
حسن پور نماینده سیرجان: صدای 
العطش مردم کرمان بلند است

سیمان در استان کرمان نایاب و قیمت لجام گسیخته مقاطع فوالدی باعث نگرانی مردم شده است، کجای 
جهان چنین وضعیتی است که در زمستان و تابستان بخشی از صنایع به دلیل نبود برق تعطیل باشد؟
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خشونت خانگی در شرق و 
جنوب استان بیداد می کند 

 صادق زاده، مدیر کل بهزیستی استان کرمان:

منازل سیل زده بافت بزودی
 مرمت می شوند

تولید ۶.۲ میلیون تنی شمش و رشد 
۳ درصدی محصوالت فوالدی

بررسی آمار عملکرد شرکت های فوالد مبارکه و 
ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، 

فوالد آلیاژی ایران، میدکو، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد کاوه جنوب، چادرملو، فوالد ارفع، 
فوالد بناب و جهان فوالد حاکی است: در سه ماه نخست امسال این شرکت ها با تولید ۶ میلیون 
و ۱۸۳ هزار و ۷۲۶ تن شمش فوالد رشد ۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت 
کردند.این در حالی است که جمع تولید شمش این شرکت ها در خرداد ماه با افت پنج درصدی 

در مقایسه با خرداد ۹۹ به یک میلیون و ۸۴۲ هزار و ۳۰۹ تن رسید.

نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی در 
مجلس،گفت:یـا روی کار آمـدن دولـت جدیـد و 

با توسـعه معـادن منطقه از جملـه معـدن تیتانیوم کهنـوج ،زمینه هـای خوبی بـرای ایجاد 
اشـتغال جوانـان حاصـل خواهـد شـد.

منصور شـکرالهی در جلسـه ای که بـا حضور عیـدی فرمانـدار و بیانـی رئیس بیمارسـتان 
کهنوج در محـل بیمارسـتان برگزار شـد گفت: طـی روزهـای آینده جـان بابایـی معاونت 
درمـان وزارت بهداشـت بـرای بازدیـد میدانی و بررسـی آخریـن وضعیت بیمارسـتان های 

حـوزه انتخابیـه در منطقه حضـور خواهـد یافت.

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: واحدهای مسکونی که در جریان 
سیالب روزهای اخیر در روستای کیسکان شهرستان بافت آسیب دیده اند 

بزودی مرمت می شوند.مصطفی آیت اللهی موسوی در جریان بازدید از مناطق سیل زده روستای 
کیسکان و سد بافت افزود:در فاز اول مرمت،اولویت با واحدهای مسکونی است که در جریان 
روان شدن سیالب در این منطقه بشدت آسیب دیده اند.او تاکید کرد:همچنین به خانوارهایی 
که در حادثه سیل لوازم منزل آنها آسیب دیده یا از بین رفته است، لوازم اولیه منزل اعطا می شود.

لزوم توسعه معادن تیتانیوم 
کهنوج برای توسعه 
فرصت های اشتغال
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۳۶ طرح توسعه ای 
گل گهر در 

چشم انداز ۱۴۰۰
معاون برنامه ریزی و توسعه 
شرکت گل گهر گفت: شرکت 

گل گهر با همکاری شرکت های هم گروه در حال 
تکمیل آخرین زنجیره های صنعت آهن و فوالد 
است؛ این مهم با توجه به میزان ذخایر سنگ آهن 
موجود و پتانسیل های در حال اکتشاف، با تکمیل 
چند کارخانه در حال ساخت و مصوب در زنجیره، به 
ظرفیت نهایی خود خواهد رسید.مهندس علی اکبر 
اشرفی گفت: در طول سال های برنامه تا آخر سال 
۹۹ تعداد ۴۵ طرح در شرکت گل گهر و شرکت های 
همگروه در زمینه های تولید محصوالت زنجیره 
فوالد شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فوالد 

و...  انجام شده و به بهره برداری رسیده است.

 تشکیل کمیته حل 
مشکالت زمین تعاونی 

فرهنگیان کرمان 

بهبود روند معامالت بورس 
در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

صفحه ۳
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ادامه مطلب را در صفحه۲ بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه۳ بخوانید 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 13 روز 1400/04/30 تا تاریخ 1400/05/06.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/05/26.

o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/05/30.
o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار 

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 8519276

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان

نوبت اول

آگهی ممیزی مراتع
 جهت صدور پروانه چرای دام

در حوزه استحفاظی شهرستان بم
باستناد  تبصره یک ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ و اصالحات بعدی و در 

اجرای بند ۲۴ و ۲٩ فصل دوم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع بمنظور چرای دام به 
اطالع کلیه دامداران ذینفع و دارندگان پروانه چرای دام  در مراتع زیر می رساند  هیات ممیزی مراتع بمنظور تعیین مرتعداران  واجد 

شرایط و ممیزی مراتع جهت  صدور پروانه چرای  دام  در تاریخهای ذکر شده بر اساس جدول ذیل 
 در مراتع :  قشالقی                میانبند                   ییالقی                     مستقر خواهند شد  .

لــذا مقتضــی اســت کلیــه مرتعــداران ، دامــداران ذینفــع در تاریخهــای ذیــل  ضمــن حضــور در مرتــع ، درخواســت کتبــی خــود بــه همــراه مــدارک 
و ســوابق قانونــی کــه دامــداری آنهــا را بــه اثبــات مــی رســاند بــا اخــذ رســید بــه هیــات اعزامــی تحویــل دهنــد تــا برابــر مقــررات درخواســت آنها 
مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه و اقــدام قانونــی الزم صــورت پذیــرد . بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه در زمــان  تعییــن شــده اعتراضــات 

و تقاضــای بعــدی مــورد رســیدگی قــرار نخواهــد گرفــت .

مسیر حرکت هیات ممیزیتاریخ حضور هیات ممیزیشهرستاننام مرتع

از راه دره پلنگوئیه به سمت انارک دهدرک و عنبر اباد جیرفت1400/05/29بمانارک دهدرک

از مسیر دشت میج بندر به سمت مرتع کسور بادوما و کشیت آمیس1400/5/30بمکسور بادوما

از مسیر میلکی تم بور به سمت تل پاسگاه و بنه نذر کش1400/5/31بمآباد چهل تن

1400/6/1بمگراورد 
از مسیر کم ریگی تل پاسگاه به سمت بادمشک چشمه سرخی 

زمین سیب

1400/6/2بمدستکچان
از مسیر کم ریگی تل پاسگاه به سمت بادمشک چشمه سرخی 

زمین سیب

از مسیر کوه زردی بنه مکو به سمت دیمند گویگان1400/6/3بمآباد آبگرم بنه مکو

از مسیر سنجد خشک  به سربک و دهبکری1400/6/4بمسربک

از مسیر سنجد خشک  به  سمت دهبکری1400/6/5بمبنه سیبها

از مسیر سنجد خشک  به  سمت دهبکری1400/6/6بمحسین کوری و ابوالکجو

از مسیر دهو و گزوگان به سمت دشت روان1400/6/7بمسردرعلیا

مسیر از سروستان و خانه خاتون به طرف گور1400/6/8بممرتع چاه گنده و هرینگ سرخ

از مسیر دشت ابارق دارزین و کوههای کپوتی1400/6/9بمدهنه عباسعلی و خنجگاه

از مسیر کل مراتع1400/6/10بممرتع دهبکری

مهدی رجبی زاده -مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان م الف 7۰78

سازمان جنگلها,مراتع وآبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

سازمان جنگلها,مراتع وآبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امور لنژری بیمارستان شهید باهنر کرماندستگاه مناقصه گزار

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرمانموضوع مناقصه
38/17/5/1400

مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی برآورد یکساله )ریال(
دریافت اسناد : شهید بهشتی

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

)صرفًا جهت مشاهده(

9/324/622/993 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

466/231/150 ریالدریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز شنبه مورخ 1400/5/2سامانه ستاد ایران

تا ساعت 14:30 روزشنبه مورخ 1400/5/16بازگشایی پیشنهادها

از ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1400/5/17بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت10روز دوشنبه  مورخ 1400/5/11 در محل  مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

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

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

م الف ۵۰۱7

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

170/ج99/3
اجرای محوطه سازی مسکن مهر فجر و 

فرهنگیان شهر جیرفت
536،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با فرمت ارایه شده 
در اسناد( _ اصل فیش واریز وجه  نقد

10،707،908،857
فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

171/ج99/3
اجرای دیوارهای هدایت آب های سطحی، دریواسیون 
و رادیه و برید آبروها در محور کهنوج-رودان )تجدید(

ضمانت نامه بانکی) مطابق با فرمت 6،883،000،000
ارایه شده در اسناد( _ اصل فیش واریز 

وجه  نقد

فهرست بهای راه، راه آهن 149،126،881،460
و باند فرودگاه سال 1400 و 

فهرست بهای تجمیعی 172/ج99/3
احداث رادیه و برید پل ها و دیوارهای هدایت آب حد 

فاصل پل شور تا تونل اسفند )تجدید(
6،683،000،000139،122،496،852

 بی آبی خطر از دست دادن جایگاه دوم  تولید گل الله زار را دو چندان کرد

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعالم 
کرد:برای حل مشکالت مربوط به تفکیک انجام 

شده در شرکت تعاونی فرهنگیان در استان 
کمیته ای با مسئولیت دادستان تشکیل شده 
و موضوع را به صورت ویژه بررسی و گزارش 

مربوطه را ارائه می کند.

رییس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان 
با بیان اینکه سال گذشته ۴.۵ میلیارد ریال 

تسهیالت به کارفرمایانی  که ۹ تن از مددجویان 
بهزیستی را به کار گرفتند اعطا شد، گفت: در 

سال گذشته هزینه بیمه ۱۱۱ مددجو که توسط 
کارفرماها بیمه تامین  اجتماعی شده اند را به 

کارفرماها پرداخت کردیم  و این موضوع ادامه دارد 
تا مددجو با خیال آسوده و بدون داشتن دغدغه  

بیمه، به کار خود ادامه دهد. 



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیمپیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم 23 سال چهارم | شماره پیاپی 1025 

دوشنبه 28 تیر 1400
سال چهارم | شماره پیاپی 1025 
دوشنبه 28 تیر 1400 کاغذ استان

هشدار پلیس فتا درباره کالهبرداری 
با جعل نماد اعتماد الکترونیک

رئیس پلیس فتا استان کرمان در زمینه کالهبرداری های اینترنتی با جعل 
نماد اعتماد الکترونیک هشدار داد.سرهنگ امین یادگارنژاد افزود:افرادی 
 e  NAMAD سودجو با راه اندازی سایت های فروش کاال و درج نشان جعلی
)ای  نماد( اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کنند.او با اشاره به اینکه 
مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت e NAMAD.irقابل مشاهده 
است،عنوان کرد: شهروندان حتما از سایت هایی دارای نماد اعتماد 
الکترونیکی خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه 
تحت عنوان بیعانه قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کاال جدا خودداری 
کنند.رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان بیان کرد: برخی 
از فروشگاه های غیرمجاز ممکن است اقدام به جعل eNAMAD می 
کنند، که کاربران می  توانند با کلیک کردن بر روی تصویر لوگوی نماد 
اعتماد الکترونیکی، صفحه مجوز مربوطه را مشاهده کنند و مطمئن 
شوند که صفحه  مزبور، صفحه اصلی مرورگر است و نباید عکس یا تصویر 
از یک مرورگر باشد.سرهنگ یادگارنژاد یادآور شد: صفحه ای که مجوز 
دارد حتما باید با آدرسe NAMAD.ir آغاز شده باشد و آدرس اینترنتی 
)URL( سایت فروشگاه یا بازار الکترونیک با آدرسی که در این صفحه 
معرفی می شود باید یکسان باشد. رئیس پلیس فتا کرمان به شهروندان 
توصیه کرد:در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه و یا مشاهده جعل 
"ای نماد" در  بستر اینترنت،موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس 

www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

منازل سیل زده بافت بزودی
 مرمت می شوند

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: واحدهای مسکونی که در جریان 
سیالب روزهای اخیر در روستای کیسکان شهرستان بافت آسیب 
دیده اند بزودی مرمت می شوند.مصطفی آیت اللهی موسوی در جریان 
بازدید از مناطق سیل زده روستای کیسکان و سد بافت افزود:در فاز 
اول مرمت،اولویت با واحدهای مسکونی است که در جریان روان شدن 
سیالب در این منطقه بشدت آسیب دیده اند.او تاکید کرد:همچنین به 
خانوارهایی که در حادثه سیل لوازم منزل آنها آسیب دیده یا از بین رفته 

است، لوازم اولیه منزل اعطا می شود.

 تشکیل کمیته حل مشکالت 
زمین تعاونی فرهنگیان کرمان 

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعالم کرد:برای حل مشکالت مربوط 
به تفکیک انجام شده در شرکت تعاونی فرهنگیان در استان کمیته ای با 
مسئولیت دادستان تشکیل شده و موضوع را به صورت ویژه بررسی و 

گزارش مربوطه را ارائه می کند.
یداهلل موحد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان 
افزود: تالش می شود مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال بر اساس 

نظر کارشناسی تدوین و جمع بندی شود.
اقدام دستگاهها در حد انتظار نبوده

رئیس کل دادگستری اســتان کرمان در ادامه بر لزوم قاطعیت و اقدام 
هماهنگ دستگاه های اجرایی در برخورد با تصرف غیرمجاز اراضی و 
زمین خواری تاکید کرد و گفت:در مسیر مبارزه با زمین خواری باید هرگونه 
آثار تصرف با سرعت جمع آوری شود و در این زمینه باید توجه داشت که 
دستگاه های اجرای در حد انتظار اقدامات الزم و قانونی را انجام نداده اند.

او با اشاره به لزوم تعیین تکلیف وضعیت شهرک صیاد شیرازی کرمان 
افزود:باید براساس قانون،هماهنگی و تعامل الزم بین دستگاه های مسئول 
در مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از تصرف غیرمجاز اراضی دولتی ایجاد 
شود تا نسبت به توقف و جمع آوری آثار تصرف و اجرای احکام قضایی با 
سرعت و قاطعیت اقدام کنند.موحد تاکید کرد:دستگاه های خدمات رسان 
نیز باید براساس قوانین موجود از واگذاری انشعابات خدماتی از جمله 
آب،برق و گاز به مستحدثات غیرقانونی واقع در اراضی حاشیه ای و تصرفی 
خودداری و در ادامه نیز نسبت به جمع آوری انشعابات غیرمجاز اقدام کنند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: دستگاه های امنیتی 
و انتظامی نیز باید برای برخورد با تبعات اجتماعی احتمالی اقدامات ناشی از 
مبارزه با زمین خواری آمادگی داشته باشند و دستگاه قضایی نیز به شکلی 

قاطع از این اقدامات حمایت خواهد کرد.
موحد، حاشیه نشینی را حاصل سال ها اجرا نشدن مسئولیت دستگاه ها 
برشــمرد و گفت: جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی باید براساس 
هماهنگی جدی ذیل شورای تامین استان انجام شود.او اظهار داشت: 
الزم است طی ســه ماه آینده بر اســاس برنامه ریزی منظم،برخورد با 
حاشیه نشینی و زمین خواری با جدیت بیشتری دنبال شود.رئیس کل 
دادگستری استان کرمان افزود:افراد سودجو برای کسب منفعت خود اقدام 
به فروش غیرقانونی اراضی حاشیه ای و اراضی دولتی می کنند و افرادی که 
توانمندی خرید زمین در محدوده شهری را ندارند ،  این اراضی  را می خرند 
و در ادامه با مسئولیت ها و تبعات ناشی از این اقدام روبرو می شوند.موحد 
تصریح کرد: تمامی کارها باید به موازات هم انجام شود تا اقدامات مقابله ای 

با زمین خواری با اثرگذاری الزم اجرایی شود

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از اجرای 
طرح نذر قربانی در آستانه عید قربان توسط این 
نهاد خبر داد و گفت: مردم مؤمن و نوع دوست 
استان می توانند از طریق روش های اعالم شده 

در این طرح مشارکت کنند.
 یحیی صادقی افزود: در روز چهارشنبه مصادف با سی ام 
تیرماه هم زمان با سراسر کشور دفاتر کمیته امداد و مراکز 
نیکوکاری سراسر استان به جذب و جمع آوری نذورات مردم و 
خیران هم استانی در قالب نذورات نقدی و غیر نقدی )به ویژه 
گوشت قربانی( در تمامی شهرها و روستاهای سطح استان 

اقدام می کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به اینکه قربانی 
کردن ازجمله سنت های حسنه اسالمی است که فضایل، 
آثار و نتایج فردی و اجتماعی مهمی را به دنبال دارد گفت: 
امسال نیز همچون سال های گذشته با هدف کمک به معیشت 
خانواده های نیازمند، تامین حداقل یک کیلو گوشت نذری 
به ویژه برای سالمندان، بیماران صعب العالج، و ایتام تحت 

حمایت در دستور کار است.
او نظارت بر محل های ذبح دام با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و دعوت از نیکوکاران برای حضور در قربانگاه و ادای نذر 
قربانی را از دیگر برنامه های این نهاد در روز عید قربان اعالم 

کرد.
صادقی به دیگر روش های مشارکت در طرح نذر قربانی 
اشاره کرد و گفت: به منظور سهولت در اجرای طرح، 
خیران نیک اندیش و هم استانی های مؤمن می توانند 
با واریز کمک های نقدی خود از طریق شماره گیری کد 
دستوری #03۴*۱*8877* و شماره کارت مجازی 
۵8۵۹83700006۴87۹ بانک تجارت در طرح نذر قربانی 

مشارکت کنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: کلیه نذورات جمع آوری شده، 
بالفاصله در بین نیازمندان هم استانی شناسایی شده با 

اولویت ایتام توزیع خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
گفت: بیشترین موارد مراجعه بیماران سرپایی 
در طول دوران کرونایی در روز گذشته بوده و این 
موضوع زنگ خطر بسیار جدی برای وضعیت شهرستان است زیرا 
زمانی که موارد سرپایی افزایش یابد قطعا موارد بستری و مرگ و میر 

در دو هفته آینده افزایش می یابد
دکتر احمد جمالی زاده یادآور شد: پیک پنجم دو تفاوت عمده 
در مقایسه با پیک های قبلی دارد و آن اینکه درگیری افراد 
جوان،میانسال و کودک نسبت به پیک های قبلی بیشتر است ضمن 
آنکه سرعت پیشرفت بیماری هم زیاد است و براساس نمونه های 
جدید که به آزمایشگاه فرستاده شده عمده مو ارد از نوع ویروس 

دلتا بوده است.
جمالی زاده با بیان اینکه بیش از نیمی از ویروسی که در شهر در حال 
انتشار است از نوع ویروس دلتاست، افزود:سرعت انتشار این ویروس 
بسیار زیاد است و اگر یک نفر در خانواده به نوع جدید ویروس مبتال 

شود قطعا تمامی افراد خانواده را درگیر خواهد کرد.
رئیس مرکز بهداشت رفسنجان ادامه داد:در برخی روزها بیش از 
5۰ درصد تست ها مثبت می شود و این نشان می دهد که گردش 

ویروس در جامعه فوق العاده باالست.
رعایت پروتکل ها در رفسنجان به ۵۰ درصد رسیده است

او به کاهش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در رفسنجان اشاره 
کرد و گفت: رعایت پروتکل ها در شهرستان به 5۰ درصد رسیده که 
اگر رعایت پروتکل ها به ۷۰ درصد برسد می توانیم امیدوار باشیم 
پیک را مهار کنیم اما با این وضعیت، اصال امیدوار نیستیم که روند 
صعودی متوقف شود با وجود اینکه هنوز به قله پیک نرسیدیم و هر 

روز شاهد موارد مثبت هستیم.
جمالی زاده ضمن تاکید به استفاده از ماسک تصریح کرد: 
مسافرت هایی که در یک ماه اخیر رخ داده عامل اصلی پیک جدید 
است،مسافرت های دسته جمعی، کاروانی و مسافرت هایی که از 
وسایل عمومی استفاده می شود می تواند باعث انتقال بیماری باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به اینکه 
دورهمی نقش مهمی در انتقال ویروس دارد، عنوان کرد: گاهی 
یک کودک از طریق بازی با کودک دیگر باعث انتقال ویروس به 

خانواده می شود.
او با بیان اینکه واکسیناسیون افراد باالی ۶۰ سال در حال حاضر 
در حال انجام است، افزود: روزانه براساس ظرفیت سالن مصلی 
رفسنجان به متقاضیان پیامک داده می شود و امیدواریم تا پایان 

هفته جاری افراد باالی ۶۰ سال متقاضی واکسن، واکسینه شوند

اعالم روش های مشارکت مردم مؤمن 
استان کرمان در طرح نذر قربانی

رکورد موارد مراجعان سرپایی 
کرونا در رفسنجان 

خبر

خبر
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رییس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان 
با بیان اینکه سال گذشته ۴.۵ میلیارد 
ریال تسهیالت به کارفرمایانی  که ۹ تن از 
مددجویان بهزیستی را به کار گرفتند اعطا 
شد، گفت: در سال گذشته هزینه بیمه ۱۱۱ 
مددجو که توسط کارفرماها بیمه تامین  
اجتماعی شده اند را به کارفرماها پرداخت 
کردیم  و این موضوع ادامه دارد تا مددجو با 
خیال آسوده و بدون داشتن دغدغه  بیمه، به 
کار خود ادامه دهد. "عباس بلندی" ظهر ۲7 
تیرماه در نشست خبری به مناسبت هفته 
بهزیستی اظهار کرد: پیشگیری و توانمندسازی 
دو رسالت اصلی بهزیستی است که هر کدام 
مقوله های خاص خود را دارند. در جامعه هدف 
بهزیستی تقریبًا همه افراد جامعه به نوعی 
به مسائل بهزیستی مرتبط هستند.او شعار 
امسال هفته بهزیستی را »هوشمندسازی، 
محله محوری، سالمت اجتماعی در خانواده« 
اعالم کرد و گفت: اگر در جامعه ای خانواده 
اصالح شود، تمام جامعه اصالح می شود لذا 
خانواده بسیار اهمیت دارد و باید بیشتر در 
بحث خانواده کار شود.بلندی افزود: در حال 
حاضر ۵000 مددجو دارای مشکالت جسمی 
و حرکتی، معلول ذهنی، شنوایی، بینایی و  ... 

تحت پوشش بهزیستی رفسنجان قرار دارند.
رییس اداره بهزیستی رفسنجان با اشاره به 
ارائه تسهیالت اشتغال به مددجویان، یادآور 
شد: سال گذشته به ۱60 مددجو 70 میلیارد 
ریال تسهیالت کم بهره اعطا شد تا بتوانند برای 
خود شغلی ایجاد کنند.وی با اشاره به اینکه 
سال گذشته ۴.۵ میلیارد ریال تسهیالت به 
کارفرمایانی  که ۹ تن از مددجویان بهزیستی را 
به کار گرفتند اعطا شد، افزود: در سال گذشته 
هزینه بیمه ۱۱۱ مددجو که توسط کارفرماها 
بیمه تامین  اجتماعی شده اند را به کارفرماها 
پرداخت کردیم  و این  امر ادامه دارد تا مددجو 
با خیال آسوده و بدون داشتن دغدغه  بیمه، به 
کار خود ادامه دهد.بلندی از تدوین دو سند 
شامل سند مناسب سازی محیط معلوالن و 
اشتغال مددجویان طی سال گذشته خبر داد 
و گفت: ۱۱ مرکز مثبت زندگی در رفسنجان، 
نوق، کشکوئیه و قاسم آباد راه اندازی کردیم، 
در هر مرکز سه مددکار مستقر هستند و هر 
مددکار با حداکثر ۱۵0 مددجو در ارتباط است 

و خدمات اجتماعی ارائه می دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: معامالت 
بورس در 6 ماه دوم سال جاری بسیار بهتر و 
معقول تر از نیمه نخست سال خواهد بود که 
این موضوع می تواند هیجان های ایجاد شده 

در بازار را کاهش دهد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، از صبح روز 
چهارشنبه خبری در رسانه ها در خصوص 
معافیت بخشی از تحریم های ایران از سوی 
آمریکا منتشر شد که بورس را تحت تاثیر قرار 
داد.  در این خبر آمده بود: وزارت خارجه آمریکا 
اعالم کرده با هدف ایجاد دسترسی ایران 
به دارایی های مسدود شده خود در ژاپن و 
کره جنوبی، بخشی از تحریم های تجاری ایران 

را لغو کرده است.
ایجاد رونق در معامالت بورس با رفع تحریم ها

»مصطفی صفاری« کارشناس بازار سرمایه 
)یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا به تاثیر لغو احتمالی تحریم ها بر معامالت 
بورس اشاره کرد و افزود: این اتفاق به عنوان 
خبری بسیار مثبت در بازار تلقی می شود که 
می تواند روند این بازار را تحت تاثیر خود قرار 

دهد و زمینه رونق آن را فراهم کند.
وی اظهار داشت: اجرای حتمی این موضوع 
باعث کاهش هزینه شرکت ها می شود و به 
طور حتم در کلیت بازار به خصوص در سهام 
شرکت های صادرات محور، تاثیر مثبتی را 

ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با کاهش 
هزینه مبادله ها در بازار به مرور، زمینه افزایش 
سودهی بازار و سهام کشورها فراهم خواهد 
شد؛ بنابراین ما امیدوار به اجرای هر چه زودتر 
لغو تحریم ها هستیم تا بتوانیم شاهد تاثیر 
مثبت این اتفاق در بازار باشیم.وی اظهار داشت: 
اجرای حتمی این خبر باعث جمع آوری کلیت 
روند اصالحی بازار می شود و بیشترین تاثیر 
مثبت خود را در سهام شرکت های وابسته به 
لغو تحریم ها می گذارد که این امر باعث می شود 

تا بازار روزهای مثبتی را به خود ببیند.

بررسی ها از عملکرد شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی 
در بهار ۱۴۰۰ حاکی از تولید حدود ۶.۲ میلیون تنی شمش فوالد و ۳.۹ 

میلیون تنی محصوالت فوالدی دارد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بررسی آمار عملکرد شرکت های فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، فوالد 
آلیاژی ایران، میدکو، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد کاوه جنوب، 
چادرملو، فوالد ارفع، فوالد بناب و جهان فوالد حاکی است: در سه ماه 
نخست امسال این شرکت ها با تولید ۶ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۷۲۶ تن 
شمش فوالد رشد ۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
ثبت کردند.این در حالی است که جمع تولید شمش این شرکت ها در 
خرداد ماه با افت پنج درصدی در مقایسه با خرداد ۹۹ به یک میلیون و 

۸۴۲ هزار و ۳۰۹ تن رسید.
در بهار امسال فوالد مبارکه اصفهان با تولید ۲ میلیون و ۶۸5 هزار و 
۴۱۰ تنی شمش معادل ۴۳ درصد کل تولید شمش رکورد دار شد. 
همچنین عنوان بیشترین رشد تولید با ۸۰ درصد به شرکت فوالد 
کاوه جنوب رسید که موفق شد در دوره یاد شده ۴۱۷ هزار و ۷۴۱ تن 

شمش بیلت تولید کند.
رشد ۳ درصدی تولید محصوالت فوالدی

برپایه این گزارش، در بخش محصوالت فوالدی بررسی آمار عملکرد 
شرکت های فوالد آذربایجان، خراسان، آلیاژی ایران، جهان فوالد 
سرجان، نورد و لوله اهواز، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد اکسین، 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فوالد بناب و فوالد کویر حاکی از 
تولید سه میلیون و ۸۹5 هزار و ۱۶۷ تنی است. آماری که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته رشد سه درصدی نشان می دهد.
این در حالی است که شرکت های یاد شده آخرین ماه فصل بهار را با 
افت هشت درصدی در تولید پشت سر گذاشتند و آمار یک میلیون 
و ۱۶۱ هزار و ۶۲۶ تنی را در خرداد ماه ثبت کردند.میلگرد، میلگرد 
آلیاژی، چهارگوش، ورق گرم، تیرآهن، لوله، کالف، ورق عریض و ورق 

گالوانیزه، عمده محصوالت فوالدی تولیدی این شرکت هاست.  

تولید ۶.۲ میلیون تنی شمش و 
رشد ۳ درصدی محصوالت فوالدی

پرداخت تسهیالت به 
کارفرمایانی که مددجویان 

بهزیستی را به کار گیرند

بهبود روند معامالت بورس 
در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بیکاری در کشور نشان 
می دهد که در سال گذشته بیکاری ۹.۶ درصد شده و نرخ بیکاری 

جوانان ۱۸ تا ۳5 ساله معادل ۱۶.۷ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا،  نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال گذشته 
نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال گذشته به ۹.۶ درصد رسیده 
است. بانک مرکزی در گزارش شاخص های عمده اقتصادی سال 
گذشته به نرخ بیکاری و جمعیت پرداخته که بر مبنای آن، جمعیت 
کشور در سال گذشته معادل ۸۴ میلیون نفر اعالم شده است که از 
این رقم، ۶۳.۴ میلیون نفر در شهرها و ۲۰.۶ میلیون نفر در روستاها 
ساکن هستند.رشد جمعیت در سال گذشته ۱.۲ درصد و تراکم 
جمعیت 5۱ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.جمعیت فعال 
کشور نیز در سال گذشته معادل ۲5.۷ میلیون نفر و نرخ بیکاری 

۹.۶ درصد اعالم شده است.
در این میان نرخ بیکاری شهری ۱۰.۴ درصد، نرخ بیکاری روستایی 
۷.۲ درصد، نرخ بیکاری در زنان ۱5.۶ درصد، نرخ بیکاری در مردان 
۸.۴ درصد، نرخ بیکاری در جوانان ۱۸ تا ۳5 ساله ۱۶.۷ درصد و 

نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا ۲۴ ساله معادل ۱۳.۷ درصد بوده است.

نرخ بیکاری پارسال ٩.۶ درصد شد 

کاغذ اقتصادی

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

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

آگهی اصالحی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
دوم  اصالحی شماره14006031901400007-1400/01/28هیات  برابررای  فاقدسند رسمی  و ساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ماشالله رشیدی گمین فرزند نعمت 
اله  بشماره شناسنامه 139صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برباغچه به مساحت 
2725.24متر مربع پالک 54فرعی از164- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6فرعی از164 -اصلی 
قطعه یک واقع دراراضی سرچشمه مسکون جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای علی عارفی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشارآگهی 
به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:132
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014000466-1400/02/11هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسعود امیرمحمدی نژاد دولت ابادی فرزند رحمان بشماره 
شناسنامه 1068صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220متر مربع پالک -فرعی 
از564- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 564 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه 
جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم کوکب پارسا مطلق  محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:135
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/24– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/04/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002001169 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای نیاز ساالری تجدانو فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 26 صادره از منوجان در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی 
در آن به مساحت 798.60متر مربع پالک 4117 فرعی از 920 - اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 920 - اصلی قطعه 5 واقع در شهر منوجان خریداری از مالک رسمی آقای احمد رازبان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/04/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/11   

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002001072 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کلثوم کامیاب فرزند عادل بشماره 
شناسنامه 3381صادره از کهنوج در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن  
به مساحت 304.25مربع پالک 397فرعی از 496 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
49فرعی از 496 - اصلی واقع درقلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای نور محمد احمدی 
کهنعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:153

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002001113 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید محمود حسینی کهنوج  
فرزند سید محمد علی بشماره شناسنامه 2592صادره از قلعه گنج در ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنای احداثی در آن  به مساحت 365 مربع پالک 396فرعی از 496 - اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 43فرعی از 496 - اصلی قطعه 4 واقع درقلعه گنج بلوار شاهد  
خریداری از مالک رسمی آقای خانک احمدی کهنعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم 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 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:152

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002000514 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مدینه شیهکی پور علی ابادی  فرزند مراد  بشماره 
شناسنامه 737 صادره از ریگان  در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن 
به مساحت 252.51متر مربع پالک 10423 فرعی از 2 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1746فرعی از 2 - اصلی قطعه یک بخش46کرمان   واقع در حیدر اباد کهنوج-خیابان جانبازان 
کوچه 11 خریداری از مالک رسمی قدسیه مسکار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/11

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002001191 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عصمت بهروزی فرزند حسین بشماره شناسنامه 883صادره 
از کهنوج در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی  در آن  به مساحت 376 مربع پالک 
10424 فرعی از 2- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 610فرعی از 2- اصلی قطعه یک واقع در کهنوج 
حیدر اباد کوچه رجایی 11خریداری از مالک رسمی آقای محمد رستمی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد کهنوج.به علت انصراف ومشغله اقای روح هللا ناصری از انجام کارشناسی 
اقایان هوشنگ ساالری به عنوان کارشناس جایگزین انتخاب ومعرفی میشوند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002000843 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن دهکهان فرزند دادعلی بشماره 
شناسنامه 3125صادره از کهنوج در ششدانگ یک قطعه زمین  با ساختمان  در آن بصورت مغازه 
به مساحت 29.02 مربع پالک 469 فرعی از 21 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3فرعی 
از 21 - اصلی قطعه دو واقع درعلی اباد کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای محمد دانشمند 
وزیری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف 131

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002001110 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید محمود حسینی کهنوج  فرزند 
سید محمد علی بشماره شناسنامه 2592صادره از قلعه گنج در ششدانگ یک قطعه زمین  با 
ساختمان در آن بصورت مغازه  به مساحت 31 مربع پالک 1496فرعی از 497- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 13فرعی از 497 - اصلی قطعه 4 واقع درنورک اباد قلعه گنج خریداری 
از مالک رسمی آقای نورک  احمدی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:151

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002000345 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی محمودی کالتک  فرزند 
به  کهنوج در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   از  بشماره شناسنامه 1017صادره  دادی  
مساحت 19782.85متر مربع پالک 884فرعی از 86- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
86 - اصلی قطعه یک واقع در کوتک کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای محمد رامشک 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/11

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف :145

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002000776 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاض سعید جشان پور فرزند چراغ  بشماره شناسنامه 
3602صادره از کهنوج  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی نیمه سازدر ان  به مساحت 
267.90متر مربع پالک 10416فرعی از 2 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 275فرعی از 
2 - اصلی قطعه یک بخش46کرمان   واقع در حیدر اباد کهنوج خریداری از مالک رسمی بهرام 
بهرام پور اشتیانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/05
اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319002000486 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
دهکهان  اقای حسن  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
از کهنوج در ششدانگ یک قطعه زمین محصور  فرزند دادعلی بشماره شناسنامه 3125صادره 
و  مفروز  اصلی   -  21 از  468فرعی  پالک  مربع   408.57 به مساحت  آن   در  احداثی  بنای  با 
مجزی شده از پالک 3فرعی از 21 - اصلی قطعه دو واقع درعلی اباد کهنوج خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد دانشمند وزیری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:132

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319002000794
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
فرزند  پوش  رزم  بلقیس  متقاض  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج 
علی بشماره شناسنامه 368صادره از عنبر اباد در ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 266متر مربع پالک 10417فرعی از 
2 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 275فرعی از 2 - اصلی قطعه یک  
واقع در کهنوج حیدر اباد  خریداری از مالک رسمی بهرام بهرام پور اشتیانی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

آگهی فقدان سند مالکیت-        
چون امر هللا پیام مالک ششدانگ  پالک 527فرعی از  564- 

اصلی واقع در بخش 45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود 
تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  سند مالکیت پالک اخير 
الذكر که قبال ذیل ثبت 19871صفحه 300دفتر116  امالک محلی جیرفت صادر 
وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور سند 
مالكيت المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب دستور 
تبصره یک ماده 120 آيين نامه - قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا 
وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک 
نوبت است( ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع 
نخواهد  بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

بنام مالک اقدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت. م الف:222

آگهی فقدان سند مالکیت-        
آقای علی اسالمی گیسکی مالک ششدانگ پالک 2023 فرعی از 6044 اصلی واقع در زرند  

بخش 13 کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 96 صفحه 66 به شماره ثبت 13051 و شماره 
چاپی 057144 صادر و تسلیم گردیده، سپس برابر خالصه سند رهنی به شماره 74763 _ 
1384/6/1 دفتر اسناد رسمی شماره 26 شهر زرند در قبال مبلغ 720 میلیون ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه 
مرکزی زرند و همچنین برابر سند رهنی به شماره 42675 _ 1370/2/29 دفتر اسناد رسمی شماره 26 شهر زرند 
در قبال مبلغ شش میلیون ریال در رهن بانک ملی زرند قرار گرفته است، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق 
شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده 
لذا باستناد تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در 

غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 123
تاریخ انتشار:دوشنبه 1400/04/28

بیست و هشتم تیرماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت-        
آقای علی اسالمی گیسکی مالک ششدانگ پالک 1 فرعی از 6455  

اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 163 
صفحه  106 به شماره ثبت 25085 و شماره چاپی 435772 صادر و 
تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت 
فوق بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد 
تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج 
در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید 
در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد. م الف 122
تاریخ انتشار:دوشنبه 1400/04/28

بیست و هشتم تیرماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

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 های فاقد سند رسمی  

مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

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

آقای ایرج گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 350 صادره از زرند در ششدانگ باغ پسته به مساحت 50489 مترمربع از 
پالک 2305 اصلی واقع در زرند روستای تقی آباد خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی.

آقای ایرج گرامی تاج آبادی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 350 صادره از زرند در ششدانگ باغ پسته به مساحت 56340 مترمربع از 
پالک 2305 اصلی واقع در زرند روستای تقی آباد خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی تاج آبادی.

م الف 111
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/4/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/4/28

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319002000091
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند  داشبالغ   اسودی  داود  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کهنوج 
باب  یک  در ششدانگ  از هشترود  849صادره  شناسنامه  بشماره  قربانعلی 
خانه  به مساحت 243.43متر مربع پالک 2240فرعی از 3 - اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 3- اصلی قطعه یک بخش46کرمان   واقع در شیخ 
اباد کهنوج خریداری از مالک رسمی امیر سعیدی مالکی محرز گردیده است. 
می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:139

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319002000812
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاض رمضان درسته فرزند عباس 
قطعه  یک  ششدانگ  در  جنوب   رودبار  از  424صادره  شناسنامه  بشماره 
زمین با ساختمان در ان بصورت مغازه  به مساحت 36.75متر مربع پالک 
10420فرعی از 2 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 164فرعی از 2 - 
اصلی قطعه یک بخش46کرمان   واقع در کهنوج خیابان امام خریداری از 
مالک رسمی عزیز مشایخی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319002000779
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاض صدیقه نارویی امیری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 303صادره از رودبار جنوب در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در ان  به مساحت 302.70متر مربع پالک10418فرعی 
از 2 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 322فرعی از 2 - اصلی قطعه یک 
بخش46کرمان   واقع در حیدر اباد کهنوج خریداری از مالک رسمی حسین 
شیر خانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم  انقضای مدت مذکور  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:126

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   140060319002000816
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
اقای محمد علی سارانی  ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
در ششدانگ یک  زابل  از  بشماره شناسنامه 128صادره  فرزند محمود  آالیه 
از  به مساحت 62445.23متر مربع پالک 8 فرعی  قطعه زمین مزروعی  
912- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 912 - اصلی قطعه 5 واقع در 
چاریان منوجان خریداری از مالک رسمی آقای اسحق زارعی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم 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 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف :143

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1400603198002000894 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی محمودی کالتک  
فرزند دادی  بشماره شناسنامه 1017صادره از کهنوج در ششدانگ یک قطعه 
از 86-  به مساحت 100720.9متر مربع پالک 883 فرعی  زمین مزروعی  
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 86 - اصلی قطعه یک واقع در کوتک 
کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای محمد رامشک محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
بدیهی است  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

مالکیت صادر خواهد شد
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/11
اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف :144

 
     

حجم خشومنت در جامعه رو به افزایش است، این 
را می شود در شمار ویدیوهای وایرال شده در فضای 
اجتماعی دید. آمار بهزیستی گویای این مسئله است 
که از هر سه نفر یک نفر دچار اختالل روانی است و 
کرمانی که پیش از این از کودک آزاری رنج می برد 
حاال سالمند آزاری را هم در کنار خود جای داده. آمار 
آسیب های اجتماعی باالست و مدیرکل بهزیستی 
استان هم آن را تایید می کند. عباس صادق زاده البته 
در نشست خبری خود از ارائه اعداد و ارقام خودداری 
می کند و به همین نکته بسنده می کند که شرق و 
جنوب استان وضعیت بدتری در خشونت خانگی 
نسبت به باقی استان دارند. مسئله ای که از دید صادق 
زاده یک پایش به اعتیاد بیشتر در این مناطق بر 

می گردد و پای دیگرش به  فقر.
شمار خشونت در شرق و جنوب کرمان بیشتر از 
سایر مناطق است. مناطقی که به گفته جعفر رودری 
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بیش از ۵0 
درصد مردمانش زیر خط فقر هستند. اقتصاد و مسائل 
اجتماعی به هم گره خورده و حاال با استقرار کرونا، 
اقتصاد خانوار وارد گرداب شده و فقر و خشونت را به 

دنبال خود کشانده است.
اکنون مراکز حمایتی بهزیستی در کنار تماس های 
کودک آزاری،  شاهد همسرآزاری و سالمند آزاری 
هم هستند. صادق زاده می گوید در جامعه فعلی از 
هر سه نفر یک نفر دچار یک نوع اختالل روانی است. 
به عبارت ساده تر درون هر خانواده یک فرد بیماری 
است که بدون حمایت رها شده و گاهی همین فرد 
بیمار سرپرست خانواری است که باید با وجود مسائل 

اقتصادی چرخ زندگی را بچرخاند.
مشکالت اقتصادی جرقه خشونت

صادق زاده معتقد است که ریشه بروز خشونت 
نداشتن مهارت زندگی است و اقتصاد جرقه این آتش 
است:»وقتی در جامعه آموزش مهارت های زندگی را 
نداشته باشیم، نتیجه آن نداشتن تحمل، تاب آوری 

و خشونت است.«
 او مدعی است که کنترل این حجم از مسائل کار یک 
دستگاه نیست اما تمام فشار روی بهزیستی است: 
»ما بیش از وظیفه خود کارهایی در این زمینه انجام 
دادیم، چند مرکز آموزش دائمی مهارت های زندگی 
در کرمان راه اندازی کردیم که حتی بودجه و ردیف 
اعتباریش را هم نداشتیم اما  متاسفانه با شیوع کرونا 

کار مراکز متوقف شده است.«
خشونت علیه کودکان و سالمندان رو به افزایش است
رتبه اول خشونت،  خشونت علیه زنان و کودکان است 
و حاال بهزیستی معتقد است که کنترل آن نیازمند 
همراهی تمامی دستگاه هاست:»به کرات شاهد 
گزارش هایی در مورد خشونت علیه زنان، کودکان و 
سالمندان هستیم و باید با ساز و کار وسیع و مداخالت 
این قضیه را مدیریت کنیم.برای همین هم به همه 
ادارات و بنگاه های اقتصادی اعالم آمادگی کردیم تا 
آموزش ها و مشاوره هایی در خصوص مهارت های 

زندگی داشته باشیم.«
مسائل اجتماعی دغدغه دولت بعد باشد 

 او معتقد است که مسائل اجتماعی باید دغدغه اولیه 
دولت بعدی باشد :»امیدواریم با استقرار دولت جدید 
به مسائل اجتماعی توجه جدی تری شود چرا که  در 
غیر این صورت موفقیت زیادی در سایر عرصه ها 

نخواهیم داشت.«
او با بیان اینکه خالء بزرگ ما در مسائل اجتماعی، 

نداشتن برنامه منسجم و علمی است، اضافه کرد: »باید 
سیاست گذاری اجتماعی و دغدغه مندی اجتماعی را 
در مسئوالن نهادینه کنیم و مسئوالن بپذیرند اگر به 
مسائل جامعه بی توجه باشند، حتی توجه به مسائل 

اقتصادی و توسعه ای، ابتر خواهد بود.«
با شروع سال برای کنترل بیماری کرونا و همین طور 
کاهش آسیب های همچون دزدی و خشونت قریب به 
هزار معتاد از سطح شهر جمع آوری شدند. افرادی که 
همگی در سه کمپ ماده ۱6 که سر جمع ظرفیتش 

۴00 نفر نیست، نگهداری شدند. 
مدیر کل بهزیستی استان کرمان در پاسخ به پرسش 
خبرنگار »کاغذ وطن« در خصوص هزینه نگهداری هر 
سال این افراد و بازدهی این شیوه ترک اعتیاد گفت: 
»در بحث معتادین متجاهر در ارائه برنامه مشکل داریم 
و برای همین هم این  چرخه باطل اتفاق می افتد و تا 
زمانی که چرخه حمایت های پس از خروج را توسط 
همه دستگاه ها ایجاد نکنیم، هیچ اتفاقی نمی افتد.« 
او البته مدعی ست که عملکرد این مراکز در سال 
گذشته بهتر بوده و زمان ماندگاری افراد در مراکز 

بیشتر شده است.
 ۵ و نیم میلیارد برای

 ترک اعتیاد معتادان متجاهر
به گفته صادق زاده سال گذشته قریب به 3000 نفر 
معتاد متجاهر در سطح شهر جمع آوری شدند و  
اعتباری بالغ بر ۵ و نیم میلیارد تومان برای این افراد 

هزینه شده.
 بخش عمده ای  از وقت این نشست به خشونت 
اجتماعی پرداخته شد اما در کنار آن اما به موضوعاتی 
همچون کودکان خیابانی، طرح جدید مجلس برای 
حذف غربالگری، تقاضای فرزد خواندگی هم پرداخته 

شد.

پولی که کودک از خیابان در می آورد بیشتر از 
رقم حمایتی بهزیستی است

کرمان همه ساعات روز شاهد کودکان کار است. 
افرادی که یا تکدی گری می کنند و یا به مشاغل 
کاذب مشغولند. صادق زاده اما معتقد است بخشی 
از مشکل به حس دلسوزی و ترحم مردم به کودکان 
کار بر می گردد: »مردم از روی حس دلسوزی و 
ترحم به کودکان کار و خیابانی رقمی می دهند که 
سرجمع این رقم سیاست های ما را به باد می دهد. 
وقتی کودکی روزی ۲00 هزار تومان سرچهارراه در 
می آورد ترجیح می دهد به هر دلیلی به این جاها 
بیاید و در مراکز ما با روزی ۲0 هزار تومان ماندگاری 

نداشته باشد.
او معتقد است  برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی 
باید همه دستگاه ها به وظیفه خود عمل کنند و 
مردم ترحم را کنار گذاشته و کمک های خود را به 

سازوکارهای درست ارائه بدهند.
به گفته صادق زاده بالغ بر ۱800 زوج پشت نوبت 
فرزندخواندگی هستند،  اما بیشترین تعداد کودکان 
مراکز بیش از 70 نفر نیست. او معتقد است که 
بهزیستی مانعی برای فرزندخواندگی نتراشیده 
و آنچه این صف را طوالنی کرده تعداد باالی 

درخواست هاست.
حذف غربالگری تحمیل هزینه به جامعه است

مدیرکل بهزیستی استان کرمان همچنین  درباره 
طرح مجلس مبنی بر حذف غربالگری گفت:»اقدام 
مجلس در حذف غربالگری اقدام پر ریسکی بود که 
نه بیشتر از این که منجر به رشد جمعیت شود هزینه 
هایی به جامعه تحمیل می کند.«بررسی های این 
سازمان نشان می دهد که  نگهداری یک معلول ایزوله 

شدید ماهیانه 30 میلیون تومان هزینه دارد.

نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی در 
مجلس،گفت:یـا روی کار آمـدن دولـت جدید و 
با توسـعه معادن منطقه از جمله معدن تیتانیوم 
کهنوج ،زمینه هـای خوبی بـرای ایجاد اشـتغال 

جوانـان حاصـل خواهد شـد.
منصـور شـکرالهی در جلسـه ای کـه بـا حضـور 
عیـدی فرمانـدار و بیانـی رئیـس بیمارسـتان 
کهنـوج در محـل بیمارسـتان برگزار شـد گفت: 
طی روزهـای آینده جـان بابایی معاونـت درمان 
وزارت بهداشـت بـرای بازدید میدانی و بررسـی 
آخرین وضعیت بیمارسـتان های حـوزه انتخابیه 

در منطقـه حضـور خواهـد یافت.

نماینـده مـردم کهنوج،منوجـان، رودبار جنوب، 
قلعه گنـج و فاریاب در مجلس شـورای اسـالمی 
تصریح کرد: پیرامـون بیمارسـتان جدیـد نیـز با 
قوت پیگیر آن هسـتیم و یکـی از تاکیدات دکتر 
نمکی مقـام عالـی وزارت بهداشـت نیز تسـریع 
در رونـد مجوزهـای بیمارسـتان جدیـد اسـت، 
که حضـور جـان بابایی،معاونـت درمـان وزارت 
بهداشـت، قطعـا مراحـل اخـذ مجـوزات الزم را 

تسـریع خواهـد کرد.
شـکرالهی افـزود: بـا دسـتور مقـام عالـی وزارت 
یـک دسـتگاه MRI نیـز قـول مسـاعد آن داده 
شـده اسـت کـه در اختیـار بیمارسـتان ۱۲ 

فروردیـن قـرار خواهـد گرفـت.
او همچنین طـی تمـاس تلفنی با مـکارم رئیس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت خواسـتار تهیه 
۵0 تخت بسـتری فـوری بـه همـراه کادر درمان 
الزم جهـت اسـتقرار در بخش کرونا بیمارسـتان 

۱۲ فروردین شـد.
بیمارسـتان  بیانی،رئیـس  از  ادامـه  در  او 
۱۲ فروردیـن خواسـت لیسـت نیازمندیهـای 
بیمارسـتان ۱۲فروردیـن را بـا آینـده نگـری و 
بـه صـورت جزیـی تهیـه، تـا در جلسـه ای که با 
حضـور جـان بابایـی، معاونـت وزارت بهداشـت 
برگزار می شـود، بررسـی و اعتبارات و تجهیزات 

الزم جـذب شـود.
او سـپس در محـل ثبـت نـام متقاضیـان جذب 
در بیمارسـتان حضـور یافـت و ضمـن شـنیدن 
صحبتهـای جوانـان و متقاضیـان تاکیـد کـرد : 
طبق شـاخص های الزم جهـت اسـتخدام اقدام 
شـود  تـا خـدای ناکـرده حقـی از جوانـان ضایع 

نشـود. 
او در ادامه بـه جوانان جویـای کار اطمینـان داد 
و یادآور شـد: بـا روی کار آمدن دولـت جدید و با 
توسـعه معادن منطقـه از جمله معـدن تیتانیوم 
کهنوج ،زمینـه های خوبـی برای ایجاد اشـتغال 

جوانـان حاصل خواهد شـد.

نماینده مردم سیرجان با بیان اینکه صدای العطش 
مردم استان کرمان از بی آبی بلند است، گفت: بیش 
از 700 روستای استان کرمان با تانکر آبرسانی می 
شود.به گزارش ایسنا، شهباز حسن پور بیگلری 
نماینده مردم سیرجان در مجلس در نطق میان 
دستور جلسه علنی دیروز مجلس گفت: آیت 
الله رئیسی پیش تر اشاره کرده بودند که مستقل 
هستند و دولت وی دولت مردم است، از این رو 
امیدواریم هیچ گروه، جناح و فردی دنبال باج 
خواهی و سهم خواهی از ایشان نباشد و اجازه دهند 
مسائل و مشکالت اساسی مردم به ویژه در حوزه 
برق، اقتصاد، معیشت، مسکن، بیکاری جوانان 
تحصیلکرده و تولید برطرف شود.وی ضمن تبریک 
به محسنی اژه ای رییس جدید قوه قضاییه تاکید 
کرد: مجلس در جهت رفع مشکالت مردم برای 
هرگونه همراهی در بحث تصویب لوایح با قوای 
قضاییه و مجریه آمادگی دارد، امیدوارم با هماهنگی 

میان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه شاهد حل 
مسائل و مشکالت مردم باشیم، امروز هیچ کس برای 
کار نکردن بهانه ای ندارد، امروز همه باید با تمام توان 
در حل مسائل و مشکالت مردم گام های اساسی 
برداریم.نماینده مردم سیرجان با اشاره به مسائل 
و مشکالت حوزه انتخابیه خود بیان کرد: همچنان 
صدای العطش مردم استان کرمان از بی آبی بلند 
است، پس از گذشت ۴0 سال از انقالب هنوز بیش 
از 700 روستای استان کرمان با تانکر آبرسانی می 
شود، کجای این مملکت چنین وضعیتی است؟ 
نباید از نجابت مردم کرمان سوءاستفاده کرد و باید 
به داد مردمی رسید که باالترین مشارکت را پای 
صندوق های رأی داشتند، رای 80 درصدی به آیت 
الله رئیسی دادند با معنا است، که دولت آینده باید به 
فکر رفع مشکالت اساسی مردم استان کرمان باشد.

حسن پور خطاب به وزیر کشاورزی عنوان کرد: 
هیئتی را با فوریت به استان کرمان اعزام کنید، 

کدام استان کمتر از ۵0 میلی متر بارندگی داشته 
و چنین وضعیتی در حوزه سرمازدگی محصوالت 
کشاورزی داشته است؟ به داد مظلومان استان 
کرمان و کشاورزان برسید.این عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس ضمن اینکه رسیدگی به وضعیت 
کارگران معادن و صنایع و کارگران روزمزد را از 
وزیر کار خواستار شد، بیان کرد: امروز با قطعی برق 
بیش از 80 کارخانه سیمان و فوالد در کشور روبرو 
هستیم، سیمان در استان کرمان نایاب و قیمت 
لجام گسیخته مقاطع فوالدی باعث نگرانی مردم 
شده است، کجای جهان چنین وضعیتی است که 
در زمستان و تابستان بخشی از صنایع به دلیل نبود 
برق تعطیل باشد؟حسن پور در پایان اضافه کرد: 
متاسفانه برخی در فضای مجازی مجلس را متهم 
کرده اند که با تصویب رتبه بندی فرهنگیان مخالف 
است، آیا صدای ۱0 نماینده استان کرمان را در 

حمایت از فرهنگیان نشنیده اید؟

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گل گهر گفت: 
شرکت گل گهر با همکاری شرکت های هم گروه در 
حال تکمیل آخرین زنجیره های صنعت آهن و فوالد 
است؛ این مهم با توجه به میزان ذخایر سنگ آهن 
موجود و پتانسیل های در حال اکتشاف، با تکمیل 
چند کارخانه در حال ساخت و مصوب در زنجیره، به 
ظرفیت نهایی خود خواهد رسید.مهندس علی اکبر 
اشرفی گفت: در طول سال های برنامه تا آخر سال 
۹۹ تعداد ۴۵ طرح در شرکت گل گهر و شرکت های 
همگروه در زمینه های تولید محصوالت زنجیره فوالد 
شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فوالد، طرح 
های زیربنایی، تامین انرژی، راه و راه آهن، پروژه بزرگ 
شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس، پروژه های 
بهینه سازی و نوسازی تجهیزات با مجموع سرمایه 
گذاری ۱۲۲60 میلیارد تومان و ۱۹۴۱ میلیون 
یورو معادل 68 هزار میلیارد تومان انجام شده و به 
بهره برداری رسیده و تعداد ۲3 پروژه با مجموع 
سرمایه گذاری 6۵۵ میلیون یورو و ۴۴00 میلیارد 
تومان معادل ۲3 هزار میلیارد تومان نیز در دست 
اجرا است.او ادامه داد: گل گهر همواره با چشم انداز 

و دیدگاه استراتژیک و با برنامه ریزی دقیق حرکت 
کرده و حاصل آن توسعه و پیشرفت شگفت انگیز 
در طول دهه گذشته بوده است. در شورای عالی 
توسعه منطقه که از مدیران استراتژیست و خوش 
فکر مجموعه و کشور تشکیل شده، برنامه گل گهر 
۱۴۱۴ در مراحل پایانی تدوین می باشد. در این برنامه 
با توجه به نتایج مطالعات استراتژی شرکت که از دو 
سال پیش در جریان بوده، عالوه بر تکمیل زنجیره 
آهن و فوالد با توجه به پتانسیل و توانایی منطقه، 
بحث های جدیدی مانند گسترش جغرافیایی 
شرکت و تنوع محصول مطرح شده است.مهندس 
اشرفی افزود: این برنامه شامل 36 طرح با مجموع 
سرمایه گذاری بالغ بر ۵۱۲۲ میلیون یورو معادل 
۱۴6 هزار میلیارد تومان بوده و سهم گل گهر به 
تنهایی بالغ بر ۲7۴7 میلیون یورو معادل 78 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود.معاون برنامه ریزی و توسعه 
شرکت گل گهر اظهار کرد: مسئله تامین سنگ آهن 
و اکتشافات در این زمینه برای حفظ تداوم تولید از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که در برخی 
نقاط از جمله آنومالی های بین معادن گل گهر، ایران 

مرکزی با حفاری بیش از 80 هزار متر ادامه یافته 
است.مهندس اشرفی تصریح کرد: بحث گسترش 
جغرافیایی و تنوع محصول و رفتن به سمت ایجاد 
معدن و کارخانه تولیدات طال، مس، فلزات کمیاب 
و استحصال عناصر با ارزش از شورابه ها؛ مستلزم 
گرفتن محدوده های اکتشافی در گستره کشور می 
باشد که در این خصوص از سال گذشته اقدامات 
بسیار وسیعی برای اخذ محدوده در استان های 
کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل و 
سیستان و بلوچستان صورت گرفته که خوشبختانه 
در مذاکرات انجام شده با وزارتخانه توسط مدیرعامل 
محترم اخیراً موفق به ثبت پهنه ای بزرگ  با مساحت 
۱۵ هزار کیلومتر مربع شده ایم.وی ادامه داد: طی دو 
ماه گذشته نیز در چهار محدوده فلز آنتیموان، طال و 
سنگ آهن برنده مزایده شده ایم که این کار با قوت و 
قدرت تمام ادامه خواهد یافت و برای انجام اکتشافات 
در این محدوده ها برنامه ریزی الزم صورت گرفته 
است. خرید 6 دستگاه حفاری مغزه گیری بزرگ نیز 
توسط هیئت مدیره محترم مصوب شده که با ورود 

آن ها کار اکتشافی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

کاغذ وطن 

گزارش

کرمان همه ساعات روز شاهد کودکان کار است. 
افرادی که یا تکدی گری می کنند و یا به مشاغل 
کاذب مشغولند. صادق زاده اما معتقد است بخشی از 
مشکل به حس دلسوزی و ترحم مردم به کودکان کار 
بر می گردد: »مردم از روی حس دلسوزی و ترحم به 
کودکان کار و خیابانی رقمی می دهند که سرجمع این 
رقم سیاست های ما را به باد می دهد. وقتی کودکی 
روزی ۲۰۰ هزار تومان سرچهارراه در می آورد ترجیح 
می دهد به هر دلیلی به این جاها بیاید و در مراکز ما با 
روزی ۲۰ هزار تومان ماندگاری نداشته باشد.
او معتقد است  برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی 
باید همه دستگاه ها به وظیفه خود عمل کنند و 
مردم ترحم را کنار گذاشته و کمک های خود را به 
سازوکارهای درست ارائه بدهند.
به گفته صادق زاده بالغ بر ۱8۰۰ زوج پشت نوبت 
فرزندخواندگی هستند،  اما بیشترین تعداد 
کودکان مراکز بیش از 7۰ نفر نیست. او معتقد است 
که بهزیستی مانعی برای فرزندخواندگی نتراشیده 
و آنچه این صف را طوالنی کرده تعداد باالی 
درخواست هاست.

طن
ذ و

کاغ
س: 

عک

صادق زاده، مدیر کل بهزیستی استان کرمان:

خشونت خانگی در شرق و جنوب استان بیداد می کند 

لزوم توسعه معادن تیتانیوم کهنوج برای توسعه فرصت های اشتغال

۳۶ طرح توسعه ای گل گهر در چشم انداز ۱۴۰۰حسن پور نماینده سیرجان: صدای العطش مردم کرمان بلند است

بی آبی خطر از دست دادن جایگاه دوم  تولید گل الله زار را دو چندان کرد

سیمان در استان کرمان نایاب و قیمت لجام گسیخته مقاطع فوالدی باعث نگرانی مردم شده است، کجای جهان 
چنین وضعیتی است که در زمستان و تابستان بخشی از صنایع به دلیل نبود برق تعطیل باشد؟

زار
س:با

عک

 

 
سبک خیز، مدیر جهاد کشاورزی بردسیر:  زمین های الله 
زار اینقدر خرد شده که دیگر نمی شود، اسم آبیاری تحت 

فشار را جلوی مالکان آورد. 
قطب دوم گالب کشور، آب ندارد. انقدر که کشاورزانش 
دوره آبدهی گل های محمدی را به ماهی یک بار رساندند.  
جایی که آبیاری محصوالت بر پایه سیستم غرقابی 
می چرخد، کشاورزان در حال جمع آوری پول برای 
عریض کردن بندهای خاکی و سیمانی کردن کانال ها 
هستند. طی این ده سال کسی به فکر آبیاری قطره ای 
نبوده و رمضان سبک خیز، مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان بردسیر عاملش را خرده مالکی می داند.
سرمازدگی و بعد هم بی آبی ۵ هزار تن از تولید گل الله 
زار را کم کرد. پیش بینی ۹ هزار تنی به ۴ هزار تن کاهش 
یافت. ضرری که کشاورزان با توجه به دوره سه ساله انتظار 
برای گل دهی معتقدند تا سه سال گریبان گیر کشاورزان 
است. امسال نیز سازمان جهاد کشاورزی بردسیر  برآورد 
گل دهی منطقه را به ۴ هزار تن کاهش داده.اینکه جایگاه 
دوم تولید گل محمدی را از دست دادیم با نه؟ سوالی است 
که همچنان کسی به آن پاسخ نداده اما سبک خیز معتقد 
است که سرمازدگی سال پیش کشوری بوده و حتی 

کاشانی که رتبه اول گلدهی را داشته ضرر دیده.

٩۰ درصد استان درگیر خشکسالی است
بحث اما بر سر امسال یا حتی سال بعدش هم نیست. 
خشکسالی کل استان را در نوردیده  و طبق گزارش مرکز 
ملی پایش و هشدار خشکسالی در کشور،8۹.3درصد 
مساحت استان کرمان درگیر خشکسالی است. الله زار 
اما همچنان بر پایه سیستم غرقابی می چرخد. چقدر آب 
مصرف گل ها می شود؟  کسی نمی داند اما بومیان معتقدند 
که گل محمدی کم آب ترین محصول است و مدیر جهاد 

کشاورزی شهرستان هم آن را تایید می کند. 
دیگر کسی سیب زمینی نمی کارد

کشاورزان کشت سیب زمینی و تمام محصوالتی که فکر 
می کردند آب بیشتری مصرف می کند را کنار گذاشتند. 
مانده گل محمدی و محصوالت باغی. میزان آب اما برای 
همین دو محصول هم کافی نیست و کشاورزان مجبور به 
انتخاب شدند؛  مانده اند که با این سهمیه اندک کدام یک 
را سیراب کنند؟ بوته های گل یا درختان مثمری که از 

بی آبی برگ هایشان زرد شده.
 احمد فالح از کشاورزان الله زار به »کاغذ وطن« می گوید: 
» هم پارسال و هم امسال کسی سیب زمینی در منطقه 
نکاشت. هر محصولی که فکر می کردیم آب زیادی مصرف 

می کند نکاشتیم اما با باغ هایمان چه کنیم؟«
او ماهی یک بار به بوته های گل آب می دهد و باقی سهمیه 
را به سمت باغات روانه می کند:»گل محمدی نسبت به 

سایر ارقام مقاوم تر است و تحمل بیشتری دارد.«

کشاورزان میان انتخاب بوته های گل و درختان مانده اند. 
اکثرا اولویت را به باغات دادند اما خودشان هم می دانند که 
این انتخاب در نهایت از میزان برداشت گل محمدی شان 
کم می کند. جواد نجف پور به »کاغذ وطن« می گوید: 
»میزان آبیاری رابطه صد در صد با مقدار برداشت گل در 

سال بعد دارد. «
گل محمدی اما در مقابل درختان تشنه سیب و گالبی و 
آلبالو جز اولویت ها نیست. همین شده که بوته  هایی که تا 
سال پیش هفته ای یک بار و یا نهایتا دو هفته ای یک بار 
آبیاری می شوند؛ ۴0 روز یک بار هم رنگ آب را نمی بینند.

کشاورزان حاال در تالش اند که با جمع آوری پول برای 
عریض کردن بندهای خاکی و سیمانی کردن جوی ها 
تا حدی این کم آبی را جبران کنند. نجف پور می گوید: 
»حمایت دولت صفر بوده، اما خودمان پول جمع کردیم 
تا بندهای خاکی  را خاک برداری کنیم و جوی ها را 
سیمانی کنیم تا آب کمتری وارد زمین شود و آب به 

درختان برسد.«
 سیستم کلی اما همچنان بر پایه آبیاری غرقابی است و 
هیچ یک تمایلی برای آبیاری قطره ای و یا سایر شیوه های 
نوین آبیاری ندارند. رمضان سبک خیز،  مدیر جهاد 
کشاورزی بردسیر نیز این نکته را تایید می کند و علتش 
را در خرده مالکی می داند. سبک خیز به »کاغذ وطن« 
می گوید: »زمین های الله زار ابتدا بین مالکین تقسیم 
شده و بعد هم بین زارعین خرد شده. زمین اینقدر خرد 

شده که دیگر نمی شود حتی اسم آبیاری تحت فشار 
را جلوی مالکان آورد. آخر مگر با ۵0 قصب یا هزار متر 
می شود آبیاری تحت فشار داشت.« به گفته او برای 
آبیاری تحت فشار باید حداقل مساحت زمین به یک 

هکتار برسد.
سبک خیز مدعی است که بالغ بر ۱۲ هزار و ۵00 
هکتار از اراضی شهرستان بردسیر مجهز به سیستم 
آبیاری تحت فشار و یا سایر روش های نوین آبیاری 
است. :» بالغ بر ۹0 درصد از اراضی که قابلیت مجهز 
شدن به سیستم های نوین را داشته مجهز شدند و از 
این نظر بردسیر رتبه اول استان را به خود اختصاص 
داده است.«سهم الله زار اما از این روش های نوین 
چیزی نبوده و حاال در جایی که به گفته مسئوالن با 
مشکل تامین آب شرب مواجه است، کشاورزان آب را 
به شکل غرقابی پای درخت می ریزند. ماه پیش محمد 
طاهری، مدیر عامل آب و فاضالب استان کرمان درباره 
حل مشکل آب بردسیر و سایر شهرستان های مشابه 
استان که در ناحیه کوهستانی هستند، گفته بود:»نمی 
توان برای روستاها و شهرستان های بردسیر، رابر و 
کوهبنان چاه دیگری حفر کرد. این مناطق به صورت 
کوهستانی است و امکان احداث چاه درآن ها نیست 
و چاره ای جز احداث چاه های دستی که تنها هزینه 
سنگینی را تحمیل می کند و مشکلی را حل نمی 

کند، نداریم.«

قطب گالب آب ندارد

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

 بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان 
بردسیر مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار 
و یا سایر روش های نوین آبیاری است. :» بالغ 
بر ٩۰ درصد از اراضی که قابلیت مجهز شدن به 
سیستم های نوین را داشته مجهز شدند و از این 
نظر بردسیر رتبه اول استان را به خود اختصاص 
داده است.«سهم الله زار اما از این روش های نوین 
چیزی نبوده و حاال در جایی که به گفته مسئوالن 
با مشکل تامین آب شرب مواجه است، کشاورزان 
آب را به شکل غرقابی پای درخت می ریزند. ماه 
پیش محمد طاهری، مدیر عامل آب و فاضالب 
استان کرمان درباره حل مشکل آب بردسیر و 
سایر شهرستان های مشابه استان که در ناحیه 
کوهستانی هستند، گفته بود:»نمی توان برای 
روستاها و شهرستان های بردسیر، رابر و کوهبنان 
چاه دیگری حفر کرد. این مناطق به صورت 
کوهستانی است و امکان احداث چاه درآن ها 
نیست و چاره ای جز احداث چاه های دستی که تنها 
هزینه سنگینی را تحمیل می کند و مشکلی را حل 
نمی کند، نداریم.
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 چگونه چوب تولید شده
را بفروشیم

 نهال هاى کاشته شده،طى دوره هاى 4 تا 10 سال،بسته به شرایط رویشى،روش کاشت و نوع
 رقم،آماده بهره بردارى و فروش خواهند بود.مجریان طرح در صورت تمایل مى توانند از طریق

 ادارات منابع طبیعى شهرستان به صاحبان صنایع چوب معرفى و با آنان قرارداد فروش منعقد
کنند و به ازاى رویش ساالنه و حجم چوب هاى تولید شده، بهاى چوب تولیدى را دریافت نمایند

 بررسى نحوه تأمین آب براى اجراى طرح و
 دریافت استعالمات مربوطه

 تعیین میزان حق بهره مالکانه(حقوق بهره بردارى
 و انتفاع از زمین ملى)توسط کارشناس رسمى

 تهیه و تصویب طرح توجیهى توسط اداره کل
منابع طبیعى و آبخیزدارى استان

 ارائه درخوست به اداره منابع طبیعى و
آبخیزدارى شهرستان

بازدید از عرصه و بررسى امکان اجراى طرح

طرح
ى 

جرا
ل ا

مراح
 

اراضى
در 

ب 
چو

ت 
راع

 ز

 شخصى

 مراحل اجراى طرح

 زراعت چوب در

اراضى ملى و دولتى

 ارائه درخواست به اداره منابع طبیعى و
آبخیزدارى شهرستان 1

 بازدید کارشناسان منابع طبیعى از زمین و
بررسى امکان اجراى طرح 2

 تکمیل طرح تیپ توجیهى و ارائه به اداره
کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 3

تصویب و تأیید اجراى طرح 4
 ارائه نهال یارانه دار و معرفى به بانک براى اخذ

تسهیالت توسط اداره کل منابع طبیعى استان

 ارائه نهال یارانه دار و معرفى به بانک براى اخذ
تسهیالت توسط اداره کل منابع طبیعى استان

1

2
3
4
5

7
6

5

 انعقاد قرارداد اجراى طرح در قالب ماده 3 قانون
حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع

روابط عمومى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى شمال استان کرمان

درخت بکاریم،چوب برداشت کنیم

سکه

بیشترین خرید حقوقی

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم معامالت

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل

میدکو
سر. توسعه معادن و صنایع 

معدنی خاورمیانه
46٬5801٬120٪2٫46

تاپیکو
سر. نفت و گاز تامین

14٬080670٪5

شستا
سر. تامین اجتماعی

13٬210620٪4.92

پاکشو
گروه صنعتی پاکشو

6٬170230٪3.87

تیپیکو
سر. دارویی تامین

18٬310870٪4.99

خودرو
ایران خودرو

2٬025-63- ٪3٫02

خبهمن
گروه بهمن

1٬5303٪0.2

وتجارت
بانک تجارت

97911٪0.4

خساپا 
سایپا

1٬82071- ٪3.75

وسخوز
سر. استان خوزستان

528-25- ٪4.52

بورس ارز دیچیتال

        در توییتر چه می گویند؟

کتاب بورس باز

مشاور وزیر صمت:

حمایت از بانوان آسیب دیده کشور 
با ظرفیت زنان توانمند 

معرفی کتاب

خبر

سـلمان امیـن کتـاب بورس بـاز را بـا بیـان 
خاطـره ای از خـودش آغـاز می کنـد. خاطره ای 
از اولیـن بـاری کـه وارد بـازار بـورس شـد و 
کارهایی کـه انجام داد تا سـرمایه اش از دسـت 
نـرود امـا در نهایـت اتفاقـی کـه افتـاد، ضـرر 
ز بیـن رفتـن سـرمایه اش بـود. بنابرایـن  و ا
تصمیم گرفت تـا راه جدیـدی را امتحـان کند، 
اطالعاتـش را بـاال ببـرد، خـودش را بـه روز 
نگـه دارد تـا دوبـاره ضـرر نکند. امـا اینبـار هم 
چنـدان موفـق نبـود. بنابرایـن بـرای اینکـه 
چنیـن اتفاقی برای دیگـران رخ ندهد به سـراغ 
آمـوزش تکنیک هـای جادویی سـرمایه گذاری 
در بورس رفـت و تمـام آنچه کـه آموختـه بود، 
تجربه هـا و … را در کتاببورس بـاز گـردآوری 

و منتشـر کـرد.

مشاور وزیر صمت در امور زنان و خانواده با بیان اینکه جامعه آماری از زنان شاغل در ادارات تهیه و زنان 
کارآفرین را شناسایی کردیم، گفت: این وزارت از ظرفیت بانوان توانمند برای حمایت از زنان آسیب 
دیده استفاده می کند.فاطمه السادات حسینی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان افزود:هم اکنون شبکه سازی شناسایی بانوان کارآفرین را به صورت مدون و در فضای مجازی 
آغاز کرده ایم.او اظهار داشت: زنان فرهیخته را به جامعه معرفی می کنیم زیرا این زنان می توانند الگویی 

در استحکام خانواده و حتی برای فعالیت های اقتصادی باشند.
او ادامه داد:در این خصوص مقرر شد زنان مدیرعامل شرکت های بزرگ تفاهم نامه ای را با 
وزارت صمت منعقد کنند که با رویکرد سرمایه گذاری در جوامع محروم و جامعه روستایی 
کشور از این ظرفیت برای محرومیت زدایی بهره برداری شود.مشاور وزیر صمت در امور زنان 
و خانواده گفت: تفاهم نامه زنان کارآفرین تدوین شده و بزودی منعقد می شود و یکی از خالهای 
این حوزه نبود تعامل بین مشاور زنان و خانواده وزارت صمت و شهرک های صنعتی و دفاتر امور 
بانوان بود لذا این تفاهم نامه مشارکتی را در تهران پیگیری کردیم که بر این اساس مثلث تعامل 

و هم افزایی در استان ها شکل گیرد.
او یادآور شد: کارگروه رفع موانع تولید و پشتیبانی از کارآفرینان یکی از کارهای ساختاری و پایه ای 
کشور بود لذا در نشست های این کارگروه مطرح کردیم که از ظرفیت آن در راستای رفع مسائل و 

مشکالت بانوان کارآفرین استفاده شود.
او افزود:همچنین با برخی از بانوان صادرکننده که در حوزه کشاورزی فعال هستند با افراد تسهیل گر 
ارتباط گرفتند و همراه شده اند که ثمرات این تعامل در محصوالت کشاورزی رقم بخورد و در این 
خصوص هم افزایی را برای صادرات محصوالت کشاورزی با توجه به درصد باالی خرابی این 

محصوالت و رفع مشکالت این حوزه داشته باشیم.
حسینی عنوان کرد: تعامل بین کمیته امداد و وزارت صمت اتفاق افتاده و این وزارت به عنوان حلقه 

واسط می تواند به کارآفرینی و فعالیت اقتصادی بانوان کمک کند.
کلینیک بانوان عید غدیر به بهره برداری می رسد

او با بیان اینکه برنامه های مشاوران آموزش را به حوزه خانواده وارد کردیم گفت:پیشنهاد کلینیک زنان 
را در حوزه سالمت بانوان و کارکنان،میز خدمت و کلینیک کسب و کار را ارائه کردیم که کارهای اولیه 

آن را انجام شده و برای عید غدیر کلینیک بانوان و کارکنان به بهره برداری می رسد.
حسینی بیان داشت: این کلینیک ها میز خدمتی با رویکرد مشاور به خانواده و کسب و کار را پیگیری 
می کند و همچنین خدمتی برای افرادی که با هدف فعالیت کارآفرینی به وزارت صمت مراجعه 

می کنند، خواهد بود که سرگردان نشوند.
او تأکید کرد:این کار در وزارت بزرگ صنعت،معدن و تجارت یک نیاز بود که به زودی با همکاری 

وزیر صمت اجرایی می شود.
مشاور وزیر صمت در امور زنان و خانواده گفت: بالغ بر ۱00 مشاور در حوزه بانوان در استان ها داریم لذا 
سعی کردیم در سند راهبردی مباحث درون سازمانی بانوان شاغل متمرکز بر خانواده را انجام دهیم 
و بحث ساختار بانوان را در وزارت صمت که تاکنون تعریف نشده بود، را تبیین کردیم که با تایید وزیر 

صمت فرایند آن به زودی طی می شود.
او اضافه کرد: در بیانیه گام دوم انقالب با همکاری تیم هایی از استان تهران،گروه ها و کارگروه ها را 
به سرعت فعال کردیم و در این خصوص استان کرمان چندین قدم پیش از پایتخت است، اگر این 
بیانیه را در برنامه های خانواده و با نقش جوانان در مشارکت ها داشته باشیم بسیاری از آسیب های 

خانواده را رفع می کند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان، فعالیت وزارت صمت را مطلوب ارزیابی کرد 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز در این دیدار گفت:کرمانی ها در کشور خوش نامند 
و در سطح ملی کارنامه خوبی دارند، پرکار با انگیزه، با برنامه و مشورت پذیرند که همین ویژگی ها 

موجب موفقیت آنان در سطح ملی می شود.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی افزود: 6 ماهه پایان دولت ها مشهور است که کار چندانی 

انجام نمی شود اما در وزارت صمت اقدامات و فعالیت های خوبی انجام شده است.
او ادامه داد: تفاوتی در فعالیت روزهای ابتدایی و پایانی این دولت مشاهده نمی شود.
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ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال غمهرا
1400/04/2811:00)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-انتخاب اعضای 

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

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای کصدف
1400/04/289:00سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
30/12/1399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

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

1400/04/289:00
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

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

1400/04/2814:00
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 نوبت دوم ولیز
برای سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399  

1400/04/2810:00
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

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

1400/04/2812:00
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

خودرو

قیمت )تومان(مدل خودرو

213٫000٫000سمند LX )ساده( 1400

 GLX 405 207٫000٫000پژو

217٫000٫000پژو 206 تیپ 2 )ساده( 1400

293٫000٫000پژو 207 دنده ای )رینگ فوالدی( 1400

450٫000٫000رنو تندر پالس اتوماتیک

300٫000٫000دنا  معمولی )رینگ فوالدی(1400

147٫000٫000ساینا 1400

140٫000٫000تیبا 2)رینگ فوالدی ( 1400

155٫000٫000کوییک دنده ای  1400

272٫000٫0000ام وی ام 315 هاچ بک

368٫000٫000ام وی ام X22   ، دنده ای اسپرت اکسلنت

798٫000٫000کیا سراتو 2000 )آپشنال( 

600٫000٫000هایما s7 توربو

بحران کم آبی را جدی بگیریم


