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یک سوم غرق شدگان 
شناگر ماهر بودند

 َپسین های نفس تنگی َپسین های نفس تنگی

لزوم صادرات 
گندله مشروط 

به تامین نیاز 
داخل کشور

تا پهنای خورشید

 |هفته های اخیر و  قطع مکرر برق موجب ناراحتی بسیاری 
از مردم شده است. آسیب به وسایل برقی مشترکین شاید 
زنگ هشداری برای صنعت برق باشد تا راهکار مناسب برای 
توسعه زیرساخت ها  و اصالح شبکه توزیع پیداکنند.  استان 
کرمان به گفته کارشناسان با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در 
سال، بیش از ۷۰درصد تابش نور خورشید در ایران را دارا 
می باشد. این ظرفیت بسیار عالی می تواند جایگاه این استان 
را در بخش تامین انرژی های پاك و همچنین جلب سرمایه 
گذاران خارجی ارتقا بخشد.در سال های اخیر خشکسالی ها 
و کاهش بارندگی ها در برخی روستا ها فعالیت کشاورزی یا 
دامپروری را دشوار ساخته که این موضوع  افزایش مهاجرت 
از روستا به شهر را به دنبال داشته است. این موضوع  افزایش 

مهاجرت از روستا به شهر را به دنبال داشته است.
اما با توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان منافع 
اقتصادی و حمایتی مردم منطقه تامین و  فرصت شغلی 

بسیار مناسبی برای اقشار مختلف ایجاد خواهد شد.

 افزایش آمار غرق شدگی کرمان در ۲ سال اخیر

رئیس اورژانس کرمان با اشاره به افزایش صد درصدی آمار غرق شدگی استان در 2 سال 
گذشته، گرمای هوا و تعطیلی استخرهای شنا به دلیل کرونا را از عوامل این موضوع 

 دانست و نسبت به شنا در استخرهای کشاورزی و سدهای خاکی هشدار داد.

 افتتاح ۲۴ کیلومتر 
راه ارتباطی استان کرمان

لزوم توسعۀ 
زیرساخت های استان 

در انرژی خورشیدی

کاهش قیمت ارز تحت 
تاثیر خبر آزادسازی 

برخی از منابع ارزی

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

استاندار کرمان به اشاره به اهمیت تامین زیرساخت های 
استان با توجه به تعریف صنایع و طرح های توسعه ای، 

گفت:»در حوزه ی زیرساخت هدف گذاری استان را زیر یک 
هزار مگاوات در انرژی خورشیدی نباید تعریف کنیم و از این 

انرژی پاک حیاتی برای استان باید بهره برد و زمینه ی
 آن نیز فراهم شده است«.

بازار ارز در روزهای پایانی هفته، با کاهش 
یک باره قیمت ها مواجه شد. پدیده ای که تحت 

تاثیر خوش بینی فعاالن این بازار از احیای 
برجام پس از انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی 

برخی منابع ارزی بلوکه شده ایران در ژاپن و 
کره جنوبی ایجاد شد.

 پورابراهیمی نماینده مجلس:

خسارت ۱۵۰ میلیون 
دالری قطعی برق 

به واحدهای 
صنعتی کرمان

گـزارش  بـه 
دنیـای اقتصاد، 

معـاون بازرگانـی شـرکت گل گهـر 
افـزود: شـرکت گل گهـر تـا قبـل از 
آن حـدود ۱۰درصـد از کل تولیـد 
خـود را بـا هـدف تامیـن ارز مـورد 
نیـاز صـادر می کـرد، پـس از تصمیم 
دولـت مبنـی بـر توقـف صـادرات، 
شـرکت گل گهـر هـم در راسـتای 
سیاسـت های دولـت و حمایـت از 
تولیـد داخـل صـادرات خـود را 
متوقـف کـرد، به گونه ای که در سـال 
۱۳۹۹ صـادرات گندلـه این شـرکت 
به صفـر رسـید و تمامـی ۱۲ میلیون 
تـن گندلـه تولیـدی این شـرکت در 

چرخـه داخلـی توزیـع شـد.

صفحه3را 
بخوانید

۱۸۸ بستری جدید 
و ۱۷ فوتی در 

شبانه روز گذشته
گزارش  به 
روابط عمومی 

مهدی  کرمان،دکتر  علوم پزشکی 
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر 
جمعه 25 تیرماه با بیان اینکه طی 
24 ساعت گذشته، 1۸۸ بیمار جدید 
کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت:» 114 نفر از آن ها از حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، 
رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 11 نفر از 
حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 
14 نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم 
و 45 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هستند«.
او با بیان این که 4 نفر از حوزه دانشگاه 
بستری  رفسنجان،  پزشکی  علوم 
افزود:  است،  شده  گزارش  جدید 
»در حال حاضر، ۷۸4 بیمار کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند«.

صفحه۱را 
بخوانید
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 ۹3درصد بیکاران ۱۵ تا 3۵ ساله اند

میلیونـی   2.2 حـدود  جمعیـت  از 
بیـکاران بیـش از ۹3 درصـد در فاصلـه 
هسـتند. سـال   35 تـا   15  سـنی 

بـه گـزارش ایسـنا، آنچه کـه اخیـرا مرکـز آمار 
ایران در رابطـه با وضعیـت نیـروی کار در ایران 
در بهار امسـال منتشـر کرد نشـان داد که 62.۷ 
میلیون نفر جمعیت 15 سـاله و بیشتر هستند 
که 25.۹ میلیون نفـر آنها را مجموعه شـاغالن 
و بیکاران تشـکیل می دهد؛ به طوری کـه  23.6 
میلیـون نفـر از آنهـا شـاغل و 2.2 میلیـون نفر 
بیکارنـد. در بهـار  1400 نـرخ بیـکاری کاهش 
یافته بـود و از ۹.۸ در بهار سـال گذشـته به ۸.۸ 
 درصد رسـید و بر جمعیت شـاغالن افزوده شد.
امـا بررسـی وضعیـت گروه هـای سـنی در بین 
افـراد بیـکار نشـان می دهـد کـه بیـش از ۹3 
درصـد آنهـا در فاصلـه 15 تـا 35 سـال قـرار 
دارنـد؛ بـه گونـه ای کـه بیـش از 2.1 میلیـون 
نفـر از مجمـوع بیـش از 2.2 میلیـون نفـری 

بیـکاران را تشـکیل مـی دهنـد. ایـن در حالی 
اسـت کـه بالـغ بـر 52۸ هـزار نفـر از بیـکاران 
در سـن 15 تـا 24 سـال قـرار دارنـد کـه البتـه 
از تعـداد آنهـا در مقایسـه بـا بهـار پارسـال 
 حـدود 32 هـزار نفـری کـم شـده اسـت.

در جمعیت 15 تا 24 سـاله بیـکار ، 3۷3.6 هزار 
نفر مرد و 154.3 هـزار نفر زن هسـتند و گرچه 
از تعـداد مـردان بیـکار در ایـن گروه سـنی کم 
شـده امـا بیـش از 32 هـزار نفر بـر تعـداد زنان 
فعـال در ایـن گـروه افـزوده شـده اسـت. امـا 
سـهم 1۸ تا 35 سـاله ها از بیـکاری بالغ بـر 1.6 
میلیون نفر اسـت که از تعداد آنها نسبت به بهار 
 پارسـال بالغ بـر 132 هزار نفر کم شـده اسـت.
از بیـکاران 1۸ تا 35 سـاله بیـش از یک میلیون 
نفر مـرد و بالغ بـر 525 هزار نفر زن هسـتند که 
در ایـن گروه سـنی از تعـداد مردان بیـکار 1۸۷ 
هزار نفر کم شـده ولی بر تعـداد زنان بیـکار 55 

هزار نفر افزوده شـده اسـت.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

نوبت دوم

نوبت اول

انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحد های تابعه در سطح استان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

) 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: 116442۹دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

۱۸۸ بستری جدید و ۱۷ فوتی در شبانه روز گذشته

 افتتاح ۲۴ کیلومتر راه ارتباطی استان کرمان

معرفی۵۰ معدن شن و ماسه گرانفروش به تعزیرات کرمان

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی 
شفیعی،سخنگوی  مهدی  کرمان،دکتر 
این دانشگاه عصر جمعه 25 تیرماه با بیان 
اینکه طی 24 ساعت گذشته، 1۸۸ بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان 
بستری شده اند، گفت:» 114 نفر از آن ها 
از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل 
راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 11 نفر از حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 14 نفر 
از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 45 نفر 
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

هستند«.
او با بیان این که 4 نفر از حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی رفسنجان، بستری جدید گزارش 
شده است، افزود: »در حال حاضر، ۷۸4 
بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری 

هستند«.
شفیعی ادامه داد:»3۷5 نفر از بیماران 
بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، ۷3 
نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان ، 1۷4 
نفر حوزه  جنوب، 65 نفر در حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی بم و ۹۷ 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 26 
هزار و 34 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 24 ساعت گذشته، 1۷ 
مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
گزارش شده که 12 نفر مربوط به حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، 3 نفر از حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 2 نفر از حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی بم است«.  
به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در 
استان تاکنون، 32۹0 نفر به دلیل ابتال به 

کوویدـ  1۹ جان خود را از دست داده اند.
او همچنین تعداد دوز واکسن های تزریق 
شده استان کرمان در نوبت اول را 164050 

و نوبت دوم ۷361۸ دوز عنوان کرد.

24 کیلومتر راه ارتباطی اصلی از جمله 
10 کیلومتر از محور شهربابک-هرات و 
14 کیلومتر از مسیر ارتباطی کرمان - راور 
- دیهوک در قالب پروژه های بزرگراهی و 
راه اصلی وزارت راه و شهرسازی با فرمان 
رئیس جمهوری در مراسمی ویدئو کنفرانسی 
به صورت رسمی افتتاح شد. 14 کیلومتر از 
باند دوم محور کرمان-راور از کیلومتر 46 تا 
60 در حوزه استحفاظی شهرستان راور و 10 
کیلومتر از محور شهربابک به هرات)استان 
یزد( از کیلومتر 1۹ تا 2۹ از مجموع این پروژه 

44 کیلومتری را در بر می گیرد.مدیرکل راه 
و شهرسازی استان کرمان در تشریح جزئیات 
این طرح ها 14 کیلومتر از این 24 کیلومتر 
بخش هایی از قطعه های سه و چهار باند دوم 
محور کرمان -راور در حوزه شهرستان راور 
است.علی حاجی زاده ادامه داد:همچنین 
قطعه چهار محور شهربابک -هرات به طول 
10 کیلومتر در حوزه استحفاظی شهرستان 

شهربابک است.
او با اشاره به اعتبار این 24 کیلومتر راه 
ارتباطی اظهار داشت: برای این مسیرها در 

مجموع 2هزار میلیارد ریال از محل شرکت 
زیرساخت توسعه راه های کشور هزینه شده 
است.مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان 
ادامه داد: این پروژه ها از چند وقت اخیر بنا به 
تاکید استاندار کرمان برای استفاده عموم مردم 
و مسافران زیر بار ترافیک رفت و امروز به طور 
رسمی بهره برداری شد.او یادآور شد: اجرای 
این پروژه ها موجب تسهیل در امور تردد برون 
شهری مردم، صرفه جویی در مصرف سوخت، 
کاهش حوادث جاده ای و روان سازی جریان 

ترافیک در استان شده است.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تجارت)صمت( کرمان اعالم کرد که برای 
بیش از 50 معدن شن و ماسه استان پرونده 
تخلف گرانفروشی تشکیل و به تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است.
مهدی حسینی نژاد با بیان اینکه افزایش 
قیمت هنوز در زمینه شن و ماسه نداشته ایم 
اظهارداشت:معادنی که در گذشته یا اینک 

قیمت را افزایش داده اند تخلف کرده اند.
او در عین حال اضافه کرد:در یک مسیر 
قانونی و کارشناسی در حال رصد و بررسی 
موضوع از مسیرهای قانونی درخصوص 
قیمت گذاری شن و ماسه هستیم؛جلسات 
بررسی این موضوع نیز در دستور کار است 
و نیز جلسه مفصلی در این زمینه با هدف 
بررسی قیمت ها و قیمت گذاری داشته ایم.

 حسینی نژاد اظهارداشت: اختالف نظرهایی 
با معادن هم در مورد قیمت شن و هم 
موضوع کرایه حمل وجود دارد که جلسات 
بررسی و کارشناسی در زمینه قیمت شن و 

نیز چگونگی حمل آنها ادامه دارد.
براساس اعالم برخی منابع رسانه ای قیمت 
ها در برخی نقاط استان کرمان تا بیش از2 

برابر هم رشد داشته است.
براساس گزارش ها افزایش خودسرانه قیمت 
شن و ماسه در بعضی معادن شن و ماسه 
نزدیک شهر کرمان به گونه ای بوده که 
اهالی این شهر با هدف تهیه شن با قیمت 
مسافت های  شده اند  مجبور  مناسب تر 
طوالنی تری را طی کنند و این محصول 
را از شهرستان های دیگر که شن و ماسه 
ند،  را با قیمت کمتری عرضه می کرده ا

خریداری کنند.
تعداد معادن شن و ماسه فعال در استان 
کرمان بیش از 250 معدن و تا حدود 300 

مورد برآورد می شود.

ریگان، دومین کانون بحران فرسایش بادی کشور

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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سرانه فضای ورزشی کرمان با 
میانگین کشور برابر است

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمان با اعــالم اینکه وضعیت 
ورزش کرمان خوب است، گفت: امروز با میانگین سرانه کشور به 

لحاظ فضای ورزشی برابریم.
میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در آیین 
بدرقه ورزشــکاران کرمانی کاروان پارالمپیک سردار دل ها، با 
اعالم اینکه هم اکنون وضعیت ورزش اســتان کرمان وضعیت 
خوبی است، گفت:ما با میانگین ســرانه کشور به لحاظ فضای 
ورزشی برابریم و در حوزه زیرساخت های ورزشی نزدیک 160 
هزار متر طی دو ســال گذشته افتتاح داشــته ایم و طی هفته 
آینده نیز 50 هزار متر به ســرانه فضای ورزشی استان کرمان 

اضافه خواهد شد.
او افزود: 46 تیم لیگ برتری داریم که 26 تیم در بخش آقایان و 20 

تیم در بخش بانوان فعالیت دارند.
پاریزی تصریح کرد: ۸4 تیم از استان کرمان در سطح رقابت های 
کشوری در رده های ســنی مختلف و گروه های مختلف فعالیت 
دارند و در کنار این ها ورزشــگاه بزرگی که ساخته شده است، اگر 
به بهره برداری برسد، وضعیت استان کرمان را نسبت به خیلی از 

استان های کشور متمایز می کند.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان کرمان در بخــش دیگری از 
ســخنانش به حضور کرمانی ها در رقابت های پارالمپیک 2021 
توکیو اشاره کرد و بیان داشت: کاروان های المپیک و پارالمپیک 
مزین به نام ســردار دل هایی اســت که پرچمدار عزت و امنیت 
کشور بود و ما کرمانی ها به واســطه وجود این شهید واالمقام به 

خود می بالیم.
پاریزی ابراز امیدواری کرد: ورزشکاران ما با تأسی از شهدا و سیره 
شهدا و سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی همیشه بتواند پرچمدار 

عزت کشور باشند.
او خطاب به ورزشکاران حاضر در مراسم افزود: امیدواریم بتوانیم در 
رویدادی که دنیا آن را رصد می کند با حضور شما و سایر ورزشکاران 
کشور پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز در بیاوریم.

 خسارت ۱۵۰ میلیون دالری قطعی 
برق به واحدهای صنعتی کرمان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه وضعیت واحدهای 
صنعتی به دلیل قطعی برق نگران کننده است و باید برای آن فکری 
کرد، گفت: تنها در واحدهای معدنی مثل گوهر زمین ، توسعه آهن و 
فوالد،هفتگی نزدیک به 20 میلیون دالر خسارات ناشی از قطعی برق 
است و با احتساب فعالیت دیگر واحدهای استان،هفتگی 150میلیون 

دالر خسارت به آنها تحمیل می شود.
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شــورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی استان کرمان اظهار کرد:در کارگروه تحقق شعار سال باید 
پیگیری امور در زمان بندی مشــخص انجام و گــزارش نهایی در هر 

موضوع اعالم شود و نباید فرصت را از دست داد.
او افزود: نامگذاری سال در واقع فرمان مقام معظم رهبری برای تحقق 
مطالبات اقتصادی مردم است و کار اتاق بازرگانی کرمان در راستای 

فرمان رهبری است.
پورابراهیمی با بیان اینکه الزم است اتاق بازرگانی موضوعات مربوط به 
نقض قوانین،عدم اجرای قانون را به ما ارائه دهد تا در سطح ملی پیگیری 
کنیم و در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده در این جلسه در حوزه 
منابع طبیعی و زمین،گفت: با توجه به تفاوت و ماهیت ارزش زمین در 
کرمان و استان های دیگر پیشنهاد می شود استان کرمان در موضوعات 

مختلف واگذاری زمین امکان افزایش ظرفیت را داشته باشد.
او در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد:در بحث قطعی برق نگران 
هســتیم و با توجه به اینکه در اســتان کرمان قطعی برق را از بخش 
مسکونی به واحدهای صنعتی منتقل کردیم،مشکالت زیادی برای 

واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آمده است.
او افزود:سوء مدیریت وزارت نیرو در سال های گذشته برای کشور چالش 
ایجاد کرد و به دلیل قیمت گذاری دســتوری و اتخاذ تصمیمات این 

وزارتخانه سرمایه گذاری در صنعت برق دچار چالش شد.
پورابراهیمی با اشاره به عدم پرداخت مطالبات سرمایه گذاران از سوی 
دولت تصریح کرد:بخش خصوصی 30 هزار میلیارد تومان مطالبه از 
دولت دارد و این مسائل شرایط خاصی را ایجاد کرده و پیش بینی می شد 
با کسری مواجه شویم زیرا نیاز مصرفی برق نیز افزایش پیدا کرده است.

او تصریح کرد:گل گهر نیروگاه 500مگاواتی ایجاد کرده که اکنون حق 
استفاده از نیروگاه خود را ندارد و بحث ما این است در کوتاه مدت در 
استان امکان کاهش میزان برق واحدهای صنعتی را می توان مدیریت 

کرد و از مردم انتظار داریم در زمان اوج مصرف مدیریت داشته باشند.
پورابراهیمی بیان کرد: در میان مدت و بلندمدت باید برای سرمایه گذاری 

در صنعت نیروگاهی در استان کرمان تصمیم گیری کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی زرند از مسئوالن درمان 
شهرستان خواست با توجه به اینکه ساختمان قدیمی 
بیمارستان سینا از قدمت باالیی برخوردار است،تبدیل 

به اولین موزه ی بهداشت و درمان استان،شود .
محمد اسالمی با اعالم اینکه حفظ آثار و ابنیه های تاریخی 
نشان دهنده  غنای فرهنگی و هویت برجسته ساکنان شهرستان 
است،گفت:بیمارستان قدیمی واقع در خیابان چمران زرند از جمله 
بناهای درمانی شهرستان است که پس از زلزله های ۹6 از فعالیت 
دائمی بازمانده و پتانسیل این را دارد که به اولین موزه بهداشت و 

درمان استان و جنوب شرق کشور تبدیل شود.
او افزود:شهرستان تاریخی و ریشه دار زرند با بالیای طبیعی بیشماری 
که در طول تاریخ با آن دست و پنجه نرم کرده بسیاری از آثار 
تاریخی اش نابود و اندکی هم که باقی مانده بود مانند یخدان های 
زرند در مقطعی به دلیل جهل و ناآگاهی برخی مدیران از صفحه تاریخ 
محو شده اند.رئیس میراث فرهنگی زرند با تاکید بر این مطلب که 
هر اثر تاریخی میتواند عالوه بر شناساندن سطح فرهنگی مناطق به 
هموطنان و حتی گردشگران خارجی ،به تولید ثروت و ایجاد اشتغال 
در بخش گردشگری منجر شود افزود:اجداد و نیاکان ما خاطرات تلخ 
و شیرین فراوانی از این ساختمان درمانی دارند و از مسئوالن بخش 
بهداشت و درمان تقاضا داریم با حمایت از ثبت ملی این درمانگاه 
تاریخی،شرایط تبدیل آن به اولین موزه  بهداشت و درمان در سطح 

استان را فراهم کنند.
متولی صنایع دستی و گردشگری با تجلیل از خدمات عوامل پزشکی 
در طول تاریخ شهرستان،گفت:در این شهرستان پزشکان حاذقی 
داشته ایم و نیز ابزارآالت پزشکی قدیمی،اسناد و کتب تاریخی 
پزشکی وجود دارد که می تواند در این موزه نگهداری شود تا نام 
پزشکان،پرستاران،کادر درمانی و حتی کادر خدماتی را برای همیشه 

در تاریخ جاودانه کنیم.
محمد اسالمی در پایان با اشاره به اینکه اداره میراث بعنوان متولی 
معرفی آثار تاریخی و حفظ و صیانت از این ابنیه ها می باشد،بیان 
کرد:این اداره به تنهایی و با بودجه بسیار ناچیزی که دارد امکان 
موفقیت در این عرصه را ندارد و از تمام مردم و مدیران دستگاه های 
مختلف تمنا داریم ما را برای رسیدن به این هدف فرهنگی و تاریخی 

یاری کنند.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان 
از کاهش 50 درصدی سرقت سیم و کابل برق با 
همکاری نیروی انتظامی طی 2 ماه اخیر نسبت 
ماه های قبل از آن خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
شمال استان، محمد سلیمانی ساردو در دیدار با فرمانده انتظامی 
استان افزود: پشتیبانی و کنترل 20هزار کیلومتر شبکه توزیع و 
نصب 16 هزار دستگاه ترانس در شمال استان کاری فنی و پیچیده 
است که با همکاری و تعامل موثر نیروی انتظامی استان این امر 
محقق می شود.  او تصریح کرد: به منظور کاهش تلفات و سرقت 
انرژی در شهرستان رفسنجان تبدیل ۷00 کیلومتر شبکه سیمی 
به کابل خودنگهدار در دستور کار قرارگرفته است که تاکنون 200 
کیلومتر آن به پیمانکاران ابالغ شده است.مدیرعامل شرکت 
توزیع برق شمال استان کرمان اظهار داشت: در شهر کرمان نیز 
کارهای اولیه و مطالعاتی این طرح به میزان 350 کیلومتر انجام 
شده که با اجرای این طرح به زودی بیش از یک هزار کیلومتر  
شبکه سیمی در شمال استان به کابل خودنگهدار تبدیل خواهد 
شد.  او تاکید کرد: بیش از 45درصد بار فنی و مالی شمال استان 
مربوط به شهرستان کرمان و بیش از 30درصد در رفسنجان و 
قریب 10 درصد شهرستان زرند است.سلیمانی ساردو گفت:یکی 
از علت های اصلی خاموشی های ناخواسته اخیر استخراج غیرمجاز 
دستگاه های رمز ارز است که با همکاری نیروی انتظامی و تالش 
همکاران این شرکت تا کنون یک هزار و ۷50 دستگاه ماینر یا 
استخراج رمز ارز غیرمجاز در شمال استان کشف و ضبط شده 
که 550 دستگاه مربوط به 2 ماه اخیر است.او پیک)اوج( مصرف 
شبکه در شمال استان را بیش  ۸00 مگاوات ذکر و بیان کرد:از این 
مقدار بیش از 50 درصد در بخش صنعتی و کشاورزی استفاده می 
شود.فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این دیدار برای همراهی 
و همکاری با برق شمال کرمان در قالب کارگروه های تخصصی 
اعالم آمادگی کرد.سردار عبدالرضا ناظری بیان کرد: با شناختی 
که از روحیه جهادی مدیرعامل شرکت برق شمال کرمان وجود 
دارد قطعا روزهای بهتر و موثرتری با حل مشکالت قبلی در این 

شرکت رخ خواهد داد.
او همچنین از خدمات مدیرعامل و همکاران شرکت توزیع برق 
شمال استان کرمان در مدیریت پیک بار و خاموشی های اخیر 

تقدیر کرد.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت: دو عامل قیمت ارز و کاهش تقاضا باعث شد 
که به طور متوسط قیمت ها کاهشی باشند. محمد کشتی آرای درباره روند قیمت این هفته طال 
و همچنین حباب سکه و عواملی که در انس )واحد ِجرم - »ounce«( جهانی سکه مؤثر بوده 
است، گفت: وضعیت بازار طال و سکه در هفته ای که گذشت به طور متوسط قیمت جهانی طال 
حدود ۲۴ دالر افزایش داشته و برخالف افزایش قیمت جهانی، قیمت ارز کاهش داشته است.
نائب رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت: همچنین تقاضا نیز در بازار کاهش داشته 
و این دو عامل یعنی قیمت ارز و کاهش تقاضا باعث شد که به طور متوسط قیمت ها کاهشی 

باشند.
وی افزود: قیمت سکه طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان کاهش هفتگی در آخرین معامالت به ۱۰ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و قیمت ســکه طرح جدید با حدود ۷۰ هزار تومان کاهش 
هفتگی به ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید و همچنین نیم سکه با ۱۵۰ هزار تومان کاهش 
هفتگی به ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و ربع سکه با ۱۰۰ هزار تومان کاهش هفتگی به 

۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

حباب سکه کوچک شد 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت )چهارشنبه، 23 
تیرماه( در ادامه روند صعودی خود با 23 هزار واحد افزایش نسبت به هفته گذشته، در کانال 

یک میلیون و 305 هزار واحدی به کار خود پایان داد.
به گزارش روز پنجشــنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا،  شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت هفته ای که گذشت )چهارشنبه، 23 تیر  ماه( بعد از سه ماه بار دیگر به کانال یک 
میلیون و 300 هزار واحد ورود کرد و با 23 هزار واحد افزایش، به عدد یک میلیون و 305 هزار 

واحد رسید و دو درصد رشد داشت.
بر این اساس،  شاخص کل در پایان روز چهارشــنبه هفته گذشته )16 تیرماه( در حالی با رقم 
یک میلیون و 2۸2 هزار واحد به معامالت پایان داد که این رقم دیروز )چهارشنبه، 23 تیر ماه( 

به یک میلیون و 305 هزار واحد رسید.
شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته 3۹2 هزار و 5۸4 واحد بود که در هفته جاری این 
عدد به 401 هزار و 620 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از 250 هزار و 6۸۷ واحد به عدد 255 

هزار و 3۸4 واحد رسید.

پایان سبز بورس در هفته سوم تیر ماه

به گزارش جونگ دیلــی، منابع دیپلماتیک ادعا می کنند 40 شــرکت در کره جنوبی که 
به ایران صادرات داشــتند، بخشی از مطالبات خود را در ماه گذشــته دریافت کردند. به 
گزارش تســنیم، در نتیجه وضع تحریم های جدید علیه ایران در 201۸ در دوره ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ، 40 شرکت کره ای هزینه صادرات خود به ایران را دریافت نکرده 
بودند. کل مطالبات این شــرکت ها از ایران حدود ۹0 میلیون دالر است که ۷0 میلیون 
دالر آن در ماه گذشــته پرداخت شــد. دولت آمریکا در ماه مارس به ایران اجازه داد از 
پول های بلوکه شــده خود در کره برای پرداخت به این شــرکت ها استفاده کند.حدود ۷ 
میلیارد دالر از سرمایه های ایران از ســپتامبر 201۹ در بانک صنعت و ووری بانک کره 
جنوبی مسدود شده اســت. بانک مرکزی ایران از 2010 حساب هایی در این دو بانک باز 
کرده تا شــرکت های کره ای بتوانند از طریق آنها انتقال مالی به ایران انجام دهند. دولت 
آمریکا پس از وضع تحریم های جدید در 201۸ ، به کره برای واردات نفت از ایران معافیت 

داد ولی این معافیت در 201۹ پایان یافت.

۴۰شرکت کره ای ۷۰میلیون دالر
 طلب خود از ایران را دریافت کردند

ساختمان بیمارستان سابق، 
موزه ی درمان شود

کاهش ۵۰ درصدی 
سرقت کابل برق در کرمان

خبر

خبر

بازاریادداشت اقتصادیخبر

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از 
صادرات ۵۴ میلیون دالری انواع لوازم خانگی 
از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه و رشد 
۳۴ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال خبر داد.
»عباس هاشمی« در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: عراق، افغانستان، حوزه 
CIS، شمال آفریقا و حوزه خلیج فارس، عمده 
کشورها و مقاصد صادراتی لوازم خانگی 
ایرانی در این مدت را تشکیل دادند.وی 
خاطرنشان کرد: برخی محصوالت ایرانی نظیر 
آبگرمکن دیواری به اتحادیه اروپا به  ویژه ایتالیا 
نیز صادر شده است.به گزارش ایرنا، پیشتر 
»کیوان گردان« مدیرکل صنایع برق، فلزی 
و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم  کرد: پارسال ۲۰۰ میلیون دالر صادرات 
لوازم خانگی محقق شد که این رقم در سال 
جدید ۶۰۰ میلیون دالر هدف گذاری شده 
است.مطابق آمارها، سال های گذشته ارزش 
صادرات محصوالت لوازم خانگی به طور متوسط 
ساالنه ۱۷۰ میلیون دالر بوده است، اما در 
برخی سال ها تا ۲۴۰ میلیون دالر نیز به ثبت 

رسیده است.
تولید کمپرسور لوازم خانگی

هاشمی در ادامه درباره تولید کمپرسور اینورتر 
لوازم خانگی به عنوان یکی از تجهیزات کلیدی 
توسعه این صنعت، بیان داشت: عالوه بر 
کمپرسور لوازم خانگی برودتی، کمپرسورهای 
صنعتی، چیلرها، کمپرسورهای کوچک برای 
اسپلیت یونیت ها و غیره مطرح هستند و بر 
این اساس، صنعتی متفاوت از لوازم خانگی در 
جهان برای آن تعریف شده است.دبیرکل انجمن 
صنایع لوازم خانگی تصریح کرد: امروز در جهان 
هیچ تولیدکننده ای در عرصه لوازم خانگی به 
تولید کمپرسور ورود نمی کند، زیرا وابسته به 
مقیاس اقتصادی شرکت ها است.وی ادامه داد: 
 با توجه به نیاز ساالنه ۲.۵ میلیون دستگاهی 
کشور به کمپرسور، تولید آن زمانی می تواند 
توجیه داشته باشد که مشارکت طرف های 
خارجی در تولید و همچنین صادرات آن نیز 
مد نظر باشد.مطابق اظهار نظر کارشناسان، در 
سال های گذشته به طور متوسط ۱.۵ میلیون 
دستگاه کمپرسور های برودتی مورد استفاده در 
چیلرها، یخچال ها، سردخانه ها و غیره به کشور 
وارد می شد که سالیانه حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون 

دالر صرف آن می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، معاون بازرگانی 
شرکت گل گهر افزود: شرکت گل گهر تا 
قبل از آن حدود ۱۰درصد از کل تولید خود 
را با هدف تامین ارز مورد نیاز صادر می کرد، 
پس از تصمیم دولت مبنی بر توقف صادرات، 
شرکت گل گهر هم در راستای سیاست های 
دولت و حمایت از تولید داخل صادرات خود 
را متوقف کرد، به گونه ای که در سال ۱۳۹۹ 
صادرات گندله این شرکت به صفر رسید و 
تمامی ۱۲ میلیون تن گندله تولیدی این 
شرکت در چرخه داخلی توزیع شد. مهندس 
حسین شاهمرادی ادامه داد: سیاست و 
خط مشی شرکت گل گهر در وهله اول 
تامین نیاز کارخانه های فوالدی داخل 
کشور و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است اما به 
جهت تامین ارز مورد نیاز برای خرید قطعات 
یدکی کارخانه ها و ماشین آالت و اجرای 
طرح های توسعه ناگزیر به صادرات بخش 
کمی از محصوالت خود هستیم.مهندس 
شاهمرادی اظهار کرد: در این راستا با توجه 
به راه اندازی کارخانه های جدید گندله سازی 
به نظر می رسد ظرفیت  مازاد گندله در کشور 
ایجاد شده و امکان صادرات آن فراهم است 
کما اینکه براساس مصوبات اخیر دولت در 
صورت عدم فروش محصوالت در بورس 
کاال در ۲ عرضه متوالی امکان صادرات 
وجود دارد. شرکت گل گهر نیز متناسب با 
این سیاست ها صادرات خود را برنامه ریزی 
و اجرا خواهد کرد.معاون بازرگانی شرکت 
گل گهر ادامه داد: البته با توجه به اختالف 
شدید قیمت های سنگ آهن، کنسانتره و 
گندله با قیمت های جهانی و هزینه های 
زیاد معدنکاری و همچنین نیاز کشور به 
سرمایه گذاری در بخش معدن جلوگیری 
از صادرات سنگ آهن و محصوالت معدنی 
در بلندمدت آسیب جدی به تولید و 
سرمایه گذاری در بخش معدن وارد می کند 
که به نفع زنجیره فوالد کشور نخواهد بود. 
عالوه بر آن کاهش شدید صادرات نفت و نیاز 
مبرم کشور به تامین ارز و همچنین تاکید 
مقام معظم رهبری بر جایگزینی معدن 
به جای نفت لزوم بازنگری در سیاست های 
دولت در بخش صادرات سنگ آهن را توجیه 

می کند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون عرضه 
سنگ آهن به بورس کاال گفت: قیمت گذاری 
تکلیفی کنسانتره و گندله از سوی دولت در 
سال های اخیر و در کنار آن اختالف زیاد 
قیمت های تکلیفی با قیمت های جهانی 
توازن توزیع عادالنه سود در کل زنجیره 
فوالد را به هم زده و باعث شده که بخشی 
از سود شرکت های معدنی به حلقه بعدی 

زنجیره منتقل شود.

رشد 3۴ درصدی 
صادرات لوازم خانگی

لزوم صادرات گندله 
مشروط به تامین نیاز 

داخل کشور

کاغذ اقتصادی

آگهی مزایده فروش
لوازم اسقاطی هتل ایرانگردی

هتل ایرانگردی کرمان

ایرانگردی  گذاری  سرمایه  شرکت  به  وابسته  کرمان  ایرانگردی  هتل 
و مستعمل خود  اسقاطی  لوازم  از  تعدادی  دارد  نظر  در  جهانگردی،  و 
تاریخ  از  از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان می توانند  را 
1400/04/26 تا ساعت 14 روز 1400/05/01 جهت رویت لوازم و دریافت 
فرم شرکت در مزایده به امور مالی اداری هتل جهانگردی کرمان شعبه 

2 واقع در سه راه هوانیروز مراجعه نمایند.

سایر شرایط: 
1-تمامی هزینه های مزایده شامل ) هزینه کارشناسی و آگهی ( به 

عهده برنده مزایده می باشد.
2-زمان بازگشایی پاکات تاریخ 1400/05/09 می باشد و در دفتر گروه 

هتل های جهانگردی جنوب شرق می باشد 
3-سپرده شرکت در مزایده مبلغ 9/000/000 ریال می باشد

مبلغ  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  براساس  پایه  4-نرخ 
176/000/000 ریال می باشد

5-زمان بازدید از ساعت 9 صبح الی 14 می باشد
برای  را  حقی  هیچگونه  پیشنهادات  دادن  و  مزایده  در  6-شرکت 
متقاضی ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول یا رد پیشنهاد مختار 

است.
تلفن: 034-32820012

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
شماره139960319091001711- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی 
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/7/14هیات 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند 
ازجیرفت  3417صادره  شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  یوسفی  احمد  سودابه  خانم  متقاضی 
از418-  فرعی   - پالک  مربع  617/20متر  مساحت  به  وباغچه   خانه  باب  یک  درششدانگ 
دراراضی  واقع  سه  قطعه  اصلی   418 از  48-فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
محرزگردیده  خسروی  موال  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  جبالبارزجنوبی  بارده  روستای 
15روزآگهی می شود در صورتی  است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
از اخذ  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  انتشاراولین آگهی به مدت دوماه  تاریخ 
قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا  . بدیهی است در صورت  تقدیم نمایند 

الف:2845 . م  ت سند مالکیت صادر خواهدشد 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/4/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/4/26

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت 
دارای  تاجمحمد  فرزند  خواستگاری  ایران  خانم 
شماره  دادخواست  بشرح   3391086742 شناسنامه 
محمد  شادروانتاج  داده  0000372مورخ1400/3/20توضیح 
در  تاریخ1399/8/27  در  بشناسنامه868  دادی  فرزند  خواستگاری 
الفوت وی عبارتند/  شهرقلعه گنج فوت شده و وراثت منحصر حین 

عبارتست از: 
1-مسعود خواستگاری –تاج محمد -3161238613-فرزند متوفی
2-محمد خواستگاری –تاج محمد -3162248621-فرزند متوفی

3-امید خواستگاری –تاج محمد -3150080101-فرزند متوفی
4-دادکریم خواستگاری –تاج محمد -3160517667-فرزند متوفی
5-محسن خواستگاری –تاج محمد -3160517675-فرزند متوفی
6-حسن ایزدی نسب –تاج محمد -3160293491-فرزند متوفی
7-جالل خواستگاری –تاج محمد -3160293483-فرزند متوفی

8-گوگوش خواستگاری –تاج محمد -3160517640-فرزند متوفی
9-معصومه خواستگاری –تاج محمد -3161238605-فرزند متوفی

10-ایران خواستگاری –تاج محمد -3160294382-فرزند متوفی
11-توران خواستگاری –تاج محمد -3160294390-فرزند متوفی

12-طاهره خواستگاری –تاج محمد -3161238631-فرزند متوفی
13-راحله خواستگاری –تاج محمد -3150278406-فرزند متوفی

14-قدم پیری زاده –چهارشنبه -3160294161)همسر متوفی (
15-نخاءخواستگاری –رمضان -3391086722)همسر متوفی(

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم 
مالکیت متقاضیان  به صدور سند  روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
را به  اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  از تاریخ  اعتراضی داشته باشند می توانند 

مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم سکینه بهاءالدینی باب تنگلی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 6صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
آقای  از مالک رسمی  توکلی کوچه 3 خریداری  واقع در زرند خیابان  از پالک 6035 اصلی  55.90 مترمربع 

اکبر رشیدی زرندی.
2. آقای محمدرضا ایرانمنش زرندی فرزند محمود بشماره شناسنامه 125 صادره از زرند نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت 67.60 مترمربع )جهت الحاق به خانه پالک 1 فرعی از 6041 
اصلی( از پالک 6041 اصلی واقع در زرند خیابان شهدای محراب کوچه 2 خریداری از مالک رسمی سلطان 

خانم صبوحی.
از  مشاع  دانگ  چهار  در  زرند  از  6صادره  شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  تنگلی  باب  بهاءالدینی  سکینه  خانم 
ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت 67.60 مترمربع )جهت الحاق به خانه پالک 1 فرعی از 6041 اصلی( از 
پالک 6041 اصلی واقع در زرند خیابان شهدای محراب کوچه 2 خریداری از مالک رسمی سلطان خانم صبوحی.
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تاریخ انتشار نوبت اول:1400/4/26- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/5/10

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
شماره140060319079000118- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی 

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1400/03/03هیات 
مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
بالمعارض متقاضی آقای محمد اکبری مهنی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 0صادره ازکهنوج 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 285متر مربع پالک 1354فرعی از188- اصلی مفروز 
پیکان کوچه  –بلوار شهید  جنوب  رودبار  در  واقع  قطعه سه  188اصلی  پالک  از  و مجزی شده 
محرزگردیده  مهیمی  عبدالمهدی  آقای  رسمی  مالکین  از  خریداری  2-بخش46کرمان  اندیشه 
صورتی  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
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 
 . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  بدیهی است در صورت 

صادر خواهدشد ./م الف:137
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/4/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/4/26

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008000807هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمان های  ثبتی 
بالمعارض متقاضی آقای عباس درگاهی زرندی فرزند احمد به شماره شناسنامه 177 صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت 241.90 مترمربع از پالک 6002 اصلی واقع در خیابان سردار جنگل کوچه 12 خریداری از مالک 
رسمی آقای اکبر درگاهی 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 115
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/4/26

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/5/10
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ خانه بهداشت بیژن اباد داری پالک 219فرعی 
اصلی   -194 پالک  از  شده  ومجزی  مفروز  از194اصلی 
بمساحت 1763مترمربع واقع در رودبار جنوب-روستای بیژن 
اباد سه بخش 46کرمان به استناد رای شماره 139860319079000723- 
1400/10/10هیات مستقر در ثبت رودبار جنوب در مالکیت دولت جمهوری 
قرار  پزشکی  واموزش  درمان  بهداشت  وزارت  نمایندگی  به  ایران  اسالمی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  3قانون  ماده  موضوع  وآگهی  گرفته 
ومورد  منتشر  قانون  نامه  ماده13آیین  و  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
حسبدرخواست  لذا  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  نگرفته که  قرار  واخواهی 
 /04/23 1400/11028/572مورخه  های  شماره  به  مالکین  کتبی 
13قانون  ماده  تبصره  استناد  به  آن  اختصاصی  حدود  تحدید  1400آگهی 
ساعت  از  آن  ی  تحدید  عملیات  و  منتشر  مرقومه  پالک  مزبورمنتشر 
9صبح روز شنبه مورخ1400/05/23در محل شروع وبعمل خواهد آمد لذا 
مقرر  موعد  در  میشود که  اخطار  مزبور  رقبه  مجاور  مالکین   و  مالک  به 
وحقوق  حدود  بر  وچنانچه کسی  حاضر  ملک  وقوع  محل  آگهی  این  در 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  میتوانداز  باشد  داشته  واخواهی  آن  ارتفاقی 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  واخواهی  30روز  لغایت   تحدیدی 
رودبار جنوب تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود  در غیر این صورت 
تاریخ  نیست./.   مسموع  ادعایی  هرگونه  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس 

انتشار :1400/04/26- روز : شنبه
 علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب 

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالک  جیرفت   وخاک  اب  شرکت  چون 
705-اصلی  از  7602فرعی  پالک  ششدانگ 
برگ  دو  ارائه  با  بخش45کرمان  در  واقع 
سند  اصل  نموده  واعالم  ادعا  شده  تصدیق  شهود  شهادت 
ثبت38208صفحه  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت 
شده  وتسلیم  صادر  جیرفت  محلی  دفتر208امالک   79
تقاضای  اداره  این  واز  مفقود گردیده  جابجای  بعلت  است 
به  بنا  لذا  نموده  را  فوق  پالک  المثنی  مالکیت  صدورسند 
درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده 120آیین 
تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون   – نامه 
نسبت  معامله  انجام  مدعی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه 
به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد 
) نوبت است  آگهی )یک  انتشار  تاریخ  از  باشند  خود می 

ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 
در  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  نمایند  اعالم 
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 /. 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.
 م الف :218

 
     

ایـن مهمـان، طوفـان شـن اسـت؛ طوفانـی کـه 
چنـد روزی اسـت َپسـین ها )عصرهـا( همـراه 
بـا شـن می آیـد و تـا سـاعت ها پـس از فروکش 
کردن شـن ها همچنـان خیـال رفتن نـدارد؛ ناله 
می کنـد، گاه می ُغـرد و خرابـی بـه بار مـی آورد، 
گاه هم قصـه می گوید بـا طنازی؛ از خشکسـالی 
می گویـد و خشـکی زمیـن و آدم نمی دانـد 
چـکارش کنـد، نـه می شـود مانعـش شـد و نـه 
. هـش ا همر
وقتـی می آیـد امـا راه نفـس را مـی بنـدد؛ دم و 
بـازدم را با مشـکل مواجـه می کند چـون غلظت 
گردوخـاک و شـنی که باخـود مـی آورد تـا پنج 
برابـر حد مجـاز اسـت و خسـارت هایـش هـم 

زیـاد اسـت. 
آنطـور کـه مسـئوالن شهرسـتان ریـگان در 
شـرق اسـتان کرمـان آمـار مـی دهند طی سـه 
روز گذشـته کـه ایـن طوفـان ها شـروع شـده و 
همچنـان هم ادامـه خواهد داشـت افـزون بر ۷۰ 

نفـر از اهالـی راهـی مراکـز درمانـی شـده اند.
خاستگاه گردوغبار

شهرسـتان ریگان ۹۸ هـزار نفر جمعیـت دارد با 
۳۰۰ روسـتا کـه نیمـی از آنهـا در محاصره شـن 

های روان هسـتند. 
۱۶ روسـتای ایـن شهرسـتان طـی سـال هـای 
گذشـته بـه علـت همیـن طوفـان هـای شـن و 

خشکسالی که زندگی را برای ساکنان غیرممکن 
کرده بـود، خالـی از سـکنه شـده و ساکنانشـان 
بیشـتر بـه روسـتاهای دیگر یا حاشـیه شـهرها 

مهاجـرت کـرده اند.
شهرسـتان ریگان با چهار شـهر ریـگان، ُگنبکی، 
عباس آباد سـردار و رحمـت آباد در شـرقی ترین 
نقطه اسـتان هم مـرز با سیسـتان و بلوچسـتان 
اسـت و بیشـتر مواقع طوفان شـن در این منطقه 
ارتباطی با بادهای ۱۲۰ روزه سیسـتان هم ندارد.
کانـون و منشـا شـروع طوفـان شـن در خـود 
شهرسـتان هم قـرار دارد؛ دسـت کم سـه کانون 
بحران فرسـایش بـادی در این شهرسـتان وجود 
دارد کـه خاسـتگاه مشـکالت ایـن حوزه اسـت. 
کانـون ده رضا و چـاه ملک در جنوب شهرسـتان 
ریـگان کـه بـه شهرسـتان ایرانشـهر در جنـوب 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نزدیـک اسـت و 
علی آباد ُپشـت ریـگ که در شـمال شهرسـتان 
ریـگان واقـع شـده و بـه سـمت فهـرج و زاهدان 

امتـداد دارد.
براسـاس گزارش هـا ریـگان در فاصلـه ۲۸۵ 
کیلومتـری شـرق کرمـان بعـد از مناطقـی از 
خوزسـتان دومین کانون بحران فرسـایش بادی 

کشـور اسـت.
زمان خیز طوفان

طوفـان شـن کـه از چنـد روز پیـش بـا شـدت 
گرفتن گرما شـروع شـده عصرها از حدود ساعت 
۱۷ با گردوغبار فراوان شـروع می شـود به قدری 
کـه تنفـس را سـخت مـی کنـد و مـردم راهـی 

ندارند جـز اینکـه در خانـه هایشـان بمانند.
غلظت گردوغبار تا حدود سـاعت ۲۰ تا ۲۱ ادامه 
دارد که از آن پـس گردوغبار رفتـه رفته فروکش 
می کنـد و توفان گاه تا نیمه شـب یا سـاعت یک 

بامـداد هم ادامه مـی یابد.
به گفتـه منابـع شهرسـتان ریگان خشکسـالی 
طی سـال های اخیـر تاثیر مسـتقیم و بسـزایی 
در این شـرایط و خشـک شـدن گیاهان به ویژه 
جنـگل دسـت کاشـت گـز در منطقـه داشـته 
و بـا وجـود آنکـه طـی چنـد سـال اخیـر مالـچ 
پاشـی نیز در مناطقی انجام شـده و امسـال نیز 
در حـال انجـام اسـت، بـاز طوفـان شـن سـبب 
بروز مشـکالت و خسـارت هـای مختلفـی برای 
اهالـی منطقـه مـی شـود کـه نشـان مـی دهد 
ایـن منطقـه نیازمند نـگاه کالن تـر و تخصیص 

اعتبـارات بیشـتر اسـت.
گردوغبار خطرناک

رئیـس اداره محیـط زیسـت ریـگان گردوغبـار 
فراگیـر در منطقه در زمان شـروع طوفان شـن را 
۵ تـا ۶ برابر حد مجـاز و خطرناک توصیـف کرد و 
گفت: این شـرایط برای اهالی شهرسـتان ریگان 
خطرناک اسـت لـذا از افـراد بویـژه سـالمندان و 
کـودکان خواسـته شـده اسـت در منـازل خـود 

. نند بما
حمـزه ابراهیمی بیان کرد: طی سـه روز گذشـته 
که عصرها طوفان شـن شـروع می شـود دستگاه 
های پایـش گردوغبـار را ۵ الی ۶ برابـر حد مجاز 

نمایش داد.

خسارت به بخش کشاورزی
مدیـر جهـاد کشـاورزی ریـگان نیـز از خسـارت 
طوفان شـن به نخلداران خبر داد و گفـت: توفان 
هـای متوالی باعث شکسـتن و خشـکی خوشـه 

های خرمـای نخلداران شـده اسـت.
حمیـد فرامـرزی اظهار داشـت: محصـول خرمـا 
که تـا یک مـاه آینـده آمـاده برداشـت می شـود 
بـه علـت گرمـا و طوفـان خشـکیده می شـود یا 

می ریـزد.
او عنـوان کـرد: بیشـترین خسـارت هـا در 
روسـتاهای نزدیک یا واقع در کانـون های بحران 

فرسـایش بـادی شهرسـتان بـروز مـی کنـد.
گردوغبار در نیمی از سال

فرماندار ریگان نیز بـا بیان اینکه این شهرسـتان 
نیمـی از سـال هـوای طوفانـی همـراه بـا گـردو 
غباری دارد گفـت: این وضعیت آسـایش اهالی را 

سـلب کرده اسـت.
امیـن باقـری افـزود: طـی سـه روز گذشـته ۷۳ 
شـهروند به علت شـدت گردوغبـار راهـی مراکز 

درمانـی شـده اند.
او از شـهروندان خواسـت بعدازظهرهـا بـه دلیل 

غلظـت ریزگردهـا در منـازل خـود بمانند.
 شن های باقی مانده از طوفان

فرماندار ریـگان اظهارداشـت: گردوغبار با غلظت 
باال باعث کندی تـردد در جـاده ترانزیتی ریگان- 

چابهار نیز می شـود.
باقـری ابـراز کـرد گردوغبـار آسـایش اهالـی 

شهرسـتان ریـگان را سـلب نمـوده اسـت.

ایرنا

گزارش

فرماندار ریگان نیز با بیان اینکه این 
شهرستان نیمی از سال هوای طوفانی 
همراه با گردو غباری دارد گفت: این 
وضعیت آسایش اهالی را سلب کرده است.
رئیس اداره محیط زیست ریگان 
گردوغبار فراگیر در منطقه در زمان 
شروع طوفان شن را ۵ تا ۶ برابر حد مجاز و 
خطرناک توصیف کرد و گفت: این شرایط 
برای اهالی شهرستان ریگان خطرناک 
است لذا از افراد بویژه سالمندان و کودکان 
خواسته شده است در منازل خود بمانند.
حمزه ابراهیمی بیان کرد: طی سه روز 
گذشته که عصرها طوفان شن شروع می 
شود دستگاه های پایش گردوغبار را ۵ الی 
۶ برابر حد مجاز نمایش داد.
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پَسیِن داِغ کویر وقتی هنوز خورشید خیال رفتن ندارد، گردوغبار غصه بر تن هوا می نشیند، بغض می کند تاریک و خونین می شود و خبر از 
مهمان ناخوانده می دهد. مهمانی که میزبانی ندارد زیرا با ورودش همه باید وارد خانه هایشان شوند و درها را ببندند.

 ریگان، دومین کانون بحران فرسایش بادی کشور 

َپسین های نفس تنگی

استاندار کرمان به اشاره به اهمیت تامین 
زیرساخت های استان با توجه به تعریف صنایع و 
طرح های توسعه ای، گفت:»در حوزه ی زیرساخت 
هدف گذاری استان را زیر یک هزار مگاوات در 
انرژی خورشیدی نباید تعریف کنیم و از این 
انرژی پاک حیاتی برای استان باید بهره برد و 

زمینه ی آن نیز فراهم شده است«.
از پایگاه اطالع رسانی استانداری   به نقل 
کرمان،علی زینی وند در شصت وسومین جلسه ی 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 

استان با موضوع بررسی مصادیق پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها،بیان کرد:»مهم ترین فاکتور در 
مفاهیم توسعه، گفتمان واحد و اجماع بر روی 
نقاط ضعف، فرصت ها و راهبردها است و به نظر 
می رسد این مسئله در استان کرمان اتفاق افتاده 

و کلیدواژه های آن گفته شده است«.
او از اقدام اتاق بازرگانی استان کرمان در 
آسیب شناسی موانع پیش روی فضای کسب و 
کار تقدیر کرد و گفت: »ذیل هم افزایی در گفتمان 
توسعه ی استان، آسیب شناسی باید صورت 

می گرفت که کارهای راهبردی اتاق در این زمینه 
وارد شده است«.

استاندار کرمان افزود: »چالش، بحث کارشناسی 
و تعامل و تضاد دیدگاه بد نیست، دیدگاه های 
مختلف باید وجود داشته باشد و تعامل کنند و 

منجر به محصول شوند«.
او اظهار کرد: »در حوزه ی فضای کسب و کار، 
دیدگاه های مختلفی وجود دارد، به شخصه 
به عنوان تجربه ی کار در استان های مختلف، 
آشفتگی و در هم ریختگی و تضاد منافع 

و شکل گیری باندهای حرفه ای را ابزار فساد 
می بینیم که در فضای کل کشور وجود دارد«.

زینی وند ادامه داد: »تاکید داریم که مدیران در 
روزهای پایانی دولت باید محکم پای کار باشند و 
اخالقی و قانونی به وظیفه ی خود تا آخرین لحظه 

عمل کنند«.
او همچنین به اهمیت تامین زیرساخت های 
استان با توجه به تعریف صنایع و طرح های 
توسعه ای اشاره کرد و گفت: »در حوزه ی 
زیرساخت هدفگذاری استان را زیر یک هزار 
مگاوات در انرژی خورشیدی نباید تعریف کنیم و 
از این انرژی پاک حیاتی برای استان باید بهره برد 

و زمینه ی آن نیز فراهم شده است«

لزوم توسعۀ زیرساخت های استان در انرژی خورشیدی
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بــا تصویــب سیاســت هــای تشــویق و حمایــت 
از کارآفرینــان پیشــرو در هیئــت وزیــران، 
ــعه  ــدوق توس ــهیالت صن ــای تس ــه اعط زمین
ــه  ــت نام ــی، ضمان ــای گمرک ــی و حمایت ه مل
ــه  ــوآور ب ــان ن ــم کارآفرین ــی و تکری بین الملل
ــو در دانشــگاه های کشــور  ــوان اســتاد مدع عن

ــد. ــم ش فراه
بــه گــزارش ایســنا، سیاســت های اجرایــی 
ــه  ــان پیشــرو ب ــت از کارآفرین تشــویق و حمای
پیشــنهاد وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

ــب شــد. ــران تصوی ــأت وزی در نشســت هی
یــن  مهمتریــن و برجســته ترین شــاخص ا
مصوبــه توجــه بــه فــرد کارآفریــن اســت. 
ایــن مصوبــه همچنیــن دو حــوزه اصلــی 
لــی و حقوقــی  یت هــای ما منزلــت و حما
کارآفرینــان برتــر را شــامل می شــود کــه 
حــوزه منزلــت کارآفرینــان برتــر  تحــت 
عنــوان سیاســت های مرتبــط بــا ارتقــای 
منزلــت کارآفرینــان برتــر شــامل صــدور 

ــان  ــرای کارآفرین ــخص ب ــایی مش کارت شناس
پیشــرو اســت کــه دارای کــد مشــخص و 

ســازوکار رهیابــی مشــخص اســت.
ــه  ــازمان برنام ــه، س ــن مصوب ــب ای ــه موج ب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت بودج ــف اس ــه موظ و بودج
ــاون،  ــه وزارت تع ــان را ک ــت از کارآفرین حمای
ه اجتماعــی پیشــنهاد می کنــد  ر و رفــا کا
در بودجــه لحــاظ کنــد؛ عــالوه بــر ایــن 
کارآفرینــان پیشــرو دارای کارت شناســایی 
ــن  ــاالنه تعیی ــه س ــی ک ــک رقم ــا ی ــادره ت ص
ئــه وثیقــه  را ننــد بــدون ا می شــود می توا

ســریعًا وام و تســهیالت دریافــت کننــد.
ــاون اشــتغال و توســعه  عیســی منصــوری- مع
ه  فــا ر و ر ون، کا رت تعــا ا فرینــی وز آ ر کا
ــاره مــی گوید:بنگاه هایــی  اجتماعــی در ایــن ب
د  یجــا فریــن ا آ ر کــه توســط شــخص کا
یــن  ا یت هــای  حما مشــمول  می شــوند، 

مصوبــه هســتند.
ــه و  ــن مصوب ــاس ای ــر اس ــد: ب ــی افزای وی م
ابزارهایــی کــه صراحتــًا در آن قیــد شــده 
فرینــان پیشــرو حمایت هــای الزم  رآ ز کا ا
صــورت می گیــرد. یکــی از حمایتهــا ایــن 
ــد  ــن پیشــرو بخواه ــی کارآفری ــه وقت اســت ک

ــا کارت  ــد ب ــرود می توان ــارج از کشــور ب ــه خ ب
ــود  ــزای خ ــی وی ــه راحت ــادره ب ــایی ص شناس
را دریافــت کنــد و بــا اعتبــاری کــه ایــن 
ز  رد، فــرد کارآفریــن در خــارج ا کارت دا
نــد فعالیت هــای خــود  کشــور نیــز می توا
زی  نــدا ه ا ا ز ر منصــوری ا ا توســعه دهد. ر
ــا  ــی آنه ــرو و معرف ــان پیش ــامانه کارآفرین س
ــد:  ــی گوی ــر داده و م ــن ســامانه خب توســط ای
فرینــان پیشــرو بــا کارت شناســایی  رآ کا
ــود، در  ــی ش ــادر م ــان ص ــه برایش ــری ک معتب
ــردن  ــا وارد ک ــند ب ــه باش ــا ک ــای دنی ــر کج ه

کــد QR  قابــل شناســایی هســتند.
ــی  ــر کار م ــتغال وزی ــاون اش ــه مع ــور ک آنط
گویــد بــا ایــن مصوبــه دانشــگاه ها اجــازه 
خواهنــد داشــت بــه کارآفرینــان پیشــرو 
ــز  ــوم نی ــد و وزارت عل ــدرک افتخــاری بدهن م
موظــف اســت چارچوب هــای الزم را بــرای 
همــکاری و حضــور کارآفرینــان پیشــرو در 
ــدرک  ــن م ــر گرفت ــدون در نظ ــگاه ها، ب دانش
تحصیلــی آنــان، بــه عنــوان مــدرس یــا اســتاد 
مدعــو در حوزه هــای مرتبــط بــا فعالیــت 
هــم  کاری یــا حوزه هــای کارآفرینــی فرا
ــا  کند.معــاون اشــتغال وزیــر کار مــی گویــد: ب

ــاالنه  ــه س ــره ۱۸ بودج ــه تبص ــه اینک ــه ب توج
ــت  ــوف اس ــان معط ــت از کارآفرین ــه حمای ب
بــا مصوبــه سیاســت های اجرایــی تشــویق 
و حمایــت از کارآفرینــان پیشــرو ســازمان 
برنامــه و بودجــه موظــف اســت بودجــه 
مربــوط بــه حمایــت از کارآفرینــان را کــه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پیشــنهاد 

می کنــد در بودجــه لحــاظ کننــد.
ــت از  ــتای حمای ــنا، در راس ــزارش ایس ــه گ ب
کارآفرینــان پیشــرو و نــوآور همچنیــن صــدور 
ــان  ــارد توم ــقف ۵۰ میلی ــا س ــه ت ضمانت نام
نــه  ا ر یا ی و عطــای مشــوق های بیمــه ا و ا

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــتمزد پی دس
گمــرک نیــز موظــف شــده امــکان اســتفاده از 
خــط ســبز گمرکــی را پــس از احــراز هویــت و 
اعــالم اســامی کارآفرینــان پیشــرو در اختیــار 

آنهــا قــرار دهــد.
در  ننــد  ا تو مــی  پیشــرو  فرینــان  آ ر کا
راســتای اجــرای مســئولیتهای اجتماعــی، 
نــدازی مراکــز نــوآوری، باشــگاه  بــه راه ا
رشــد  کــز  مرا ن،  نوجــوا فرینــان  آ ر کا
ــه  ــادرات در منطق ــگاه ص ــا باش ــی ی کارآفرین

قــدام کننــد. خــود، ا

بازار ارز در روزهای پایانی هفته، با کاهش یک باره 
قیمت ها مواجه شد. پدیده ای که تحت تاثیر 
خوش بینی فعاالن این بازار از احیای برجام پس 
از انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی برخی منابع 
ارزی بلوکه شده ایران در ژاپن و کره جنوبی 

ایجاد شد.
به گزارش روز جمعه ایرنا، بازار ارز در هفته ای که 
گذشت دو نیمه کامال متفاوت را تجربه کرد. در 
بخش ابتدایی هفته بازار کامال راکد و آرام بود، اما 
در روزهای پایانی هفته، کاهش یک باره قیمت ها، 

توجهات را در بازار ارز به خود جلب کرد.
بررسی نمودار روند تحوالت قیمت دالر و یورو 
در این هفته گویای تداوم روند هفته پیشین در 
روزهای ابتدایی است. روندی که در آن نه توان 
چندانی برای افزایش بهای دالر و یورو دیده 
می شد و نه محرک های الزم برای کاهش قیمت 
وجود داشت. اما از میانه روز معامالتی سه شنبه، 
شیب نمودارها تغییر مسیر داده و روند نزولی 
به خود گرفتند، تا جایی که در پایان معامالت 
روز چهارشنبه دالر نسبت به صبح سه شنبه، 
حدود ۴۰۰ تومان و یورو نیز حدود ۶۰۰ تومان 
کاهش قیمت داشت. البته در روز پنج شنبه با 

توجه به تعطیلی بازارها، بانک ها و دستگاه های 
دولتی، فرصت برای افزایش موقت بهای دالر 
ایجاد شد. اما معامالت این روز نیز نشان از تمایل 
کاهشی بازار داشت.در حالی که این روزها 
مسائلی همچون موج پنجم کرونا، تعطیلی بازار، 
تغییر ساعات کاری ادارات و البته گرمای هوا بر 
فعالیت های تجاری و اقتصادی سایه افکنده ، به 
اعتقاد کارشناسان اقتصادی تنها موضوعی که 
توانست شوک کاهشی را به بازار ارز تزریق کند، 
خوش بین شدن فعاالن این بازار در خصوص به 
سرانجام رسیدن گفت وگوهای پیرامون احیای 
برجام است.تا پیش از سه شنبه برخی تحلیل گران 
از عواملی مانند کاهش تقاضای حواله ای در روزها 
اخیر با افزایش تقاضا به خاطر تعطیلی بازارهای 
ارز هرات و سلیمانیه به مناسبت عید قربان به 
عنوان محرک هایی برای روزهای آتی بازار سخن 
می گفتند، اما عوامل تحرک در بازار ارز از روسیه و 
آمریکا سیگنال های خود را ارسال کردند و آرامش 

بازار را بر هم زدند.
در تداوم این اخبار امیدوار کننده، روز چهارشنبه 
نیز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، 
ادعای این کشور مبنی بر آمادگی برای احیای 

برجام خبر دیگری بود که مورد توجه فعاالن بازار 
ارز قرار گرفت. اما مهم ترین خبری که توانست در 
بازار تحرک جدی ایجاد کند، به اعالم غیررسمی 
وزارت خارجه آمریکا در خصوص چشم پوشی این 
دولت از بخشی از تحریم نفتی علیه ایران و اجازه 
دسترسی به قسمتی از منابع ارزی مسدود شده 
ایران در ژاپن و کره جنوبی، باز می گشت. از نگاه 
فعاالن بازار ارز این خبر نشان دهنده به سرانجام 
رسیدن توافقاتی در راستای کاهش تحریم ها 

می تواند باشد.
به هر ترتیب، تحلیلگران فنی معتقد هستند که 
بازار ارز در حال حاضر به طور کامل از شکستن 
سقف قیمتی ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان برای دالر 
ناامید شده است و حال با توجه به شکسته شدن 
کف قیمتی ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان در هفته 
گذشته که پس از نزدیک به ۲۰ روز اتفاق افتاد، 
اگر در این هفته بازار بتواند در ادامه روند روزهای 
پایانی این هفته محدوده مقاومتی ۲۴ هزار و ۴۰۰ 
تومان را هم بشکند، می توان محدوده ۲۳ هزار 
و ۸۰۰ تومان را کف قیمتی جدید برای دالر در 
هفته های آتی بازار تصور کرد. امری که تحقق آن 
بیش از هر چیز معطوف به تحوالت سیاسی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 
وضعیت واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق نگران 
کننده است و باید برای آن فکری کرد، گفت: تنها 
در واحدهای معدنی مثل گهرزمین و توسعه آهن 
و فوالد که بنده گزارشاتی دارم، هفتگی نزدیک به 
۲۰ میلیون دالر خسارات ناشی از قطعی برق است 
و برآور می شود با احتساب فعالیت دیگر واحدهای 
استان، هفتگی ۱۵۰ میلیون دالر خسارت به آنها 

تحمیل می شود.
به گزارش کرمان نو به نقل از ایسنا، محمدرضا 
پورابراهیمی ۲۴ تیرماه در جلسه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: در 
کارگروه تحقق شعار سال باید پیگیری امور در زمان 
بندی مشخص انجام و گزارش نهایی در هر موضوع 

اعالم شود و نباید فرصت را از دست داد.
وی افزود: نامگذاری سال در واقع فرمان مقام معظم 
رهبری برای تحقق مطالبات اقتصادی مردم است و 
کار اتاق بازرگانی کرمان در راستای فرمان رهبری 

است.
پورابراهیمی با بیان اینکه الزم است اتاق بازرگانی 
موضوعات مربوط به نقض قوانین، عدم اجرای قانون 
و … را به ما ارائه دهد تا در سطح ملی پیگیری کنیم و 

در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده در این جلسه 
در حوزه منابع طبیعی و زمین، گفت: با توجه به 
تفاوت و ماهیت ارزش زمین در کرمان و استان های 
دیگر پیشنهاد می شود استان کرمان در موضوعات 
مختلف واگذاری زمین امکان افزایش ظرفیت را 
داشته باشد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در 
بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در بحث قطعی 
برق نگران هستیم و با توجه به اینکه در استان کرمان 
قطعی برق را از بخش مسکونی به واحدهای صنعتی 
منتقل کردیم، مشکالت زیادی برای واحدهای 

تولیدی و صنعتی به وجود آمده است.
وی افزود: سوء مدیریت وزارت نیرو در سال های 
گذشته برای کشور چالش ایجاد کرد و به دلیل قیمت 
گذاری دستوری و اتخاذ تصمیمات این وزارتخانه 

سرمایه گذاری در صنعت برق دچار چالش شد.
پورابراهیمی با اشاره به عدم پرداخت مطالبات 
سرمایه گذاران از سوی دولت تصریح کرد: بخش 
خصوصی ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت 
دارد و این مسائل شرایط خاصی را ایجاد کرده و پیش 
بینی می شد با کسری مواجه شویم زیرا نیاز مصرفی 

برق نیز افزایش پیدا کرده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه وضعیت 

واحدهای صنعتی نگران کننده است و باید برای آن 
فکری کرد، گفت: تنها در واحدهای معدنی مثل 
گهرزمین و توسعه آهن و فوالد که بنده گزارشاتی 
دارم، هفتگی نزدیک به ۲۰ میلیون دالر خسارات 
ناشی از قطعی برق است و برآور می شود با احتساب 
فعالیت دیگر واحدهای استان، هفتگی ۱۵۰ میلیون 

دالر خسارت به واحدها تحمیل می شود.
وی تصریح کرد: گل گهر نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی 
ایجاد کرده که اکنون حق استفاده از نیروگاه خود 
را ندارد و بحث ما این است در کوتاه مدت در استان 
امکان کاهش میزان برق واحدهای صنعتی را می 
توان مدیریت کرد و از مردم انتظار داریم در زمان 
اوج مصرف مدیریت داشته باشند.پورابراهیمی بیان 
کرد: در میان مدت و بلندمدت باید برای سرمایه 
گذاری در صنعت نیروگاهی در استان کرمان تصمیم 
گیری کرد.وی اظهار کرد: در سطح ملی هزینه 
های سنگینی به بخش نیروگاهی کشور وارد شده 
و در کمیسیون اقتصادی از وزیر دعوت کردیم که 
روز یکشنبه این هفته حضور یابد و پاسخگو باشد و 
گزارش را به صحن علنی می بریم و پرونده وزیر نیرو 
را به زودی قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد، کشور 

جای مالحظه نیست که این چالش ها ایجاد شود.

کارآفرینان پیشرو 
از چه امتیازاتی برخوردار می شوند؟

خسارت ۱۵0 میلیون دالری قطعی برق به واحدهای صنعتی کرمانکاهش قیمت ارز تحت تاثیر خبر آزادسازی برخی از منابع ارزی

ایسنا
گزارش 

منصوری از راه اندازی سامانه کارآفرینان پیشرو و 
معرفی آنها توسط این سامانه خبر داده و می گوید: 
کارآفرینان پیشرو با کارت شناسایی معتبری که 
برایشان صادر می شود، در هر کجای دنیا که باشند 
با وارد کردن کد QR  قابل شناسایی هستند.

آنطور که معاون اشتغال وزیر کار می گوید با 
این مصوبه دانشگاه ها اجازه خواهند داشت به 
کارآفرینان پیشرو مدرک افتخاری بدهند و وزارت 
علوم نیز موظف است چارچوب های الزم را برای 
همکاری و حضور کارآفرینان پیشرو در دانشگاه ها، 
بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی آنان، به 
عنوان مدرس یا استاد مدعو در حوزه های مرتبط با 
فعالیت کاری یا حوزه های کارآفرینی فراهم کند.

معاون اشتغال وزیر کار می گوید: با توجه به اینکه 
تبصره ۱۸ بودجه ساالنه به حمایت از کارآفرینان 
معطوف است با مصوبه سیاست های اجرایی 
تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو سازمان 
برنامه و بودجه موظف است بودجه مربوط به 
حمایت از کارآفرینان را که وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی پیشنهاد می کند در بودجه لحاظ کنند.

هفته های اخیر و  قطع مکرر 
برق موجب ناراحتی بسیاری 
از مردم شده است. آسیب به 
وسایل برقی مشترکین شاید 
زنگ هشداری برای صنعت 
برق باشد تا راهکار مناسب برای 
توسعه زیرساخت ها  و اصالح 
شبکه توزیع پیداکنند.  استان 
کرمان به گفته کارشناسان با 
بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، بیش از ۷۰درصد تابش نور خورشید 
در ایران را دارا می باشد. این ظرفیت بسیار عالی می تواند جایگاه این 
استان را در بخش تامین انرژی های پاك و همچنین جلب سرمایه گذاران 
خارجی ارتقا بخشد.در سال های اخیر خشکسالی ها و کاهش بارندگی 
ها در برخی روستا ها فعالیت کشاورزی یا دامپروری را دشوار ساخته که 

این موضوع  افزایش مهاجرت از روستا به شهر را به دنبال داشته است.
اما با توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان منافع اقتصادی و حمایتی 
مردم منطقه تامین و  فرصت شغلی بسیار مناسبی برای اقشار مختلف 
ایجاد خواهد شد. که در محیط روستا با نصب پنل های خورشیدی 
مقیاس کوچک ضمن تامین روشنایی  یک درآمد پایدارو تضمین شده 
برای اهالی روستا رقم خواهد خورد که قطعا از مهاجرت و پیامد های 
ناشی از آن جلوگیری میشود.از سوی دیگر با توجه به اینکه ۴۰ درصد 
برق تولیدی کرمان وابسته به آب میباشد و با وجود خشکسالی و کمبود 
منابع آبی در استان، راه اندازی نیروگاه های خورشیدی گام بسیار 
موثری در صرفه جویی منابع آبی و حفظ محیط زیست بشمار می رود.

در دولت دوازدهم  طرح هایی جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی 
نظیر کرامت خورشید کمیته امداد امام خمینی اجرا شد. که با  
پرداخت وام به مددجویان  زمینه ایجاد نیروگاه های خورشیدی 
بر پشت بام منازل ایجاد شد و  این نیروگاه های مقیاس کوچک ۵ 
کیلوواتی ضمن تامین برق مورد نیاز ساکنین، اضافه تولید خود را 
به شبکه تزریق می کردند. که وزارت نیرو برق تولیدی مددجویان 
را  ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان خریداری می کند. که یک 
اشتغال زایی کاذب با درآمد ثابت و پایدار ایجاد شده است.  هرچند 
که در استان کرمان نیروگاه های خورشیدی زیادی در قالب خانگی 
یا صنعتی ایجاد شده ، اما با این وجود هنوز ظرفیت زیادی برای 
توسعه نیروگاه های خورشیدی وجود دارد که نیازمند مشارکت 
بخش خصوصی و حمایت و رفع موانع تولید از طرف دولت است.

کاهش تلفات برق به دلیل نزدیکی مکان تولید تا مصرف نیروگاه های 
خورشیدی و همچنین کاهش آلودگی های زیست محیطی از محاسن 
نیروگاه ها است. آن چه مسلم است نگاه به آینده و جلوگیری از تخریب 
محیط زیست و رهایی از جنگ آب از دغدغه های جامعه میباشد که 
خوب است دولت ها برای حفظ و حراست از محیط زیست با تامین 
اعتبار مسیر را برای حضور سرمایه گذاران نیروگاه های خورشیدی 
هموار سازند. اما متاسفانه عامل مهم دیگری که باعث جلوگیری از 
توسعه  نیروگاه ها میشود افزایش قیمت پنل های خورشیدی در سال 
های اخیر و حضور رقبای خارجی و کشورهای همسایه مثل چین در 
بازار ایران و از طرف دیگر تورم و افزایش نرخ ارز  که محصوالت تولید 

داخل را به دست فراموشی سپرده است.
البته به گفته کارشناسان برای حل این موضوع دو راهکار وجود دارد. اول 
از همه افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه های خورشیدی خانگی تا 
هم زمینه توسعه پنل های خورشیدی افزایش یابد و هم مردم به صرفه 

جویی در مصرف برق ترغیب شوند. 
و دوم اینکه  دولت با تکیه بر نیروی جوان کشور سرمایه گذاری بر روی 
شرکت های دانش بنیان برای تولید پنل های خورشیدی و افزایش 

میزان بهره وری آنها با توجه به شرایط بومی باشد. 
اما این ها نیازمند نگاه دولت سیزدهم به اصالح زیرساخت ها در کشور با 
استفاده از جوانان مومن ، انقالبی ، متخصص و کارآمد است که با حمایت 
دولت مردمی ایران سربلند را در چله انقالب دست در دست یکدیگر تا 

پهنای خورشید بسازیم.

تا پهنای خورشید
حامد شجاعی باغینی 

یادداشت
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  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

کتاب »انتخاب عالی«

افزایش آمار غرق شدگی کرمان در ۲ سال اخیر

یک سوم غرق شدگان شناگر ماهر بودند

معرفی کتاب

خبر

»انتخـاب عالـی«، کتابـی اسـت تقدیـم شـده 
بـه تمامـی بحران هـا در طـول یـک کسـب و 
کار! پـس از حملـه یـازده سـپتامبر و بی ثباتـی 
اقتصـادی و افـت سـهام، کالینـز و مورتـن، 
پژوهشـی ۹ سـاله را آغـاز کردنـد تـا به سـوال 
همیشـگی »چگونـه می تـوان از بحـران جـان 
سـالم بـه در بـرد؟« پاسـخ دهنـد. آن هـا طـی 
ایـن پژوهـش متوجه شـدند کـه حتـی در این 
شـرایط سـخت هم شـرکت هایی هسـتند که با 
رهبـری درسـت هدفمنـد، چنـان خـوب عمل 
می کنند کـه نه تنهـا از هـم نپاشـیده و ضعیف 
نمی شـوند کـه همـواره تولیـد می کننـد. نـه 
تنهـا دوام می آورنـد، کـه موفـق می شـوند و نه 
تنهـا موفـق می شـوند کـه رشـد می کننـد. بـه 
راسـتی رمز موفقیت ایـن رهبران در چیسـت؟

حمزه سلمانی-رئیس اورژانس کرمان با اشاره به افزایش صد درصدی آمار غرق شدگی استان 
در ۲ سال گذشته، گرمای هوا و تعطیلی استخرهای شنا به دلیل کرونا را از عوامل این موضوع 

دانست و نسبت به شنا در استخرهای کشاورزی و سدهای خاکی هشدار داد.
در یک هفته اخیر در استان کرمان چهار فوت ناشی از غرق شدگی رخ داده است. یک مورد 
۲۲ تیر در راور و سه مورد ۱۸ تیر در بردسیر. بدن های بی جانی که از اولی از استخر کشاورزی 

و دومی از سد خاکی بیرون کشیده شدند.
غرق شدگی در مکان های غیر مجاز شنا در فصول گرم سال یکی از حوادثی است که در 
سال های اخیر در کرمان آماری افزایشی داشته است. گرمای بیش از اندازه هوا و بسته بودن 

استخرهای تفریحی به دلیل شیوع کرونا بر این موضوع دامن زده است.
بررسی آمار اورژانس کرمان از غرق شدگی های سه ماهه اول سال های ۹۸، ۹۹و ۱۴۰۰ نشان 
می دهد در ۲ سال گذشته نسبت به سال ۹۸ غرق شدگی ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

در سه ماه اول سال ۹۸ منتهی به ۲۰ تیر، ۹ مورد غرق شدگی ثبت شده است. این در حالی 
است که در همین بازه زمانی در سال ۹۹،  ۱۹ مورد و در سال ۱۴۰۰، ۱۷ مورد غرق شدگی 
داشته ایم.گفتنی است این فقط آماری است که به اورژانس گزارش شده و مواردی که توسط 
دیگر  یگان های  امدادی ثبت شده در آن وجود ندارد؛ چه بسا که آمارها از این نیز بیشتر باشد.

این افزایش آمار نگران کننده در حالی است که بر اساس پیش بینی های هواشناسی امسال 
تابستان گرم تری داریم و از طرفی تعطیلی ناشی کرونای استخرها نیز همچنان ادامه دارد.

شنا در استخرهای غیرمجاز ممنوع
در این شرایط جدی گرفتن توصیه های ایمنی اولین اقدامی است که باید انجام داد. دکتر 
سید محمد صابری رئیس اورژانس کرمان می گوید: اولین مورد این است که باید شنا را  فقط 

در محل های مخصوص و ایمن انجام داد.
او ادامه می دهد: شنا کردن در استخرهای آب کشاورزی،سدهای خاکی، رودخانه ها و 
حوضچه های آبی که زیر آبشارها تشکیل می شود به شدت خطرناک است و باید از آن 
خودداری کرد.دکتر صابری می گوید شنا در این مکان ها به دلیل مشخص نبودن عمق آب 
می تواند ۲ خطر جدی داشته باشد: یکی این که در صورت شیرجه زدن و برخورد سر به کف 
محل شنا به سر و گردن آسیب برسد و یا این که عمق زیاد بوده و شخص غرق بشود.رئیس 
اورژانس کرمان به افرادی که شناگر مبتدی هستند نیز توصیه جدی دارد هرگز در مکان 
هایی به جز استخرهای ایمن، شنا نکند.شنا کردن تنها و خودداری از شنا در مکان هایی که 

تجهیزات نجات غریق وجود ندارد از دیگر توصیه های دکتر صابری است.
در مواجه با فرد غرق شده چه کنیم؟

در صورت صورت عدم آشنایی با فنون نجات غریق و مواجه شدن با فردی که دچار غرق 
شدگی شده چه کنیم؟

رئیس اورژانس کرمان می گوید: در این شرایط باید ابتدا ضمن حفظ خونسردی شماره 
تلفن های ۱۱۲هالل احمر، ۱۱۵ اورژانس و ۱۲۵آتش نشانی را مد نظر داشته و تماس 

بگیریم.
او ادامه می دهد: اگر فنون نجات غریق را بلد نیستیم هرگز برای نجات فرد غرق شده  به آب 
نزنیم؛ سعی کنیم لوازمی مثل چوب، الوار، طناب و یا حلقه های نجات را به سمت فرد دراز 

کرده او را از آب بیرون بکشیم.
یک سوم افراد غرق شده شناگرهای ماهر هستند

دکتر صابری با تاکید بر اینکه یک سوم افراد غرق شده شناگرهای ماهر هستند می گوید: 
افرادی که شناگر ماهر هستند از شنای طوالنی مدت و بیش از توان به طور جدی پرهیز 

کنند.
او دلیل باال رفتن آمار غرق شدگی ها در ۲ سال اخیر را گرمی هوا و کرونا می داند:به دلیل 
گرمای هوای بیش افراد برای شنا کردن به محل های غیر ایمن روی آورده اند و تعطیلی 
استخرهای شنا به دلیل کرونا بر این موضوع دامن زده است. به همین دلیل آمار غرق 

شدگی ها افزایش چشمگیری داشته است.
دکتر صابری به خانواده ها توصیه دارد در این روزها حتما مراقب فرزندان خود باشند.

وسکرمان
سر. استان کرمان

6180٪0

وسگلستا 
سر. استان گلستان

952-50- ٪4٫99

وپارس
بانک پارسیان

3٬139136٪4٫53

وسلرستا 
سر. استان لرستان

59013- ٪2٫16

وتجارت 
بانک تجارت

2٬70513٪0٫48

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال ونفت
1400/04/2610:00)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-تعیین پاداش هیئت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت فلوله
1400/04/269:00دوم برای سال )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 فسپا
سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

1400/04/2611:00
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-تعیین پاداش هیئت مدیره

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

1400/04/268:00
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 سال شصفها
)دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

1400/04/2615:00
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-تعیین پاداش هیئت مدیره

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

1400/04/269:00
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-تعیین پاداش هیئت مدیره

گوشی
قیمتنوع گوشی

Pro Max 11 Apple iPhone33,000,000

mini 12 Apple iPhone25,600,000

)X( 10 Apple iPhone14,200,000

5G 10T Pro Mi13,499,000 شیائومی

Galaxy A529,819,000 سامسونگ

Pro 10 Redmi Note9,140,000 شیائومی 

10S Redmi Note6,590,000 شیائومی

2020 10٫4 Galaxy Tab A7 5,650,000سامسونگ

5G Pro Poco M35,390,000 شیائومی

Poco M34,029,000 شیائومی 

Galaxy A21s 5,690,000سامسونگ

NFC Poco X33,890,000 شیائومی

Galaxy A11 2,850,000  سامسونگ 

Galaxy M02 2,499,000 سامسونگ
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