.
 رونمایی از جنگ هنر مس •

وسومین نمایشگاه مطبوعات ایران در تهران، از جنگ هعنعر معس                 در بیست 
الاسلام سیدمحمعود دععایعی،       رونمایی شد. در آیین رونمایی این مجله، حجت       

 هوشنگ مرادی کرمانی و سیدعلی میرفتاح سخنرانی کردند.
است و تاریخ تابستان و  »جُنگ هنر مس«نامه  فصل  ۰ و ۲ این مجله که شماره 

صفحه، شامل شش فصل است کعه بعه        6۸٨ را بر خود دارد، در  06٠۰ پاییز  
فرهنگ، شعر، ادبیات داستانی، موسیقی، طنز و هنرهای تجسمی اخعتعصعاص         

 اند. یافته

یعاد     ، به استاد زنده»جُنگ هنر مس«ی    نامه  ی این شماره از فصل      پرونده ویژه 
ی او و      اختصاص دارد و به همین مناسبت، طرحی از چهره         »الله خالقی   روح«

 شود. بر روی جلد دیده می »ساز سازِ فرهنگ آهنگ«تیترِ 
هاست؛ نامی بلندبالا در  الله خالقی، یکی از همان نام روح«او در ادامه آورده است: 

کتاب فرهنگِ اصیل و غنیِ این خاک. طرحی از چهرة او، بر جلد این شعمعاره                  
سعازِ   آهنگ«نشسته است و در فصل موسیقی، به قدرِ بضاعت و فرصت، از این              

 »ایم. ، یاد کرده»ساز فرهنگ
تندیس هنرمند صحنه ایثار و شهادت به پدر بزرگوار سردار شهدیدد               • 

 حاج مجید زینلی اهدا شد
در آیین اختتامیه دومین جشنواره ستاره های صحنه  با اعلام معدیعر روابعط              

هعا و       پعاس رشعادت     عمومی مس منطقه کرمان و رئیس دومین جشنواره به       
های شهید سرافراز سردار شهید حاج مجید زینلی تندیس هنرمنعد             جوانمردی

 صحنه ایثار و شهادت به پدر بزرگوار این شهید والامقام اهدا گردید.
 

***** 

 آذر
 فرهنگ  و اجتماع

 یادواره شهدای صنعت مس و شهید گمنام سرچشمه •
احمد مرادعلیزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران درهفتمین یعادواره           
شهدای صنعت مس و شهید گمنام سرچشمه، ضمن گرامیداشت یاد این شهدا 

ها با نیت بازآفرینی  و شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: ما باید با برگزاری یادواره
دوران دفاع مقدس تعهدات آن دوران را در وجود خود احیا کنیم و بازآفرینی و    

 بازخوانی خاطرات دفاع مقدس برای نسل امروز ضروری است.
وی در ادامه گفت: علاوه بر محقق کردن برنامه تولید، در شرایطی قرار داریم که 
علاوه بر برنامه از پیش تعیین شده، شرایط بسیار خوبی پیش روی معا اسعت.                 
علیرغم اینکه بیش از سی سال از بهره برداری از صنعت مس می گذرد و برخی 
از دستگاهها در شرایط سختی نگهداری می شوند اما پرسنل زحمعتعکعش و                
پرتلاش شرکت مس با گذشت و فداکاری و ایثار شرایط خوبی را فراهم کعرده                

 اند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه ما مسلمانان بزرگتعریعن            
وظیفه ای که در وهله اول داریم پیروی از این فرهنگ و همچنین اخلاق مداری 
که پیامبر)ص( به خاطر آن مبعوث شده است، عنوان کرد: باید به رفعتعارهعای       
خود بنگریم و ببنییم آیا جوامع اسلامی ما این مسیر را طی کردند و معکعارم        

برند از طرفی جوانان  اخلاق را به کار بردند در حالی که امروز به نام اسلام سر می
 ها مقابله کنند. قد بایستند و با جوانمردی در برابر این ناملایماتی بزرگی باید تمام

روشن تر از بداران    «مستند شفیعی کدکنی در نشست سینمایی ادبی          • 
« 
با محوریت شخصعیعت ادبعی و           »روشن تر از باران   «نشست سینمایی ادبی     

پژوهشی استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در مجموعه گلستان امین رفسنجان          
 برگزار شد. 

در این نشست، مستندی از سید جواد میر هاشمی درباره استاد شفیعی کدکنی 
و ایرج افشار پخششد و دکتر محسن پور مختار، استاد ادبیات فارسی دانشگعاه              
ولی عصر رفسنجان، پیرامون شخصیت ادبی دکتر شفیعی کدکنی سخن گفت. 
گفتنی است این نشست  از سری نشست های فرهنگی و هنعری اسعت کعه           

های ادبی هنری رفسنجان  روابط عمومی مس منطقه کرمان با همکاری انجمن    
 به منظور آشنایی با  بزرگان و نادره کاران فرهنگی و هنری کشور برگزار شد.

 نمایشگاه عکس محرم و طبیعت •
نمایشگاه عکس محرم در مجموعه گلستان امین با حضور جمعی از مسئولین و 

 عکاسان رفسنجانی افتتاح شد.
این نمایشگاه توسط انجمن سینمای جوان رفسنجان و با حمایت روابط عمومی 

 ۸٠ ععکعس از          ۲٨ مس منطقه کرمان برگزار گردید. در این نمایشگاه تعداد  
عکاس با موضوع محرم با نام شور شیدایی در محل گالری باران معجعمعوععه                  

 گلستان امین به نمایش گذاشته شد.
و  »نگاری شهرستععان رفسععنععجععان       مردم«رونمایی از دو مجموعه       • 
 در نمایشگاه کتاب رفسنجان »آهوان«

معردم   «در حاشیه یازدهمین نمایشگاه کتاب مس در رفسنجان از دو مجموعه    
رونمایی شد. مردم نگاری شهرسعتعان         »آهوان«نگاری شهرستان رفسنجان و     

رفسنجان کاری از نشر سورمه و حاصل تلاش چندین ساله حسن حسعیعنعی           
رئیس میراث فرهنگی شهرستان رفسنجان و خانم ها مریم رهجو و فعاطعمعه             

 رضاپور است.
این کتاب شهرستان رفسنجان به عنوان یکی از خطه های تاریخی کشور مورد            

 توجه قرار داده است.
نیز کار جدید مهدی محبی کرمانی و کاری از انتشارات ” آهوانی“کتاب داستان 

 نون و شامل مجموعه داستانهای بومی استان کرمان است.
 

 وسیع چون کویر؛ سربلند چون کوه
 روایط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان



 

 

 

 برگزاری نمایشگاه کتاب در سرچشمه ، رفسنجان و شهربابک   •
محسن ارسلان در مراسم گشایش یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب شرکت مس 

های مهم شعرکعت       در حسینیه ثارالله این شهر با اشاره به اینکه یکی از رسالت           
مس به ویژه مس منطقه کرمان رسالت فرهنگی است، اظهار داشت: مس معین 

استان است و رسالت فرهنگی اجتماعی خود را در مسعیعر تعععالعی         ۰ منطقه  
دهد. و برای نخستین بار شرکت مس با برگزاری نمایشگعاه              اجتماعی انجام می  

بزرگ کتاب به صورت همزمان در شهرهای رفسنجان، سرچشمه و شهربابعک            
گام مؤثری در تعالی توسعه فرهنگی برداشته و این کار بزرگ را به همت روابط    
 عمومی شرکت مس منطقه کرمان به شایستگی برای عموم انجام داده است.

های توسعه فرهنعگ   معاون منابع انسانی شرکت مس منطقه کرمان یکی از راه         
خوانی ذکر و تصریح کرد: بلوغ فکری جامعه ما ریشه در   جامعه را کتاب و کتاب  

خوانی اهمیت    مسائل فرهنگی دارد و از دیرباز جامعه فرهنگی به کتاب و کتاب           
 داده است.

ارسلان خاطرنشان کرد: امیدواریم، بتوانیم، بستری ایجاد کنیم تا کسانی که اهل 
قلم هستند، آزاداندیشانه در راه پاسداشت افکاری که ریشه در تعاریعخ دارنعد،             

 .دستاوردهای مهمی برای نسل نو و نظام داشته باشند

 دریافت کاپ خلاقیت توسط روابط عمومی مس منطقه کرمان •
المللی روابعط     روابط عمومی مس منطقه کرمان در چهاردهمین کنفرانس بین      
 عمومی ایران موفق به دریافت کاپ خلاقیت در روابط عمومی شد.

در چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران  بعا حضعور نصعرا..                  
جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ععلعی              

مهدی معظعاهعری ریعیعس         های صدا وسیما و محمد دارابی معاون امور استان  
کنفرانس و رییس موسسه اکو و جمعی از استادان و کارشناسان روابط عمومی           

سیمای تهران  و المللی صدا های بین با رویکرد خلاقیت و نوآوری در مرکز همایش
 برگزار شد.

پور رییس روابط عمومی مس سرچشعمعه بعه             گفتنی است،  محمدرضا رجب    
نمایندگی از مس منطقه کرمان در این کنفرانس حضور و کاپ خلعاقعیعت را                 

 . دریافت نمود
 معاون منابع انسانی مس منطقه کرمان:

مس منطقه کرمان علاوه بر حوور فعال در جایگاه صنعتی ، جایدگداه              • 
 فرهنگی خوبی دارد

معاون منابع انسانی مس منطقه کرمان در جلسه مسابقه قرانی ویژه فرزنعدان              
شاهد ضمن آرزوی توفیق برای حاضرین و تقدیر از برگزارکنندگان ایعن دوره              

یک «ازمسابقات  اظهار داشت: با توجه به برگزاری نشست های خوب فرهنگی  
توان از جایگاه اهل قلم برای تبیین سیره          در سرچشمه، می   »مولف، یک کتاب  

شهدا کمک گرفت و هر چند ماه یک بار یک کتاب از یک نویسنده خعوب در         
زمینه سیر تحول  شهید یا ایثارگری های شهیدان شاخص را برای آشعنعایعی                

 بیشتر با سیره شهدا داشته باشیم.
دکتر محسن ارسلان افزود: مس منطقه کرمان علاوه به حضور فعال در جایگعاه   
صنعتی، جایگاه فرهنگی آن در بسیاری از مسائل، کم رنگ تر از مسائل صنعتی 
نیست و درراستای مسئولیت اجتماعی امیدواریم با برگزاری چنین مسابقعاتعی     
رونق بخشی بیشتر و ایجاد فرهنگ قرآنی بیشتر را در جامعه مس معنعطعقعه             

 کرمان شاهد باشیم.
 

***** 

 دی
 فرهنگ  و اجتماع

   مراسم آینه دار دوران) نکوداشت استاد باستانی پاریزی( •
دار دوران )نکو داشت استاد باستانی پاریزی( با حضور مدیرععامعل            مراسم آینه  

شرکت ملی صنایع مس ایران، جمعی از مسولین کشوری و علعاقعمعنعدان و                 
 شاگردان این استاد در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

احمد مزادعلیزاده در این مراسم با قرائت بخشی از کتاب حماسه کویر زنده یاد          
استاد باستانی پاریزی، اظهار کرد: بخش عمده ای از ذخایر مس در دل سرزمین 
 های کویری است و از این جهت تاریخ مس با تاریخ کویر هبستگی دیرینه دارد.
وی افزود: روستای پاریز زادگاه استاد پرآوازه تاریخ نگاران ایران همسایه یکی از   
پرآوازه ترین معادن ایران و جهان یعنی مس سرچشمه است، پاریز و سرچشمه 
در گوهر وجودی خود با آب این گوهر گرانیهای سرزمینهای کویری پعیعونعد              

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

 حماسه انجام ندادند و آنها هم عضوی از آیینه داران دورانند.
 

***** 

 بهمن
 تولید و توسعه

 مدیر مجتمع مس سرچشمه عنوان کرد :   •
 کارکنان شرکت مس از سرمایه های اصلی شرکت هستند

مدیر مجتمع مس سرچشمه در جلسه تولید مس منطقه کرمان گفت :              
کارکنان شرکت مس از سرمایه های اصلی شرکت هستند و ما باید ارزش             

 این سرمایه را پاس بداریم.
به گزارش روابط عمومی مس سرچشمه ، حسین احمدی گفت: کار                
کردن در مجموعه مس جزو افتخارات هر شخصی است. انشالله بتوانیم با             
همکاری همه همکاران در سرچشمه و شهربابک، بتوانیم در پایان گزارش           

 خوبی را از عملکردمان ارائه بدهیم.  
وی افزود: در حوزه تولید ظرفیت خوبی داریم، رسیدگی به  مسائل                  
پشتیبانی و پرداختن به حواشی ، بیشترین وقت را از مدیران ارشد مس               

 گیرد. البته شرکت های بزرگ مشکلات بزرگی نیز دارند.   می
احمدی به وجود نیروی انسانی توانمند در مجموعه مس اشاره کرد و                 
گفت : پاسداشت و نگهداری از این نیروها و بالابردن راندمان کاری از                  

 های اصلی است. اولویت
 افتتاح طرحهای مس توسط وزیر •

های مس سرچشمه با حضعور وزیعر        احمد مرادعلیزاده در مراسم افتتاح طرح 
جمهعور در     صنعت، معدن و تجارت و ارتباط از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس    

سالن فجر مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد: با همت و تلاش همه همکاران ما    
 6۲٨٨ تاکنون توانستیم  ٠۸ در صنعت مس ایران در کرمان و آذربایجان از سال 

 گذاری که امشب افتتاح خواهد شد انجام دهیم. میلیارد تومان سرمایه
دو پروژه در استانهای کعرمعان و        ٠۲ و  ٠6 وی افزود: علاوه بر آن در سالهای        

هزار تن کنسانتره به تولید مس افزوده است و در حال حاضعر               6٨٨ آذربایجان  
 .هعزار کعنعسعانعتعره را در حعال تعولعیعد هسعت                            0٨٨ یک میلیون و    

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خاطرنشان کرد: کل سرمایه گذاری که 
 0۰ به حدود  ٠٠ شرکت ملی صنایع مس ایران در حال انجام دارد تا پایان سال 

هزار میلیارد تومان از این رقعم در     0۲ میلیارد تومان می رسد که   ۲٨٨ هزار و   
 هزار میلیارد تومان در منطقه آذربایجان است. ۸ منطقه کرمان و 

 ٠٠ مرادعلیزاده تصریح کرد: با همت همکاران طی سنوات آتی تا پایان سعال                
هزار تن خواهیم رساند که  ۲٨٨ هزار تن مس محتوا را به       ۸٠٨ ظرفیت کنونی   

این موضوع با فعال کردن سه معدن دره زار، دره آلو و چاه فیعروزه معحعقعق                    
شود و این معادن را از محل فاینانسی که بانک دانمارکی ارائه داده و مجوزی  می

 که از دولت می گیریم تامین مالی می کنیم.
 ثبت رکورد تولید ماهیانه در معدن مجتمع مس سرچشمه •

مدیر معدن مجتمع مس سرچشمه از ثبت رکورد جدید در معدن این مجتمع             
 خبر داد.  ٠۰ در بهمن ماه 

میلیون تعن در        ٠ دیانتی با بیان این خبر گفت : رکورد تولید ماهیانه در حد              
بدست آمدکه این رکورد حاصل تلاش مجدانه تمامی کارکنان معدن      ٠۰ بهمن  

 مس سرچشمه بوده است. 
بنا به این گزارش این مهم در حالی محقق گردیده که تولید نسبت به رکعورد           

میلیون تن  ۸ درصدی  و  با  ۰ تن(، رشد ۰۰۸6٨٨٨ قبلی در مهرماه سال جاری)
تن (،   رشد  ۰٨6۲٨٨٨ افزایش نسبت به برنامه پیش بینی تولید در بهمن ماه )

 درصدی را در پی داشته  است. 66/۲ 

 فرهنگ  و اجتماع
 مدیر مجتمع مس سرچشمه:

 بهترین فعالیت فرهنگی، فعالیت بر محوریت قرآن و عترت است•
مدیر مجتمع مس سرچشمه با بیان اینکه بنا را بر فعالیتهای قرآنی گذاشته ایم، 
تأکید کرد: بهترین فعالیت فرهنگی فعالیت بر محوریت قرآن و عترت است و از 

 کارهای جزئی می توان شروع کرد.
حسین  احمدی در جلسه هماهنگی قرآن و عترت با حضور فععالعان قعرانعی                  
شهرستان رفسنجان در محل مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد: با توجعه بعه              
پتانسیلی که شرکت مس در فعالیتهای فرهنگی دارد و اقداماتی که در ایعن                
حوزه در شهرستان رفسنجان انجام می دهد ، با صحبتهایی که انجام دادیم و               

 بازخوردهایی که داشتیم ،باید بیش از پیش در این حوزه کار کنیم
وی افزود: با توجه به اینکه رقم خوبی برای فعالیتهای فرهنگی هزینه می شود و 
در شهرک مس سرچشمه نیز چند حافظ کل قرآن داریم باید از ظرفیت قرآنی 

 در شهرستان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بنا را بر فعالیتهای قرآنی گذاشته ایم، تأکید کرد: بعهعتعریعن                   
فعالیت فرهنگی فعالیت بر محوریت قرآن و عترت است و از کارهای جزئی می          

 توان شروع کرد.

 هشتمین نشست خاطره •

هشتمین دوره نشست خاطره انقلاب )مروری بر نیم قرن خاطره معدیعران و                 
ه گعذاری    یشهرداران شهر مس سرچشمه ( در سالن کنفرانس شرکت سرما          

 معععععس سعععععرچشعععععمعععععه بعععععرگعععععزار شعععععد.                      
در این نشست شهرداران سابق شهر مس سرچشمه خاطرات و نحوه شعکعل               

  .گیری شهر مس را بیان کردند
مهدی محبی کرمانی به عنوان یکی از شهرداران پیشین سرچشعمعه اظعهعار                

جنگ تحمیلی در بدترین شرایط انقلاب اتفاق افتاد در حالی که هعنعور        داشت: 
ساختارهای انقلاب ایجاد نشده بود، بنابراین نیروهای مردمی بخشی از جنگ را     
اداره کردند و عمدتا به حمایتهای مردمی متکی بودند، لازم به ذکر اسعت کعه       

را فعالترین صنعت یبیشترین حمایتها را مجتمع مس سرچشمه از جنگ کرد ز
 در آن زمان بود.

 
***** 

 اسفند
 فرهنگ  و اجتماع

افتتاح نمایشگاه خوشنویسی اساتید کشور درنگدارخدانده ندگدار               • 
 رفسنجان

نمایشگاه خوشنویسی نقطه با حضور شهردار رفسنجان، رئیس اداره فرهنگ و         
ارشاد اسلامی رفسنجان، مدیر و رییس روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه و  

 جمعی از هنرمندان رفسنجان در گالری نگار رفسنجان افتتاح شد.
در این نمایشگاه که با حمایت روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه برگزار شد، 

اثر از اساتید خوشنویسی کشور و رفسنجان آقایان محمود رهبران، احمعد              ۲0 
احمدی، یادگار خیام، مجید طالبی و علی ایزدخواه در معرض دید عموم قعرار              

 گرفت.
 شناخته شدند »رفسنجان زیبا«برگزیدگان جشنواره عکس  •

با حضور شهردار رفسنجان، اعضای شعورای         »رفسنجان زیبا «جشنواره عکس   
شهر، مدیر روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه و جمععی از مسعئعولعیعن                  

 شهرستان در محل هتل هیلان رفسنجان افتتاح شد.
این جشنواره به همت شهرداری و شورای شهر و همکاری انجمن سیعنعمعای               

 عمومی مس سرچشمه برگزار شده است. جوان رفسنجان و حمایت روابط
اثر از عکاسان رفسنجانی در آن شرکعت   ۲٠ هدف از برگزاری این جشنواره که       

های رفسنجان از منظعر و دیعد            های گردشگری و قابلیت     دارند، معرفی جاذبه  
 هنرمندان است.

 
 همایش خشونت   •

الاسلام  با حضور حجت“ها و راهکارها پیشگیری از خشونت، چالش”همایش ملی 
ای معاون اول قوه قضائیه، محمدباقر الفعت          اژه  و المسلمین غلامحسین محسنی   

حسعیعنعی       معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا رزم          
الله علیمرادی نماینده مردم استان  الاسلام والمسلمین امان استاندار کرمان، حجت

کرمان در مجلس خبرگان رهبری، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسعیعون           
اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یدالله موحد رئیس کل دادگستری اسعتعان             
کرمان و اساتید برجسته کشوری و استانی در محل تالار وحدت دانشگاه شهید        

 باهنر کرمان برگزار شد.
های علمی و  گیری از ظرفیت ریزی هدفمند و بهره محورهای این همایش برنامه

شعنعاسعی،       ها و محورهای مختلف جعرم       پژوهشی با دیدگاهی جامع در حوزه     
های اسلعامعی و      گذاری جناحی، حقوقی و قضائی و آموزه        روانشناسی، سیاست 

 فقهی نسبت به مقوله پیشگیری از خشونت است.
این همایش با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای 

شناسی  های حقوق و علوم قضائی، فقه و مبانی اسلامی، جامعه پژوهشی در حوزه
رسانی عمومی، ایجاد حساسیت و  و روانشناسی مرتبط با موضوع همایش، اطلاع

ارتقای دانش و آگاهی آحاد جامعه با مسائل ناشی از خشونت، ایجاد ارتباط و               
هعای     انگیزه بین پژوهشگران جوان دانشگاهی با مدیران و مسئولان سعازمعان           

هعای     ویژه معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستعری           مختلف، به 
سراسر کشور و غیره برگزار شد. گفتنی است این همایش با حعمعایعت معس                  

 سرچشمه برگزارشد.
بررسی دو کتاب از دو مولف رفسنجانی در سی و یکمین نشدسدت                 • 
 سرچشمه »یک مؤلف؛ یک کتاب«

دو کتاب از دو مؤلف رفسنجانی در سی و یکمین نشست یک مؤلف یک کتاب               
سرچشمه با حضور دو شاعر و منتقد ادبی، سعید بیابانکی و حعمعیعد رضعا                    

 شکارسری،  مورد بررسی قرار گرفت.
و    »شا  نامه«شاهی با عنوان      در این نشست، مجموعه شعر طنز مسلم حسن       

سروده محمد قلی نسب مورد بحث و بررسعی قعرار             »بگذریم«مجموعه شعر   
 گرفت.

سعید بیابانکی از شاعران مطرح پس از انقلاب در قالب کلاسیک فارسی است و         
، »ردپایی بر برف  «های چاپ شده این شاعر        در حوزه طنز اشعاری دارد. کتاب      

، »سنگچین«، »های کوفی نامه«، »نه ترنجی، نه اناری«، »نیمی از خورشید«
چعقعدر   «، »سکته ملیح«)مجموعه شعر طنز(،    »هی شعر تر انگیزد«، »یلدا«

)نثرهای کعوتعاه     »لبخندهای مستند«و  »جامه دران«)گزیده غزل(،  »پنجره
 طنز( هستند.

حمیدرضا شکارسری نیز شاعر و منتقد ادبی است. وی شاعر برگزیده و برنعده               
اولین جایزه ادبی قدس، شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز             

ها جشنواره و کنگره شعری سراسری و اسعتعانعی     و داور ده   06٠۰ انقلاب سال   
از «عنوان کتاب شعر از جعمعلعه           0۲ کشور بوده است. از شکارسری  بیش از          

منتشعر   »چراغانی بی دلیل«و  »ها از تمام روشنایی«،  »جمعه ای که گذشت 
 شده است.

  6237 اسفند ماه  32 چهارشنبه 
67 سال دوم/ شماره   

5 صفحه   



 

 

 
   6237 اسفند ماه  32 چهارشنبه 

 67 سال دوم/ شماره 
 7 صفحه 

 02/84/49 تاریخ              آگهی تحدید حدود اختصاصی   الف  -م 4182 شماره 

نظر به اینکه آقای کاظم شمسی استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای  

کرمان را نموده   0 اصلی واقع در بخش  8089 فرعی از8 فرعی از 0289 صدور سند مالکیت تصرفات مفروز خود پلاک

آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود   80 قانون و 80 که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده 

 بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود: 

مترمربع واقع در اراضی ده شیخ   412/19 اصلی کاظم شمسی فرزند حسن ششدانگ خانه  به مساحت  8089 فرعی از 8 فرعی از  0289 پلاک 

 کرمان.  0 رفسنجان خیابان شهید فکوری بخش 

در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین  01/4/89 صبح روز دوشنبه  1 عملیات تحدید حدود ساعت 

حقوق ارتفاقی پلاک فوق اعلام میشود در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر وچنانچه بر تحدید حدود یا حقوق  

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت  09 ارتفاقی اعتراض دارند  از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت 

 نمایند وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم نمایند.

 02/84/40 تاریخ انتشار:چهارشنبه 

 محمدآرمان پور         

 رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان   

   02/84/49 تاریخ              آگهی تحدید حدود اختصاصی   الف-م 4180 شماره 

نظر به اینکه آقای وحید آخوندی دهنوئی استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمممی         

کرمان را نموده کمه     0 اصلی واقع در بخش  8102 فرعی از   492 تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات مفروز خود پلاک       

آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصمورت   80 قانون و   80 آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده          

 اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود: 

مترمربع واقع در اراضی اسمماعمیمل آبماد         429 اصلی وحید آخوندی دهنوئی فرزند محمد ششدانگ خانه به مساحت  8102 فرعی از  492 پلاک  

 کرمان. 0 بخش  82 رفسنجان بلوار شهید عابدینی  کوچه 

در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبمیمن    01/8/41 صبح روز دوشنبه  1 عملیات تحدید حدود ساعت  

حقوق ارتفاقی پلاک فوق اعلام میشود در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر وچنانچه بر تحدید حدود یما حمقموق                              

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریمافمت   09 ارتفاقی اعتراض دارند  از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت           

 نمایند وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست لازم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم نمایند.

 02/84/40 تاریخ انتشار:چهارشنبه 

 محمدآرمان پور     

 رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان    

   02/84/80 تاریخ          آگهی فقدان سندمالکیت           الف-م 4184 شماره 
اصلی واقع در رفسمنمجمان         8080 فرعی  00 رفسنجان مدعی است که سند مالکیت سه چهارم یک سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ زمین پلاک  882 آقای مجتبی فارسی احد از ورثه خانم فاطمه فارسی عباس آبادی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی  

آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم یک نوبت درروزنامه آگهی تا چنانچمه شمخمصمی        849 املاک بنام فاطمه فارسی عباس آبادی صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستورتبصره یک اصلاحی ماده   22 دفتر  098 صفحه 0899 کرمان که ذیل ثبت  0 بخش  

  یم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .تسلمدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره 

 محمدآرمان پور /  رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان        02/84/40 تاریخ انتشار: چهارشنبه 

 

 در بی معنایی،معنایی هست

والتر ترنس استیس در یعکعی از معقعاالت             

در بی معنایی مععنعایعی       «معروفش با عنوان  

سخن جالبی دارد،با این مضمون که      »هست

ما در میان انسان هایی زندگی می کنیم که         

سی سال تمام زندگی شعان را مشعقعت،             

محنت، مرارت،دردسر و درد و رنعج معی            

 Drکشند تا قعبعل از اسعمعشعان یعک                

بنویسند؛یعنی انسان هایی هم وجود دارنعد       

که تا این حد بی عقل هسعتعنعد و دربعی               

معنایی شان، معنا پیدا کعرده انعد. انسعان             

سعی   Drعاقل  می فهمد که نباید به خاطر         

سال دردسر بکشد. یعنی برایش فرق نعمعی          

کند که او را دکتر  خطاب کنند یعا نعه .                

بنابراین انسان هایی وجود دارند کعه سعی           

سال با خانمشان تفریح نمی روند، به بعچعه          

هایشان نمی رسند، نمی دانعنعد معدرسعه          

فرزندشان کجاست و شب و روزشان را نمی        

فهمند، اما معتقدند زندگی شان می ارزد به        

بعه  (Drاینکه دکتر شوند ؛ یعنی دکتر شدن) 

زندگی او ارزش داده است و به نظر چنعیعن           

شخصی سی سال درد و رنج در مقابل دکتر         

فالنی می ارزد.این فرد که این ارزش را در        

 زندگی اش دارد حداقل خودکشی نمی کند.

 

همه انسان ها حتًما بعرای زنعدگعی شعان             

ارزشی قائل شده اند و گرنه خودکشی معی         

کردند. بنابراین هر کس که خودکشی نمعی         

کند حتمًا سودی را در زندگی اش در نعظعر      

گرفته که آن سود بیشتر از هزینعه هعایعی            

است که در زندگی اش می کند، ولو آنعکعه           

باشد.انسانهایعی از     (Drآن سود،دکتر شدن)   

این قبیل و جود دارند ، اما نکته این اسعت            

که در باب اینکه آیا این سودها می ارزند یعا         

نه می توان بحث کرد . آیا واقًعا معی ارزد              

انسان به خاطر دکتر شدن از سعی سعال             

 زندگی اش هیچ چیز نفهمد؟
 

روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان، 

 31و 37صفحات 

 مصطفی ملکیان

 پژوهشگر و نویسنده

فرمانده پایگاه هوانیروز کرمان با بیان 

اینکه جوانان ما بسیار هوشمند 

هستند اگر یک هسته و بنیانی قرار 

است شکل بگیرد حتما باید به جایی 

وصل باشد، خاطرنشان کرد: شهید 

در خانواده بسیار  33وجدانی در سال 

کند و سالی  مذهبی متولد و رشد می

های زیادی  که دیپلم گرفت در رشته

های زیادی داشت  قبول شد و انتخاب

اما دانشکده خلبانی هوانیروز را ارجح 

ورزید و  دانست و به لباسش عشق می

های هوانیروز این است که  افتخار بچه

 آنها است.   لباس آنها کفن

 

خامنه    به گزارش شایورد نیوز، امیر فهیمی     

اسفند ماه در اولین یادواره خعلعبعان        ۸۸

شهید سرلشکر معحعمعدرضعا وجعدانعی           

نخستین شهید هعوانعیعروز جعمعهعوری           

آموز   اسالمی ایران در سالن شهدای دانش     

رفسنجان اظهار کرد: از دو سال پیش دو       

شهید را بعرگعزار        ۲۲جشنواره و یادواره  

کردیم که نخستین شهید، شهید وجدانی      

است و اسم پایگاه را به نام این شعهعیعد             

درخواست کردیم که یک سری معراحعل        

اداری دارد و پس از انجام، پایگاه به ایعن       

 نام درج خواهد شد.

وی از تأثیرگذاری هوانیروز به عنوان یگان 

متحرک هوایی سخن به معیعان آورد و          

گفت: نمونه این تاثیرگذاری در فعیعلعم            

هایی که هست به نمایعش      سیمرغ و کتاب  

 درآمده است.

خامنه عنوان کرد: زمانی که شهید         فهیمی

وجدانی در دانشکده خلبانی قبعول شعد         

مستشاران آمریکایی در آنعجعا تعدریعس          

کرد و دانعش      برداری می   کردند او بهره    می

ای که بایعد   کرد و تا لحظه  خود را زیاد می   

وضعیت رژیم تغییر کند پیام امام راحعل        

هعای هعمعافعر         گرفت و با بچه     )ره( را می    

هعای     کرد تا اینکه هسته     جلساتی برپا می  

 گرفت. مقاومت هوانیروز شکل 

ها زمعانعی      وی عنوان کرد: شهید وجدانی     

که انقالب به ثعمعر رسعیعد در قعائلعه                

کردستان، گنعبعد، پعادگعان ابعوذر و...               

آفرین بودند و نمونه آن را در فیعلعم            نقش

بینیم که ایعن شعهعیعد از آن               می“  چ” 

های ارزشی بود که در رفسعنعجعان           انسان

تربیت شد و امروز مورد تعجعلعیعل قعرار             

 شود. گیرد و در تمام محافل مطرح می می

فرمانده پایگاه هوانیروز کرمان اظهار کرد:      

زمانی که انقالب به وجود آمد باید درخت     

شد و شهیدی معانعنعد         انقالب آبیاری می  

هعای     شهید وجدانی موجب شعد ریشعه       

انقالب محکمتر شود و در حعال حعاضعر           

هعای     همرزمانش راه شهدا را در پایعگعاه       

دهند لذا جوانان بعایعد         مختلف ادامه می  

قدر شهدا را بدانند و ما باید شعهعادت را            

تبیین کنیم شهدا برای آرمان خود تالش       

کردند تا آیندگان آرمان و هدف داشعتعه          

باشند و امنیت و ثبات برای کشورما رقعم         

 زدند.

فهیمی خامنه خاطرنشان کرد: در جنعگ        

یگان هوانعیعروز    ۲٠شهریور،  60تحمیلی  

ترین یگان در دومعیعن         به عنوان منسجم  

غعرب و       های جنعوب    روز جنگ در جبهه   

تعیعم آتعش         0۸غرب کشور با بیش از       

لشکر تا بن دندان مسلح ععراق   0۸جلوی  

هعای     بینند پرنده   ایستاد و یک لحظه می    

ابابیل آهنین بر سپاه ابرهه یورش بردند و        

شهید شیرودی و شهید کشوری هعمعان         

تانک دشمن  ٠٨غرب حدود  روز در گیالن 

 را منهدم کردند.

وی تأکید کرد: در حعال حعاضعر نعیعز                

همرزمان این شهید ععالوه بعر ایعنعکعه             

شرق را دارند تأمیعن سعه          قرارگاه جنوب 

استان سیستان و بلوچستان، هرمعزگعان،       

کرمان و جنوب استان خراسان جنوبی را    

 کنند. دارند و به آن افتخار می

فرمانده پایگاه هوانیروز کرمان گفت: اگعر        

هوانیروز به عنوان بزرگترین ناوگان هوایی    

شود به واسطه نقعش       خاورمیانه مطرح می  

کننده و تأثیرگذارش است کعه در          تعیین

 خاورمیانه حرف اول را می زند.

 فرمانده پایگاه هوانیروز کرمان در اولین یادواره خلبان شهید سرلشکر محمدرضا وجدانی  :

 هوانیروز به عنوان بزرگترین ناوگان هوایی خاورمیانه مطرح است

 زیر آسمان شهر برگزار شد

نفری  020222 جشن 

 در رفسنجان

جشن میالد یاس در طعلعیعععه نعوروز در              

مجموعه فرهنگی ورزشی آیت اهلل هاشعمعی      

 رفسنجانی برگزار شد.

حجت االسالم هاشمیان در مراسم جشعن         

میالد یاس در طلیعه نوروز: کسعانعی کعه             

حضرت فاطمه را محدود بعه در و دیعوار             

میکنند ظلم و جفا است ،حضرت فاطمه بعه         

 دنبال حق محوری، بودند نه شخص محوری.

وی افزود : شهر رفسنجان شهر زیبایی نبود و 

اولین کاری که در شورای شهر انجام دادیعم         

انتخاب شهرداری هوشمند بود و نزدیک بعه        

 پروژه تا سال آینده انجام خواهیم داد. ۲٨٨ 

هاشمیان گفت : در سال اینده تاالری به نام          

گفتمان خواهیم ساخت و از نظعرات شعمعا       

 همشهریان استفاده خواهیم کرد.



 

 

 
  6237 اسفند ماه  32 چهارشنبه 

67 سال دوم/ شماره   
6 صفحه   

   02/84/1 تاریخ                      الف-م 4190 شماره 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و  33 قانون و ماده  3 آگهی موضوع ماده 

 ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در                       

ور واحد ثبتی رفسنجان تصرفات مالکانه  وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذامشخصات متقاضیان واملاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظ                        

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند                    80 اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله         

ماه اعتراض خود را کتبا  به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم                          4 می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت           

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 .

فرعی از    0019 مترمربع پلاک   22/29 صادره رفسنجان فرزندموسی در ششدانگ مغازه مساحت         821 (خانم مادری ضراب مرادی شماره شناسنامه        8 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان مدرس شمالی از بخش  8181 

اصلی   8181 فرعی از     0044 مترمربع پلاک   009 صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ خانه مساحت          411 (موسی پورکانی شماره شناسنامه     4 

 کرمان وخریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی محمد باقری.0 از بخش  41 واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان معراج شمالی کوچه 

فرعی از    0089 مترمربع پلاک     409/1 صادره رفسنجان فرزند عباس در ششدانگ خانه مساحت           192 (مرتضی ضیاءالدینی آورانی شماره شناسنامه      0 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی.0 ازبخش  80 اصلی واقع دراراضی قطب آباد رفسنجان خیابان مدرس رو به روی مدرس 8181 

 001 فرعی از     0299 مترمربع پلاک     019 صادره رفسنجان فرزند علی در ششدانگ خانه مساحت           041 ( حسین حاج حیدری داوران شماره شناسنامه     2 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 خرداد کوچه اول از بخش  80 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان  8181 فعی از 

فرعی مجزی    0019 متر مربع پلاک    041/0 صادره رفسنجان فرزند علی اکبر در ششدانگ خانه مساحت             01 ( سعید خدادادی زاده شماره شناسنامه       0 

کرمان وخریداری شده از مالک رسمی علی         0 از بخش     0 خرداد کوچه     80 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان           8181 فرعی   240 شده از  

 پاریزی منش .

مترمربع پلاک  82/1 صادره رفسنجان فرزند علی اکبر در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت                   1 ( عباس اسماعیلی رنجبر شماره شناسنامه          2 

کرمان   0 از بخش     49 اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان شهید بهشتی کوچه                 8180 فرعی از   100 فرعی مجزی شده از     2200 

 وفاقد بنچاق از مالک رسمی.

فرعی مجزی    0100 مترمربع پلاک     420/2 صادره رفسنجان فرزند نصرا... در ششدانگ خانه مساحت           0 (حسین امینیان کاظم آبادی شماره شناسنامه       1 

کرمان که خود متقاضی از       0 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان خیابان امام)ره(رو به روی مرکز بهداشت از بخش                  8149 فرعی از     894 شده از   

 مالکین رسمی پلاک مذکور می باشد .)دارای سند انتقال قطعی رسمی(

فرعی مجزی    8900 متر مربع   440/02 صادره رفسنجان فرزند عباس در ششدانگ خانه مساحت           02 ( هادی عباس زاده فتح آبادی شماره شناسنامه         1 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 0 از بخش  84 اصلی واقع در اراضی خلیل آباد رفسنجان خیابان شهید محمدی کوچه  8140 فرعی از  018 شده از 

مترمربع   8400/1 صادره رفسنجان فرزند عباس در ششدانگ ساختمان گاوداری مساحت               02 (هادی عباس زاده فتح آبادی شماره شناسنامه           0 

و فاقد بنچاق     80 کرمان به آدرس رفسنجان بلوار شهید محمدی کوچه           0 اصلی واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش        8121 فرعی از   8241 پلاک

 از مالک رسمی .

فرعی مجزی  2120 مترمربع پلاک     404/49 صادره رفسنجان فرزند منصور در ششدانگ خانه مساحت         4090 (محبوبه زاهدی نژادشماره شناسنامه     88 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی 0 اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان خیابان نهضت کوچه یک  از بخش  8110 فرعی از024 شده از

فرعی   2102 متر مربع پلاک      401 صادره رفسنجان فرزند غلامرضا در ششدانگ خانه مساحت           09 (علی جعفری کورگه آبادی شماره شناسنامه        84 

کرمان   0 از بخش     4 اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بلوار امام حسن)ع(خیابان نهضت نبش کوچه                   8110 فرعی از   10 مجزی شده از  

 وفاقد بنچاق  از مالک رسمی.

فرعی   091 متر مربع پلاک    800/40 صادره رفسنجان فرزند عباسعلی در ششدانگ خانه مساحت            410 (محسن رشیدی منگاباد شماره شناسنامه       80 

کرمان و فاقد بنچاق از مالک        0 بخش    89 اصلی واقع در اراضی قاسم آباد بائر رفسنجان خیابان سردار جنگل کوچه                8100 فرعی از     8 مجزی شده از  

 رسمی.

متر مربع پلاک     400/4 صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ ساختمان کارگاه مساحت              4910 (علی اصغر فتاحی راویز شماره شناسنامه        82 

کرمان وفاقد بنچاق از      0 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان حجت خیابان غفاری از بخش                 8089 فرعی از     8 فرعی مجزی شده از       0002 

 مالک رسمی 

صادره شهر بابک  فرزند رمضان در ششدانگ مغازه مشتمل بر آپارتمان مسکونی مساحت                   402 ( طاهره  محمودی پیش استا شماره شناسنامه           80 

کرمان و فاقد     0 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان امیرکبیر غربی از بخش                8089 فرعی از     8 فرعی از     0229 متر مربع پلاک      891/4 

 بنچاق از مالک رسمی.

 8 فرعی از     084 مترمربع پلاک     00/10 صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ مغازه مساحت           4910 (علی اصغر فتاحی راویز شماره شناسنامه       82 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 اصلی  واقع در اراضی حجت آباد رفسنجان خیابان شهید غفاری ازبخش  8088 فرعی از

فرعی مجزی شده     080 مترمربع پلاک   409/29 صادره بندر عباس فرزند محمد حسن در ششدانگ خانه مساحت           202 (الهام دژبرد شماره شناسنامه     81 

و فاقد بنچاق از مالک       08 کرمان به نشانی رفسنجان خیابان مطهری کوچه          0 اصلی واقع در اراضی حجت آباد رفسنجان بخش            8088 فرعی از     4 از  

 رسمی .

صادره رفسنجان فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مساحت ششدانگ                    8942 (محسن محمدی رنجبر  شماره شناسنامه        81 

کرمان به نشانی رفسنجان      0 اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش            8080 فرعی از     80 فرعی مجزی شده از       4910 مترمربع پلاک     814/2 

 بلوار خلیج فارس کوچه جنب ایران خودرو فاقد بنچاق از مالک رسمی .

فرعی از    828 فرعی مجزی شده از       8190 مترمربع پلاک     810/10 فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت       0929412108 (آتنا قابلی شماره ملی   80 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان خیابان دهقان رجبی کوچه بن بست از بخش  8080 

فرعی 8411 مترمربع پلاک   148/0 صادره رفسنجان فرزند عباس در ششدانگ خانه مساحت           801 (کبری  محمد علی زاده ناصریه شماره شناسنامه         49 

کرمان وفاقد بنچاق از مالک       0 اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان میدان آزادی کوچه شهید قربانی از بخش            8082 فرعی از  090 مجزی شده از  

 رسمی .

فرعی مجزی  081 مترمربع پلاک   8011 صادره رفسنجان فرزند اصغر در ششدانگ کارگاه فرآوری پسته مساحت           220 (قاسم عرب شماره شناسنامه     48 

کرمان به نشانی رفسنجان ماهونک خیابان علامه بعد از خیابان سید رضی               0 اصلی واقع در اراضی حیدرآباد رفسنجان بخش          8002 فرعی از 01 شده از 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 0 خیابان شیخ صدوق از بخش 

فرعی 81 فرعی مجزی شده از       21 مترمربع پلاک     220/0 فرزند گلاجان در ششدانگ خانه مساحت         0819819019 ( امید کمالی زاده شماره ملی       44 

کرمان به نشانی رفسنجان روستای عباس آباد آقا غفور خیابان امام جواد )ع(                 0 اصلی واقع در اراضی محمدآباد آقاغفور رفسنجان بخش            8022 از

 کوچه برج وفاقد بنچاق از مالک رسمی .

فرعی مجزی شده از      22 متر مربع پلاک      001/8 صادره بردسیر فرزند عباس در ششدانگ خانه مساحت         8800 (فاطمه کمالی زاده شماره شناسنامه      40 

کرمان  به نشانی  روستای عباس آباد آقا غفور خیابان امام جواد)ع(                0 اصلی واقع در اراضی محمد آباد آقا غفور رفسنجان بخش              8022 فرعی از     81 

 کوچه برج و فاقد بنچاق از مالک رسمی .

فرعی   81 فرعی مجزی شده از       20 متر مربع پلاک    090/1 فرزند گلاجان در ششدانگ خانه مساحت         0819819002 (وحید کمالی زاده شماره ملی      42 

کرمان به نشانی روستای عباس آباد آقا غفور خیابان امام جواد)ع( کوچه برج و                 0 اصلی واقع در اراضی محمدآباد آقا غفور رفسنجان بخش            8022 از  

 فاقد بنچاق از مالک رسمی.

 01 صادره رفسنجان فرزند سید محمدتقی در ششدانگ مغازه مشتمل بر زیر زمین و آپارتمان به مساحت                     1214 (زهرا خردمند شماره شناسنامه      40 

کرمان و خریداری شده      0 اصلی واقع در اراضی شهر رفسنجان  خیابان شهید شریعتی نبش خیابان شهید بهشتی بخش                  4928 فرعی از     4 مترمربع پلاک   

 از محل مالکیت  مالک رسمی محمد رجب زاده  

فرعی مجزی شده     8144 متر مربع پلاک      400 صادره رفسنجان فرزند علی ششدانگ خانه مساحت          1011 (حجت قاسمی دهنوئی شماره شناسنامه      42 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی. 0 بخش  00 اصلی  واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بلوار امام علی)ع( کوچه  8080 فرعی از  812 از 

فرعی   0214 مترمربع پلاک     491 صادره رفسنجان فرزند عباس در ششدانگ خانه به مساحت            2 (مجتبی شریف آبادی علیرضائی به شماره شناسنامه      41 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 0 بخش  1 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان شهید فکوری کوچه 8089 فرعی از 8 مجزی شده از 

 8409 فرعی از     44 متر مربع پلاک      41 صادره رفسنجان فرزند اکبر در ششدانگ مغازه مساحت            210 (محمدرضا حاج محمدی شماره شناسنامه      41 

کرمان و خریداری شده با مبایعه نامه عادی از مالک رسمی              0 پاساژ معراج بخش      2 اصلی واقع در اراضی شهر رفسنجان خیابان شریعتی غربی کوچه            

 علی سعادت .

 02/84/0 تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 

 02/84/42 تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 

 محمد آرمان پور 

 از طرف رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان 

 معاون ثبت فاطمه ابوالهادی زاده

 

 دلیل اول:
به نظر می رسد فریب برداشت 

 های اول را می خورم...

اجازه دهید قضیه را این طوری ببینیم:بسیاری از معا            

تالش می کنیم در وضعیت های جدید قرار بگیعریعم.           

وقتی سعی می کنیم طرف مقابل را اغوا کعنعیعم.روی             

جذاب ترین و بارزترین جنبه های خود متمرکز معی           

کنیم.عیب ها .عادات بد و شکست های رابطه ای خود   

را به دقت می پوشانیم.همه هنگام برخورد با یک آدم        

جدید.مدیریت برداشت را بعه شعدت رععایعت معی                

کنیم.بزرگساالنی که اختالل شخصیعت دارنعد نعیعز             

 همین کار را می کنند.

شهال  کامران در اولین قرارهایشان.برخی اطعالععات           

مهم درباره ی گذشته ی خود را غربال و مخفی معی             

کردند.کامران مسائل و اطالعات مربوط به سوءمصرف        

مواد و مشکالت شغلی خود را به راحتی حذف کرد و            

از سوءرفتارهایی که در دوران کودکی با او شعده و              

قانون شکنی های مکررش حرفی نزد.الزم بعه تعذکعر       

نیست که این اطالعات می توانستند به شهال کعمعک           

کنند از همان اول در مورد شروع چنین رابعطعه ای              

بهتر تصمیم بگیرد.اما شهال هم مراقب بود از روابعط             

که معموال بر اثر نعیعازمعنعد         –قطع شده ی متعددش     

حرفی بعه    -بودن او چنین سرنوشتی پیدا کرده بودند      

 میان نیاورد.

همه ی ما نه تنها اطالعات منفی خود را مخفی معی             

کنیم بلکه روی یکی دو ویژگی جذاب طرف معقعابعل            

  -متمرکز می شویم

یعنی آن قدر همه چیز را نادیده می گیریم تا دیعگعر              

نتوانیم آن ها را دیده بگیریم.مگر آن که در اولعیعن               

قرارهای خود.یک روان شناس را ببریم تا آزمون هعای    

تشخیصی اجرا کند.مصاحبه های بالینی انجام دهد و          

تاریخچه ی دوران کودکی بگیرد.در غیر این صعورت           

یا حتی دوم یا سعوم      -نمی توانیم در همان مالقات اول     

 به وجود آسیب شخصیتی در طرف مقابل پی ببریم.–

 :به نظر می رسد درگیر دید تونلی می شوم۸دلیل

اولین بار از چه چیزطرف مقابل.هیجان زده شدید؟در          

اولین مواجهه با شخصی که مجذوبش شده اید.کعدام          

صفات یا رفتارهایش شما را به سرعت هیجان زده کرد 

و این تصور را در شما ایجاد کرد که می توانید با هعم              

بمانید؟زیبایی.قد یا هیکل ورزشی او؟برونگعرایعی یعا           

توان او دربیان حرف های جالب؟آیا خواستید در مورد         

آرامش.وقار و اسرار آمیز بودن او بیشتر بعدانعیعد؟آیعا             

چون عالقه ای به شما نشان نمی داد خواستید هرطور 

 شده نظرش را جلب کنید؟

یعععنعی جعذب       -اغلب ما تکمه ی  جذب شدن داریم       

ویژگی ها یا خصوصیات ظاهری.شخصیت یعا جعذب           

رفتاری می شویم که ما را درگیر یک رابطه ععاطعفعی           

می کنند و نمی گذارند به ویژگی هایی توجه کعنعیعم            

که جلوی آن رابطه را می گیرد و معا را تعرغعیعب                          

می کنند در آن رابطه تجدید نظر کنیم.اگر شیعفعتعه              

بدنی یا فالن جنبه رفتار شخص معی شعویعد            “ ظاهر” 

احتماال درگیر دید تونلی می شویعد؛یعععنعی ععالئعم              

هشداردهنده برجسته را نمی بینید چون ذهعن تعان           

 مشغول یا مفتون یکی دو ویژگی سطحی می شود.

همچنین گاهی اوقات چنان تحت تاثیر سخنان روان و 

دلفریب شخصیت ضداجتماعی بااعتماد به نفس قعرار     

می گیرید که نمی بینید احعتعرام چعنعدانعی بعرای                

قوانین.یا روابط با شما قائل نیست.شما چنان مجذوب          

توجه بی دریغ شخصیت وابسته می شعویعد وبعه او               

نزدیک می شوید که نمی بینید چعقعدر وابسعتعه و               

نیازمند است.یا آن قدر تحت تاثیر موفقیت و پیشرفت          

ظاهری یک خودشیفته قرارمی گیرید که به فهرسعت         

خود بزرگ بینانه استعداد ها و پیشرفت هایش شعک          

 نمی کنید.

 ادامه مطلب در شماره بعد هفته نامه

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 فاطمه اخالقی یزدی نژاد
 دلیل اصلی که باعث می شوند   9

 شویم“  دچار اختالل شخصیت”جذب اشخاصِ 



 

 

  

 قسمت سوم 
 

 خوشا سری که باتو سامان گیرد

 
سلام دوستان و شنوندگان فهیم و نازنین. با آخرین            
برنامه رادیو شایورد در سال نودوشش در خدمت شما         
هستیم با تحلیل سالی که گذشت و قسمت پرطرفدار          
در آداب... و خبرهای تک خطی و ترانه و آرزوی سال            
جدیدی که همراه با نو شدن سال ما هم افکارمون رو            
نو کنیم و فقط مانند گل جامه فرسوده رو نونوار                
نکنیم بلکه نوری بر جان تاریک خودمون هم                 

 بیاندازیم.
 ایشالا هرروزتون مث نوروز باشه 
 حالتون و فالتون شاد وپیروز باشه

 مثل بهار....بهار بازم میاد عشق و میاره 
می ده هریاری... یاری اندر کس نمی بینیم یاران را             

 چه شد؟
چی شد اون خونه؟ کجاست اون کوچه...کوچه وقتی          
که نباشی رگ خشکیده شهره... شهرو بهم ریختی            
دیگه چی میخوای ... میخوای باز بسوزم می خوای            

 کوه یخ شم...
بله پارازیتها این آخر سالی دیگه زدند به اون درش             

 والا
 صدای رادیو شایورد صدای مردم

بله دوستان یک سال دیگه رو هم پشت سرگذاشتیم و     
بچه هامون بزرگ شدن و نوجوونها جوون و جوونها            
پیر و متاسفانه بسیاری از پیرهامون رو هم از دست             
دادیم ولی بعید می دونم چیزی از فهم و کمالات               
کسب کرده باشیم. بیاین رودربایستی رو کنار بذاریم و       
یه بار برای همیشه خودمون رو بی نقاب تو آینه نگاه            
کنیم چندبار تو این یک سال سعی کردیم افکارمون           
رو عوض کنیم چندبار سعی کردیم برخی تابوهای            
ذهنی مون رو بشکنیم و دنیا رو از منظر جدیدی نگاه           
کنیم.تو این یک سال اونقدری که به فکر کمیت              

زندگیتون بودید چقدر دغدغه کیفیت زندگی رو             
داشتین؟ واقعا به این فکر کردید که بسیاری از                

سرمون اومد چقدرش      ٠۰مصیبتهایی که تو سال       
بخاطر کوته فکری های خودمون بوده تا سوتدبیر             

مسئولان؟ فکر کردید تا حالا ما چه چیزهایی                        
می خواستیم و چقدر واقعا برای رسیدن بهش تلاش           
کردیم؟ اونهایی که ذغدغه اجرای قانون رو داشتند تو         
این یک سال آیا خلافی ماشینشون رو اگر بگیرند صفر     
تومان جریمه شدند؟ اونها که از پایمالی حق مظلوم           
شاکی اند چند دقیقه کار مفید در روز برای ارباب              
رجوع انجام دادن؟ اونهایی که از بی عدالتی نسبت به           
تیم های ایرانی در مجامع بین المللی می نالند چندبار 
سعی کردند از قضاوت ناصحیح در مورد دوست و              
همسایه و فامیل پرهیز کنند؟ شاید بگید گوزن              
چکارش  به پیشانی؟ یه کم بیشتر فکر کنیم از                 
خودتون بپرسید بیشترین مطالعه بعد از خوندن اس          
ام اس بانکها و آگهی ترحیم مربوط به چه کتابی               

 بوده؟
آقای تهیه کننده از اتاق فرمان اشاره می کنند من به            
بچه ام که دیکته می گم هم جزو مطالعه حساب               

 میاد؟
خلاصه اینکه سالی خوبه که آخرش همه بهم بخاطر           
کارهای خوبی که کردند  و پیشرفتها و کسب دانش            
جدید و خوندن کتابهای خوب و برداشتن قدمی نو در          
راه اعتلای نام خودشون و کشورشون برداشتند بهم           
تبریک بگویند وگرنه تبریک سال جدید و آرزوی روز          

 خوب که کار ساده و بی مسئولیتی است.
 با رادیو شایورد همراهید

سال نودوشش پر بود از اتفاقات ریز و درشت از بلایای           
طبیعی بگیرید تا خرابکاریهای عرصه ورزش و سقوط         
هواپیما و غرق شدن کشتی و آمار همچنان رو به               
فزونی مرگ و میر جاده ای و انتخاباتی دیگر که مشت  
محکمی بود به دهان اقتدارگرایان و امپریالیستهای          
ملعون )نمی دونم چرا اینقدر اینا مشت به دهن شون           
می خوره ناک اوت نمی شن و هی در مجامع بین               
المللی  از ما امتیاز کم میشه؟؟ (و اغتشاشات خیابانی          
و ضرب و شتم دست فروشان بیدادگر و کلاهبردار             

توسط مامورین مظلوم و خدوم شهرداری و اختلاس          
های همچنان کلان توسط اختلاس گران بی پناهی که         
از دست ماموران به کانادا پناه بردند و موسسات               
اعتباری ای که همچنان بدون مجوز مال مردم               
)منظور پول شونه فکر بد نکنید ( رو می بلعند و                
کسی یقه شان را هم نمی گیرد و دولت هم دست در             
جیب ملت می کند و قطره چکانی به حلق مال                
باختگان می ریزد. خلاصه اینکه وضعیت زیبایی است         
و اگر فکر کردید با آرزوهای قشنگ و تبریک گفتنهای 
بدیع می توانید سرنوشت سال نودوهفت رو عوض            

 کنید باید بگویم سخت در اشتباهید.
 رادیو شایورد رادیویی شفاف

 در آداب...
حالا که داریم به نوروز نزدیک می شیم و محافل و              
دورهمی ها فراگیر میشه و از هردری سخنی می یاد            

 پس بهتره بریم سراغ آداب سخن گفتن.
جناب قابوس خان پسر وشمگیر خیلی ریز و                 
نامحسوس به برخی سخنگویان دربار تیکه انداختن          
که )ای پسر سخنگوی باش ولیکن دروغگوی مباش و         
خود را به دروغگویی معروف نکن تا اگر به ضرورت             
دروغ گویی از تو پذیرند (خدا روشکر سخنگویان سه          

 قوه ما از این عیب بری اند!!! 
ایشان در ادامه می فرمایند:سخن را چهارگونه است          
اول نه دانستنی و نه گفتنی که آن سخنی است که              
دین را زیان رسد و دوم هم دانستنی و هم گفتنی و              
آن سخنی است که در او صلاح دین و دنیا باشد و                
سوم آن سخن که گفتنی است و نه دانستنی و آن               
سخن که در کتاب خدای عزوجل است و اخبار رسول          
)ص (و کتابهای علوم که علما آنرا تاویل کنند و                
چهارم آنکه دانستنی و ناگفتنی است و آن عیب مرد           
محتشم یا دوستی است  تورا معلوم گردد که اگر               
بگویی خشم آن محتشم و رنجش آن دوست را ببار            

 آرد.
 یکباره جناب قابوس بگه لال مونی بگیریم دیگه!!

ایشان در ادامه می گویند هروقت با مردان سخن              
گویی نیکو سخن بگو تا قبول افتد و مردان درجه تو             
بدانند که مرد نهان است در زیر سخنش و سخنی              

مگوی که ندانی که چه تو چه طوطی! ودر علمی که             
 ندانی ادعا نکن و ازآن نان مطلب...

 رادیو شایورد رادیوی جوانان
 بریم سراغ ترانه مون نفس با صدای محمد اصفهانی

کجا رفته بودی که از رد تو یه رویای نزدیک با من               
 نماند

یه آغوش خسته یه حس لطیف از این خواب تاریک با           
 من نماند

 از این هیاهو سفر نکردم ترسیدم این عشق پایان گیرد
 نشد شبی که سحر نکردم مگر که آتش در جان گیرد
 نفس کشیدم به زیر آهم تورا به حسرت نشانه سازم

 خوشا سری که با تو سامان بگیرد...
 رادیو شایورد صدای مردم

دوتا خبر یه خطی هم بخونیم و پرونده رادیو شایورد           
 رو در سال نودوشش به امید خدا ببندیم

خبر اول مربوط میشه به اجرای رقص آذری دختران          
ساله در مقابل شهردار تهران در تالار برج میلاد و            ٠و۰

واکنشهای برخی حضرات؛ یعنی واقعا آدم به این             
نتیجه می رسه که نکنه باعث و بانی اون همه                         

بی تدبیری در عرصه سیاست و دیپلماسی و اختلاس          
های کلان و ضرب و شتم دستفروشان همه تقصیر این   

 نوجوونهاست!
سقوط هواپیمای ترکیه در ایران ؛دوستان اعلام                   

می کنند که علی الظاهر مثلث برمودا به ایران نقل             
مکان کرده و خدا رو چه دیدی شاید از این طریق               

 جذب توریست کردیم!
الان که دارم این سطرهای آخر رو می نویسم صدای            
انفجارهای خفیف و شدید به گوش می رسه شب              
چهارشنبه آخر سال هست و بساط آتش و ترقه داغ !            
کاری نکنیم که داعش و طالبان بگن بابا اینا با                 
خودشون این کارا رو می کنن ولشون کنین خودشون         
نسل خودشون رو منقرض می کنند مراقب سلامتی          
تون در روزهای روز باشید و در هنگام مسافرت ملکه           

 نگهبان خانواده و خودتون باشید 
عیدتون پیشاپیش مبارک سال تون قرین کامکاری و         

 شادی.

 رادیــو شایـــوَرد
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 ناهنجاری های اقلیمی 

درصد خشکسالی  ٩9

 متوسط در رفسنجان
رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور گفعت:       
تغییر اقلیمی و ناهنجاریهای اقلیمی موجب بعه        
هم خوردن نظم طبیعی در بارشهعای کشعور          

 ایران شده است.
به گزارش شایورد نیوز مسعود حقیقت روز سه        
شنبه در نشست خبری در سعالعن شعورای             
دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعععصعر )ععج(           
رفسنجان بیان کرد: این ناهنجاری و تعغعیعیعر            
اقلمی، بارشها را کعاهعش داده و معوجعب               
خشکسالی در اکثر نقاط کشور بعه ویعژه در             
 استان کرمان و شهرستان رفسنجان شده است. 
وی با اشاره به اینکه امسال در رفسنجان توقعع      
بارش باران را داشتیم که الان نظم به هم خورده 
و به هم خوردن این نظم موجب شده به سمت    
خشکسالی و کویری شدن این منقطه پعیعش        
برویم بیان کرد: وقتی سطح خاک خشک شود         

منطقه کویری می شود. لذا کاهش باران، تبخیر 
زیاد آب و استفاده بی رویه از آبهای سفره های          
زیرزمینی حاکی از خشکسالی های سعالعهعای         
اخیر و کویری شدن منطقه استان کعرمعان و           

 رفسنجان است.
وی ادامه داد: هرچه از سطح زمیعن فعاصعلعه              
بگیریم دما کاهش می یابد و هرچه به سعمعت           
زمین پیش رویم دما افزایش میابد هوای سعرد         
در ارتفاعات بالا و هوای گرم در پایین و روی            
زمین این امکان را دارد که بعه معحعصعولعات              
کشاورزی آسیب وارد شود که باید با دستگاهی   
هوای گرم و سرد مخلوط شوند تا هوای متعادل 
به رشد محصولات کمک کند و از کعاهعش             
محصولات کشاورزی و خسعارت بعه آنعهعا              

 جلوگیری شود.
حقیقت با بیان اینکه این تععادل بعا کعمعک              
دودزایی و مه پاشی و دیگر روشها قابل برقراری 
است خاطرنشان کرد: اولین بار در کشور سامانه 
خودکار تهک راه اندازی شده که کشاورزان می  
توانند به صورت رایگان در این سامانه ثبت نعام     

 کنند.
وی ادامه داد:  در کوتاهترین زمان اطعلعاععات            

بحرانهای بادی، سرمازدگی، گرمازدگی و ...  به           
همراه روشهای مقابله با این بحرانها به دسعت          

 کاربران و کشاورزان می رسد.
وی افزود: مجوز تاسیس ایستگاه هواشنعاسعی         
کشاورزی در جوادیه فلاح از تعوابعع  نعوق               
رفسنجان هم صادر شده و به زودی در ایعن            
مکان نیز به دلیل کثرت باغات پسته راه اندازی   

 خواهد شد.
حقیقت گفت:استان کرمان هزار اقلیم است و         
امکانات هواشناسی کم است و باید با بعودجعه           
های بیشتر به سمت گسترش شبکه هواشناسی 

 در استان کرمان باشیم.
 

 میلیمتر باران 25 با   ٦٩ سال 
  

مریم سلاجقه گفت: امسال تعداد روزهای ابری        
روز بود که کم است و امیدواریم  ۰ در رفسنجان 

در هفته آخر این روزها بیشتر و با سامانه بارشی 
 همراه باشد.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان       
افزود: بارش باران امسال در رفسعنعجعان در             

 ۸٨ میلیمتر، در اردیعبعهعشعت            ۸٠ فروردین  

میلیمتر و در دی معاه   ٨.۲ میلیمتر، در آذرماه      
 ۲۸.۰ میلیمتر بوده است و در معجعمعوع               ۲ 

 میلیمتر بارندگی در رفسنجان داشتیم.
سلاجقه عنوان کرد: پیش بیعنعی معی شعود              
بارندگی های اواخر اسفند ماه امسال تا اواسعط     
اردیبهشت ماه سال آینده در رفسنجان بیشتر از 
حد پارسال باشد و احعتعمعال سعرمعازدگعی             
 محصولات کشاورزی در این دوره وجود دارد.

ایستگاه باران سنجعی   06 وی با اشاره به وجود    
در رفسنجان بیان کرد: در رفسنجان بعه طعور       

درصعد     ۰٠ کلی بر اساس شاخص خشکسالی      
 متوسط خشکسالی را داریم.

 
هفته آخر اسفند ماه امسال تا اواسط  

 اردیبهشت سال آینده موج بارندگی 
 

سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمان هم 
در نشست خبری از ورود سامانعه بعارشعی و             
موجهای رطوبتی به استان کرمان طی هفعتعه         
آخر اسفندماه جاری تا اواسط اردیبهشت سال       

 خبر داد. ٠۰ 
امیر ذهبی اظهار کرد: بر اساس سامانعه هعای         

جوی این پیش بینی رطوبتی و بارشهای آخعر         
 فصل زمستان و اوایل فصل بهار را داریم.

وی به سامانه تهک اشاره کرد و افعزود: ایعن              
سامانه از بهترین سامانه های پیشرو و منعطف و 
کاربردی در راستای ارائه خدمات به کشاورزان       

به صورت دستی راه اندازی  ٠6 است که از سال 
 شده و امروز به صورت هوشمند است.

وی ادامه داد: در این سامانه کشاورز و پسته کار 
متوجه زمان بروز سرمازدگی و گعرمعازدگعی           
محصولات کشاورزی می شود و راهعکعارهعای         
مقابله با این بحرانها را نیز از طریق این سامانعه          

 می تواند دریافت کند.
و  ٠6 ذهبی بیان کرد: در رفسنجان در سالهای         

سرمازدگی های بهاره ای داشتیم کعه در       ٠۲ 
کار عملیاتی و راه اندازی سامانه تهک        ٠۲ سال  

برای مبارزه با این پدیده سرمازدگی آغاز شد و         
به کشاورزان توصیه هایی ارائه شد و در سعال           
جاری نیز به سایر نقاط پسته خیز استان کرمان 
از جمله سیرجان، راور، زرند، انار، این  سامانعه          
گسترش یافت و به کشعاورزان راهعکعارهعای           
دودزایی، بهپاشی و مهپاشی جهت مبعارزه بعا          

 سرمازدگی توصیه شد که بسیار مفید بود.

به رفسنجان باعث خشکی زمینهای کشاورزی شان می شود و همواره در            
و مجریان طرح و       آن منطقه درگیریهایی بین نمایندگان این استان            

کشاورزان این دشت دیده می شود که مردمان این دیار رفسنجانیها را به             
لابی گری متهم می کنند که توانسته اند مجوز انتقال آب را بگیرند.                     
می توان به صراحت گفت به طور خاموش جنگ آب در ایران به راه افتاده 

 است. 
اما با نگاه عمیق به این گونه حوادث و اتفاقات، بر فرض زیاد اگر انتقال                 

کشاورزی در رفسنجان جبران خواهد        آب صورت گیرد آیا کمبود آب         
شد؟ آیا انتقال آب به دشت تفتیده رفسنجان مشکل خشکسالی را حل              

 خواهد کرد؟
به نظر می رسد در رفسنجان باید چگونگی و استفاده از زیرساختهای                
آبیاری نوین و استفاده بهینه از آب کشاورزی به کشاورزان آموزش داده              
شود و در این خصوص باید تسهیلات مناسبی را در نظر گرفت تا                     
کشاورزان به سمت آبیاری نوین و هوشمند باغات پیش بروند تا هم بهره              
وری از باغات پسته بالا برود و هم اینکه از هدر رفت آب جلوگیری شود                 
زیرا خیلی از باغات پسته در رفسنجان هنوز از کانالهای خاکی برای                  
آبیاری باغات استفاده می کنند هر چند در این خصوص گامهایی برداشته 
شده و بعضی از جوها و کانالهای قدیمی خاکی جای خود را به لوله                    
گذاری داده اند و کشاورزان هم به سیستم آبیاریهای نوین تمایل نشان              
داده اند اما آمارها نشان می دهد این درصد نسبت به گستردگی اراضی               

پسته در رفسنجان بسیار پائین است که در این خصوص جهاد و بانک                
کشاورزی برای تغییر الگوی آبیاری باغات پسته باید به کمک کشاورزان            
بیایند و با تسهیلات کم بهره و آموزشهای لازم آنها را به این سمت سوق                

 دهند.
متاسفانه برداشت بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی رفسنجان،                

سبب شده که در حال حاضر خیلی از چاهها خشک شوند و یا به آب                      
بی کیفت و شوری برسیم که با وجود بارش کم باران، بحران آب در                   

و تشدید شده است  که از آن به عنوان یکی از بحرانی                   رفسنجان جدی 
 ترین دشتهای کشور در بحث کم آبی نام برده می شود.

دل خوش کردن کشاورزان به انتقال آب از استان دیگری                بی گمان    
 مشکل بحران آب را حل نخواهد کرد.

 6ادامه یادداشت صفحه 


