
معاون توسعه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی 
در حوزه مجتمع های 
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پایانه صادراتی به خان هفتم رسید
قفلپایانهصادراتیبهدستهلندیهابازمیشود؟

رشد آرام قیمت ها 
در بازار خودرو هم پای نرخ ارز

نماینده مردم کهنوج، رودبار جنوب، فاریاب، منوجان و قلعه گنج در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: با توجه به روند افزایش مبتالیان کرونا طی تماس با وزیر بهداشت ایجاد بیمارستان موقت 
را با استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در سطح این منطقه درخواست کردم.منصور شکرالهی 
اظهار داشت:همچنین در این تماس خواستار تامین نیازها،تجهیزات و اقالم ضروری درمانی برای 
حوزه پنج شهرستان جنوبی شدیم.او ادامه داد: فهرست تجهیزات مورد نیاز برای تصمیم گیری 
و رفع کمبودها نیز برای وزیر بهداشت ارسال شد.شکرالهی گفت: با توجه به تاکید امام جمعه 
شهرستان کهنوج و بازدیدی که از بیمارستان ۱۲ فروردین این شهرستان داشتیم وضعیت کرونا 
از نظر ما در حوزه انتخابیه سیاه است و طی تماس تلفنی با وزیر بهداشت خواستار تامین امکانات 

زیرساختی حوزه درمان این منطقه شدیم.

 نیاز جنوب کرمان 
به بیمارستان موقت

بررسی ها از قیمت خودروها در روز جاری )سه شنبه، ۲۲ تیرماه( حاکی 
از روند تدریجی رو به رشد قیمت ها با وجود تعطیالت کرونایی و بسته 

بودن نمایشگاه هاست.به گزارش ایرنا، کارشناسان از افزایش تدریجی نرخ ارز به عنوان دلیل اصلی 
افزایش یافتن قیمت ها در سه دسته خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی یاد می کنند. افزایشی 
که در خودروهای خارجی به چهار تا پنج درصد نسبت به هفته های گذشته رسیده است. همچنین 
خودروهای داخلی در محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی، افزایش حدود ۱۰ میلیون تومانی را 

نسبت به هفته های گذشته تجربه کرده اند.

3

طن
ذ و

کاغ
س: 

عک

صفحه 3 را 
بخوانید

2

تومــان  5۰۰ قیمــت          ۱4۰۰ تیــر   ۲۳ چهارشــنبه         ۱۰۲۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

آنچه از کرمان به اوراسیایی ها معرفی شدآنچه از کرمان به اوراسیایی ها معرفی شد
2

۱۸۶ بستری جدید و ۱۱ فوتی در شبانه روز گذشته

 تیرماه، موعد ارائه اظهارنامه اشخاص 
حقوقی و صاحبان امالک اجاری

افتتاح مرکز پایش مصرف برق ادارات اجرایی 
حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 

 در محل استانداری کرمان

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر سه 
شنبه ۲۲ تیرماه با بیان اینکه طی ۲4 ساعت 
گذشته، ۱۸۶ بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شده اند، گفت:» ۹4 نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، 
بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، ۲۷ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، ۱۷ نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
بم و 44 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
هستند«.او با بیان این که 5 نفر از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان، بستری جدید گزارش 
شده است، افزود: »در حال حاضر، ۷۸۸ بیمار کرونا 

در بیمارستان های استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»۳۹۲ نفر از بیماران بستری 

در حوزه  علوم پزشکی کرمان، ۶۶ نفرحوزه  
علوم پزشکی رفسنجان،۱۸۹ نفر حوزه  جنوب، 
5۷ نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۸4 
نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه 
می شود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
۲5 هزار و 44۳ نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا 

بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه 
علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه 
در ۲4 ساعت گذشته، ۱۱ مورد فوتی به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا گزارش شده که ۷ نفر مربوط به 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ۳ نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک نفر از حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است«.  

کاغذ وطن - پنج سال است که وعده افتتاح پایانه صادراتی را می دهند. اولین 
بار کیخا، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گلشن آرا بهمن ۹5وعده افتتاح آن 

را تا مهر ۹۶ داده بود. بعدها سال به سال این افتتاح عقب افتاد. مهر ۹۷،مسئول 
دفتر اتاق بازرگانی افتتاح را به اسفند موکول کرد و سال بعدش هم فدایی، 

استاندار وقت کرمان این موضوع را به دلیل تعلل سرمایه گذار عقب انداخت. 
حاال بعد از 5 سال ضرر و زیان کشاورزان به دلیل صادر نشدن محصوالتشان، 

مدیر منطقه ای شرکت گلشن در گفت وگو با »کاغذ وطن« از افتتاح پایانه 
 در آبان ۱4۰۰خبر می دهد. وعده ای که بعید نیست باز هم به سرانجام نرسد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با بیان اینکه 
تیرماه، موعد ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری است، 
گفت: ارائه اظهارنامه شرط برخورداری از هرگونه 

تسهیالت مالیاتی است.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
استان کرمان ، محمد سلمانی اظهارداشت: 
براساس قانون، اشخاص حقوقی و صاحبان امالک 
اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را به صورت 

الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس 
WWW.INTAMEDIA.IR  ارائه و مالیات 

متعلقه را پرداخت نمایند.
او با بیان اینکه شرط برخورداری از هرگونه 
تسهیالت قانونی، نرخ صفر و معافیت برای مؤدیان 
مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی 
است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد 
مقرر، موجب تعلق جریمه برای اشخاص حقوقی و 
صاحبان امالک اجاری خواهد شد که این جرایم 

غیر قابل بخشودگی است.

در راســتای کاهــش و بهینــه ســازی 
مصــرف بــرق، مرکــز پایــش مصــرف برق 
ــا حضــور دکتــر واعظــی معــاون  ادارات ب
توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ،مدی
بــرق جنــوب اســتان و مدیــرکل بازرســی 
اســتانداری در محــل دفتربازرســی 
فتتــاح شــد.  اســتانداری کرمــان ا

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 
ــرف  ــد مص ــش و رص ــز پای ــان، مرک کرم
بــرق دســتگاه هــای اجرایــی اســتان 
پــس از بررســی و تصمیــم گیــری در 
ــرژی استان،توســط شــرکت  ــروه ان کارگ
توزیــع بــرق جنــوب و باهمــکاری 
 اســتانداری کرمــان افتتــاح گردیــد.

ــا  ــدوی نی ــدس مه ــتا مهن ــن راس در ای
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق جنــوب 
ــش از ۱4  ــون بی ــان نمود:تاکن ــتان بی اس
هــزار کنتــور هوشــمند بــرای مشــترکین 
ــداد، ادارات  ــن تع ــه از ای ــده ک ــادر ش ص
۱۰۰ درصــد  اســتان بــه صــورت 
ــد. ــور شــده ان ــوع کنت ــن ن ــه ای ــز ب  مجه

وی افــزود: بیــش از ۱۱ هــزار کنتــور 
در بخــش کشــاورزی کــه بیشــترین 
مصــرف بــرق اســتان را بــه خــود 
اختصــاص داده، هوشــمند و در بخــش 
ــز  ــش از 5۲ درصــد مجه ــز بی ــت نی صنع
بــه ایــن نــوع کنتــور گردیــده انــد 
کــه بــه صــورت برخــط و در لحظــه 
ــود. ــی ش ــد م ــا رص ــرق آنه ــرف ب  مص

ــرق  ــا در خصــوص مصــرف ب ــدوی نی مه
ادارات اعــالم کــرد: چنانچــه ادارات 
ــن  ــرق تعیی ــزان ب ــتر از می ــتان بیش اس
ــه  شــده، مصــرف داشــته باشــند بالفاصل
توســط دفتــر بازرســی اســتانداری 
بررســی و بــه ایشــان تذکــر داده 
خواهــد شــد .همچنیــن از اداراتــی 
کــه بتواننــد در میــزان مصــرف بــرق 
خــود صرفــه جویــی داشــته باشــند 
 نیــز تقدیــر بعمــل خواهــد آمــد.

وی اســتان کرمــان را از اســتان هــای 
پیشــرو در پایــش مصــرف بــرق در 
ز  نســت و ضمــن تشــکر ا کشــور دا
مصوبــه معاونــت توســعه مدیریــت و 
ــوص  ــان در خص ــتانداری کرم ــع اس مناب
کاهــش ســاعت ادارات اســتان بــه 

منظــور بهینــه ســازی مصــرف بــرق، 
ــد  ــن رص ــوازات ای ــه م ــت: ب ــان داش بی
ــه  ــم نام ــاعات اداری، تفاه ــش س و کاه
ــا بســیج ادارات و فرماندهــان  همــکاری ب
رات  دا بســیج کــه ناظــر ویــژه در ا
ــرف  ــتا مص ــن راس ــد و در ای ــوده منعق ب
 بهینــه ادارات پایــش خواهــد شــد.
ــرق جنــوب  مدیرعامــل شــرکت توزیــع ب
اســتان کرمــان افــزود: در چارچــوب 
ــر، 4.۹ میلیاردتومان  قوانین شــرکت توانی
پــاداش بــه مشــترکین بخش کشــاورزی، 
خانگــی و اداری کــه نهایــت همــکاری 
رات بــرق سراســر کشــور  دا را بــا ا
 داشــته انــد، پرداخــت شــده اســت.
همچنیــن یــادآور مــی گــردد طبــق 
مصوبــه هیــات وزیــران در خصــوص 
مصــرف بــرق ادارات، مصــوب شــده 
ــاعات  ــان س ــی در زم ــت ادارات دولت اس
اداری تــا 5۰ درصــد کاهــش مصــرف 
و در خــارج از ســاعت اداری نیــز ۸۰ 
ــد. ــی را کاهــش دهن ــرق مصرف  درصــد ب
محتــرم  معاونــت  واعظــی  دکتــر 
توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری 
بیــر  تدا ز  ا فتتــاح  ا یــن  ا در  نیــز 
همــکاران  زحمــات  و  مدیرعامــل 
شــرکت توزیــع بــرق جنــوب اســتان 

کرمــان در راســتای اقدامــات موثــر 
فرهنــگ ســازی مدیریــت مصــرف 
نمــود. نــی  قدردا و  تشــکر   بــرق 
نمــود  بیــان  همچنیــن  یشــان  ا
، انشــااهلل در اولیــن جلســه شــورای 
بــرق  توزیــع  شــرکت  ز  ا ری  دا ا
بیــر  تدا جهــت  اســتان  جنــوب 
نجــام شــده بــرای کاهــش  موثــر ا
 خاموشــی هــا تقدیــر خواهــد شــد.
معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع 
ر کرمــان تصریــح کــرد در  اســتاندا
خاموشــی هــای اخیــر بــا بررســی 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــده، اس ــام ش ــای انج ه
کمتریــن خاموشــی مواجــه بــوده اســت.

همچنیــن بــا تدابیــری کــه اتخــاذ شــده 
ــتان های  ــزء اس ــان ج ــتان کرم است،اس
پیشــرو در کشــور مــی باشــد کــه 
کاهــش ســاعت ورود و خــروج اداری 
را اجــرا و بــه رونــد تــوازن تولیــد  و 
ــت. ــوده اس ــک نم ــرژی کم ــرف ان  مص

ــر  ــره مدی ــدس ثم ــت مهن ــن نشس در ای
دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع 
بــرق جنــوب اســتان کرمــان نیــز نکاتــی 
ــش ادارات  ــی پای ــوص چگونگ را در خص
ــرق  ــازار ب ــزار ب ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ب

ــود. ــان نم بی
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انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحد های تابعه در سطح استان
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) فرآیند 09/الف/400( 
شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشـتیبانی مورد نیاز شـرکت آب منطقه ای کرمـان و واحد های 

تابعـه در سـطح اسـتان بـه شـماره 09/الـف/400 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید . کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد 
مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت 

در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه 1400/04/26 میباشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 مورخ 1400/04/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 مورخ 1400/05/10

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:15 مورخ 1400/05/10
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره 

دو، دفتر قراردادهـا و تلفن 034-32224482
ارائه پاکت الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه دفتر حراست 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
شناسه آگهی: ۱۱۶44۲۹دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

اوراسیا فرصتی برای همکاری تجاری
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جلوگیری از مهاجرت 
مددجویان با نصب پنل های 

خورشیدی در روستاها 
مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان در دیدار با 
رئیس کمیتـه ی امداد اسـتان کرمـان با اشـاره به اجـرای موفق 
طـرح کرامـت خورشـید، بـر تسـریع در اجـرا و نصب پنـل های 
خورشـیدی مددجویان تاکید کرد.محمد سـلیمانی گفت: نصب 
پنل هـای خورشـیدی در خانه هـای مددجویـان کمیتـه امـداد 
اسـتان کرمـان عالوه بـر کمـک بـه اسـتقالل مالـی خانوار ها به 

تولیـد انـرژی برق کشـور نیـز کمـک می کند.
او ادامـه داد: خشکسـالی ها و کاهـش بارندگی هـا در برخـی 
روسـتا ها فعالیت کشـاورزی یا دامپروری را دشـوار ساخته است 
و ایـن موضـوع موجـب مهاجـرت مددجویان از روسـتا به شـهر 
شـده که با نصب پنل هـای خورشـیدی مقیاس کوچـک و ایجاد 
یـک درآمد پایـدار و تضمین شـده بـرای روسـتائیان میتـوان از 
ادامـه مهاجـرت ایـن افـراد و پیامد هـای ناشـی از آن جلوگیری 
کرد.سـلیمانی اضافـه کـرد: خریـد تضمینـی بـرق پنل هـای 
خورشـیدی بـه مـدت ۲۰ سـال توسـط وزارت نیـرو، می توانـد 
بـه ایجـاد درآمـد پایـدار و طوالنی مـدت بـرای ایـن خانوارهـا 

منجر شـود.
او با بیان اینکه کلیه صورتحسـاب های برق تولیـدی مددجویان 
توسـط وزارت نیـرو تاکنـون پرداخـت شـده اسـت خاطرنشـان 
کـرد:، چـون همیشـه بـرق بـه صـورت مسـتمر توسـط مـردم 
مصـرف می شـود، بـا توجـه بـه دریافـت عـوارض از ایـن بـرق 
مصرفـی بـرای پرداخت هزینـه بـرق تجدیدپذیر توسـط دولت، 
مشـکلی در پرداخـت پـول خریـد بـرق خورشـیدی به سـرمایه 
گـذاران وجـود ندارد.مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
شـمال اسـتان همچنین با اشـاره به پیک تابسـتان بـر مدیریت 
مصرف بار توسـط سـازمان ها و ادارات تاکید و از مدیران کمیته 
امـداد خواسـت تا نسـبت بـه تسـت و اسـتفاده از دیـزل ژنراتور 
)مولدهـای اضطـراری( در سـاعات پیـک ظهـر اقـدام نمایند تا 

فشـار و خسـارت جدی بـه شـبکه توزیـع بـرق وارد نگردد.

 نیاز جنوب کرمان 
به بیمارستان موقت

نماینده مردم کهنوج، رودبار جنــوب، فاریاب، منوجان و قلعه گنج در 
مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به روند افزایش مبتالیان کرونا طی 
تماس با وزیر بهداشت ایجاد بیمارستان موقت را با استفاده از ظرفیت 
نیروهای مسلح در سطح این منطقه درخواست کردم.منصور شکرالهی 
اظهار داشت:همچنین در این تماس خواستار تامین نیازها،تجهیزات و 

اقالم ضروری درمانی برای حوزه پنج شهرستان جنوبی شدیم.
او ادامه داد: فهرســت تجهیزات مورد نیاز برای تصمیم گیری و رفع 

کمبودها نیز برای وزیر بهداشت ارسال شد.
شکرالهی گفت: با توجه به تاکید امام جمعه شهرستان کهنوج و بازدیدی 
که از بیمارستان ۱۲ فروردین این شهرستان داشتیم وضعیت کرونا از 
نظر ما در حوزه انتخابیه سیاه است و طی تماس تلفنی با وزیر بهداشت 

خواستار تامین امکانات زیرساختی حوزه درمان این منطقه شدیم.
پیگیری برای ایجاد ۵۰ تخت کرونایی

او در ادامه به پیگیری تلفنی از طریق رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
جیرفت اشاره کرد و گفت: در این تماس خواستار تهیه 5۰ تخت بستری 
فوری به همــراه کادر درمان الزم به منظور اســتقرار در بخش کرونا 

بیمارستان ۱۲ فروردین شدیم.
معاون وزیر بهداشت به جنوب کرمان می آید 

نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
همچنین از ســفر معاون درمان وزارت بهداشــت به این منطقه طی 
روزهای آینده خبر داد و گفت: این ســفر با پیگیری های انجام شده از 
طریق وزیر بهداشت برای بررسی و رفع مشکالت درمانی جنوب کرمان 

انجام می شود.
او افزود: در این سفر بازدید میدانی و بررسی آخرین وضعیت بیمارستان 
های منطقه جنوب کرمان بررسی و تصمیم های الزم به منظور رفع 

کمبودها و مشکالت اتخاذ می شود.
پیگیری برای یک بیمارستان جدید

 شکرالهی گفت: پیگیر ایجاد یک بیمارستان جدید در حوزه انتخابیه 
خود هستیم و یکی از تأکیدهای وزیر بهداشــت نیز تسریع در روند 

مجوزهای بیمارستان جدید است.
او افزود: حضور معاون درمان وزارت بهداشت به طور قطع مراحل اخذ 

مجوزهای الزم را در این زمینه تسریع خواهد کرد.
نماینده پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس همچنین به رایزنی با 
وزیر بهداشت برای رفع محرومیت های منطقه جنوب کرمان اشاره کرد 
 ) MRI ( و گفت: با دستور وزیر بهداشت مجوز یک دستگاه ام.آر.آی
برای منطقه جنوب کرمان در نظر گرفته شد که در اختیار بیمارستان 

۱۲ فروردین شهرستان کهنوج قرار می گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمان از اختصاص الستیک تشویقی با نرخ 
دولتی به رانندگان کامیون های جاده ای استان 

کرمان خبر داد.
سیدعلی علیخانی گفت: با اعالم سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای کشور، رانندگان کامیون های برون شهری چنانچه نسبت 
به انتقال کاالهای اساسی و نهاده های دامی از بندر امام )ره( به 
مقصد استان کرمان اقدام کنند از تخصیص یک جفت الستیک 
تشویقی بهره مند خواهند شد.او افزود: با توجه به اهمیت حمل 
کاالهای اساسی از بندر امام خمینی)ره(، از ۲۰ تیرماه تا ۳۱ 
مرداد سال جاری یک جفت الستیک با نرخ دولتی به رانندگان 
متقاضی تعلق می گیرد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ای استان کرمان ادامه داد: رانندگانی که حداقل تعداد سه فقره 
بارنامه مربوط به حمل گندم، کنجاله سویا و جو مربوط به شرکت 
پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران از مبدأ بندر امام 
)ره( به مقصد شهرستان های سراسر استان با مجموع مسافت 
طی شده ۲4۰۰ کیلومتر حمل نمایند، می توانند با مراجعه به 
پایانه های بار کرمان و سیرجان نسبت به دریافت یک جفت 
الستیک با نرخ دولتی اقدام کنند.سید علیخانی بیان کرد: تخلیه و 
بارگیری کاالهای اساسی از بندر امام خمینی )ره( به مقصد استان 
کرمان به همت مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی 
جاده ای در حال انجام است و امیدواریم شرکت های حمل و 
نقلی استان در روزهای آینده ناوگان بیشتری را به بندر امام )ره( 
اعزام نمایند.سیدعلیخانی با اعالم شماره پیامکی ۱۰۰۰۰۳4۱ به 
عنوان سامانه دریافت نظرات شاغلین بخش حمل و نقل استان، 
خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر  نیز به منظور تشویق شرکت ها 
و موسسات حمل ونقل جاده ای استان اجازه صدور بارنامه برای 
ناوگان تحت پوشش خود که از مبداء  بندر امام خمینی )ره( به 

استان کرمان حرکت می کنند، داده شده است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان 
کرمان گفت: حتی یک مورد شکایت در سراسر 
استان پهناور کرمان مبنی بر تخلف یا تقلب در 

انتخابات ریاست جمهوری به ما نرسیده است.
 رضا رضایی ضمن گرامیداشت ۲۶ تیر سالروز تشکیل شورای 
نگهبان با بیان اینکه وظیفه ما صیانت از آرای مردم است 
اظهارداشت:اعضای هیات نظارت استان کرمان ۱۷۷نفر در 
انتخابات اخیر بودند.او با بیان اینکه در مجموع کل شبکه نظارتی 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان کرمان ۱۰ 
هزار و ۱۸۸ نفر بودند عنوان کرد:در صورت نیاز آمادگی داشتیم که 
تا ۱۷هزار نفر نیرو را در عوامل انتخاباتی جابه جا کنیم و به گونه ای 
برنامه ریزی کرده بودیم که هیچ مشکلی در انتخابات ریاست 
جمهوری پیش نیاید.رضایی گفت:شورای نگهبان به عنوان حافظ 
و نگهبان نظام در ۲۶ تیرماه سال 5۹ شکل گرفت و بر اساس اصل 
۹۹ قانون اساسی نظارت استصوابی بر مراحل انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی،ریاست جمهوری و 
همه پرسی قانون اساسی را برعهده دارد.او با اشاره به رد صالحیت 
برخی افراد از جناح های مختلف در انتخابات افزود: این موضوع 
نشان می دهد شورای نگهبان در حفظ ارزش های نظام جمهوری 
اسالمی با هیچکس تعارف ندارد.رضایی بیان داشت:بر این اساس 
شورای نگهبان نباید در امور شوراهای شهر و روستا دخالت کند 
لذا نظارت بر رد و تایید صالحیت کاندیداها و برگزاری انتخابات از 
وظایف شورای نگهبان نیست و در انتخابات اخیر هم دخالتی در 
این حوزه نداشتیم لذا بر اساس شرح وظایف پاسخگو هم نیستیم.
او افزود: قانون وظیفه نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسالمی نهاده و نداشتن 
وظیفه قانونی شورای نگهبان در قبال این انتخابات،ضعف قانون را 
نشان می دهد زیرا انتخاباتی با این گستردگی نیاز به ساز و کارهای 
قانونی بیشتری دارد.او با اشاره به اینکه بیش از یکهزار نفر از اعضای 
شوراهای اسالمی کشور در پنجمین دوره این انتخابات در زندان 
به سر می برند گفت:پس از بازشماری، آرای بسیاری از شهرهای 
کشور در انتخابات شوراهای اسالمی در حال جابجایی است.
رضایی همچنین درباره واکسیناسیون عوامل انتخابات در مقابل 
کرونا توضیح داد:بنا بود بر اساس بخشنامه وزارت کشور عامالن 
انتخابات واکسینه شوند که این کار در زمان برگزاری انتخابات به 
صورت کامل انجام نشد و شورای نگهبان نامه ای به استان ها زد که 
به علت اینکه زمان انتخابات گذشته،شورای نگهبان در این طرح 

شرکت نخواهد کرد.

دیروز شـاخص فرابـورس نیز بیـش از ۶۶ واحـد افزایش داشـت و بـر روی کانـال ۱۸ هزار 
و ۹4۸ واحـد ثابـت مانـد. همچنیـن در این بـازار سـه میلیـارد و ۸۶۰ میلیون برگه سـهم 
بـه ارزش ۱۸4 هـزار و ۲۹۲ میلیـارد ریـال دادوسـتد شـد. دیروز نمـاد بیمـه دی )ودی(، 
پتروشـیمی مارون )مارون(، سـنگ آهن گهرزمین )کگهـر(، پاالیش نفت الوان )شـاوان(،  
بیمـه کوثـر )کوثـر(، ویتانـا )غویتـا(، توزیـع داروپخـش )دتوزیـع(، صنعتـی دوده فـام 
)شـصدف(، بیمـه تجـارت نـو )بنـو( و پخـش هجـرت )هجـرت( تاثیـر مثبت بر شـاخص 
فرابـورس داشـتند. همچنیـن پلیمـر آریـا ساسـول )آریـا(، مدیریـت انـرژی تابـان هـور 
)وهـور(، پتروشـیمی تندگویـان )شـگویا(، تولیـد نیروی بـرق دماونـد )دماونـد(، صنعتی 
مینـو )غصینـو(، سـهامی ذوب آهـن اصفهـان )ذوب(، صنایـع ماشـین هـای اداری ایران 
)مادیـرا(، تولید برق عسـلویه مپنـا )بمپنـا( و گروه توسـعه مالی مهـر آینـدگان )ومهان(، 
توکاریـل )توریـل( و پتروشـیمی زاگـرس )زاگـرس( با تاثیـر منفی بـر شـاخص فرابورس 

همـراه بودند.

افزایش ۶۶ واحدی فرابورس
گهرزمیندرشاخصتاثیرمثبتداشت

نرخ دالر در صرافی های بانکی )سه شنبه، ۲۲ تیرماه( با ۱۱۷ تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه 
به رقم ۲4 هزار و ۷4۹ تومان رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ دیروز با ۹۲ تومان 
کاهش نسبت به روز دوشنبه به ۲۹ هزار و ۳۹۱ تومان رسید.  دیروز قیمت خرید هر دالر ۲4 هزار و 
۲5۹ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۸۰۹ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار 

متشکل ارزی ۲4 هزار و ۲۱۷ تومان و نرخ فروش آن ۲4 هزار و 4۳۷ تومان اعالم شد.   
نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۷۱۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۹۷۹ تومان اعالم 

شد.
همچنین در ســامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و 5۱۱ تومان فروخته و 
حواله دالر به قیمت ۲۲ هزار و ۳5۶ تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، دالر از هشتم خردادماه وارد 
کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این فاصله به ســوی کانال ۲4 هزار تومان خیز برداشت، اما دوباره 

کاهش یافت.

نرخ دالر در صرافی های بانکی
 به 2۴ هزار و ۷۴۹ تومان رسید

قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شــنبه، ۲۲ تیرماه( در بازار 
تهران با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به رقم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان رسید.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز ارزش 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز 
دوشنبه به رقم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

نیز ۱۰ میلیون و 4۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم ســکه بهار آزادی پنج  میلیون و 55۰ هزار تومان، ربع سکه سه 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت 

خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و 5۲ هزار تومان 
رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و 55۸ هزار تومان شد. همچنین هر اونس 

جهانی طال نیز دیروز یک هزار و ۸۰۷ دالر و 5۹ سنت قیمت خورد.

سکه ۷۰ هزار تومان ارزان شد 

رانندگان حمل بار از بندر امام 
به کرمان الستیک دولتی 

دریافت می کنند

هیچ شکایتی درباره
 انتخابات ریاست جمهوری 

در کرمان نداشتیم

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر 
کشور با بیان اینکه هزار و ۷۹۳ واحد 
تولیدی کشور در تملک بانک ها قرار 
دارد، گفت: بانک مرکزی باید این واحدها 
را تا پایان کار دولت فعلی تعیین تکلیف 
کند. »بابک دین پرست« روز سه شنبه 
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان همدان، اظهار داشت: این واحدها 
توسط ۱۶ بانک کشور تملک شده اند 
که 4۲درصد آنها فعال و مابقی غیرفعال 
هستند. وی تاکید کرد: بانک مرکزی 
موظف شده این واحدها را تا پایان کار 
دولت دوازدهم تعیین تکلیف کرده و به 
چرخه تولید بازگرداند.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی وزیر کشور در ادامه به 
وجود ۷۶ هزار و ۸۳5 طرح نیمه تمام در 
سطح کشور اشاره کرد و افزود: این طرح ها 
در حوزه های صنعت و معدن، نیازمند 
تامین اعتبار هستند. دین پرست با بیان 
اینکه از ۱۲هزار واحد معدنی کشور۶ هزار 
واحد آن غیرفعال است، گفت: فعالسازی 
این واحدها باید به صورت جدی دنبال 
شود زیرا با راه اندازی این واحدها ۸۰۰ 
هزار شغل جدید در مناطق کمتر توسعه 
یافته کشور ایجاد می شود.معاون وزیر 
کشور به موضوع افزایش حامل های انرژی 
واحدهای صنعتی و تولیدی نیز اشاره 
کرد و افزود: این موضوع مشکالت عدیده 
ای را برای تولیدکنندگان به جود آورده 
که نیازمند اصالح و بازنگری است. وی 
خاطرنشان کرد: افزایش بهای برق و گاز 
پشتوانه قانونی مجلس را دارد اما با این 
وجود پیگیر آن هستیم تا تبعیض مثبتی 
بین بخش تولید و سایر بخش ها به وجود 
بیاید. دین پرست در ادامه با اشاره به 
مشکالت بانکی واحدهای تولیدی کشور، 
تصریح کرد: اعضای هیات خبرگان بانکی 
و اقتصادی در استان ها موظف به رسیدگی 
به مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی 
هستند و با مدیرانی که به مصوبات ستاد 
تسهیل تمکین نکنند به صورت قانونی 
برخورد خواهد شد. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قوی ترین 
ساختار را از نظر اجرایی و تضمینی دارد 
که مصوبات آن در راستای حمایت از 
بخش تولید بسیار نافذ است. به گفته 
او، در این ستاد ملی ۲۲ عضو کابینه 
دولت حضور دارند که در واقع یک دولت 
کوچک برای تسهیل و گره گشایی فعاالن 

اقتصادی تشکیل شده است.

شاخص کل در بازار بورس دیروز )سه شنبه، 
۲۲ تیر ماه( 4۱4 واحد افت داشت که در 
نهایت این شاخص به رقم یک میلیون 
و ۳۰۳ هزار واحد رسید. به گزارش ایرنا، 
برپایه معامالت روز گذشته بیش از هفت 
میلیارد و ۹۳5 میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۶۷ هزار و ۳5۱ میلیارد 
ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با ۳۱۶  واحد کاهش به 4۰۰ هزار 
و ۳۳۷ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
۲۰۱  واحد افت به ۲54 هزار و ۷۷۲ واحد 

رسید.
شاخص بازار اول یک هزار و ۱4۸  واحد 
افزایش و شاخص بازار دوم پنج هزار و 
۷۹5 واحد کاهش داشت.عالوه بر این در 
بین همه نمادها، نماد معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با دو هزار و ۱۱۷ واحد، 
توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۹5۲ 
واحد، پتروشیمی نوری )نوری( یا ۷۶۰ 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
۶۲۹ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید )وامید( با 44۰ واحد، بانک پارسیان 
)وپارس( با 4۱۳ واحد، پتروشیمی پردیس 
)شپدیس( با ۳۱۶ واحد، پاالیش نفت تهران 
)شتران( با ۲45 واحد و پتروشیمی پارس 
)پارس( با ۲۱۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با یک هزار و ۲۶۰ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک 
هزار و ۱۰۹ واحد، پتروشیمی جم )جم( 
با ۳۲۶ واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( 
با ۳۱5 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۳۱۲ 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)قارس( با ۲۸۹ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با ۲۸۷ واحد، مخابرات ایران 
)اخابر( با ۲۸۷ واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با ۲۶۶ واحد و فوالد خوزستان )فخوز( با 
۲5۲ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس 

داشتند.
بر پایه این گزارش، امروز نماد لیزینگ 
کارآفرین )ولکار(، گروه مدیریت ارزش 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  سرمایه 
)ومدیر(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، نوسازی و ساختمان 
تهران )ثنوسا(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
باما )کاما( و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( در 

نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

یک فعال سیاسی به چالش های پیش رو دولت سیزدهم در حوزه 
های سیاست داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی اشاره کرد. ابراهیم 
نکو در گفت و گو با ایسنا، درباره مهم ترین چالش های پیش روی 
ابراهیم رئیسی در صد روز اول تشکیل دولت سیزدهم، اظهار کرد: 
اولین چالشی که رئیس دولت بعدی با آن مواجه خواهد بود، انتظاراتی 
است که در جامعه شکل گرفته است. آقای رئیسی اگر در همان مراحل 
اولیه نتواند پاسخ های مثبتی به جامعه بفرستد و نتواند به مردم پیام 
مهمی بدهد که با جدیت دنبال حل مشکالت آنان است با چالش 

جدی روبه رو می شود.
وی ادامه داد: اقدامات اولیه دولت بعدی باید با شعارها همسویی داشته 
باشد. مردم باید ببیند دولتی دارد تشکیل می شود که شاکله اش 

شعارها و وعده های انتخاباتی رئیسش بوده است.
این فعال سیاسی ادامه داد: به عنوان چالشی دیگر باید به موضوع 
اقتصادی اشاره کنم.  نقدینگی باالی جامعه چالش بزرگی است. اینکه 
تیم اقتصادی چگونه این نقدینگی را به سمت تولید می برد تا نتواند  

تورم را افزایش دهد قابل بحث است.
وی گفت: دولت آقای رئیسی با تورم و نقدینگی باال رو به رو است؛ 
باید بتواند آن را جمع آوری و هدایت کند. نرخ تورم باال است؛ در 
برخی استان ها به باالی 50 درصد می رسد. ضریب جینی به صورت 
وحشتناک باال رفته و در رتبه های 88 قرار گرفته ایم. این اختالف 
طبقاتی رنج آور است. اگر تیم اقتصادی در جهت کاهش فاصله 
طبقاتی قدمی بر ندارد این چالش تا پایان دولت گریبانش را می گیرد.

نکو همچنین به چالش های پیش رو دولت سیزدهم در حوزه مسکن 
و اشتغال اشاره کرد و گفت:  دولت بعدی باید برای فعالیت مجدد بنگاه 

های اجتماعی و تحریک ساخت  و ساز مسکن قدم بردارد.
 وی با اشاره به چالش های دولت بعدی در حوزه سیاست خارجی 
گفت: بحث برجام و سایر قرارداد های مهم بین المللی مثل پیوستن 
به FATF موضوع بعدی است. به نظرم آقای رئیسی مخالفتی با برجام 
نخواهند داشت و تالش می کنند با امتیاز گیری قدم های مهمی در 

این حوزه بردارد.

چالش های ابراهیم رئیسی 
در صد روز اول دولت سیزدهم

هزار و ۷۹3واحد تولیدی 
در تملک بانک ها تعیین 

تکلیف شود

شاخص بورس منفی شد 
گل گهر همچنان مثبت

بررسـی هـا از قیمـت خودروهـا در روز جـاری )سه شـنبه، ۲۲ 
تیرمـاه( حاکـی از رونـد تدریجـی رو به رشـد قیمت ها بـا وجود 

تعطیـالت کرونایـی و بسـته بـودن نمایشگاه هاسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، کارشناسـان از افزایـش تدریجـی نـرخ ارز به 
عنـوان دلیـل اصلـی افزایـش یافتـن قیمت هـا در سـه دسـته 
خودروهـای داخلی، خارجـی و مونتـاژی یاد می کنند. افزایشـی 
کـه در خودروهـای خارجـی بـه چهار تـا پنـج درصد نسـبت به 
هفته های گذشـته رسـیده اسـت. همچنین خودروهـای داخلی 
در محـدوده قیمتی ۲۰۰ تـا ۳۰۰ میلیونـی، افزایـش حدود ۱۰ 
میلیـون تومانی را نسـبت به هفته های گذشـته تجربـه کرده اند.
نـرخ دالر در صرافی هـای بانکـی امـروز بـا ۱۱۷ تومـان افزایش 
نسـبت بـه روز دوشـنبه بـه رقـم ۲4 هـزار و ۷4۹ تومان رسـید.  
دالر از هشـتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شـد و در این 

فاصله بـه سـوی کانال ۲4 هـزار تومـان خیز برداشـت،
با وجود افزایـش قیمت های خـودرو، اما وضعیـت خرید و فروش 
در بـازار خـودرو تغییـر چندانـی نداشـته و معامـالت در حداقل 

خود اسـت و همـگان در یک حالـت انتظـار به سـر می برند.
هرچنـد در برخی مـوارد تصاویـری از ورود خودروهـای خارجی 
مـدل ۲۰۲۱ در فضـای مجـازی دسـت بـه دسـت می شـود، اما 
کارشناسـان معتقدنـد ایـن خودروهـا بـرای مناطـق آزاد و ویژه 
اقتصادی بوده یـا در برخی مـوارد مربوط به تریلی هـای ترانزیت 

اسـت که به مقصـد سـایر کشـورها حمل می شـوند.

رشد آرام قیمت ها 
در بازار خودرو هم پای نرخ ارز

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 ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳9660۳۱90۱200۳628 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی طاهر فرزند شاهمراد بشماره 
شناسنامه ۱۳72 صادره از سیرجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 متر مربع پالک 5۱7 
فرعی از ۱94 اصلی واقع در بخش ۳6 کرمان به آدرس سیرجان شریف آباد بلوار شهدا نرسیده به تاالر 
باغستان کوچه اخر سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسن و محمد علی بستان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 ۱087
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/04/08

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/04/2۳
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت- 
نظر به اینکه آقای محمد خادمی زهکلوت فرزند شهقلی به شماره ملی 5۳69499640 
صادره از رودبارجنوب مالک ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 845 فرعی از 440 

اصلی واقع در رودبار جنوب
- زهکلوت امیرآباد  جنب مدرسه ایرانمش قطعه سه بخش 46 کرمان صادر و تسلیم گردیده ضمن 
تسلیم دو برگه استشهادیه محلی تصدیق امضاء شده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود 
گردیده و درخواست سند المثنی را نموده است لذا باستاد تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
رودبارجنوب مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با سند معامله تسلیم نماید و اال 

پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد گردید.
علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره:140004019071000066.1 
بدینوسیله به خانم زربی بی  جاللی فرزند حسین با شماره ملی ۳۱602۳8296 اعالم 
می گردد پالک ثبتی 8۳02 فرعی از 2 اصلی بخش 46 کهنوج متعلق به مرحوم حمید 
دادخدائی فرزند دادمراد در قبال طلب خانم فائزه دادخدائی بازداشت گردیده لذا طبق 
ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به 
مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشوددر ضمن این اگهی فقط در یک نوبت در روزنامه 

منتشر میگردد.
مسول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج .اصغر نارویی وهوشنگ ساالری .م الف :150

آگهی مفقودی 
گواهی کشف

نظر به اینکه گواهی کشف معدن سنگ آهک اشکور به 
شماره 20694 مورخ 94/06/05 بنام خانم زیبا محمود نیا 
میمند مفقود گردیده، لذا بدینوسیله باطالع می رساند کلیه 
مفاد مدارک مزبور از درجه اعتبار ساقط و گواهی کشف 

مزبور هیچگونه ارزش و اعتبار قانونی ندارد.
م الف 7072

تاریخ انتشار: 1400/04/23 – 1400/05/23
سعید ذکاء اسدی – سرپرست 

معاونت امور معادن و صنایع معدنی

ول
ت ا

نوب

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
) شرکت تعاونی مسکن در حال تسویه کارکنان صندوق قرض الحسنه امین و ادارات 
دولتی ( به شماره ثبت 5084 و شناسه ملی 10630123108 در اجرای ماده 5  22اصالحیه 
قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت )شرکت تعاونی مسکن در حال تسویه کارکنان 
و شناسه ملی  ثبت 5084  به شماره  ادارات دولتی(  و  امین  الحسنه  صندوق قرض 
شماره  به  کشور  رسمی  روزنامه   44 صفحه  در  آن  انحالل  آگهی  که   10630123108
139630419585000966 مورخه 1396/03/28 درج گردیده است دعوت به عمل می 
آید تا ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به 
نایب رییس هئیت تسویه خانم مهناز فهیمی نژاد به آدرس: کرمان چهارراه کار اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی کرمان، کدپستی 7614853115 و شماره تماس 09131405584 
مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی که 

خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
شرکت تعاونی مسکن در حال تسویه کارکنان صندوق قرض الحسنه امین

تاریخ انتشار: نوبت اول : 1400/03/24
نوبت دوم : 1400/04/23- نوبت سوم : 1400/05/24

هئیت تسویه – آقای محمود گروسی و خانم مهناز فهیمی نژاد

هیئت مدیره شرکت تعاونی 
کشاورزی و دامپروری فجر زرند

آگهی دعوت 
مجمع عمومی

شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری 
فجر شهرستان زرند نوبت دوم

بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه اعضا شـرکت 
تعاونی می رسـاند جلسـه مجمـع عمومی 
عـادی در  تاریـخ 1400/5/6 روز چهارشـنبه

سـاعت 17 عصـر در محل محوطه شـرکت 
غدیـر بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی  
برگـزار مـی گـردد لـذا از کلیـه اعضـا جهت 
شـرکت در جلسـه دعـوت بعمل مـی آید.

دستور کار جلسه:
1_ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

و  مدیـره  هیئـت  انتخابـات  انجـام   _2
بازرسـان

 
     

اتحادیه اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، 
قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بالروس است 
و نمایشگاه نخست این اتحادیه نیز که از 18 تا 
۲1 تیرماه جاری دایر بود فرصت ها و ظرفیت های 
اقتصادی و گردشگری کشورمان را برای سایر 

اعضای اتحادیه به نمایش گذاشت.
روز پایانی این نمایشگاه با بازدید استاندار کرمان از 
این رویداد بزرگ و مهم همراه بود؛علی زینی وند 
در جریان بازدید از این نمایشگاه و ظرفیت های 
معرفی شده استان در این رویداد پای صحبت 
تولیدکنندگان و بازرگانان استان نیز نشست و از 
نزدیک درباره مسائل پیش روی فعالیت هایشان با 

آنان گفت و گو کرد.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
کرمان، زینی وند در جریان بازدید از نمایشگاه و 
دیدار با بازرگانان استان در این نمایشگاه بر نقش 
محوری شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
کوچک و متوسط )SME(ها تاکید و بیان کرد:در 
این زمینه از هیچ کوششی برای رفع موانع فعالیت 

این شرکت ها دریغ نخواهیم کرد.
استاندار کرمان که به همراه محمدمهدی زاهدی 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و ذبیح الله 
اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس از این 
نمایشگاه بازدید کرد،ضمن شنیدن درد دل  فعاالن 
اقتصادی استان به آنان اطمینان داد مسایل شان 
را بسرعت بررسی و دستور قانونی متناسب را 
صادر کند.زینی وند همچنین از استقبال فعاالن 
اقتصادی کرمان برای حضور در این نمایشگاه اظهار 

رضایت کرد.
کدام بخش ها شرکت کردند؟

شرکت در این نمایشگاه با محوریت و همراهی اتاق 
بازرگانی کرمان و نیز اتاق جنوب استان انجام شد و 
این اتاق ها سعی کردند ضمن معرفی تولیدات قابل 
صادرات استان، فرصت های بکر و مناسب استان در 

حوزه های اقتصادی و گردشگری را نیز در معرض 
دید بگذارند.

شرکت ها و تولیدکنندگان مختلف از جمله در 
حوزه های معدنی و کشاورزی مانند پسته، خرما و 
کشت گلخانه ای، صنایع دستی، سنگ، صنایع بسته 
بندی و سردخانه خرما و نیز فرش دستباف در این 

نمایشگاه شرکت کردند.
صادرات با تعرفه های ترجیحی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
کرمان در این زمینه گفت: با توجه به امضای تفاهم 
نامه بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
ایران می تواند تولیدات و محصوالت خود را با تعرفه 
های ترجیحی به کشورهای عضو این اتحادیه شامل 
روسیه، بالروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان 

صادر کند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق کرمان، سید مهدی 
طبیب زاده افزود:در این نمایشگاه سعی شده برای 
معرفی بیشتر کرمان، گوشه ای از توانمندی های 
استان عرضه تا به تولیدکنندگان در زمینه اطالع 
از بازارهای مختلف و آمادگی برای رقابت در این 

بازارها کمک شود.
کیفیت حضور جنوب استان

جنوب استان کرمان که با تولید ساالنه بیش از پنج 
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی به عنوان 
یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور محسوب 
می شود نیز تالش داشت که حضوری فعال در این 

نمایشگاه داشته باشد.
اهمیت استفاده از ظرفیت وارداتی کشورهایی 
همچون کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا زمانی بهتر 
مشخص می شود که جنوب استان به عنوان قطب 
مهم کشاورزی کشور هر سال در فصل برداشت با 
افت قیمت و نبود بازار فروش محصول مواجه است؛ 
لذا حضور در نمایشگاه هایی همچون اوراسیا فرصت 
خوبی برای تبادل اطالعات و یافتن بازارهای جدید 

بخش کشاورزی به شمار می رود.
اتاق بازرگانی،سازمان جهاد کشاورزی، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، انجمن گلخانه داران، 

سردخانه داران و صنایع غذایی منطقه جنوب کرمان 
نیز با حضور در نمایشگاه بین المللی اختصاصی 
اوراسیا زمینه معرفی ظرفیت های منطقه را فراهم 

کرد.
معرفی در سه غرفه

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان از معرفی 
ظرفیت های کشاورزی،معدنی و گردشگری این 
منطقه در سه غرفه نمایشگاه اختصاصی اوراسیا 

خبر داد.
علی محبان اظهارداشت: سه انجمن فعال بخش 
کشاورزی جنوب کرمان در این نمایشگاه حضور 
پیدا کردند و ظرفیت های منطقه را به نمایش 

گذاشتند.
او بازار اوراسیا را فرصتی مهم برای بازار فروش 
محصوالت کشاورزی منطقه جنوب کرمان برشمرد 
و گفت: ویژگی تازه خوری محصوالت کشاورزی 
جنوب کرمان در بازاریابی محصوالت کشاورزی 

بویژه در منطقه اوراسیا بسیار مهم است.
کرمان  جنوب  بازرگانی  اتاق  اجرایی  مدیر 
تولید محصوالت خارج از فصل)طرح استمرار( 
را مهمترین ظرفیت کشاورزی منطقه جنوب 
کرمان برشمرد و گفت: در حالی کشاورزان جنوب 
کرمان در حال برداشت محصوالت طرح استمرار 
هستند که در بیشتر نقاط دنیا بویژه منطقه اوراسیا 

یخبندان است.
او ادامه داد: این ظرفیت سبب منحصر به فرد شدن 
ظرفیت کشاورزی منطقه جنوب کرمان شده است.

بازاریابی مهمترین ضعف 
محبان مهمترین ضعف بخش کشاورزی جنوب 
کرمان را بازاریابی و بخش فروش عنوان کرد و گفت: 
بخش خصوصی برای معرفی ظرفیت های منطقه 
مشارکت کنند تا شاهد رونق بخش کشاورزی 
باشیم.مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جیرفت 
نیز از مذاکرات با بازرگانان کشورهای عضو اوراسیا 
خبر داد و گفت: رایزنی با تاجران روسیه، تاجیکستان 

و ارمنستان صورت گرفت.
عبدالرضا موسوی افزود: در این نشست ها تبادل 

اطالعات، معرفی ظرفیت های کشاورزی منطقه 
جنوب کرمان و نظرات کارشناسی در همکاری های 

متقابل انجام پذیرفت.
او ادامه داد: امیدواریم با حضور کارشناسان بخش 
کشاورزی و صنایع مرتبط کشورهای خارجی در 
منطقه تجربیات جدیدی را به کشاورزان جنوب 

استان کرمان منتقل کنیم. 
معرفی 2۰ رقم خرمای جنوب کرمان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز 
از معرفی و نمایش ۲0 رقم خرمای تجاری منطقه 
و برخی از ارقام مرکبات در نمایشگاه بین المللی 

اوراسیا خبر داد.
سعید برخوری افزود: سایر ظرفیت های کشاورزی 
در قالب کتابچه و بروشور به سه زبان عربی،انگلیسی 
و روسی و همچنین پخش کلیپ تهیه و در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
معرفی اولین برند غذایی جنوب کرمان

معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت 
جنوب کرمان نیز از معرفی برند صنایع غذایی 
جنوب کرمان در قالب تولید رب گوجه در این 

نمایشگاه خبر داد.
حسین سیدی افزود: خط تولید صنعتی این برند 
تولیدی توان تولید 10هزار قوطی رب گوجه 
فرنگی در فاز اول را دارد.او اظهار امیدواری کرد که 
با بازاریابی محصوالت کشاورزی دیگر شاهد دپو و 
معدوم سازی برخی محصوالت کشاورزی بویژه 

پیاز، گوجه و سیب زمینی در این منطقه نباشیم.
حضور در نمایشگاه های اقتصادی بین المللی از 
اهمیت بسیاری برخوردار است و ضرورت دارد 
اما ادامه یافتن رایزنی ها برای بازیابی و افزایش 
امکان صادرات از یک سو و مهمتر از آن، آشنایی 
با شیوه های استاندارد جهانی کاشت، داشت و 
برداشت محصول و در نهایت بسته بندی و عرضه 
بسیار مناسب در جلب بازارهای جدید موثر است 
که انتظار می رود همه این فرآیندها از سوی متولیان 
در استان با بهره گیری از دانش و تجربه روز دنیا و 

کشور انجام گیرد.

ایرنا

گزارش

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان به آمار شاغلین در هنر پته دوزی 
اشاره کرده و با بیان این که بیش از 2۰هزار نفر در 
هنر-صنعت پته دوزی در سطح استان کرمان 
مشغول به فعالیت هستند می گوید:کارگاه هایی 
در این رشته به صورت خانگی و انفرادی فعالیت 
دارند و همچنین افاغنه ای که در کرمان زندگی 
می کنند هنر پته دوزی را به صورت استاد و 
شاگردی فراگرفته و در این هنر-صنعت همانند 
سایر هنرها و صنایع دیگر در کشور اشتغال 
دارند.
به گفته کاظم حسین زاده تولید پته بی کیفیت 
توسط زنان افغانستانی بازار پته باکیفیت را 
کسادتر از همیشه کرده است.

طن
ذ و

کاغ
س: 

عک

رنا
: ای

س
عک

استان کرمان در نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در تهران حضور فعالی داشت و متولیان سعی کردند ظرفیت های تولید و قابل 
سرمایه گذاری را به مخاطبان این نمایشگاه معرفی کنند.

اوراسیا فرصتی برای همکاری تجاری

آنچه از کرمان به اوراسیایی ها معرفی شد
طن

ذ و
کاغ

س:
عک

 

 

5سـال اسـت کـه وعـده افتتـاح پایانـه صادراتـی را 
می دهنـد. اولین بـار کیخا، نایـب رئیس هیئـت مدیره 
شـرکت گلشـن آرا بهمن 95وعـده افتتـاح آن را تا مهر 
9۶ داده بـود. بعدهـا سـال بـه سـال ایـن افتتـاح عقب 
افتاد. مهر 97،مسـئول دفتر اتـاق بازرگانی افتتـاح را به 
اسـفند موکول کرد و سـال بعدش هم فدایی، اسـتاندار 
وقت کرمـان این موضـوع را عقـب انداخت. حـاال بعد از 
5 سـال ضرر و زیـان کشـاورزان بـه دلیل صادر نشـدن 
محصوالتشـان، مدیـر منطقـه ای شـرکت گلشـن در 
گفـت وگـو بـا »کاغـذ وطـن« از افتتـاح پایانـه در آبان 
1۴00خبـر می دهد. وعـده ای کـه بعید نیسـت باز هم 

به سـرانجام نرسـد.
انـگار پایانـه صادراتـی کرمان طلسـم شـده. طلسـمی 
کـه ورد رهایـی اش در دسـت هلندی هاسـت. محمـد 
علی کیخـا نایب رئیـس هیئت مدیره شـرکت گلشـن 
آرا بهمن 95 گفته بود: »دسـتگاه هایمان بیاید، دو سـه 
مـاه طـول می کشـد و تـا تاسـیس شـود و در سـالن ها 
نصب شـود دو سـه ماه طـول می کشـد و به آخـر فصل 
می خورد. بنابراین سـرجمع از مهرماه  سـال 9۶ انشاا… 
اسـتارت  پایانـه صادراتـی زده خواهد شـد.« یک سـال 
بعدش اما وعـده دیگری داده شـد. دسـتگاه ها رسـیده 
بود امـا در گمـرک گیر کـرده بود. فخـری اللـه توکلی، 
مسـئول وقت دفتـر اتـاق بازرگانـی در جیرفـت و عضو 
سـابق هیـات نماینـدگان اتـاق کرمـان گفتـه بـود که 

دسـتگاهها دارند مسـتهلک می شـوند:» چند ماه است 
که منتظـر ترخیص ماشـین آالت مورد نیاز بـرای پایانه 
صادراتی محصوالت کشـاورزی جنوب اسـتان هستیم. 
محمولـه از اوایـل فروردین مـاه امسـال ) 139۶(  وارد 
بندرعبـاس شـده. تشـریفات اداری و فرآینـد ترخیص 
ماشـین آالت را انجام دادیم که به سیاسـت گذاری های 

غلـط اخیـر برخوردیم.«
تجهیزات نصب نشده، مستهلک می شوند

او سـنگ اندازی هـای ترخیـص ماشـین آالت را ایـن 
گونه تشـریح کـرده بـود:»در آخرین مرحلـه کار اعالم 
کردند کـه بایـد دوبـاره ثبـت سـفارش کنیـم. هرچه 
رفتیـم و آمدیـم و توضیـح دادیـم کـه ایـن کاال وارد 
شـده و در حـال حاضـر در گمـرک بندرعبـاس در 
انتظـار ترخیص اسـت بـه گوششـان نرفـت. بـه خانه 
اول بازگشـتیم تـا در سـامانه ثبت نـام کنیـم. وقتی به 
سـامانه رجوع کردیـم گفتند که ایـن فـرم و آن فرم را 
باید تکمیل کنیـد. مـدارک جدید خواسـتند. تکمیل 
کردیـم و تحویـل دادیـم و اآلن بیـش از دو مـاه اسـت 
چشـم انتظاریم. چشـم انتظار ترخیـص ماشـین آالتی 
کـه در هوای گـرم و مرطوب بندرعباس-نصب نشـده- 

دارنـد مسـتهلک می شـوند.«
فدایـی: سـرمایه گذار پایانـه صادراتـی جیرفـت 
نمی خواهـد ایـن پـروژه بـه بهره بـرداری برسـد
کمر غـول گمـرک در نهایت شکسـت و دسـتگاه های 
هلندی ترخیص شـدند. اللـه توکلی همان سـال گفته 
بود که با توجه به پیشـرفت فیزیکـی 70درصدی پروژه 
پایانه صادراتی در اسـفند97 بـه بهره برداری می رسـد. 
یک سـال گذشـت و همچنـان خبـری از افتتـاح نبود. 

محمد جـواد فدایـی اسـتاندار وقت کرمـان گـره کار را 
تسـهیالت دانسـته بود و وعده افتتاح آن را تا آخر سـال 
98 داد. بـاز هـم ایـن طلسـم نشکسـت و افتتاح بـاز به 
تاخیر افتـاد. اسـتاندار کرمان شـهریور 99 در پاسـخ به 
خبرنـگاران گفتـه بـود: »در مـورد پایانـه صادراتی من 
به این نتیجه رسـیدم که سـرمایه گذار پایانـه صادراتی 
جیرفـت نمی خواهد این پـروژه بـه بهره برداری برسـد.  
مهرمـاه 97 قـول دادنـد تـا ۲۲ بهمـن پایانـه صادراتی  
به شـرط حل مشـکالت با گمـرک، بانـک رفـاه و بانک 
توسـعه تعاون به بهره برداری برسـد.همه این مشکالت 
را مـن حـل کـردم امـا االن همچنـان بـه بهره بـرداری 
نرسـیده.  در آخرین تماس متوجه شـدم هنـوز مدارک 

را به بانـک توسـعه تعـاون نداده اند.«
سـال 97 پیشـرفت فیزیکـی پـروژه 70درصـد بـود و 
حاال بـه گفته مسـلم مروجـی، رئیـس سـازمان صمت 
جنوب کرمان 85 درصـد.  مروجی دربـاره دلیل کندی 
کار به »کاغـذ وطن«می گویـد: »پایانه صادراتـی هر بار  
با دالیـل مختلـف از طریـق مدیـران مجموعه بـه بهره 
برداری نمی رسـید. یک ماه قبـل اما از مجموعـه بازدید 
داشـتیم و درخواسـت کردیم تا مدیر عوض شـود و یک 
مدیـر بومی بـرای پیگیـری ایـن موضـوع بگذارنـد.« او 
معتقد اسـت که حاال روند اجرا سـرعت بیشتری گرفته 
و از افتتاح پایانـه تا پایان نیمه اول سـال خبـر می  دهد: 
»زیر سـاخت ها آماده اسـت و ماشـین آالت کامـل وارد 

مجموعه شـده و در انبـار قرار گرفته اسـت.«
سالی ۵درصد پیشرفت فیزیکی

طی سـه سـال تنهـا 15درصـد بـه پیشـرفت فیزیکی 
پروژه اضافـه  شـده و احمد سـنجری، مدیـر منطقه ای 

شرکت گلشـن آرای که یک ماه اسـت به این مسپولیت 
منصوب شـده علـت را نیامدن کارشناسـان هلنـدی  و 
توخالـی بـودن وعده های حمایتـی مسـئوالن می داند: 
»دستگاه ها از سـال 97 رسـیده اند اما صرفا کارشناسان 
هلنـدی باید آن هـا را نصـب کنند؛ چـرا کـه در غیر این 
صـورت خدمات پـس از فـروش و هیچ ضمانتـی به این 

دسـتگاه های چندین میلیـاردی تعلـق نمی گیرد.«
سـنجری این بـار وعـده افتتـاح ایـن پایانـه تا آبـان ماه 
می  دهد:» دوسـتان قـول داده اند  کـه تا پایان شـهریور 
برای نصب دسـتگاه اقدام کنند، ولی اینکـه این موضوع 
قطعی اسـت یا نه من هـم نمی دانم.« با احتسـاب زمان 
یک ماه نصـب، مدیـر منطقـه ای این شـرکت امیـدوار 
اسـت که این پایانـه تا آبان مـاه به بهـره برداری برسـد: 
»اگر کارشناسـان بیایند، زمان نصب هم یـک ماه طول 
می کشـد و سیسـتم کامـال آمـاده بهره بـرداری اسـت. 
بنابرایـن امیـدوارم تـا اول فصـل برداشـت کـه آبان ماه 
اسـت،  پایانـه به صـورت صـد درصد زیـر بار رسـالتش 

بـرود.«
بهره بـرداری از ایـن پایانه امـا در خان هفتم گیـر کرده 
اسـت. آن طور که سـنجری می گوید به غیر از مشکالت 
خارجی و آمدن کارشناسـان هلندی، این شرکت دچار 
مشـکل تامین مالی اسـت: » حـدود ۲5 تـا 30 میلیارد 
تومان برای پرداخت بدهـی پیمانکاران پول نیـاز داریم 
و 70 میلیـارد تومـان هم بـرای سـرمایه در گـردش به 
جهت پیش خریـد محصـوالت کشـاورزی و راه اندازی 
پایانه صادراتی.« او مدعی اسـت که شرکت گلشن آرای 
چنین سـرمایه ای بـرای این پروژه نـدارد و چـاره ای جز 

اخذ تسـهیالت نیست.

مدیر مجتمع شرکت گل گهر گفت: شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر در سال های اخیر تامین بخش 
عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فوالدی کشور 
را بر عهده داشته و تالش کرده است تا ظرفیت  های 
تولید خود را همسو با رشد و توسعه صنعت فوالد 

کشور افزایش دهد.
 گل گهر در چند سال اخیر طرح های بزرگی را اجرا 
کرده است و یا در دست اجرا دارد. بدون تردید 
راه اندازی طرح های توسعه و افزایش بهره وری 
خطوط تولید موجود در چند سال اخیر و تالش 
خستگی ناپذیر همکاران باعث اوج گیری تولید انواع 

محصوالت نظیر کنسانتره و گندله شده است.
مهندس حجت نجمی نیا افزود: بخش قابل توجهی 
از این افزایش با راه اندازی خطوط جدید کنسانتره، 
مجموعا با ظرفیت اسمی ۶میلیون تن، رشد 90 
درصدی تولید کنسانتره نسبت به سال 1393 و 
همچنین با راه اندازی و بهره برداری از کارخانه شماره 
۲ گندله سازی، با ظرفیت اسمی 5میلیون تن، نسبت 
به سال 1393 رشد 1۴۲ درصدی تولید گندله را 
به همراه داشته است. همچنین راه اندازی واحد 
فراوری غبار کارخانه تغلیظ به منظور استحصال 
کنسانتره از غبار و باطله با ظرفیت 800 هزار تن 

در سال و راه اندازی واحد کوبینگ خطوط 5و۶و7 
کنسانتره به منظور افزایش عیار و کاهش باطله خوراک 
ورودی به کارخانه، که منجر به افزایش ظرفیت 
خطوط به میزان 900 هزار تن در سال می شود، از 
دیگر طرح های اجراشده در این شرکت بوده است. با 
اجرای این پروژه ها، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
عالوه بر ایجاد تحول و شکوفایی اقتصادی در سطح 
ملی و منطقه ای، برای هزاران نفر از جوانان منطقه 
فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده 
است.وی در پاسخ به سوالی پیرامون چشم اندازهای 
پیِش روی این شرکت در حوزه تولید گفت: با توجه 
به چشم انداز زنجیره فوالد در افق 1۴0۴، شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده مواد اولیه صنعت فوالد کشور، در راستای 
افزایش ظرفیت خطوط تولید، ارتقا و بهبود کیفیت و 
همچنین جنبه های زیست محیطی، انجام فعالیت ها 
و پروژه های قابل توجهی را در پیش گرفته که عمده 

آن ها به شرح زیر هستند:
• انجام سنگین ترین تعمیرات اساسی کارخانه 
گندله سازی یک بعد از ۲۴ ماه توسط متخصصان 
داخلی شرکت با قریب به ۲15 هزار نفر ساعت حجم 
کار در مدت زمان 3۲۴ ساعت، که رکوردی بی نظیر 

در صنعت فوالد کشور به شمار می آید. گفتنی است 
که تعمیرات اساسی گل گهر در بخش گندله سازی از 
ساالنه به دوساالنه تبدیل شده است که خود نشان از 
تخصص باالی پرسنل مجموعه گل گهر در راستای 

انجام این تعمیرات مهم دارد؛
• پروژه پیش فراوری خوراک خط ۴ تولید کنسانتره 
)احداث، نصب و راه اندازی کوبینگ( با هدف حذف 

باطله خوراک و بهبود کیفیت محصول؛
• پروژه پیش فراوری خوراک خطوط 5و۶و7 تولید 
کنسانتره )احداث، نصب و راه اندازی کوبینگ( با 
هدف افزایش عیار و کاهش باطله خوراک ورودی 
به کارخانه خطوط 5و۶و7 کنسانتره به میزان 900 

هزار تن در سال؛
• احداث کارخانه سولفورزدایی در راستای حذف 
آالینده های زیست محیطی کارخانه گندله )تولید 

ساالنه 300هزار تن سولفات آمونیوم(؛
• هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین در 
فعالیت های معدن کاری.گفتنی است که با توجه به 
طرح های توسعه فعلی، پیش بینی می شود که تا سال 
1۴0۴ و با راه اندازی پروژه های فوق، تولید مجموعه 
معدنی و صنعتی گل گهر به بیش از 30 میلیون تن 

در سال برسد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: 
اگر نیاز باشد تا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، 
اصالح قانون تجارت انجام شود به طور حتم با 
قید فوریت در دستور کار مجلس قرار می گیرد 
و در کوتاه ترین زمان ممکن آن را انجام خواهیم 
بود.به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان 
بورس و اوراق بهادار، »محسن علیزاده« به 
تغییرات مجلس برای اصالح قانون تجارت 
اشاره کرد و اظهار داشت: نیازسنجی و الزام در 
خصوص اصالح قوانین تجارت را پیش از این 
انجام دادیم و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم 
که هم اکنون الیحه اصالح موادی از قانون 
تجارت در خصوص ورشکستگی در دستور 
کار مجلس است.وی با بیان اینکه مجلس به 
صورت خاص به دنبال اصالح قانون تجارت در 
حوزه کاهش زمان پرداخت سود به سهامداران 
نبوده است، افزود: با توجه به جلسات برگزار 
شده با سازمان بورس، این موضوع را ضروری 
و الزم می دانیم تا دولت اصالح قوانین تجارت 
را در این حوزه و در قالب یک الیحه به مجلس 
ارائه دهد تا مجلس بر آن کار کند و بتواند آن 
را سریعًا اصالح کند.علیزاده اذعان داشت: در 

دولت جدید هم باید سیاست به این شکل 
باشد تا اگر قانونی نیاز به اصالح دارد، توسط 
دولت به عنوان یک الیحه به مجلس ارائه شود 
تا کار توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد.به 
گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر 
این الیحه از طرف دولت به مجلس داده شود، 
به طور حتم این قانون با تغییر همراه خواهد 
شد.وی ادامه داد: متناسب با شرایطی که امروز 
در بازار سرمایه شاهد هستیم، اگر نیاز باشد تا 
برای بهبود وضعیت بازار سرمایه این اصالح 
انجام شود به طور حتم با قید فوریت در دستور 
کار مجلس قرار می گیرد و در کوتاه ترین زمان 
ممکن آن را انجام خواهیم بود.علیزاده تاکید 
کرد: جزئیات تغییر قانون تجارت نیازمند نظر 
کارشناسان مرکز پژوهش ها، فعاالن اقتصادی 
و کانون های صنفی و صاحب نظران است که 
به دنبال آن جلسه ای در کمیسیون مجلس 
برگزار می شود و در آنجا به نقطه نظر مشترک 
خواهند رسید. عضو ناظر مجلس در شورای 
عالی بورس بیان کرد: هر چقدر مدت زمان واریز 
سود به سهامداران کوتاه تر شود این اقدام به 
نفع بازار و سهامداران خواهد بود.وی به نحوه 

واریز سود سهام شرکت ها به سهامداران اشاره 
کرد و گفت: از جمله گالیه هایی که سهامداران 
نسبت به نحوه واریز سود دارند این است که 
پرداخت سود از طریق سجام صورت بگیرد، در 
حالی که اکنون این اتفاق رخ نمی دهد، اما می 
توان آن را قانونمند کرد تا سود همه شرکت ها 
از طریق سامانه سجام واریز شود.علیزاده اظهار 
داشت: اکنون سود برخی از شرکت ها به صورت 
داوطلبانه از طریق سامانه سجام پرداخت می 
شود، اما باید همه شرکت ها به صورت قانونی 
ملزم به پرداخت سود از طریق سامانه سجام 
شوند. عضو ناظر مجلس در شورای عالی 
بورس خاطرنشان کرد: بازار سرمایه 100 
درصد تا پایان سال، بیشترین بازدهی را در 
اختیار سهامداران قرار می دهد، حتی بازار 
سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی در 
کوتاه مدت هم ممکن است بیشترین بازدهی 
را با خود به همراه داشته باشد. با توجه به این 
مساله، مشخص است که سرمایه گذاری 
بلندمدت و برای مدت یک یا دو سال بازدهی 
معقولی را در در مقایسه با سایر بازارها در 

اختیار سهامداران قرار می دهد.

 

مدیر پایـگاه میراث جهانی بـم و منظر فرهنگی 
آن گفـت: به مناسـبت سـالروز ثبـت  جهانی بم 
و منظر فرهنگی آن جشـنواره مجازی عکاسـی 
چشـم انداز بـا موضـوع جاذبه هـای تاریخـی و 
طبیعی این شهرسـتان در حال برگزاری اسـت.
محسـن قاسـمی با اشـاره به اینکه به مناسـبت 
سـالروز ثبـت  جهانـی بـم و منظـر فرهنگی آن 

جشنواره مجازی عکاسی چشـم انداز با موضوع 
جاذبه هـای تاریخـی و طبیعـی این شهرسـتان 
در حـال برگـزاری اسـت، اظهـار کـرد: ایـن 
جشـنواره از تاریخ 17 تیرماه جاری آغاز شـده و 

31 تیرمـاه اختتامیـه برگزار خواهد شـد.
مدیر پایگاه میـراث  جهانی بـم و منظر فرهنگی 
آن افـزود: مهلـت ارسـال آثار عکاسـی تـا پایان 

روز جمعـه ۲5 تیرماه جاری اسـت.
قاسـمی تصریـح کـرد: عالقمنـدان می تواننـد 
عکس هـای جاذبه هـای تاریخـی و طبیعی قبل 
و بعد از زمیـن لرزه بم کـه قابلیت انتشـار دارند 
BAMWHS@GMAIL. را بـه آدرس ایمیـل
COM  ارسـال کننـد و هر فـرد مجاز به ارسـال 

حداکثـر 10 عکس اسـت.

مدیـر پایـگاه میراث جهانـی بـم و منظـر 
فرهنگـی آن بـا بیـان اینکـه ایـن جشـنواره 
دو برگزیـده از نـگاه مردمـی و از نـگاه داوران 
دارد، خاطرنشـان کـرد: عکس های ارسـالی تا 
پایـان تیرمـاه 1۴00 در صفحه اینسـتاگرام به 
 @BAM _WORLD_HERITAGE نشانی
منتشـر و عکسی که بیشـترین پسـند )الیک( 
را داشـته باشـد بـه عنـوان برگزیـده مردمـی 

انتخـاب می شـود.

ــوب  ــاده ای جن ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــعه اداره کل راه ــاون توس مع
اســتان کرمــان گفت:هــم اکنــون ۸ مجتمــع خدماتــی رفاهــی در حال 
بهــره بــرداری و فعــال در حــوزه ایــن اداره کل وجــود دارد کــه در هفتــه 
دولــت امســال  ۲ مجتمــع دیگــر هــم افتتــاح و بــه بهــره بــرداری مــی 
ــوب  ــال در جن ــی فع ــی رفاه ــای خدمات ــه جمــع مجتمــع ه رســد ک

کرمــان بــه ۱۰ مجتمــع خواهــد رســید.
ــارد  ــش از 5۰ میلی ــذاری بی ــرمایه گ ــی از س ــد رضای ــدس حمی  مهن
تومانــی بخــش خصوصــی در حــوزه مجتمــع هــای خدماتــی رفاهــی 
بیــن راهــی خبــر داد و گفت:مجتمع هــای خدماتی-رفاهی در حاشــیه 
ــذاری  ــا مشــارکت و ســرمایه گ ــوب اســتان ب ــی جن ــای مواصالت راه ه
بخــش خصوصــی احــداث مــی شــوند کــه نقــش تاثیرگــذاری در ارائــه 

ــوب حــوزه حمــل و نقــل دارد.  خدمــات مطل
ــتان  ــوب اس ــاده ای جن ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــاون اداره کل راه مع
کرمــان بیــان کــرد: در حــال حاضر بــا هــدف کمــک و ترغیب ســرمایه 
ــا شــامل  ــن مجتمــع ه ــی زیرســاخت های ای ــات اجرای ــذاران عملی گ
ــانی  ــالع رس ــای اط ــب تابلو ه ــی و نص ــای دسترس ــفالت رمپ ه آس

ــا جدیــت دنبــال مــی شــود. جــاده ای تــا حــد تــوان ب
ــتان و  ــوب اس ــش جن ــت پوش ــای تح ــم راه ه ــه حج ــاره ب ــا اش او ب
ــارز و پررنگــی  ــه نقــش ب ــا ک ــی راه ه ــده ایمن ــن کنن ــای تامی مولفه ه
ــی- ــای خدمات ــزود: مجتمع ه ــاده ای دارد، اف ــات ج در کاهــش تصادف
ــذاری  ــرمایه گ ــق س ــرد از طری ــن رویک ــا همی ــی ب ــن راه ــی بی رفاه
ــی  ــای داخل ــامل کاربری ه ــه ش ــده ک ــداث ش ــی اح ــش خصوص بخ
از جملــه جایــگاه عرضــه ســوخت بنزیــن ، نفــت و گاز، ســرویس 

ــه و  ــادر و کودک،اغذی ــاق م بهداشــتی،نمازخانه، رســتوران، کارواش،ات
غرفه هــای خدماتــی متنــوع اســت.

ــی  ــات اجرای ــام عملی ــه اتم ــیدن ب ــرعت بخش ــرای س ــان کرد:ب او بی
آســفالت رمــپ ورودی و خروجــی مجتمــع خدماتی-رفاهــی در محور 
ــردد  ــرای ت ــن ب ــاد بســتری ام ــدف ایج ــا ه ــاب ب جیرفت-بلوک-فاری
وســایل نقلیــه در ورودی و خروجــی ایــن مجتمع در دســت اجرا اســت. 
مهنــدس رضایی گفــت: بــا احــداث هر مجتمــع خدماتــی رفاهــی بین 
راهــی در جنــوب کرمــان بــرای ۱5 نفر بصــورت مســتقیم شــغل ایجاد 
می شــود کــه در حــال حاضر مجتمــع هــای جنوب کرمــان بــرای ۱۲۰ 

نفر شــغل دائمــی پایــدار ایجــاد کرده اســت.

پایانه صادراتی به خان هفتم رسید
قفلپایانهصادراتیبهدستهلندیهابازمیشود؟

اصالح قانون پرداخت سود سهام با قید فوریت گل گهر، بازوی توانمند صنعت فوالد کشور است

برگزاری جشنواره مجازی عکاسی چشم انداز بم 

سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی در حوزه مجتمع های 
خدماتی رفاهی بین راهی جنوب کرمان

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
گزارش 

سنجری این بار وعده افتتاح این پایانه تا آبان 
ماه می  دهد:» دوستان قول داده اند  که تا پایان 
شهریور برای نصب دستگاه اقدام کنند، ولی اینکه 
این موضوع قطعی است یا نه من هم نمی دانم.« با 
احتساب زمان یک ماه نصب، مدیر منطقه ای این 
شرکت امیدوار است که این پایانه تا آبان ماه به بهره 
برداری برسد: »اگر کارشناسان بیایند، زمان نصب 
هم یک ماه طول می کشد و سیستم کامال آماده 
بهره برداری است. بنابراین امیدوارم تا اول فصل 
برداشت که آبان ماه است،  پایانه به صورت صد 
درصد زیر بار رسالتش برود.«

بهره برداری از این پایانه اما در خان هفتم گیر 
کرده است. آن طور که سنجری می گوید به غیر 
از مشکالت خارجی و آمدن کارشناسان هلندی، 
این شرکت دچار مشکل تامین مالی است: » حدود 
2۵ تا 3۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی 
پیمانکاران پول نیاز داریم و ۷۰ میلیارد تومان 
هم برای سرمایه در گردش به جهت پیش خرید 
محصوالت کشاورزی و راه اندازی پایانه صادراتی.« 
او مدعی است که شرکت گلشن آرای چنین 
سرمایه ای برای این پروژه ندارد و چاره ای جز اخذ 
تسهیالت نیست.



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱0، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09۱۳۱488684     4۳2۱۳684-85- 0۳4
تلفنخانه کرمان: 0۳4-۳2487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

۱022 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱400 تیــر   2۳ چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

کگل
گل گهر

19٬160910٪4٫99

ومعادن
سر. توسعه معادن و فلزات

9٬760460٪4٫95

نوری
پتروشیمی نوری

80٬7003٬690٪4٫79

کچاد
چادرملو

25٬530630٪2٫5۳

وامید
سر. امید

10٬600350٪۳٫4۱

همای
همای آگاه

10٬000-٪0

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

2٬109-111- ٪5

وسفارس 
سر. استان فارس

979-51- ٪4٫95

وسخراش
سر. استان خراسان شمالی

1٬301-68- ٪4٫97

وسقم
سر. استان قم

1٬339- 70- ٪4٫97

بورس ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوان شغلی : کارشناس فروش بیمه
شرایط احراز: جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت

عدم سوء پیشینه
داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

داشتن حداقل 2۰ سال سن
دارا بودن قدرت بیان و روابط عمومی قوی

مزایا: درآمد عالی و نامحدود
امکان تاسیس دفتر

ارتقای شغلی
عقد قرارداد کامال رسمی از روز اول کاری

gmail.com@najafi91973.as.m9 :ارسال رزومه

عنوان شغلی: پرزنتور دکوراسیون داخلی
شرایط احراز:

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

با تحصیالت معماری
آشنا و مسلط به متریال های دکوراتیو )پرزنت مشتری ،متره 

و برآورد پروژه،مذاکره و عقد قرارداد(
مزایا: حقوق و مزایای عالی

پورسانت
بیمه

ارسال رزومه به واتس اپ 0913۴0۲۲۲79
elmiraeini@gmail.com :ارسال رزومه به ایمیل

عنوان شغلی: صندوقدار
شرایط احراز : جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
جهت صدور فاکتور فروش

منظم.با استعداد.توانا.باانگیزه
ساعت کاری: ۱3-۹ و ۱۷-2۰:3۰
۱هفته تا ۱ ماه بصورت آزمایشی

مزایا: همراه با آموزش رایگان
حقوق اداره کار- بیمه

شماره تماس: ۰3۴32۴۷۷۸2۵
ارسال رزومه به واتساپ: ۰۹3۹۱۸۹۸۷3۹
آدرس: خیابان 2۴ آذر بعد از کوچه ۵

موبایل پالساستودیو طراحی اومابیمه سامان نمایندگی 1166

افزایش ۱۳۳ درصدی حق مسکن مستمری بگیران
  Khabareqtesadi از صفحه  

مرغداران خاک اره به مرغ هایشان می دهند.
             tejaratnews از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

کتاب 4 ساعت کار در هفته

متقاضیان بالتکلیف در کشاکش اقدام 
بنیاد مسکن و راه و شهرسازی

معرفی کتاب

خبر

امور شخصی و تجاری تنها با 4 ساعت کار در هفته به شدت 
بهبود می یابند. تیم فریس به شما خواهد گفت چه 
مشکالتی با تایم اداری ۹ صبح تا 5 بعدازظهر به وجود 
می آید. وی شخصیتی است که آموزه های کتابش را ابتدا 
خود در میدان عمل آزموده و توانست برخالف شیوۀ رایج 
و تنها با 4 ساعت کار در هفته به کارایی باالیی دست یابد. 
تیم فریس در این کتاب راهکارهایی بسیار ارزنده و قابل 
اجرا برای رسیدن به اهدافتان بیان کرده است. او در شروع 
کتابش جملۀ جالبی بیان کرده: بعید است با هفته ای 4۰ 
ساعت کار پیشرفت بزرگی در زندگی تان حاصل شود. 
کمتر کتابی در حوزۀ مدیریت زمان این چنین موشکافانه 
و دقیق به مسئلۀ زمان نگریسته است. او معتقد است برای 
بهبود عملکرد به جای فعالیت بیشتر و ناکارآمد کمتر کار 
کنیم ولی هوشمندانه و درست! به اعتقاد فریس مبنای 
پیشرفت کمیت نیست بلکه کیفیت استفاده از زمان 

اهمیت باالتری دارد. 

خانه خشـتی - رئیس اداره راه و شهرسازی رفسنجان می گوید:وضعیت زمین تعیین تکلیف 
شـده و با انجام سـازوکار الزم،تا ۲ماه آینده واگذار می شـوند.

بـا آغـاز اجرایـی شـدن طـرح اقدام ملـی مسـکن در کشـور،در شهرسـتان رفسـنجان نیـز 
متقاضیانی برای اسـتفاده از این طرح ثبت نـام کردند و امروز قریب بـه 130نفر متقاضی این 

طرح در این شهرسـتان هسـتند.
این طرح با محوریت راه و شهرسـازی آغاز بکار کرد و از اسـفند سـال گذشته به بنیاد مسکن 
واگذار شـد به این صورت که راه و شهرسازی زمین را به بنیاد مسـکن تحویل داده و نیز قرعه 

کشـی و واگذاری زمین به متقاضیان توسط بنیاد مسـکن انجام شود.
اوایل اسـفند 99 اولین جلسـه قرعه کشـی واگذاری زمیـن در فرمانداری رفسـنجان برگزار 
و قریب بـه 3۲ متقاضـی در این جلسـه تعیین تکلیف شـدند و هم اکنـون کارهـای اجرایی 

سـاخت مسـکن را آغاز کردند.
مابقی متقاضیان که جمعیتی نزدیک به 100نفر را شامل می شـود و نیمی از آنها فرهنگیان 
هسـتند با وجود آنکه تعدادی از آنها ۴0 میلیـون تومان واریزی اولیه را هم داشـتند،وضعیت 

نامشخصی دارند و خواستار تعیین تکلیف هرچه سـریعتر وضعیت زمین خود هستند.
محسن حسینی نسـب کارشـناس اداره بنیاد مسـکن و مسـئول طرح اقدام ملی مسکن در 
رفسنجان با تشـریح سـازوکار فعلی طرح اقدام ملی مسـکن اظهار کرد: اقدام ملی از یک سال 
و نیم گذشته آغاز شده و از اسـفندماه به بنیاد مسکن واگذار شـده و در این مدت کوتاه جلسه 

قرعه کشـی و واگذار زمین 3۲متقاضی انجام شـده است.
حسـینی نسـب مشـکل بقیه متقاضیانی که هنوز زمین به آنهـا واگذار نشـده اسـت را عدم 
واگـذاری زمین از سـوی راه و شهرسـازی عنوان کـرد و گفـت: این زمین ها بایسـتی تعیین 
شـده و پس از تصویب کمیسـیون ماده 5 در مرکز استان به بنیاد مسـکن ابالغ شود که هنوز 

این اتفاق نیفتاده اسـت.
او همچنیـن از واگـذاری زمین های 10متقاضی در شـهر بهرمـان خبر داد و گفـت:در بخش 
کشـکوئیه نیز ۴0نفر متقاضی زمین هسـتند  که زمین آن ها قبال تحویل بنیاد مسـکن داده 
شده و به دلیل آنکه در مسـیر قنات قرار داشـتند،مجددا صورت جلسه شـده و هم اکنون در 

انتظار اصالح کرمان هسـتیم.
واگذاری زمین های تا 2 ماه آینده 

مهدی فاتحی رئیس اداره راه و شهرسـازی رفسـنجان درباره چرایی تاخیر در واگذاری زمین 
به بنیـاد مسـکن گفـت:در اولیـن واگذاری،زمین های نزدیک سـاختمان های مسـکن مهر 
به این طـرح اختصاص داده شـد که موقعیت مناسـبی دارند،برای متقاضیـان جدید زمینی 
در اختیار بنیاد مسـکن قرار دادیـم که در حوالی ده شـیخ سـه و نزدیک اردوگاه و آرامسـتان 

قرار دارد.
فاتحی بیان کرد:موجودی زمین راه و شهرسازی همین ها بوده ولی بنیاد مسکن نپذیرفت.

او ادامه داد: زمیـن دیگـری در خیابـان حجـاب بـرای این امـر در نظـر گرفته شـده،موافقت 
شـهرداری اخذ شـده و تغییر کاربری این۲هکتار زمین در حال انجام اسـت و پس از تفکیک 

به کمیسـیون ماده 5 اسـتان کرمان ارسـال می شـود.
رئیس راه و شهرسـازی رفسـنجان گفت:زمین ها به صورت3واحدی هسـتند کـه در این دو 

هکتار 50 قطعـه زمین پیش بینی شـده و شـامل 150 متقاضی می شـود.
فاتحی گفـت:در صورت انجام این سـازوکار تـا دو ماه آینده زمین ها واگذار می شـود و سـعی 
بر این اسـت برای طـرح اقدام ملی،زمین هـا را در جـای مرغوب به متقاضیـان تحویل دهیم.

واگذاری به محض تحویل زمین
حداد رنجبر رئیس بنیاد مسـکن رفسـنجان گفت: ۴0 میلیون تومان واریـزی متقاضیان در 
واقع در حسـاب خود افراد اسـت و تنهـا برای دریافـت وام و انجـام مابقی کارها توسـط بنیاد 

مسکن مسـدود شـده است.
حداد به متقاضیان طرح اقدام ملی مسـکن در رفسـنجان ایـن اطمینـان را داد که به محض 

تحویل زمین از سـوی راه و شهرسـازی ، واگذاری به متقاضیان به سـرعت انجام شـود.

وتجارت
بانک تجارت

2٬681-11- ٪0٫41

خپارس 
پارس خودرو

1٬201-11- ٪0٫91

کمند
کمند

10٬0396٪0٫06

وپارس 
بانک پارسیان

2٬96769٪2٫38

وسرضوی 
سر. استان خراسان رضوی

6073- ٪0٫49

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال تکنو
1400/04/23۱۱:00)دوره( مالی منتهی به 30/12/1399  

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳0/۱2/۱۳99-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 سرمایه1400/04/23۱0:00آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم  سلیم

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سمتاز
سال )دوره( مالی منتهی به ۳0/۱2/۱۳99 

1400/04/23۱5:00

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳0/۱2/۱۳99-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 کاوه
سال )دوره( مالی منتهی به ۳0/۱2/۱۳99  

1400/04/23۱4:00

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳0/۱2/۱۳99-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

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه1400/04/23۱0:00آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده وحافظ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای وتعاون
سال )دوره( مالی منتهی به ۳0/۱2/۱۳99 

1400/04/2310:00
تماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳0/۱2/۱۳99-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

گوشی
قیمتنوع گوشی

Pro Max ۱۱ Apple iPhone۳۳,000,000

۱۱ Apple iPhone2۳,500,000

Plus 8 Apple iPhone۱۳,799,000

5G ۱0T Pro Mi۱۳,550,000شیائومی 

Galaxy A52۱0,499,000سامسونگ 

5G Galaxy A42 7,790,000سامسونگ

 5G Galaxy A۳2 7,050,000سامسونگ

Lite ۱۱ Mi7,590,000 شیائومی 

5G Pro Poco M۳  5,690,000 شیائومی

NFC Poco X۳5,099,000 شیائومی

Galaxy A۳۱  4,999,000 سامسونگ

Redmi Note 4,550,000 ۱0 شیائومی

Galaxy A2۱s۳,879,000 سامسونگ

Poco M۳ ۳,760,000 شیائومی


