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چند هفته پیش سید سلمان سامانی            
سخنگوی وزارت کشور از دستور رحمانی       
فضلی وزیر کشور به تمامی فرمانداران بر         
لزوم سکونت در محل خدمت خود پیرو          
تاکید رئیس جمهوری خبر داد و تصریح         
کرد: فرماندارانی که در محل خدمت خود        

 سکونت نداشته باشند برکنار می شوند.
اما فرماندار رفسنجان حدود شش ماه           
است که سکان فرمانداری رفسنجان را به        
دست گرفته ولی هنوز در رفسنجان ساکن       

رفسنجان را هر         -نشده است و راه کرمان    
صبح به رفسنجان            روز طی می کند،     

 می آید و عصر به کرمان بر می گردد!!
این شائبه پیش می آید آیا فرمانداری که         
هنوز در رفسنجان سکونت نکرده و بیش         
از این فقط اسم شهرستان را شنیده و تنها     
اطلاعات کمی را در خصوص مشکلات،          

ظرفیتها و توانمندیهای رفسنجان دارد            
می تواند به خوبی یک شهر را مدیریت           

و از آن طرف مهندس اسکندری           کند؟  
نسب بیشتر در وقت اداری به رفسنجان          
می آید و می رود و مانند یک کارمند              
اداری کار می کند و به حتم این چند             
ساعت حضور یک فرد  نمی تواند سبب           
شود که یک فرد اجرایی آن هم در               
بالاترین مقام مسئولیت اجرایی شهر در         
بطن مسائل و مشکلات شهرستان قرار          
گیرد، و نمی تواند مدیریت و عملکرد            
خوب و مناسبی را از خود به جای بگذارد،         

یک جلسه بحران و یا        به طور مثال اگر      

 شبهای بدون رفماندار رفسنجان
 یادداشت هفته   

پدر گرامی همکار محترممان دکتر  ابراهیم حاج احمد انوشه با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت شادروان 
انوشه مدیر مسئول  دوهفته نامه  وزین سمن را به ایشان و خانواده و بستگانشان، تسلیییت ضیرم نیمیوده و از                              

 خداوند متعال برای آن سفر کرده غفران واسعه الهی و برای کلیه بازماندگان صبر جزیل مسالت می نماییم.
 تحریریه هفته نامه شایورد            

 مدیرمسئول سایت خبری تحلیلی شایوردنیوز
 شورای مرکزی و مشورتی موسسه مردم نهاد شایورد

 استاندار کرمان در نشست خبری: 

 گویند ها می بعضی 
 الا و بلا باید   

 فلانی را  
 فرماندار كنید
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 فاطمه مالیی

 با حضور دکتر حقیقت  
 رئیس سازمان هواشناسی کشاورزی کشور ؛

 اولین دستگاه هوشمند آب و هواشناسی كشور 
 در رفسنجان رونمایی شد

ساخت اولین  
دستگاه هوشمند  
آب و هواشناسی  

 کشور در رفسنجان 
مخترع دستگاه و عضو ملی نخبگان در این          
رابطه گفت: طراحی و ساخت این دستگاه به         

نفر از پژوهشگران     03 مدت چهارسال توسط    
و دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان و با        

 میلیون تومان انجام گرفته است. 033 هزینه 
به گزارش شایوردنیوز؛ دکتر معین ملامحمدی 
در همایش رونمایی این دستگاه که با حضور         
دکتر حقیقت رئیس سازمان هواشناسی          
کشاورزی کشور صورت گرفت، بیان کرد: با         
توجه به وجود بحران آب و کمبود منابع آبی،         

بارندگی کم و تبخیر زیاد آب و همچنین افت        
سطح سفره های زیرزمینی آب در این             
شهرستان  و در کنار این معضلات، بروز             
سرمازدگی و گرمازدگی های دو سال اخیر         
می طلبید در رفع این معضلات دستگاهی          

 طراحی شود.
این مخترع جوان بیان کرد: امسال بیش از          

میلیارد تومان خسارت ناشی از پوکی          053 
پسته در رفسنجان داشتیم لذا طرح های           
هوشمند در راستای مدیریت صحیح منابع        
آبی نیاز است تا محصول احیا شود و رونق            

 اقتصادی را شاهد باشیم.
ملامحمدی خاطرنشان کرد: نحوه استفاده از       
این دستگاه هوشمند آب و هواشناسی به این        
شکل است که کشاورز می تواند مزرعه خود را 
به این دستگاه مجهز و موقعیت را ثبت کند و     
مزرعه هر دو ساعت پایش می شود و               

سنسورهای دما، رطوبت، باد و ... که به این           
دستگاه وصل هستند به طور لحظه ای             
تغییرات و اطلاعات مزرعه را ثبت و اعلام می          
کند. همچنین این دستگاه از اطلاعات ماهواره 

 های ناسا استفاده میکند.
وی ادامه داد: وقتی مزرعه به سیستم معرفی        
می شود کمبود آب را مشخص می کند و            
محاسبه بهترین زمان آبیاری را اعلام می کند، 
همچنین اندازه گیری سطح آب چاه              
کشاورزی، مدیریت هوشمند باغداری، اعلام       
حمله آفات از یک هفته قبل، تشخیص پوکی        
پسته، پیش بینی سرمازدگی و پیش بینی          
سرعت وزش باد، اعلام بهترین زمان برداشت       
محصول پسته، تشخیص بیماری های برگ        
پسته به صورت آنلاین، توصیه های فصلی          
کارشناس تغذیه و ... از دیگر مزایای این             

 دستگاه است.

این محقق تاکید کرد: بحران آب را در              
 رفسنجان جدی بگیریم.

وی با اشاره به اینکه این دستگاه یکی از              
شگفت انگیزترین خدمات دنیای تکنولوژی       
امروز است افزود: این پدیده مدیریت              
کشاورزی را از راه دور و به صورت آنلاین در           
انواع چاه های کشاورزی، قنوات، انواع مزارع        
کشاورزی، به ساده ترین روش ها ارایه می           

 کند.
ملامحمدی همچنین گفت: قیمت هر دستگاه 

میلیون تومان می باشد    03 میلیون تا   55 بین  
 که برای یک چاه کشاورزی جواب می دهد .
به گفته ملامحمدی مدیر شرکت کاوشگران       
آب این دستگاه که به تولید انبوه هم خواهد          
رسید را می توان علاوه بر استفاده در دیگر           
نقاط کشور به خارج صادر کرد زیرا می تواند          

 اقلیم خاورمیانه را هم پوشش دهد.

گفتنی است اولین دستگاه هوشمند آب و          
هوایی با حضور دکتر علیرمضانی مدیر صداو        
سیمای کرمان، مهندس ذهبی سرپرست اداره 
کل هواشناسی استان کرمان، جمعی از           

کارشناسان   دانشجویان،    محققان،    کشاورزان،  
 هواشناسی و اساتید دانشگاه رونمایی شد

 درحاشیه نشست خبری استاندار کرمان

 بده و بستان اوقاف و میراث
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 51به گزارش شایوردنیووز؛ دوشونوبوه           
اسفندماه نشست خبری عولویورروا رزم          
حسینی استاندار کرمان و جوموعوی از            
مدیران استان و معاونین اسوتوانودار بوا            
خبرنگاران در سالون پویواموبور اعوظوم              
استانداری برگزار شد که در این نشست از 
خبرنگاران شهرستانی هم دعووت شوده         

کنفرانس خبری که حدود دو ساعت        بود،  
و نیم طول کشید اما بوا وجوود توعودد              
خبرنگاران و زمان محدود تعییون شوده          
فرصت کافی به دست نیامد کوه هوموه            
خبرنگاران سوالات خود را بپرسونود اموا          
استاندار قول داد که در شهرستانهوا هوم          
چنین نشستها و جلساتی برگزار کند اموا        
این کنفرانس خبری حاشیه هایی داشوت       

 که مهمتر از متن نشست بود.
یکی از خبرنگاران شهرستانی از استانودار       
سؤال کرد شما به جای اینکه اسوتوانودار          

شهردار کرمان هستید و هور چوه       باشید،  
پروژه عمرانی است در این شوهور اجورا                
می کنید و نگاه عمرانی به شهرستوانوهوا           

 ندارید، آیا این قابل توجیه است؟ 
بیایید این    استاندار در این خصوص گفت:       

بحث را برای همیشه ببندیم و از شهوردار         
سابق می خواهم در این خصوص توریوح        

الهی شهردار سوابوق       دهد. ابوالقاسم سیف   
شهر کرمان گفت: مرکز استان پیوشوانوی          
استان است و در گذشته برخی از شوهور           
کرمان به دلیل آنکه آباد نبود، آن را بوه            

 کردند.  روستا تشبیه می
وی ادامه داد: شرایط اسوتوان از نوظور               
شهرسازی ورعیت نامنواسوبوی داشوت،         

همواره شهرداران از اسوتوانوداران وقوت              
می خواستند که فکری برای وروعویوت          
کرمان انجام دهد، لذا هر استانوداری بوه          
وسع و تواناییش اقداماتی برای آبوادانوی         

 است. شهر کرمان انجام داده 
شهردار اسبق کرمان با بیان این مطولوب         

حسینی عرق خاصوی بوه         که علیررا رزم  
کرمان داشتند، تصریح کورد: وقوتوی از            
استاندار درخواست همکاری برای آبادانی     

عولویورروا     »شهور کورموان کوردیوم،            
عنوان کردند که از اوقوات        «حسینی  رزم

فراغتم برای آبادانی شهر کورموان وقوت          
گذارم به شرط آنکه شما نیز استفواده          می

 کنید.
الهی با بیان این مطلب کوه بورای             سیف

گذار برای سراسر اسوتوان،         جذب سرمایه 
نیاز است که مرکز استان آباد باشد، تاکید   
کرد: استاندار کرمان به کمک شوهورداری      

گوذار بورای اجورای           آمدند و سورموایوه     
های عمران شهری جذب کردنود و          پروژه

آنچه در شهر کرمان در حال اجرا اسوت،         

 مصوبات لازم را دارند.
وقتی یکی از خبرنگاران که از مشکولوات         
ایجاد شده برای یک جواده روسوتوایوی            
توسط عوامل اجرایی موحویوط زیسوت           
پرسید، استاندار از مدیرکل محیط زیست      
خواست پاسخگو باشد، اما مدیرکل محیط 

جلسه را ترک کورده          زیست دقایقی قبل  
حسینی مواجوه     بود که با واکنش تند رزم     

شد و گفت بیخود کرده و بوا لوحونوی               
کل حوزه اسوتوانوداری        آمیز از مدیر    تحکم

کل موحویوط       زاده مدیر   خواست تا جزینی  
زیست استان را به جلسه برگوردانونود و           
پاسخگوی سئوال خبرنگار باشد که بعد از       
آن تماس گرفتند و جزینی زاده برگشوت        
اما جزینی زاده دوباره جلسه را ترک کرد         
اما این بار استاندار اجازه خروج از جلسوه         

 را داده بود.
طلب بوا کولوی          یکی از خبرنگاران اصلاح   

مقدمه چینی و اعتراض دیگران مبنی بور        
اینکه که چرا سر اصل مطلب نوموی رود           
بالاخره سوالش را از استاندار پورسویود و          

ها در     طلبان و اعتدالی    گفت چرا از اصلاح   
انتصابات دولتی در استان کرمان استفاده      
نشده است؟ و از استاندار خوواسوت کوه           

 جواب قانع کننده ای بدهد.
استاندار کرمان در پاسو  سوئووال ایون            
خبرنگار با اشاره به اینکه ما دولت اعتدال        
هستیم و نماینده دولت روحانی هستویوم        

داشت: ما باندی و جونواحوی کوار                    اظهار
گویونود     ها می   کنیم و متاسفانه بعضی     نمی

الا و بلا باید فلانی را فرماندار فلان منطقوه        
 منصوب کنید که ممکن نیست.

حسینی بوا بویوان ایونوکوه هوموه                  رزم
تان این بود که دولوت        طلبان دغدغه   اصلاح
نژاد اتوبوسی آمد افزود: اگر قورار           احمدی

باشد ما هم همین کار را انجام بدهیم چه         
فرقی این دولت با آن دولوت دارد؛ در             
انتظارات سیاسی دعوا بر سر انتوصوابوات         

 است.
استاندار کرمان در خلال صحبوتوهوایوش          
تعدادی از مدیران خود که در جولوسوه            
حضور داشتند را مثال زد و بعضی از آنهوا      

برد و از      طلبان هستند، نام      را که از اصلاح   
مدیران خواست که عقاید خود را مطورح         
کنند؛ این مودیوران بوا روشون کوردن              
میکروفون و در جمع خبرنگاران با صدای       

طولوب    بلند و با افتخار گفتند که ما اصلاح     
 بوده، هستیم و خواهیم بود.
 استاندار کرمان از راه اندازی

اتوبوس مطالبه گری هم خبور داد و از            
مدیران خواهش کرد که کاروان مطالوبوه        

 گری خبرنگاران را جدی بگیرند.
 

در نشست خبری چهار خبرنگوار از رزم          
حسینی در خصوص اختلاف مویوراو و          
اوقاف بر سر مالکیت برخی ابنیه تاریخوی        
و تغییر کاربری سؤال کردند که در ایون          
خصوص استاندار جواب قانع کونونوده و          
روشنی به این سؤال نداد کوه یوکوی از             
خبرنگاران و مدیران مسئول هفته نواموه         
رفسنجان هم همین سؤال را پرسیدند، اما 
مدیر مسئول هفته نامه سمنگان از اینکوه    
سؤالشان بی پاس  ماند با دلخوری جلسه       
را ترک کرد و گفت این جلسه بویوشوتور            
طرح سؤال است تا اینکه پاس  روشنی به        

 سؤالات خبرنگاران داده شود.
این جلسه در حالی به پایان رسویود کوه            
خیلی از خبرنگاران موفق نشدند سؤالوات       
خود را بپرسند اموا بوعود از اعوتوراض               
خبرنگاران شهرستانی در اواخر جولوسوه         
تعدادی از خبرنگاران شهرستانی سؤالوات      
خود را مطرح کردند که عولویورروا رزم            
حسینی استاندار کرمان به دلیل رویوق         
وقت به سؤالات کوتاه و مختصر جواب داد    

 که بعضی از خبرنگاران قانع نشدند.
 

***** 
 

خبرنگواران رسوانوه هوای            -شایورد نیوز 
رفسنجان هم روز دوشنبوه در نشوسوت         
خبری علیررا رزم حسینوی اسوتوانودار          

خبرنگارانی که بوا       کرمان حضور داشتند،    
سؤالات بسیاری به جلسه آمده بودند اموا        
به دلیل محدودیت زموانوی خویولوی از             
سؤالات خبرنگاران       بی پاس  ماند اموا   
در اواخر جلسه، خبرنگاران شهرستانی و       
بالاخص خبرنگاران رفسنجانی اعوتوراض       
کردند که می خواهند سؤالاتشان را مطرح 
کنند که خبرنگاران بعد از لیوسوت یوک           
تعداد سؤال، یکی از خوبورنوگواران بوه              
نمایندگی از خبرنوگواران رفسونوجوانوی           
سؤالات را مطرح کرد که پاس  به سؤالات        
بسیار کوتاه بود و یا اصلا جوواب قوانوع             

 کننده ای به آنها داده نشد.
چرا فرماندار رفسنجان در شهر رفسنجان      

وی با رسانه ها توعوامول           سکونت ندارد؟ 
ندارد و به سؤالات خبورنوگواران پواسو                 
نمی دهد و نشوسوت خوبوری بورگوزار                    

نمی کند چرا در این خصووص بورخوورد         
 نمی شود؟

علیررا رزم حسینی در پاسو  بوه ایون            
در رابطه با فرمانودار توذکور            سؤال گفت:    
دکتر فدایی پیگیر باشند و بور   می دهیم ،    

طبق بخشونامه عمل کرده که فورموانودار      
باید در محل خدمت سوکوونوت داشوتوه         
باشند. همچنین  فرماندار باید مصاحبه و    

 خدمات را رسانه ای کند.
در خصوص آلوودگوی بویوش از حود               
کارخانجات مس با توجه به صحبوتوهوای         

موی صوورت        دکتر جزینی زاده چه اقودا     
 خواهد گرفت؟

موسوی معاون هماهنگی امور عومورانوی         
در  استانداری در پاس  به این سؤال گفت:  

این خصوص جلسات متعدد و مستوموری        
در مجموعه عمرانی و مدیریوت بوحوران          
استان برگزار می شود و راهکارهایی پیش      
بینی شده اسوت کوه قورار اسوت در                
کارخانجات دریچه ای نصب شود  که این        
دریچه تا اوائل سال آینده نصب خوواهود      

 شد.
درباره ساماندهی افاغنه و اشغال فرصوت        

های شغلی توسط افاغنه در استان و بوه          
ویژه رفسنجان و سکونت آنها در مورکوز          
شهر چه برنامه هایی در استوانوداری در          

 حال پیگیری است؟
رزم حسینی استاندار کرمان در پاس  بوه          

این سؤال گفت: طرح ساماندهی افاغنه در 
استان برنامه ریزی شده و به وزارت کشور    
ارسال و در حال طی کردن مسیر اداری         
است و در مجموع، بحث ملی است و باید         

 تصمیمات در مرکز کشور گرفته شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانوداری      
کرمان گفت: میراو متولی آثار تاریوخوی         

ثبت شده از نظر نگهداری و حوفواظوت               
 می باشد.

 
***** 

 

 بده و بستان اوقاف و میراث
در حاشیه نشست خبری استاندار کرموان         

موسوی در پاس  به سووال خوبورنوگوار             
شایورد مبنی بر اینکه اختلافاتی بور سور          
مالکیت ابنیه تاریخی بین مووقووفوات و          
میراو است که در رفسنجوان هوم ایون         
اختلاف وجود دارد، در ایون خصووص            

ری برای حل این اخوتولواف چوه             استاندا
اقداماتی انجام داده است، گفت: مویوراو       
می تواند متولی باشد اما باید هر کاری در      
ابنیه صورت گرفت زیر نظر میراو باشود،        
هر کس به هر شکلی خواست نمی توانود         
در بنای تاریخی عمل کند حتوی اوقواف.      

 باید با نظر میراو تغییر کاربری داد.
البته وقتی دو دسوتوگواه          موسوی افزود:    

دولتی با هم اختلاف داشته باشند در ایون    
خصوص جلسات رسیدگی در دادگستری     
تشکیل می شود اما از نظر قانونی میوراو         
متولی آثار ثبت شده از نظر نگهوداری و          

 حفاظت است.

 

قابل توجه باغداران محترم 

 شهرستان رفسنجان
نظر به اتمام دوره توصیه شده برای روغن         

پاشی به منظور تامین نویواز سورموایوی،           

بدینوسیله به آگاهی می رساند زمان ایون       

امر به پایان رسیده است و انجام یا توداوم          

آن می تواند اثرات منفی از جمله ریوزش          

جوانه های گل، تاخیر در سوبوز شودن             

درختان و کاهش رشد احتمالی را بورای          

درختان پسته در آستانه سبز شدن، در پی     

 داشته باشد. 

ستاد شبکه مراقبت و پویوش آگواهوی              

مدیریت جهاد کشواورزی شوهورسوتوان           

 رفسنجان

 

دانشگاه علامه جعفری 

 میزبان شهردار رفسنجان
محمد اسدی در نشسوت بوا موهونودس             

عظیمی زاده در دانشگاه علامه جوعوفوری         

و آمد مسئولین بوه دانشوگواه           گفت: رفت    

انگیزه دانشجویان را  افزایش خواهد داد و        

انتظار داریم که رابطه دانشگاه با شهردار و        

سایر سازمان ها تداوم یابد و به سوؤالوات           

دانشجویان در زمینه های مختلف پواسو         

 دهند.

رئیس دانشگاه علامه جوعوفوری در ایون            

نشست که با حضور دانشجویوان بورگوزار          

شده بود به مشکلات ترافیکی در محودوده        

دانشگاه اشاره کرد و گوفوت: مسوافوت              

کیلومتر است کوه ایون         0دانشگاه تا شهر    

عامل باعث شده است که هیچ خدماتی از     

سازمان های درون شهری نگیریم. احوداو   

یک دوربرگردان در ورودی این دانشوگواه         

رروری و مهم است که تقاروای احوداو          

این دوربرگردان را به استانداری و شوورای        

ترافیک شهرستان داده ایم اما پویوگویوری         

 نشده است.

این نشست با پرسوش و پواسو  بویون               

دانشجویان و مهندس عظیموی شوهوردار         

رفسنجان در خصوص مشوکولوات شوهور           

 رفسنجان ادامه پیدا کرد.

 
   6931 اسفند ماه  61 چهارشنبه 

 57 سال دوم/ شماره 
 2 صفحه 

 اخبار و حوادث
 کرماناستاندار ازحاشیه تا متن نشست خبری 

 

 گویند الا و بلا باید فلانی را فرماندار كنید  ها می بعضی 

فوق العاده ای پیش بیاید مهندس             
اسکندری که فرماندار رفسنجان و            
مهمترین فرد در راس کمیته بحران            
شهرستان است چگونه این مسئله را           

خواهد کرد؟  و چگونه می توان          مدیریت  
فرماندار را پیدا کرد و به رفسنجان برای          
تشکیل جلسه آورد؟وی چند هفته پیش       
در اظهاراتشان آلایندگی بیش از حد مجاز   

کارخانجات مس رفسنجان را ادعا دانست،      
آیا این فرد به عنوان عالیترین نماینده            

دولت می تواند از حق و حقوق شهرستان        
 دفاع کند؟

حال بگذریم که مهندس اسکندری حتی         
در این چند ماه یک سخنرانی در جلسات        
عمومی شهرستان نداشته است و با رسانه       
های رفسنجان هم تعامل ندارد و خیلی         
کم پیش می آید که در جلسات                

 فرمانداری، از خبرنگاران دعوت شود.
انتصاب مهندس اسکندری به سمت          

فرمانداری رفسنجان آشی است که بعضی      
از اصلاح طلبان شهر برای سهم خواهی         
بیشتر پختند، همانطور که این هفته در         
نشست خبری استاندار بعضی از افراد از         
استفاده نکردن اصلاح طلبان در بدنه           
دولت در استان کرمان به رزم حسینی          
استاندار اعتراض کردند و استاندار در          
پاس  به آنها گفت همین شما بودید که          
همواره معترض بودید که افراد در دولت         

 احمدی نژاد اتوبوسی آمدند.
حال اصلاح طلبان در رفسنجان همین         

حکایت را دارند به استاندار فشار آوردند         
که فردی اصلاح طلب را به فرمانداری           
رفسنجان بیاورد تا حمید ملانوری             
فرماندار سابق که بیشتر به اصولگرایان         
نزدیک بود را از فرمانداری رفسنجان کنار       
بگذارد و از آن طرف استاندار هم بدون           

با اصلاح طلبان در رفسنجان،       هم اندیشی   
مهندس اسکندری را به رفسنجان فرستاد        

 و به خواسته شان تحقق بخشید.

 رهن و اجاره
یک واحد آپارتمان واقع در خیییابیان           

طیبیقیه       11و      9ستارخان بین کوچه     

دوم نییانییوایییی بییا کییاربییری هییای               

دندانپیزشیکیی، دخیتیرخیانیه اسینیاد              

رسمی، مشاور امالک، دختر بیمه، و...         

 واگذار می گردد.

 میلیون تومان رهن 3

 هزار تومان اجاره  055 

 میلیون تومان رهن کامل 35یا 

 رضا شمسی  59131910190
 6ادامه یادداشت صفحه 



 

 

 

 قسمت اول فروردین ماه تا مهرماه

 فروردین
 توليد و توسعه

 همايش راهبران مس منطقه كرمان•
 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در همایش راهبران مس:

 گرایی بیشتر خواهیم بود دنبال انسجام و هم امسال به
، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایوران        »احمد مرادعلیزاده «مهندس   

نیت ما در سال جدید این اسوت        «در همایش راهبران شرکت مس گفت:        
 »که همه ارکان و اجزای شرکت به تعادلی نسبی و پایدار برسند.

سوال پویوش         همایش راهبران شرکت ملی صنایع مس ایران که از سوه          

شود، فرصتی است تا مدیران صونوعوت موس               تاکنون هرسال برگزار می   
کشور دور هم جمع شوند و رمن بررسی عملکرد خود در سال گذشوتوه،     

 تعهدات سال آینده شرکت را بیان کنند.
 آوري در مناطق عملکردي رونمايي شد هفت پروژه افزايش تاب•
موس گوفوت: بوا            مقام رئیس ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی شرکت        قائم 

قصد داریم که با توقوویوت         »ای  آوری در مناطق جوارکارخانه     تاب«مفهوم  
آوری اقتصادی مناطق عملکردی را افوزایوش           اقتصاد مردمی و بومی، تاب    

 دهیم.
وارد ادبویوات        0332 وی افزود: ولی این مفهوم پس از بحران اقتصادی            

اقتصادی شد و به این معناست که یک سیستم در هنوگوام آشوفوتوگوی             
 کارکردهای خود را حفظ کند و با شرایط جدید سازگاری پیدا کند.
هوا و       در دوره جدید مدیریت شرکت مس، انضباط مؤثر مالی در باشگواه           

هوا    وجود آمده است به شکلی که اکنون در باشگاه          ها به   کرد آن   نحوه هزینه 
هوا نوظوارت         کرد بواشوگواه    یک عضو مالی از طرف شرکت مس بر هزینه    

 کند. می
های ما از اقتصاد مقواوموتوی، اقوتوصواد               زمینه  که پیش   این    دلاوری با بیان  

دنوبوال حوفوظ          آوری اقتصادی بوه      که مفهوم تاب    ریارتی است درحالی  
کارکردهای سیستم در همه شرایط است و ربطی به جنگ و توحوریوم                 

آوری   در شرکت مس، نخست تاب     »آوری  تاب«ندارد، گفت: برداشت ما از       
 ای است. آوری در مناطق جوارکارخانه در حوزه تولید و دوم تاب

 69 اولين جلسه توليد سال •
 گفت: 69 مدير مس منطقه كرمان در اولين جلسه توليد سال

محمد حسنی مدیر مس منطقه کرمان در اولین جلسوه توولویود موس                 
منطقه کرمان مطرح کرد: در این سال جدید با ابراز توانمندی هوایوموان،         
شکرگزار خداوند باشیم که به ما فرصت کار و تلاش در یک شرکت بوزرگ        
را داده است .شکرگزاری از خداوند را بابت حضور در یک شرکوت بوزرگ           
که امکان بروز توانمندیهای ما را فراهم کرده و نقشی که در ارتقوا  وروع                 

 اقتصادی کشور داریم؛ نباید فراموش کنیم.
نگاه ما به تولید پایدار است و از ارکان تولید پایدار؛ حفظ منابع، و توجه بوه          

انرژی و محیط زیست است. تولید ما باید با حفظ محیط زیست هوموراه                 
 باشد.

بازديد  كارشناسان مس شهيد باهنر از  استقرار سيييسيتي                  • 
 مديريت دانش در مس منطقه كرمان  

کارشناسان شرکت مس شهید باهنر کرمان به منظور آشنایی با چگونگوی            
استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در مس منطقه کرموان در               

 مرکز آموزش مجتمع مس سرچشمه حضور یافتند.
محسن ارسلان معاون منابع انسانی مس منطقه کورموان در نشوسوت                  
مشترک تیم مدیریت دانش مس منطقه کرمان و کارشناسان مس شهیود          
باهنر  رمن اعلام آمادگی تیم مدیریت دانش مس منطقه کورموان  در             
خصوص همکاری و مساعدت جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانوش         
در شرکت مس شهید باهنر تاکید کرد که استقرار این سیستم در منطقوه          
کرمان  با تلاش و همت کمیته اجرایی مدیریت دانش و مساعودت هوای                
بی دریغ مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران، مدیر مس مونوطوقوه                

 کرمان و معاون منابع انسانی شرکت مس صورت گرفته است.
 دانشجويان هلندي از معدن مس سرچشمه بازديد كردند •

نفره از دانشجویان و اساتید دانشگاههای هلند از مجتمع موس             01 هیئتی  
سرچشمه بازدید کردند.این هیئت که دانشجویان رشته زمین شونواسوی         
بودند به دعوت دانشگاه شهید باهنرکرمان و با هوموراهوی توعودادی از                   
دانشجویان و اساتید دانشگاه باهنر، در مجتمع مس سورچشوموه حضوور        

 یافتند.

 فرهنگ  و اجتماع
 مراس  اعتکاف در شهر سرچشمه برگزار شد •

مراسم معنوی اعتکاف در مسجد امام خمینی)ره( شهر سورچشوموه بوا                 
 حضور مومنین روزه دار  برگزار شد .  

این مراسم معنوی همچون سالهای گذشته با حضور پورشوورجووانوان و          
اجرای برنامه های فرهنگی و عبادی با راهونوموایوی حوجوت الواسولوام                   
والمسلمین رحمانی انجام شد. همچنین معتکفین در شب پانزدهوم مواه              
رجب شب وفات عقیله العرب زینب کبری سلام الله علیها به سووگوواری               

 پرداختند.
 

***** 

 اردیبهشت
 توليد و توسعه

هزارتن سنگ سولفوري در ميعيدن             521 ثبت ركورد توليد      • 
 سرچشمه

معدن مس سرچشمه با تلاش کارکنان و کارگران خود موفق شد رکوورد              
هزارتن سنگ سولفوری را در سوم اردیوبوهوشوت مواه         505 تولید روزانه   

 جاری ثبت کند.  
هوزار تون     500 مدیر معدن مس سرچشمه با اشاره به رکورد قبلی تولید         
به دسوت     5005 خاک سولفوری در این معدن که در شانزدهم اسفندماه        

روز    53 تنی در تولید روزانه طی        0333 آمده بود، بیان داشت که  افزایش        
و ثبت چنین رکوردهایی در تولید ماده معدنی  می تواند  علاوه بر تواثویور                  
  در  افزایش تولید مس محتوی در راستای رسیدن به اهداف شورکوت ،                
 موجب فراغت معدن جهت برنامه ریزی و آمادگی برای تولید پایدار گردد.

 شركت مس جزو پنج شركت اول بورس •
احمد مرادعلیزاده، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران، درنشوسوت            
ستاد اقتصاد مقاومتی منطقه شش استان کرمان، گفت: شرکت موس در              

 شرکت اول بازار سرمایه ایران است. 5 حال حارر جزو 
در این نشست که با حضور رزم حسینی استاندار کرمان، نوموایونودگوان                 

مردم رفسنجان و انار و شهربابک، ائمه جمعه رفسنجان و انار و فرمانوداران        
رفسنجان و شهربابک و انار، تعدادی از مدیران کل استان، محمد حسنوی             

مدیر مس منطقه کرمان و مرتضی دلاوری پاریزی دبیر سوتواد اقوتوصواد            
مقاومتی شرکت مس در شهرستان انار برگزار شد، مرادعلیوزاده از رشود             

نسبت به سال قبل از آن         05 درصدی صادرات مس ایران در سال         515 
خبر داد و گفت: شرکت مس، در حوزه اقتصاد مقاومتی بهترین عملوکورد               

ای رسیده که اعتبار گذشتوه را      را داشته و به همت کارکنان مس به نقطه        
 باز یافته و بحث تولید و صادرات مس سامان گرفته است.

 فرهنگ  و اجتماع
 جشنواره كتابخواني رضوي •

المللوی اموام      مراسم تجلیل از  برگزیدگان کشوری و استانی جشنواره بین       
ررا علیه السلام  در حوزه کودک و نوجوان به میزبانی مس منطقه کرمان              

کودک و نوجوان کرموانوی    757 در سرچشمه برگزار شد. دراین جشنواره   
در بخش استانی کودک و نوجوان پانزدهمین جشنواره بین المللی رروی           
شرکت کردند. درمراسم اختتامیه این جشنواره کعاونت منابع انسانی مس            
کرمان گفت: امسال در کنار فعالیتهای خوب فرهنگی کوه بوه عونووان                   
مسئولیت اجتماعی رسالت خود می دانیم و جایگاهی که به عنوان معیون             

اقتصادی استان بر عهده داریم، علاوه بر میزبانوی از جشونوواره                 0 منطقه  
کودک رروی، میزبان جشنواره شعر رروی نیز در چونود روز آیونوده                  

 هستیم.
محسن ارسلان اظهار کرد: باعث افتخار است که در پانزدهمین جشونوواره           
بین المللی رروی میزبان نونهالان و نوجوانان کوانوون پورورش فوکوری                 

 کودکان و نوجوانان استان باشیم.
وی افزود: اگر جایگاه مس به عنوان حاموی فورهونوگ و هونور را در                       
جایگاههایی که شرکت مس حضور اجتماعی و فرهنگی خود را نشان موی   
دهد، نشان از آثار و وجود آقای میرافضلی به عنوان مدیر روابط عومووموی                

 مس منطقه کرمان است که از ایشان تشکر می کنیم.
وی بیان کرد: رسالتی که کانون پرورش فکری کودکان و نووجووانوان در                 
جایگاه فرهنگی دارد بعد اجتماعی کردن ارتباطات فرزندان و نونهالان موا             

 در عرصه های خلاقیت است.
معاون منابع انسانی مس منطقه کرمان بروز خلاقیتهای فرهنگی و هنوری            
کودکان را در کانون پرورش فکری مکملی برای فعالیتهای دانش آمووزی            
و آموزش و پرورش دانست و یادآور شد: این خلاقیتها که در کانوون بوروز         
 می کند، نمود خود را برای پیشرفت هر چه بیشتر آنان فراهم می کند.

صالح رزم حسيني سي امين جايزه بين المللي خود را دريافيت              • 
 كرد

صالح رزم حسینی از کارکنان روابط عمومی مس منطقه کرموان )حووزه               
 0357 سرچشمه(در چهارمین مسابقه بین المللی کارتون قاهره )مصور (            

المللی است که رزم حسویونوی          مقام کسب کرد. این سی امین جایزه بین        
های مطرح ایوتوالویوا، چویون،              دریافت می کند وی تاکنون در جشنواره      

های بورتور را         کرواسی، کره جنوبی، روسیه و ترکیه شرکت داشته و رتبه         
هوای افوتوخوار موتوعوددی در                 صاحب شد ه است و همچنین دیپلوم       

های کوره جونووبوی،           المللی کارتون از جمله جشنواره      های بین   جشنواره
 ها کشور دیگر کسب کرده است. اوکراین، کرواسی، بلغارستان و ده

 
***** 

 خرداد
 توليد و توسعه

 ضيافت افطاري در مس منطقه كرمان •
محمد حسنی مدیر مس منطقه کرمان در ریافت افطاری که در سوالون      

هدف از ایون نشوسوت              شهید حاج علی محمدی پور برگزار شد. گفت:         
خسته نباشید به واحدهای تولیدی و پشتیبانی است که در گردش چور              

 عظیم صنعت  سهیم هستند.  
دراین نشست حسنی رمن اشاره به اینکه معادن مس کورموان ودیوعوه                

 وسیع چون کویر؛ سربلند چون کوه

  6931 اسفند  ماه   61 چهارشنبه 
57 سال دوم/ شماره   

9 صفحه   
 روایط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان



 

 

 
   6931 اسفند ماه   61 چهارشنبه 

 57 سال دوم/ شماره 
 4 صفحه 

الهی هستند و وظیفه ما پاسداری و صیانت و بهوره بورداری درسوت از                   
تجهیزات و نیروی انسانی دوبال پرواز صونوعوت عوظویوم           آنهاست، گفت:  

هستند و با مراقبت از تجهیزات و بها دادن به سرمایه انسانی می تووانویوم                 

 تولید بیشتر وبهتری داشته باشیم.
 اهداي تنديس برترين صنايع همکار به مس منطقه كرمان •

تندیس برترین صنایع همکار در همایش پاسخگویی صنوایوع بوه موس                
 منطقه کرمان اهدا شد.

این تندیس به پاس مشارکت در اجرای طرح تعطیلوات و توعومویورات             
ساعته( در زمان پیک مصرف برق که توسط  اموور بورق و                   01 سالیانه )    

نیروگاه ها با  همکاری امور تغلیظ و معدن سرچشمه انجام شد، به موس                
 منطقه کرمان تعلق گرفت.

بنا به این گزارش اجرای این طرح  تاثیر بسزایی در رشد و توسعه مولوی                  
داشته و می تواند  از احداو نیروگاه های جدید در کشورجلوگیری نمایود.          

توسط امور برق و نیروگاه هوا ی موس          5005 اجرای این طرح در سال  
منطق کرمان  منجر به تشویقی معادل بیست و هشت میلیارد ریال شود،               

کسر گردید و به همین میزان کواهوش      05 که از قبوض برق آذرماه سال      
 هزینه در بر داشته است.

گفتنی است دیگر صنایعی که در این طرح مشارکت نمایند، بوه عونووان                
صنایع همکار شناخته شده و در رژیم مصرف برق در پویوک توابسوتوان،              

 مشمول قطع برق نمی شوند.
 مس منطقه كرمان :  IMSمميزي سيست   •

مس منطقه کرمان توسط شرکوت آریون تووف          IMSممیزی سیستم   
پاسارگاد نماینده شرکت توف اینترسرت آلمان انجام شد. کوروش آذرنویوا             
سرممیز این ممیزی سه روزه  در معرفی ممیزی در حال انجام و بورنواموه       
های گروه ممیزی گفت: این ممیزی در زمینه کیفیت، مدیریوت زیسوت               

 محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای در منطقه انجام می شود.  
 در استان كرمان »بلاز«تأسيس خط مونتاژ  •
های گستورده     مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به فعالیت          

معدنی در استان کرمان، به وزیر صنایع بلاروس پیشنهواد داد توا خوط                  
در کرمان ایجاد شود که با استقبوال و مووافوقوت طورف                  »بلاز«مونتاژ  

 رو شد. بلاروسی روبه
که ایران ازنظر ذخایر معدنوی دارای جوایوگواه          مرادعلیزاده با اشاره به این 

ای در دنیاست و ازنظر ذخایر مس در رتبه هشتم جهان قورار دارد،                  ویژه
گفت: استان کرمان دارای ذخایر معدنی چشمگیری در حووزه موس و                 

آلات معدنی ساخت بولواروس        رو بسیاری از ماشین     آهن است و ازاین     سنگ
آهون     های مختلف و در معادن مس و سنگ         در این منطقه توسط شرکت    

خاطر این پوتوانسویول، خوط         کنیم به کار است که پیشنهاد می     مشغول به 
 مونتاژ بلاز در استان کرمان تأسیس شود.
های همکاری بلاز با شرکت موس         مدیرعامل شرکت مس با تأکید بر زمینه      

هوای     توانند در تأمین برخی نیوازمونودی    اظهار داشت: ایران و بلاروس می  
آلات سنگین موردنیاز صونوایوع موعودن،             متقابل و تولید مشترک ماشین    

 ای داشته باشند. ویژه صنعت مس ایران با هم همکاری ویژه به

 
 فرهنگ  و اجتماع

 »يك مؤلف، يك كتاب«نقد رمان ارگ كليدردر نشست  •
، که در فرهنوگوسورای    »یک مؤلف، یک کتاب«بیست و هفتمین نشست  

مس سرچشمه با حضور محسن علومی نویسنده کتاب ارگ کولویودر و                
مهدی ثانی و ررا شمسی ، منتقدین این نشست و جمعی از داسوتوان                  

 نویسان شهرهای کرمان، رفسنجان، شهربابک برگزار شد.
در زمان انزوای هونورمونودان یواد            در این نشست ابتدا مهدی ثانی گفت:       

کردن از هنرمندان حرکت خوبی است که روابط عمومی مس مونوطوقوه               
کرمان همیشه یاد هنرمندان است و نشست های مختلف در زمینه هوای             

 شعر و ادبیات و داستان برگزار می کند .
این کتاب به عنوان یک رمان طنوز            ثانی در مورد ارگ کلیدر اظهار داشت:       
شخصیت، ابزار، زندگی و هر اتوفواقوی     نوشته شده است و نویسنده از فضا ،       

که می افتد به ادراک مواجهه رسیده و نگاه او به مسایل، نگاهی دقویوق و      
موشکافانه است  و تجربه عینی برای نویسنده کافیست که بوتووانود بوه                  

 قشنگی اتفاقات را به تصویر بکشد.
 نمايشگاه عکس رفسنجان •
 جشن روز معدن در معدن •

 
***** 

 تیر
 توليد و توسعه

معدنيي، فيرآوري       پنجمين نمايشگاه بين المللي معدن، صنايع       • 
 موادمعدني و تجهيزات وابسته  

مهندس احمد مرادعلیزاده در مراسم افتتاح پنجمین نموایشوگواه بویون                
المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته و سومین نمایشگاه بویون       
المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی در کرمان با مقوایسوه عومولوکورد          
شرکت مس در طول چهار سال گذشته، اظهار کرد: شورکوت موس بوا                   

ایران   میلیارد دلار جزو پنج شرکت برتر سازمان بورس         5.0 صادرات حدود   
 است.  

مرادعلیزاده با اشاره به تدبیر برای رفع مشکلات صنعت موس، افوزود: بوا                  
همت مدیران و کارکنان در حوزه توسعه، تولید تصمیمات خوبی گورفوتوه     

شد و مسیر توسعه که مسیر ناهموار همراه با شتاب زدگی و بدون مطالعه              
 دقیق بازنگری شد و از نو توسعه متوازن و پایدار طراحی شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خاطرنشان کرد: اتکا به توولویود              
مس از معادن کشور از جمله سرچشمه، میدوک و سونگون و معادنی کوه              

سال اتفاق افتاد، شرکت را        0 الان در حال توسعه است با تلاشی که ظرف          
در مسیری هموار انداخت و در این مسیر همکاران من در شرکوت موس                
زحمات بسیار طاقت فرسایی را متحمل شدند که جا دارد از آنها تشوکور                

 کنم.
بازديد معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و           • 

 تجارت از مس سرچشمه:  
جعفر سرقینی در حاشیه بازدید از مجتمع مس سرچشمه اظوهوار کورد:               
مس بزرگترین شرکت معدنی در کشور و خاورمیانه است و برای توسوعوه              
معدن درکشور امید زیادی به آن داریم واصلی ترین توسعوه موا در در                  
بخش معدن در صنعت مس و صنعت فولاد است و ایون دو بوخوش از                    

 اهداف اصلی وزارتخانه است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از توسعه کشور روی دوش صنوعوت موس                 

 است که متولی آن شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.
 مدیر مس منطقه کرمان:

تربيت و آموزش  نيروي انساني يکي از اولويت  هاي اسياسيي           • 
 شركت مس است

مدیر مس منطقه کرمان گفت : تربیت و آموزش نیروی انسانی یوکوی از                 
اولویت های اساسی شرکت مس است و مدیران شرکت باید توعولویوم و                 

 آموزش نیروی انسانی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
محمد حسنی در جلسه تولید منطقه که در موحول موجوتوموع موس                     
سرچشمه برگزارشد ، از تلاشهای شبانه روزی کارگران،کارکنان و مدیوران           
شرکت مس تشکر و قدردانی کرد و گفت: برای رسیدن به هدف نوهوایوی                 
که همان تولید بیشتر است ، باید برنامه ریزی دقیق و منسوجوم داشوت.                
وی به حمایت از تولید داخل و بررسی و نظارت دقیق هونوگوام خوریود                   

کرد و افزود: برای سفارش خرید محصول و قطعه برای شرکت بوایود                 اشاره
 اقدامات کارشناسی و دقت بیشتری صورت گیرد.

 :برای اولین بار در کشور انجام شد
ساخت كوپلينگ بلاورهاي نيروگاه حرارتي مجيتيميع ميس              • 

 سرچشمه در داخل كشور  
با تلاش پرسنل واحد مکانیک نیروگاه حرارتی مجتمع مس سورچشوموه              
کوپلینگ بلاورهای این نیروگاه برای اولین بار در کشور در این موجوتوموع         
ساخته شد. محمد گرکانی، کارشناس ارشد کنترل و بهینه سازی فرایونود     
نیروگاه حرارتی  مس سرچشمه با بیان این خبر گفت: در سه ماهه اخور                 

بلاور شماره چهار به علت بالارفتن ارتعاشات خروجی گیربکس از    05 سال  
خط خارج و جهت بررسی و رفع عیب در اختیار واحد تعمیرات مکانیوک              

 نیروگاه قرار گرفت.  
محمد گرکانی نژاد ادامه داد: کوپلینگ های بلاور یدلویول فورسووده  و                    
مستهلک شدن باید تعویض ، اما به دلیل زمانبر بودن درخواست خوریود               
خارجی،  وپرداخت هزینه گزاف جهت تهیه مورد ذکر شده  تصمیوم بوه                

 ساخت کوپلینگ در داخل کشور گرفتیم.

 فرهنگ  و اجتماع
برگزاري مراس  راهپيمايي روز جهاني قدس در شيهير ميس          • 

 سرچشمه
دار، مؤمن و انقلابوی شوهور موس          جمعی از مدیران،کارکنان و مردم روزه     

سرچشمه همگام با سایر هموطنان و دیگر مردم آزدایخواه جهان امروز در            

 از آزادی قدس شریف را اعلام کردند.    روز جهانی قدس، حمایت
راهپیمایان با شعار های مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فریاد خشوم و           
نفرت و انزجار خود را از ترور، اشغال و کشتار وحشیانه فلسطینیوان سور                

 دادند.
شرکت کنندگان در راهپیمایی شهر مس سرچشمه، مسیر میدان شهودا            

 تا مسجد امام خمینی )ره( را پیمودند.
در پایان ، قطعنامه توسط حجت الاسلام کرمی نژاد نموایونوده سوازموان                  

 تبلیغات اسلامی شهر مس قرائت شد.  
رهایی ملت مظلوم و     ” و  “  المقدس  آزادی بیت “ در این قطعنامه آمده است:     

از سلطه اشغالگران صهیونیست، آرمان بلنود انوقولواب            “  دفاع فلسطین   بی
ساز حضرت امام راحل و مقام عظمای ولایوت و             اسلامی، راهبرد سرنوشت  

 رهبری برای جهان اسلام است.
   ت ساواک  يرونمايي از كتابهاي كرمان به روا

کتاب انقلاب اسلامی به روایوت         5 در همایش انقلاب اسلامی  در کرمان از         
 ساواک در تالار حافظ دانشگاه آزاد کرمان رونمایی شد.

در این همایش که وزیر اطلاعات وشماری از مسئولان کشوری واستوانوی،             
شهیدان انقلاب اسولواموی، آزادگوان و              نخبگان و صاحب نظران خانواده    

جانبازان انقلاب اسلامی، مبارزان قبل از انقلاب که خدمات خاصوی را در               
گفت:    انقلاب انجام داده اند،حضور داشتند مدیرکل اطلاعات استان کرمان        

هزار برگ سند احصوا،     03 جلد است و از     55 این مجموعه کتاب که حدود      
مطالعه و گزینش شده است از نقش بی بدیل مردم کرمان بویژه بوزرگوان               
سیاسی و فرهنگی این دیار در پیروزی انقلاب اسلامی بر مبونوای اسونواد            
موجود و مانده از ساواک بوسِیله حوزه پژوهشی اداره کل اطلاعات تدویون             

 و گردآوری شده است.
جلد کوتوب موردم        1 جلد کتاب رونمایی شد که  5 جباری افزود: امروز از      

جلد در حوزه رجال شناسی و شخصیت آیوت         5 وانقلاب اسلامی درکرمان و   
 .الله جعفری نماینده ولی فقیه در استان کرمان است

 برگزاري اولين كارگاه طب سنتي اسلامي در سرچشمه و پاريز •
حکیم محمد ابراهیم آبروبالا به خبرنگار مس سرچشمه گفوت: هودف از                

برگزاری این کارگاه ، آشنایی با طب ایرانی اسلامی است ، در این کوارگواه                
مردم با دین اسلام و  زیبایی های این دین  در قالب احادو و روایوات و          
سبک زندگی سالم آشنا می شوند. وی افزود: اسلام برای تغدیه خووب و                

 صحیح ارزش زیادی قائل شده است.
 دومين جشنواره خوشنويسي استان كرمان در رفسنجان   •

دومین جشنواره خوشنویسی استان کرمان در سالن آمفی توئواتور مووزه              
ریاست جمهوری رفسنجان با حمایت روابط عمومی مس منطقه کورموان            

 برگزار شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان کرمان محمد علیزاده در آیین افتتاحویوه              
دومین جشنواره خوشنویسی استان با تشکر از حمایت موس مونوطوقوه                
کرمان از این جشنواره، اظهار کرد: این جشنواره ها گام مهمی در ارتوقوای       

 سطح کمی و کیفی هنر فاخر خوشنویسی خواهد بود.
وی با بیان اینکه سیاست ما بحث تمرکززدایی است و از جشنوواره هوای                
ملی و استانی در شهرستانها استقبال می کنیم، عنوان کرد: نگاه فرهنگوی              
در رفسنجان وجود دارد و با توجه به اینکه شهرستان رفسنوجوان را در                 



 

 

 

کنار معادن و شخصیت های سیاسی که همه مردم دنیا این ظرفیتوهوا را             
می شناسند، جا دارد در حوزه مسایل فرهنگی برنامه هایی در خور شوان             
مردم آن اجرا شود. رمن اینکه مس منطقه کرمان این بورنواموه هوا را                    
همراهی می کند و ما هم کمک می کنیم استمرار جشنواره را در سالهای              

 آینده داشته باشیم.
 برگزاري كارگاه تفکر سيستمي در مجتمع مس سرچشمه   •
معاون منابع انسانی مس منطقه کرمان در حاشیه کارگاه تفکر سیستموی         

در سالن کنفراس آموزش مجتمع مس سرچشمه گفت: این کوارگواه در               
راستای همکاری های مشترک بین مس منطقه کرمان و دانشگاه  ولوی               

 عصر )عج( برگزار شده است.

محسن ارسلان افزود: امیدواریم با رویکردهایی که در بوحوث توعوامولوات           
دانشگاه و صنعت صورت گرفته ، شاهد روند و توسوعوه هوموکواریوهوای                   

 صمیمانه و موثر دو طرف باشیم.  
وی تاکید کرد: بخشی از نیازهای صنعت را قطعا باید دانشگاهها پووشوش               
دهند ، همان طور که صنعت می تواند در توسعه کاری دانشگاهها نوقوش               

 اثر گذاری داشته باشد.  
معاون منابع انسانی مس منطقه کرمان اظهار کرد:  جایگاه آموزشی بسیوار   
خوبی در صنعت مس وجود دارد ،  لذا بستری را آماده کردیم که بخشوی                

 از این کارگاه در مس منطقه کرمان برگزار شود.  
برگزاري جلسه ه  انديشي مديران و معاونين آموزش و پرورش          • 

 شمال استان با مديران مس  
جلسه تبادل نظر و هم اندیشی مدیران و معاونیون آمووزش و پورورش                  
شمال استان با مدیران مس منطقه کرمان در سالن آموزش مجتمع موس         

 سرچشمه برگزار شد.
مدیر منابع انسانی مس منطقه کرمان در حاشیه این نشست به خبرنوگوار              
مس سرچشمه گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران تووسوط اسوتوانودار                 

استوان در شوهورهوای انوار،              0 کرمان به عنوان معین اقتصادی منطقه       
شهربابک و رفسنجان انتخاب شده و در این رابطه  نشست تبادل و هوم                 

در ستواد موثولوث          0 اندیشی مدیران آموزش و پرورش شهرهای منطقه        
 توسعه اقتصادی استان در مجتمع مس سرچشمه برگزار شد.

محسن ارسلان افزود: با توجه به رسالت مسئولیت اجتماعی که شورکوت               
ملی صنایع مس ایران دارد و بالطبع مدیریت  مس منطقه کورموان بوه                  
عنوان مدیر ارشد این حوزه در منطقه سیاست هایی مبنی بر تووجوه بوه               
جایگاه اجتماعی و ارتباطاتی که می توانیم داشته باشیم دارند، لذا با توجوه      
به جایگاه صنعت مس، در بحث آموزشی تعاملاتی با ادارات، دانشگاههوا و              

 آموزش و پرورش داشته ایم.
موفقيت روابط عمومي مس در دوازدهمين جشنيواره ميليي              • 

 انتشارات روابط عمومي ايران
روابط عمومی مس منطقه کرمان در دوازدهمین جشنواره ملی انتشوارات           
روابط عمومی موفق به کسب رتبه اول در بخش کتاب و رتبوه سووم در               

 بخش پوستر شد.
این جشنواره در محل خانه هنرمندان ایران با سخنرانی زهرا سوعویودی               
رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی، دکتر سلطانی فرد مدیور گوروه             
ارتباطات دانشگاه آزاد، اسماعیل دبیرچی استاد چاپ و نشر و بنیوانوگوذار              
موزه چاپ و دکتر سید محسنی رییس انجمن متخصصان روابط عموموی            

پور رییس روابط عمومی مس سرچشمه به         برگزار گردید، محمدررا رجب   
نمایندگی از مس منطقه کرمان لوح یادبود و تندیس جشنواره را دریافوت             

 نمود
 

***** 

 مرداد
 توليد و توسعه

ميليون تن سنگ سولفور از معادن سرچشميه و            51 استخراج    • 
 ميدوک كرمان

میلیون تن خاک طی سوال         535 مدیر مس منطقه کرمان گفت: حدود         
از دو معدن مس سرچشمه و میدوک استخراج شده که از این میوزان           05 

 میلیون تن سنگ سولفور مس بدست آمده است. 05 حدود 
محمد حسنی در دیدار رئیس و کارکنان خبرگزاری ایرنا کرمان با اشواره              

میلیون تن سنگ سوولوفوور         05 به روند بسیار سخت تولید مس افزود: از          

هزار تن کنستانتره موس       775 برداشت شده طی فرآیند استحصال تقریبا       
هزار تن مس خالص بدست می آیود   003 تولید می شود که از این میزان        

 که این امر بیانگر سخت و طاقت فرسا بودن کار معدن است.
وی مهمترین هدف شرکت ملی مس را علاوه بر افزایش تولید و اجورای                

ای، صیانت از سرمایه ها و نیروی انسانی و توجوهویوزات                طرح های توسعه  
نیروی انسانی به طور مستقیم    733 هزار و     55 شرکت عنوان کرد و گفت:       

 در مجتمع مس سرچشمه مشغول به کار هستند.
 معاون منابع انسانی مس منطقه کرمان مطرح کرد:

 ايمني و بهداشت اولويت اصلي مس منطقه كرمان •
مجمع عادی انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرسوتوان              

رفسنجان با حضور دکتر محسن ارسلان معاون منابع انسانی مس منطقوه            
کرمان، سید ابراهیم اسلامی نماینده کارگران در شورای عالی حوفواظوت              
فنی و نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنوجوان و اعضوای                

 انجمن، در دفتر این انجمن برگزار شد.
معاون منابع انسانی مس منطقه کرمان  در این جلسه گفت:  در جلسوات                
هفتگی که در منطقه برگزار می شود ، اولین بند آن ایمنی و بوهوداشوت               
است و پرچالش ترین بحث ما همکار و پرسنل ما که در عرصوه توولویود                   
خدمت می کند می باشد که مبادا بدلیل غفلت، عدم آگاهی یا عدم توجوه       
به ایمنی و بهداشت وی دچار حادثه شود لذا این حوزه بسیار پراهومویوت            
است. محسن ارسلان افزود: شهرستان رفسنجان زبانزد عام و خاص بووده              
و با توانایی های مردمان این شهرستان در بسیاری از عرصه ها درخشیوده              

 است.
تقدير استانداركرمان از اقدامات شركت مس براي پيييگيييري             • 

 جدي مقابله با آلايندگي هاي مس
علیررا رزم حسینی در نشست کارگروه بررسی ورعیت آلایندگی صنایوع           
مس افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران تعهد خووبوی بورای مودیوران                  

 شرکت مس ایجاد و کارهای مثبتی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی از اقدامات شرکت مس برای پیگیری جدی مقابله با آلایندگوی هوای              
مس تقدیر کرد و گفت: این طرح از اقدامات نمونه کشووری در حوفوظ                   

 محیط زیست، حفظ مرتع و مسئولیت های اجتماعی مس خواهدشد.
رزم حسینی بیان کرد: طرح ساماندهی آلایندگی های مس به گوونوه ای                
اجرا می شود که نشان می دهد با ایجاد یک صنعت می توان در مسویور                  

 توسعه حفاظت از محیط زیست و ایجاد اشتغال نیز اقدام کرد.

 فرهنگ  و اجتماع
در بيست و هشتمين نشست يك مؤلف ييك            »بيتوته عطر «  • 

 كتاب سرچشمه
سروده محمد شریفی نوعوموت آبواد، بوا                »بیتوته عطر «مجموعه شعر   

حضورکامیار عابدی، منتقد و پژوهشگر ادبی، در شهر سرچشمه مورد نقود          
 و بررسی قرار گرفت.

چهارمین مجموعه شعر محمد شریفی نعمت آباد اسوت و     »بیتوته عطر«
شعر کوتاه است. این مجموعه، همچون مجموعه قبولوی             031 در بردارنده   

ای موعونواگورا و          ، مجموعه »های معطل   جزیره«شریفی نعمت آباد به نام      
اشراقی است و در قالبی نزدیک به هایکو، با استفاده از عناصور تصوویوری           
طبیعت پیرامون، تأملی ژرف بر مسئله مرگ و زندگی و نحوه موواجوهوه                

 انسان با عالم هستی دارد.
 
 تجليل از خبرنگاران در فرهنگسراي مس شهر سرچشمه •
مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستانهای رفسنجان، شهربابک و انوار در            

فرهنگسرای مس شهر سرچشمه با حضور مقامات و مسئولین موربووطوه             
 برگزار شد.

مهندس محمد حسنی در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهورسوتوانوهوای               
رفسنجان، شهربابک و انار در فرهنگسرای مس سرچشمه با تبوریوک روز      
خبرنگار، اظهار داشت: هر روز، روز خبرنگاران است، خبرنوگواری حورفوه               
 مقدسی است و خداوند به قلم و هرچه نوشته می شود قسم خورده است.
وی افزود: هدف خبرنگاران صرفاً نباید نوشتن باشد بلکه اطلاع رسانی بوه               
منظور اصلاح کژیها و کاستیهای جامعه باشد و از مجاهدتها، رشوادتوهوا و              

 اقدامات انجام شده با انعکاس درست مطالب خبررسانی کنند.
مدیر مس منطقه کرمان خبرنگاری را رکن مهم دموکراسی و خبرنگار را              
چشم بیدار جامعه خواند و بیان کرد: خبرنگار از قدرت قلم خوود در راه          
صحیح و جهت اصلاح جامعه استفاده کند، البته خبرنگار منصفانه بوه دور     
 از حب و بغضهای سیاسی و فردی خوبی ها را بیان و بدیها را نقد کند.  

   برگزاري مراس  جشن ايثار در شهر مس سرچشمه •
مراسم با شکوه جشن ایثار ویژه ایثارگران خانواده مس منطقه کرمان در              

 سالن شهید محمدی نژاد شهر مس سرچشمه برگزار شد.

در این مراسم که جمع کثیری از خانواده های شهدا و ایثارگوران حضوور             
داشتند ،  معاون منابع انسانی مس منطقه کرمان گفت : مس مونوطوقوه          
کرمان به عنوان رسالت و مسئولیت اجتماعی در برگزاری موراسوم هوای               

 فرهنگی نقش پررنگی داشته است.
وی افزود: در استان اثبات شده که نگاه همکاران سختکوش مس نگواهوی            
فرهنگی و توسعه محور است که همیشه در رسالت های اجتماعوی کوار               

 خود را انجام داده اند.
وی با اشاره به اینکه رشادت و ایثارگری رزمندگوان در دفواع موقودس                   
فراموش شدنی نیست، ابراز داشت: رزمندگان در دفاع مقدس نگاه ولایوت              

ثارالولوه بوا       15 مدارانه داشتند و یاران امام بودند، و در سطح استان لشکر  
 فرماندهی سرلشکر سلیمانی رشادت های زیادی در دفاع مقدس داشت.

 اولين نمايشگاه سالانه مجسمه سازي كرمان •
اولین نمایشگاه سالانه مجسمه سازان کرمان؛ با حمایت موس مونوطوقوه                
کرمان در محل موزه هنرهای معاصر  صنعتی کرمان با حضور تعدادی از              

 مسولان و هنرمندان مجسمه ساز کرمانی گشایش یافت.
میثم ثمررخی مدیر موزه صنعتی کرمان در توورویوح بورگوزاری ایون               
نمایشگاه سالانه با بیان این نکته که موزه هنرهای معاصر کرموان در دور               

هوای گوروهوی         جدید و رویکرد نوین خود تصمیم به  برگزاری نمایشگاه         
تحلیل ما و مشاوران ما بر این است که در مسویور               «گرفته است، گفت:     

های خصوصی کوه عومووموا بورای بورگوزاری                   یاری رساندن به گالری   
های گروهی با کمبود امکانات و فضا مواجه هستند، موزه کرموان              نمایشگاه
 »های گروهی را بر عهده بگیرد. ی برگزاری نمایشگاه وظیفه

هوای     بر اساس همین رویکرد در سوال      «مدیر موزه صنعتی کرمان افزود:       
ایم   های خوشنویسی و نقاشی را برگزار نموده و سعی داشته           اخیر نمایشگاه 

 »با نظم بخشیدن به این مسیر، هرکدام را سالانه برگزار نماییم.
 برگزاري ششمين شب از شب هاي مفرغ  در كرمان  •

هفتمین شب از شب های مفرغ با عنوان )بانو فرخنده عبدی ( بوه یواد             
مرحوم استاد محمد امام و نکوداشت این هنرمند پیشکسوت بوا حضوور               

 اهالی فرهنگ و هنر استان در کرمان برگزار شد.

ویژه برنامه شب های مفرغ فرصت و بستری مناسب برای طرح سخنان ،              
ایده ها و نظرات هنرمندان به عنوان قشر فرهیخته جامعه است.گفوتونوی               
است ، شب های مفرغ برنامه ای در معرفی و تکریم بزرگان فورهونوگ و                  
هنر استان است که به ابتکار و حمایت روابط عمومی مس منطقه کرموان              
و به اهتمام موسسه فرهنگی هنری مفرغ با حضور نخوبوگوان و اهوالوی                  

 فرهنگ و هنر برگزار می گردد .

  6931 اسفند ماه   61 چهارشنبه 
57 سال دوم/ شماره   

7 صفحه   



 

 

 
   6931 اسفند ماه   61 چهارشنبه 

 57 سال دوم/ شماره 
 1 صفحه 

 جشنواره كتابخواني رضوي •
المللوی اموام      مراسم تجلیل از  برگزیدگان کشوری و استانی جشنواره بین       

ررا علیه السلام  در حوزه کودک و نوجوان به میزبانی مس منطقه کرمان              
 در سرچشمه برگزار شد.

 
***** 

 شهریور
 توليد و توسعه

 اندازي شد كوره فلش كارخانه ذوب مس سرچشمه راه •
مهندس حسنی مدیر مس منطقه کرمان گفت: طرح تغییر توکونوولووژی             

هوای تووسوعوه          ترین طرح   کوره ریورب ذوب سرچشمه به فلش، از مهم       
شرکت ملی صنایع مس ایران طی چهار سال گذشته است که علواوه بور                

سازی فرایند تولید و کاهش مصرف انرژی، در بهبود شرایط زیسوت         بهینه
 محیطی منطقه نیز نقش مهمی دارد.  

میولویوارد تووموان         032 میلیون یورو و  505 وی افزود: اجرای این طرح،   
اندازی کورۀ فلش، ظرفیت تولویود موس            هزینه در بر داشته است و با راه       
هوزار تون در سوال             023 هزار تن به  503 آندی حاصل از کنسانتره از  

 یابد.   افزایش می
كارشناسان ذوب مس منطقه كرمان در پانزدهمين كنفيرانيس            • 

 المللي تکنولوژي ذوب فلش در فنلاند خوش درخشيدند بين
المللی تکنولوژی ذوب فلش در هلسینکی فنلانود          پانزدهمین کنفرانس بین  

برگزار شد، کارشناسان ذوب خاتون آباد با ارائه دو مقاله توحوت عونووان          
بررسی عوامل موثر بر دمای دیواره ستلر و ری اکشن شافت کوره فلواش            «

بررسی پارامترهای عملیاتی تاثویور گوذار در          «و   »ذوب مس خاتون آباد   
میزان غبار تولیدی کوره فلاش ذوب مس خاتون آباد و راهکارهای کاهش             

 حضور موفقیت آمیزی داشتند. »آن

 فرهنگ  و اجتماع
 المللی کرمان مطرح کرد: های بین مدیرعامل شرکت نمایشگاه

 شركت مس، الگوي نهادهاي صنعتي در مسئوليت اجتماعي •
هوای     هایی جدی در حوزه مسئولویوت   های اخیرگام شرکت مس در سال   

ها و شهرهوای      خصوص در استان    اجتماعی برداشته و اثرات این اقدامات به      
که بورخوی از      طوری نزدیک به کارخانجات شرکت، کاملاً به چشم آمده؛ به   

 نیازهای اساسی این مناطق را رفع کرده است.
  یکی از اقدامات بزرگ شرکت مس در حوزه مسئولیت اجتماعی، کوموک     

شرق ایران در شهر کورموان          برای ساخت و تجهیز نمایشگاه بزرگ جنوب      
هکتار در جاده باغین شهر کرموان بوه          013 بود که در وسعتی نزدیک به       

برداری رسید. با اتمام ساخت محل دائمی نمایشگاه، یکی از نیوازهوای        بهره
های گذشته وجود این محول،        جدی استان کرمان برآورده شد که در سال       

سبب شد که در معرفی دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی ایون اسوتوان                
 تحول جدی ایجاد شود.

 ياديار در ديار)هاشمي رفسنجاني( •
یاسر هاشمی فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی در مراسم گرامویوداشوت              

زادروز پدرشان ایت الله هاشمی رفسنجانی رمن بیان ابعاد شخصویوتوی             
سال عمر را صورف         73 ایشان اظهار داشت : مرحوم هاشمی رفسنجانی         

کرده است وی نگواه      خدمت به مردم ، اعتلای کشور ، رفاه و توسعه مردم            
 عالمانه ای به اتفاقات داشتند.  

وی تصریح کرد :در طول عمر زندگی وی، به نقاط عطفی میتووان اشواره              
کرد نقاطی که برای کشور تهدید بود ولی با درایت ایشان ان نوقواط بوه                   

 فرصت تبدیل شد و باعث رشد و تعالی کشور شد.

یاسر هاشمی بیان داشت :دوران زندگی ایشان قبل از انقلاب و بوعود از                   
انقلاب ، دوران سازندگی ، اصلاحات و دوران اعتدال از مهموتوریون دوران           
وی به شمار می آید ولی دوران تشییع و مرگ ایشان یکی از دوران هوای                
مهم زندگی و نقطه عطفی در زندگی وی به شمار می آید که ایشوان را                  

 دارد.   برای همیشه زنده نگه می
 دوازدهمين جشنواره تعاوني هاي برتر)گروه رستاک( • 

 همايش ترن  وحي •
نهمین مرحله آزمون ترنم وحی به میزبانی مس سرچشوموه در شوهور                 

 سرچشمه برگزار شد.
ویژه حافظان مهدهای قورآن کشوور بوه             »ترنم وحی «آزمون کشوری   

میزبانی شهرستان رفسنجان در شهر سرچشمه با همکاری موهود قورآن              
 شهرستان و مس منطقه کرمان برگزارشد.

حافظ کل قرآن که برای شرکت در مرحله کشووری             553 در این آزمون    
 03 نفر خواهوران و       503 پذیرفته شده اند، شرکت کرده که از این تعداد  

 نفر آقایان هستند.
 جشنواره شعر آزاد بردسير •

جشنواره شعر آزاد استان کرمان به میزبانی بردسیرو حمایت مس منطقوه            
  شاعر استان کرمان برگزار شد. 033 کرمان با حضور 

 533 در این جلسه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: حدود               
اثر به مرحله     03 و   اثر داوری شد.     03 شعر به جشنواره ارسال شده بود که        

 مسابقه رسید
این جشنواره در دو بخش شعر کلاسیک و نو با هدف کشف و موعورفوی             
استعدادهای ادبی استان، ایجاد بستر مناسب برای انتقال تجارب شواعوران        
پیشکسوت به نسل جوان، ایجاد حس رقابت و حمایت از فعالیوت هوموه               

 های ادبی استان برگزار شد. ها و سلیقه ها، گرایش جریان
 جشن روز ملي سينما •
 
بيست و نهمين نشست يك مؤلف يك كتاب)شهين خسيروي     • 

 نژاد(
در بیست و نهمین نشست یک مؤلف یوک کوتواب             »در حین عشق      «

 سرچشمه
سروده شهین خسروی نژاد، تووسوط         »در حین عشق     «مجموعه شعر    

مهرنوش قربانعلی، مهدی صمدانی در شهر سرچشمه مورد نقد و بررسوی            
 قرار گرفت .
قطوعوه     07 توسط انتشارت بوتیمار به چاپ رسیده و شامل            این مجموعه 

 شوود.    شونواخوتوه موی       ”  اُرا“ شعر است که در شعر امروز ایران بوا نوام          
شعرهای این مجموعه اگرچه بعضا در مطبوعات یا فضای مجازی منتوشور      

در “ اند اما برای اولین بار در یک مجموعه و در قالب کتاب و بوا نوام                شده
 چاپ و منتشر شده است.  “ حین عشق

 
***** 

 مهر
 توليد و توسعه

بازديد جمعي از مديران سازمان بورس اوراق بهادار كشيور از           • 
 مجتمع مس سرچشمه

مدیر مس منطقه کرمان در بازدید  مدیران سازمان بورس و اوراق بوهوادار               
گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای             

بورسی مورد توجه بازار سرمایه می باشد و سهامداران همیشه آن را رصود             
کرده و به دنبال کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید ایون شورکوت                  

 هستند.
محمد حسنی در بازدید جمعی از مدیران سازمان بوورس اوراق بوهوادار                
کشور از مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد: شرکت صنوایوع موس سوه                
معدن بزرگ دارد که بزرگترین آن معدن مس سرچشمه اسوت و ایون                 

 معدن جزو معادن مشهور دنیا است و در خاورمیانه تک است.
هاي اقتيايادي      افتتاح غرفه صنايع مس در نمايشگاه توانمندي      • 

 استان كرمان در مشهد
های اقتصادی استان کرمان با حضور نوهوادهوای       اولین نمایشگاه توامندی  

برتر صنعتی این استان در شهر مشهد افتتاح شد که شرکت ملی صنوایوع       
 کند. مس ایران نیز در این نمایشگاه شرکت می

الومولولوی      در شب افتتاحیه این نمایشگاه که در محل دائمی نمایشگاه بین 
ی شورکوت مولوی           شود، مقامات مختلف در غرفه      شهر مشهد برگزار می   

صنایع مس شرکت کردند و پیرامون اهمیت صنایع مس بر اقتصاد استوان       
 کرمان و کشور به بحث پرداختند.

برگزاري مراس  تجليل از برترين هاي المپياد ايمني  جينيوب               • 
 شرق كشور   

طی مراسمی با حضور معاون و وزیر کار ، معاون اقوتوصوادی اسوتوانودار               
کرمان، مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی استان و جمعی از مسوولیون ،                

 از برترین های المپیاد ایمنی جنوب شرق کشور تجلیل شد.
در این مراسم  معاون وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی با اشاره به نوقوش و                 
جایگاه مسئولین ایمنی در جلوگیری از بروز حواو در مناطق صنوعوتوی،              

هزار نفر مسوول  ایمنی با ادارات کوار در اسوتوانوهوا                   51 گفت: در حال     
 همکاری میکنند.

مشیریان افزود : برگزاری المپیاد ها و معرفی افراد برتر نقش بسوزایوی در            
 بهبود ورعیت ایمنی کارگاهها دارد و

بالابردن رریب ایمنی در محیط کار  از اهداف مهم برگزاری المپیاد بووده               
 است.  

 233 گفتنی است در مرحله اول المپیاد ایمنی جنوب شرق کشور  حدود             
نفر از استانهای کرمان ، سیستان بلوچستان و هرمزگان  شرکت کوردنود               

 نفر موفق به کسب رتبه بالا شدند.   53 که 
نفر برگزیده شودنود کوه          0 نفر شرکت کننده،        53 در مرحله دوم از بین      

آقای محمد کرمی کارشناس ارشد ایمنی مجتمع مس سرچشمه مووفوق            
 به کسب رتبه اول شد.
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  6931 اسفند ماه  61 چهارشنبه 

57 سال دوم/ شماره   
5 صفحه   

 آگهی مزایده عمومی

شوراي   69/55/51/ش  مورخ    1/3/651شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس ماوبه  شماره              

محترم اسالمي شهر، نسبت به  فروش يك قطعه زمين با كاربري آموزشي واقع در  خيابان شهيد                     

 2255/69جنب مسجد امام حسن مجتبي )ع( به مساحت               91كوچه شماره   -ماطفي خميني )ره(    

را از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد . لذا  كليه متقاضيان خريد مي توانند تا روز  يکشنبه                    

جهت اطالع از شرايط شركت در مزايده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداري                 69/52/23مورخ  

مراجعه نمايند.ضمناً   www.rafsanjan.irمركزي به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به سايت             

 شهرداري در رد يا قبول تمام يا هريك از پيشنهادات مختار است.

 روابط عمومی شهرداری رفسنجان

 نوبت دوم

 21/69/69 تاریخ              آگهی تحدید حدود اختصاصی   الف  -م 9082 شماره 

نظر به اینکه آقای حسن بمانی گلنابادی استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  

کرمان   2 اصلی واقع در بخش  6268 فرعی از6 فرعی از 7163 تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات مفروز خود پلاک

آئین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید   67 قانون و 67 را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده 

اصلی حسن بمانی گلنابادی فرزند محمد ششدانگ   6268 فرعی از 6 فرعی از 7163 حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود: پلاک 

 کرمان. 2 مترمربع واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان انتهای بلوار امام حسن)ع( بخش  90 مغازه  به مساحت 

در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصاحبین  23/6/91 صبح روز یکشنبه  66 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  78 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.

 21/69/61 تاریخ انتشار:چهارشنبه 

 محمدآرمان پور         

 از طرف رئیس ثبت اسناد و املاک رخسنجان   

 معاون ثبت خاطمه ابوالهادی زاده  

   21/69/69 تاریخ              آگهی تحدید حدود اختصاصی   الف-م 9066 شماره 

نظر به اینکه آقای اکبربازمانده شهاب الدینی استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فااقاد ساناد            

 2 اصلی واقع در باخاش      6268 فرعی از6 فرعی از 7991 رسمی تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات مفروز خود پلاک 

آئین نامه قانون فوق الذکار آگاهای       67 قانون و 67 کرمان را نموده که آگهی نوبتی آن منتشر اینک بر اساس تبصره ماده  

اصلی اکبر بازمانده شهاب الدینی فرزند محمد  6268 فرعی از 6 فرعی از 7991 تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود: پلاک            

 کرمان. 2 بخش  77 مترمربع واقع در ده شیخ رفسنجان خیابان شهید قره نی کوچه  939 سه دانگ از ششدانگ خانه به مساحت ششدانگ

در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا بدین وسیله به مالک ومجاورین وصااحابایان      23/6/60 صبح روز شنبه  0 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 یاا حاقاوق                              

روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریاافات   78 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.

 21/69/61 تاریخ انتشار:چهارشنبه 

 محمدآرمان پور  

 از طرف رئیس ثبت اسناد و املاک رخسنجان 

 معاون ثبت خاطمه ابوالهادی زاده

   21/66/97 تاریخ          آگهی فقدان سندمالکیت           الف-م 9081 شماره 

دفتر  700 صفحه92987 کرمان که ذیل ثبت  2 اصلی واقع در رفسنجان بخش 6062 فرعی 9986 رفسنجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ مغازه پلاک  666 آقای محمدرضا جعفری با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی  

آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم یک نوبت درروزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود ساناد    698 املاک بنام محمدرضا جعفری صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستورتبصره یک اصلاحی ماده                    607 

 پری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .ز سمالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس ا

 محمدآرمان پور /  رئیس ثبت اسناد و املاک رخسنجان 

 

شناخت اختالالت شخصیت 
 قبل و بعد از ازدواج

بسیاری از اختالالت شخصیت در تجربه هوای دوران          

کووودکووی.از قووبوویوول مووورد غووفوولووت واقووع                 

شدن.تعارض.سو استفاده و سو رفتار هیجانی یوا در           

الگوبرداری از رفتارهای مختول بوزرگسواالن ریشوه            

دارند.رابطه پژوهان.سبک دلبستگی را به شکل گیری          

و پیدایش اختالالت شخصیت ربط داده انود.وقوتوی             

مراقبان طفل.آدم هایی باشند که با او درگیر شوند.بوه     

او پاس  دهند و به نیازهایش توجه کننود و وقوتوی               

پیوسته درصدد رفع ناراحتی ها.ترس ها یا خشوم او             

باشند.طفل اعتماد بنیادی را یاد می گیرد.کوودک از            

اطرافیان خود انتظار دارد آدم های قابل اعتماد و قابل          

اتکایی باشند تا دنیا را جای قابل پیش بینی و امونوی             

ببیند.اما وقتی مراقبانش چنین پاس  هوایوی نوموی              

دهند.درگیر دلبستگی ناایمن می شوود.او بوعودا در              

بزرگسالی به شدت تدافعی می شود.گسلش هیجوانوی       

پیدا می کند .بی اعتماد می شود یا در برابر هرگونه به 

حساب نیامدن یا طرد شدن خیالی.به شدت عصبانوی          

می شود.بزرگسالی که اختالل شخصیت دارد نوموی            

تواند هیجاناتش را تونوظویوم و خوودش را آرام                   

 کند؛واعتمادش به دیگران سلب می شود.

 

 ويژگي هاي كليدي اختالالت شخايت
*شخص دچار اختالل شخصیت .دنیوا را خشوک و            

کلیشه ای تجربه می کند و هیجانات را بوه هومویون               

منوال اداره و همین گونه رفتار می کند.این حالت او.با  

نحوه ی تجربه کردن دنیا توسط اکثر آدم ها و رفوتوار           

 اکثر ادم ها فرق دارد.

این نحوه ی نامعمول تجربه کردن دنویوا و رفوتوار                

کردن .در طرز فکر. نحوه ی ابراز هیجان .روبط میوان              

 فردی و کنترل تکانه ی وی مشهود است.

*این الگوی شخصیتی.خشک و انوعوطواف نواپوذیور               

است؛یعنی در انواع ورعیت های شخصی و اجتماعوی         

دیده می شود.بزرگسالی که اخوتوالل شوخوصویوت               

دارد.برخالف اکثر ما نمی تواند سلوک یا رفتارش را با           

 ورعیت های مختلف منطبق کند.

*این الگوی مزمن و ماندگار.به بروز ناراحوتوی هوای              

جدی برای شخص )مثل. اروطوراب. افسوردگوی .                 

عصبانیت( .اختالل آشکار در روابط اجتماعی.موفقیت         

 شغلی یا سایر حوزه های زندگی منتهی می شود.

*این الگوی شخصیتی.با ثبات و ماندگار اسوت؛شوروع       

 آن حداقل به نوجوانی یا جوانی برمی گردد.

*اگرچه شخصیت مختل، در کهنسالی کم رنگ تور و     

 کم اثرتر می شود معموال تا پایان عمر ادمه می یابد.

*این الگوی شخصیت ناسازگارانه.خود کفا اسوت.بوه            

این معنا که سبک شخصیتی فرد موردنظر.استرس ها         

و اختالالت وناکارایی های خاص خود را بوه وجوود                

می آورد و او به این استرس ها پاس  های ناسازگارانه           

 ای می دهد.

*این الگوی ماندگار.محصول اختالل شخصیت اند.بوه          

شکل تناقض آمیزی از نظر خود شخص.بوهونوجوارنود       

یعنی حتی با آن ها راحت است و این تجوربوه هوا و         

 رفتارها را جز  الینفک هویت اش می داند.

*این الگوی رفتاری در برابر تغییر.به شودت موقواوم              

است و شخص موردنظر انگیزه ی چندانی برای تغییور        

 دادن خود ندارد.

 كارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 فاطمه اخالقی یزدی نژاد



 

 

 قسمت دوم 

 جملاتی صد من یه غاز
سلام و دوصد درود بر شنوندگان همیشگی و          
وفادار رادیو شایورد امروز با شما هستیم با قسمتهای              
متنوعی که متعاقبا خواهید شنید و ترانه ای و تحلیل              

 خبری.
 راديو شايورد راديوي جوانان

پانزدهم اسفند روز درختکاری رو در حالی پشت                
سرگذاشتیم که همچنان بنده معتقدم جای مردان             
سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود. اگر نشد بیایید            

 بزنید تو گوش همین جناب تهیه کننده محترم.
آدم فروششششش دست تو رو شده برام قصه هاتو بلد             

 شدم...
بله این پارازیت نبود هنرنمایی جناب تهیه کننده بود             
خلاصه اینکه با این ورع خشکسالی و گرمای        بی                   
سابقه زمستانی که در برخی ساعات از متوسط هوای             
تابستان هم بیشتر می شه و همچنان برخی خطبا و               
بزرگواران و حضرات صرانه بی حجابی رو باعث و بانی این           

کشته در 5333 ورعیت می دونن و روزانه به طور متوسط 
جاده ها و اختلاس های کلان و سقوط هواپیماهای فرسوده 
و ... همه از آزمایشهای الهی هستند و فقط باید عارفانه بر            
قضای الهی صبر کرد و شکوه ننمود که مبادا قهر خدا ما را 
سوسک کند!! ولی پیشنهاد مهمی که در آستانه نوروز دارم 
مانند سال قبل پس از تغییر دادن محل های جاسازتون در 
هنگام خانه تکانی برای جلوگیری از لو رفتن توسط مادر و 
همسران محترم اینه که درخت بکارید شاید هوا عوض            

بشه و به کله پوک برخی دوستان هوای سالم بخورد و از             
 پراکنده گویی دست بکشند.

حالا که صحبت از پراکنده گویی شد بذارید از سخنان             
جناب کمال خان خرازی برادر خوش صورت و بشاش!!!!         

بگم که  -اون بازیگر خوش هیکل هندی نه ها-صادق خان 
در سخنان مبسوطی به معایب اینترنت و فضای مجازی و          
شبکه های اجتماعی پرداخته اند که اغلب کارشناسان           
حوزه روان شناسی و جامعه شناسی و آی تی و دود از کله 
شان برخاستن گرفته. ایشان گفته اند شبکه ای اجتماعی         
باعث انزواوگوشه گیری و برخی ناهنجاریهای روانی می          
شود.یه لحظه باور کنید فکر کردم دارم گزارش های علمی

تخیلی صدا و سیمای میلی رو می شنیدم.اصن         -تحلیلی-
ورعی شد که فضای مجازی به اذن پروردگار به سخن             

 آمد و گفت:کمال پشمام!!!
دوستان همه جوره وسایل و امکانات تفریح و سرگرمی            
ملت رو ارزان و در دسترس تهیه کرده اند که حالا نگران             
این شده اند که فضای مجازی بیاد و بساط شادمانی و              
عیش و طرب جوانان ایران  رو منغص کنه سیاستگذاری           

 کلی ات رو انجام بده و فیلترت رو بکن باووو .... والا..
 راديو شايورد راديويي متفاوت

 در خدمت همکارمون هستیم با قسمت در آداب...
 در آداب...

 در آداب امانت نهادن
جناب قابوس خان می فرمایند:اگر کسی امانتی به تو بدهد 
بهیچ حال مپذیر و چون پذیرفتی نگاهدار که امانت               
پذیرفتن بلا پذیرفتن است از بهر آنکه عاقبت آن از سه              

چیز بیرون نباشد. اول اینکه امانت را سالم به وی باز دهی        
که طریق مردمی و آدمی گری و جوانمردی است               
)جوانمردی سیخی چند؟؟( و حکایتی می تعریفد از مردی 
که بامدادان)همون کله سحر خروس خون خودمون ( به          
حمام می رفته)به سلامتی جوووونش (و دم در حمام             
مقداری سکه داشته که بدست شخصی که همونجا نشسته 
بوده می ده نگو طرف دزد بوده)فکرشو بکن آدم پولاش رو 
از دست زنش برداره با خودش ببره حموم بذاره دو دستی       
تو مشت دزد ( و هنگام ظهر وقتی بیرون می آید       می       
بیند که طرف هنوز نشسته و منتظر اوست)خدای شانس         
بوده طرف (و جناب دزد می گوید که امانتداری شیوه             
مردان است و...)و از این جملات صدمن یه غاز پندآموز (و           
حالت دوم اینکه امانت در دست تو مستهلک شود)خراب          
بشه (اگر عوض بازخری و بدهی نیک بود و حالت سوم اگر 
وسوسه شوی و طمع در آن کنی و آن سیاه رویی دنیا و              
آخرت ) و شاید ویلایی در کانادا(نصیبت گردد و اگر به              
صاحبش سالم برگردانی و چندان رنج برده باشی صاحب          
امانت منتی نپذیرد و گوید چیز من بوده و به من                   
بازگردانده)به هیچی هم ما رو حساب نمی کنه ( و اگر              
مستهلک شود و تو تقصیری نکرده باشی هیچکس قبول          
نکند) که البته موسسه های مالی و اعتباری این مشکل رو 
حل کرده اند و دولت محترم همه رو از جیب ملت برداشته 

 برمیگرداند (
 به راديو شايورد گوش سپرده ايد

 دوتا خبر یه خطی هم بخونیم بریم سراغ ترانه مون
جناب جهانگیری فرمودند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی        

با رویکردی جدید از اول سال آینده شروع به فعالیت می            
کند؛یاد وعده های خودم به خودم    می افتم که می گم               
از این شنبه می رم باشگاه یا از این شنبه رژیم می گیرم              

 هرروز هم حجیم تر از دیروز دارم می شم
جعبه سیاه هواپیمای تهران یاسوج پیدا شد؛ و باغبان             
باغچه های پشتی فرودگاه نیشابور مجرم شناخته و              

 ساعت از کار تعلیق شد کف و سوت و هورااااا01 
و در نظرسنجی برنامه حالا خورشید بهنام بانی بعنوان            
چهره موسیقی سال شناخته شد؛ می گن جواد معروفی          
واستاد بنان سر از خاک برداشتند دو ن  سیگار دود کردند 
 و دوباره به سر رفتند تو گور یعنی اینقدر تباه شده ایم....

 راديو شايورد صداي مردم
 تو كيستي با صداي همايون شجريان
 تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم
 شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم
 تو کیستی که من از موج هر تبسم تو

 بسان قایق سرگشته روی گردابم
 من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه

 چه کرد با دل من آن نگاه شیرین آه
 تو دور دست امیدی و پای من خسته است 
 چراغ چشم تو سبز است و راه من بسته است

 تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه
 مدام پیش نگاهی مدام پیش نگاه
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  57سال دوم  شماره 

 هکتار جنگل در مناطق بیابانی رفسنجان 044 احداث 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رفسنجان گفوت:         
برای کنترل بادها نیز در این شهرستان که دو مرز باغین           
تا رفسنجان و رفسنجان تا یزد را داریم برای جلوگیری از 
فرسایش خاک و آب توسط بادها خاکریزهایی به شکول          

در  77 هزار هکتار از سال  133 هلالی به مساحت مجموعا 
سال آینده ایون      0 این مرزها در حال احداو است که تا         

طرح به اتمام می رسد و در این خاکریزهوا درخوتوانوی           
 کاشت می شوند. 

حیدری پور در نشست خبری به مناسبت هفته منوابوع            
طبیعی با اشاره به اینکه در زمینه بیابان زدایی اولین نهال 

 5010 درخت تاغ در استان کرمان در  رفسنجان در سال 
به منظور جلوگیری از فرسایش خاک کشت شده بویوان      
کرد: برای جلوگیری از فرسایش خاک در جواده هوای         

هوزار     57 داوران و نوق به صورت نوار جنگلی تاکنوون           
 هکتار جنگل کاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث اصلاح موراتوع نویوز در                 
هوکوتوار     005 هزار و     00 تا کنون     77 رفسنجان از سال    

زیرساخت ذخیره نزولات آسمانی در قالب اجرای طورح          
های اقتصاد مقاومتی با مشارکت مرتعداران ایجاد شده که 

 هکتار امسال انجام شده است. 033 از این میزان 
وی اظهار داشت: در بحث جنگلداری نیز امسال احوداو         

هکتار جنگل در مناطق بیابانی در دست اجرا است        133 
که یکی از این مناطق در منطقه دهکده آرامش از توابوع        

 سرچشمه است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیوزداری شوهورسوتوان              

رفسنجان حفظ، احیا و بهره برداری را سه عنصر مهم در        
منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: کشور ایران در کمربند           
خشکی جهان قرار دارد و متوسط بارندگی در کشورمان         

 یک سوم استاندارد جهانی است.
مسعود حیدری پور ادامه داد: استان کرمان نیز از مناطق    

 خشک در ایران است .
هزار هکتاری شهورسوتوان     203 وی با اشاره به مساحت    

هزار هوکوتوار       773 رفسنجان تصریح کرد: از این میزان  
هزار هکتار بویوش از        773 اراری ملی هستند و از این   

هزار   051 هزار هکتار در حریم شهرها قرار دارند و           533 
 هکتار تحت پوشش منابع طبیعی است.

هوزار     035 وی مساحت عرصه های بیابانی رفسنجان را  
هکتار عنوان و بیان کرد: مساحت جنگلها و مراتع نیز در            

هوزار و      150 هزار هکتار و      13 این شهرستان به ترتیب     
هکتار می باشد و  افزود: در جنگلها گویواهوان و                  053 

درختچه هایی مانند بادام کوهی و بنه و ... کشت شوده                
 است.

درصد مراتع در این شهرستان  23 حیدری پور بیان کرد:  
درصد متوسط هستند که در این  03 کویری و مخروبه و     

تن علوفه تولید و به مصرف  533 هزار و  50 مراتع سالانه   
هزار رأس دام می رسد و می توان گوفوت             033 بیش از   

تن گوشت قرمز تولید و روانوه          055 سالانه از این دامها     
 بازار می شود..

وی  با بیان اینکه در بحث حفاظت منابع طوبویوعوی و                
جلوگیری از تخریب جنگلها و تصرف اراری ملی  بورای           

نیرو با تجهیزات کامل  20 هزار هکتار عرصه ملی       53 هر  
نیاز است ادامه داد: باید به سمت مشارکت های مردموی         
رفت که در رفسنجان طی دو سال اخیر بوا تشوکویول              

نفر شامل دانش آموزان، مردم       25 شرکتهای مردم نهاد      
عادی و بسیجیان و ... به عنوان همیار طبیعت عضو ایون         

 شبکه هستند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین شرکت تعواونوی بوهوره              

نفر  053 برداران رویش سبز سال گذشته تشکیل شده و  
که طرحهای جنگلداری و مرتعداری دارند عضو این گروه 
هستند و در کنار این مجموعه نیز موجوموع خویوریون              

 مرتعداران در حال شکل گیری است.
هکتار از اراری تصرفی از  15 وی با اشاره به اینکه امسال 

چنگال متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد ارافوه          
کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در رفسنجان مردم  

هزار هکتار است که      13 اراری پسته ای که دارند حدود       
فاقد سند هستند و از این میزان طی سال گذشته تاکنون 

هزار هکتار دارای سند شده  5 با مراجعه به این اداره تنها  
 اند.

حیدری پور عنوان کرد: برای حفظ خاک و بواغوات و               
سال   53 کنترل روستاها امور بیابانزدایی در رفسنجان از        

پیش در حال انجام است به ططووری کوه در دشوت                
 52 رفسنجان در منطقه داوران از توابع رفسنجان حدود         

هزار هکتار با درختهای تاغ زرد، سیاه و ... نهالکاری شده            
سال  53 است و در کل می توان گفت در رفسنجان طی           

 هزار هکتار انجام شده است. 23 گذشته بیش از 
هکتار زمین از منابع      0133 وی خاطرنشان کرد: تاکنون      

طبیعی برای ساخت مسکن و ایجاد کارگاههای اشتغال و 
دامداری و طرح های هادی در روستاها به بنیاد مسکون           

 واگذار شده است.
وی در خصوص تاثیر آلایندگی مس سرچشمه بر منابوع          
طبیعی این منطقه گفت: ما موروع الایندگی مس را نوه            
تایید و نه رد می کنیم ما در حال بررسی این موورووع           
هستیم که محیط زیست با مستندات خود این موروع را 

 محرز می کند. 
البته در این نشست سوالاتی در خصوص تصرف اراروی           
حریم رودخانه ها در مناطق کوهستانی  و سواخوت و              
سازهای غیر قانونی در این مناطق سؤالاتی پرسیده شود          
که حیدری پور در این خصوص پاس  قانع کننده ای نداد 

 و آن را از حوزه مسئولیت خود خارج دانست.

 
 آنچه مودیان مالیاتی بایستی بدانند:

 

مالیات از دیر باز در اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و با توجوه     
به اهمیت موروع مالیات و نقش پررنگ آن در ده هوای اخویور                
دراقتصاد ایران،برآن شدیم در سلسله مباحث کاربردی که بورای           
عموم مردم مورد استفاده قرار می گیرد از قبیل تکالیف مالیواتوی             
،معافیت های مالیاتی،مشوق های مالیاتی و جرائم مالیاتی و سایر          
موارد کاربردی را با استناد به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقویوم            

و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به شکل  01/1/05 مور  
ساده در اختیار خوانندگان محترم که اکثراً از مودیان مالیاتی و یا            
به نوعی درگیر مقوله مالیات می باشند ارائه نمایم.در این بخش به 
موروع تکالیف مودیان مالیاتی در قانون مالیاتهوای مسوتوقویوم             

 ( می پردازیم: 01/1/05 )اصلاحیه مور  
قانون مالیاتهای مستقیم )اصلاحیه مور   533 الف( به استناد ماده 

( اشخاص حقیقی)صاحبان مشاغول موورووع مواده               01/1/05 
ق.م.م( مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود      00 

را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هور موحول                 
جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشوور       
تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره اموور   
 مالیاتی محل شغل  خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

قانون مالیاتهای مستقیم )اصلاحیه مور         553 ب( به استناد ماده      
( اشخاص حقوقی)شرکتها و موسسوات( موکولوفونود             01/1/05 

اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و 
مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه بوا     
فهرست هویت شرکا و سهامداران به اداره امور مالیاتی که محول             
فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالویوات              

 متعلق را پرداخت نمایند. 

 مهدی بخشی 
 دانشجوی دکترای حسابداری و کارشناس رسمی دادگستری

 

 

 

 

 دبیر موسسه:
 محمدجواد دیانی

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 روابط ضمومی:
 مرضیه محمدی

 

 مالی و پشتیبانی:
 سعید شفیعی پور

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 خرهنگ و هنر:
 امیر رضا پورحیدری

 

 تبلیغات و انتشارات:
 امیرحسین اخضلی نیا

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بازرس مجمع ضمومی:
 مینا حسینی پور

 در رخسنجان؛“ جوانان”تنها سازمان مردم نهاد موسسه شایوَرد آغاز دوباره خعالیت 

 جوانان رفسنجانی دارای پایگاهی غیر دولتی و مردم نهاد شدند
 منتظر اطلاضیه های بعدی ما باشید...

 اهداف: 
تالش در جهت شناخت تمدن ،  1

 خرهنگ و ادب اسالمی و ایرانی.
 

 نهادینه کردن خرهنگ گفتگو .1
 . و ایجاد گفتمان هایی نو 
 

ارایه راهکارهای مناسب جهت  .3
رشد و ارتقا سطح خرهنگ جامعه 

 بطور ضام و خاص.


