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انس طال         1.294.93

مثقال طال        8.809.000

گرم طالی 18  2.033.192

گرم طالی 24  2.711.785

انس نقره             16.76

انس پالتین         903.000

انس پاالدیوم      1.007.000

بهار آزادی        23.500.000

امامی          24.350.000

نیم           12.100.000

ربع           6.900.000

گرمی       3.950.000

دالر                 42.000

یورو                78.911

پوند               89.490    

درهم امارات          18.120

لیر ترکیه             14.760

یوان چین           10.450

ین ژاپن               6.090    

دالر کانادا            51.560

دالر استرالیا         50.890 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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تهران

22  تا  33

الیحهحفاظتازخاک،خاکمیخورد
معاون وزیرصنعت:

پروژه های میدکو 
بر اساس زمان بندی 

پیشرفت  مناسبی دارند
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در شـرایط کنونـی مسـاله اصلـی کشـور، رشـد 
قیمتهـا و تـورم یـک رقمـی نیسـت. مسـاله 
راه  بایـد  دولـت  اسـت.  تولیـد  اصلـی کشـور 
انـدازی تولیـد را دنبـال کند و البته بـرای اینکه 
نـرخ رشـد قیمـت هـا پاییـن باشــد نیـز باید 
تـالش کنـد. ولـی اگـر دائمـا اعـالم شـود کـه 
نـرخ تـورم بایـد یـک رقمی شـود و در کنـار آن 
هیـچ کار اصالحـی دیگری انجام نشـود، منطقا 
بـه لحـاظ اقتصـادی قابـل دفـاع نیسـت. در 
حالـی کـه می تـوان با سیاسـت های مناسـب 
هـم رشـد اقتصـادی داشـت و هـم تـورم تک 
رقمـی. البتـه لزومـا ایـن دو همدیگـر را تاییـد 
نمـی کننـد و عکس آن نیز ممکن اسـت برقرار 
شـود. از سـویی باید توجه داشـت که نرخ رشد 

اقتصـادی فقـط بـه دولـت مرتبط نیسـت. 

ادامه یادداشت در صفحه 2

کمک بانکداری 
بدون ربا به تولید

رکورد شکنی سکه و خودرو
سکه امامی به دو میلیون و 500 هزار تومان رسید، 

افسارگسیختگی بازار خودرو

یادداشت مهمان
حسن سبحانی

5

خانهشهرزاد
ملیماند

دیوان عدالت اداری حکم 
تثبیت ثبت ملی خانه دولو 

را صادر کرد

حکـم تثبیـت ثبت ملـی خانه دولو از سـوی 
اداری صـادر شـد. خانـه ای  دیـوان عدالـت 
تاریخـی کـه میزبـان »شـهرزاد« و »کیـف 
انگلیسـی« بود. خانه ی تاریخی »دولو« دوم 
بهمـن 82 در  فهرسـت آثـار ملـی بـه شـماره 
ثبـت 10866 بـه ثبـت رسـید. ایـن خانـه ی 
باقـی مانده از دوره ی پهلوی با لوکیشـن های 
انگلیسـی« و  مجموعـه تلویزیونـی »کیـف 
»مجموعـه شـهرزاد« شـناخته می شـود.بعد 
از چندیـن بـار هشـدار نسـبت بـه وضعیـت 
عمـارت تاریخـی دولـو و احتمـال خـروج....

روزانهم صبح اریان

تجدید آگهی تجدید مناقصه عمومی

اداره کل زندانهای استان کرمان

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندانهای استان کرمان

نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی )ره( 
جنب اداره کل تعاون

واگذاری ارائه خدمات بهداشتی درمانی موضوع مناقصه
در زندانهای استان کرمان

تضمین
نوع: ضمانتنامه بانکی

مبلغ: 2/825/000/000 
) دو میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال(

دریافت اسناد

محل : اداره کل زندانهای استان – اداره امور 
مالی و پشتیبانی

 www.kermanprisons.ir : سایت
اداره کل زندانهای کرمان

http//iets.mporg.ir – پایگاه ملی مناقصات و حضوری

مهلت تحویل اسناد : مورخ 97/3/22 لغایت 97/3/24

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان - دبیرخانه

مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت 14 مورخ 97/4/6

گشایش پیشنهادها
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان 

زمان برگزاری: ساعت 9 صبح  مورخ 97/4/7

خطتولیدآزمایشی 
سیمانسفیدکرمانافتتاحشد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

ســازمان خصوصی ســازی از مشــموالن ســهام 
عدالتــی کــه تاکنــون شــماره شــبای بانکــی خــود 
را اعــالم نکرده انــد خواســته تــا پایــان خــرداد 

مــاه جــاری اقــدام بــه ثبــت شــماره شــبای بانکــی 
خــود در ســامانه ســهام عدالــت کننــد چــرا کــه این 
ســامانه بــا شــروع تیــر مــاه بــه مــدت دو هفتــه 

ــه گــزارش ایســنا  از دســترس خــارج می شــود. ب
دریافــت شــماره شــبای حســاب بانکی مشــموالن 
تــا 31 خردادمــاه جــاری ادامــه خواهــد داشــت و 
از ایــن تاریــخ بــه مــدت دو هفتــه ســامانه ســهام 
ــماره  ــت ش ــه دریاف ــوط ب ــش مرب ــت در بخ عدال
ــرای بروزرســانی و همچنیــن  شــبای مشــموالن ب
بررســی در خصــوص نحــوه ادامــه دریافــت شــماره 
شــبا از مشــموالن ســهام عدالــت از دســترس 
خــارج خواهــد شــد و امــکان ثبــت شــماره شــبای 
بانکــی جدیــد در ایــن ســامانه فراهم نخواهــد بود.

سامانه سهام عدالت 
تا نیمه اول تیرماه فعال است

سازمان خصوصی سازی: مشموالن برای ثبت شماره شبا عجله کنند

کاسه خانه خالی زیر نیم کاسه اجاره خانه
رییس کمیسیون عمران مجلس: 

وزارت راه عالقه ای به اخذ مالیات از خانه های خالی ندارد

بیش از دو میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد

افزایــش چشــمگیر نــرخ اجــاره خانــه در 
ماه هــای اخیــر موجــب شــده نماینــدگان 
مجلــس خواســتار اجرای هرچه ســریعتر 
قانــون اخــذ مالیــات از خانه هــای خالــی 

ند. شو
ــر  ــال و تدبی ــدای س ــانات ارزی ابت نوس
ــار  ــرخ ارز در کن ــرل ن ــرای کنت ــت ب دول
ــکا از برجــام موجــب شــده  خــروج آمری
ــد  ــه در بهــار امســال رون ــرخ اجــاره خان ن
صعــوی بــه خــود گیــرد. بــه گفتــه محمــد 
عمــران  کمیســیون  عضــو  دامــادی، 
مجلــس در بهــار امســال ایــن نــرخ 
نســبت بــه بهــار ســال گذشــته افزایــش 
40 درصــدی داشــته و بــا ادامــه ایــن 

ــد، پیش بینــی می شــود تــورم اجــاره  رون
خانــه بــه 50 درصــد هــم برســد. در همین 
حــال گــزارش رســانه های مختلــف از بازار 
اجــاره خانــه حکایــت از افزایــش بعضا دو 
برابــری اجــاره نســبت بــه ســال گذشــته 
ــی  ــاد برخ ــه اعتق ــه ب ــی ک دارد. موضوع
ــن  ــرش گرفت ــس پادزه ــدگان مجل نماین
اســت.  خالــی  خانه هــای  از  مالیــات 
خانه هایــی کــه براســاس گــزارش مرکــز 
آمــار ایــران تعدادشــان بــه دو میلیــون و 
600 هــزار واحــد و براســاس گــزارش مرکز 
ــه  ــان ب ــس، تعدادش ــای مجل پژوهش ه

ــد. ــد می رس ــون واح ــه میلی س

انگشت اتهام به سوی وزارت راه
ــی گوچــی،  روز گذشــته محمدرضــا رضای
رییــس کمیســیون عمــران مجلــس 
ــامانه  ــدازی س ــل وزارت راه در راه ان از تعل
امــالک انتقــاد کــرد. ســامانه ای کــه قــرار 

بــود شــش مــاه پــس از تصویــب قانــون 
مالیات هــای مســتقیم، یعنــی تــا دی 94 
از ســوی ایــن وزارتخانــه راه انــدازی شــود 
امــا کمــاکان خبــری از آن نیســت. رییس 
کمیســیون عمــران مجلــس در ایــن 
ــه وزارت راه و  ــارس گفت ــه ف ــوص ب خص
شهرســازی اعــالم می کنــد کــه راه انــدازی 
دســتورکار  در  امــالک  ملــی  ســامانه 
و برنامــه اســت، امــا ظاهــراً همــت و 
ــدارد در  ــدازی آن ن ــرای راه ان ــه ای ب عالق
ــدازی ایــن ســامانه و  ــا راه ان ــی کــه ب حال
ــه  ــی، ب ــای خال ــات از خانه ه ــذ مالی اخ
ــه  ــاره خان ــکن و اج ــت مس ــات قیم ثب
کمــک می شــود.  حســین افضلــی، دیگر 
ــدی  ــم چن ــران ه ــیون عم ــو کمیس عض
پیــش گفتــه بــود کــه ســامانه امــالک و 
ــه  ــد کمــک بســیاری ب اســکان مــی توان
شــفاف ســازی حــوزه امــالک و مســکن 
نمایــد و در حــوزه شناســایی خانــه هــای 

ــات  ــار و اطالع ــوان آم ــی ت ــز م ــی نی خال
ــن ســامانه کســب  ــق ای ــی را از طری خوب
ــدت در  ــه ش ــه ب ــن مقول ــرا ای ــرد، زی ک
قیمــت مســکن و اجــاره بها اثرگذار اســت 
ــامانه  ــن س ــری از ای ــال خب ــن ح ــا ای ب
ــه  ــد ب ــووالن وزارت راه بای ــت و مس نیس

ــند.  ــران پاســخگو باش کمیســیون عم

سوال از آخوندی
ــر  ــن در توییت ــارس همچنی ــزاری ف خبرگ
خــود بــه نقــل از رضایــی گوچــی نوشــت 
کــه از اوایــل بهــار قیمــت مســکن و اجــاره 
به شــکل باورنکردنــی و غیرکارشناســی 
ــا و  ــت خانه ه ــه قیم ــرا ک ــه چ ــاال رفت ب
اجاره خانه هــا بــه صــورت ســلیقه ای و 
ــدون نظــارت تعییــن می شــود و  کامــالً ب
تعرفــه مشــخصی در ایــن بخــش وجــود 
نــدارد. او همچنیــن خبــر داده کــه قطعا در 
جلســه ای ویــژه از وزیــر راه بــرای افزایــش 
ــم. ــا ســوال می کنی ــودی اجاره خانه ه صع

وزارت راه چه می گوید؟
ــس از وزارت  ــدگان مجل ــی نماین در حال
راه در رابطــه بــا تعلــل در ایجــاد ســامانه 
امــالک و اخــذ مالیــات از خانه هــای 
خالــی انتقــاد می کننــد کــه دو روز پیــش 
ــر راه و  ــاون وزی ــان، مع ــد مظاهری حام
ــدازی  ــر در راه ان ــل تاخی ــازی دلی شهرس

ــتگاه های  ــل دس ــالک را تعل ــامانه ام س
اجرایــی در ارائــه اطالعــات عنــوان کــرد. 
او بــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفــت 
ــک  ــق ی ــت از طری ــیم دول ــه در تالش ک
آیین نامــه دســتگاه های زیرمجموعــه 
خــود را مکلــف کنــد اطالعــات الزم را 
ــن  ــد.  در ای ــار وزارت راه بگذارن در اختی
ــون وزارت  ــاس قان ــه براس ــان اگرچ می
راه مســوول ایجــاد ایــن ســامانه اســت 
امــا چنــدی پیــش وزیــر راه گفتــه بــود 
کــه مســوول ایــن ســامانه ســازمان امور 
مالیاتــی اســت و وزارت راه و شهرســازی 
بــه آن هــا کمــک خواهــد کــرد. ایــن گفته 
ــاون  ــش مع ــا واکن ــدی ب ــاس آخون عب
برنامه ریــزی ســازمان امــور مالیاتــی 
روبــرو شــد کــه گفــت: »ســازمان امــور 
مالیاتــی از طریــق وزارت امــور اقتصــادی 
ــا وزارت راه  ــه ب ــن مرتب ــی، چندی و دارای
و شهرســازی مکاتبــه رســمی کــرده کــه 
ــت.« در  ــرده اس ــت نک ــخی دریاف پاس
ــن  ــر ای ــان ب ــر کارشناس ــه اکث ــی ک حال
بــاور هســتند تنهــا راه نجــات بــازار 
ــات از خانه هــای  مســکن دریافــت مالی
ســامانه  انــدازی  راه  اســت،  خالــی 
امــالک بیــن و زارت راه و وزارت اقتصــاد 

پاســکاری می شــود.

ــل  ــه شــکل قاب ــی در کل کشــور ب تعــداد خانه هــای خال
توجهــی رو بــه ازدیــاد اســت. همچنانکه بررســی وضعیت 
ــا 1395 نشــان  ــی در ســال های 1385 ت خانه هــای خال
می دهــد کــه نــرخ واقعــی خانه هــای خالــی طــی ایــن 
10 ســال بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه. به گــزارش 
ایســنا نــرخ خانه هــای خالــی کشــور از رقــم 4.2 درصــد 
در ســال 1385 )حــدود 633 هــزار واحــد خالــی( به 8.3 
درصــد در ســال 1390 )حــدود 1.6 میلیــون واحــد خالی( 
و 11.3 درصــد در ســال 1395 )حــدود 2.6 میلیــون واحد 
ــه  ــق گفت ــی اســت کــه طب ــن در حال ــی( رســیده. ای خال
کارشناســان بــازار مســکن اکنــون بازار مســکن با مشــکل 
انباشــت تقاضــای مطلــق هــم رو بــه روســت. تقاضایــی 
ــی از  ــاید یک ــد و ش ــا نمی رس ــه قیمت ه ــوان آن ب ــه ت ک
ــان  ــت هم ــن وضعی ــاماندهی ای ــای س ــن راه ه مهم تری

دریافــت مالیــات از خانه هــای خالــی باشــد.

در  گذشــته  روز  ســکه 
 بــازار رکــورد شــکنی کــرد.
دیــروز برای ســومین روز 
متوالــی قیمــت ســکه رو 
ــکه  ــت س ــروز قیم ــر دی ــاد و ظه ــش نه ــه افزای ب
امامــی بــه دو میلیــون و 500 هــزار تومــان رســید. 
ــون و  ــت دو میلی ــه قیم ــز ب ــار آزادی نی ــکه به س
ــه قیمــت  ــم ســکه ب ــر نی ــان و ه ــزار توم 374 ه
یــک میلیــون و 233 هــزار تومــان فروختــه شــد. 
البتــه تــا عصــر دیــروز قیمــت ســکه کمــی تعدیــل 
ــکه  ــزارش س ــن گ ــم ای ــه تنظی ــا لحظ ــد و ت ش
امامــی بــه دو میلیــون و 449 هــزار تومان و ســکه 
ــان  ــزار توم ــون و 354 ه ــه دو میلی ــار آزادی ب به
رســید. بدیــن ترتیــب در کمتــر از دو هفتــه ســکه 

ــر شــده اســت.  ــان گران ت ــزار توم ــش از 400 ه بی
ــنبه  ــی در روز دوش ــای جهان ــدن بازاره ــاز ش ــا ب ب
ــدود  ــه ح ــش ب ــا کاه ــال ب ــس ط ــر اون ــت ه قیم
ــال  ــکوکات ط ــت مس ــی قیم ــید ول 1295 دالر رس
ــود. بعضــی  ــا جهــش قیمــت همــراه ب در ایــران ب
ــد  ــه عی ــدن ب ــک ش ــکه نزدی ــازار س ــاالن ب از فع
فطــر را علــت افزایــش تقاضــای ســکه  می داننــد؛ 
ــف از  ــن های مختل ــان جش ــاه رمض ــان م ــا پای ب
افزایــش می یابــد.  ایــران  در  عروســی  جملــه 
روزنامــه دنیــای اقتصــاد هــم بــه نقــل از بعضــی 
ماهــه  دو  مانــدن  مســکوت  بــازار،  فعــاالن 
ــورای اســالمی را  ــس ش بررســی FATF در مجل
یکــی از عواملــی برشــمرده کــه »شــیب افزایــش 
ــی  ــت.« بررس ــرده اس ــر ب ــکه را باالت ــت س قیم

الیحــه الحــاق دولــت ایــران بــه کنوانســیون 
ــی تروریســم  ــن مال ــا تامی ــه ب ــی مقابل بین الملل
ــران، بعــد از اعتــراض و مخالفــت  در مجلــس ای
 گروهــی از نماینــدگان دو مــاه بــه تعویــق افتــاد.

قیمــت خــودرو هــم در روزهــای گذشــته بــه 
طــرز چشــمگیری افزایــش داشــته. از جملــه 
اینکــه دیــروز بــازار شــاهد افزایــش هشــت 
ــه  ــود ک ــتپ وی ب ــاندرو اس ــی س ــون تومان میلی
به فــروش  تومــان  میلیــون   89 قیمــت  بــا 
ــودرو  ــن خ ــت ای ــی اس ــن در حال ــد، ای می رس
در کارخانــه 61 میلیــون تومــان قیمت گــذاری 
ــازار  ــم ب ــه مه ــن نکت ــر ای ــالوه ب شــده اســت. ع
دیــروز افزایــش 25 میلیــون تومانــی قیمــت 
ــژو 2008 اســت  اولیــن خــودروی پســابرجامی پ
 196 قیمــت  بــا  خــودرو  ایــن  به نحــوی کــه 
ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد معامل ــان م ــون توم  میلی

بــه  دیــروز  هــم  جدیــد   3 مــزدا  قیمــت 
رســید. تومــان  میلیــون   200  حــدود 

 70 قیمــت  بــا  گذشــته  روز  هــم   207 پــژو 
گرفــت. قــرار  معاملــه  مــورد  میلیون تومــان 

بازار

ــماره  ــه ش ــموالنی ک ــود مش ــته س ــال گذش از س
ــتی وارد  ــه درس ــامانه ب ــود را در س ــاب خ حس
ــی  ــازمان خصوص ــد س ــز ش ــد واری ــرده بودن ک
ســازی مشــموالن را بــه 20 گــروه دســته بنــدی 
و بــه ترتیــب ســود ســهام عدالــت را بــه حســاب 
آنهــا واریــز کــرد. البتــه تعــدادی هــم بودنــد کــه 
ــت  ــت ســود ســهام عدال ــد مبلغــی باب می گفتن

بــه حســاب آن هــا واریــز نشــده اســت.

ادامه یادداشت از صفحه 1
رشـد  نـرخ  حاصـل  اقتصـادی  رشـد  رخ 
بخـش  آن  در  کـه  اسـت  ملـی  اقتصـادی 
خصوصـی و بخـش هـای مختلـف هـم فعال 
هسـتند .از همیـن رو، توصیـه مـی شـود کـه 
قـرار  تولیـد  افزایـش  را  دولـت هـدف خـود 
دهـد و بقیـه متغیرهـا را بـه دنبـال این هدف 
بکشـاند. مسـاله دیگر درباب رشـد اقتصادی، 
اثـر بسـیار مخـرب نظـام بانکـی در تولیـد و 
اشـتغال اسـت. بنـده بارهـا نسـبت بـه پیامد 
نـرخ سـود بانکـی اعتـراض داشـته ام. زیـرا 
معتقـدم علـت اصلـی مشـکالت اقتصادی در 
داخـل کشـور، نـرخ سـود بانکی بانکی اسـت 
کـه تولیدکننـده را تنبیـه می کنـد و افراد را به 
سـمت کارهـای غیرمولـد و به اصطالح سـاده 
تـر سـوق مـی دهـد. در حـال حاضـر نظـام 
بانکـی مـا با یـک بهـم ریختگـی متدولوژیک 
از نظـر فهـم قانـون بانکـداری بـدون ربـا، رنج 
مـی بـرد کـه موجـب شـده ایـن قانـون اجـرا 

هـای  دسـتورالعمل  آن،  جـای  بـه  و  نشـود 
بانـک مرکـزی و شـورای پـول و اعتبـار، کـه 
در مـواردی مخالـف قانـون هـم هسـت، اجرا 
شـود. بـا توجـه بـه اینکـه قانـون الزم بـرای 
ایـن حـوزه وجـود دارد، اگـر دسـتگاه هـای 
قضاییـه،  قـوه  و  مجلـس  ماننـد  نظارتـی، 
اهتمـام کننـد که بانکها به سـمت اجـرای این 
قانـون برونـد، نـرخ هـای سـود در بازارهـای 
حقیقـی اقتصـاد اصـالح مـی شـود و عمـال 
پـول در اختیـار بخـش مولـد قـرار مـی گیـرد 
و نـه در اختیـار کسـانی کـه بـه سـفته بـازی 
از  بـر روی پـول مشـغول هسـتند. موضـوع 
عمـده تریـن محورهایـی اسـت کـه در صورت 
عمـل بـه آن، مـی توانـد کمـک قابـل اعتنایی 
بـه رونـق تولیـد داشـته باشـد. بدیهـی اسـت 
کـه ایـن مسـئله، تنهـا عامـل کمـک بـه تولید 
نیسـت، امـا اجـرای صحیـح قانـون عملیـات 
بانکـی بـدون ربامـی توانـد دردی از دردهـای 
تولیـد و تولیدکننـده را کـم کنـد./ خبرآنالیـن

کولبران بیمه نمی شوند
ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــران منتف ــه کولب بیم
خبــر را شــهریار حیــدری، مدیــرکل امــور 
مــرزی وزارت کشــور داده و گفتــه »کولبــری 
فعالیتــی موقــت اســت و یــک فعالیــت 
پایــدار محســوب نمی شــود و در حقیقــت 
یــک شــغل ناپایــدار اســت و امتیــازات 
درنظرگرفته شــده نیــز بــرای مردم مرزنشــین 
ــرای  ــه ب ــن بحــث بیم موقــت اســت، بنابرای
آن هــا منتفــی اســت.« آنطــور کــه ایلنــا 
ــای  ــا ظرفیت ه ــر ب ــه او اگ ــه گفت ــته ب نوش
ــد ســاماندهی  ایجادشــده در آیین نامــه جدی
غیررســمی  بازارچه هــای  در  کاال  مبادلــه 
موقــت مــرزی بحــث ایجــاد اشــتغال توســط 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت محقــق 
شــود، امــکان درنظرگرفتــن بیمــه نیــز بــرای 

مرزنشــینان محقــق می شــود.
ــه  ــرده بیم ــالم ک ــور اع ــی وزارت کش در حال
کولبــران منتفــی اســت کــه از ســال گذشــته 
بحث هایــی مبنــی بــر بیمــه ایــن افــراد 
ــود. رســول خضــری، عضــو  ــرح شــده ب مط
ــران در  ــت کولب ــاب وضعی ــه حقیقت ی کمیت
ــه  ــود ک ــه ب ــال 95 گفت ــفند س ــس اس مجل
اصلی تریــن خواســته کولبــران بیمــه تامیــن 
ــا  ــه ب ــود ک ــر داده ب ــی اســت. او خب اجتماع
موافقــت وزیــر کار، قــرار شــده کولبــران 
از نیمــه دوم فروردیــن 96 بیمــه تأمیــن 
ــداد و  ــه رخ ن ــی ک ــوند. اتفاق ــی ش اجتماع
حــاال خبــر رســیده کــه دولــت زیــر بــار بیمــه 

ــی رود. ــران نم کولب
براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران، اســتان 
درصــد   21.6 بــا   96 ســال  در  کرمانشــاه 
باالتریــن نــرخ بیــکاری را در کشــور داشــته. 
ــروی کار  ــن اســاس، بســیاری از نی ــر همی ب
ــری و  ــه کولب ــن اســتان ب ــرزی ای مناطــق م
در مرزهــای ایــران و عــراق مشــغول  هســتند.  
البتــه از اواخــر فروردین امســال و بــا تصمیم 
دولــت، مرزهــای ایــران و عراق بســته شــدند 
و کولبــران نتوانســتند بــه فعالیــت خــود 
ــرزی وزارت  ــور م ــرکل ام ــد. مدی ــه دهن ادام
کشــور در ایــن زمینــه هــم اعــالم کــرده 
ــه کاال در  ــاماندهی مبادل ــه »س ــه آیین نام ک
بازارچه هــای غیررســمی موقــت مــرزی« 
ــاس  ــه براس ــده ک ــالغ ش ــتانداران اب ــه اس ب
آن 15 بازارچــه در مناطــق مــرزی ایجــاد 
ــت.  ــده اس ــالم ش ــمی اع ــورت رس ــه ص و ب
ــه  ــا ب ــته کااله ــدری در گذش ــه حی ــه گفت ب
توســط  و  آورده  مرزهــای کشــور  پشــت 
کولبرهــا بــه داخــل کشــور منتقــل می شــدند 
ــه در  ــد ک ــام می ش ــارت انج ــدون نظ ــه ب ک
بــرای  ظرفیتــی  جدیــد  آیین نامه هــای 

ــت. ــده اس ــاد ش ــارت ایج نظ
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استعفای وزیر بهداشت صحت نداردپیام خبر
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت گفت که وزیر بهداشت قوی تر از گذشته به 
فعالیت مشغول است و رابطه اش با رییس جمهور هم در سطح عالی و در باالترین 
سطح طی پنج سال گذشته است. استعفای دکتر هاشمی صد در صد شایعه است و 
صحت ندارد.
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رکورد شکنی سکه و خودرو 
سکه امامی به دو میلیون و 500 هزار تومان رسید

افسارگسیختگی بازار خودرو
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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برابـر آرا صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 

اراضی و سـاختماهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی رفسـنجان تصرفات 

مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیان و 

امـالک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 

فاصله 15 روز آگهی میشـود و در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 

متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 

دو مـاه اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 

یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت بـه نام متقاضـی صادر خواهد شـد

1-مهسـا محمـدی شـهر آبـادی شـماره ملـی 3041061147 صـادره رفسـنجان فرزند 

حسـین در ششـدانگ خانه مسـاحت 288.9 متر مربع پالک 3353 فرعی از 1817 

اصلـی واقـع در اراضی قطب آباد رفسـننجان خیابان خیام کوچـه 13 از بخش 9 کرمان 

و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.

2-حسـین محمـدی شـهر آبادی شـماره شناسـنامه 11819 صـادره رفسـنجان فرزند 

غالمرضـا در ششـدانگ خانـه و مغـازه بـه مسـاحت 225.3 متر مربع پـالک 3354 

فرعـی از 1817 اصلـی واقـع در اراضی قطب آباد رفسـنجان خیابـان خیام نبش کوچه 

13 از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.

3-علی کمدار پور شـماره شناسـنامه 5725صادره تهران فرزند حسـین در ششـدانگ 

خانـه مسـاحت 287.55 متـر مربع پـالک 3238 فرعی مجزی شـده از 975 فرعی 

از 1818 اصلـی واقع در مالک رسـمی.

4-ناصر شـاهی حسـن ابادی شماره شناسـنامه 243 صادره رفسنجان فرزند حسین 

در ششـدانگ خانـه مسـاحت 365.05 متر مربـع پالک 4681 فرعی مجزی شـده از 

84 فرعـی از 1819 اصلـی واقـع در اراضـی علـی آبـاد اربابی رفسـنجان خیابان شـهید 

پـور محمـدی کوچـه 1 از بخش 9 کرمان و خریداری شـده با واسـطه از مالک رسـمی 

رضائی. صغری 

5-ملیحه احسـان شـماره شناسنامه 240 صادره رفسـنجان فرزند میرزا در ششدانگ 

خانـه مسـاحت 310.30 متـر مربـع پالک 4655 فرعـی مجزی شـده از 156 فرعی از 

1819 اصلـی واقـع در اراضـی علی آباد اربابی رفسـنجان خیابان امیـر کبیر کوچه 28 از 

بخـش 9 کرمـان کـه خـود متقاضی از مالکین رسـمی پـالک مذکور می باشـد.)دارای 

سـند مالکیت مشاعی(

6-صغـری طالبـی نـژاد رضـا آبـادی شـماره شناسـنامه 52 صـادره رفسـنجان فرزند 

اکبـر در ششـدانگ خاننـه مسـاحتا 431.7 متـر مربـع پـالک 5715 فرعـی مجـزی 

شـده از 140 فرعـی از 1820 اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن رفسـنجان خیابـان شـهید 

دسـتغیب کوچـه 20 از بخـش 9 کرمـان و خریداری شـده با واسـطه از مالک رسـمی 

محمـود معین.

7-محمـد رضـا  غالمحسـینی زاده شـماره شناسـنامه 1 صـادره رفسـنجان فرزنـد 

غالمحسـین در ششـدانگ خانه مسـاحت 312.2 متر مربع پالک 876 فرعی مجزی 

شـده از 196 فرعـی از 1867 اصلـی واقـع در اراضـی رحمـت آبـاد رفسـنجان خیابـان 

اندیشـه کوچـه 9 از بخـش 9 کرمـان و خریـداری شـده بـا واسـطه از مالـک رسـمی 

محمـد یعقوبی.

8-محمـد مهـدی مرتضائـی نـژاد پـور رفسـنجانی شـماره شناسـنامه 2736 صـادره 

رفسـنجان فرزنـد محمـد جواد در ششـدانگ خانه مسـاحت 175.2 متـر مربع پالک 

1550 فرعـی از 1868 اصلـی واقـع در اراضـی مومـن آبـاد رفسـنجان خیابان مصطفی 

خمینـی کوچـه 47 از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.

9-عبـاس رزانـی شـماره شناسـنامه 1 صادره رفسـنجان فرزند حسـین در ششـدانگ 

مغـازه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی  مسـاحت 114.50 متر مربـع پـالک 3648 فرعی 

مجـزی شـده از 1 فرعـی از 1910 اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان 

شـهید قـره نـی جنوبـی از بخـش 9 کرمـان و فاقد بنچـاق از مالک رسـمی .

10-معصومه رئیسـی مقدم شـماره شناسـنامه 93 صادره رفسـنجان فرزند حسین در 

ششـدانگ خانـه مسـاحت 142.10 متـر مربع پـالک 3674 فرعـی از 1 فرعـی از 1910 

اصلی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان خیابان شـهید اسـدا... میرزائی کوچه 10 از 

بخـش 9 کرمـان و فاقـد بننچـاق از مالک رسـمی.م- الف3820- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:سه شـنبه 97.3.22

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 97.4.6

محمد آرمان پور –رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

متن آگهی 
محکوم له:فیض هللا طاهری پور

محکوم علیه:امیر احمدی و کبری احمدی

پیـرو آگهـی هـای منتشـره در جراید بدینوسـیله به امیـر احمدی و کبـری احمدی  

کـه مجهـول المـکان مـی باشـد ابـالغ مـی شـود طبـق اجرائیـه صـادره از شـورای 

حـل اختـالف رفسـنجان  در پرونـده کالسـه 960748 بـه موجـب دادنامـه شـماره 

970035 مـورخ 97.1.15صـادره از شـعبه دوم  محکـوم علیـه  محکومند به حضور 

دردفتـر خانـه اسـناد رسـمی و انتقـال سـند  اتومبیـل شـماره 43.552م56 بنـام 

محکـوم لـه و مبلـغ 1.670.000 ریـال هزینـه دادرسـی در مرحلـه بـدوی در حـق 

محکـوم لـه مـی باشـد.پرداخت نیم عشـر حق اجـرا و نیـز هزینه هـای اجرائی بر 

عهـده محکـوم علیـه می باشـد.بدیهی اسـت با توجه بـه غیابی بـودن حکم،اجرای 

حکـم غیابـی منـوط بـه معرفـی ضامـن معتبر یـا اخذ تامیـن متناسـب از محکوم 

لـه، یـا ابـالغ واقعـی اجرائیـه به محکـوم علیه می باشـد لذا مفـاد اجرائیـه صادره 

یـک نوبـت در اجـرای مـاده 73 آ.د.م و مـاده 9 قانـون اجـرای احـکام مدنـی در 

یکـی از جرائـد کثیـر االنتشـار درج مـی گـردد تا ظـرف ده روز پس از انتشـار اگهی 

نسـبت بـه اجـرای مفـاد اجرائیـه اقـدام گـردد.در غیـر ایـن صـورت واحـد اجـرای 

احـکام طبـق مقـررات نسـبت بـه اجـرای مدلـول اجرائیه و وصـول هزینـه اجرائی 

اقـدام خواهـد نمود.

متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان
 محدثه فروتنی راویز
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ــج  اســتاندار هرمــزگان گفــت: بهتدری
ــدازی کامــل آبشــیرینکنهای  ــا راهان ب
در حــال احــداث، در ســالهای آینــده 
آب موجود در ســدهای شــرق اســتان 
بهخصــوص در شهرســتان مینــاب 
بــرای تقویــت بخــش کشــاورزی، 
باغــات و اراضــی زراعی مورداســتفاده 
ــی در  ــدون همت ــرد. فری ــرار میگی ق
ــع  ــت از مناب ــورای حفاظ نشســت ش
ــه  ــا اشــاره ب ــزگان ب آب اســتان هرم

برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه بــرای 
ــن آب شــرب اســتان در فصــل  تأمی
مــردم  از  عنــوان کــرد:  تابســتان، 
میخواهیــم تــا مســاله کمبــود آب 
ــی در  ــد و صرفهجوی ــدی بگیرن را ج
مصــرف آب را در اولویــت قــرار دهنــد. 
ــاز نخســت  ــرد: ف ــح ک ــی تصری همت
مترمکعبــی  هــزار   100 آبشــیرینکن 
ــاه  ــان تیرم ــا پای ــز ت ــاس نی بندرعب
ســال جــاری وارد مــدار میشــود کــه 

بخشــی از تأمیــن آب از ایــن طریــق 
صــورت میگیــرد.وی گفــت: بهتدریــج 
ــدازی کامــل آبشــیرینکنهای  ــا راهان ب
در حــال احــداث، در ســالهای آینــده 
شــرق  ســدهای  در  موجــود  آب 
در شهرســتان  بهخصــوص  اســتان 
بخــش  تقویــت  بــرای  مینــاب 
کشــاورزی، باغــات و اراضــی زراعــی 
ــرار میگیرد.اســتاندار  مورداســتفاده ق
ــرد: اصــالح  ــزگان خاطرنشــان ک هرم
الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی 
و مصــرف بهینــه آب در ایــن بخــش 
بایــد جــدی گرفتــه شــود تــا شــرایط 
ــاورزان  ــرای کش ــی ب ــان بخش اطمین

ــود ــم ش ــتان فراه اس

یــک روز، بنزینــی کــه خریــداری می کنیــد ممکــن 
اســت بــه جــای نفــت از کربــن دی اکســید اســتخراج 
شــده از هــوا بدســت آیــد. اســتخراج کربــن دی اکســید 
ــی،  ــوخت های طبیع ــه س ــل آن ب ــن و تبدی ــو زمی از ج
ایده ایســت کــه مهندســان آن را بــه عنــوان راهــی 
مقــرون بــه صرفــه بــرای کاهــش میــزان کربــن ناشــی 
ــد.  ــرح کرده ان ــوا مط ــت در ه ــل و صنع ــل و نق از حم
محققیــن مرکــز تحقیقاتــی دانشــگاه کانــادا طــرح خــود 

ــد. ــر کرده ان ــه joule منتش را در مجل
دی اکســید کربنــی کــه مســتقیما در هــوا تولیــد 
ــی  ــای خنث ــد هیدروکربن ه ــد در تولی می شــود، می توان
ــی ســالم و  ــوان منبع ــه عن ــواد ب ــن م ــد و ای کمــک کن
ــا  ــه م ــاد ب ــا ب ــید ی ــرژی خورش ــل ان ــن مث ــدون کرب ب
ــت، دانشــمند ارشــد مهندســی  ــد کی ــد. دیوی کمــک کن
کربــن، موســس یــک شــرکت تصفیــه CO2 و در 
ــاروارد  ــردی دانشــگاه ه ــک کارب ــادا، و اســتاد فیزی کان
ــه  ــی ک ــد اســت. تکنولوژی های ــن موضــوع معتق ــه ای ب
ــان  ــه هم ــا ب ــد، دقیق ــه می کنن ــوا تغذی مســتقیما از ه
ــای  ــد. فن ه ــد کار می کنن ــر می رس ــه نظ ــه ب ــکلی ک ش
غــول آســا هــوای اطرافشــان را بــه گونــه ای بــه داخــل 
ــن دی  ــه کرب ــد ک ــت می کنن ــود هدای ــده خ ــه کنن تغذی

اکســید آن بــه دام بیفتــد. در طــی فراینــد گــرم شــدن 
ــا ســایر رخدادهــای شــیمیایی، کربــن دی اکســید  و ی
ــتفاده  ــرای اس ــده و ب ــتخراج ش ــددا اس ــده مج آزاد ش

ــود. ــاده می ش ــدد آم مج
ــد اســت.  ــو و جدی ــده ای کامــال ن ــه هــوا، ای ــده تغذی ای
ــه آن  ــه صرف ــرون ب ــز و مق ــت آمی ــرای موفقی ــا اج ام
ــد بررســی های بیشــتر اســت.  ــه نیازمن مساله ایســت ک
کیــت و همکارانــش ادعــا می کننــد کــه فراینــد جــذب 
ــه ای  ــا هزین و اســتخراج کربــن دی اکســید هــوا تقریب
ــن  ــن گاز کرب ــر ت ــه ازای ه ــا 232 دالر ب ــادل 94 ت مع
ــوری  ــبات تئ ــه در محاس ــی ک ــید دارد. میزان دی اکس
اولیــه تــا 1000دالر بــه ازای هــر تــن محاســبه شــده بــود. 
هزینه هــای ایــن ایــده بــه حــدی کــم اســت کــه بتــوان 
بــه راحتــی حــدود 20درصــد از کربــن دی اکســید تولیــد 
شــده ناشــی از رانندگــی، پــرواز، حمــل و نقــل و ســایر 

ــش داد. ــانی را کاه ــای انس فعالیت ه
ــه  ــده ب ــد ش ــی تولی ــرژی الکتریک ــد: ان ــت می گوی کی
وســیله بــاد یــا خورشــید متنــاوب اســت. مــا می توانیــم 
ــرژی زیــاد و پاکــی را کــه از تاسیســات غــول پیکــر  ان
ــه  ــا هزین ــم، ب ــت می آ وری ــادی بدس ــا ب ــیدی ی خورش
ــن دی  ــت کرب ــیله بازیاف ــه وس ــاد ب ــزان زی ــم و می ک
ــه راحتــی  اکســید تولیــد کنیــم. تولیــد ســوختی کــه ب
قابــل نگهــداری و جابه جایــی باشــد، چالشــی اســت کــه 
ــش  ــر پی ــای تجدیدپذی ــا انرژی ه ــه ب ــه در رابط همیش

روی صنعــت قــرار دارد. ســوخت حاصــل مثــل بنزیــن، 
ــا زیرســاخت های تولیــد و  گازوییــل و ســوخت جــت ب
ــن بســیار  ــد. چرخــه کرب ــل ســازگاری دارن ــل و نق حم
کوتــاه اســت و ایــن موضــوع، یــک نکتــه مثبــت بــرای 
بازیافــت راحت تــر و ســریع تر آن و اســتخراج ســوخت 

ــود.  ــوب می ش ــن گاز محس از ای
بعــد از گذشــت صــد ســال از عمــر مهندســی و تحلیــل 
هزینــه، می توانیــم بــا اطمینــان بگوییــم درحالیکــه 
جــذب هــوا یــک راه حــل فــوق ارزان قیمــت نیســت، 
امــا ایــن فنــاوری بــرای آینــده حیــات زمیــن می توانــد 
ــید روز  ــن دی اکس ــزان کرب ــت. می ــد اس ــیار مفی بس
ــا بحرانــی  ــه روز درحــال افزایــش اســت و زمیــن را ب ب

ــرو خواهــد کــرد. ــران نشــدنی روب جب

تقویت بخش کشاورزی میناب 

با راه اندازی آب شیرینکنها

جنگآبدرخاورمیانه

پیشبینیشدهاست

مدیرعامــل مرکــز صلــح و محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر اینکــه جنــگ آب در 
خاورمیانــه یــک موضــوع پیــش بینــی شــده اســت، گفــت: زمانــی سیاســت 
ــد در رونــد صلــح نقــش آفرینــی کنــد کــه محیــط  و محیــط زیســت میتوان
زیســت را درک و بتوانیــم ایــن مفهــوم را در سیاســت بهدرســتی وارد کنیــم. 
هومــان لیاقتــی در نشســت تخصصــی »محیــط زیســت؛ سیاســت و صلــح« 
کــه از ســوی انجمــن جامعــه شناســی ایــران برگــزار شــد، اظهــار کــرد: همــه 
ادیــان اعــم از اســالم، زرتشــتی، آئیــن بودایــی و ... محیــط زیســت را پــاس 
ــز توجــه و  ــی نی ــی ســرخ پوســتان آمریکای ــی در ســبک زندگ داشــتند حت
ــح و  ــی صل ــز مل ــل مرک ــود دارد. مدیرعام ــت وج ــط زیس ــه محی ــت ب اهمی
محیــط زیســت ادامــه داد: اولیــن مســائلی کــه باعــث ایجــاد مناقشــات در 
داخــل جامعــه آمریــکا شــد، محیــط زیســت بــود بنابرایــن امــروز نمیتوانیم از 
سیاســت صحبــت کنیــم امــا محیــط زیســت را کنــار بگذاریــم. در حــال حاضر 
حتــی رشــتهای بــه اســم سیاســتگذاری محیــط زیســت در دنیــا وجــود دارد 
و بســیاری از دانشــگاههای دنیــا ایــن رشــته را تدریــس میکننــد کــه مــواد 
درســی آن مباحــث مختلــف از علــوم اجتماعــی گرفتــه تــا علــوم اقتصــادی 
را در بــر میگیــرد. بــه گفتــه لیاقتــی در بحــث سیاســت بینالملــل و مذاکــرات 
ــیاری از  ــت. بس ــا اس ــوع صحبته ــن موض ــت مهمتری ــط زیس ــوزه محی ح
مشــکالتمان بــا همســایگانمان بــر ســر مســئله محیــط زیســت اســت. امــروز 
اگــر آذربایجــان، ارمنســتان یــا ترکمنســتان کارخانهــای احــداث کننــد و بــرای 
آن منابــع آبــی مــا را ببرنــد قطعــا باعــث مناقشــات محیــط زیســتی خواهــد 
شــد. وی افــزود: مــا در آینــده در خلیــج فــارس قطعــا بــه دلیــل ایجــاد جزایر 
ــا کشــورهای  ــط زیســتی ب ــرب مناقشــات محی مصنوعــی توســط شــیوخ ع
همســایه خواهیــم داشــت یــا بــر ســر اختالفــی کــه بــر ســر منابــع اعــم از 
منابــع نفتــی، منابــع آبــی، ســیل و ... داریــم ایجــاد مناقشــات طبیعی اســت. 

در حــال حاضــر شــاهدیم کــه ایــن مناقشــات بــا کشــور عــراق وجــود دارد.

بنزین هوایی در راه است
محققان می گویند در آینده می توان از کربن دی اکسید، سوخت تولید کرد

بـه  شـده  تولیـد  الکتریکـی  انـرژی 
وسـیله بـاد یـا خورشـید متناوب اسـت. 
مـا می توانیـم انـرژی زیـاد و پاکـی را کـه از 
بـادی  یـا  خورشـیدی  پیکـر  غـول  تاسیسـات 
بدسـت می آ وریـم، بـا هزینه کـم و میـزان زیاد 
بـه وسـیله بازیافـت کربـن دی اکسـید تولیـد 
کنیـم. سـوخت حاصـل مثـل بنزیـن، گازوییل 
و  تولیـد  زیرسـاخت های  بـا  و سـوخت جـت 
حمـل و نقـل سـازگاری دارنـد. چرخـه کربـن 
بسـیار کوتـاه اسـت و ایـن موضـوع، یـک نکته 
مثبـت بـرای بازیافـت راحت تـر و سـریع تر آن و 
اسـتخراج سـوخت از این گاز محسوب می شود. 

ــع  ــا، مرات ــازمان جنگله ــع س ــور مرات ــر ام ــر کل دفت مدی
ــی  ــان داروی ــه گیاه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزداری ب و آبخی
راســتای  در  میتوانیــم  اســت کــه  مــواردی  از  یکــی 
ــم  ــب آن را توســعه دهی ــم آب طل کشــت محصــوالت ک
بــا محصــوالت  تــوان رقابــت  اقتصــادی آن  ارزش  و 
زراعــی را دارد، گفــت: در حــال حاضــر ســاالنه 83 هــزار 
ــان در  ــارد توم ــه ارزش 124 میلی ــی ب ــاه داروی ــن گی ت
کشــور مصــرف میشــود.ابوالفضل یــاوری، بــا اشــاره 
ــه گیاهــی گفتــه میشــود کــه  ــه اینکــه گیــاه دارویــی ب ب
بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم از اجــزای آن در 

ــی  ــت و خوراک ــا بهداش ــان ی ــه درم ــوط ب ــائل مرب مس
 30 تاکنــون حــدود  اظهــار کــرد:  اســتفاده میشــود، 
هــزار گونــه گیاهــی در جهــان شــناخته شــده اســت کــه 
ــت  ــه اس ــدود 8000 گون ــداد ح ــن تع ــران از ای ــهم ای س
ــوع گیاهــی  ــا تن ــه تنهایــی از کل اروپ البتــه کشــور مــا ب
بیشــتری دارد. وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
ــایی  ــور شناس ــی در کش ــاه داروی ــه گی ــدود 2500 گون ح
شــده اســت، تصریــح کــرد: گیاهــان دارویــی یــک ســوم 
داروهــای مــورد اســتفاده در جوامــع انســانی را بــه خــود 

ــد. ــاص دادهان اختص

ــتان  ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامهری ــس ش ــتاندار و ریی اس
ــد  ــه برخــی مشــکالت شــهروندان در چن ــا اشــاره ب ســمنان ب
روز اخیــر گفــت: در چنــد روز گذشــته وضعیــت غیرمتعارفــی 
ــود آب در برخــی شــهرهای اســتان بوجــود  در خصــوص کمب
ــدار  ــا وارد م ــان و ب ــارک رمض ــاه مب ــان م ــا پای ــه ت ــد ک آم
شــدن چنــد چــاه آب دیگــر ایــن مشــکل رفــع خواهــد شــد. 
ــزی  ــورای برنامهری ــه ش ــی در جلس ــهابالدین چاووش سیدش
و توســعه و ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان 
ــدی  ــور ج ــتان و کش ــی در اس ــل کمآب ــه معض ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــای آب ــردن نیازه ــع ک ــه مرتف ــرد: در زمین ــار ک ــت اظه اس

بیــش از هــر چیــز نیازمنــد فرهنــگ ســازی جــدی در حــوزه 
مصــرف هســتیم و ایــن موضــوع بایــد بــه یــک بــاور همگانــی 
ــه   ــه اینک ــان ب ــا اذع ــود. وی ب ــل ش در اســتان و کشــور تبدی
تامیــن آب اســتان از اولویتهــای اصلــی و اســتراتژیک در 
اســتان ســمنان اســت ادامــه داد: واقعیــت ایــن اســت کــه در 
اســتان بــا کمبــود آب مواجــه ایــم و اگــر مدیریــت مصــرف بــه 
درســتی انجــام نشــود، بــا مشــکل بیشــتری در آینــده مواجــه 
خواهیــم شــد. بــا توجــه بــه نیازهــا و ظرفیتهــای موجــود بایــد 
ــی  ــای عمل ــاز اســتان قدمه ــورد نی ــن آب م ــه تامی نســبت ب

برداشــته شــود.

کمبود آب شرب در برخي شهرهاي استان سمنانتوان رقابت گیاهان دارویی با محصوالت آب بر

پیام زیست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: عقاب طالیی که از ناحیه بال 
راست مصدوم شده بود پس از سه ماه مداوا در منطقه شکار ممنوع کوه سیاه 

دشتستان رها سازی شد.

ترجمه : یاس حسنیه
اختصاصی / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

حســین آخانــی فعــال محیــط زیســت معتقــد 
اســت بایــد رکاب زنیــم چراکه دوچرخه ســواری 
یکــی از مفرحتریــن و ســالمترین ورزشــها بــود 
کــه لذتــش و ارزشــهای ســالمتی آن بــا هیــچ 

ورزش دیگــری جایگزیــن نمیشــود. بخصــوص 
ــان  در زمانــی کــه بســیاری از کــودکان و نوجوان
مجــازی  ناامــن  فضــای  در  زیــادی  زمــان 
ســالمترین  ســواری  دوچرخــه  میگذارننــد، 

جایگزیــن و مبــارزه بــا ایــن تهدیــد خطرنــاک 
اســت. از ســوخت فســیلی اســتفاده نمــی کنــد 
و بــه همیــن دلیــل پاکتریــن وســیله نقلیــه در 
جهــان محســوب مــی شــود. در مقایســه بــا هر 
وســیله نقلیــه دیگــری، بــا رعایــت نــکات ایمنی 
ســاده ماننــد کاله ایمنــی، امنیــت بیشــتری دارد 
و حتــی در صــورت حادثــه بــه هیــچ وجــه 
تهدیــد ســالمتی آن بــا تصادفــات وســایل نقلیه 

موتــوری قابــل مقایســه نیســت. 

لذت و سالمتي دوچرخه در صدر 

جدول ورزشها

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: سمپاشی عمومی 
شبانه تعدادی از گونههای گیاهی سطح شهر از تاریخ 19 خرداد لغایت 31 خرداد برای 
درختان نارون، چنار، زبان گنجشک، بید، اقاقیا و انواع گونه های سرو جهت مقابله با 
آفت کنه انجام خواهد شد.

حفاظت از خاک در مجلس زمین گیر شد 
الیحه حفاظت از خاک در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس است

الیحه حفاظت از خاک در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس است

الیحــه  بررســی  بــرای  انتظارهــا 
حفاظــت از خــاک در صحــن علنــی 
ــا  ــیده اســت ام ــر رس ــه س ــس ب مجل
کمــاکان خبــری از بررســی آن نیســت.
بســیاری تصــور می کننــد خــاک همــه 
جــا وجــود دارد در حالیکه در کشــورمان 
بــا کمبــود الیــه ســطحی قابــل کشــت 
و خــاک حاصلخیــز روبــه رو هســتیم و 
ــت  ــال ها اس ــاک س ــع خ ــه جام الیح
کــه در انتظــار تصویــب در مجلــس 
مشــاور  بلورچــی  می بــرد.  به ســر 
ــاره  ــن ب ــن شناســی درای ســازمان زمی
مــی  طــول  ســال   100« می گویــد: 
کشــد تــا 1 متــر خــاک حاصــل خیــز 
ــی  ــه بلورچ ــه گفت ــود.« ب ــکیل ش تش
فرســایش  آمــار  باالتریــن  از  یکــی 
ــر  ــت. ب ــران اس ــه ای ــوط ب ــاک مرب خ

همیــن اســاس اســت کــه از ده ســال 
پیــش الیحــه حفاظــت از خــاک کلیــد 
خــورد و ایــن الیحــه تاکنــون ســه بــار 
مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  در 
ــده  ــرح ش ــت مط ــز در دول ــار نی و دوب
ــی در  ــت بررس ــوز فرص ــا هن ــت ام اس
صحــن علنــی مجلــس را پیــدا نکــرده 

اســت.

خشکسالی، عامل  تشدید 
فرسایش خاک

ــل  ــه دلی ــر ب ــای اخی ــال ه ــی س »ط
کمبــود آب و خشکســالی ها پدیــده 
در  کشــور  در  خــاک  فرســایش 
ــر  ــگ خط ــوده و زن ــش ب ــال افزای ح
ــده  ــدا درآم ــه ص ــاک ب ــایش خ فرس
اکبــری  علــی  را  این هــا  اســت.« 
رییــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
ایــن  می کنــد:  اضافــه  و  می گویــد 
مســاله عــالوه بــر مشــکالت مختلفــی 

کــه ایجــاد می کنــد ســبب تشــدید 
ــود  ــور می ش ــا در کش ــران ریزگرده بح
و اگــر در جهــت کنتــرل و مدیریــت 
فرســایش خــاک اقدامــات عملــی 
مناســبی صــورت نگیــرد آســیب هــای 
ــور  ــای کش ــاخت ه ــه زیرس ــدی ب ج

ــود.  ــی ش ــدها وارد م ــد س مانن

شلوغی مجلس فرصت 
را به الیحه خاک نداده است

ــه  ــی الیح ــت بررس ــیدن نوب ــرا نرس ف
حفاظــت از خــاک در مجلــس ایــن 
ــن  ــه وجــود مــی آورد کــه ای تصــور را ب
فوریــت  نماینــدگان  نظــر  از  الیحــه 
ــدارد و  چندانــی بــرای مطــرح شــدن ن
بــه اهمیــت ایــن موضــوع آگاه نیســتند 
ــام  ــا پی ــو ب ــزادی در گفت و گ ــا نیک ام
مــا، بــا رد ایــن مطلــب می گویــد ایــن 
ناشــی از بــی اهمیتــی و بــی توجهــی 
ایــن مســاله بــرای نماینــدگان نیســت 

چــرا کــه همــه مــی دانیــم خــاک 
کشــاورزی یکــی از عوامــل مهــم تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی اســت و طبیعتــا 
اگــر تالشــی بــرای حفــظ ایــن خــاک 
حاصلخیــز صــورت نگیــرد در بحــث 
بهــره وری بــا مشــکل روبــرو خواهیــم 
شــد. بلکــه دلیــل ایــن تعویق، شــلوغی 
ــا  ــح و طرحه ــی لوای ــس در بررس مجل
اســت کــه تاکنــون فرصــت را بــه الیحــه 

ــداده اســت. حفاظــت خــاک ن

مصادیق تخریب خاک
ــازرگان رییــس مؤسســه  ــه ب ــه گفت  ب
کشــور،  آب  و  خــاک  تحقیقــات 
جابجاکــردن الیــه ســطحی خــاک، 
اضافــه کــردن ســنگ ریــزه، شــور 
کــردن خــاک از طریــق آبیــاری بــا آب 
بی کیفیــت کــه بــه نوعــی بــا مباحــث 
و  اســت  مرتبــط  خــاک  مدیریــت 
ــه باعــث شــور  ــدام دیگــری ک هــر اق
خــاک  شــدن  کلوخــه  یــا  شــدن 
ــمار  ــب به ش ــق تخری ــود از مصادی بش
خواهــد رفــت. بــه گفتــه نیکــزادی در 
الیحــه حفاظــت از خــاک ایــن مــوارد 
ــاک  ــاق خ ــوع قاچ ــن موض و همچنی
ــرای حفاظــت از آن  مطــرح شــده و ب

ــی اندیشــیده شــده اســت. راه کارهای

جهاد کشاورزی 
با قاچاق خاک مبارزه کند 

کمیســیون  رییــس  گفتــه  بــه 
برخــی  هنــوز  مجلــس  کشــاورزی 
علیرغــم ممنوعیــت جــدی قاچــاق 
ــی  ــاک زراع ــد خ ــل دارن ــاک، تمای خ
تولیــد یــک ســانتی متــر آن  کــه 
میلیون هــا ســال طــول مــی کشــد 
را از کشــور خــارج کننــد. همچنیــن 
نیکــزادی عضــو کمیســیون کشــاورزی 
می گویــد در گذشــته از اســتان های 
ــید  ــار می رس ــن اخب ــور ای ــی کش جنوب
کــه خــاک ارزشــمند و کشــاورزی را بــه 
ــه  ــد ب کشــورهای عربــی صــادر می کنن
همیــن دلیــل ســعی کردیــم در الیحــه 
حفاظــت از خــاک مــوارد قانونــی را 
پیــش بینــی کنیــم کــه از قاچــاق ایــن 
ــون  ــا اکن ــود ام ــری ش ــاک جلوگی خ
موضــوع  ایــن  از  نــدارم کــه  خبــر 
پیشــگیری شــده یــا خیــر امــا قطعــا 
وظیفــه متولیــان ایــن امــر یعنــی 
مســووالن جهــاد کشــاورزی اســت کــه 
بــا ایــن موضــوع برخــورد جــدی کننــد.

خبر
ته

نک

ــود  ــا وج ــه ج ــاک هم ــد خ ــور می کنن ــیاری تص بس
الیــه  بــا کمبــود  کشــورمان  در  حالیکــه  در  دارد 
ــه رو  ــز روب ــاک حاصلخی ــت و خ ــل کش ــطحی قاب س
هســتیم و الیحــه جامــع خــاک ســال ها اســت 
ــرد.  ــر می ب ــس به س ــب در مجل ــار تصوی ــه در انتظ ک
ــن  ــی درای ــن شناس ــازمان زمی ــاور س ــی مش بلورچ
ــا 1  ــد ت ــی کش ــول م ــال ط ــد: »100 س ــاره می گوی ب
متــر خــاک حاصــل خیــز تشــکیل شــود.« بــه گفتــه 
ــاک  ــایش خ ــار فرس ــن آم ــی از باالتری ــی یک بلورچ
ــر همیــن اســاس اســت  ــه ایــران اســت. ب مربــوط ب
کــه از ده ســال پیــش الیحــه حفاظــت از خــاک کلیــد 
خــورد و ایــن الیحــه تاکنــون ســه بــار در کمیســیون 
ــرح  ــت مط ــز در دول ــار نی ــس و دوب ــاورزی مجل کش
ــن  ــی در صح ــت بررس ــوز فرص ــا هن ــت ام ــده اس ش

ــت. ــرده اس ــدا نک ــس را پی ــی مجل علن

ــت  ــد اس ــت معتق ــط زیس ــال محی ــی فع آخان
ــان را  ــیر و خیاب ــی از مس ــم کم ــه حج دوچرخ
اشــغال مــی کنــد و بــرای پــارک کــردن آن نیــاز 
بــه ایجــاد زیرســاخت خاصــی نیســت. حتــی در 
گوشــه اتــاق کار هــم میتــوان آن را پــارک کــرد. 
ــیر  ــر در مس ــادگی اگ ــل س ــه دلی ــن ب همچنی
ــای  ــچ هزینه ــدون هی ــد ب ــر ش ــراب و پنچ خ

ــرد. ــا ک ــوان آن را جابج میت

20 درصد مجوزهایی 
که ساالنه برای شکار 

صادر میشود، متعلق به 
جوامع محلی است

علــی تیمــوری در خصــوص قیمــت پروانه هــای 
صــادر شــده بــرای شــکار گفــت: قیمتهــای 
شــکار بــرای شــکارچیان داخلــی و خارجــی 
ــم  ــن میدان ــه م ــی ک ــت و تاجای ــاوت اس متف
ــط زیســت  ــی محی ــدوق مل ــه صن ــی را ک قیمت
بــرای شــکارچیان خارجــی در نظــر گرفتــه، بیــن 
ــان  ــا بی ــان اســت.وی ب ــون توم ــا 70 میلی 50 ت
اینکــه تاکنــون مجــوز شــکار بیــش از 10 تــا 15 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــده اس ــادر نش راس ص
ســازمان حفاظــت محیطزیســت مجــوز شــکار 
105 راس را بــه صنــدوق ملی محیطزیســت داده 
اســت و فکــر میکنــم تاکنــون بــه 8 شــکارچی 
خارجــی مجــوز شــکار داده شــده و شــکار توســط 
ــکارچی  ــه 20 ش ــت، البت ــده اس ــام ش ــا انج آنه
داخلــی متقاضــی دریافت پروانه شــکار هســتند 
و تــا پایــان ســال همچنــان فرصــت وجــود دارد.

ــر  ــرکل دفت ــی نویســد مدی ــا م ــه ایلن ــور ک آنط
ــازمان  ــد س ــکار و صی ــت ش ــت و مدیری حفاظ
حفاظــت محیــط زیســت تصریــح کــرد: 20 
درصــد مجوزهایــی کــه ســاالنه بــرای شــکار صادر 
میشــود، متعلــق بــه جوامــع محلــی اســت کــه 
ــروش  ــه ف ــیار ارزان ب ــی و بس ــت دولت ــا قیم ب
میرســد و 80 درصــد ایــن پروانههــا متعلــق بــه 
شــکارچیان داخلــی و خارجــی اســت.تیموری بــا 
بیــان اینکــه هــر پروانــه شــکار بــه قیمــت دولتی 
ــادآور  ــد، ی ــروش میرس ــه ف ــان ب ــزار توم 900 ه
ــغ  ــکار مبل ــه ش ــرای 105 پروان ــدوق ب ــد: صن ش
100 میلیــون تومــان بــه ســازمان پرداخــت کــرده 
اســت. صنــدوق نیــز بــا توافقــی کــه با شــکارچی 
میکنــد پروانه هــای شــکار را بــه آنهــا میفروشــد 
و قــرار اســت 80 درصــد مبلــغ ایــن فــروش برای 
خدمــات رســانی بــه همــان منطقــه شــکار هزینه 
شــود.وی همچنیــن تاکیــد کــرد: تعییــن فصــل 
شــکار بــر عهده کارشناســان محیطزیســت اســت 
و مدیــران اســتانها پیشــنهاد شــکار در ایــن فصل 
را مطــرح کردنــد و پــس از آن موضــوع در جلســه 
کارگــروه شــکار بررســی و تصمیــم بــر ایــن شــد 
کــه پروانــه شــکار صــادر شــود. بــه گــزارش پیــام 
مــا چنــد هفتهــای اســت خبــر کشــتار حیــات 
وحــش بــه دســت شــکارچیان خارجی خبرســاز 
شــده اســت. در حالیکــه عــده زیــادی معتقدنــد 
ســازمان محیــط زیســت بــه دلیل مســایل مالی 
ایــن مجوزهــا را صــادر میکنــد کــه کهــرم فعــال 
ــت  ــا تقوی ــکار را تنه ــل این ــت دلی ــط زیس محی

روابــط سیاســی میدانــد.

گزیده ها

تصمیمی درباره واردات آب
 از ترکیه گرفته نشده است

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
ــای  ــار و بررســی ه ــن آم ــق آخری ــبختانه طب خوش
انجــام شــده عمــق دریاچــه نســبت بــه ســال قبــل 
20 ســانتی متــر عمیــق تــر شــده اســت و موضــوع 
واردات آب از ترکیــه بــرای احیــای ایــن دریاچــه هــم در حــد صحبــت بــود و 
هنــوز تصمیمــی در ایــن بــاره گرفتــه نشــده اســت. عیســی کالنتــری؛ دربــاره 
ــرای کاهــش ریزگردهــا در خوزســتان اظهــار کــرد:  آخریــن اقدامــات دولــت ب
موضــوع ریزگردهــای خوزســتان بــا ســایر مناطــق تفــاوت دارد و بودجــه تعریف 
شــده ای بــرای مهــار ریزگردهــای ایــن اســتان وجــود دارد. آنطــور کــه باشــگاه 
خبرنــگاران مــی نویســد وی بــا بیــان اینکــه بــرای مقابلــه بــا کانــون ریزگردهــا، 
100 میلیــون دالر از صنــدوق توســعه ملــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: 
بــا ســتاد مبــارزه بــا ریزگــرد جلســه ای تشــکیل دادیــم و اســتاندار خوزســتان را 
مســوول مبــارزه بــا ریزگــرد در خوزســتان کردیــم؛ همچنیــن قــرار شــد مطالعات 

تــا پایــان مردادمــاه تمــام شــود.

آلودگی دریایی خلیج فارس 
بیش از دریای عمان است

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان محیــط 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــه در قوانی ــالم اینک ــا اع زیســت ب
ــده  ــی نش ــای دریای ــه زبالهه ــارهای ب ــه اش زبال
ــان  ــای عم ــارس و دری ــج ف ــد خلی اســت، میگوی
بیــش از دریــای خــزر دارای آلودگــی پالســتیکی هســتند و ایــن موضــوع 
بــه مــرز بحــران نزدیــک مــی شــود . آنطــور کــه پانــا مــی نویســد فرشــچی 
ــق  ــا از طری ــی، 60 درصــد زبالهه ــای دریای ــف زبالهه ــواع مختل ــزود: از ان اف
ســواحل و رودخانههــا وارد دریــا میشــود و 40 درصــد باقیمانــده زبالههایــی 
ــا  ــا ره ــه دری ــتیها ب ــق کش ــه از طری ــدی ک ــواد زائ ــق م ــه از طری ــت ک اس
میشــود.  فرشــچی ادامــه داد: هماکنــون در بســیاری از کشــورها از جملــه 
کشــور کنیــا کــه کشــوری آفریقایــی اســت بیــش از یــک ســال اســت کــه 
ــت  ــات ممنوعی ــت و تبلیغ ــوع اس ــگاهها ممن ــتیک در فروش ــه پالس عرض
اســتفاده از پالســتیک در همــه جــای ایــن کشــور مشــاهده میشــود و بــرای 

ــی تعییــن شــده اســت. آن جــزای نقــدی و زندان

سیاستسیاستسیاست
ــد  ــرو میگوی وزارت نی
ادعــای  برخــالف 
محیــط  ســازمان 
حتــی  زیســت، 
ــات  ــرای نج ــدها را ب ــه آب س ــش از برنام بی
دریاچــه ارومیــه رهاســازی کــرده و ایــن اتهــام 
کــه محیــط زیســت بــرای وزارت نیــرو اولویــت 
نــدارد درســت نیســت. هدایــت فهمــی معــاون 
مدیـــرکل دفتــر بـرنـــامهریزی کالن آب وزارت 
ــه  ــرو گفــت: ســتاد احیــای دریاچــه ارومی نیـ
دارد  آب  رهاســازی  بــرای  برنامهــای  یــک 
ــت و  ــال اس ــه کل س ــوط ب ــی مرب ــه بخش ک
بخشــی هــم ماهانــه اســت و مــا در ماههــای 
گذشــته بیــش از برنامــه ســتاد رهاســازی 

آب داشــتهایم. وی تشــریح کــرد: بــر اســاس 
برنامــه ای کــه بــرای ســال آبــی 96-97 دیــده 
ــب  ــر مکع ــون مت ــد 289 میلی ــا بای ــده م ش
رهاســازی میکردیــم در حالــی کــه بــر اســاس 
ــا ایــن لحظــه حــدود  جــداول تفکیکــی مــا ت
486 میلیــون متــر مکعــب رهاســازی کردیــم 
ــه  ــر از برنام ــد اضافهت ــاالی 67 درص ــی ب یعن
ای کــه برنامــه رهاســازی بــوده اســت از 
ــه  ــم. وی ادام ــرده ای ــا ک ســدهایمان آب را ره
داد: خوشــبختانه در اردیبهشــت و خــرداد بارش 
هــای خیلــی خوبــی در کشــور اتفــاق افتــاد و 
وضعیــت دریاچــه ارومیــه وضعیــت مناســبی 
شــد بــه طــوری کــه االن مــا ذخایرمــان در حــد 

ــت ــی اس ــی خوب خیل

آب سدها را بیش از برنامه 
برای دریاچه ارومیه رهاسازی کردیم

پیام زیست
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این صفحه می خوانیم
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پیام ما

فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  سرپرسـت 
اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
کرمـان گفـت: ایـن اسـتان در زمینـه راه 
انـدازی اقامتگاه هـای بـوم گـردی رتبـه 
بـه خـود اختصـاص داده  را  اول کشـور 
اسـت.غالمرضا فرخـی بـا اشـاره بـه این 

نکتـه کـه راه انـدازی اقامتگاه هـای بـوم 
گـردی یکـی از مشـاغل جدیـدی اسـت 
گردشـگری  صنعـت  در  توانسـته  کـه 
ازجایـگاه خوبـی برخـوردار شـود، افزود: 
خوشـبختانه ایـن نـوع از اشـتغال عالوه 
بـرای ایجـاد منابـع اقتصـادی مناسـب، 

مناطـق  در  گردشـگری  توسـعه  بـه 
روسـتایی کمک شـایانی کرده اسـت.وی 
با اشـاره به اینکـه تاکنـون 250 اقامتگاه 
بـوم گـردی در سراسـر اسـتان کرمان راه 
حـال  در  افـزود:  اسـت،  شـده  انـدازی 
حاضـر نیـز بیـش از 100 متقاضـی بـرای 
راه انـدازی اقامتـگاه بوم گردی در اسـتان 
کرمـان وجـود دارد.فرخـی تصریـح کرد: 
بـوم  اقامتگاه هـای  تعـداد  بیشـترین 
گـردی اسـتان کرمـان در بخش شـهداد، 
خبـر شهرسـتان بافـت و شـهربابک قرار 
دارنـد که در طول سـال بـه ارائه خدمات 

گردشـگری می پردازنـد. سرپرسـت اداره 
و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث  کل 
گردشـگری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
بـوم  اقامتگاه هـای  انـدازی  راه  اینکـه 
گـردی معرفـی فرهنـگ بومـی و محلـی 
مناطـق مختلـف اسـتان را فراهـم مـی 
سـازد، افـزود: اسـتان کرمـان بـه دلیـل 
تنـوع اقلیمی باال قابلیت جذب گردشـگر 
را دارد و راه انـدازی اقامتگاه هـای بـوم 
تنـوع  ایجـاد  باعـث  اسـتان،  در  گـردی 
گردشـگران  اقامـت  امـر  در  انتخـاب 

داخلـی و خارجـی مـی شـود.

حکم تثبیت ثبت ملی خانه دولو از سوی دیوان عدالت اداری 
صـادر شـد. خانـه ای تاریخی که میزبـان »شـهرزاد« و »کیف 
انگلیسـی« بـود. خانـه ی تاریخی »دولـو« دوم بهمـن 82 در  
فهرسـت آثـار ملی به شـماره ثبـت 10866 به ثبت رسـید. این 
خانـه ی باقی مانده از دوره ی پهلوی با لوکیشـن های مجموعه 
تلویزیونی »کیف انگلیسـی« و »مجموعه شـهرزاد« شـناخته 
می شـود.بعد از چندین بار هشـدار نسـبت به وضعیت عمارت 
تاریخـی دولـو و احتمـال خـروج از ثبـت این خانه و سـپس 
تخریـب اش روابـط عمومـی سـازمان میـراث فرهنگـی اعالم 
کرده »با پیگیری های سـازمان میراث فرهنگی، خوشـبختانه 
حکـم تثبیـت ثبـت ملی خانـه دولـو از سـوی دیـوان عدالت 
اداری صـادر شـده اسـت.«ابراهیم شـقاقی مدیـر کل امـور 
حقوقـی و امـالک سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری توضیـح داد: وارثـان مالـک ایـن خانـه تاریخی 
از مدتـی پیـش بـه دنبـال گرفتـن حکـم خـروج از ثبـت این 
خانـه بودنـد کـه با دفـاع مؤثـر و پیگیری هـای حقوقی، حکم 
تثبیت ثبت ملی خانه دولو از سـوی شـعبه 45 دیوان عدالت 
اداری صـادر شـد.اما تهران عالوه بر خانـه ی »دولو« خانه های 

تاریخـی زیادتـری هـم دارد که نیاز به صـدور چنین حکمی از 
سـوی دیوان عدالت اداری هسـتند تا برای همیشـه وضعیت 
آن هـا مشـخص شـود، خانـه ی »زندنوابی« متعلق بـه دوره ی 
پهلـوی در میـدان فلسـطین کـه هـر از گاهـی آجـری از روی 
دیـوارش کـم می شـود تا بنا را به پی برسـاند و امـروز آن را به 
عنـوان یک خانـه ی مخروبه می شناسـند، اولیـن »کالنتری« 
تهـران در بـازار تهران، خانه »نیمـا« یا خانه پیچیده »علیزاده« 
و حتـی خانـه »حسـام لشـکر« هـم در لیسـت خانه هـای 
تاریخـی تهـران قرارگرفته انـد کـه دسـت کم یک بار پای شـان 
بـه سـاختمان دیـوان عدالت اداری رسـیده اسـت.هر چند در 
طـول سـال های گذشـته مدیـر کل میـراث فرهنگی تهـران و 
حتـی معـاون میـراث فرهنگـی سـازمان میـراث فرهنگی در 
صحبت هایشـان هرازگاهـی از پیگیری هـا برای ایجاد شـعب 
مسـتقل میـراث فرهنگـی در دادگاه هـا خبـر داده انـد آن هـم 
بـا حضـور قضاتی آشـنا بـا قوانین میـراث فرهنگی و دلسـوز 
ایـن حوزه.ابراهیـم شـقاقی، مدیـر کل امور حقوقـی و امالک 
سـازمان میـراث فرهنگـی به ایسـنا  می گوید: پیگیـر بوده ایم 
کـه ایـن شـعب را ایجاد کنیـم، اما هنـوز با توجه بـه امکانات 
موجـود ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت.وی ادامـه می دهـد: تـا 
کنـون چندیـن بار جلسـاتی با مدیـر کل دیوان عدالـت اداری 
برگـزار کرده ایـم  و صحبت هایـی بـا قضـات نیـز در این زمینه 

داشـته ایم، بـا ایـن وجـود بـرا اسـاس قانـون دیـوان عدالـت 
اداری مکلـف اسـت تـا دادخواسـت ها را بپذیـرد و بـه آن هـا 
رسـیدگی کنـد، امـا در رسـیدگی ها بایـد بـه حفاظـت از آثـار 
تاریخـی توجـه کنـد.او حتـی به روند بررسـی پرونده هـا برای 
درخواسـت های خـروج از ثبـت نیـز اشـاره می کنـد کـه بر آن 
اسـاس؛ »دیـوان عدالت اداری براسـاس دادخواسـت موظف 
به رسـیدگی اسـت و براسـاس مدارک موجود ان دادخواست 
رد یـا تثبیـت می شـود و در صـورت تثبیـت حکـم بنـا دیگـر 
از فهرسـت آثـار ملـی خـارج نمی شـود، اگـر خارج هم شـود 
مـوارد زیـادی داشـته ایم کـه  در حکم اولیه بنا بـا حکم دیوان 
خـارج شـده و در دادگاه تجدیـد نظـر موفق بـه بازگرداندن آن 

بـه ثبت شـده ایم.

کرمان، رتبه اول کشور درراه  اندازی 

اقامت گاه های بوم گردی

هنرمندانصنایعدستیدر

روستاها»بیمه«میشوند

تفاهـم همـکاری میان صنـدوق بیمه اجتماعی رکوع )روسـتاییان، کشـاورزان 
و عشـایر( و سـازمان میـراث فرهنگـی بـه امضـای محمدرضا واعـظ مهدوی، 
مدیرعامـل صنـدوق و پویـا محمودیان، معاون صنایع دسـتی سـازمان میراث 
فرهنگـی رسـید. طبـق مفاد ایـن تفاهم نامـه، صنعتگران و هنرمنـدان صنایع 
دسـتی در روسـتاها، مناطـق عشـایری و شـهرهای کوچـک، تحـت پوشـش 

خدمـات پایـه بیمـه قرار مـی گیرند.
در  عشـایر  و  روسـتاییان، کشـاورزان  اجتماعـی  بیمـه  مدیرعامـل صنـدوق 
مراسـم امضـای این تفاهـم نامه، به تجـارب نظام در ارائه خدمـات اجتماعی 
اشـاره کـرد و گفـت: هـدف از ایجـاد نظـام جامـع رفـاه و تامیـن اجتماعـی، 
ارائـه خدمـات بیمـه ای بـه همـه آحاد جامعه اسـت و مـا امروز قـدم دیگری 
بـرای رسـیدن بـه این هـدف برمـی داریم.واعـظ مهـدوی ادامـه داد: تصمیم 
داریـم بـا همـکاری سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری، 
تولیدگـران صنایع دسـتی را تحت پوشـش بیمـه بازنشسـتگی، از کارافتادگی 
و فـوت قـرار دهیـم تا یکـی از مهمترین دغدغه هـای هنرمنـدان و صنعتگران 
ایـن عرصـه برطـرف شـود.محمودیان نیـز گفـت: بسـیاری از مـردم جهـان، 
کشـور مـا را از دسـت سـاخته های هنرمندانـش می شناسـند و بنابرایـن مـا 
بـه عنـوان دولـت موظـف بـه حمایـت از ایـن هنر-صنعـت هسـتیم. معـاون 
صنایـع دسـتی سـازمان میـراث فرهنگی به جایـگاه جهانی ایـران از نظر تنوع 
و کیفیـت صنایـع دسـتی اشـاره کـرد و گفت: حمایـت از صنایع دسـتی مثال 
روشـنی از حرکـت در جهـت رسـیدن به اهـداف اقتصاد مقاومتی اسـت و اگر 
روزی درهـای این کشـور بسـته شـود، یکـی از معـدود کاالهایی کـه تولیدش 

بـدون هیـچ وقفـه ای ادامـه مـی یابد صنایع دسـتی اسـت.

خانه شهرزاد ملی ماند
دیوان عدالت اداری حکم تثبیت ثبت ملی این خانه را صادر کرد

تهـران عـالوه بـر خانـه ی »دولـو« خانه های 
بـه  نیـاز  تاریخـی زیادتـری هـم دارد کـه 
صـدور چنین حکمی از سـوی دیوان عدالـت اداری 
هسـتند تا بـرای همیشـه وضعیت آن ها مشـخص 
شـود، خانـه ی »زندنوابی« متعلق بـه دوره ی پهلوی 
در میـدان فلسـطین که هـر از گاهی آجـری از روی 
دیـوارش کـم می شـود تـا بنـا را بـه پـی برسـاند 
و امـروز آن را بـه عنـوان یـک خانـه ی مخروبـه 
بـازار  اولیـن »کالنتـری« تهـران در  می شناسـند، 
تهـران، خانـه »نیما« یـا خانه پیچیده »علیـزاده« و 
حتی خانه »حسـام لشـکر«   خانه هایی هسـتند که 

کارشـان بـه دیـوان عدالـت اداری رسـیده اسـت.

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان رفســنجان از فعالیــت حــدود دو هــزار نفــر در 
حــوزه صنایــع دســتی شهرســتان رفســنجان خبــر داد و گفــت: 
ــد  ــر هنرمن ــاف، 600  نف ــر قالیب ــزار نف ــک ه ــداد ی ــن تع از ای
ــز  ــداد نی ــن تع ــع دســتی شناســنامه دار و حــدود همی صنای
بــدون کارت شناســایی از اداره میــراث فرهنگــی مشــغول بــه 
فعالیــت هستند.حســن حســینی در مراســم گرامیداشــت 
روز جهانــی صنایــع دســتی در رفســنجان کــه در محــل 
کاروانســرای شــاه عباســی شــهر رفســنجان برگــزار شــد، اظهــار 

کــرد: بــا توجــه بــه اشــتغالزا بــودن صنایــع دســتی ماهیــت و 
خاصیــت آنهــا بــه گونــه ای اســت کــه بایــد بــه عنــوان یکــی 
ــد  ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج ــی م ــاد مقاومت ــای اقتص از ابزاره
کــه امیدواریــم در رفســنجان نیــز بتوانیــم در ایــن خصــوص 
قدمهایــی را برداریــم. وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت 
اقتصــادی کــه شهرســتان بــه آن دچــار اســت و خشکســالی و 
آفاتــی کــه محصــول پســته را تهدیــد می کنــد بایــد بتوانیــم 
در زمینــه صنایــع دســتی بیــش از پیــش فعالیــت داشــته و 

ــه شهرســتان کمــک کنیــم. در بعــد اقتصــادی ب

فعالیت 2 هزار هنرمند صنایع دستی در رفسنجان

مرمت خانه مصدق بزودی آغاز می شود
معاون میراث فرهنگی البرز گفت: پیمانکار مرمت خانه مصدق به زودی انتخاب 

می شود. حسین امین افشار اظهار کرد: طرح مرمت خانه مصدق در مرحله 
انتخاب پیمانکار قرار دارد.
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فراخوانآگهیارزیابیکیفی)97-16(

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایل بــه شــرکت در مناقصه 
مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــالم آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس 
آن بــه شــماره 33239661 یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــه در بلــوار 22 بهمــن - حــد 
فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه )در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا  15-7( 
اقــدام و دفترچــه اســتعالم  ارزیابــی کیفــی را نیــز  از  ســایت پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه آدرس  
http://iets.mporg.ir دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن،  مــدارک مــورد نیــاز  را  جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانه 
تهیــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا 14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه، دبیرخانه شــرکت 
گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصه گران توســط 
کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد .)نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه 
تضمیــن معامــالت دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطالعات 
بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطالع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و الزاما 

نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات اقــدام نمایند.

 تعدادموضوعکد فراخوانردیف
مرحله

 تعداد
مدت زمان شماره مجوزنوبت

اجرا) روز(
مبلغ 

تضمین)ریال(

13/164/ 585

تهیه مصالح 
و اجرای حدود 
17000متر شبکه 
توزیع  و 700 

انشعاب پراکنده در 
شهربابک و توابع 

3651/030/000/000 روز1397.1101 دویک

نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9600619 ششـدانگ پـالک 

1820 اصلـی واقـع در رفسـنجان  از پـالک  ثبتـی 3982 فرعـی 

11 پـالک 43 کـه ششـدانگ سـند آن در  بلـوار کارگرجنوبـی کوچـه شـماره 

صفحـه 325 دفتـر 285 بـه شـماره ثبـت 49569بخـش 9 کرمان رفسـنجان 

بنـام حمیـد ابوطالبـی صـادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت  345.21 

 11.30 بـه حدود:شـماال :درب و دیواریسـت بطـول  متـر مربـع کـه محـدود 

متـر بکوچـه شـرقا: دیـوار بـه دیـوار بطـول 29.70 متـر بـه شـماره باقیمانـده 

25 فرعـی از 1820 اصلـی جنوبا:دیـوار مشـترک بطـول 11.30 متـر بـه شـماره 

بطـول  دیـوار  بـه  دیـوار  غربا:بـه  و  اصلـی   1820 از  فرعـی   25 باقیمانـده 

،مشـخصات  اصلـی   1820 از  فرعـی   25 باقیمانـده  شـماره  بـه  متـر   31.40

و  بلـوک سـوفالی  تیرچـه  هـای  بـا سـقف  فلـزی  اسـکلت  ملک:سـاختمان 

عایـق بـام ایـزوگام و نمـای شـمالی بـا ازاره سـنگ گرانیتـی تـا ارتفـاع زیـر 

زمیـن و مابقـی نمـا سـیمانی رومـی بـا درب فلـزی و پنجـره و نـرده فلـزی 

بـدون  اول  و  همکـف  طبقـات  در  و  زمیـن  زیـر  قسـمت  در  فرفـوژه  نظیـر 

حفـاظ مـی باشـد.4 عـدد اتـاق خـواب کـه یک عـدد از انهـا دارای سـرویس 

کامـل باشـد آشـپزخانه بـا کـف سـرامیک کابینت هـا نمـای جنوبی سـیمانی 

رومـی اسـت .در طبقـه زیـر زمیـن بـا ارتفـاع مفیـد 6.2 متـر مـی باشـد. 

سـرایداری در زیـر زمیـن بـا ابدارخانـه بـا کابینـت فلـزی ودرب چوبی اسـت.

حصـار بـا نمـای سـیمانی طـرح رومـی و محوطـه سـازی طراحـی دارد .بـر 

روی ملـک امتیـازات آب ،بـرق،گاز و یـک خـط تلفـن معرفـی گردید،که طبق 

یکصـد  و  میلیـارد  8.100.000.000)هشـت  مبلـغ  بـه  رسـمی  کارشـناس  نظـر 

میلیـون(لاير ازریابـی شـده کـه طبـق سـند رهنـی شـماره 20943 دفترخانـه 

صـادرات  بانـک  رهـن  در  لاير   4.590.000.000 مبلـغ  قبـال  در  63 کرمـان 

12 روز پنجشـنبه مـورخ  الـی   9 از سـاعت  ،پـالک هـای فـوق  قـرار گرفتـه 

اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان  1397.4.7 واقـع در محـل اجـرای 

واقـع در رفسـنجان-بلوار طالقانـی از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد 

،مزایـده از مبلـغ 8.100.000.000لاير شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی 

نقـدا فروختـه مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و 

فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهـی هـای مربوط به 

اب،بـرق،گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی 

کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض 

شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده 

یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز در صـورت وجـود مازاد 

،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده 

مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقدا وصـول می گـردد ضمنا 

چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گردد،مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی 

در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد.طالبین و خریـداران می 

تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چـک رمزدار بـه مبلغ 

پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نماینـد.3822

تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت:روز شـنبه مورخ 1397.3.22 

مسـئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4  پیام
رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه »اصفهـان زیبا«بـه نقـل از 
سـخنگوی آب و فاضـالب اصفهـان نوشـت کـه 
در حـال حاضـر کسـری آب در اسـتان نداریم.

نقـش  تمـدن«از  »مهـد  روزنامـه 
آمـوزش و پـرورش در تبدیـل شـهر تبریـز بـه 

نوشـت. گردشـگری  شـهر 

روزنامه » افسـانه« به بررسـی 5میلیارد 
خسـارت کشـاورزی در سـال گذشـته در استان 
فـارس بـر اثـر کـم آبـی و سـرمازدگی پرداخته 

است.

نوشـت  شـمال«  »خبـر  روزنامـه 
دادسـتان مازندران از پیگیـری قضایی 50مدیر 

و مسـوول خاطـی اسـتان خبـر داده اسـت.

رییـس  از  نقـل  بـه  » دریـا«  روزنامـه 
مجمـع نماینـدگان هرمـزگان تیتـر زد: از حقوق 

قانونـی راننـدگان دفـاع مـی کنـم.

روزنامـه »کاغذ وطن«از تایید نشـدن 
دومیـن گزینه شـهرداری برای شـهر عنبر آباد و 

بدون شـهردار ماندن این شـهر نوشـت.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

خبرگــزاری ســی ان ان بــه نقــل از 
ترامــپ نوشــت اتحادیــه اروپــا در عمــل و رفتار از 

ــر هســتند. ــن بدت چی

فرانس 24از رسـیدن ترامپ به سـنگاپور 
برای مالقات با رهبر کره شـمالی نوشـته اسـت.

خبرگــزاری اســپوتنیک از توییت هــای 
ــادا  ــر کان ــر ضــد نخســت وزی ــر ترامــپ ب اخی

نوشــته اســت.

خبرگـزاری رویتـرز از نزدیـک شـدن بـه 
زمـان مالقـات تاریخـی ترامـپ و رهبـر کـره 

اسـت. نوشـته  شـمالی 

ــر ســر  ــا ب ــری ه ــه  از درگی ــه ول دویچ
نشســت گــروه 7 و بــه توافــق نرســیدن مــرکل و 

ترامــپ نوشــته اســت.

یورونیـوز از برگرداندن 629 مهاجر توسـط 
دولـت ایتالیا خبر داده اسـت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

آلمان

اروپا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نگاه در این صفحه عکس هایی که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشرشده اند، می بینید.

باغ شازده کرمان در قدیم
عکس نشنال جئوگرافیک نگاه نافذ و چهره خونسرد و جدی شیری را نشان می دهد که به دوربین عکاس 

خیره شده این عکس در پارک ملی سرنگتی به ثبت رسیده است

شالیزار در مازندران  / تسنیم تنگه شیرز کوهدشت – لرستان   /   تسنیم

پاکسازی محوطه تاریخی طاق بستان توسط دوستداران 
محیط زیست  /   تسنیم نشست زمین در خیابان آزادی تقاطع استاد معین /  میزان

کرفس شهری از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین در استان همدان / همشهری گردنه الماس در منطقه ییالقی کرمون واقع در 25کیلومتری خلخال  /   فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آشفتگی و ناهمگونی نمای ساختمان هاپیام ایران
ناهمگونی و نبود الگوی مناسب در نمای ساختمان ها، شهر گرگان را دچار آشفتگی 
بصری کرده و سبب شده تا سازندگان از مصالح و نمای مغایر با فرهنگ و اقلیم این 
منطقه استفاده کنند.

اینکـه  بیـان  بـا  نـژاد  مرتضایـی  فـروغ 
روز  عنـوان  بـه  تقویـم  در  خـرداد   25
اظهـار  اسـت،  شـده  نام گـذاری  ملـی گل 
معرفـی  بـرای  ای  بهانـه  روز  ایـن  کـرد: 
در شـهر  امسـال  بنابرایـن  اسـت،  هـا  گل 
اصفهـان 25 خـرداد بـه نـام جشـنواره گل 
اسـت.وی  شـده  نامگـذاری  محمـدی  رز 

افـزود: بـر ایـن اسـاس طـی پنـج روز در 
بـا هماهنگـی  چنـد منطقـه شـهر اصفهـان 
سـازمان فرهنگـی- تفریحـی شـهرداری و 
مناطقـی همچـون 8 و 11 غرفه هایـی برپـا 
می شـود تـا گیاهـان، گل هـای کـم نیـاز بـه 
شـهروندان  بـه  بـه خشـکی  مقـاوم  و  آب 
معرفـی شـود.مدیرعامل سـازمان پارک هـا 

و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان بـا بیان 
اینکـه جشـن گل رز 28خـرداد در بـاغ گلها 
برگـزار مـی شـود، ادامـه داد: برنامه ریـزی 
بـرای برگـزاری جشـنواره گلهـا بـا تاکیـد بر 
بـا نیـاز آبـی کـم  معرفـی گیاهـان زینتـی 
بـه مـدت یـک هفتـه در بـاغ گل هـا انجـام 

شـده اسـت.

جشن گل رز در باغ گل ها برگزار می شود

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت:
پروژه های میدکو در کرمان 

بر اساس زمان بندی پیشرفت دارند

کرباسیان:استفاده از پساب شهری راهکار شرکت های فوالد برای تامین آب است

توسعه پایدار در شرکت فوالد بوتیای ایرانیان
مدیرعامـل شـرکت فـوالد بوتیـای ایرانیـان هـم در ایـن 
نشسـت گفـت: توسـعه پایـدار در متـن قراردادهـای این 
شـرکت دیده شـده و یکی از مشـخصه های توسـعه پایدار 
در طراحـی مصـرف و تولیـد بـدون تبخیر آب این شـرکت 
اسـت.محمدرضا خسـروی راد افـزود: ایـن نـوع تولید 30 
میلیـون یـورو سـرمایه گـذاری مـازاد بـرای ایـن شـرکت 
داشـته اسـت و این در حالی است که مصرف آب را کاهش 
مـی دهد.وی عنـوان کرد: اتاق مدیریت محیط زیسـت در 
فضای سـبز شـرکت فـوالد بوتیـای ایرانیان احداث شـده 
و همچنیـن در ایـن شـرکت با همکاری دانشـگاه شـریف 
بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت همـکاری می شـود.وی 
گفـت: انرژی نو و توربین انبسـاطی در مسـیر گاز دریافتی 
در ایـن مجموعـه ایجاد شـده اسـت و فنـاوری سـرباره به 

عنـوان یـک محصول بـه بـازار عرضه می شـود.

وی همچنیــن در خصــوص احــداث بــرج کبوتــر 
در بــاغ گل هــا گفــت: طــرح اولیــه احــداث بــرج 
کبوتــر در بــاغ گل هــا بــا ســرمایه گــذاری بخــش 
خصوصــی پیــش بینــی شــده اســت. ایــن 
موضــوع در طــرح نقشــه جامــع بــاغ گلهــا نیــز 
ــا  ــتیم ب ــدد هس ــن در ص ــته بنابرای ــود داش وج
مشــارکت ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی ایــن 

ــم. ــق کنی ــا محق ــاغ گل ه را طــرح ب

معـاون وزیـر صنعت،معدن و تجارت   با 
اشـاره بـه برنامـه زمان بنـدی پروژه های 
میدکـو در کرمـان می گویـد نکتـه قابـل 
اهمیـت پروژه هـای شـرکت میدکـو در 
کرمـان توجـه بـه زمان بنـدی بـوده کـه 
خوشـبختانه  میدکـو در این زمینه موفق 

اسـت. بوده 
روز یـک شـنبه مهدی کرباسـیان معاون 
وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت و رییس 
هیـات عامـل ایمیدرو در سـفر یک روزه 
بـه کرمـان ضمـن بازدیـد از پروژه هـای  
زرنـد  فـوالد  بردسـیر،  فـوالد  کارخانـه 
در نشسـتی  ایرانیـان  بوتیـای  فـوالد  و 
در  جویـی  صرفـه  خبـری گفـت کـه  
انـرژی و مصـرف آب در صنایع و معادن 
نکته بسـیار محوری در کشـور اسـت که 
بایـد ،ضوابـط و اسـتاندارد  در کنـار آن 

زیسـت محیطـی رعایـت شـود.
بـرای  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  کرباسـیان 
ایجـاد اشـتغال و تبدیل شـدن به قدرت 
و  فـوالد  بـه  بایـد  منطقـه،  اقتصـادی 

معـادن توجـه شـود گفـت: بـا حمایـت 
دولـت رتبـه تولیـد فـوالد کشـور در دنیـا 
طـی سـال 92، 15 بـوده کـه هـم اکنـون 
بـه 13 رسـیده  کـه از 2 هـزار میلیـارد 
دالر گـردش مالـی صنایـع معدنـی دنیا، 
در سـال 2017 بـه میـزان 43 درصـد بـه 
زنجیـره فوالد اختصـاص دارد و در ایران 
فـوالد موضـوع پایـه ای رشـد و توسـعه 

ست. ا
وی تاکیـد کـرد کـه هشـت میلیـون تن 
تـن گندلـه،  میلیـون   7.5 کنسـتانتره، 
سـه میلیـون تن آهـن اسـفنجی و 4.2 
میلیـون تـن فـوالد در اسـتان کرمـان در 
پایـان پروژه هـای میدکو سـال 98 تولید 

شـد.  خواهد 
دولـت،  حمایـت  بـا  وی گفـت: کشـور 
بخـش  تـالش  بانکـی،  سیسـتم 
و  محلـی  مسـووالن  توجـه  خصوصـی، 
مـردم ، اسـتفاده از نیروهـای باتجربـه 
و تـالش نیـروی جـوان بـه توسـعه مـی 

رسـد.

او بـا اشـاره بـه ایـن کـه دیگـر معـدن 
روبـاز بزرگـی در کشـور وجود نـدارد گفت 
کـه  در آینـده از معـادن کوچـک نیازهـا 
و مـواد اولیـه کارخانجـات کشـور تامیـن 
مـی شـود و وجـود ایـن معـادن در نقاط 
و  اشـتغال زایی، رشـد  محـروم موجـب 
توسـعه آن منطقـه می شـود،  250 هـزار 
کیلومتـر مربع اکتشـاف توسـط ایمیدرو 
در چهارسـال گذشـته دلیلی بر این مدعا 

است.
بـه گفتـه وی ایـن سـه شـرکت بـزرگ 
فـوالدی کرمان)فوالد بردسـیر،فوالد زرند 
و فـوالد بوتیـای ایرانیان( اشـتغالی را در 
ایـن منطقـه ایجـاد کرده انـد کـه از نظـر 
مـن دسـتاورد بزرگی حسـاب می شـود.

توجـه  ایمیـدرو  عامـل  هیـات  رییـس 
ویژگـی  مهم تریـن  را  زمان بنـدی  بـه 
پروژه هـای میدکـو در اسـتان کرمان بیان 
کـرد و گفـت پروژه هـای فـوالد در کرمان   
بـر اسـاس زمان بنـدی از قبـل تعریـف 
شـده پیشـرفت داشـته کـه نکتـه قابـل 

اهمیـت آن بـه شـمار مـی رود.
کرباسـیان شـرکت هلدینگ میدکـو را در 
انتقـال سـرمایه به اسـتان کرمـان موفق 
دانسـت و افـزود  از هـدف گـذاری 22 
هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری در 
طـی  اسـتان کرمـان  میدکـو  مجموعـه 
سـال های گذشـته انتخاب شـده تاکنون 
18 هـزار میلیـارد تومـان از ایـن اعتبـار 
محقـق شـده اسـت. کرباسـیان افـزود: 
پـروژه مجتمع فـوالد زرنـد ایرانیـان 1.7 
میلیـون تـن فـوالد تولید می کند و سـه 
میلیـون تـن ذغال سـنگ مورد نیـاز این 
مجتمع اسـت کـه با احداث ایـن کارخانه 
بایـد ظرفیـت تولید ذغال سـنگ کشـور 

نیـز افزایـش یابد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پروژه فـوالد زرند 
ایرانیـان تا پایان امسـال به بهـره برداری 
می رسـد که بسـیار ارزشـمند است اظهار 
داشـت : شـرکت هولدینـگ میدکـو در 
سـال 93 معـدن خمـرود را در راسـتای 
سیاسـت های دولـت واگذار کرده اسـت.

وی تاکیـد کرد آب بحرانی ترین مشـکل 
کشـور اسـت و در اسـتان کرمان مشـکل 
از  اسـتفاده  فعالیـت  و  دارد  آب وجـود 
پسـاب ازجمله راهکارهای اساسـی حوزه 

صنعـت و معـدن این اسـتان اسـت.

مشارکت بخش خصوصی و 
دولت در کرمان می تواند

 مدلی برای کشور باشد
توسـعه  تخصصـی  شـرکت  مدیرعامـل 
خاورمیانـه  معدنـی  صنایـع  و  معـادن 
)میدکـو( که در این جلسـه حضور داشـت 
گفـت همـکاری و مشـارکت موثـر بخـش 
خصوصـی و دولت در کرمـان می تواند به 
عنوان یک مدل در کشـور اسـتفاده شـود.
علـی اصغـر پورمنـد افـزود: در مجموعـه 
میدکـو بـه دلیـل برخـورداری از دانش باال 
و همـت عالی مهندسـان و متخصصان آن 
از فرصـت هایـی چـون معدن ذغالسـنگ 
جـالل آباد کـه از دید کارشناسـان بدترین 
بهـره  نیـز  بـوده  اکتشـاف  بـرای  معـدن 
بـرداری شـده اسـت. مدیرعامـل شـرکت 
صنایـع  و  معـادن  توسـعه  تخصصـی 
افـزود:  )میدکـو(  خاورمیانـه  معدنـی 
فعالیـت اجرایـی میدکو اسـتفاده از تلفیق 
تجربـه و جوانی اسـت و در ایـن مجموعه 
منتقـل  جـوان  نسـل  بـه  تجربـه  ایـن 
می شـود.وی بیـان کـرد: نبایـد جوانـان را 
تهدیـد بدانیم و باید از ظرفیت این قشـر در 
کنـار افراد باتجربـه در معـادن و کارخانجات 

کشـور اسـتفاده برده شـود.

مودیان مالیاتی
چه کسانی هستند؟

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه اعمـال تبصـره مـاده 100 بـرای مودیـان گروه 
سـوم تصریح کـرد: بیش از 90 درصـد از مودیان 
مـی تواننـد از ایـن تبصـره اسـتفاده کننـد و بـه 
ایـن صـورت اسـت کـه 5 درصـد بـه مالیـات 
قطعـی شـده سـال 95 اضافـه کـرده و پرداخت 
مـی نماینـد و بـه صـورت چهار قسـط مسـاوی 
نیـز قابـل پرداخت اسـت.»محمد سـلمانی« در 
نشسـت خبـری اظهـار کـرد: مودیـان مالیاتـی 
اشـخاص حقیقی و حقوقی هسـتند که مودیان 
حقیقـی تا پایـان خردادماه بایـد اظهارنامه خود 
را ارائـه بدهنـد.ان طـور  که ایسـنا نوشـته وی با 
بیـان اینکـه مودیان حقیقی سـه گروه هسـتند، 
افـزود: گـروه اول مودیانـی هسـتند کـه جمـع 
خریـد و فـروش و خدمـات آنهـا از 30 میلیـارد 
ریـال بـه بـاال باشـد، گـروه دوم جمـع خریـد و 
فـروش از 10 تـا 30 میلیـارد ریـال و گروه سـوم 
تـا 10 میلیـارد ریـال است.سـلمانی بـا اشـاره به 
اعمـال تبصره مـاده 100 برای مودیان گروه سـوم 
تصریـح کـرد: بیـش از 90 درصـد از مودیان می 
تواننـد از ایـن تبصـره اسـتفاده کننـد و بـه ایـن 
صـورت اسـت کـه 5 درصـد بـه مالیـات قطعـی 
شـده سـال 95 اضافـه کـرده و پرداخـت مـی 
نماینـد و بـه صـورت چهـار قسـط مسـاوی نیـز 
مالیاتـی  امـور  اسـت.مدیرکل  پرداخـت  قابـل 
اسـتان کرمـان بیـان کـرد: اگـر مـودی در گـروه 
دیگـری بـوده و اکنـون جزو گروه سـوم هسـت 

مـی توانـد از ایـن تبصـره اسـتفاده کند.
معافیـت  دارای  مودیانـی کـه  داد:  ادامـه  وی 
هسـتند نیـز بایـد در فـرم سیسـتم اعـالم کنند 
کـه تبصـره 100 مـورد قبـول آنهاسـت، سیسـتم 
اتوماتیـک معافیـت را انجـام می دهـد و نیازی 
به ارائه اظهارنامه نیست.سـلمانی اظهـار کرد: در 
صورتـی کـه بعـد از اسـتفاده از تبصـره، بیش از 
مبلـغ بـرای ما ثابت شـود، که بنـدرت اتفاق می 
افتـد فقـط مالیـات متمـم از مودیـان دریافـت 
خواهـد شـد.وی بـا اشـاره بـه اسـتفاده از مـواد 
پزشـکی(، 165 خسـارت  هـای  )کمـک   137
آتش سـوزی و 172 )کمک به سـاخت مدارس 
یـا دانشـگاه هـا( تصریـح کـرد: در صورتـی کـه 
محل کسـب و شـرکتی دچار آتش سـوزی می 
شـود بایـد بـه اداره مالیاتـی اعـالم کننـد کـه بـا 
تشـکیل کمیسـیون در سـال هـای بعـد بتوانیم 
بـه آنها از محـل ماده 165 کمـک کنیم. مدیرکل 
امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بیـان کـرد: مـاده 
172 مربـوط بـه کمک هـا به آموزش پـرورش و 
آمـوزش عالی اسـت و مـودی باید صورتجلسـه 
و گزارش کارشـناس رسـمی و قیمت یا تاییدیه 
واریـزی بـه حسـاب را ارائـه و ظرف یـک ماه به 

سـازمان مالیاتـی اعـالم کند.

مالیات

کسب  افتخاری دیگر برای 
شرکت گاز استان کرمان 

در مســابقات قهرمانــی کاراتــه دختــران کــه 
ــه اســتان خوزســتان  ــات کارات ــی هی ــه میزبان ب
ــد  ــیرانی فرزن ــه ش ــم فاطم ــد، خان ــزار گردی برگ
ــرکت گاز  ــد ش ــیرانی کارمن ــا ش ــای غالمرض آق
ــن دوره از مســابقات  ــز  ای ــه کســب مــدال برن ــق ب ــان موف اســتان کرم
در  ســبک کمیتــه و در رده ســنی جوانــان شــد.فالح مدیــر عامــل 
شــرکت گاز اســتان کرمــان ضمــن خرســندی از موفقیــت ورزشــی 
ــی  ــکاران  ایران ــش ورزش ــالش و کوش ــت:  ت ــرکت گاز گف ــدان ش فرزن
در رســیدن بــه موفقیــت زبانــزد تمــام مــردم دنیــا مــی باشــد و 
ــن  ــان  چنی ــتان کرم ــرکت گاز اس ــه ش ــت ک ــار اس ــی افتخ ــای بس ج
ورزشــکاران  نمونــه و پرتالشــی دارد کــه بــا تــالش و کوشــش مســتمر 
ــرای  ــل ، ب ــار درس و تحصی ــال در کن ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس و ب
اعتــالی ورزش شــرکت و تندرســتی جــان و داشــتن روحیــه پــر نشــاط 

ــد.  ــرار داده ان ــود ق ــی خ ــه زندگ ــز در برنام ــاداب ،ورزش را نی و ش

تقدیر از مدیر روابط عمومی شركت 
توزیع نیروی برق شمال كرمان  

کاری  روز  آخریـن  در  پیشـین كرمـان  اسـتاندار  
خـود   از امیـر جهانشـاهی، مدیـر روابـط عمومـی  
شـركت توزیـع نیـروی برق شـمال اسـتان كرمان 
 ، مشـتركین  پاسـخگویی  در  تسـریع  دلیـل  بـه 
تكریـم اربـاب رجـوع وترویـج حقـوق شـهروندی  تقدیـر كرد.علیرضـا رزم 
حسـینی اسـتانداركرمان در دیـدار بـا مسـووالن وگرداننـدگان گـروه هـای 
دركنـار اسـتاندارو مدیـران روابـط عمومـی  از مدیرروابـط عمومـی شـركت 
توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان كرمان بـه دلیل  تسـریع درپاسـخگویی 
مشـتركین، تكریـم اربـاب رجـوع و ترویـج حقوق شـهروندی با اهـدای لوح  
تقدیربـه عنـوان روابـط عمومـی برتر تشـكر و قدردانی  كرد.در بخشـی از این 
تقدیرنامـه آمـده اسـت: فـن آوری هـای نویـن ارتباطـی و كاركردهـای موثر 
آنـان فرصـت مناسـبی بـرای برقـراری ارتباطـات نزدیـك مـردم و مسـئولین 
بـه منظـور بهـره منـدی از نظـرات وایده هـای اقشـار مختلف مـردم همراه با 

طـرح و پیگیـری مسـائل آنـان مـی باشـد. 

اراکبرق شمالگاز
امــور  مدیــرکل 
اســتان  مالیاتــی 
مرکــزی تاکیــد کــرد: 
ــادی  ــفافیت اقتص ش
ــواره از  ــه هم ــت ک ــی اس ــه موضوعات از جمل
سیاســت گذاران  و  قانون گــذاران  ســوی 
اقتصــادی کشــور مطــرح و در راســتای تحقــق 
آن تــالش بــی فقــه ای انجــام شــده اســت 
و می تــوان مــاده 169 را مهمتریــن پایــه 
ــای  ــون مالیات ه ــادی در قان ــفافیت اقتص ش
مســتقیم دانســت.عباس مزیکــی افــزود: 
ــه  ــتقیم ب ــای مس ــون مالیاته ــاده 169 قان م
جهــت ایجــاد شــفافیت اقتصــادی و اجــرای 
عدالــت مالیاتــی اســت و مســلما تــا زمانــی 
کــه تشــخیص بــر اســاس تقریــب و تخمیــن 

باشــد اشــتباه در رســیدگی ها وجــود خواهــد 
بــا  مالیاتــی  محتــرم  مودیــان  و  داشــت 
ارائــه اطالعــات صحیــح در ســامانه 169 و 
ــدم  ــر ع ــالوه ب ــی، ع ــک اطالعات ــل بان تکمی
تعلــق جرائــم مربوطــه می تواننــد نســبت 
ــات و  ــه افزایــش دقــت در تشــخیص مالی ب
ــور  ــازمان ام ــا س ــی ب ــت مالیات ــرای عدال اج

مالیاتــی همراهــی نماینــد.
مثابــه  بــه  را  مالیاتــی  وی طــرح جامــع 
ــات دانســت و  ــن امکان ــا باالتری ــی ب خودروی
ــه  ــه مثاب ــه اطالعــات در ســامانه 169 را ب ارائ
ســوخت خــودرو برشــمرد و گفــت: البتــه 
در صورتــی کــه خودرویــی ســوخت الزم را 
نداشــته باشــد حرکتــی صــورت نخواهــد 

گرفــت..  

ایجاد شفافیت اقتصادی با اجرای 
ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی نخستین محموله گازمایع پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بورس 
انرژی معامله شد

نخستین محموله گاز مایع پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با حجم 2 هزار تن در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه و با قیمت 585 دالر در هر تن 

معامله شد.
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ــه  گــروه خودروســازی ســایپا ب
ــر و  ــعید فط ــد س ــبت عی مناس
در راســتای افزایــش رضایــت 
منــدی مشــتریان اقــدام بــه 
قیمــت  بــا  فــوری  فــروش 
كــرده  محصــوالت  قطعــی 
اســت.به گزارش ســایپانیوز، در 
ایــن طــرح فــروش خودروهای 
آریــو ، چانــگان Cs35 و تیبــا2 
بــه صــورت تحویــل فــوری و بــا 
ــد  ــاز خواه ــی آغ ــت قطع قیم
شــد و محصــوالت عرضه شــده 
در ایــن طــرح بــا تخفیــف ویژه 
و تســهیالت بــا بازپرداخــت 
ــه  ــن ب ــدون ضام ــب و ب مناس
رســند.گفتنی  مــی  فــروش 

اســت ایــن طــرح از 20 خردادمــاه 
ســال جــاری آغــاز و بدیهی اســت 
ــد  ــت، رون ــل ظرفی ــا تكمی ــه ب ك
ثبــت نــام متوقــف خواهد شــد.بر 
ــان  ــزارش، متقاضی ــن گ ــه ای پای
ــات بیشــتر  ــت كســب اطالع جه
و ثبــت نــام مــی تواننــد بــه 
ــایپا  ــروه س ــی گ ــایت اینترنت س
www.saipagroup. :بــه نشــانی

ir و یــا بــه شــبكه نمایندگــی های 
مجــاز گــروه خودروســازی ســایپا 
در سراســر كشــور مراجعــه كننــد. 
در لیســت مربــوط بــه شــرایط 
ــای  ــه خودروه ــایپا ب ــروش س ف
ــق  پرایــد 111 و 131 تخفیفــی تعل
نگرفتــه و ایــن خــودرو هــا ظــرف 

ــرش  ــس از پذی ــدت 45 روز پ م
ســفارش بــه دســت خریــدار 
ــد 151،  ــا پرای ــد رســید. ام خواهن
تیبــا بنزینــی، تیبــا دوگانــه ســوز، 
تیبــا هــاچ بــک و ســاینا همگــی 
بــه تناســب قیمــت از 250 هــزار 
تومــان تــا یــک میلیــون تومــان 
تخفیــف خــورده و 30 روز پــس 
از پذیــرش ســفارش بــه دســت 
رســند.  مــی  خــود  خریــدار 
 CS35 چانــگان  اوور  کــراس 
آخریــن خــودروی ایــن لیســت 
بــدون  اســت کــه  نــه گانــه 
ــی  ــه تخفیف ــچ گون ــتن هی داش
ظــرف مــدت 30 روز بــه خریــدار 

ــود. ــی ش ــل داده م تحوی

فروش ویژه محصوالت سایپا 

به مناسبت عید سعید فطر

بانکملیایرانمیزباننشست

مدیرانومعاونانپارلمانی

دستگاههایاجراییکشور

مجلــس  امــور  نماینــدگان  و  معاونــان  مدیــران،  مشــترک  جلســه 
دســتگاه های اجرایــی کشــور بــه میزبانــی بانــک ملــی ایــران و بــا حضــور 
مدیــر عامــل ایــن بانــک و معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور برگــزار 
شــد.محمد رضــا حســین زاده مدیرعامــل بانــک در ایــن نشســت بــا 
ــا  ــویی ب ــتای همس ــواره در راس ــران هم ــی ای ــک مل ــه بان ــر اینک ــد ب تاکی
ــن  ــزاری ای ــت: برگ ــی دارد، گف ــر م ــرم گام ب ــت محت ــت های دول سیاس
ــرای پیشــبرد  ــی ب ــی و همدل ــد موجــب ایجــاد همگرای جلســات مــی توان
ــس  ــدگان مجل ــا نماین ــی ب ــای اجرای ــان دســتگاه ه ــداف مشــترک می اه
ــود،  ــاص خ ــی خ ــس همگرای ــت ح ــه جه ــران ب ــی ای ــک مل ــود و بان ش
ــار مــردم باشــد و در امــور توســعه ای کشــور  ــا در کن ــد اســت ت عالقــه من
ــال  ــه 90 س ــب ب ــک قری ــن بان ــرد: ای ــار ک ــد.وی اظه ــش کن ــای نق ایف
قدمــت دارد و تاکنــون یــک بنیــاد نهادســاز بــوده و بانــک مرکــزی، بانــک 
ــا  ــزی و ده ه ــه ری ــت و برنام ــک مســکن، ســازمان مدیری کشــاورزی، بان
ــر  ــد ب ــا تاکی ــاد و ســازمان دیگــر از آن ایجــاد شــده اند.حســین زاده ب نه
اینکــه بانــک ملــی ایــران اکنــون بــا ســه هــزار و 300 شــعبه داخلــی و 17 
ــوان کــرد:  شــعبه خارجــی در حــوزه نظــام بانکــی کشــور فعــال اســت، عن
ــوری  ــه ط ــه دوش دارد ب ــور ب ــز در کش ــعه ای نی ــش توس ــک نق ــن بان ای
ــانی  ــات رس ــه خدم ــی حاضــر ب ــچ بانک ــه هی ــی ک ــق محروم ــه در مناط ک
نیســت، هــم بــه فعالیــت مــی پردازد.حســینعلی امیــری معــاون پارلمانــی 
رییــس جمهــور نیــز ضمــن تقدیــر از میزبانــی بانــک ملــی ایــران از ایــن 
نشســت اظهــار کــرد: خوشــبختانه همراهــی و انســجام خوبــی در کل نظــام 
ــه ثابــت کــرده کــه ایــن همدلــی  جمهــوری اســالمی برقــرار اســت و تجرب
و همراهــی موجــود مــی توانــد در حــل مســایل کشــور و ارتقــای تعامــالت 

ــد. ــا باش ــیار راهگش ــی بس ــف اجرای ــای مختل ــا بخش ه ــس ب مجل

پرداخت تسهیالت به 
پرستاران توسط بانک سپه
پایــگاه اطــالع رســانی بانــک 
ســپه: بانــک ســپه بــه کلیــه 
قالــب  در  جامعــه  پرســتاران 
ریــال تســهیالت  200 میلیــون  قلــب ســفید  طــرح 
پرداخــت مــی کند.پرســتاران مــی تواننــد بــا بــاز 
کــردن حســاب ویــژه طــرح قلــب ســفید پــس از 
ــار  ــورد انتظ ــدگاری م ــان مان ــدت زم ــدن م ــپری ش س
مذکــور،  حســاب  مانــده  میانگیــن  بــا  متناســب  و 
حــق تقــدم دریافــت تســهیالت تــا ســقف فــردی 
ــه  ــاری مرابح ــب کارت اعتب ــال در قال ــون ری 200 میلی

دریافــت کننــد.

ثبت بیش از 134 میلیون 
تراکنش در دو ماه

ــش  ــون تراکن ــش از 134 میلی بی
همــراه  شــعبه،  کارت،  شــامل 
بانــک و اینترنــت بانــک کوثــر  در 
مــاه هــای فروردیــن و اردیبهشــت 
ــاون  ــعدی مع ــت.امیر اس ــده اس ــت ش ــاری ثب ــال ج س
ــر  ــک کوث ــراه بان ــت: هم ــر گف ــزی کوث ــه ری ــاوا و برنام ف
ــک  ــات الکترونی ــش خدم ــرد تراکن ــین عملک ــدر نش ص
دومــاه اول ســال جــاری ایــن موسســه اســت . همچنیــن 
از مجمــوع 95 هــزار نفــری کاربــران خدمــات الکترونیــک، 
فراوانــی کاربــران در خدمــات کارت و همــراه بانــک قابــل 

مالحظــه مــی باشــد.

فرآورش 214 میلیارد 
مترمکعب گاز در  سال 96
نظــارت  و  هماهنگــی  مدیــر 
ملــی گاز  تولیــد شــرکت  بــر 
میلیــارد   214 فــرآورش  از 
ــه  ــبت ب ــه نس ــر داد ک ــال 96 خب ــب گاز در س مترمکع
ــته  ــد داش ــد رش ــش از 9 درص ــش از آن بی ــال پی س

اســت.
در  گاز  فــرآورش  دربــاره  بهمن نیــا،  غالمرضــا 
پاالیشــگاه های  گفــت:  کشــور  گاز  پاالیشــگاه های 
گاز پارســال بــا تولیــد 214 میلیــارد مترمکعــب گاز 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــال 95، ب ــه س ــبت ب ــیرین نس ش

یافتنــد. دســت  درصــدی   9,3

توسعه صنعت پتروشیمی 
باید پروپیلن  محور شود

مدیــره  هیئــت  رئیــس 
ضمــن  تاپیکــو  هلدینــگ 
تولیــد  لــزوم  بــر  تاکیــد 
متنوعــی  برنامه هــای  گفــت:  بیشــتر  پروپیلــن 
بــرای آینــده صنعــت پتروشــیمی پیش بینــی شــده 
است.محمدحســن پیونــدی اظهــار کــرد: بــا ایجــاد 
ــی  ــن، فرصت ــد پروپیل ــرای تولی ــاخت های الزم ب زیرس
پتروشــیمی  اهــداف صنعــت  تحقــق  بــرای  جدیــد 
ــعه  ــی توس ــل اصل ــوان عام ــه عن ــود و ب ــم می ش فراه
ــه اشــتغال و جــذب  ــی و پایین دســتی، ب ــع میان صنای

می  انجامــد. ســرمایه گذار 

پتروشیمیگازسپه کوثر

ــم  ــه رغ ــتان ب ــرد: در تابس ــالم ک ــه اع ــا کوهپای  مدیرآبف
حفــر ســه حلقــه چــاه جدیــد بــا کمبــود 20 الــی 25 لیتــر 
آب در ثانیــه مواجــه هســتیم مدیــر آبفــا ایــن شهرســتان 
ــد در  ــاه جدی ــه چ ــر 3 حلق ــا حف ــون  ب ــم اکن ــت: ه گف
ــال  ــتان س ــود در تابس ــی ش ــی م ــش بین ــه ، پی کوهپای
ــود آب  ــه کمب ــر در ثانی ــا 25 لیت ــود 20 ت ــا کمب ــاری ب ج
مواجــه شــویم چراکــه در حــال حاضــر بغیــر از تامیــن آب 
ــه،آب شــرب   شــرب 3 شــهر تودشــک، ســجزی و کوهپای
2 مجتمــع روســتایی کــه بالــغ بــر 40 روســتا مــی شــوند 

ــم . ــی کنی ــن م را تامی
مرتضــی یــادگاری بــا بیــان اینکــه کوهپایــه در محــور 
ــی در  ــع آب ــاظ مناب ــه از لح ــرار دارد ک ــان ق ــرق اصفه ش
محدودیــت شــدیدی بســر مــی بــرد گفــت: در ســال 
گذشــته تخصیــص آب طــرح  بــه شهرســتان کوهپایــه 
ــون  ــم اکن ــه ه ــت ک ــوده اس ــه ب ــر در ثانی ــدود 108 لیت ح
ــت   ــه اس ــش یافت ــه کاه ــر در ثانی ــه 65 لیت ــم ب ــن رق ای
ایــن امــر بیانگــر کاهــش 40 درصــدی تخصیــص آب 

ــت ــه اس ــه کوهپای ــرح ب ط

ــرکت  ــرق ش ــای ب ــت ه ــت پس ــعه ظرفی ــتای توس در راس
ــر  ــه و بوی ــتان کهگیلوی ــتان در اس ــه ای خوزس ــرق منطق ب
ــو  ــت 132 کیل ــوم پس ــس س ــعه تران ــات توس ــد، عملی احم
ــات  ــر و عملی ــت آمپ ــه ظرفیــت 50 مگاول ــت دهدشــت ب ول
ــدر  ــب دو فی ــا نص ــا ب ــت دن ــو ول ــت 132 کیل ــعه پس توس
ــدار  ــید و برق ــان رس ــه پای ــت OUTDOOR ب ــو ول 33 کیل
ــتان در  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــد.مدیر عام ش
خصــوص پــروژه هــای بهــره بــرداری شــده ایــن شــرکت در 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: در ســه ســال اخیــر 190 

مگاولــت آمپــر بــه ظرفیــت هــای موجــود اســتان کهگیلویــه 
ــر 200  ــغ ب ــز بال ــال 97 نی ــد و در س ــه ش ــد اضاف و بویراحم
مگاولــت آمپــر بــه ایــن ظرفیــت هــا اضافــه مــی شــود کــه 
توســعه دو پســت دهدشــت و دنــا در همیــن راســتا انجــام 

شــده اســت.
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار کــرد: ســرمایه گــذاری انجــام 
شــده در توســعه پســت هــای دهدشــت و دنــا شــامل 
تامیــن تجهیــزات، نصــب، تســت و راه انــدازی بالــغ بــر 44 

ــوده اســت. ــال ب ــارد ری میلی

افزایش ظرفیت پست های برق کهگیلویه و بویراحمددر کوهپایه کمبود آب داریم

مدیرعامل بانک صادرات ایران در نهمین سالروز عرضه »وبصادر«:

در سال ٩٨ به سوددهی خواهیم رسید
بانـک  مطالبـات  صیـدی 
را نیـز مـورد اشـاره قـرار 
داد و گفـت: مطالبـه مهمـی از 
دولـت داریـم کـه تـالش مـی 
کنیـم بـرای تعییـن تکلیـف آن 
بودجـه  هـای  ظرفیـت  از   هـم 
سـال ٩٧ اسـتفاده کنیم.وی در 
بخـش دیگـری از سـخنان خود 
آینـده  روز  چنـد  ظـرف  گفـت: 
صـورت هـای مالـی سـال96 را 
ارائـه  بهـادار  اوراق  بـورس  بـه 

خواهیـم کـرد.

ایــران  صــادرات  بانــک  مدیرعامــل 
در نشســت خبــری نهمیــن ســالروز 
عرضــه اولیــه ســهام ایــن بانــک گفــت: 
شــفافیت و افشــاء حــرف اول را در 
بــازار ســرمایه می زنــد و ایــن موضــوع 
بــرای نظــام بانکــی اهمیــت بــه مراتــب 
بیشــتری دارد.حجت الــه صیــدی در 
عرضــه  ســالروز  آییــن گرامیداشــت 
اولیــه »وبصــادر« در جمــع خبرنــگاران 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی را م ــفافیت مال ش
صــورت گرفتــه  تالش هــای  از  و  داد 
بــرای اعــالم بــه موقــع صورت هــای 
مالــی میــان دوره ای بانــک بــه ســازمان 
بــورس خبــر داد و در توضیــح شــرایط 
عمومــی اقتصــاد کشــور و تاثیــر آن بــر 
شــرکت   شــفافیت  از  پیش بینی هــا 
ــا  ــادل ه ــدم تع ــی ع ــت: برخ ــا گف ه
ــود  ــای موج ــی ه ــاد، پیچیدگ در اقتص
ــم  ــی حاک ــی و نااطمینان ــام بانک در نظ
ــای اقتصــادی،  ــم ه ــی از تی ــر گروه ب
ــی  ــش بین ــکان پی ــی، ام ــی و پول مال
دقیــق از آینــده و لــذا شــفافیت در 
ــد.   ــی ده ــا را نم ــر افش ــطوح باالت س

ــران در  ــادرات ای ــک ص ــل بان مدیرعام

ایــن مراســم در تشــریح عملکــرد و 
اهــداف موردنظــر بانــک طــی مــاه های 
اخیــر، گفــت: بــر اســاس یــک برنامــه 
ریــزی کوتــاه مــدت تــالش کردیــم 
نمــاد بانــک بــاز شــود کــه اســفند مــاه 
ــاز شــد و  ســال گذشــته نمــاد بانــک ب
ــس  ــهم پ ــت س ــه قیم ــود ک ــی ب طبیع
از وقفــه چنــد ماهــه بــا کاهــش روبــرو 
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــت: ب ــد.وی گف باش
ســاختاری در نظــام بانکــی مثــل نــرخ 
ســود ســپرده بــا نااطمینانــی هــای 

ــتیم. ــه هس مواج
وی ادامــه داد: بحــث مطالبــات معــوق 
از بنــگاه هــای کالن، خــرد و دولــت 
دیگــر  از  حقیقــی  اشــخاص  نیــز  و 
مشــکالت پیــش روی بانــک هــا اســت 
کــه در همیــن راســتا بــا بدهــکاران 
ــتیم و  ــدد گذاش ــات متع ــزرگ جلس ب
ــی  ــه توافقــات خوب در حــال رســیدن ب

هســتیم.

مشــکالت بانک صادرات ناشی 
از عوامل کالن است

ــا بیــان اینکــه مشــکل  دکتــر صیــدی ب
بانــک صــادرات ایــران ماننــد بســیاری 

از بانــک هــای دیگــر بیشــتر ناشــی از 
ــود،  ــازمانی ب ــرون س ــل کالن و ب عوام
تاکیــد کــرد کــه بــا یــک برنامــه مــدون 
در پایــان ســال گذشــته و هفتــه هــای 
آغازیــن ســال جــاری در حــال عبــور از 

ــن مشــکالت هســتیم. ای

افزایش متوقف شده  روند 
است

ــران  ــادرات ای ــک ص ــل بان ــر عام مدی
تصریــح کــرد: مهمتریــن موضــوع ایــن 
اســت کــه رونــد افزایــش زیــان در 
ــف شــده  ــران متوق ــک صــادرات ای بان
ــدا  ــی پی ــیر نزول ــک س ــی بان و زیانده
ــع  ــر مناب ــال حاض ــت. در ح ــرده اس ک
ــزار  ــه 15٤ ه ــران ب ــادرات ای ــک ص بان
میلیــارد تومــان و دارایــی هــای آن 
بــه بیــش از 180 هــزار میلیــارد تومــان 
ــک  ــات بان رســیده اســت.صیدی مطالب
ــرار داد و گفــت:  ــز مــورد اشــاره ق را نی
ــه  ــم ک ــت داری ــی از دول ــه مهم مطالب
تعییــن  بــرای  کنیــم  مــی  تــالش 
هــای  ظرفیــت  از   هــم  آن  تکلیــف 

بودجــه ســال 97 اســتفاده کنیــم.
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 

ــده  ــد روز آین ــرف چن ــت: ظ ــود گف خ
ــه  ــال 96 را ب ــی س ــای مال ــورت ه ص
بــورس اوراق بهــادار ارائــه خواهیــم 
در  ادامــه گفــت:  در  صیــدی  کــرد. 
و  بانکــی  عملیــات  افزایــش  بحــث 
کارمزدهــا و نیــز پتانســیل عملیــات 
را  زیــان  بتوانیــم  امیدواریــم  ارزی 
بــه ســود برســانیم و ســال 98 وارد 
منطقــه ســود شــویم. وی همچنیــن 
ــن  ــرای مهمتری ــت ب ــرار اس ــت: ق گف
ــادرات  ــک ص ــه بان ــرکت زیرمجموع ش
ســپهر  مالــی  گــروه  کــه  ایــران 
ــرش در  ــرایط پذی ــت، ش ــادرات اس ص

بــورس را اخــذ نماییــم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 آذربایجان شرقی رتبه دوم کشوری در پایین بودن فقر را داردپیام ایران
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با بیان اینکه بعد از تهران، رتبه دوم کشور 
از نظر پایین بودن آمار فقرا را داریم، گفت: ماهانه 185 میلیارد ریال مستمری به 
مددجویان پرداخت می کنیم.

خط تولید آزمایشـی سـیمان سـفید کرمـان باحضور 
سرپرسـت اسـتانداری کرمـان، رییـس کمیسـیون 
اقتصـادی مجلس شـورای اسـالمی، مدیرعامل گروه 
توسـعه ملـی و مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گـذاری 
شـد.  افتتـاح  سیمان)سـيدكو(  صنایـع  وتوسـعه 
فریـدون رحمانـی، مدیـر عامـل گروه صنایع سـیمان 
گفـت که سـیمان کرمان امـروز برای دومیـن بار خط 
تولیـد شـماره یـک را امـا ایـن بـار بـا یـک محصول 
جدیـد و متفـاوت افتتـاح می کند.وی اضافـه کرد که 
ایجـاد فرسـودگی ناشـی از نیـم قـرن کار مـداوم این 
خـط تولیـد و از طرفـی بـاال رفتـن هزینه هـای تولید 
تعمیـرات و نگهـداری و مصرف انـرژی بدلیل قدیمی 
بودن تکنولوژی و فرسـودگی ماشـین آالت و از طرفی 
ظهـور و بـروز تکنولوژی ها و ماشـین آالت جدید و به 
روز و بـا صرفـه  سـناریوهای متعـددی را در نحـوه 
برخـورد بـا چالـش هـای خـط تولیـد شـماره یـک 
سـیمان ایجـاد کـرد و توقـف و تعطیـل نمـودن خط، 
توسـعه، تغییـر تکنولـوژی و افزایـش ظرفیـت و یـا 
تغییـر کاربـری و فن آوری به سـمت تولید محصول 
جدید از این دسـت پیشـنهادات مطرح شـده بود.به 
گفته رحمانی، از آن جایی که در سـنوات گذشـته بارها 
خـط شـماره یک موضوع بحث و بررسـی قـرار گرفته 

بـود امـا هیـچ طـرح و ایـده ای رنـگ اجرایـی و 
عملیاتـی به خـود نگرفتـه بـود ایـن بـار عـزم جـدی 
مجموعـه و پرسـنل و مدیریـت موجب بررسـی ها و 
تحقیقاتی شـد که حاصل آن تغییـر کاربری این این 
خـط از محصـول سـیمان خاکسـتری بـه سـیمان 
سـفید شـد؛ از آنجایی که بازار سـیمان سـفید نسبت 
بـه خاکسـتری وضعیـت مناسـب تـری دارد ایـن 
محصول  تازه با برند سـیمان کرمان در بازار و منطقه 
و حتـی اسـتان هـای مجاور و جنوب و جنوب شـرق 
کشـور مـی توانـد جایـگاه ویژه ای بـرای خـود ایجاد 
کنـد.او گفـت که تیم هـای تحقیقاتی و پژوهشـی در 
فوریـت  بـا  عملیاتـی  و  مطالعاتـی  کنـار مشـاوران 
تشـکیل شـد و کلیه راهکارهای فنی طرح با تکیه بر 
ظرفیت هـا و تـوان داخـل مجموعـه سـیمان کرمـان 
مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار دادنـد و امکانـات و 
تجهیـزات بالفعل و بالقـوه داخل کارخانه در کنار نحوه 
تامیـن مواد اولیـه مورد نیاز از داخـل و خارج کارخانه 
مـورد بررسـی قرارگرفـت و پس از تدوین طـرح ها و 
نقشـه هـا پـروژه وارد فـاز عملیاتی شـد.مدیرعامل و 
عضـو هیـات مدیـره سـیمان کرمـان تصریح کـرد که 
طـرح تولید سـیمان سـفید از طریق کـوره واحد یک 
در دوره هـای پیشـین هـم مورد بررسـی قـرار گرفته 

بـود. حتـی با دعوت از شـرکت هـای اروپایی طرح ها 
نیـز ارائـه شـده امـا بـه دلیـل ریسـک بـاالی تغییـر 
سـیمان  از  فرسـوده  و  قدیمـی  کـوره  محصـول 
خاکسـتری بـه سـیمان سـفید و مـدت زمـان باالی 
توقـف خط تولید و همچنین هزینه بـاالی طرح های 
ارائـه شـده توسـط شـرکت هـای اروپایـی و داخلی ؛ 
اجـرای طـرح در فـاز مطالعاتـی راکـد مانـده بـود و 
اقدامـی صورت نپذیرفتـه بود.به گفته رحمانی دغدغه 
دیگر سـیمان کرمان در عملیاتی نمودن این پروژه آن 
بـود کـه تولید سـیمان چـاه نفت که محصـول ممتاز 
سـیمان کرمـان اسـت توسـط ایـن خط صـورت می 
پذیـرد کـه در صـورت توقـف ایـن خط ایـن محصول 
نیـز از دسـت مـی رفت.مدیـر عامـل سـیمان کرمـان 
ادامـه داد کـه با تشـکیل تیم تولید و فنـی و همت و 
تـالش همکاران این بخش، تولید سـیمان چاه نفت 
از طریـق سـایر  کـوره ها بـا همان کیفیـت مطلوب و 
بلکـه بهترامـکان پذیـر شـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
چالـش دیگـر پیشـرو جلوگیـری از عـدم از دسـت 
رفتـن سـهم تولیـد بـود، گفـت کـه ایـن مهـم نیـز با 
تـالش همـکاران و اهمیت دادن بـه مبحث تعمیرات 
و نگهـداری و انجـام تعمیرات اساسـی در کـوره واحد 
2 و 3 به دسـت آمد و خوشـبختانه توانسته ایم عمالً 
خط یک را از چرخه تولید سـیمان خاکسـتری خارج 
نمائیـم امـا میزان سـهم تولید در ایـن بخش با هیچ 
گونـه کاهشـی مواجه نشـود.رحمانی همچنین عنوان 
داشـت کـه از نـکات بـارز ایـن پـروژه هزینـه بسـیار 
پاییـن اجـرای آن بـود که با تکیه بر تـوان و تخصص 
متخصصیـن داخـل کارخانه و حداکثر بهره بـرداری از 
امکانـات و ظرفیتهـای موجود با نزدیـک به یک دهم 
هزینه پروژه های مشـابه صورت پذیرفت.آنطور که او 
گفتـه، مـدت زمـان اجرای پـروژه با تـالش جمعی و 
همـت کلیـه واحدهـا و مدیـران پرسـنل مجموعه در 
ایـام تعطیالت عید نـوروز در کمتر از یک ماه از توقف 
خـط شـماره یـک و شـروع فـاز عملیاتـی اولیـن 

خروجی محصول کلینکر از کوره خارج شد.

سیمان سفید کرمان جزو بهترین هاست
مرتضی داداش، مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری و 

توسـعه صنایع سـیمان )سیدکو( ایشـان نیز با تقدیر 
و تشـکر از کلیه دسـت اندرکاران راه اندازی خط تولید 
سـیمان سـفید بویـژه مدیـر عامـل سـیمان کرمـان 
بخاطر پیگیری هـا و اعمال تغییرات مثبت؛ مدیریت 
کارخانـه و مدیـر طرح و همچنین تقدیـر ویژه از مدیر 
عامـل گـروه توسـعه ملـی، دکتـر غریب پور بـه پاس 
توجـه ویـژه ایشـان بـه مبحـث بنـگاه داری، گـزارش 
مختصـری از وضعیـت صنعـت سـیمان کشـور ارائه و 
اشـاره کـرد کـه در طـی سـال گذشـته 5 واحـد جدید 
تولیـد سـیمان بـا ظرفیت بالغ بـر 5 میلیون تـن وارد 
چرخـه تولیـد شـدند.به گفتـه او بـا توجه بـه ظرفیت 
تولیـد 82 میلیـون تـن در ابتـدای سـال 96 در پایـان 
ایـن سـال ایـن ظرفیت بـه بالـغ 87 میلیـون تن در 
سـال افزایـش یافـت و ایـن در حالـی بود کـه طی 2 
سـال گذشـته مصرف داخلـی حـدود 48 میلیون تن 
بـوده، صـادرات از 13 میلیـون تـن در سـال 95 بـه 12 
میلیـون تـن در سـال 96 کاهـش یافتـه و اوج تولید 
مصرف سـیمان در کشـور در سـال 92و 93 با نزدیک 
بـه 72 میلیـون تن با 53 میلیـون تن مصرف داخلی 
و 19 میلیـون تـن صـادرات بـوده اسـت کـه در حـال 
حاضـر کاهـش قابل مالحظـه ای از سـال 92 و 93 تا 
پایان سـال 96 در مصرف داخلی و در صادرات حادث 
شـده اسـت از ایـن رو بـا تصمیـم انجمـن صنفـی 
کارفرمایـان صنعـت سـیمان کارخانجـات ناگزیـر بـه 
مـرز 65 درصـد ظرفیـت خـود  تـا  تولیـد  کاهـش 
هسـتند.مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری و توسـعه 
صنایع سـیمان )سـیدکو( با بیان اینکه تا سـال 1392 
ظرفیـت تولید و مصـرف تقریبًا برابر بوده امـا از آن به 
بعـد پیشـی گرفتـن حجـم تولیـد از میـزان مصـرف 
منجـر بـه ایجـاد مـازاد تولیـد و کاهـش قیمـت شـد 
بطوریکـه در کشـورهای همسـایه حداقـل قیمـت هر 
تـن سـیمان بالـغ بـر 300 هـزار تومان اسـت گفت که 
ایـن عـدد در کشـور حـدود 150 تـا 160 هـزار تومـان 
اسـت. کل سـود حاصل  از صنعت سیمان در سال 96 
حـدود 3 هـزار میلیـارد بـوده و این در حالی اسـت که 
کل هزینـه راه انـدازی یـک واحـد یـک میلیـون تنی 
قریـب به 100 میلیـون دالر )قریب 500 میلیارد تومان( 
سـرمایه گـذاری اسـت کـه بـا توجـه بـه هزینـه های 

مالـی و اسـتهالک رسـیدن بـه سـود را غیـر ممکـن 
می سازد.

هدیه به مردم کرمان
غریـب پـور، مدیـر عامـل گـروه توسـعه ملی هـم از 
پـروژه خـط تولیـد سـیمان سـفید کرمـان بـه عنوان 
یـک هدیه از طرف کارخانه سـیمان کرمان – شـرکت 

سیدکو و بانک ملی به مردم نجیب کرمان یاد کرد.
او ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن خـط تولیـد بتواند با 
داخـل کارخانـه کمـک  متخصصیـن  فنـی  دانـش 
شـایانی به صنایع سـیمان کرمان کند.وی با اشـاره به 
جایگاه گروه توسـعه ملی در کشـور بعنوان یک بنگاه 
اقتصـادی 1.2 میلیـارد دالری که حـدود یک درصد از 
خـود  بـه  بـازار  ارزش  لحـاظ  بـه  را  بـورس کشـور 
بـه عنـوان یـک شـرکت  اختصـاص داده اسـت و 
چندیـن رشـته ای در زمینـه ای بیمـه، پتروشـیمی، 
سـیمان، السـتیک، شـوینده، بـرق و الکترونیـک و 
صنعـت و معدن فعالیـت دارد، گفت که واگذاری 1500 
میلیـارد تومـان شـرکت صنعتـی معدنـی سـنگان با 
تاییـد واحـد هـای نظارتـی بـدون انحـراف صـورت 

پذیرفت.

سیمان کرمان می تواند 
قطب اقتصادی باشد

رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از سـیمان کرمـان بـه عنوان یـک برند برای اسـتان و 
کشـور یـاد کـرد و گفت کـه ایـن کارخانـه می تواند به 
عنـوان قطـب اقتصـادی درکشـور و منطقـه باشـد.
محمدرضـا پورابراهیمـی ادامـه داد کـه تعاریف جدید 
بـرای مصـرف سـیمان میتواند مصـرف داخلـی این 
محصـول را افزایـش داده و از ایـن رهگـذر زمینه الزم 
بـرای اجـرای طرحهـای توسـعه را فراهـم آورد.وی 
افـزود: باتوجـه بـه زلزلـه خیزبودن اسـتان کرمـان با 
اسـتفاده ازسـیمان می تـوان سـاختمانهای بتنـی را 
جایگزین سـاختمان اسـکلت فلزی کرد.پورابراهیمی 
از مدیرکنونی سـیمان کرمان به عنوان مدیری بسـیار 
الیـق و شایسـته یـاد کـرد و اظهارداشـت: جنـس کار 
انجـام شـده بـرای تبدیل خط یک سـیمان کرمان به 

تولید سیمان سفید از نوع دانش بنیان است.

خط تولید آزمایشی 
سیمان سفید کرمان افتتاح شد

نگـران  رونـد  فـارس  اسـتان  و  شـیراز  در  طـالق 
کننـده ای دارد بـه گونـه ای که از هـر 2.7 ازدواج در 
شـیراز یکـی بـه طالق می رسـد که رشـد طالق هـای توافقی 
نیـز سـهم قابـل توجهـی دارد. معـاون پیشـگیری از وقـوع 

جـرم دادگسـتری اسـتان فـارس با اظهـار نگرانـی از افزایش 
پدیـده طـالق در ایـن اسـتان بـه خبرنـگار مهـر گفـت: بـر 
اسـاس آمـار ثبـت احـوال اسـتان فـارس، آمارهـا حکایت از 
ایـن دارد کـه در سـال 96 نسـبت ازدواج بـه طـالق 3.6 در 
اسـتان و در شـیراز 2.7 بـوده اسـت.احمد رحمانیـان افـزود: 
ایـن بـدان معناسـت که در اسـتان فـارس از هـر 3.6 ازدواج 
یـک مـورد و در شـیراز از هـر 2.7 ازدواج یـک مـورد به طالق 

ختم شده است.
فرمانـده انتظامـی بندر مرزی آسـتارا از شناسـایی و 
انهـدام بانـد سـازمان یافتـه قاچـاق خـودرو در این 
شهرسـتان و دسـتگیری سـه تبعـه خارجـی در ایـن رابطـه 
خبر داد. سـرهنگ »رسـول عزیزی«، اظهار کرد: در راسـتای 
سـری  یـک  انجـام  بـا  قاچـاق،  شـوم  پدیـده  بـا  مبـارزه 
اقدامـات اطالعاتـی و فنـی، یـک باند سـازمان یافتـه قاچاق 

خـودرو کـه توسـط سـه نفـر تبعـه خارجـی انجـام می شـد، 
شناسـایی و منهـدم شـد. وی افـزود : پـس از محـرز شـدن 
ارتـکاب جـرم و به دسـت آمدن شـیوه و شـگرد قاچاقچیان، 
بـا هماهنگـی قضایی طـی دو عملیـات جداگانه تعـداد چهار 
بـدون  کـه  جعلـی  اسـناد  بـا  خارجـی  خـودروی  دسـتگاه 
عرضـه  بـازار  بـه  و  ترخیـص  گمـرک  از  گمرکـی  پته هـای 

می شد، شناسایی شد.  

گزیده ها

افقی
1- اداره مامور اخذ عوارض و رســیدگی 

به امور آن - از برجســته ترین کشورها 

 بــرای کنترل موفق تورم - وقت

2- جنیــن - نت بیمار - رنگ موی 

 فوری - چروک پوست

 3- پهلوانــان - زمان مرگ - ممکن

 4- عبادت کننده - زنجیره

5- یک دم ســیگار - از پرفروش ترین 

محصوالت شرکت خودروسازی رنوی 

 فرانسه - ماده منفجره

6- ابریشــم پست - خرگوش - زیر پا 

 مانده - رهنده

 7- پســر مازنی - خردمندان - واجب

8- اقتصاددان آمریکایی متولد 

1857میالدی صاحب کتاب »نظریه 

 طبقه مرفه«

9- پادشــاه مغولی - یار همیشگی قوری 

 - نام سوره ای در قرآن

10- انگور تازی - کافی - پارســا - روز 

 تازی

 11- اســب نجیبب - از گل ها - رمق آخر

 12- انــس گرفتن - نیکوکاران

13- جهانگرد ایتالیایی - تاکید شــده - 

 فــروش به قیمت ارزان تر از قیمت واقعی

14- اتومبیــل آلمانی - منقار کوتاه - 

 مساوی - میانگیری

15- بی کــس - مهیا و آماده - مرکز 

مالی جهان

عمودی 
1- اســتفاده از نمودار میله ای واگرایی 

انحراف میانگین که از ســاده ترین و 

در عین حال کاراترین شــاخص های 

تکنیکال اســت و برای اولین بار توسط 

این اقتصاددان در دهه 1970میالدی 

مورد اســتفاده قرار گرفت - گودی - 

 تیره

2- توبه - قافله - حســاب های فعال 

بازار ارز این کشــور حدود 13درصد کل 

 حساب های جهان است

3- شــاداب - شکمبه گوسفند - تقویت 

 رادیویی

4- آبراهه - گیاهی شــورمزه - خوردنی 

 ناخوشایند!

5- بــزرگان - مارکی بر لوازم اصالح 

 آقایان

6- ناگوارکننــده - برابر - محصول 

 صابون

 7- درس کشــیدنی - ودیعه - نصف

8- اتاق مدرســه - از بیمه های دولتی - 

 پروتئین گیاهی

 9- ســبزی غده ای - خوشبو - از لبنیات

10- قصد - دروغ ترکی - پیشــوای 

 مذهبی

 11- عدد - عدالتگر

12- زرد فرنگی - ماچ - شــاد و 

 خوشحال

13- دوشــیزه فرنگی - عمل بردن کاال یا 

مســافر از جایی به جای دیگر - غرش 

 درندگان

14- کاال و مال التجــاره - هزارهزار - 

 نقاب

15- آتش - واحد پول چین - بخشــی 

از ســرمایه که در یک معامله جهت 

ضمانت، موقتا کنار گذاشــته می شود.

جدول شماره 1187



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1186|سه شنبه22خرداد 1397 021-26325268

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 رسانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی - برابر رای شـماره 
139660319062000772 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم هاجر نمکی گوکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 194 صـادره از 
گلبـاف در یـک باب خانـه به مسـاحت 718/60 مترمربع پالک یکفرعـی از 2857-اصلی مفروز 

و مجـزی شـده از پـالک 2857اصلـی واقع در گلبـاف خیابان ولیعصر انتهای خیابان فلسـطین 
خریـداری از مالـک رسـمی آقایـان حسـن نمکـی گوکی و حسـین نمکـی گوکی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهد شـد.م الـف 349- محمد مقصودی، رئیس ثبت اسـناد و امالک – مهدیه 
شـیخ ابراهیمـی، کفیل- تاریخ انتشـار نوبـت اول : 97/3/22-  تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 97/4/6

            دادنامه
پرونــده کالســه 9609985282200385 شــعبه 
دوم شــورای حــل اختــالف اســالم تصمیــم 
ــول  ــان: بهل ــماره 9609975262200379 – خواه ــی ش نهای
ــید  ــای س ــت آق ــا وکال ــی ب ــد عل ــر فرزن ــور لم ــرام پ به
ــانی  ــه نش ــیدقدیر ب ــد س ــی فرزن ــع زاده اندبیل ــد رفی احم
ــور  ــن ســاختمان پ ــر معی ــالن تالــش – تالــش خ دکت گی
ــا  ــوی تنه ــد محمدل ــدگان: 1- حمی ــیدیان ط 8- خوان س
فرزنــد حســین 2- مصطفــی مهدیخانــی همگــی بــه 
نشــانی زنجــان خرمــدره میــدان توحیــد خ شــهید کاظمــی 
خ بوعلــی ســینا روبــه روی عکاســی آدرینــا مغــازه گلدیــس 

ــک ــه چ ــه وج ــته: مطالب – خواس
رای قاضی شورا

درخصــوص دعــوی بهلــول بهــرام پــور بــا وکالــت ســیدقدیر 
ــا  ــوی تنه ــد محمدل ــان حمی ــت آقای ــه طرفی ــع زاده ب رفی
مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه  مهدیخانــی  مصطفــی  و 
ــادرات  ــک ص ــک بان ــره چ ــت دو فق ــال باب 190/000/000 ری
سررســید  بــه   889195 و   889200 هــای  شــماره  بــه 
ــه دادرســی و حــق  ــام هزین ــه انضم 96/8/15 و 96/9/5 ب
ــن  ــه شــرح مت ــه ب ــر تادی ــل و خســارت تاخی ــه وکی الوکال
ــا التفــات بــه  دادخواســت تقدیمــی از ناحیــه خواهــان و ب
ــاء اصــول مســتند  ــه بق ــده و اینک ــات پرون اوراق و محتوی
ــده  ــر اشــتغال ذمــه خوان ــت ب ــد خواهــان دالل ــور در ی مزب

و اســتحقاق خواهــان در دریافــت وجــه مذکــور را دارد 
ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــف اب ــا وص ــدگان ب ــی خوان از طرف
ــر پرداخــت  ــی ب ــد و دلیل دادرســی شــورا حاضــر نشــده ان
دیــن یــا برائــت ذمــه خویــش بــه شــورا ارائــه ننمــوده انــد 
ــورا  ــی ش ــون قاض ــات معن ــع جه ــه جمی ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــه  ــت تشــخیص و مســتندا ب دعــوی خواهــان را وارد و ثاب
مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و مــواد 522-519-198-
515 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
ــه  ــک تبصــره ب ــی ی ــاده واحــده الحاق ــی و م ــور مدن در ام
ــک  ــدور چ ــون ص ــوادی از قان ــالح م ــون اص ــاده 2 قان م
ــه پرداخــت مبلــغ  ــا ب ــدگان را متضامن مصــوب 1377 خوان
190/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2/640/000 
ــه وکیــل و همچنیــن  ــه دادرســی و حــق الوکال ــال هزین ری
ــا  ــک ه ــدرج در چ ــخ من ــه از تاری ــر و تادی ــارت تاخی خس
96/9/5 و 96/8/15 لغایــت تــا زمــان وصــول وجــه آن 
ــزی  ــک مرک ــوی بان ــی از س ــورم اعالم ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
جمهــوری اســالمی ایــران کــه توســط اجــرای احــکام مدنــی 
محاســبه مــی گــردد در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد 
ــس از  ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
ابــالغ قابــل واخواهــی نــزد قاضــی شــورا و ســپس ظــرف 
ــی  ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــدت قاب م

ــی باشــد. ــش م شهرســتان تال

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهر اسالم     3277

           دادنامه
ــده کالســه 9609985282200365 شــعبه  پرون
ــم  ــالم تصمی ــالف اس ــل اخت ــورای ح دوم ش
نهایــی شــماره 9609975262200378 – خواهــان: بهلــول 
ــید  ــای س ــت آق ــا وکال ــی ب ــد عل ــر فرزن ــور لم ــرام پ به
ــه نشــانی  احمــد رفیــع زاده اندبیلــی فرزنــد ســیدقدیر ب
گیــالن تالــش – تالــش خ دکتــر معیــن ســاختمان 
ــر تقــی دخــت  ــدگان: 1- اصغ ــور ســیدیان ط 8- خوان پ
فرزنــد رســول 2- مصطفــی مهدیخانــی همگــی بــه 
نشــانی زنجــان خرمــدره خ بوعلــی ســینا روبــروی 
عکاســی آدرینــا مغــازه گلدیــس بــه مدیریــت مصطفــی 

ــک ــه چ ــه وج ــته: مطالب ــی – خواس مهدیخان
رای قاضی شورا

وکالــت  بــا  پــور  بهــرام  بهلــول  دعــوی  درخصــوص 
ــی  ــر تق ــان اصغ ــت آقای ــه طرفی ــع زاده ب ســیداحمد رفی
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــی مهدیخان ــت و مصطف دوس
ــک  ــره چــک بان ــک فق ــت ی ــال باب ــغ 85/000/000 ری مبل
ملــت بــه شــماره هــای 906542/36 بــه سررســید 
ــه  ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس ــام هزین ــه انضم 96/6/12 ب
متــن  بــه شــرح  تادیــه  تاخیــر  و خســارت  وکیــل 
ــات  ــا التف ــان و ب ــه خواه ــی از ناحی ــت تقدیم دادخواس
بــه اوراق و محتویــات پرونــده و اینکــه بقــاء اصــول 
مســتند مزبــور در یــد خواهــان داللــت بــر اشــتغال ذمــه 

ــده و اســتحقاق خواهــان در دریافــت وجــه مذکــور  خوان
ــی در  ــالغ قانون ــا وصــف اب ــدگان ب ــی خوان را دارد از طرف
ــر  ــی ب ــد و دلیل جلســه دادرســی شــورا حاضــر نشــده ان
پرداخــت دیــن یــا برائــت ذمــه خویــش بــه شــورا ارائــه 
ــون  ــات معن ــع جه ــه جمی ــه ب ــا توج ــذا ب ــد ل ــوده ان ننم
قاضــی شــورا دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص 
ــون تجــارت و مــواد  ــه مــواد 310 و 313 قان و مســتندا ب
198-519-522-515 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای 
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و مــاده واحــده الحاقــی 
یــک تبصــره بــه مــاده 2 قانــون اصــالح مــوادی از قانــون 
ــه  ــا ب ــدگان را متضامن صــدور چــک مصــوب 1377 خوان
پرداخــت مبلــغ 85/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و 
مبلــغ 1/282/500 ریــال هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه 
ــخ  ــه از تاری ــر و تادی ــارت تاخی ــن خس ــل و همچنی وکی
منــدرج در چــک 96/6/12  لغایــت تــا زمــان وصــول وجه 
آن بــر مبنــای نــرخ تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی 
ــکام  ــرای اح ــط اج ــه توس ــران ک ــالمی ای ــوری اس جمه
مدنــی محاســبه مــی گــردد در حــق خواهــان محکــوم می 
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پس 
ــپس  ــورا و س ــی ش ــزد قاض ــی ن ــل واخواه ــالغ قاب از اب
ــم  ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــدت قاب ــرف م ظ

ــی باشــد. ــش م ــی شهرســتان تال عموم
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رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی 
ــای /  ــه آق ــم ب ــت وضمائ ودادخواس
ــد  خانــم نریمــان گومــه ویســی فرزن
ــم علــی اصغــر امانــی دادخواســت  خواهــان آقــای /خان
بــه طرفیــت خوانــده آقــای / خانــم نریمــان گومه ویســی 
بــه خواســته : مطالبــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع 
 9609988603200390 کالســه  پرونــده  شــماره  وبــه 
شــعبه 32 حقوقــی مجتمــع شــورای حــل اختــالف 
ووقــت  ثبــت  بهشــتی شهرســتان کرمانشــاه  شــهید 
ــه  ــن ک ــاعت 9:00 تعیی ــورخ 1397/5/2 س ــیدگی م رس
ــون  ــاده 73 قان ــق موضــوع م حســب دســتور دادگاه طب
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
نوبــت  یــک  مراتــب  خواهــان  ودرخواســت  خوانــده 
ــا  ــردد ت ــی میگ ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای در یک
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم نشــانی کامــل  ــه دفت ب
ــت  ــم را دریاف ــت وضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود ،نس خ
ودر وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 
جنــب  مســکن  راه  ســه   – ....... کرمانشــاه  گــردد. 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــکن – ش ــری 22 مس کالنت

دبیر شعبه 32 حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهید بهشتی 
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                دادنامه
اول  شــعبه   9609985262100445 کالســه  پرونــده 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــلم تصمی ــالف اس ــل اخت ــرای ح ش
ــد  ــر فرزن ــور لم ــرام پ ــول به ــان: بهل 9609975262100515- خواه
ــد  ــی فرزن ــع زاده اندبیل ــد رفی ــید احم ــای س ــت آق ــا وکال ــی ب عل
ــن  ــر معی ــش خ دکت ــش – تال ــالن تال ــانی گی ــه نش ــیدقدیر ب س
مصطفــی   -1 خوانــدگان:   -8 ط  ســیدیان  پــور  ســاختمان 
مهدیخانــی بــه نشــانی زنجــان خرمــدره میــدان توحیــد خ شــهید 
کاظمــی خ بوعلــی ســینا روبــه روی عکاســی آدرینــا مغــازه 
گلدیــس بــه مدیریــت مصطفــی مهدیخانــی 2- آیــت نــوری 
ــیدجمال  ــدره خ س ــتان خرم ــانی شهرس ــه نش ــی ب ــد خانعل فرزن
بابایــی نیلوفــر 5 پــالک 6 –  الدیــن کوچــه شــهید ملکعلــی 
خواســته: مطالبــه وجــه چــک – قاضــی شــورا بــا توجــه بــه اوراق 
و محتویــات پرونــده و پــس از مشــورت بــا اعضــای شــورای حــل 
ــه  ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ــم دادرســی را اعــالم و ب اختــالف خت

ــد ــی نمای ــدور رای م ص
رای قاضی شورا

درخصــوص دعــوی بهلــول بهــرام پــور لمــر فرزنــد علــی بــا وکالــت 
ســیداحمد رفیــع زاده اندبیلــی بــه طرفیــت آقایــان مصطفــی 
ــر تقاضــای  ــی ب ــی مبن ــد خانعل ــوری فرزن ــت ن ــی 2- آی مهدیخان
رســیدگی و صــدور حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه 
پرداخــت مبلــغ 40/000/000 ریــال از بابــت وجــه 1 فقــره چــک بــه 
ــده  ــید 96/9/5 عه ــه سررس ــریال 1657/020206/58 ب ــماره س ش

بانــک ملــت  بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی اعــم از هزینــه 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و تاخیــر در تادیــه در اجــرای 
ــه  ــی از ناحی ــت تقدیم ــن دادخواس ــرح مت ــه ش ــم ب ــل حک کام
ــه  ــده و اینک ــات پرون ــه اوراق ومحتوی ــا توجــه ب ــان شــورا ب خواه
ــورا  ــی ش ــه دادرس ــی در جلس ــالغ قانون ــف اب ــا وص ــدگان ب خوان
حاضــر نگردیــده انــد و دلیلــی مبنــی بــر برائــت از ذمــه خویــش 
ــاء اصــول مســتندات  ــد و از طرفــی بق ــه ننمــوده ان ــه شــورا ارائ ب
ــدگان و  ــه خوان ــتغال ذم ــر اش ــت ب ــان دالل ــد خواه ــور در ی مزب
ــذا قاضــی  ــور را دارد ل اســتحقاق خواهــان در دریافــت وجــه مذک
شــورا بــا توجــه بــه جمیــع جهــات معنــون دعــوی خواهــان را وارد 
ــواد 310 – 313- 303  ــه م ــت تشــخیص داده و مســتندا ب و ثاب
ــن  ــون آیی ــواد 198 – 515- 519- 522 قان ــون تجــارت و م از قان
ــوراهای  ــون ش ــاده 9 قان ــد 1 م ــت بن ــا رعای ــی و ب ــی مدن دادرس
ــت  ــرم حکومی ــم ب ــون حک ــان قان ــواد 26 هم ــالف و م ــل اخت ح
ــه  ــال ب ــغ 40/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــدگان را ب ــی خوان تضامن
ــه  ــوان هزین ــه عن ــال ب ــغ 720/000 ری ــوان اصــل خواســته و مبل عن
ــه از  ــر در تادی ــارات تاخی ــل و خس ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
ــق  ــم در ح ــرای حک ــت اج ــک 96/9/5 لغای ــید چ ــخ سررس تاری
ــوده  ــی ب ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص خواه
ــزد قاضــی  ــل واخواهــی ن ــالغ قاب ظــرف مــدت 20 روز پــس از اب
شــورا و ســپس ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 

ــد. ــی باش ــش م ــتان تال ــتری شهرس ــم دادگس در محاک
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                       دادنامه
ــالف  ــل اخت ــرای ح ــعبه اول ش ــه 9609985262100446 ش ــده کالس پرون
ــول  ــان: بهل ــماره 9609975262100513- خواه ــی ش ــم نهای ــلم تصمی اس
ــی  ــع زاده اندبیل ــد رفی ــید احم ــای س ــت آق ــا وکال ــی ب ــد عل ــر فرزن ــور لم ــرام پ به
فرزنــد ســیدقدیر بــه نشــانی گیــالن تالــش – تالــش خ دکتــر معیــن ســاختمان پــور 
ســیدیان ط 8- خوانــدگان: 1- مصطفــی مهدیخانــی 2- زهــرا قنبــری ویکــی فرزنــد 
محمدحســن همگــی بــه نشــانی زنجــان خرمــدره میــدان توحیــد خ شــهید کاظمــی 
خ بوعلــی ســینا روبــه روی عکاســی آدرینــا مغــازه گلدیــس بــه مدیریــت مصطفــی 
ــه اوراق و  ــه ب ــا توج ــه چــک – قاضــی شــورا ب ــه وج ــی – خواســته: مطالب مهدیخان
محتویــات پرونــده و پــس از مشــورت بــا اعضــای شــورای حــل اختالف ختم دادرســی 

ــه صــدور رای مــی نمایــد ــادرت ب ــه شــرح ذیــل مب را اعــالم و ب
رای قاضی شورا

ــع  ــیداحمد رفی ــت س ــا وکال ــی ب ــد عل ــر فرزن ــور لم ــرام پ ــول به ــوی بهل ــوص دع درخص
ــد  ــری ویکــی فرزن ــی 2- زهــرا قنب ــان مصطفــی مهدیخان ــه طرفیــت آقای ــی ب زاده اندبیل
ــی  ــت تضامن ــه محکومی ــم ب ــدور حک ــیدگی و ص ــای رس ــر تقاض ــی ب ــن مبن محمدحس
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 140/000/000 ریــال از بابــت وجــه 2 فقــره چــک بــه شــماره 
ــید 96/7/30 و  ــه سررس ــال ب ــغ 70/000/000 ری ــه مبل ــای 1536/510256/15 ب ــریال ه س
1536/510255/29 بــه مبلــغ 70/000/000 ریــال بــه سررســید 96/7/19 عهــده بانــک ملــت  
بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی اعــم از هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و تاخیــر 
در تادیــه در اجــرای کامــل حکــم بــه شــرح متــن دادخواســت تقدیمــی از ناحیــه خواهــان 
شــورا بــا توجــه بــه اوراق ومحتویــات پرونــده و اینکــه خوانــدگان بــا وصــف ابــالغ قانونــی در 
جلســه دادرســی شــورا حاضــر نگردیــده انــد و دلیلــی مبنــی بــر برائــت از ذمــه خویــش بــه 
شــورا ارائــه ننمــوده انــد و از طرفــی بقــاء اصــول مســتندات مزبــور در یــد خواهــان داللــت بر 

اشــتغال ذمــه خوانــدگان و اســتحقاق خواهــان در دریافــت وجــه مذکــور را دارد لــذا قاضــی 
شــورا بــا توجــه بــه جمیــع جهــات معنــون دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده 
و مســتندا بــه مــواد 310 – 313- 303 از قانــون تجــارت و مــواد 198 – 515- 519- 522 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی و بــا رعایــت بنــد 1 مــاده 9 قانــون شــوراهای حــل اختــالف 
و مــواد 26 همــان قانــون حکــم بــرم حکومیــت تضامنــی خوانــدگان را بــه پرداخــت مبلــغ 
ــه  ــوان هزین ــه عن ــال ب ــغ 2/060/000 ری ــوان اصــل خواســته و مبل ــه عن ــال ب 140/000/000 ری
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و خســارات تاخیــر در تادیــه از تاریخ سررســید چــک لغایت 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی بــوده ظــرف 
ــزد قاضــی شــورا و ســپس ظــرف همیــن  مــدت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی ن
مــدت قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم دادگســتری شهرســتان تالــش مــی باشــد.
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          آگهی ابالغ وقت دادرسی
درپرونــده کالســه 961315 دادگاه کیفــری دو تالــش موضــوع شــکایت 
ــعود  ــمی 2- مس ــر قاس ــه 1- اکب ــک علی ــور ری ــا میرزاپ ــم فریب خان
ــه  ــازه نظــر ب ــر مشــارکت در ســرقت مغ ــر ب ــژاد 3- احســان احمــدی دای ــاس ن عب
اینکــه متهمیــن مجهــول المــکان مــی باشــد و از نامبــردگان آدرس دقیقــی بدســت 
ــح  ــخ 97/5/10 ســاعت 9 صب ــه تاری ــده ب ــه پرون نیامــده اســت و وقــت رســیدگی ب
تعییــن گردیــده اســت لــذا مراتــب از طریــق یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار آگهی 
مــی گــردد تــا نامبــرده در جلســه دادگاه حاضــر یــا وکیــل معرفــی نمایــد در غیــر ایــن 
صــورت دادگاه غیابــا بــه پرونــده رســیدگی مبــادرت بــه صــدور حکــم خواهــد نمــود.

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان تالش                 3296 

          دادنامه
پرونــده کالســه 9609985282200386 شــعبه 
ــم  ــالم تصمی ــالف اس ــل اخت ــورای ح دوم ش
نهایــی شــماره 9609975262200380 – خواهــان: بهلــول 
ــید  ــای س ــت آق ــا وکال ــی ب ــد عل ــر فرزن ــور لم ــرام پ به
احمــد رفیــع زاده اندبیلــی فرزنــد ســیدقدیر بــه نشــانی 
گیــالن تالــش – تالــش خ دکتــر معیــن ســاختمان پــور 
ســیدیان ط 8- خوانــدگان: 1- زهــرا قنبــری ویکــی 
ــی  ــی همگ ــی مهدیخان ــن 2- مصطف ــد محمدحس فرزن
ــد خ شــهید  ــدان توحی ــدره می ــه نشــانی زنجــان خرم ب
ــا  ــی آدرین ــه روی عکاس ــینا روب ــی س ــی خ بوعل کاظم

ــه وجــه چــک ــس – خواســته: مطالب ــازه گلدی مغ
رای قاضی شورا

درخصــوص دعــوی بهلــول بهــرام پــور بــا وکالت ســیداحمد 
ــری ویکــی و مصطفــی  ــه طرفیــت زهــرا قنب ــع زاده ب رفی
مهدیخانــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 200/000/000 ریــال 
ــای  ــماره ه ــه ش ــت ب ــک مل ــک بان ــره چ ــت دو فق باب
1539/510263/23 و 1536/510254/43 بــه سررســید 
96/7/28 و 96/8/12 بــه انضمــام هزینــه دادرســی و حــق 
الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه بــه شــرح متــن 
دادخواســت تقدیمــی از ناحیــه خواهــان و بــا التفــات بــه 
ــده و اینکــه بقــاء اصــول مســتند  اوراق و محتویــات پرون
مزبــور در یــد خواهــان داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده 

و اســتحقاق خواهــان در دریافــت وجــه مذکــور را دارد 
ــی در جلســه  ــالغ قانون ــا وصــف اب ــدگان ب ــی خوان از طرف
دادرســی شــورا حاضــر نشــده انــد و دلیلــی بــر پرداخــت 
دیــن یــا برائــت ذمــه خویــش بــه شــورا ارائــه ننمــوده انــد 
ــون قاضــی شــورا  ــات معن ــع جه ــه جمی ــا توجــه ب ــذا ب ل
دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص و مســتندا بــه 
مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و مــواد 522-519-198-
515 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
در امــور مدنــی و مــاده واحــده الحاقــی یــک تبصــره بــه 
ــک  ــدور چ ــون ص ــوادی از قان ــالح م ــون اص ــاده 2 قان م
مصــوب 1377 خوانــدگان را متضامنــا بــه پرداخــت مبلــغ 
200/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2/720/000 
ریــال هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و همچنیــن 
ــدرج در چــک هــا  ــخ من ــه از تاری ــر و تادی خســارت تاخی
ــا زمــان وصــول وجــه آن  96/7/28 و 96/8/12 لغایــت ت
ــک مرکــزی  ــورم اعالمــی از ســوی بان ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
ــکام  ــرای اح ــط اج ــه توس ــران ک ــالمی ای ــوری اس جمه
مدنــی محاســبه مــی گــردد در حــق خواهــان محکــوم مــی 
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی نــزد قاضــی شــورا و ســپس ظرف 
ــی  ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــدت قاب م

شهرســتان تالــش مــی باشــد.
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        دادنامه
ــعبه  ــه 9609988603500401ش ــده کالس  پرون
35 حقوقــی مجتمــع شــورای حــل اختــالف 
ــی  ــم نهای ــاه تصمی ــتان کرمانش ــتی شهرس ــهید بهش ش
:خانــم  ........خواهــان   9709978603500086 شــماره 
فرحنــاز مرســلی فرزنــد باقــر به نشــانی اســتان کرمانشــاه 
ــهرک  ــاه – ش ــهر کرمانش ــاه – ش ــتان کرمانش – شهرس
معلــم خ بهارســتان کوچــه نیلوفــر هشــتم پ 20 خوانــده 
ــانی   ــه نش ــی ب ــد عل ــل فرزن ــی اص ــم خلیل ــای کاظ :آق
ــخ  ــه تاری ــودرو ب ــند خ ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته ال خواس
97/1/23 در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه 35 
شــورای حــل اختــالف بــه تصــدی اینجانــب امضاءکننــده 
ذیــل تشــکیل و پرونــده کالســه 960408 تحــت نظــر مــی 
باشــد قاضــی شــورا بــا توجــه بــه جمیــع اوراق ومحتویات 
پرونــده ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی مبــادرت بــه صــدور 
رای مقتضــی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال مــی 
ــد.....)رای قاضــی شــورا (در خصــوص دادخواســت  نمای
ــم  ــده کاظ ــت خوان ــه طرفی ــلی ب ــاز مرس ــان فرحن خواه
خلیلــی اصــل بــه خواســته الــزام بــه تنظیم ســند رســمی 
بدیــن شــرح کــه خواهــان مدعــی گشــت یــک دســتگاه 
پرایــد مــدل 93 بــه شــماره انتظامــی 79ص 485 ایــران 
19 از خوانــده خریــداری نمــوده در خصــوص تنظیــم ســند 
رســمی بــا مشــکل مواجــه گردیــده لــذا تقاضــای صــدور 

رای شایســته را دارم خوانــده دعــوا علــی رغــم ابــالغ 
قانونــی وقــت رســیدگی در جلســه حضــور نیافتــه والیحــه 
ایــی ارســال ننمودنــد قاضــی شــورا نظــر بــه اینکه خــودرو 
ــر  ــت شــده در دفات ــور از حیــث مالکیــت رســمی ثب مزب
اســناد رســمی بــه نــام خوانــده بــوده ،بــا توجــه بــه اوراق 
ابــرازی از ســوی خواهــان ،کــه مــورد ایــراد موثــر خوانــده 
واقــع نگردیــد پــس از احــراز اتصــال سلســله ایــادی در 
ــا  ــت قرارداده ــد وصح ــه عه ــای ب ــزوم وف ــراءواصل ل ش
دعــوای خواهــان را وارد وثابــت دانســته مســتندا بــه مــواد 
10و 219 و 220و222 و1258و1289 قانــون مدنــی بنــد 
ــه  ــده ب ــزام خوان ــر ال ــم ب ــزاری حک ــرارداد اب 1-4 و2-4 ق
حضــور در دفاتــر اســناد رســمی جهــت انتقــال ســند یــک 
دســتگاه پرایــد مــدل 93به شــماره انتظامــی 79 ص 485 
ــام خواهــان صــادر و اعــالم میگــردد رای  ــه ن ــران 19 ب ای
ــوده ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ  ــی ب صــادره غیاب
ــل اعتــراض واخواهــی در ایــن شــعبه ســپس  ــالغ قاب اب
ــد  ــل اعتــراض تجدی ظــرف مــدت بیســت روز دیگــر قاب
نظــر در محاکــم محتــرم حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه 
ــا  ــر ب ــر براب ــده ......تصوی مــی باشــد. امضــای صــادر کنن
اصــل اســت .........نشــانی کرمانشــاه – ســه راه مســکن 
– جنــب کالنتــری 22 مســکن – شــورای حــل اختــالف 

محسن جلیلیان – قاضی شورای حل اختالف 
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              آگهی حصر وراثت
آقــای صــادق  شــهرت داودی  نــام پــدر بــرع  بشناســنامه 617 صــادره 
ــم و  ــت تقدی ــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراث از اه
توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  بــرع  شــهرت داودی بشناســنامه 459 صــادره 
اهــواز در تاریــخ 96/1/26 در تهــران  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتند 
از : 1- متقاضــی صــادق داودی بــه ش ش 617 صــادره از اهــواز2- لطیــف داودی 
ــادره از  ــه ش ش 618 ص ــعید داودی ب ــواز 3- س ــادره از اه ــه ش ش 569 ص ب
ــدر  ــواز5- حی ــادره از اه ــه ش ش 1740978277 ص ــب داودی ب ــواز4- مطل اه
ــر  ــی(6- جواه ــی 1740978315 صــادره از اهواز)پســران متوف ــه ش مل داودی ب
داودی بــه ش ش 113 صــادره از اهــواز7- لطیفــه داودی بــه ش ش 589 صــادره 
ــه  ــواز9- بســنه داودی ب ــه ش ش 590 صــادره از اه ــواز8- فیضــه داودی ب از اه
ش ش 616 صــادره از اهــواز10- رقیــه داودی بــه ش ملــی 1740978307 صــادره 
از اهــواز11- حــوری داودی بــه ش ش 1740978293 صــادره از اهــواز12- گوهــر 
داودی بــه ش ملــی 1740978285 صــادره از اهــواز13- کاملــه داودی بــه ش ملــی 
ــد  ــزالوی فرزن ــه غ ــی(14- طلیع ــران متوف ــادره از اهواز)دخت 17409788331 ص
حنیظــل بــه ش ش 16 صــادره از اهــواز 15- ایــران ســلیمانی فرزنــد حامــد بــه 
ــه شــرح دادخواســت  ــر ب ــی( و ال غی ــن متوف ــواز )زوجی ــادره از اه ش ش 4 ص
تقدیمــی بــه شــورا بــه شــماره 970183/13/97 حقوقــی مــی باشــد.اینک بــا انجام 
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی اعت
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز 
ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- شعبه 13              3306

درخصوص اصالح مستندات مناقصات شماره های 5،6،7،8،و9
بــه اطــالع شــرکت هــای متقاضــی حضــور درمناقصــات         

ــن  ــال ای ــدرج درپرت ــتان من ــه گلس ــرات منطق ــای 5،6،7،8و9 مخاب ــماره ه ش
www.tcgolestan.ir آدرس    بــه  شــرکت 

میرســاند اســناد ارزیابــی پیمانــکاران در 14 صفحــه بــه اســناد مناقصــه الحــاق 
ــدارک  ــه همــراه ســایر م ــت حضــور درمناقصــه ب ــی بایســت جه ــه م ــده ک گردی

تکمیــل وارســال گــردد.
شناسه:187175
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روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان

اطالعیه مخابرات منطقه گلستان

                دادنامه
اول  شــعبه   9609985262100446 کالســه  پرونــده 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــلم تصمی ــالف اس ــل اخت ــرای ح ش
ــد  ــر فرزن ــور لم ــرام پ ــول به ــان: بهل 9609975262100513- خواه
ــد  ــی فرزن ــع زاده اندبیل ــد رفی ــید احم ــای س ــت آق ــا وکال ــی ب عل
ــن  ــر معی ــش خ دکت ــش – تال ــالن تال ــانی گی ــه نش ــیدقدیر ب س
مصطفــی   -1 خوانــدگان:   -8 ط  ســیدیان  پــور  ســاختمان 
ــد محمدحســن همگــی  ــری ویکــی فرزن ــی 2- زهــرا قنب مهدیخان
ــی  ــهید کاظم ــد خ ش ــدان توحی ــدره می ــان خرم ــانی زنج ــه نش ب
ــه  ــس ب ــازه گلدی ــا مغ ــه روی عکاســی آدرین ــی ســینا روب خ بوعل
مدیریــت مصطفــی مهدیخانــی – خواســته: مطالبــه وجــه چــک – 
ــه اوراق و محتویــات پرونــده و پــس از  ــا توجــه ب قاضــی شــورا ب
مشــورت بــا اعضــای شــورای حــل اختــالف ختــم دادرســی را اعالم 

ــد ــی نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی و ب
رای قاضی شورا

درخصــوص دعــوی بهلــول بهــرام پــور لمــر فرزنــد علــی بــا وکالــت 
ــی  ــان مصطف ــت آقای ــه طرفی ــی ب ــع زاده اندبیل ــیداحمد رفی س
ــی  ــد محمدحســن مبن ــری ویکــی فرزن ــی 2- زهــرا قنب مهدیخان
ــه محکومیــت تضامنــی  ــر تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم ب ب
ــت وجــه  ــال از باب ــغ 140/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــدگان ب خوان
2 فقــره چــک بــه شــماره ســریال هــای 1536/510256/15 
و   96/7/30 سررســید  بــه  ریــال   70/000/000 مبلــغ  بــه 
1536/510255/29 بــه مبلــغ 70/000/000 ریــال بــه سررســید 

96/7/19 عهــده بانــک ملــت  بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی 
اعــم از هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و تاخیــر در تادیــه 
در اجــرای کامــل حکــم بــه شــرح متــن دادخواســت تقدیمــی از 
ناحیــه خواهــان شــورا بــا توجــه بــه اوراق ومحتویــات پرونــده و 
ــی در جلســه دادرســی  ــالغ قانون ــا وصــف اب ــدگان ب ــه خوان اینک
ــه  ــت از ذم ــر برائ ــی ب ــی مبن ــد و دلیل ــده ان ــورا حاضــر نگردی ش
ــول  ــاء اص ــی بق ــد و از طرف ــوده ان ــه ننم ــورا ارائ ــه ش ــش ب خوی
ــه  ــتغال ذم ــر اش ــت ب ــان دالل ــد خواه ــور در ی ــتندات مزب مس
خوانــدگان و اســتحقاق خواهــان در دریافــت وجــه مذکــور را دارد 
ــوی  ــون دع ــات معن ــع جه ــه جمی ــا توجــه ب ــذا قاضــی شــورا ب ل
خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 310 
– 313- 303 از قانــون تجــارت و مــواد 198 – 515- 519- 522 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی و بــا رعایــت بنــد 1 مــاده 9 قانــون 
ــرم  ــم ب ــون حک ــان قان ــواد 26 هم ــالف و م شــوراهای حــل اخت
حکومیــت تضامنــی خوانــدگان را بــه پرداخــت مبلــغ 140/000/000 
ــه  ــال ب ــغ 2/060/000 ری ــته و مبل ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب ری
عنــوان هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و خســارات تاخیــر 
در تادیــه از تاریــخ سررســید چــک لغایــت اجــرای حکــم در حــق 
ــوده  ــی ب ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص خواه
ظــرف مــدت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی نــزد قاضــی 
شــورا و ســپس ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 

ــی باشــد. ــش م ــم دادگســتری شهرســتان تال در محاک
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهر اسالم                    3282
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خواننده موسیقی ایرانی آلبوم جدیدش را با 

همکاری گروه »سور« منتشر می کند و در 
نظر دارد کنسرتی با اردشیر کامکار و نوازندگان 

ترکیه ای برگزار کند.

انیمیشن سینمایی »فیلشاه« ساخته 
هادی محمدیان در بخش بازار جشنواره انسی 

به نمایش درمی آید.

میدونی اشکال تو، اینه که هروقت هرجات 
می سوزه، یه جای دیگه رو فووت می کنی...

فیلم :کاغذ بی خط 

موسیقیانیمیشن دیالوگ

نفسی همدم ما باش که عالم نفسیست
کان کسی نیست که هرلحظه دلش پیش کسیست

تو کجا صید من سوخته خرمن باشی
که شنیدست عقابی که شکار مگسیست
نه من دلشده دارم هوس رویت و بس

هر کرا هست سری در سر او هم هوسیست
از دل ما نشود یاد تو خالی نفسی

حاصل از عمر گرانمایٔه ما خود نفسیست
تو نه آنی که شوی یک نفس از چشمم دور
کانکه او هر نفسی بر سر آبیست خسیست
دمبدم محترز از سیل سرشکم می باش

زانکه هر قطره ئی از چشمٔه چشمم ارسیست

خواجوی کرمانی 

من از لحظه های عبور 
می آيم

و تمامی گام های زود 
گذر ادراک

مرا به وحشت تنگنای 
زمان 

می اندازند.
چقدر وحشت ازمن 

پر بود...

عکس نوشت

عکس: 
سمانه غالم نژاد

سال گذشته در چنین روزی 
تفحص از شرکت ملی صنایع 
مس ایران کلید خورد. نتایج 

این تفحص هنوز مشخص نشده است.

سال گشت

طنزیمات

سـایت انتخاب نوشـت:»با توجه به تعطیالت سـال 97، 
51 روز تعطیـالت آخـر هفتـه و 25 روز تعطیالت رسـمی 
در ایـران داریـم. یعنـی در کل 76 روز کـه در مقایسـه بـا 
 کشـورهای اروپایی و آمریکای شـمالی بسیار کم است.«
از همیـن جـا مشـخص اسـت کـه تعطیـالت زیـاد امـا 
بـه انـدازه، ضـرری ندارد.امـا ایـن کـه کشـورهای اروپایی 
و آمریـکای شـمالی – زبانـم الل- کشـورهایی توسـعه 
یافتـه بـه شـمار مـی آینـد؛ امـا کشـورهایی نظیـر میهن 
عزیـز مـا بـا ایـن همـه آدم وطـن دوسـت کـه »هنـر نزد 
آنـان اسـت و بـس« قـرن هاسـت تـالش مـی کنـد، تـا 
سـرآمد جهـان باشـد و نیسـت، حکایـت از آن دارد کـه 
مـا در تعطیلـی دائمـی بـه سـر مـی بریـم. مـی گوییـد 
نـه! در یـک روز معمولـی سـری به شـهر بزنید. بـه افراد 
 مختلـف بـه برخـی اقشـار محتـرم جامعـه سـر بزنیـد. 
 مثـالً یـک روز کاری یـک کارمنـد البتـه نـه همـه شـان؛ 
اتـاق  نظـر، سـاعت هفـت صبح:مقابـل  کارمنـد مـورد 
کنتـرل، بـوی لنـت ترمـز با بـوی گل هـای سـرخ در هم 
مـی آمیـزد. کارمنـد مـورد نظـر از اتومبیل پاییـن می پرد 
و  انگشـت اشـاره اش را روی دسـتگاه حضـور و غیـاب 
مـی گـذارد. صـدای تأییـد از دسـتگاه شـنیده می شـود 
و کارمنـد لبخنـدی از سـر رضایـت مـی زنـد. چـون رأس 
سـاعت هفـت بـه اداره رسـیده اسـت. آنـگاه بـه سـمت 
پارکینـگ مـی رود. اتومبیـل را پـارک می کنـد و خرامان 
خرامـان بـه طـرف اتـاق کارش راه مـی افتـد. در راه بـا 
همـکاران دسـت مـی دهـد. سـر فوتبـال دیشـب جـام 
باشـگاه هـای اروپا با همـکارش کَل می انـدازد. دو طرف 
 قهقهـه زنـان بـه طرف اتـاق هایشـان راه مـی افتنـد و...

کارمنـد مـورد نظـر، سـاعت هفـت و ده دقیقه:باالخره به 
اتاقـش می رسـد. کلید پـاور کامپیوتر را فشـار می دهد. 
کتـش را روی جالباسـی مـی آویزد و پشـت میـز باز می 
گـردد. کفـش هایـش را درمـی آورد. دمپایـی هایـش را 
می پوشـد. تلگرام...پیام اول...پیام دوم...گروه دوسـتان 
دوران دبیرسـتان...گروه اقـوام مادری... گـروه حمایت از 
 حیوانـات کوهی...گـروه دوسـتان شـکارچی روز جمعه...

کارمند مورد نظر، سـاعت 12 و نیم:خمیازه ای می کشـد. 
جـوراب هایـش را درمـی آورد. در را مـی بنـدد. دسـت و 
 صورتـش را مـی شـوید و بعـد از 20 دقیقـه بر مـی گردد.
سـاعت ده دقیقـه بـه یـک بعـد از ظهر:صـدای کشـیده 
شـدن یک جفت دمپایی روی زمین به گوش می رسـد. 
همـکار کارمند مورد نظر اسـت که تلگرامـش را قطع کرده 
و بـرای احوالپرسـی از کارمنـد مـورد نظـر به اتـاق او آمده 
اسـت. دربـاره قیمـت ارز و سـکه بـا هـم تبـادل نظر می 
کننـد. آسـفالت کوچـه ها را نامناسـب ارزیابـی می کنند. 
واسـطه ها را در گرانی های اخیر مؤثر می دانند و نتیجه 
مـی گیرنـد کـه اگـر دولت، تـالش خـود را در ایـن زمینه 
بیشـتر کند، هم کشـاورزان به حق خود می رسـند و هم 
بـه مصـرف کننـدگان اجحـاف نمی شـود. همـکار کارمند 
مـورد نظر نگاهی روی سـاعت مچی اش مـی اندازد و به 
 قصد پوشـیدن کفش هـای خود به اتاق مجـاور می رود.

سـاعت 2 و چهـارده دقیقـه بعـد از ظهر:کارمنـد مورد نظر 
کفـش هـای خـود را پوشـیده و بـه طـرف اتـاق کنتـرل 
حرکـت مـی کنـد. قدم ها بـر خالف صبـح، آرام اسـت و 
بـا طمأنینـه! شـتابی نیسـت. همه نوبـت شـان را  به هم 
 مـی بخشـند. فضـای خدمت و صمیمیت مـوج می زند.

ظهر:انگشـتان  از  بعـد  دقیقـه  بیسـت  و   2 سـاعت 
فـرود  دسـتگاه  روی  یکـی  یکـی  کارمنـدان  اشـاره 
مـی آیـد. هـر کـس دیرتـر انگشـت مـی زنـد، حـس 
اسـت.  همـکارش خدمـت کـرده  از  بیشـتر   مـی کنـد 
از ظهر:کارمنـدان پشـت  بعـد  دقیقـه  و 30  سـاعت 2 
چهـار راه نزدیـک اداره بـرای هـم بـوق ممتـد مـی زننـد. 
همـه می خواهنـد زودتـر از بقیـه بـه خانه شـان برسـند. 

مسـابقه ای راه افتـاده...

یاسر سیستانی نژاد
طنز نویس

تعطیالت دائمی

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــدگان  ــد کنن ــت از تولی ــه منظــور حمای ــی ب ــت از کاالی ایران ــام حمای ــه ن و نامگــذاری ســال 97 ب
داخلــی نســبت بــه شناســایی شــرکت هــای کــه در زمینــه ســاخت قطعــات مکانیکــی و ابــزار دقیق 
در اســتان کرمــان فعــال هســتند اقــدام نمایــد . لــذا از کلیــه شــرکت هایــی کــه توانایــی ســاخت 
قطعــات لیســت زیــر را دارنــد دعــوت مــی گــردد تــا رزومــه خــود بــا عنــوان ))ســازندگان بومــی 
اســتان کرمــان (( بــه آدرس ســیرجان کیلومتــر 50 جــاده شــیراز  واحــد تــدارکات و خریــد صنــدوق 
پســتی 445-78185 ارســال نماینــد . جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و مشــاهده لیســت کامــل 

قطعــات قابــل ســاخت بــه ســایت  www.sjsco.irمراجعــه فرماییــد.

آگهیشناساییسازندگانقطعاتمکانیکی
وابزاردقیقبومیاستانکرمان

روابط عمومی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

عنوان قلم خریدنیکد قلم خریدنیردیف
129637Stripper Blade For Stand 15V Size12

231059Guide Roller For Stand 17H Size 12

331188By Pass Pipe Of Inlet Tmt Size 12 & 10 & 8

431185Screw Nozzle Of Outlet For Tmt Size 12 & 10 & 8

531158Pipe Nozzle Assembly Of Inlet Tmt Size 12 & 10 & 8

631159Angle Pipe Nozzle Of Inlet Tmt Length 298mm Size 12 & 10 & 8

731156Pipe Nozzle Of Outlet Tmt Size 12 & 10 & 8

831037Nosepiese For Stand15V Size 8

930838
GASKET SPIRAL WOUND Gasket Standard Non-standard ring outside 

Material - Material inner ring - Filler material GRAPHIT Winding material 
SS316 Flange Standard Non-standard No class diameter 1041x1276 mm

1021585Reformer Tube-Insert Can

1128828Process Gas Compressor-Inlet Strainer

1220246 Scrubber Nozzle Flange

1322050RIFFLER K-TEN AR360, A36

اختاپوسی کوره  1416968

نوار نقاله    cm 50    طولmm 110    سایز پایهmm 110    ارتفاعTC تیپ   NBR  کلیت/گوه1516078


