
مدیرکل گمرکات استان کرمان:

رشد ۹۲ درصدی ارزش 
 صادرات استان کرمان
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 سبقت گرفتن  تورم  روستا  از شهر
سنگینی تورم روی دوش روستانشینان

شاخص بورس صعودی ماند
»فملی« و »سکرمان« در میان منفی ها

مدیر عامل شرکت گهر پویش گام:
افزایش تولید مهمترین برنامه  

»گهر پویش گام« در سال ۱۴۰۰ است
مدیر عامل شرکت گهر پویش گام گفت: در 
خردادماه با افزایش ۲۵ درصدی استخراج نسبت 

به اردیبهشت ماه توانستیم یک روند صعودی را آغاز کنیم و برای ادامه این روند در ماه های 
آینده، برنامه ریزی هایی صورت گرفته است؛ با توجه خاص به این مسئله که این افزایش 
استخراج، بدون افزودن ماشین آالت به ناوگان بارگیری و حمل معدن بلکه با باالبردن 
بهره وری محقق شده است.  به گزارش روابط عمومی شرکت گهر پویش گام، مهندس پور 
معصومی ضمن تقدیر از تالش بی وقفه کارکنان شرکت گهر پویش گام، شرکت مهندسان 
مشاور کوشا معدن و شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران زیر مجموعه، افزود: شرکت 
گهر پویش گام در راستای استراتژی مدیر عامل محترم شرکت گل گهر و همراستا با برنامه 

های افزایش تولید منطقه گل گهر حرکت خواهد کرد. 

شاخص کل در بازار بورس )یکشنبه، ۶ تیرماه( چهار هزار و ۷۴۷ واحد 
رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحد 

رسید.به گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز یک شنبه بیش از ۹ میلیارد و ۵۴۸ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با یک هزار و ۴۱۷ واحد افزایش به ۳۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
۹۰۸ واحد رشد به ۲۴۴ هزار و ۹۹۰ واحد رسید. شاخص بازار اول ۲۰۸ واحد افت و شاخص بازار 

دوم ۲۲ هزار و ۲۰۵ واحد افزایش داشت.
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ادامه مطلب را در صفحه3 بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ تیــر   ۷ دوشــنبه         ۱۰۱۰ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

پیچیدن نسخه جامع پیچیدن نسخه جامع 
برای تاالب جازموریانبرای تاالب جازموریان

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخـوان 
شماره  7-1400 /پ و 1-1400/ق

اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه های 
به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت 
می شود به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات 

مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

# امور قراردادها #

نوبت دوم

برآورد اولیهپروژهردیف
اعتبار مصوب طبق 

موافقت نامه
سال مالی1399

مبلغ ضمانت نامه شماره طرح
فرایند ارجاع کار

4028315000112/18010242050تکمیل استخر سرپوشیده منوجان1

2353025000112/18010241200تکمیل سالن ورزشی نرماشیر2

3
اجرای آسفالت محوطه تعدادی از 

مدارس استان کرمان گروه 1
8830017800018010150154420

4
اجرای آسفالت محوطه تعدادی از 

مدارس استان کرمان گروه 2
6170017800018010150153100

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

م الف :7۰8۰

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت سوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

مناقصه واگذاری امور نگهبانی و انتظامات بیمارستان ولیعصر)عج( شهرستان شهربابکبهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
29/27/4/1400

مناقصه واگذاری امور نگهبانی و انتظامات بیمارستان ولیعصر)عج( شهرستان شهربابکموضوع مناقصه
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

10/384/900/304 ریالبرآورد یکساله )ریال(

519/245/015 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز دو شنبه مورخ 1400/04/14دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:30 روز شنبه  مورخ 1400/04/26پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:15 روز یکشنبه مورخ 1400/4/27بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 در محل بیمارستان ولیعصر)عج( شهرستان شهربابک برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

م الف 6۰68

آگهی مزایده
یک  تعداد  دارد  نظر  در  سبز  پلور  صنعتی  گروه 
مزایده  طریق  از  را   81 مدل   405 پژو  دستگاه 

عمومی بفروش برساند.
متقاضیان جهت بازدید و دریافت فرم مزایده می توانند 
از تاریخ 1400/4/8 لغایت 1400/4/16 به کارخانه واگن 

سازی زرند)گروه صنعتی پلور سبز( مراجعه نمایند.
آدرس: زرند_ شهرک رزمندگان_ کارخانجات واگن 

سازی پلور سبز
۰3۴ _33۴3۰223 _۹

مدیرکل گمرکات استان کرمان:

رشد ۹2 درصدی ارزش صادرات 
استان کرمان

 مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: صادرات استان کرمان در خرداد ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۹۲ درصد افزایش داشته است.

محمدرضا قادر اظهار کرد: میزان صادرات گمرکات استان کرمان در سه ماهه نخست سال جاری 
۱۰۲ هزار و ۳۰۱ تن و به ارزش بیش از  ۲۱۲میلیون و۲۳۷هزار دالر بوده که این مقدار از نظر 

ارزشی ۹۲ درصد و از نظر وزنی ۱۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
او از کشورهای چین،هند، آلمان، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، ایتالیا و روسیه به عنوان 
کشورهای هدف صادرات استان کرمان نام برد و افزود: پسته و مغز پسته، مصنوعات مسی، مس 
به صورت شمش، فرآورده های نفتی و فرومولیبدن از جمله اقالم عمده صادراتی استان کرمان 
بوده است.قادر تصریح کرد: همچنین در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۰۳ میلیون و۷۳۰ هزار 
دالر واردات به استان کرمان صورت گرفته و عمده کاالهای وارداتی استان اجزاء و قطعات خودرو، 

ساندویچ پنل سقفی، سایر اقالم وارداتی، اجزا و قطعات مودم، لوازم صنعتی و برقی بوده است.
مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: این کاالها از کشورهای چین، انگلستان، ایاالت متحده، 

ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، مالزی، آلمان، اسپانیا و ایتالیا وارد شده است.

4سال است که تورم در روستاها بیشتر از شهرهاست. دقیقا از 
سال ۹6 تا ۹۹. مشابه این روند را می توان طی بازه زمانی 8۷ تا 
۹۲ هم مشاهده کرد. از آنجا که گروه »خوراکیها، آشامیدنیها« 

بیشترین وزن در سبد خانوار روستایی  به خود اختصاص داده، 
می توان نتیجه گرفت که علت اصلی این پیشی گرفتن، افزایش 

پی در پی هزینه خورد و خوراک است.

 به طور کلی  در خانوارهای روستایی خوارکی ها بیشترین ضریب 
و اهمیت را دارد و در خانوار شهری مسکن. به طوریکه  مقایسه 
ضریب اهمیت گروه هاي اصلی سبد کاالها و خدمات مصرفی 

خانوارهاي کشور نشان می دهد که »خوراکی ها و آشامیدنی ها« 
با ضریب۳8.48در خانوارهای روستایی بیشترین ضریب اهمیت 

را دارد. 

حال ناخوش بکرترین تاالب ایران

از  ایرنـا  گـزارش  بـه 
سـازمان زمین شناسـی 

و اکتشـافات معدنی کشـور، تفاهم نامـه 
همـکاری مشـترک بیـن ایـن سـازمان و 
شـرکت دانش بنیان معنا )معـدن، نوآوری 
و اندیشه( وابسـته به موسسـه دانش بنیان 
یـی فرمـان حضـرت  برکـت سـتاد اجرا
امـام )ره( بـه منظـور انتقـال فناوری های 
نویـن در مطالعـات علوم زمیـن و معـدن 

امضـا شـد.

 سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی 
کرمان گفت: در سال جاری تاکنون حدود 

۹۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از 
کشاورزان استان به ارزش ۴۵۰ میلیارد 

 تومان خریداری شده است.

مدیریت حمل و نقل شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با برنامه ریزی دقیق، 

مدیریت میدانی و تالش و پشتکار همکاران 
این حوزه، توانست به ثبت رکوردهای روزانه 
و ماهانه در حوزه حمل و نقل )بخش تغذیه 

 خطوط( در بهار ۱۴۰۰ دست یابد.
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مشکالت پذیرشگاه بیماران اعصاب 
و روان هوتک را برطرف کنید

عباس صادق زاده با اشــاره به تجهیز پذیرشگاه بیماران اعصاب و 
روان در هوتک از مسئوالن خواست مشکالت موجود برای شروع 

به کار این مرکز را برطرف کنند.
  مدیر کل بهزیستی استان کرمان ضمن تشریح وضعیت بیماران 
مســتقر در این مرکز و اقدامات انجام شده به منظور ساماندهی و 
ارائه خدمات تخصصی به این قشــر از مددجویان گفت:نگهداری 
و ارائه خدمت به این گونــه از بیماران،نیازمنــد امکانات و صرف 
هزینه هایی بیش از حد معمول نسبت به سایر بیماری ها و مراکز 
است؛چرا که وضعیت خاص این بیماران می طلبد خدمات ویژه ای 

را به آن ها ارائه کرد.
او افزود:اغلب خانواده ها از عهده ایجاد شــرایط مناسب برای طی 
روند درمانی این بیماران ناتوان هستند و بار این مشکل بر شانه های 

بهزیستی و مراکز تحت نظارت این مجموعه سنگینی می کند.
مدیر کل بهزیســتی اســتان کرمان تصریح کرد: ظرفیت پذیرش 
و تنگنا های اعتباری برای ارائه خدمــات تخصصی و موثر به این 
بیماران بسیار محدود است و این در حالی است که به دلیل شرایط 
جامعه، تعداد بیماران اعصاب و روان چند برابر گذشــته است و 
ورودی بیماران به مراکز نگهداری روندی افزایشی دارد، به همین 
دلیل باید ظرفیت های جدیدی را بــرای نگهداری از این بیماران 

ایجاد کرد.
او با اشــاره به اینکه الزامات قضایی برای پذیــرش بیمار در این 
مراک فشــار مضاعفی را برای مراکز بیان شده ایجاد می کند، بیان 
داشــت: توجه مقام قضایی به این تنگنا ها قطعا کمک ارزشمندی 
برای ارائه خدمات به هنگام و مناسب برای بیماران و کادر تخصصی 

خواهد بود.
صادق زاده با بیــان اینکه این مرکز آماده پذیــرش بیش از ۲۰۰ 
بیمار اســت،افزود:تقاضا داریم مسئوالن اســتان با پا در میانی و 
ریش سفیدی مشکالت موجود بر سر راه شروع به کار پذیرشگاه 

بیماران اعصاب و روان هوتک را برطرف کنند

 رتبه نخست رفسنجان در کاهش 
آمار زندانیان در استان کرمان

دادســتان عمومی و انقالب رفســنجان با بیان اینکه رفسنجان 
رتبه نخست در کاهش آمار زندانیان در اســتان کرمان را کسب 
کرده است، گفت: طی دو سال اخیر ۲۰۰ نفر از آمار زندانیان این 

شهرستان کاهش یافته است.
 ایمان شهسواری اظهار کرد:آمار زندانیان رفسنجان بیش از ۷۰۰ 
مورد بوده که با کاهش ۲۰۰ نفری، آمار افراد در حبس به ۵۰۰ نفر 

کاهش یافته است.
او بیان کرد: ایــن امر به دالیل عفو رهبری، قانــون تامین مجازات 
حبس تعزیری و هم افزایی بین ســتاد دیه، موکب خاتم االنبیاء، 
خیرین، امام جمعه و دادگســتری بوده اســت و با هم افزایی بین 
نهادها افرادی که به دلیل پرداخت مهریه، نفقه، پرداخت مالی در 

حبس بودند از بند آزاد شدند.
دادستان رفسنجان از کسب رتبه نخست رفسنجان در کاهش آمار 
زندانیان در استان کرمان خبر داد و گفت: زندان رفسنجان ۳۰سال 
است که ساخته شده و فرسوده است و با همت دادگستری، شرکت 

مس و فرمانداری در حال تعمیر و بازسازی است.
شهسواری عنوان کرد: طی سال ۹۸ بیش از ۲۲ هزار و ۸۰۰ پرونده 
به دادسرای این شهرستان وارد شد در حالی که این آمار طی سال 
۹۹ بیش از ۲۰ هزار مورد بوده اســت. هرچه ورودی پرونده ها به 
دادسرا کمتر باشد در میزان رضایت مندی ارباب رجوع و مراجعان 

و کاهش حجم مراجعات موثر خواهد بود.
دادستان رفســنجان با بیان اینکه دو شعبه رسیدگی به شکایات 
در دستگاه قضایی رفسنجان اضافه شده اســت، تصریح کرد: در 
حال حاضر ۶ شعبه رسیدگی به شکایات در رفسنجان دائر است و 
برای کمک به زندانیان و خانواده های آن ها شعبه ای هم در داخل 
زندان رفسنجان طی روزهای آینده راه اندازی می شود تا خدمات 

شایسته ای ارائه شود.
شهسواری با اشاره به اینکه ۲۲ دستگاه متولی مبارزه با مواد مخدر 
در کشور وجود دارد و کار مبارزه را انجام می دهند، خاطرنشان کرد: 

تا زمانی که تقاضا وجود دارد عرضه هم وجود دارد.
او اضافه کرد: نباید والدین در برابر فرزندان که سکانداران آینده 
کشور هســتند دســت به مصرف مواد مخدر بزنند که موجب 
مصرف گرایی در فرزند می شــود و فرزند به سمت مصرف مواد 
مخدر صنعتی می رود و برای کاهش آسیب های اجتماعی درون 
خانواده مجبور می شود با دوســتان ناباب رابطه برقرار کند و به 
سمت تخریب جسم و روح با مصرف مواد مخدر برود لذا کاهش 
میل به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی باید فرهنگ سازی 

شود.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی کرمان 
گفت: در سال جاری تاکنون حدود ۹۰ هزار تن 
گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان به 

ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان خریداری شده است.
داریوش ماهری افزود: از این میزان خرید گندم تضمینی ۷۱ هزار 
تن مربوط به جنوب استان کرمان است که خرید مابقی محصول 

کشاورزان همچنان ادامه دارد.
او با بیان اینکه قیمت خرید هر کیلو گندم امسال پنج هزار تومان 
مصوب شد اظهارداشت: در شمال استان کرمان نیز تاکنون ۱۸ 
هزار تن گندم به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد تومان از کشاورزان 
این منطقه خریداری شده است که پیش بینی می شود این مقدار 

تا پایان خرید به ۲۰ هزار تن برسد.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان تصریح 
کرد: همچنین امسال ۲۶ هزار تن گندوم دروم که برای استفاده 
در تولید محصوالتی نظیر ماکارونی کاربرد دارد به ارزش ۱۳۵ 

میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است.
کاهش خرید به یک سوم

او تاکید کرد: سال گذشته ۱۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان 
خریداری کردیم اما تولید گندم در استان کرمان امسال نسبت 
به سال قبل به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی به میزان یک 

سوم کاهش پیدا کرده است.
ماهری ادامه داد: تمام مطالبات گندم کاران به صورت نقدی و به 
روز پرداخت شده و اگر کسی پول خرید گندم را دریافت نکرده 
مربوط به امور بانکی است که در صورت رفع، سریعا به حساب 

واریز خواهد شد.
مشکل ذخیره نداریم

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان افزود: 
اینک از نظر ذخیره گندم و آرد در سیلوها و انبارهای استان 
مشکلی نداریم و سهمیه آرد نانوایی ها به صورت کامل و در وقت 

معین توزیع می شود.
او با اشاره به ثابت ماندن قیمت نان در سال های اخیر تصریح کرد: 
با وجود باال رفتن هزینه های حمل و نقل، دستمزد، آب، برق، گاز 
و سایر مخارج نانوایی ها قیمت نان افزایش نداشته اند که این 

مهم باید مدیریت شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان کرمان افزایش 
قیمت علوفه و حمل و نقل را علت اعتراضات و 

تجمعات دامداران در استان کرمان اعالم کرد.
غالمعلی کارگر فزایش قیمت علوفه خشبی را علت اعتراضات 
صنف دامداران اعالم کرد و گفت: قیمت ذرت علوفه ای، یونجه 
خشک، کاه و ... بسیار افزایش یافته است.او با بیان اینکه دولت 
اکنون فقط جو، ذرت و سویا از علوفه مورد نیاز دام را برای 
کنسانتره با ارز دولتی تامین می کند، افزود: از طریق سازمان 
های جهاد کشاورزی استان و استانداری در حال پیگیری رفع 
مشکل علوفه دام در سطح ملی هستیم. ضمن اینکه این مشکل 
فقط مختص استان کرمان نیست بلکه گریبان تمام دامداران 
کشور را گرفته است.مدیرعامل اتحادیه دامداران استان کرمان با 
اشاره به خشکسالی و بارش های کم در سال زراعی جاری عنوان 
کرد: در گذشته بخشی از دام ها در مراتع چرا می کردند و امسال به 
دلیل خشکسالی مراتع خشک است بنابراین باید به وسیله علوفه 
دستی تغذیه شوند که این امر باعث کمبود علوفه شده همچنین 

خشکسالی باعث کاهش سطح زیر کشت علوفه شده است.
او خشکسالی در استان کرمان را بی سابقه دانست و بیان کرد: 
دامداران باید علوفه را گران خریداری کنند و قیمت تمام شده 
شیر با هر کیلو ۴۵۰۰ تومان مصوب ستاد تنظیم بازار همخوانی 
ندارد.کارگر تاکید کرد: دامداران با افزایش قیمت شیر موافق 
نیستند و باید منافع مصرف کننده نیز در قیمت گذاری ها دیده 
شود لذا دولت باید ساز و کارهایی برای این مهم در نظر بگیرد تا نه 

تولیدکننده و نه مصرف کننده متضرر نشوند.
او با پیشنهاد اینکه دولت در زمینه تامین علوفه و هزینه حمل و 
نقل به دامداران کمک کند، گفت: در استان کرمان کارهای زیادی 
در بحث اصالح نژاد دام انجام شده است و اگر اکنون با کم توجهی 
این دام.ها از چرخه تولید خارج شوند سال.ها طول می کشد تا 

دوباره به این نقطه ای که امروز در آن قرار داریم، برسیم.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان کرمان از هزینه های باالی 
حمل و نقل شکایت کرد و گفت: متاسفانه علوفه هایی که دامدار 
در اردیبهشت ماه خریداری کرده هنوز به دستشان نرسیده، زیرا 
قیمت حمل و نقل افزایش یافته و رانندگان علوفه های ما را حمل 

نمی کنند.

شاخص فرابورس نیز کمتر از یک واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۷۶۷ واحد ثابت ماند. همچنین در 
این بازار یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۱ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال دادوستد شد.

دیروز نماد شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، فرابورس ایران )فرابورس(، 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، بیمه سامان )بساما(، نفت ایرانول )شرانل(،  کلر پارس )کلر(، تولید برق عسلویه مپنا 
)بمپنا(، صنایع ماشــین های اداری ایران )مادیرا(، پخش هجرت )هجرت(،  هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(،   بیمــه دی )ودی(،  پخش البرز )پخش( و صنعتی بهپاک )بهپاک(  تاثیر مثبت بر شــاخص فرابورس 

داشتند.
همچنین صنعتی مینو )غصینو(، تولید نیروی بــرق دماوند )دماوند(، گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی 
)سمگا(، گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک(، شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، توزیع 
داروپخش )دتوزیع(، داروسازی آوه سینا )داوه(،   ریل پرداز سیر )حریل(، ریل سیر کوثر )حسیر(،   شیر پاستوریزه 
پگاه گلستان )غگلستا(، شیر پاستوریزه پگاه فارس )غفارس(، کشاوری و دامپروری مالرد شیر )زمالرد( تولید 
و صادرات ریشمک )ریشمک(، صنایع بهداشتی ساینا )ســاینا( و رایان هم افزا )رافزا( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.

شاخص فرابورس روی کانال ۱7 هزار و 767 واحدی ثابت ماند

خریداری ۹۰ هزار تُن
 گندم در کرمان 

 افزایش قیمت علوفه علت تجمع 
و اعتراض دامداران استان کرمان

خبر

خبر

خبرخبرخبر

با امضای تفاهم نامه سـازمان زمین شناسـی 
شـرکت  و  کشـور  اکتشـافات معدنی  و 
دانش بنیان »معنا« وابسـته به ستاد اجرایی 
فرمـان حضـرت امـام )ره(، همکاری هـای 
دانـش  بنیـان در حوزه معـادن و اکتشـافات 

توسـعه می یابـد.
بـه گـزارش ایرنـا از سـازمان زمین شناسـی 
و اکتشـافات معدنی کشـور، تفاهم نامـه 
همـکاری مشـترک بیـن ایـن سـازمان و 
شـرکت دانش بنیان معنـا )معدن، نـوآوری 
و اندیشـه( وابسـته به موسسـه دانش بنیان 
برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امام 
)ره( بـه منظـور انتقـال فناوری هـای نویـن 
در مطالعـات علوم زمیـن و معدن امضا شـد.
در ایـن تفاهم نامـه که بـه امضـای »علیرضا 
شـهیدی« معـاون وزیـر صنعـت و رییـس 
سـازمان زمین شناسی و اکتشـافات معدنی  
و »سـعید اشـیری« مدیرعامـل شـرکت 
معنـا رسـید، به کارگیـری ظرفیت هـای دو 
طـرف در راسـتای توسـعه سـرمایه گذاری 
در پیشـرفت و انتقـال فناوری هـای نویـن 
در انجـام مطالعـات علوم زمیـن و معدنـی، 
همـکاری و تعامـل علمـی- پژوهشـی- 
تحقیقاتـی- سـرمایه گذاری و اسـتفاده از 
امکانـات و توانمندی هـای علمـی نیـروی 
انسـانی فنـی و اطالعاتی تجربـه و تخصص 
مشـترک دو طـرف در دسـتور کار قـرار 
گرفت.این تفاهم نامه در راسـتای سـخنان و 
مطالبه هـای رهبـر معظم انقالب نسـبت به 
لزوم حرکت انقالبی در مسـیر جهش تولید، 
پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا و بـه منظـور 
گسـترش همکاری های علمی و بهره گیری 
از ظرفیت ها و امکانات پژوهشـی تحقیقاتی 
و تجهیزاتـی به امضـا رسـید.مجموعه  معنا 
در سـال ۱۳۹۹ به عنـوان بـازوی اجرایـی و 
سـرمایه گذاری موسسـه دانش بنیان برکت 
و سـتاد اجرایی فرمـان حضرت امـام )ره( در 
حـوزه  اقتصـاد دانش بنیان معدنی تشـکیل 
شـد.راهبرد اصلی این مجموعه  به کارگیری 
فناوری هـای نویـن و سـرمایه گذاری در این 
حوزه ها با هدف افزایش بهـره وری در صنایع 
معدنـی است.رسـالت ایـن شـرکت، ایجـاد 
و گسـترش زیسـت بوم و زیرسـاخت های 
توسـعه  دانـش و فعالیت هـای دانش بنیـان 
معدنی بـر بنیـاد و توانمندی دانشـمندان و 
متخصصان داخلـی، اسـتفاده از تجربیات و 
دانش جهانـی و همکاری مؤثر با مؤسسـه ها 
و نهادهـای فعـال در حـوزه  علـم، فنـاوری 
و اقتصـاد دانش بنیـان مبتنـی بـر الگـوی 

اسـالمی- ایرانی پیشـرفت اسـت.

شــاخص کل در بازار بورس )یکشــنبه، ۶ 
تیرماه( چهار هزار و ۷۴۷ واحد رشد داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 

و ۲۳۸ هزار واحد رسید.
به گــزارش ایرنــا، برپایه معامــالت دیروز 
یک شنبه بیش از ۹ میلیارد و ۵۴۸ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۲ 

هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 
۴۱۷ واحد افزایش به ۳۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با ۹۰۸ واحد رشد 
به ۲۴۴ هزار و ۹۹۰ واحد رسید. شاخص بازار 
اول ۲۰۸ واحد افت و شــاخص بازار دوم ۲۲ 

هزار و ۲۰۵ واحد افزایش داشت.
عالوه بــر این در بیــن همه نمادهــا، نماد 
شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( با ۲ هزار و ۲۰۷ واحد، نفت و گاز 
و پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 
۱۲۳ واحد، پتروشــیمی جم )جم( با ۷۵۸ 
واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با ۵۶۸ واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با ۵۵۹ واحد، ســایپا 
)خســاپا( با ۳۸۷ واحد، پتروشیمی فناوران 
)شــفن( با ۳۴۵ واحد، سرمایه گذاری صدر 
تامین )تاصیکو( با ۲۶۴ واحد، کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۲۵۴ 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
۲۵۰ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
)وامید( با ۲۴۳ واحد با  تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در مقابل، فــوالد مبارکه اصفهــان )فوالد( 
با یک هزار و ۱۰۱ واحــد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با یک هزار و دو واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا( با ۴۹۵ واحد، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با ۳۵۹ 
واحد، بانک پارسیان )وپارس( با ۱۹۵ واحد، 
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان 
کرمان )وسکرمان( با ۱۸۵ واحد، پاالیش نفت 
تهران )شتران( با ۱۶۹ واحد و مخابرات ایران 
)اخابر( با ۱۵۰ واحد تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، دیروز یک شــنبه نماد 
گروه دارویی برکت )برکت(،  گروه مدیریت 
ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 
)ومدیر(، شــرکت ایران خــودرو )خودرو(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، سایپا )خساپا(، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( و نوش ماندران 
)غنوش(  در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی می گوید مسیر 
برای افزایش تجارت مشترک دو کشور تا دو برابر فراهم خواهد شد.

فرشید فرزانگان در نشست خبری دیروز اظهار کرد: در حال حاضر 
میزان تجارت مشترک میان دو کشور حدود ۱6 میلیارد دالر تخمین 
زده می شود اما با توجه برنامه ریزی های صورت گرفته می توان انتظار 
داشت که در سال ۲۰۲۵ میزان تجارت مشترک به ۲۰ میلیارد دالر و 

در ۱۰ سال به ۳۰ میلیارد دالر افزایش یابد.
وی با اشاره به برگزاری اکسپو دوبی در سال جاری، توضیح داد: در 
جریان این نمایشگاه ما امکان آن را خواهیم داشت که محصوالت ایرانی 
را در سطحی جهانی معرفی کنیم و از جاذبه های گردشگری گرفته تا 

دستاوردهای علمی و صنعتی کاالهای ایرانی دیده شوند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اتاق ایران و امارات، حتی امکان معرفی 
واکسن ایرانی کرونا در اکسپو دوبی نیز وجود خواهد داشت و همه 
شرکت های ایرانی امکان آن را که با حضور نمایندگانشان محصوالت 

خود را به شکل حضوری یا مجازی عرضه کنند خواهند داشت.
همچنین حسن زمانی – مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها – نیز در این 
نشست اعالم کرد: نمایشگاه اکسپو دوبی در زمانی حدودا شش ماهه 
برگزار خواهد شد و در این زمان بین سه تا 6۰۰۰ فرصت سرمایه گذاری 
عرضه خواهد شد و این فرصتی مناسب برای ایران خواهد بود که در 

عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از آنها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود ۲۵ میلیون نفر از این نمایشگاه 
بازدید کنند، اظهار کرد: از این تعداد ۷۵ درصد از کشورهای خارجی 
وارد امارات می شوند و در صورتی که شیوع کرونا کاهش یابد احتمال 

افزایش تعداد بازدیدکنندگان نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها پاویون ایران را جزو هشت پاویون برتر 
اکسپو دوبی دانست و گفت: ما برای این پاویون هشت میلیون دالر هزینه 
کردیم و یک فرش ایرانی در غرفه ایران قرار می گیرد و هر بازدید کننده 
یک گره همدلی به این فرش خواهد زد. امیدواریم شرکت های ایرانی از 

این فرصت استفاده کنند و برای اقتصاد ایران نتایج مثبتی رقم بخورد.

روزهای خوش تاجران
 ایرانی در دوبی

دانش بنیان ها به کمک 
بخش معدن می آیند

شاخص بورس صعودی ماند

مدیر عامل شرکت گهر پویش گام گفت: در خردادماه با افزایش ۲۵ 
درصدی استخراج نسبت به اردیبهشت ماه توانستیم یک روند صعودی 
را آغاز کنیم و برای ادامه این روند در ماه های آینده، برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته است؛ با توجه خاص به این مسئله که این افزایش 
استخراج، بدون افزودن ماشین آالت به ناوگان بارگیری و حمل معدن 
بلکه با باالبردن بهره وری محقق شده است.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت گهر پویش گام، مهندس پور معصومی ضمن تقدیر از تالش بی 
وقفه کارکنان شرکت گهر پویش گام، شرکت مهندسان مشاور کوشا 
معدن و شرکت آرمان گهر سیرجان و پیمانکاران زیر مجموعه، افزود: 
شرکت گهر پویش گام در راستای استراتژی مدیر عامل محترم شرکت 
گل گهر و همراستا با برنامه های افزایش تولید منطقه گل گهر حرکت 
خواهد کرد و طبق برنامه ریزی های انجام شده با باال بردن راندمان کار در 
تمامی مجموعه های معدن شماره ۲ و افزایش تولیِد سنگ آهن و تغذیه 
خطوط تولید منطقه، بخشی از دغدغه کمبود سنگ آهن را برطرف 
خواهد کرد. وی نهایی کردن قرارداد استخراج معدن شماره ۲ و اصالح 
روش قیمت گذاری سنگ این معدن را به عنوان برنامه ها و اهداف اصلی 
شرکت یاد کرد و اظهار امیدواری کرد که طی مذاکره با سازمان ایمیدرو 
در خصوص  اصالح طرح استخراجی معدن ، مهم ترین مانع افزایش تولید 
این معدن را از میان بردارد.مهندس پورمعصومی اذعان داشت: افزایش 

تولید مهمترین برنامه این شرکت در سال ۱۴۰۰ است.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل تاثیرگذار در بازگشت 
شاخص بورس به مدار صعودی گفت: در صورت تداوم روند مثبت 
معامالت بازار و سبزپوشی شاخص بورس تا پایان هفته جاری، می توان 
پیش بینی کرد که روند صعودی بازار ادامه دار باشد و دیگر خطری 

معامالت بورس را تهدید نکند.
»عرفان هودی« کارشناس بازار سرمایه )یکشنبه( در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا به عوامل تاثیرگذار در بازگشت رشد به معامالت بورس 
اشاره کرد و افزود: پایان برگزاری انتخابات و نتیجه آن بی تاثیر بر روند 

بازار و سبزپوشی شاخص بورس نبوده است.
وی اظهار داشت: به طور معمول بازارهای مالی تحت تاثیر هر گونه شوکی 
با تکانه هایی مثبت یا منفی همراه می شوند، به عنوان مثال امضای برجام 

از نظر برخی جوانب با تاثیر مختلف در صنایع همراه می شود.
هودی با بیان اینکه ورود رییس جمهوری منتخب برای سکانداری تا 
چهار سال آینده نمی تواند در روند بازار بی تاثیر باشد، ادامه داد: حجت 
االسالم والمسلمین رییسی در کنفرانس مطبوعاتی خود بازارهای مالی 
و بازار سرمایه را مورد مقایسه قرار داد و به پرداخت مالیات در بازار هایی 
مانند طال، سکه و خودرو اشاره کرد که این موضوع باعث اقبال سرمایه 
گذاران به بازار سرمایه، ورود نقدینگی به این بازار و سبزپوشی شاخص 

بورس شد.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در بازگشت رشد 
به معامالت بورس اشاره کرد و گفت: افت شدید ارزهای دیجیتال در 
بازارهای جهانی در سبزپوشی معامالت بورس بی تاثیر نبوده است، 
سرمایه هایی که از دی ماه از بورس خارج و وارد رمز ارزها شده بود، اکنون 
دوباره در حال ورود به بورس هستند و نمی توان نقش ورود این منابع 

مالی به بورس را در تغییر مسیر معامالت بازار بی تاثیر دانست.

مدیر عامل شرکت گهر پویش گام:
 افزایش تولید مهمترین برنامه  گهر 

پویش گام در سال ۱۴۰۰ است

۵ عامل مؤثر در بازگشت 
بورس به مدار صعود

کاغذ اقتصادی

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان زرند در نظر دارد مستند به مجوز شماره 15231 مورخ 99/6/3 
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تعداد 2 قطعه مسکونی از ملک تفکیکی خود را واقع در شهرستان زرند بلوار 

تختی از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. 

متقاضیان محترم بایستی برای شرکت در این مزایده نسبت به انجام امور ذیل ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.
1_ برای اطالع از شرایط و چگونگی مزایده ، رویت و دریافت مدارک مربوط به قطعات مسکونی به دبیرخانه اتحادیه شرکت های تعاونی 
روستایی زرند واقع در بلوار تختی مراجعه، همچنین برای کسب اطالعات غیرحضوری با شماره تلفن 03433425020_09131419099 

تماس حاصل نمائید.
2_ فرم شماره یک )شرکت در مزایده( و فرم شماره 2 )پیشنهاد قیمت( و قیمت کارشناسی و نقشه تفکیکی را از دبیرخانه اتحادیه شرکت 

های تعاونی روستائی زرند اخذ و نسبت به تکمیل و امضای آن بدون خط خوردگی و الک گرفتگی اقدام نمایید.
3_ پیوست نمودن چک ضمانت بانکی در وجه اتحادیه شرکت های تعاونی روستائی شهرستان زرند  به شماره شبا بانک کشاورزی 

IR560160000000000406746210 به میزان 10درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده.
4_ متقاضی باید پس از اتمام مراحل فوق مدارک خود را در پاکتی در بسته قرار داده و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 

1400/4/17 تحویل دبیرخانه اتحادیه واقع در زرند بلوار تختی نموده و رسید    دریافت دارد.
جلسه مزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/4/20 در محل اداره تعاون روستائی زرند واقع در بلوار  شهید حاج قاسم 

سلیمانی برگزار می گردد.
هیئت مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی زرند

آگهی مزایده نوبت چهارم
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
تعیین  قانون  برابر رای شماره 140060319012000327 هیات دوم  موضوع  فاقد سند رسمی  های 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
نژاد فرزند علی بشماره  یزدانی  ایمان  آقای  ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شناسنامه 3060026831 صادره از سیرجان در یک باب خانه  به مساحت 131/22 متر مربع پالک 
1216 اصلی واقع در چراغبمید بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی باغبمید یزدی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 1054
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/23

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/04/07
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  دوم موضوع  شماره140060319014000466-1400/02/11هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
ابادی  دولت  نژاد  امیرمحمدی  مسعود  اقای  متقاضی  بالمعارض 
فرزند رحمان بشماره شناسنامه 1068صادره ازجیرفت در ششدانگ 
از564-  -فرعی  پالک  مربع  220متر  مساحت  به  خانه  باب  یک 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 564 -اصلی قطعه 

از  دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45کرمان خریداری 
به  است.لذا  محرزگردیده  مطلق   پارسا  خانم کوکب  رسمی  مالک 
می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:135
دوم  انتشارنوبت  تاریخ  اول:1400/3/24–  نوبت  انتشار  تاریخ   

1400/04/07:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
تعیین  قانون  برابر رای شماره 140060319012000328 هیات دوم  موضوع  فاقد سند رسمی  های 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان یزدانی نژاد فرزند علی بشماره 
شناسنامه 3060186634 صادره از سیرجان در یک باب خانه  به مساحت 203/41 متر مربع پالک 
1216 اصلی واقع در چراغبمید بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی باغبمید یزدی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 1053
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/23

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/04/07
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  شماره140060319014000008-1400/01/08هیات  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محدثه مشایخی فرزند 
ششدانگ  در  ازجیرفت  1283صادره  شناسنامه  بشماره  هللا  قدرت 
از556-  -فرعی  پالک  مربع  460متر  مساحت  به  خانه  باب  یک 
556-اصلی  از  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
بخش  جیرفت   ساردوئیه  سفید  سنگ  دراراضی  واقع   5 قطعه 
فاطمی    صادق  محمد  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  34کرمان 
نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
به  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  15روزآگهی  فاصله  به 
از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  صدور سند مالکیت متقاضی 
این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:136
 تاریخ انتشار نوبت اول:140/3/24

تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  شماره140060319014000541-1400/03/18هیات  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
نمچ  احمدی  هاجر  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرزند کرامت بشماره شناسنامه 362صادره ازجیرفت در ششدانگ 
از582-  به مساحت 253متر مربع پالک -فرعی  باب خانه  یک 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از 582 -اصلی قطعه 
دو واقع دراراضی خالق اباد جیرفت بخش 45کرمان خریداری از 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  پارسا  جالل  رسمی  مالک 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:137
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24

تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  شماره140060319014000575-1400/02/21هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای مهدی امیری گور فرزند عزیزهللا بشماره شناسنامه 3صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 521.98متر 
مربع پالک -فرعی از509- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 
509 -اصلی قطعه6 واقع دراراضی گور ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان 
خریداری از مالک رسمی اقای محمود خان فهیمی   محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:138
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره140060319014000384-1400/03/04هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بالمعارض متقاضی اقای مجید فاریابی فرزند صاحب بشماره شناسنامه 
به مساحت  خانه  باب  یک  در ششدانگ  ازجیرفت  3020160758صادره 
شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از574-  -فرعی  پالک  مربع  482.20متر 
جیرفت   دراراضی  واقع  دو  قطعه  -اصلی   574 از  فرعی   65 پالک  از 
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم مریم ابراهیمی گرجی  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
اخذ رسید،  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  مدت دوماه 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:149
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
مالک  مسکون   کریمی  جعفر  آقای  چون 
از 581   ششدانگ پالک         57فرعی 
ارائه  با  بخش45کرمان  در  واقع  -اصلی 
دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده 
ثبت  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  مالکیت پالک  اصل سند 
دفتر139520319014002005   امالک  الکترونیک محلی 
جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود 
گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی 
پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب 
ثبت  قانون   – نامه  120آیین  ماده  یک  دستورتبصره 
مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا 
وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از 
تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت 10روز 
مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(

هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین 
اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود /.م الف /187
جواد فاریابی
رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی حصر وراثت
وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  
محمد ره روان  فرزند عباس  به 
ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح 
ازاین    140021920000856110 کالسه  به  شده 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
رضا  امیر  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و 
رهروان در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- کبری طاهری کندر فرزند  یوسف 
 1355/07/01 ت.ت   .م.3160144720   ش 
)مادر  متوفی(2- محمد رهروان فرزند عباس 
 1344/05/07 ت.ت   6089848417 ش.م. 

)پدر متوفی (
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
چنانچه  تا  می گردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  ای 
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .م.الف 7
مسوول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  
شهید بهشتی شهرستان منوجان –حمیده 
محمودی نودژ

پیچیدن نسخه جامع برای تاالب جازموریان

آغاز طرح تشدید نظارت بر ناوگان مسافربري جاده اي استان كرمان

كشف سرقت در جیرفت از آمار سرقت پیشی گرفت

 
  

مدیـر اداره کل سـازمان محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان گفـت: بـرای بهبـود اوضـاع تـاالب 
جازموریـان کـه بیمـار اسـت و درگیـر دو دهـه 
خشکسـالی، عـدم مدیریـت صحیـح منابـع آبی 
به آن وارد شـده اسـت باید نسـخه جامع، کامل 
پیچیـد. محـور  مـدت  و 

 مرجان شـاکری بـا بیـان اینکه امسـال وضعیت 
ریـم در  مناسـبی در تـاالب جازموریـان ندا
خصوص رها سـازی حق آبـه جازموریـان گفت: 
زمانـی کـه آب منطقـه ای و وزارت نیـرو اعـالم 
مـی کنند کـه رها سـازی حـق آبه های زیسـت 
محیطـی را انجـام مـی دهیـم؛ مـا امـکان رصد 

ایـن مسـئله و راسـتی آزمایـی آن را نداریـم.
مدیـر اداره کل سـازمان محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان ادامـه داد: فاصله سـد جیرفت تـا تاالب 
جازموریـان بسـیار زیـاد اسـت و حتـی چنانچه 
حق آبـه زیسـت محیطـی وجود داشـته باشـد، 
به دلیـل تشـنگی خـاص بلعیـده می شـود و به 
تـاالب جازموریـان با ایـن فاصلـه زیاد حـق آبه 

ای نمی رسـد.
او بیان کـرد: در سـال زراعی جـاری بـا توجه به 

اینکه بارندگی بسـیار کـم بوده اسـت و بارندگی 
هـای رخ داده در دو مـاه فروردین و اردیبهشـت 
مقـداری بـه نشسـت کانـون ریزگردهـا کمـک 
کـرد امـا به طـور صـد در صـد ایـن مسـئله را از 

بیـن نبرده اسـت.
اسـتان  زیسـت  محیـط   سـازمان  مدیـرکل 
کرمـان توضیـح داد: درخصوص نشسـت کانون 
ریزگردهـا نگـران هسـتیم؛ همـان گونـه که در 
زمسـتان سـال گذشـته بـا وقـوع طوفـان شـن 
شـاهد بودیم کـه گلخانه هـا در مسـیر زهکلوت 

از بیـن رفـت.
یـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: سـازمان  ا
محیط زیسـت به منظـور حفاظـت و احیا تاالب 
جازموریـان برنامه ای را از سـال ۹۵ آغـاز کرده 
اسـت که در شـرایط کنونی در پایان ایـن برنامه 
اسـت و ایـن برنامـه بیـن دو اسـتان کرمـان و 
سیسـتان و بلوچسـتان اسـت؛ چرا که دو استان 

ذینفـع این مسـئله هسـتند.
هـای  دسـتگاه  همچنیـن  فـزود:  ا شـاکری 
اجرایـی ذینفعـی که بایـد اقدامـات مؤثـری در 
خصوص احیـا این تـاالب داشـته باشـد، در این 
برنامـه حضـور دارد و در خصـوص ایـن برنامـه 
حـق جانبـه نگـری اتخـاذ شـده و نیـاز تـاالب 
جازموریـان در طرحـی مجـزا نیز مورد بررسـی 

قـرار گرفتـه اسـت.
مدیـر اداره کل سـازمان محیـط زیسـت اسـتان 
کرمـان گفـت: طـرح معیشـت پایـدار در اطراف 
تـاالب جازموریـان در دو اسـتان کرمـان و 
سیسـتان و بلوچسـتان در نظر گرفته شده است.

شـاکری اظهـار کـرد: در دیـداری که اسـتاندار 
کرمان با ریاسـت محیط زیسـت کشـور داشـت 
و مکاتباتـی کـه در ایـن زمینـه صـورت گرفـت 
کـه اسـتان تمایل بـه احیـا تـاالب جازموریان و 
برنامه های اجرایی آن داریم و ریاسـت سـازمان 
محیـط زیسـت کشـور نیـز مکاتباتـی را بـرای 
جذب اعتبـار احیا تـاالب جازموریـان انجام داد.

او ادامه داد: الزمـه اجرای طـرح ،تصویب آن در 
شـورای برنامـه ریزی اسـتان اسـت و اسـتاندار 
کرمـان نیز دسـتور مسـاعد بـرای حـوزه برنامه 
و بودجـه اسـتان داده انـد کـه ایـن طـرح در 
کارگـروه شـورای برنامـه ریـزی اسـتان مطـرح 
شود و در استان سیسـتان و بلوچسـتان نیز باید 

چنیـن اتفاقاتـی رخ دهـد.
مدیـر اداره کل سـازمان محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان افـزود: پیـش زمینـه ایـن موضـوع این 
بود که در کارگـروه آمایش قـرار گیرد کـه البته 
به این طرح بـه کارگروه ارسـال شـده و موافقت 
اولیـه گرفته شـده اسـت و ما نیـز به دنبـال این 

مسـئله هسـتیم کـه ایـن موضـوع را به شـورای 
برنامه ریزی اسـتان ارجـاع دهیم تـا بتوانیم این 

برنامـه را اجرایـی کنیم.
بـه گفتـه مرجـان شـاکری  بـرای ایـن طـرح 
برنامه ریـزی دقیـق و همـه جانبه دیده شـده و 
حتـی مشـارکت هـای مردمـی و جوامـع محلی 

در ایـن طـرح اتخاذ شـده اسـت.
او عنوان کرد: از سـوی دیگر ما سـند باالدسـتی 
به نام سـند سـازگاری با کـم آبی را داریـم و می 
دانیـم کـه در حـوزه تـاالب جازموریـان بیش از 
۱۰ هـزار حلقه چـاه غیرمجـاز داریم کـه در این 
خصـوص بایـد ببینیم کـه آب منطقـه ای اظهار 

نظر مـی کنـد و ما صاحـب نظر نیسـتیم.
مدیـر اداره کل سـازمان محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان در پایـان بـا طـرح ایـن سـوال کـه چـه 
برنامـه هایی باید بـرای احیا تاالب اتخاذ شـود و 
با بیـان اینکـه صرفـا تخصیـص حق آبـه کفایت 
نمی کنـد، خاطر نشـان کـرد: باید با یـک برنامه 
دقیـق مدیریـت جامـع، کالن نگـر، همـه جانبه 
نگـر اتخـاذ شـود؛ بـرای بهبـود اوضـاع تـاالب 
جازموریـان کـه بیمـار اسـت و درگیـر دو دهـه 
خشکسـالی، عـدم مدیریـت صحیـح منابـع آبی 
به آن وارد شـده اسـت باید نسـخه جامع، کامل 

و مـدت محـور پیچید.

همزمـان بـا فرارسـیدن ایـام تابسـتان و احتمـال 
افزایش سـفرهاي جاده اي بوسـیله نـاوگان عمومي 
حمـل و نقل،جـاده اي اعـم از اتوبـوس ، میني بوس 
و سـواري کرایـه بین شـهري بـه ویـژه در مبـادي و 
مقاصد درون استاني طرح تشـدید نظارت بر ناوگان 
جـاده اي بـا همـکاري پلیـس راه شـمال اسـتان و 
انجمن صنفي شـرکتهاي مسـافربري از اوایل تیرماه 

در حـال اجراسـت.
مدیـر کل راهـداري و حمل و نقـل جاده اي اسـتان 
کرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب گفت:همزمان بـا آغاز 

طرح تشـدید ناوگان، نظـارت بر عملکرد شـرکت ها 
وموسسـات حمل ونقـل مسـافر نیز تشـدید خواهد 
شـد و چنانچـه از طـرف راننـدگان یـا شـرکت هـا 
تخلفـي صـورت بگیـرد، خاطیـان در اسـرع وقت به 
کمیسـیون هاي فـوق العـاده مـاده ۱۲ و۱۱ معرفي 

خواهند شـد.
سـید علي حاج سـید علیخاني افـزود: برنامـه ریزي 
در زمینه تشـدید نظـارت بـر عملکرد مدیـران فني 
شرکت ها و موسسات مسـافربري با هماهنگي دفاتر 
نظـارت پایانـه مسـافر انجـام مي شـود و شـرکت ها 

موظفنـد کلیه نـاوگان خـود را قبل از حرکـت مورد 
بازدید فنـي قـرار داده و عالوه بر ایـن، تجهیز تمامي 
اتوبوس هـا و سـواري کرایه هـاي بیـن شـهري بـه 
لـوازم بهداشـتي و مـواد ضدعفونـي کننـده الزامـي 

اسـت.
او تصریـح کـرد: توصیـه ما بـه مـردم این اسـت که 
بـا توجـه بـه افزایـش بیمـاري کرونـا در روزهـاي 
اخیـر، حتـي االمـکان از سـفرهاي غیـر ضـروري 

پرهیـز نماینـد.
مدیـر کل راهـداري و حمل و نقـل جاده اي اسـتان 

افزود: توزیـع غذاي گرم در طول سـفر ممنوع شـده 
اسـت و تغذیـه بایسـتي به صـورت خشـك و بسـته 
بندي همـراه بـا ماسـك، دسـتکش یکبار مصـرف و 

دسـتمال مرطـوب میـان مسـافران توزیع شـود.
حاج سـیدعلیخاني یادآور شد: بهتر اسـت مسافران 
اقالم بهداشـتي شـخصي خـود را بـه همراه داشـته 
باشـند و چنانچه قصور یا کوتاهي از سـوي رانندگان 
و شـرکت هـاي حمـل و نقـل مشـاهده نمودنـد ، 
مراتـب را از طریـق سـامانه پیامکـي ۱۰۰۰۰۳4۱ 
اطالع داده و یـا به صورت حضـوري به دفتـر نظارت 
راهـداري و حمـل ونقـل جـاده اي اسـتان در طبقه 
همکف پایانه مسافربري آدینه شـهر کرمان مراجعه 

نماینـد.

 

فرمانـده انتظامـی جیرفـت اعـالم می کنـد کشـف 
سرقت در این شهرسـتان طی امسـال 4۱ درصد در 
مقایسه با زمان مشـابه پارسال رشد داشـته و این در 
حالـی بوده کـه رشـد سـرقت ۱8 درصد بوده اسـت.

سـرهنگ رضـا محمدرضایـی از کشـف 64۳ فقـره 
سرقت توسـط ماموران انتظامی این شهرستان طی 

سـال جاری خبـر داد.
او افـزود: مامـوران انتظامـی امسـال بـا بهره گیـری 

از تـوان اطالعاتـی و عملیاتـی واحدهـای تابعـه و 
اشـرافیت اطالعاتی بر تحـرکات سـارقان و مالخران 
4۳۵ سـارق را در سطح شهرستان دسـتگیر کردند.

بیشـتر بودن تعداد سـارقان دسـتگیر شـده با تعداد 
سـرقت انجـام شـده بـه علـت آن بـوده کـه برخـی 
سـرقت ها توسـط یک یا چند سارق مشـخص انجام 

شـده بوده اسـت.
فرمانـده انتظامی جیرفـت به میزان وقوع سـرقت ها 

طـی سـال.جاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 
گذشـته اشـاره کرد و از افزایـش  ۱8 درصدی میزان 

سـرقت ها خبـر داد.
او بیشـترین سـرقت های انجـام شـده در سـطح 
خـرد  سـرقت  شـامل  را  جیرفـت  شهرسـتان 
منزل، احشـام، خـودرو، موتورسـیکلت، اماکـن 
خصوصـی و قطعات خـودرو عنـوان و بر اسـتفاده از 
تجهیـزات ایمنی مناسـب بـرای مراقبت از امـوال و 

اماکـن توسـط شـهروندان تاکیـد کـرد.
محمدرضایـی یکـی از راه های دسـتگیری سـارقان 
را اجـرای طرح هـا و تدابیـر پلیـس در حوزه هـای 
تخصصـی اعـالم کـرد و از افزایـش ۲8 درصـدی 
طرح ها و تدابیر پلیس در حوزه دسـتگیری سـارقان 
طی سـال جاری نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل 

خبـر داد. 
فرمانـده انتظامـی جیرفـت بـا بیـان اینکـه بـرای 
کاهـش جرایـم تمـام تـالش مجموعـه را بـه کار 
گرفته انـد بـر تعامـل بیشـتر بیـن مـردم و پلیـس 

تاکیـد کـرد.

دانا

گزارش

مدیرکل محیط زیست استان کرمان 
تصریح کرد: سازمان محیط زیست به 
منظور حفاظت و احیا تاالب جازموریان 
برنامه ای را از سال ۹۵ آغاز کرده است که 
در شرایط کنونی در پایان این برنامه است و 
این برنامه بین دو استان کرمان و سیستان 
و بلوچستان است؛ چرا که دو استان ذینفع 
این مسئله هستند.
او عنوان کرد: از سوی دیگر ما سند 
باالدستی به نام سند سازگاری با کم آبی 
را داریم و می دانیم که در حوزه تاالب 
جازموریان بیش از ۱۰ هزار حلقه چاه 
غیرمجاز داریم که در این خصوص باید 
ببینیم که آب منطقه ای اظهار نظر می کند و 
ما صاحب نظر نیستیم.

دانا
س: 

عک

حال ناخوش بکرترین تاالب ایران

ری
شه

هم
س: 

عک

 

 

ــورم در روســتاها بیشــتر از  ــه ت 4ســال اســت ک
ــا ۹۹. مشــابه  ــال ۹6 ت ــا از س شهرهاســت. دقیق
ــی 8۷  ــازه زمان ــی ب ــوان ط ــی ت ــد را م ــن رون ای
ــروه  ــه گ ــا ک ــرد. از آنج ــاهده ک ــم مش ــا ۹۲ ه ت
»خوراکیهــا، آشــامیدنیها« بیشــترین وزن در 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــتایی  ب ــوار روس ــبد خان س
داده، مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه علــت 
اصلــی ایــن پیشــی گرفتــن، افزایــش پــی در پی 

ــت. ــوراک اس ــورد و خ ــه خ هزین
 بــه طــور کلــی  در خانوارهــای روســتایی 
خوارکی هــا بیشــترین ضریــب و اهمیــت را 
ــه طوریکــه   ــوار شــهری مســکن. ب دارد و در خان
مقایســه ضریــب اهمیــت گروه هــاي اصلــی 
ــاي  ــی خانواره ــات مصرف ــا و خدم ــبد کااله س
کشــور نشــان مــی دهــد کــه »خوراکی هــا 
۳8.48در  ضریــب بــا  آشــامیدنی ها«  و 
رهــای روســتایی بیشــترین ضریــب  نوا خا
اهمیــت را دارد. خوراکــی هــا امــا در خانوارهای 
ــد  ــت ۲4.۵۳ درص ــب اهمی ــهری دارای ضری ش
اســت. در میــان شهرنشــینان بیشــترین ضریــب 
اهمیــت در ســبد مصرفــی خانــوار مربــوط 
ــب  ــه ضری ــت ک ــکن اس ــای مس ــه ه ــه هزین ب

ــورم حــدود ۳4  ــرخ ت اهمیــت آن در محاســبه ن
درصد اســت. ایــن درحالیســت کــه در روســتاها 
ــه دار شــدن آنقدرهــا هــم ســخت نیســت و  خان
بــه همیــن نســبت ضریــب اهمیــت آن در ســبد 
خانوارهــای روســتایی کمتــر بــوده و حــدود ۱۵ 

ــت. ــد اس درص
امــا آنچــه طــی ایــن 4 ســال اخیــر منجــر 
بــه پیشــی گرفتــن تــورم شــهر از روســتاها 
ــورد  ــای خ ــام آور هزنیه ه ــش سرس ــده افزای ش
و خــوراک و در کنــار آن وابســتگی بیشــتر 

روستانشــینان بــه شــهر اســت.  
افزایش 6۵ درصدی هزینه حمل و نقل

پایــش شــاخص قیمــت کاالهــا و خدمــات 
د  رهــاي کشــور در خــردا نوا مصرفــی خا
۱4۰۰ نشــان مــی دهــد کــه گــروه خوراکــی 
هــا و آشــامیدنی هــا در ۱۲ ماهــه منتهــی 
ــت  ــد قیم ــد رش ــاه ۵۱.8درص ــرداد م ــه خ ب
داشــته و اجــاره واحــد مســکونی طــی همیــن 
بــازه زمانــی ۲8.6درصــد افزایــش قیمــت 
داشــته اســت. هزینــه حمــل و نقــل نیــز طــی 
همیــن بــازه ۱۲ ماهــه حــدود 6۵درصــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــته ک ــت داش ــش قیم افزای
ــهر  ــه ش ــینان ب ــی روستانش ــتگی زندگ وابس
و ســهم حمــل و نقــل در هزینــه هایشــان 
ایــن بخــش نیــز در افزایــش هزینه هــای 
زندگــی در روســتا تاثیــر بســزایی داشــته 

ــاخص  ــبه ش ــی در محاس ــور کل ــه ط ــت. ب اس
ــم  ــزار قل ــان ه ــده، از می ــرف کنن ــت مص قیم
کاالیــی ، در مجمــوع 4۷۵ قلــم کاال و خدمات 
رنــد به عنــوان  کــه ســهم بیشــتری را دا
صلــی در نظــر می گیرنــد. ســبد  ســبد ا
ــز  ــتایی نی ــهری و روس ــای ش ــورم خانواره ت
اشــتراک زیــادی دارد و تنهــا در ۲۰ قلــم کاال 
ــوار  ــورم خان ــاوت ت ــاوت اســت. عمــده تف متف
ــای  ــل وزن ه ــا به دلی ــتایی ام ــهری و روس ش

ــت. ــه اس هزین
روستانشــینان بــه دلیــل فاصلــه از شــهر و 
ــورد  ــواره م ــات هم ــر امکان ــدی کمت ــره من به
تبعیــض قــرار می گرفتنــد امــا ایــن مزیــت 
ــینان  ــه شهرنش ــبت ب ــه نس ــتند ک ــم داش را ه
هزینه هــای کمتــری متحمــل میشــدند. بــه 
ــتا  ــی در روس ــدن زندگ ــر چرخان ــارت دیگ عب
ســاده تــر از شــهر بــود. طــی 4 ســال اخیــر امــا 
روستانشــینان در کنــار برخــورداری از امکانــات 
ــدند.  ــل ش ــم متحم ــتری ه ــه بیش ــر هزین کمت
دی مــاه ۹۷ محمــود باغجــری، کارشــناس 
اقتصــاد در گفتگــو بــا تجارت نیــوز، علــت 
ــه  ــه نقطــه و ماهان ــورم نقطــه ب پیــش گرفتــن ت
روســتاییان در آذرمــاه را تــک محصولــی بــودن 
روســتاها و خریــد مایحتــاج مناطق روســتایی از 
شــهر دانســته بــود. ایــن مــوج ســنگینی گرانــی 
در حالــی بــر دوش روســتاییان افتــاده کــه 

ــینان  ــهر نش ــبت ش ــه نس ــز ب ــا نی ــد آن ه درآم
ــان  ــینان کرم ــن روستانش ــت و از بی ــر اس کمت
ــری  ــی از ســایر روستانشــینان وضعیــت بدت حت

دارنــد.
62.۵درصد جمعیت تحت پوشش کمیته 

امداد روستایی اند
ــران روســتا  ــار ای ــز آم ــات مرک براســاس اطالع
۹ میلیــون و۷۰۰میلیــون  نشــینان کرمــان،
تومــان کمتــر از متوســط کشــوری درآمــد 
رنــد. بــه طــور کلــی هزینــه متوســط  دا
خانوارهــای روســتایی اســتان کرمــان در 
ــان و متوســط کشــور  ــون توم ســال ۱۵.6 میلی
۲6.۱ میلیــون تومــان اســت. همچنیــن درآمــد 
خانوارهــای روســتایی اســتان ۲۰ میلیــون 
تومــان در ســال و کشــور ۲۹.۷ میلیــون 

تومــان اســت.
پیــش از ایــن یحیــی صادقــی، مدیــرکل کمیتــه 
امــداد اســتان کرمــان بــه »کاغــذ وطــن «گفتــه 
بــود: »تعــداد افــرادی کــه درخواســت حمایــت 
دارنــد، روز بــه روز بیشــتر می شــود امــا مــا 

ــت.« ــدود اس ــان مح اعتبارم
بــه گفتــه صادقــی تعــداد خانــوار تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد، علــی رغــم فقــر گســترده مــردم، 
ــه  ــوار ک ــزار خان ــرجمع ۱۲۰ ه ــوده؛ س ــت ب ثاب
از ایــن تعــداد ۷۵ هــزار نفــرش در روســتاها 

ــتند. هس

مدیریت حمل و نقل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
با برنامه ریزی دقیق، مدیریت میدانی و تالش و پشتکار 
همکاران این حوزه، توانست به ثبت رکوردهای روزانه و 
ماهانه در حوزه حمل و نقل )بخش تغذیه خطوط( در بهار 

۱4۰۰ دست یابد.
معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر با بیان این مطلب، گفت: 
پیرو رویکرد جهش و پشتیبانی تولید و تاکید مدیرعامل 

محترم شرکت بر حفظ این رویکرد، علی رغم مشکالت و 
محدودیت ها، حمل سنگ مورد نیاز از معادن مجاور به 
مجتمع گل گهر به منظور خوراک دهی به کارخانجات که 
ارتباط مستقیم با تولید دارد، به نحو مطلوب و همگام با 

همکاران حوزه تولید به انجام رسید.
محمدجواد فریدونی افزود: مدیریت حمل و نقل شرکت 
گل گهر  متولی حمل محصوالت تولیدی از طریق ناوگان 

جاده ای و ریلی و  همچنین خوراک دهی به کارخانجات 
داخل مجتمع، شامل دو خط گندله و هفت خط فرآوری 

)بیش از از 4۰ مسیر تردد در منطقه گل گهر( می باشد.
وی در خصوص رکوردهای ثبت شده در مدیریت حمل 
و نقل ادامه داد: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها و با همیت و تالش شبانه روزی واحد حمل و نقل و 
پیمانکاران مربوطه، شرکت گل گهر در حوزه حمل 

و نقل موفق به ثبت ۳ رکورد شد؛ یکی حمل کلوخه 
معدن ۲ به صورت روزانه به مقدار ۱۱۵۵۹ تن در تاریخ 
۱4 اردیبهشت؛ دیگری حمل کلوخه معدن ۲ به صورت 
ماهانه به مقدار ۲6۹۷8۱ تن در اردیبهشت ماه ۱4۰۰ و 
همچنین مجموع حمل کلوخه معدن ۲، ۳ و ۵ به صورت 
روزانه در ۳۱ فروردین ماه به میزان 46۱8۷ تن؛ که این 

رکوردها دستاورد مهمی به شمار می روند.
فریدونی اظهار کرد: جا دارد ثبت این رکورد غرورآفرین که 
حاصل کار منسجم تیمی می باشد را به مدیر عامل محترم، 
مدیران ارشد شرکت و  کلیه زحمتکشان شرکت گل گهر 
خصوصا جهادگران واحد حمل و نقل و پیمانکاران محترم 

این حوزه تبریک عرض نمایم.

مجری طرح برق روستایی شمال استان کرمان از واگذاری 
انشعاب برق به خانوارهای عشایر کرمان خبر داد و گفت: با 
کارهای مطالعاتی اولیه انجام شده، بیش از یکصد و هشتاد 
خانوار از عشایر کوچ رو استان در سال جاری با استفاده از 
انرژی خورشیدی برق دار خواهند شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، 
سعید زمانی مجری طرح برق روستایی شمال استان از 
نهضت خدمت رسانی صنعت برق در گام دوم انقالب با طرح 
جهادی اصالح و بهسازی شبکه های برق روستایی شمال 
استان خبر داد و گفت: کاهش تلفات انرژی الکتریکی، 

باال بردن قابلیت اطمینان شبکه، رفع افت ولتاژ و افزایش 
رضایتمندی مشتریان از مهمترین اهداف اجرای طرح 
اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستایی محسوب می 
شود.وی با اشاره به برق رسانی به تمام روستاهای فاقد 
شبکه باالی ۱۰ خانوار در شمال استان کرمان اظهار داشت: 
با برنامه ریزی انجام شده در سال ۱4۰۰،  اصالح و بهینه 
سازی شبکه برق ۲۳۰ روستا در شمال استان با اعتباری 
بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در دستور کار داریم.وی گفت:  
همچنین در سال جاری تعداد هشت روستای زیر ۱۰ خانوار 
در شمال استان کرمان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۲۵۰ 

میلیون تومان نیز برق دار خواهند شد.سعید زمانی از برق 
رسانی به پنج روستا درسال ۱۳۹۹با اعتبار بالغ بر۳میلیارد و 
8۰۰میلیون تومان خبر داد و گفت:  در این برقرسانی حدود 
۱4 کیلومتر شبکه فشار متوسط روستایی 4.6۷ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف با نصب تعداد ۷ عدد ترانسفورماتور 
برق رسانی به ۷۹ خانوار روستایی انجام شد.مجری طرح 
برق روستایی شمال استان با اشاره به خدمات چهل ساله 
صنعت برق از طرح توسعه و اصالح برق روستایی در گام دوم 
انقالب با هدف خدمت رسانی به عشایر شمال استان خبر 
داد و گفت: به زودی  برقرسانی به ۱۰۰ خانوار عشایر فاقد 

برق در محدوده شرکت توزیع برق شمال استان کرمان با 
اعتباری بالغ بر 8هزار میلیون ریال  انجام خواهدشد که بر 
اساس ضوابط تعیین شده اقدامات الزم با هماهنگی امور 
عشایر استان کرمان انجام شده و انشالله به زودی سامانه های 
خورشیدی قابل حمل به این خانوار تحویل میگردد.وی ادامه 
داد: در این راستا پنل های خورشیدی قابل حمل در اختیار 
عشایر شمال استان قرار خواهد گرفت تا در مواقع نیاز بتوانند 
از این انرژی پاک استفاده کنند.زمانی با اشاره به اهم وظایف 
و فعالیت های دفتر برق روستایی شمال استان افزود: در 
سال گذشته مبلغ یک میلیارد ۷۵میلیون تومان از اعتبارات 
عمرانی )استانی( در محدوده زمانی کوتاه تعیین شده با 
همت همکاران معاونت مهندسی تعیین تکلیف و ضمن 
اجرای طرحهای تهیه شده روستایی در این زمینه و انجام به 
موقع این طرح ها بر اساس ضوابط در موعد مقرر اسناد کافی 

به مراجع ذیصالح ارسال شد.

 سبقت گرفتن تورم روستا   از شهر

ثبت ركوردهای جدید در حوزه حمل و نقل گل گهر

1۸0 خانوار عشایر كوچ رو با انرژی خورشیدی برق دار می شوند

 مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

براساس اطالعات مرکز آمار ایران روستا نشینان 
کرمان،۹ میلیون و7۰۰میلیون تومان کمتر از 
متوسط کشوری درآمد دارند. به طور کلی هزینه 
متوسط خانوارهای روستایی استان کرمان در 
سال ۱۵.6 میلیون تومان و متوسط کشور 26.۱ 
میلیون تومان است. همچنین درآمد خانوارهای 
روستایی استان 2۰ میلیون تومان در سال و 
کشور 2۹.7 میلیون تومان است.
پیش از این یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد 
استان کرمان به »کاغذ وطن «گفته بود: »تعداد 
افرادی که درخواست حمایت دارند، روز به روز 
بیشتر می شود اما ما اعتبارمان محدود است.«

 سنگینی تورم روی دوش روستانشینان

معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر خبر داد:

مجری طرح برق روستایی شمال استان خبر داد:

»فملی« و »سکرمان« در میان منفی ها
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/۱۴۰۰/۱6-۵2

نوبت اول

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی خرید کنتـور R 160-1/2 را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شـماره 
2000005963000027 برگـزار نماینـد. کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق 

درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت 
قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محق سـازند تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه 

تاریخ 1400/04/07 می باشـد.

مبلغ برآورد: 11.000.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 550.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی 

)فرآینده ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل 

تمدید باشد.
لغایت   1400/04/07 مورخ  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -  

1400/04/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1400/04/21

آخرین مهلت تحویل پاکت)الف(: به صورت حضوری ساعت 14 روز دوشنبه 
مورخ 1400/04/21به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/22
محل تامین اعتبار: عمرانی وجه نقد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

تلفن:  کرمان    استان  فاضالب  و  آب  شرکت  بهمن   22 بلوار  کرمان  آدرس: 
034-33222960

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 
02141934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

شستا
سر. تامین اجتماعی

13٬130620٪4.96

تاپیکو
سر. نفت و گاز تامین

12٬540590٪4.94

جم
پتروشیمی جم

42٬0001٬450٪3.58

نوری
پتروشیمی نوری

84٬0403٬330٪4.13

شپنا
پاالیش نفت اصفهان

2٬19881٪3.83

وسصفا
سر. استان اصفهان

1٬017-53- ٪4.95

وسگلستا
سر. استان گلستان

1٬176-61- ٪4.93

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

2٬109-111- ٪5

وسفارس
سر. استان فارس

979- 51- ٪4.95

ثنوسا
نوسازی و ساختمان تهران

11٬090-580- ٪4.97

بورس ارز دیچیتال

سید روح اهلل لطیفی از اجباری شدن رجیستری ساعت های هوشمند گفت.
 tejaratnews از صفحه  

بانک مرکزی از افزایش ۵۶.۶ درصدی قیمت خرید و فروش هر متر خانه در تهران، در 
     khabareghtesadi یکسال گذشته خبر داد  -  از صفحه

  اینستاگرام 

  اینستاگرام

کتاب سئو 2020

اجحاف میوه فروشی های بازار قدمگاه به مشتریان
 ۶ واحد صنفی پلمپ شد

معرفی کتاب

خبر

اگر بــه دنبــال راه انداختــن یــک کســب و کار اینترنتی 
ــای  ــن راه ه ــی از مهم تری ــئو یک ــاال س ــتید، احتم هس
جــذب مخاطــب اســت. ســئو در واقــع بهینــه ســازی 
صفحــات ســایت بــرای موتورهــای جســتجو بــه 
خصــوص گــوگل اســت. بــه طــوری کــه اگــر مخاطــب 
عبارتــی کــه مرتبط بــا کســب و کار ماســت، جســتجو 
کنــد، به ســایت مــا برســد. در ایــن کتــاب آدام کالرک 
بــه مــا یــاد داده چگونــه بهتریــن اســتراتژی ها 
ــتجو را  ــای جس ــی موتوره ــت در بازاریاب ــرای موفقی ب
ــه  ــادی را ب ــتریان زی ــن راه مش ــم و از ای ــاب کنی انتخ
ــن و  ــی از معروف تری ــاب یک ــن کت ــم. ای ــت آوری دس
ــه از  ــت ک ــه اس ــن زمین ــا در ای ــن کتاب ه کامل تری
ــا صــد ایــن موضــوع پیچیــده را توضیــح داده.  صفــر ت
موضوعــی کــه بــرای یــاد گرفتنــش دوره هــای آنالین 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــون تومان ــد میلی چن

بررسی بازرسان تعزیرات حکومتی استان حکایت از آن است که برخی از فروشندگان 
میوه و تره بار واقع در بازار قدمگاه کرمان، در قالب حراج به مردم اجحاف می کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در جریان بازرسی از بازار قدمگاه کرمان گفت: 
وضعیت بازار کرمان بسیار نامطلوب گزارش می شود زیرا برخی فروشندگان میوه و تره بار 

بدون رعایت موارد بهداشتی و با تظاهر کاالی خوب مرتکب تخلف شده اند.
ارسالن میری افزود: با همکاری سازمان صمت استان، اتاق اصناف کرمان، نیروی 
انتظامی و شبکه بهداشت شهرستان وارد بازار شدیم و در این خصوص بیش از ۹۰ درصد 

مسائل مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر تخلف این صنف ها واقعیت داشت.
 او اضافه کرد: چینش فریب کارانه این واحدها به این صورت بود که میوه خوب خود را 
در معرض دید عموم و میوه های فاسد را در پشت سبد می گذاشتند که این اقدام تخلف 

است.
میری گفت: همچنین تعرض به معابر عمومی مشهود بود که با رایزنی و گفت و گو با 
شهردار کرمان مقرر شد که این صنف ها ساماندهی شوند زیرا معبر عمومی برای گذر 

مردم با بساط ها مسدود شده و مسیر تردد بسیار کوچک است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان یادآور شد: بیش از 6 واحد صنفی و فروشگاه 
های میوه و تره بار بازار کرمان پلمب و فرصتی برای اصالحات به آنان داده می شود تا با 

رفع مسائل بهداشت خود محیطی ناامن برای مردم ایجاد نکنند.
او ادامه  داد: به علت اینکه نیروهای بازرسی و نظارت از بازار و واحدهای صنفی این استان 
از نظر عده اندک هستند، از مردم شریف کرمان تقاضا داریم که در شناسایی جرایم 

اینچنینی مشارکت کنند.
او با اشاره به خرید مردم از مکان مناسب افزود: مردم نباید فریب فروشندگان را بخورند و 
اما در کل قیمت مناسب در قدمگاه کرمان با جداسازی میوه های ناسالم، قیمتی بیش از 
نرخ واقعی محصول تمام برای آنان تمام می شود درحالی که تصور می کنند این منطقه 

ارزانی است.
قانون فعلی صنفی بازدارنده نیست

میری اضافه کرد: اعتقاد دارم که قانون فعلی بازدارنده نیست و از مسئوالن حوزه 
قانون گذاری درخواست داریم که در آن بازنگری شود.

او تاکید کرد: قانون گذار در بسیاری از جرایم، جریمه بسیار پایینی تعیین کرده است و 
مردم گالیه مندند و ما نیز باید برابر قوانین موضوعه رسیدگی کنیم که مرتکب تخلف 

نشویم.
مردم کرمان در رصد بازار چشمان سازمان صمت باشند 

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در جریان این 
بازرسی گفت: بازرسی های این سازمان به صورت روزانه ادامه دارد.

محسن یزدان پناه افزود:به اتفاق اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان، اتاق اصناف، 
اداره نظارت بر اماکن عمومی فروش میوه درجه ۲ و تخلفات در بازار کرمان رصد شد و 
پس از بررسی میدانی با متخلفان برخورد کرده و پرونده این افراد جهت صدور رای به 

تعزیرات ارسال می شود.
او ادامه داد: از مردم می خواهیم به واسطه کمبود نیرو چشمان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت باشند و موارد تخلف را به ۱۲4 این سازمان و یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی 

اعالم کنند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در جریان این 
بازرسی خاطرنشان کرد: به واسطه کمبودها از بسیج درخواست داریم که همانگونه در 

نظارت کارخانه سیمان حضور دارند، در کنترل بازار نیز در کنار ما باشند.

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای ولکار
1400/04/0714:00سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399  

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای کساپا
1400/04/0710:00سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای بوعلی
سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

1400/04/079:00

ستماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه1400/04/078:00آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده گوهران

وتجارت
بانک تجارت

2٬530-28- ٪1.09

وسلرستا 
سر. استان لرستان

65931٪4.94

وسکرمان
سر. استان کرمان

821-36- ٪4.2

شپنا 
پاالیش نفت اصفهان

13٬040-490- ٪3.62

وبملت 
بانک ملت

4٬1853٪0.07

خودرو
قیمت بازارقیمت کارخانه)تومان(نوع خودرو

IE 750.000.000640.000.000چری تیگو 5 آپشنال

335.000.000327.000.000جک J4 اتوماتیک

---479.000.000ام وی ام X22 – اتوماتیک

---840.000.000ام وی ام X55 اکسلنت

420.000.000348.000.000ام وی ام 315 پالس

263.000.000توقف تولیدپژو 206 تیپ 5

LX 145.000.000274.000.000پژو پارس

405 GLX 199.000.000توقف تولیدپژو

106.000.000137.000.000تیبا 2

132.000.000---سایپا 111

149.000.000158.000.000کوییک آر

EF7 114.962.000230.000.000سمند

172.000.000285.000.000دنا

180.400.000230.000.000وانت زامیاد

220.000.000235.000.000وانت کارا – تک کابین

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوان شغلی : بازاریاب و ویزیتور
شرایط احراز: جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت
دارای روابط عمومی باال

شناخت به مناطق مختلف شهر اولویت محسوب می شودفنی و مهندسی پترو ایمن شریف
دارای خودرو ترجیحا وانت

مزایا:قرارداد طوالنی مدت در صورت رضایت طرفین
بیمه- حقوق ثابت6/۰۰۰/۰۰۰ تومان-پورسانت و پاداش

ارسال رزومه به واتساپ:
۰۹3823۴2۴6۵   -۰۹۹۴۱6763۵۱


