
رئیس کل دادگسترى استان:

تشکیل28 پرونده برخورد 
با مفاسد اقتصادى در کرمان 
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دولت کمک کند صنعت 
دامپروى زمین نخورد

 دامداران روى هر کیلو گوشت 10 هزار تومان ضرر مى کنند

آغاز ثبت نام دوره هاى 
کاردانى نظام جدید

 دانشگاه فنى و حرفه اى 
جاده اى که همچنان 

براى تردد مناسب نیست

اجراى موفقیت آمیز 
طرح راهدارى محورى 

در جنوب کرمان

3

امسال گازرسانى 
به 5 شهر و 186 روستا 

را در برنامه داریم

مدیرعامل شرکت گاز کرمان:

سبزپوشى شاخص 
بورس در آخرین 

روز فصل بهار

مــل  عا یر مد
شرکت گاز استان 

کرمان گفت: «شــرکت گاز در نظر دارد 
در سال 1400 به پنج شهر و 186 روستا 
در سطح استان گازرســانى انجام دهد».
 منوچهر فالح بیان کرد: «در سال 1399

بیش از 9 هــزار میلیــون مترمکعب گاز 
طبیعى جهت مصــارف خانگى، تجارى و 
صنعتى در سطح اســتان به صورت پایدار 

توزیع شده است».

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى جنوب استان کرمان 

گفت: در این طرح امکانات، ماشین آالت و نیروى انسانى 
با هم تجمیع شده به طورى که همگى در داخل یک 
کریدور از جاده هاى شریانى مجموعه اى از اقدامات موثر 

راهدارى را انجام مى دهند. 
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متقاضیـان پذیرش در دوره هـاى کاردانى نظام 
جدیـد دانشـگاه فنـى و حرفـه اى و مؤسسـات 

آمـوزش عالـى غیردولتى-غیـر انتفاعـى در سـال 1400 مى توانند در 
«سـامانه ثبت نـام و انتخـاب رشـته» بـه صـورت اینترنتى از یکشـنبه 
30خردادمـاه تا یکشـنبه 6تیرماه فعال مى شـود. مهلت ثبـت نام دوره 

کارشناسـى نیز تـا 4 تیـر 1400 تمدید شـد.

جاده ى شهدادـ  نهبندان که بیش از دو سال مى شود 
به دلیل ورود سیالب هاى باالدست تخریب شده، 

همچنان بازسازى و بازگشایى رسمى نشده و براى تردد ایمن مناسب نیست. 
تاکنون، حوادث رانندگى متعددى در این مسیر رخ داده و منجر به فوت یا 

مجروحیت و معلولیت مسافران و گردشگران شده است.
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آغاز عملیات مرمتى آغاز عملیات مرمتى 
باغ هرندى کرمان باغ هرندى کرمان 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

آگهى شناسایى پیمانکاران
شـركت نظـم آوران صنعـت و معـدن گل گهـر در نظـر دارد بـه منظور انجـام عملیات پـروژه های 

خویـش نسـبت بـه شناسـایی شـرکت هـای  پیمانـکاری ذیصـالح و توانمند در رشـته های مشـروحه 
بنـد (الـف) ذیـل اقدام نماید. لـذا در همين ارتبـاط از كليه اشـخاص حقوقی با تجربه و دارای سـوابق 
کاری مرتبـط کـه تمايـل بـه همـكاري بـا ايـن شـركت را دارند دعوت مـي  شـود حداكثر تـا ۱۰روز پس 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی مـدارك  مـورد نیـاز در بنـد (ب) بـه نشـاني شهرسـتان سـیرجان – بلوار 
صفارزاده –نبش کوچه شـماره ۱۳ کدپسـتی ۷۸۱۷۸۱۹۴۸۹  و تلفن ۰۳۴۴۲۲۵۵۲۹۱ - شـرکت نظم 

آوران - دفتـر امـور قراردادهـا نـزد آقای سـعادت، ارسـال نمایند.

(الف) رشته های فعالیت :
۱.عمران (سیویل و معماری) 

۲.ساخت و نصب (اسکلت فلزی و تجهیزات مرتبط سیال)
۳.برق و ابزار دقیق (تامین و تدارک، نصب و راه اندازی)

۴.مکانیک (نصب و راه اندازی تجهیزات، تعمیرات اساسی، تاسیسات مکانیکال)
(ب) مدارک مورد نیاز 

متقاضیـان می توانند جهت دریافت اسـناد شناسـایی پیمانکاران بـه درگاه اینترنتـی www.nazmavaranco.ir  بخش 
تامین کنندگان و مشـتریان قسـمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسـب اطالعات بیشـتر با سـر کار خانم یوسـفی به شـماره تماس ۰۹۱۳۲۷۸۶۰۰۸و ۰۳۴۴۲۲۵۵۲۹۱ در روزهای 
شـنبه الی چهارشـنبه از سـاعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ تماس حاصل نمایند.

مسیر شهداد ـ نهبندان قرار بود شش ماه 
پس از سیالب، ترمیم و بازگشایى شود

استان  صنایع دستى  و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  اداره کل  میراث فرهنگى  معاون 
کرمان از آغاز عملیات مرمتى فضاهاى عمومى باغ هرندى کرمان خبر داد. مجتبى 
شفیعى اظهار کرد: «در این عملیات مرمتى تجدید اندود نماى عمارت ها، رنگ آمیزى و 

همچنین آجرفرش باغ هرندى کرمان انجام مى شود.»
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آزادى 58 زندانى جرائم 
غیر عمد در استان کرمان

مدیـر عامل سـتاد دیـه اسـتان کرمـان گفـت: از ابتداى امسـال 
تاکنون 58 زندانـى جرائم غیر عمـد از زندان هاى اسـتان کرمان 

آزاد شـده اند.
سـید حجـت اهللا موسـوى قـوام، مدیر عامـل سـتاد دیه اسـتان 
کرمـان با اشـاره به اینکـه از ابتـداى امسـال تاکنـون، 58 زندانى 
جرائـم غیرعمد از زندان هاى اسـتان کرمان با هزینـه 22 میلیارد 
ریال آزاد شـده اند، گفـت: این تعـداد زندانى از محـل کمک هاى 
مردمى، سـتاد دیه کشـور، بانـک ها، صنـدوق تامین خسـارت و 
سـتاد دیه اسـتان کرمان، اخـذ رضایت شـاکى و مشـاوره رایگان 

آزاد شـده اند.
او با اشـاره به اینکـه در حال حاضـر 148 زندانى جرائـم غیرعمد 
در زندان هـاى اسـتان کرمـان بـه سـر مى برنـد، افـزود: از ایـن 
تعـداد، 69 نفـر بدهـکار مالـى، یـک نفـر بدهـکار دیـه و مابقـى 

مهریـه، نفقـه، دیـه، حـوادث رانندگـى و شـبه عمد هسـتند.
موسـوى قوام بـا بیـان اینکـه باالتریـن آمـار موجـودى زندانیان 
جرائـم غیرعمـد مربوط بـه زنـدان کرمـان و کمترین مربـوط به 
زندان منوجان اسـت؛ تصریـح کرد: زنـدان کرمان بـا 59 مددجو 
بیشـترین و منوجان با یک نفـر کمترین آمار موجـودى زندانیان 

جرایم غیـر عمـد را دارند.
او با اشـاره به اینکـه در حال حاضـر 148 زندانى جرائـم غیرعمد 
در زندان هـاى اسـتان کرمان به سـر مى برنـد، بیان داشـت: براى 
آزادى ایـن تعـداد، 10 میلیـارد تومـان نیاز اسـت تا این افـراد به 

آغوش گـرم خانـواده برگردند.
مدیـر عامل سـتاد دیه اسـتان کرمـان بـا اعـالم اینکـه از ابتداى 
امسـال تاکنون، 20 جشـن گلریـزان به صـورت مجـازى و نیمه 
حضورى برگزار شـده کـه 17 میلیارد تومـان تعهد خیـران بوده 

اسـت، افـزود: تاکنـون 65 درصـد این مبلغ وصول شـده اسـت

مدیرعامل شرکت گاز کرمان:

امسال گازرسانى به 5 شهر و 
186 روستا را در برنامه داریم

مدیرعامل شرکت گاز اســتان کرمان گفت: «شرکت گاز در نظر 
دارد در ســال 1400 به پنج شهر و 186 روســتا در سطح استان 

گازرسانى انجام دهد».
 منوچهر فالح بیان کرد: «در سال 1399 بیش از 9 هزار میلیون 
مترمکعب گاز طبیعى جهت مصارف خانگى، تجارى و صنعتى در 

سطح استان به صورت پایدار توزیع شده است».
او ادامه داد: «در طول یک ســال گذشــته با وجود شرایط ویژه و 
محدودیت هاى اعمال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، شرکت 
گاز استان کرمان موفق شده است درصد بهره مندى پهناورترین 

استان ایران از گاز را به 80 درصد ارتقا دهد».
فالح افزود: «این شرکت توانسته تاکنون نسبت به طراحى و اجراى 
قریب به 20 هزار کیلومتر شبکه، نصب 457 هزار مورد انشعاب، 
بهره مندسازى 65 شهر استان و 1432 روستا و گازرسانى به بیش 

از هزار صنعت جزء و عمده اقدام کند».
او با اشاره به این که شــرکت گاز اســتان کرمان در سال 1399

توانسته است در بســیارى از بخش ها بیش از اهداف مصوب شده 
اقدام کند، گفت: «شــرکت گاز در نظر دارد در ســال 1400 به 
پنج شهر و 186 روستا در سطح اســتان گازرسانى انجام دهد که 
امیدواریم مانند سنوات گذشته با لطف و عنایت پروردگار و تالش 

همکاران محترم این برنامه تحقق پیدا کند».

تشکیل28 پرونده برخورد با 
مفاسد اقتصادى در کرمان 

رئیس کل دادگسترى استان کرمان با اشــاره به اینکه در سال 
گذشــته 28 فقره پرونده در زمینه مفاســد اقتصــادى در این 
استان تشکیل شده اســت، گفت: در این راستا 62 نفر از مدیران 
ارشد،معاونین ادارات کل، کارشناســان و کارکنان دستگاه هاى 
مختلف کرمان تحت تعقیب قضایــى قرار گرفته اند.یداهللا موحد 
جرائم این افــراد را مربوط بــه اختالس، ارتشــا، تضییع اموال 
دولتى، پولشویى و نظایر آنها دانست و افزود: در راستاى مبارزه با 
فساد در درون قوه قضاییه نیز با 14 نفر از کارکنان سازمان  هاى 
وابسته به دســتگاه قضایى برخورد شــده و این افراد از دستگاه 
منفک شده اند.او تاکید کرد: دستگاه قضایى با حساسیت و جدیت 
با مفاســد اقتصادى برخورد مى کند و امیدواریــم در ادامه کار 
برخورد با فساد و مفســد در دولت جدید پررنگ و در حد انتظار 
مردم محقق شود و به زودى بتوانیم اعالم کنیم در سال گذشته 

هیچ موردى از مفاسد اقتصادى را در کشور و استان نداشته ایم.
تشریح عملکرد دستگاه قضایى استان کرمان در یک 

سال گذشته
رئیس کل دادگسترى استان کرمان در ادامه با اشاره به عملکرد 
دستگاه قضایى این اســتان در یک سال گذشته، گفت: طى سال 
گذشــته در مراجع مختلف قضایى این استان 546 هزار و 452

پرونده رسیدگى شده و همچنین طى این مدت  188 هزار پرونده 
قضایى در شوراهاى حل اختالف استان مختومه شده است.موحد 
افزود: در کنار رسیدگى به پرونده ها در دستگاه قضایى، همکاران 
قضایى در نهادهاى شبه قضایى نیز 47 هزار پرونده را رسیدگى و 

در صدور آراى آنها مشارکت داشته اند.
او ادامه داد: در مجموع 734 هزار و 452 فقره پرونده در شــعب 
قضایى و شــوراهاى حل اختالف اســتان کرمان طى ســال 
گذشته رسیدگى شده و بر این اساس سرانه هر قاضى به صورت 
میانگین یک هزار و 830 پرونده بوده است.او خاطرنشان کرد: 
در صورت احتساب رســیدگى و صدور آرا در پرونده هاى شبه 
قضایى سرانه هر قاضى در سال گذشــته بالغ بر 2 هزار پرونده 
خواهد بود.موحد تصریح کرد: تعداد پرونده هاى یکتاى ورودى 
به دستگاه قضایى استان کرمان در ســال گذشته 361 هزار و 
871 فقره پرونده و تعداد پرونده هاى یکتا به شــوراهاى حل 
اختالف استان 188 هزار پرونده بوده است.موحد گفت:روزانه 
به صورت حداقل 25 هــزار مراجعه کننده به واحدهاى قضایى 
سراسر استان مراجعه مى کنند که این تعداد در شرایط کرونایى 

کاهش یافته است.
او افزود: روزانه ضمن برگزارى 600 جلســه دادگاه در واحدهاى 
قضایى اســتان کرمان، 600 جلسه رســیدگى به پرونده ها نیز 
در شــوراهاى حل اختالف تشکیل مى شــود که این آمار به جز 

تحقیقات انجام شده در دادسراها است.

ثبت نام دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی 
و حرفه ای ١٤٠٠ آغاز و مهلت ثبت نام دوره های 

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته تمدید شد.
متقاضیان پذیرش در دوره های کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیر 
انتفاعی در سال ١٤٠٠ می توانند در «سامانه ثبت نام و انتخاب 
رشته» به صورت اینترنتی از یکشنبه ٣٠خردادماه تا یکشنبه 
٦تیرماه فعال می شود. مهلت ثبت نام دوره کارشناسی نیز تا ٤ تیر 
١٤٠٠ تمدید شد.بر این اساس ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت 
در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبت نام 
و انتخاب رشته» و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، 
www.sanjesh. :به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی
org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.با توجه به 
اینکه ثبت نام و انتخاب  رشته همزمان در یک مرحله انجام می شود، 
متقاضیان باید با توجه به رشته محل های اعالم شده در «دفترچه 
راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته» نسبت به انتخاب و درج رشته  
محل های مورد عالقه خود در «سامانه ثبت نام و انتخاب رشته» اقدام 
کنند.شرایط ثبت نام:عالقه مندان به تحصیل در دوره های کاردانی 
نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی 
غیردولتی- غیرانتفاعی می بایست ضمن اطالع از شرایط عمومی 
و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط 
ثبت نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتی که 
دارای شرایط مذکور باشند، به عنوان متقاضی این دوره منحصراً در 
یک رشته امتحانی و متناسب با رشته تحصیلی و کد رایانه ای دیپلم 
خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب 
رشته آزمون) ثبت نام کنند. الزم به توضیح است که پذیرش در 
تعدادی از رشته های امتحانی مذکور بدون آزمون و براساس سوابق 
تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد پذیرفت.همه متقاضیان، 
اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحانی آنان با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلی (بدون آزمون) باشد، الزم است که مطابق ضوابط دفترچه 
راهنما و توضیحات این اطالعیه در آزمون مذکور ثبت نام و انتخاب 
رشته نمایند. در صورت عدم ثبت نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضی 

پس از پایان مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى جنوب 
استان کرمان با اشاره به طرح معاونت راهدارى 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور با 
عنوان طرح راهدارى محورى گفت: در این طرح امکانات، ماشین 
آالت و نیروى انسانى با هم تجمیع شده به طورى که همگى در 
داخل یک کریدور از جاده هاى شریانى مجموعه اى از اقدامات موثر 
راهدارى را انجام مى دهند. مسعود جمیلى افزود: در طرح راهدارى 
مجموعه اى از کارها را به شکل گروهى انجام مى دهند که این موارد 
شامل درزگیرى، لکه گیرى، تسطیح و اصالح افتادگى و تعریض 
شانه راه، اصالح شیب شیروانى راه، پاکسازى حریم راه، تمیز کردن 
حریم راه، تمیز کردن و تعویض تابلوهاى اطالعاتى آسیب دیده، 
شست و شو و رنگ آمیزى حفاظ هاى ایمنى در طرفین جاده و 

تعویض قطعات آسیب دیده است که باید در سطح آسفالت است. 
جمیلى از فعالیت بیش از  148 دستگاه سبک و سنگین ،160نفر 
نیروى راهدار و 12 تیم راهدارى در این طرح خبر داد.او بیان کرد: در 
طرح راهدارى محورى جنوب استان کرمان 5926مترمربع کار 
لکه گیرى، حذف چاله و خرابى آسفالت، 420 متر مربع درزگیرى، 
15200متر طول تسطیح حریم راه و اصالح شیب شیروانى، 48
کیلومتر پاکسازى شانه و شانه سازى، اصالح، تعمیر و رنگ آمیزى 
تابلوها و حذف تابلوهاى غیر ضرورى به تعداد 124 عدد، اصالح و 
تخلیه قنوها41 عدد، شستشو و رنگ آمیزى ابنیه فنى، پل هاى 
عابر پیاده، گالرى ها و حفاظ هاى بتنى به تعداد 48 عدد تا کنون انجام 
شده است. مهندس جمیلى با اشاره به دیگر خدمات انجام شده در 
طرح راهدارى محورى افزود: براى ایمنى بیشتر کار تکمیل و احیاى 
خط کشى جاده ها  با اولویت خطوط میانى به میزان 13 کیلومتر 
انجام شده است. او تعمیر و بازسازى درزهاى انبساط و نرده پل ها به 
تعداد 5 عدد، تنقبه پل ها به تعداد 12 عدد، تعمیر و روشنایى نقطه اى 
و طولى تونل ها و راهها به میزان 14کیلومتر را از عمده فعالیت هاى 

صورت گرفته در راستاى طرح راهدارى محورى عنوان کرد. 
مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى جنوب استان کرمان بیان 
کرد: هدف این طرح افزایش سرعت و کیفیت خدمات راهدارى در 
جاده ها است تا ضمن رفع و کاهش نواقص جزیى در جاده ها به 
زیبایى محورها افزوده شود تا به این شکل افزایش کیفیت سفر را 

براى مردم،رانندگان و کاربران جاده اى شاهد باشیم.

یک واحد آموزشى 6 کالسه خیرساز امام رضا (ع) با 25 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان ریگان 
به بهره بردارى رسید.مدیر آموزش و پرورش شهرستان ریگان در حاشیه افتتاح مدرسه 6 کالسه 
امام رضا در این شهرستان گفت: مدرسه خیرساز امام رضا (ع) روستاى رستم آباد چاه ملک به 
مناسبت میالد امام رضا (ع) افتتاح شد.عباس محمدى تبار افزود: دانش آموزان این واحد آموزشى 
در مدرسه اى غیر استاندارد مشغول به تحصیل بودند که با ساخت این مدرسه از فضاى آموزشى 
مناسب برخوردار شدند.او ادامه داد: این واحد آموزشى با زیربناى 450 متر مربع و 6 کالس درس 
با 25 میلیارد ریال اعتبار ساخته شده که با افتتاح این واحد آموزشى 120 دانش آموز در محروم 
ترین منطقه شهرستان ریگان از مزایاى فضاى آموزشى مناسب برخوردار شدند.مدیر آموزش و 
پرورش شهرستان ریگان با بیان اینکه خیرین این استان 12 واحد آموزشى را در دست ساخت 
دارند اظهار داشت: خیرین و اداره نوسازى و تجهیز مدارس کرمان 30 واحد آموزشى را ساخته و 

تحویل آموزش و پرورش این شهرستان داده اند.

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان کرمان از آغاز 
عملیات مرمتى فضاهاى عمومى باغ هرندى کرمان خبر داد. مجتبى شفیعى اظهار کرد: «در این 
عملیات مرمتى تجدید اندود نماى عمارت ها، رنگ آمیزى و همچنین آجرفرش باغ هرندى کرمان 
انجام مى شود.»معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
کرمان با اشاره به اینکه مرمت باغ هرندى با بودجه اى بیش از 3 میلیارد ریال در حال انجام است افزود: 
«ساختمان مرکزى باغ هرندى در دو طبقه و در میان این باغ بنا شده است و در حال حاضر در طبقه 
همکف این ساختمان موزه سازهاى سنتى و در طبقه فوقانى آن موزه باستان  شناسى قرار دارد.»او با 
بیان اینکه هدف اصلى این موزه آشنا کردن بازدیدکنندگان با سازهاى بومى و سنتى این مرز و بوم و 
همسایگان کشور ایران است بیان کرد: «از اهداف مهـم موزه باستان  شناسى نیز معرفى تمدن هاى کهن 
منطقه جنوب شرق ایران و ارتباط آنها با تمدن هاى همجوار است.»شفیعى با اشاره به اینکه باغ هرندى 
کرمان که جزو باغ موزه هاى این استان به شمار مى رود خاطرنشان کرد: «این بناى تاریخى که قدمت 

آن به اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوى باز مى گردد در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است.»

بهره بردارى از یک واحد آموزشى خیرساز در ریگان

آغاز عملیات مرمتى باغ هرندى کرمان 

آغاز ثبت نام دوره هاى 
کاردانى نظام جدید دانشگاه 

فنى و حرفه اى 

اجراى موفقیت آمیز طرح راهدارى 
محورى در جنوب کرمان

خبر

خبر

خبر

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 ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۶۹۶هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
یحیی پورحبیبی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۳۳ صادره از زرند در یک باب 
مغازه مشتمل بر زیرزمین و طبقه اول (مسکونی) به مساحت ۵۳.۷۳ مترمربع از پالک 
۶۴۴۰ اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری نبش کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای 
مجتبی نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز 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/الف۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۱۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۴/۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت  
شرح  به  دادهللا   فرزند  باروزه   فاطمه  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
این  ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۷۵۰۷۶۴از  به کالسه  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
منصور توحیدی نیا در اقامتگاه دائمی خود در شهرک سلمانیه بدرود حیات گفته وورثه 

حین الفوت ان منحصر است به :
۱-علی اکبر توحیدی نیا فرزند منصور

۲- علی اصغر توحیدی نیا فرزند منصور(فرزندان پسر متوفی)
۳-محدثه توحیدی نیا فرزند منصور
۴-نجمه توحیدی نیا فرزند منصور

۵-معظمه توحیدی نیا فرزند منصور
۶-حنانه توحیدی نیا فرزند منصور

۷-عارفه توحیدی نیا فرزند منصور(فرزندان دختر متوفی)
۸-فاطمه باروزه فرزند دادهللا 

۹-زهرا رستمی فرزند حسین (همسران دائمی متوفی)
۱۰-امنه شکری زاده فرزند بهمن (مادر متوفی)

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
مسول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب 
زهرا سالمی  .استان کرمان .شهرستان رودبار جنوب –بلوار امام –بلوار عدالت –ساختمان 
دادگستری –روبری اداره برق .م الف :۱۳۳

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظر به اینکه خانم صدیقه درسته فرزند حسین به 
شماره شناسنامه ۵۸۹۹وکد ملی ۳۱۶۱۱۸۵۷۰۶صادره 
از کهنوج مالک ششدانگ یک قطعه زمین دارای 
پالک ۹۵۰۹فرعی از ۲-اصلی واقع درکهنوج بخش ۴۶کرمان که 
سند مالکیت آن  به شماره چاپی ۱۵۵۳۶۶سری الف سال ۹۴
بنام نادر جاللی پور فرزند محمد به شماره ملی ۳۱۶۱۰۸۵۸۵۱صادر 
وتسلیم گردیده سپس بموجب خالصه معامله شماره ۳۶۱۶۷- 
به  اسناد رسمی شماره ۱۵۴شهر کهنوج  ۱۳۹۷/۰۶/۱۱دفتر خانه 
نامبرده انتقال قطعی گردیده ،ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
محلی تصدیق امضاءشده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق 
مفقود شده ودر خواست سند المثنی نموده است ،لذا با استناد 
تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد گردید .
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج .م الف ۱۴۲

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۸۴۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا هادی زاده گوکی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۳۰۷ صادره از گلباف در یک باب خانه به مساحت ۴۷۶ مترمربع پالک ۳
فرعی از ۲۵۷۳- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۵۷۳- اصلی واقع در بخش ۲۷

کرمان گلباف خیابان دستغیب خریداری از مالک رسمی سلیمان عاقلی گوکی و علی 
عشقی گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 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 ۲۹۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

محمد مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی حصر وراثت   
خواهان رونوشت حصر وراثت فرامرزپردلی چاه حسن  فرزند بلبل  به 
شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۶۸۹۹۴۵از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان مرحوم طاهره سررشته داری کهنوج فرزند براهیم به ش ملی ۳۱۶۰۰۸۳۰۰۱۲در 
تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۷ در اقامتگاه دائمی خود در بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان 

منحصر است به :
۱-جواد پردلی چاه حسن فرزند فرامرزبه ش ملی ۵۳۶۰۲۷۶۶۶۶۵(پسر متوفی)

۲-فرامرز پر دلی فرزند بلبل چاه حسن به ش ملی ۵۳۶۹۵۲۹۷۱۱(همسر متوفی)
۳-ابراهیم سررشته داری کهنوج فرزند حسین به ش ملی ۳۱۶۰۰۳۴۷۴۷(پدر متوفی )
میگرددتا  اگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
باشد  می  نزداو  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  ویا  دارد  اعتراضی  شخصی  چنانچه 
واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  اگهی  نشر  تاریخ  از 

صادر خواهد شد. 
مسول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب 
–عادله رئیسی سرحدی .استان کرمان .شهرستان رودبار جنوب –بلوار امام –بلوار عدالت 
–ساختمان دادگستری –روبری اداره برق .م الف :۱۳۴

آگهی فقدان سند مالکیت   
ششدانگ  مالک  نژاد  شریفی  طیبه  خانم  چون 
در  واقع  ۵۷۴-اصلی  از  فرعی  پالک۱۰۹  
شهود  شهادت  برگ  دو  ارائه  با  بخش۴۵کرمان 
تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر 
که قبال ذیل ثبت دفتر۱۷۸امالک  محلی جیرفت صادر وتسلیم 
شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای 
صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست 
نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده ۱۲۰آیین نامه – قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند 
مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی (یک 
نوبت است )ظرف مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 
اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی 
(۱۰روز)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:۱۷۳

بیش از 43 هزار هنرجو در هنرستان هاى کرمان مشغول به تحصیل هستند

کرمان جزو استان هاى برتر کشور در مشارکت انتخابات است

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان تصریح کرد: هشت مرکز تخصصی 
تربیت و کارآفرین در این استان فعال است و نقطه 
عطف برنامه ششم توسعه که ٥٠ درصد دانش آموزان 
دوره متوسطه در رشته های فنی و کاردانش تحصیل 
کنند، این عدد را در پایه دهم به ٣٨.٧ دهم رسانده که 
نسبت به توسعه کشور جلوتر است.او ادامه داد: این عدد 
در پنج سال گذشته رشد قابل توجهی داشته به طوری 
که در سال تحصیلی ٩٥ - ٩٦ درصد توسعه ٢٩.٢٢
بوده و برای سال تحصیلی آینده زمینه سازی شده و 
آمادگی تا بیش از ٤٢ درصد وجود دارد.حبیب الهی 
تاکید کرد: توسعه سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در 
استان کرمان ٣٨.٥٩ صدم درصد است که از میانگین 
کشور جلوتر است ضمن اینکه کرمان در توسعه شاخه 
فنی و کاردانش رتبه نخست کشور را دارد که ٢١.٦ دهم 
درصد است.او گفت: سهم هنرجویان فنی حرفه ای در 
زمینه صنعت ٥٣. هنر ٢٣، خدمات ٢١ و کشاورزی سه 
درصد و سهم هنرجویان سه پایه در شاخه کار دانش 
در چهار زمینه صنعت ٥٧.٩٥ صدم درصد. هنر ٢٤.١٥
صدم، خدمات ١١.٥٤ و کشاورزی ٦.٣٦ صدم درصد 
است.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان افزود: سهم غیردولتی ما در آموزش های 
فنی حرفه ای و کاردانش اندک است که باید تقویت شود 
و بخش خصوصی باید در این راستا سرمایه گذاری کند. 
او گفت: سهم غیردولتی ما در هنرستان های کرمان هزار 
و ٤٤٠ هنرجو است که ٣.٦ درصد از هنرجویان این 
استان را به خود اختصاص داده است.حبیب الهی، ارکان 
توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را زیاد دانست 
و گفت: چهار رکن اصلی این مهم هدایت تحصیلی، 
تامین فضا، تجهیزات و نیروی انسانی است که اگر به 
این ارکان در بخش دولتی و غیر دولتی درست پرداخته 
و فرهنگ سازی شود قطعا سهم بیشتری به آن تعلق 

خواهد یافت.
او با بیان اینکه با ورود تکنولوژی به بازار کار،  سهم 
نیروی انسانی کمتر می شود گفت: اگر بخواهیم آینده 
شغلی فرزندانمان تامین شود باید تالش کنیم اکثریت 
دانش آموزان در رشته های فنی حرفه ای و کاردانش 

مهارت های تخصصی را فرا بگیرند و وارد بازار کار شوند. 
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان به مصوبه شورای آموزش و پرورش این 
استان اشاره کرد و ادامه داد: انتظار می رود فرمانداران 
در برنامه ریزی و تقسیم اعتبارات شهرستانی، توسعه 
فضا و تکمیل تجهیزات هنرستانی را در دستور کار 
خود قرار دهند. او گفت: یکی از چالش های مهم ما انجام 
فرهنگ سازی الزم در مورد نهادینه شدن فرهنگ کار و 
تالش به عنوان نیاز عمومی و اولویت استان است که در 

این بخش رسانه ها می توانند کمک خوبی باشند. 
حبیب الهی،چالش دوم را سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در مدارس غیر دولتی در حوزه هنرستانی 
عنوان کرد و افزود: این بخش ٣٠٦ دهم درصد از توسعه 
را به خود اختصاص داده که دلیلش همان تب کنکوری 
است که امروز در جامعه وجود دارد.او با بیان اینکه 
هزینه های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش بیشتر از 
رشته های نظری است اظهار داشت: انتظار می رود توسط 
بخش خصوصی سرمایه گذاری های خوبی در این بخش 
انجام شود.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان از کمبود فضاهای هنرستانی در 
شهرستان های بزرگ این استان نام برد و گفت:خیرین 
در این راستا به کمک آموزش و پرورش بیایند که می توان 
گفت، اولویت امروز آموزش و پرورش کرمان ساخت 

فضای کارگاهی، آموزشگاهی و تجهیزاتی است. 
او بیان کرد: تجهیزات خوبی تاکنون در هنرستان های 
کرمان توزیع شده و در سال تحصیلی جدید نیز 

تجهیزاتی به هنرستان ها تزریق خواهد شد.
برای  از مشارکت بخش خصوصی  الهی  حبیب 
آموزش های شاخه کار و دانش به صورت برون سپاری 
به عنوان مشکل چهارم یاد کرد و گفت: نیاز است در 
این زمینه نیز بخش خصوصی به کمک آموزش و 

پرورش بیاید. 
او تاکید کرد: نقش رسانه ها در فرهنگ سازی کار و تالش 
می تواند موثر باشد و انتظار می رود یکی از مهمترین 
ماموریت های آموزش و پرورش و یکی از نیازهای کشور 

در این بخش محقق شود. 
آغاز ثبت نام هنرجویان در هنرستان هاى کرمان 

از اول تیرماه
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان گفت: ثبت نام هنرجویان از اول تیر ماه 

در هنرستان های این استان آغاز می شود و رسانه ها 
می توانند ظرفیت هنرستان ها و نیاز موجود را به جامعه 
منتقل کنند.او تصریح کرد: مهارت های شغلی و حرفه ای 
در قالب ١١١ رشته هنرستانی با هدف کا آفرینی و 
تربیت نیروی کارآفرین به جای نیروی جویای کار و 
توانمند کردن آنها برای راهیابی به بازار کار است که این 
مهم می تواند به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی و دولت ختم شود.

حبیب الهی افزود: رشد اقتصادی و توسعه پایدار از طریق 
انسان های کارآمد محقق می شود که خروجی آموزش 
و پرورش هستند.او با بیان اینکه رونق اقتصادی طی 
سال های اخیر از مسائل مهم مد نظر رهبر معظم انقالب 
اسالمی بوده و هست گفت: قبل از انجام سرمایه گذاری 
در اشتغال تربیت نیروی انسانی متخصص اولویت اول ما 
است. معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان بیان کرد: ماموریت مهم آموزش و پرورش 
هدایت تحصیلی دانش آموزان است که از پایه نهم اتفاق 
می افتد و ما امروز نیاز داریم در بخش های ایجاد فضا و 
تامین تجهیزات هنرستان ها و تامین نیروی انسانی کار 
انجام دهیم تا دانش آموزان به طور آگاهانه انتخاب رشته 
کنند و در آینده پاسخگوی نیاز جامعه باشد. او گفت: در 
دوره متوسطه دوم سه شاخه نظری، فنی حرفه ای و 
کاردانش وجود دارد که در دو شاخه کار دانش و فنی 
و حرفه ای آموزش های تخصصی مهارت آموزی را داریم.

حبیب الهی ادامه داد: سیاست گذاری کالن نظام در برنامه 
ششم توسعه افزایش سهم آموزش های فنی حرفه و 
کاردانش به میزان ٥٠ درصد دانش آموزان دوره دوم 
متوسطه و مسئولیت این کار بر عهده نظام آموزشی است 
که به کمک ظرفیت های خارج از نظام آموزشی اتفاق 
می افتد.او اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت استان 
کرمان ٣٧٤ هنرستان فعال است که ١٧١ مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای و ٢٠٣ مرکز آموزش های کار و دانش را 

ارائه می دهند.
رسانه ها اهمیت و جایگاه تحصیل در رشته هاى 

فنى حرفه اى و کاردانش را اطالع رسانى کنند 
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان افزود: امروز رسانه به عنوان ابزار مهم 
توسعه ارتباطات و مناسبت ها در جامعه به شمار می رود 
و می تواند عامل مهمی در تغییر ساختار جامعه و 
تقویت ظرفیت های جوامع باشد.او با بیان اینکه رسانه 

کارکردهای مختلفی دارد و یکی از این موارد آموزشی 
است که می تواند در ارتقا سطح دانش و نگرش و مهارت 
نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های مهم اجتماعی 
و نظام های حکومتی نقش داشته باشد.حبیب الهی 
ادامه داد: حوزه نظام آموزشی کشور ماموریت های 
مختلفی دارد که یکی از مهمترین این ماموریت ها 
که با توسعه، پیشرفت و آبادانی گره خورده؛ توسعه 
آموزش های کار و دانش و فنی حرفه است که بدون 
ایفای نقش رسانه، آموزش پرورش نمی تواند در این 

مهم موفق باشد. 
او تاکید کرد: داده های مختلفی در آموزش و پرورش وجود 
دارد که می تواند مورد استفاده اصحاب رسانه برای تحقق 
این مهم قرار بگیرد و توسعه کاردانش و فنی و حرفه ای 
می تواند نقش مهمی در رفع دغدغه مهم خانواده نقش 
داشته باشد. معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان گفت: تاثیر نظام آموزشی بر ابعاد 
مختلف زندگی افراد یک امر قطعی است و نظام آموزشی 
سعی دارد با اثر بخش کردن جریان تربیت و یادگیری به 

توانمند کردن سرمایه انسانی بپردازد. 
او گفت: مهارت آموزی و توسعه مهارت های کار و دانش و 
فنی و حرفه ای به عنوان یکی از نیازهای کشور و دغدغه 
مهم دولتمردان و نظام آموزشی است که این مسئولیت 

مهم در حوزه های مختلف در حال پیگیری است. 
حبیب الهی افزود: آموزش های حرفه.ای مهارتی کوتاه 
مدت تحت عنوان طرح ایران مهارت که با همکاری 
سازمان فنی و حرفه ای کشور در دبیرستان های دور اول 
در سه پایه به میزان ٦٠ ساعت برنامه آموزشی برگزار 
می شود. او اظهار داشت:طرح برنامه درسی ویژه مدرسه 
که یکی از کارکردهای آن آموزش مهارت های حرفه ای 

و شغلی است در پایه چهارم تا پایه نهم اجرا می شود. 
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
کرمان گفت: طرح آموزش مهارت های حرفه ای و شغلی 
به صورت فوق برنامه در مدارس شبانه روزی تحت عنوان 
طرح های خوداتکایی است که همه این طرح ها تالش 
دارند اول شناختی را در حوزه های مختلف به دانش آموز 
ارائه کنند تا بتواند در هدایت تحصیلی و در انتخاب رشته 

تحصیلی انتخابی آگاهانه داشته باشد. 
او ادامه داد: دانش آموزان می توانند با کسب مهارت های 
الزم در زمان فراغت از تحصیل به نوعی در کارآفرینی و 

ایجاد شغل نقش آفرینی کنند

استاندار کرمان گفت: مردم این استان به حق و در شان 
و سابقه این خطه و نام پرآوازه سپهبد شهید سلیمانی 
در انتخابات حضور یافتند و حماسه بزرگی را رقم زدند و 
جزو استان های برتر کشور در مشارکت انتخاباتی بودند. 
علی زینی وند از حضور حماسی مردم کرمان در انتخابات 
قدردانی و انتخابات ٢٨ خرداد ماه را سالم و بدون هیچ گونه 
حاشیه ای عنوان کرد و افزود: فضای همدلی که در بین 
مسئوالن این استان وجود داشت و در کنار فضای خاص 
کرمان به دلیل اینکه زادگاه سردار سلیمانی است، انتخابات 
کیفی، امن و شفاف و در شان جمهوری اسالمی و استان 

برگزار شد.استاندار کرمان اظهار داشت: ٢ میلیون و 
١٩٧ هزار و ٥٠٠ نفر واجد شرایط رای دادن در این استان 
داشتیم و معادل ٦٠ درصد از واجدان شرایط رای دادند 
و مشارکت بسیار معناداری بود.زینی وند ضمن تبریک 
به رئیس جمهور منتخب کشورمان گفت: فکر می کنم 
با انتخاب آقای رئیسی به لحاظ اشراف و هم افزایی که 
می تواند ایجاد شود، شاهد دوره خوب مدیریتی با هم افزایی 
همه نیروهای معتقد به انقالب در ساختن و عبور کشور 
از این شرایط باشیم.او خاطرنشان کرد: رای مردم کرمان 
به آقای رئیسی در باالترین حد و معادل ٨٤ درصد آرای 

استان بود و می توان با این عملکرد توجه دولت مرکزی را به 
کرمان جذب و رفع برخی از نامتوازنی ها و عقب ماندگی ها 
که در برخی نقاط استان است را از این فرصت مطالبه کرد.

استاندار کرمان همچنین به رعایت پروتکل های بهداشتی 
در انتخابات و طبق دستورالعمل ها اشاره داشت و گفت: در 
این دوره انتخابات، رسانه ها با پوشش برنامه های نامزدهای 
انتخاباتی در آگاهی بخشی مردم نقش برجسته و خوبی 
داشتند و در فضای مجازی نیز یکی از دوره هایی بود که 
فضا را از دست رسانه های معاند گرفتیم.او با بیان اینکه 
فضای مجازی با حضور نیروهای جوان ایران از گروه ها و 

سالیق مختلف نقش بسزایی دارد و رسانه های خارجی 
را خلع ید کرد افزود: در زیر توپخانه سنگین تبلیغات 
منفی، شاهد میانگین بسیار طبیعِی مشارکت در انتخابات 
بودیم و کسی نمی تواند انتخابات را زیر سوال ببرد و به 
جمهوری اسالمی طعنه بزند.زینی وند در خصوص آثار 
داخلی و بین المللی حماسه حضور مردم در انتخابات 
و تاثیرگذاری آن بر تحقق اهداف مشخص کشور در 
سیاست داخلی و خارجی گفت: به نظر بنده آمریکایی ها 
صبر کردند ببینند انتخابات ما چه می شود، اگر انتخابات 
ما ضعیف می بود، تحت تاثیر قرار می گرفتیم،بنابراین 
اولین اثر مشارکت در انتخابات، افزایش قدرت چانه زنی 
ما در عرصه بین المللی است و از موضع قدرت سر میز 

مذاکره می نشینیم.

ایرنا

گزارش

 سید محمد حبیب الهى افزود: در 2 شاخه 
فنى حرفه اى و کاردانش هنرستان هاى 
استان کرمان در حوزه صنعت 23 هزار و 982

هنرجو،خدمات هفت هزار و 186 نفر، در بخش 
هنر 9 هزار و 949 نفر و در بخش کشاورزى هزار 
941 نفر در حال تحصیل هستند.

او با اشاره به وجود 111 رشته فعال در بخش 
فنى و حرفه اى و کاردانش استان کرمان بیان 
کرد: 35 رشته در چهار زمینه در شاخه فنى 
حرفه اى و کاردانش و 76 رشته در چهار زمینه 
شاخه کار و دانش فعال است. 

رنا
: ای

س
عک

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 43 هزار و 58 هنرجو در هنرستان هاى این استان مشغول به 
تحصیل هستند که از این تعداد 28 هزار 233 نفر پسر و 14 هزار و 825 نفر دختر در هزار و 561 محل رشته در زمینه هاى صنعت، 

هنر،خدمات و کشاورزى مشغول به تحصیل هستند.
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1400 تیر سه شنبه  1
کاغذ اقتصادی

عرضه اولیه سهام «شرکت محصوالت کاغذى لطیف» با نماد «لطیف» روز چهارشنبه (2 تیرماه) 
در فرابورس ایران انجام مى شود. عرضه سهام شــرکت هاى جدید (عرضه اولیه) همواره مورد 
توجه اهالى بازار سرمایه قرار دارد، زیرا تاکنون بیش از 90 درصد از عرضه اولیه هایى که در بورس 
انجام شده، سودآور بوده اند به همین دلیل این اقدام همیشه در بورس براى فعاالن بازار جذابیت 

داشته است.
آگهى عرضه اولیه سهام شــرکت «محصوالت کاغذى لطیف» با نماد «لطیف» منتشر شد که 
مطابق آن روز چهارشنبه (2 تیر ماه) سهام این شرکت به شیوه ثبت سفارش در فرابورس عرضه 

خواهد شد. 
در این عرضه اولیه به هر کد معامالتى حداکثر 50 سهم در دامنه قیمتى 30 هزار ریال تا 32 هزار 

و 500 ریال تعلق مى گیرد.
به گزارش ایرنا، هنگامى که سهام شرکتى براى نخستین بار در بورس عرضه مى شود، به روز اول 
عرضه سهام، «عرضه اولیه» گفته مى شود، در این روز درصد مشخصى از کل سهام شرکت براى 

نخستین بار از طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایه گذاران خریدارى مى شود.

عرضه اولیه جدید در فرابورس قطعى شد

چهارمین نمایشگاه بین المللى کاغذ، مقوا، فرآورده هاى سلولزى و ماشین آالت وابسته (دوشنبه) در 
مراسمى با حضور مهدى صادقى نیارکى معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار 
کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادى ایرنا، این نمایشگاه از دیروز (31 خردادماه) تا سوم تیرماه در محل 
دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران برپاست.چهارمین نمایشگاه بین المللى کاغذ، مقوا، فرآورده هاى 
سلولزى و ماشین آالت وابسته در فضایى به وسعت 10 هزار متر مربع در سه سالن برگزار مى شود که در 
مقایسه با نمایشگاه پارسال رشد 100 درصدى داشته است و یک شرکت ماشین ساز هندى نیز در آن 
حضور دارد.اکنون 120 کارخانه در زمینه تولید کاغذ در کشور فعالیت دارند که به جز تامین ماده اولیه 
آخال (ضایعات کارتن و کاغذ)، با مشکل خاصى مواجه نیستند.نیاز سالیانه کشور به کاغذ بسته بندى 
850 هزار تن است، این در حالى است که سالیانه یک میلیون و 600 هزار تن از این کاغذ تولید و مازاد 

آن به کشورهاى مختلف از جمله اروپا، آسیا و کشورهاى حاشیه خلیج فارس صادر مى شود.
در زمینه کاغذ تحریر، نیاز سالیانه نزدیک به 380 هزار تن است که فقط 180 هزار تن ظرفیت براى آن 

ایجاد شده است. همچنین مصرف سالیانه کاغذ کتاب درسى 40 هزار تن است.

چهارمین نمایشگاه بین المللى کاغذ
 و مقوا آغاز به کار کرد

دیروز شاخص فرابورس نیز حدود 32 واحد افزایش داشت و بر روى کانال 17 هزار و 319 واحد 
ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و 41 هزار برگه ســهم به ارزش 122 هزار و 818

میلیارد ریال دادوستد شد. روز گذشته نماد هلدینگ صنایع معدنى خاورمیانه (میدکو)، صنعتى 
مینو (غصینو)، مدیریت انرژى امید تابان هور (وهور)، گروه ســرمایه گذارى میراث فرهنگى 
(ســمگا)، فرابورس ایران (فرابورس)، صنایع ماشــین هاى ادارى ایران (مادیرا)، توسعه مولد 
نیروگاهى جهرم (بجهرم)،  زغال سنگ پرورده طبس (کزغال)،   بیمه اتکایى ایرانیان (اتکاى)، 

بیمه سامان (بساما) و پاالیش نفت الوان (شاوان) تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین فوالد هرمزگان جنوب (هرمز)، بیمه تجارت نو (بنو)، پتروشــیمى مارون (مارون)، 
پتروشیمى تندگویان (شگویا)، بیمه دى (ودى)، گروه کارخانجات تبرك (تبرك)، کلر پارس 
(کلر)، سهامى ذوب آهن اصفهان (ذوب)، کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)، صنعتى بهپاك 
(بهپاك)، ذوب روى اصفهان (فروى) و زرین معدن آســیا (فرزین) با تاثیر منفى بر شــاخص 

فرابورس همراه بودند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
میدکو همچنان مثبت

بازار و بورساخبار شرکت ها

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادى طرح 
جدید (دوشنبه، 31 خردادماه) در بازار 
تهران با افزایش 100 هزار تومانى نسبت به 
روز گذشته به رقم 10 میلیون و 330 هزار 
تومان رسید.به گزارش روز دوشنبه خبرنگار 
اقتصادى ایرنا، در ساعت 13 و 30 دقیقه 
امروز، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادى 
طرح جدید با افزایش 100 هزار تومانى 
نسبت به روز یکشنبه به رقم 10 میلیون 
و 330 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار 
آزادى طرح قدیم نیز 10 میلیون و 200 هزار 
تومان معامله شد.همچنین امروز نیم سکه 
بهار آزادى پنج میلیون و 600 هزار تومان، 
ربع سکه سه میلیون و 550 هزار تومان و 
سکه یک گرمى نیز دو میلیون و 270 هزار 
تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال 
نیز نرخ هر گرم طالى 18 عیار به یک میلیون 
و 31 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال 
طال نیز چهار میلیون و 470 هزار تومان 
شد.همچنین هر اونس جهانى طال نیز دیروز 
یک هزار و 785 دالر و 13 سنت فروخته شد.  
قیمت سکه در آغاز سال جدید 11 میلیون 
تومان بود که به تدریج روند نزولى را شروع 
کرد تا به بهاى 9 میلیون تومان رسید. از نیمه 
اردیبهشت ماه، بهاى سکه اندکى رشد کرد و 
در این مدت در کانال 10 میلیون تومان در 
نوسان بوده است. طى دو روز گذشته شاهد 
کاهش قیمت سکه بودیم اما از امروز دوباره 
از مدار کاهش خارج شد و رشد اندك یکصد 

هزارتومانى را تجربه کرد.  

نرخ دالر در صرافى هاى بانکى (دوشنبه، 31
خردادماه) نرخ دالر در صرافى هاى بانکى با 
304 تومان افزایش نسبت به روز گذشته 
(یکشنبه) به رقم 23 هزار و 710 تومان رسید.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادى 
ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت 13 و 30

دقیقه امروز با 242 تومان افزایش نسبت به 
روز یکشنبه به  28 هزار و 886 تومان رسید.   
دیروز قیمت خرید هر دالر 23 هزار و 241
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 
333 تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر 
در بازار متشکل ارزى 23 هزار و 46 تومان و 
نرخ فروش آن 23 هزار و 255 تومان اعالم 
شد.  نرخ خرید یورو در این بازار 27 هزار و 342
تومان و نرخ فروش آن نیز 27 هزار و 591

تومان اعالم شد.همچنین در سامانه نیما در 
معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت 24 هزار 
و 939 تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 21

هزار و 20 تومان معامله شد.
دالر از هشتم خردادماه وارد کانال 23 هزار 
تومانى شد و در این فاصله به سوى کانال 24
هزار تومان خیز برداشت،  اما دوباره کاهش 
داشته و همچنان در کانال 23 هزار تومانى 

نوسان داشته است. 

شاخص کل بازار بورس (دوشنبه، 31
خردادماه) در ادامه روند صعودى خود، 
حدود چهار هزار و 837 واحد رشد داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک 
میلیون و 168 هزار واحد رسید.به گزارش 
ایرنا، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات 
ابهامات  از  بخشى  ریاست جمهورى، 
و دغدغه هاى سهامداران رفع شده و روند 
معامالت بورس، مثبت شده است.برپایه 
معامالت دیروز دوشنبه بیش از 9 میلیارد و 
309 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 63 هزار و 431 میلیارد ریال داد و 
ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با 
137 واحد افزایش به 370 هزار و 25 واحد 
و شاخص قیمت (هم وزن) با 88 واحد رشد به 
237 هزار و 625  واحد رسید.شاخص بازار اول 
سه هزار و 898 واحد و شاخص بازار دوم هشت 

هزار و 553 واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد شرکت 
سرمایه گذارى تامین اجتماعى (شستا) با یک 
هزار و 209 واحد، بانک تجارت (وتجارت) با 
527 واحد، گروه مپنا (رمپنا) با 501 واحد، 
صنایع پتروشیمى خلیج فارس (فارس) با 
431 واحد، ایران خودرو (خودرو) با 400
واحد، بانک صادرات ایران (وبصادر) با 355

واحد، بانک ملت (وبملت) با 347 واحد، 
مخابرات ایران (اخابر) با 300 واحد، سایپا 
(خساپا) با 279 واحد، کشتیرانى جمهورى 
اسالمى ایران (حکشتى) با 270 واحد، شرکت 
ارتباطات سیار ایران (همراه) با 259 واحد، 
گروه صنعتى پاکشو (پاکشو) با 240 واحد 
و گروه دارویى برکت (برکت) با 231 واحد 
تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.بر پایه 
این گزارش، دیروز دوشنبه نماد لیزینگ 
کارآفرین (ولکار)، شرکت سرمایه گذارى 
تامین اجتماعى (شستا)، صنعت غذایى کورش 
(غکورش)، گسترش سرمایه گذارى ایران 
خودرو (خگستر)،   ایران خودرو (خودرو)، 
پاالیش نفت اصفهان (شپنا) و ملى صنایع مس 
ایران (فملى) نمادهاى پُرتراکنش قرار داشتند.

75کیلومتر شبکه ریلى منطقه گل گهر با استفاده از 900 تن پروفیل 
ریلى ساخت شرکت ذوب آهن اصفهان اجرا شده است . فرماندار ویژه 
سیرجان در حاشیه بازدید از این پروژه با اعالم این خبر گفت: عملیات 
احداث زیرساخت هاى شبکه ریلى منطقه گل گهر شامل دو مرحله 
زیرسازى و روسازى است که زیرسازى شبکه ریلى با همت نیروهاى 
ورزیده و نخبه شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر شامل 
انجام کلیه عملیات هاى خاکى، احداث ابنیه فنى شامل 15 پل آب رو، 4

تقاطع غیرهمسطح زیرگذر و 5 تقاطع غیرهمسطح رو گذر در اولویت 
برنامه هاى عمرانى قرار گرفت.

سهراب بهاالدینى، حجم عملیات خاکى زیرسازى شبکه ریلى را 
یک میلیون مترمکعب، خاك بردارى و خاك ریزى اعالم کرد و افزود: 
این عملیات با هزینه حدود 400 میلیارد ریال اجرا شده است. وى 
افزود:  در بخش روسازى شبکه ریلى منطقه گل گهر با برنامه ریزى 
تخصصى، 75 کیلومتر شبکه ریلى با بهره گیرى از 900 تن ریلى ملى 

ساخت شرکت ذوب آهن اصفهان اجرا شده است.
فرماندار ویژه سیرجان تاکید کرد: این پروژه ریلى با یارى گرفتن از توان 
تولید داخلى ملى و همچنین توانمندى پیمانکاران بومى شکل  گرفته 
است. این پروژه ریلى یکى از شاخص ترین پروژه هاى ریلى حوزه صنعت 
در ایران اسالمى محسوب مى شود و ایستگاه مبادله اى آن با 29 خط 
موازى ریلى، عریض ترین ایستگاه ریلى اجرا شده در سطح کشور به 
شمار مى آید. این پروژه که به صورت 6 خط آنتنى طراحى و اجرا شده 
است و حدود 92درصد پیشرفت فیزیکى دارد و ظرفیت حمل بار آن 

نیز در سال 10میلیون تن است.

مهدى  کرمان،دکتر  علوم پزشکى  عمومى  روابط  گزارش  به 
شفیعى،سخنگوى این دانشگاه عصر دوشنبه 31 خرداد ماه با بیان اینکه 
طى 24 ساعت گذشته، 100 بیمار جدید کرونا در بیمارستان هاى استان 
بسترى شده اند، گفت:« 54 نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکى 
کرمان (شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه)، 14 نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکى سیرجان، یک نفر از حوزه  
دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان و 30 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکى 
جیرفت هستند».او با بیان این که یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکى 
بم، بسترى جدید گزارش شده است، افزود: «در حال حاضر، 473 بیمار 

کرونا در بیمارستان هاى استان بسترى هستند».
شفیعى ادامه داد:«263 نفر از بیماران بسترى در حوزه  علوم پزشکى 
کرمان،19 نفرحوزه  علوم پزشکى رفسنجان،122 نفر حوزه  جنوب، 20 نفر 
در حوزه  دانشگاه علوم پزشکى بم و 49 نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکى 

سیرجان بسترى هستند و خدمات بیمارستانى به آن ها ارائه مى شود».
او اظهار کرد: «از ابتداى اپیدمى تاکنون 22هزار و 647 نفر در استان، 

به دلیل ابتال به کرونا بسترى شده اند».
به گفته  شفیعى،از ابتداى اپیدمى کرونا در استان تاکنون، 3047 نفر به 

ـ 19 جان خود را از دست داده اند. دلیل ابتال به کووید 

پیشرفت 92 درصدى پروژه 
ریلى منطقه گل گهر 

100 بسترى جدید و 5 فوتى 
در شبانه روز گذشته

نرخ 10 میلیون و 330
هزار تومانى سکه 

در بازار آزاد

دالر 23 هزار و 700
تومان شد 

سبزپوشى شاخص بورس 
در آخرین روز فصل بهار

رئیس هیات مدیره انجمن صنفى گاوداران ایران گفت: نهاده هاى مورد 
نیاز دامداران به دلیل خشکسالى، کم و گران شده و نیاز است دولت با 
تخصیص ارز مناسب به تولیدکنندگان براى واردات نهاده هاى دامى 

مانع از نابودى صنعت دامپرورى شود.
سید احمد مقدسى در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که 
آیا دامداران مى توانند نهاده هاى مورد نیاز دام هاى خود را به راحتى 
تامین کنند یا خیر؟ گفت: خشکسالى اثرات بدى بر روى نهاده هاى 
دامى گذاشته و وضعیت کاه، کلش، یونجه و ذرت علوفه اى بسیار بد 
است. یعنى هم میزان آن در بازار کم و هم قیمت آنها باال رفته است. وى 
ادامه داد: دولت باید با تخصیص ارز مناسب به تولیدکنندگان و شرکت 
هاى دیگر امکان واردات نهاده هاى دامى از جمله یونجه و کلش را 
فراهم و کمک کند که صنعت دامپروى از بین نرود. زیرا اگر به دام غذا 

نرسد تلف خواهد شد. 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفى گاوداران ایران تصریح کرد: جو، 
ذرت و سویا نهاده هاى وارداتى هستند که بیشتر به بخش دام شیرى و 
صنعتى آن هم با تاخیر تعلق مى گیرد و دام ها روستایى و پرورابندى 
بهره کمترى از آنها دارند. به عبارت دیگر 20 درصد نهاده هاى مورد 
نیاز واحدهاى تولیدى از سوى دولت تامین مى شود و دامداران مجبور 
هستند که 80 درصد مابقى را از بازار آزاد و کشاورزان خریدارى کنند. 
به گفته وى یونجه، کاه و کلش و ذرت علوفه اى تولید داخل هستند 

و امسال قیمت آنها به دلیل خشکسالى و عرضه کم باال رفته است. 
وى در ادامه گفت: در حال حاضر قیمت گوساله زنده نر براى دامداران 
کیلویى 57 هزارتومان تمام مى شود در حالى که در بازار بیشتر از 46تا 
47 هزارتومان خریدارى نمى شود. این یعنى دامداران در فروش دام 

هایشان حدود 10 هزارتومان ضرر مى کنند. 
مقدسى در پایان گفت:جلوى صادرات دام گرفته شده و از آن طرف 
چون نهاده نیست دامداران مجبورند دام هایشان را به کشتارگاه 
بفرستند و این موضوع عرضه را زیاد و قیمت ها را کاهش داده است. با 
وزارت جهاد کشاورزى مکاتباتى در این زمینه داشته ایم و درخواست 
کردیم اجازه صادرات دام و از آن طرف واردات نهاده هاى دامى را 

بدهند ولى تاکنون با این پیشنهاد موافقت نشده است.

دامداران روى هر کیلو گوشت 10 هزار تومان ضرر مى کنند

دولت کمک کند صنعت
 دامپروى زمین نخورد

ــه زودى  ــاءاهللا ب ــت: ان ش ــور گف ــس جمه ریی
تحریم هــا برداشــته مى شــود و ســرمایه ها 
بــه ســوى ایــران ســرازیر مى شــود و امیــدوارم 
کــه در دولــت ســیزدهم شــاهد افزایــش 
ســرمایه گذارى ها باشــیم و مــردم بتواننــد 

از نفــع و ســود آن بهره منــد شــوند.
و  حجت االســالم   ، یســنا ا گــزارش  بــه 
ییــن  آ در  نــى  روحا حســن  لمســلمین  ا
ز طرح هــاى ملــى مناطــق  بهره بــردارى ا
ــا بیــان اینکــه مــردم مســئولیت  آزاد تجــارى ب
بســیار بــزرگ سیاســى و اجتماعــى خــود را در 
ــان  ــرد: آن ــار ک ــد، اظه ــام دادن ــه انج روز جمع
ــه  ــد. ب ــورى خــود را انتخــاب کردن رییس جمه
آنــان بــراى ایــن اقــدام بســیار خــوب در جهت 
ــاى رأى  ــدوق ه ــاى صن حضــور گســترده در پ

تبریــک مى گویــم.
ــاره  ــا اش ــرى از ســخنانش ب وى در بخــش دیگ

فتتــاح  بــه برگــزارى هفتادوچهارمیــن ا
ــرد:  ــار ک ــت خــود اظه ــى در دول طرح هــاى مل
در مناطــق آزاد مــا اعــالم شــد کــه 621 طــرح 
در حــال اجــرا اســت و 248 هــزار میلیــارد 
تومــان ســرمایه گذارى دارد کــه 53 درصــد 
ــال  ــان س ــا پای ــا ت ــه آنه ــده و هم ــرا ش آن اج

افتتــاح مى شــود.
ــده  ــه آین ــردم ب ــر م ــد: اگ ــادآور ش ــى ی روحان
ــته  ــد نداش ــرمایه گذارى امی ــود س ــود و س خ
ــرمایه گذارى  ــزان از س ــن می ــه چنی ــند ک باش
را انجــام نمى دهنــد. همیــن ایســتادگى مــردم 
برخــالف رنــج و ســختى کــه در ایــن ســه ســال 
و نیــم کشــیدند کــه در تاریــخ بى ســابقه 
بــوده، نشــان از جایــگاه واالى مــردم مــا اســت.
رییــس جمهــورى گفــت: اینکــه چنــد روز 
پیــش خــود آمریکایى هــا اعــالم کردنــد 
حاضریــم تحریــم را از روى واکســن کرونــا 

علیــه ایــران برداریــم نشــان مى دهــد کــه 
ــى  ــن اقدام ــه چنی ــت ها ب ــن تروریس ــود ای خ
ــه  ــد ک ــت جدی ــاال دول ــد و ح ــراف مى کنن اعت
معتقــد اســت راه دولــت قبلــى درســت نبــوده، 
ــى موضــوع  ــائل بانک ــر در مس ــه اگ ــد ک گفته ان
ــکلى  ــد مش ــن باش ــک و واکس ــه ماس در زمین

نداریــم.
روحانــى تأکیــد کــرد: تــازه آنهــم زمانــى 
ــا  ــک خودکف ــد ماس ــا در تولی ــد م ــه فهمیدن ک
شــدیم و صــادرات مى کنیــم و در واکســن هــم 

ــم. ــد رفتی ــمت تولی ــه س ب
ــا بیــان اینکــه مــردم بینــى ترامــپ را بــه  وى ب
ــا  ــازار م ــرد: االن ب ــح ک ــد تصری ــاك مالیدن خ
پــر از جنــس اســت، هرچنــد گرانــى بــه دلیــل 
ــا  ــا اقتصــاد م ــگ اقتصــادى وجــود دارد ام جن
ــک نشــان  ــود نشــد و ی ــن جنــگ ناب از پــس ای
ــه  ــود ک ــى ب ــاى مل ــاح طرح ه ــن افتت آن همی

ــد. ــوب مى ش ــکا محس ــه آمری ــى ب تودهن
رییــس جمهــورى بــا بیــان اینکــه مــا تــا 
ــى در  ــاى مل ــاح طرح ه ــت افتت ــر دول روز آخ
دوشــنبه و پنجشــنبه را انجــام مى دهیــم، 
اظهــار کــرد: مــا طرح هــاى زیــادى در 
مناطــق مختلــف افتتــاح کردیــم کــه بــا آنچــه 
ســرمایه گذارى و کلنگ زنــى شــد 70 هــزار 
میلیــارد تومــان ســرمایه گذارى صــورت 
ــران از  ــق آزاد ای ــه مناط ــن از اینک ــت. م گرف
ــده در  ــه صادرکنن ــدل ب ــده ب ــق واردکنن مناط

ایــن دولــت شــدند سپاســگزارم.
ــه زودى  ــاءاهللا ب ــد: ان ش ــادآور ش ــى ی روحان
تحریم هــا برداشــته مى شــود و ســرمایه ها 
بــه ســوى ایــران ســرازیر مى شــود و امیــدوارم 
کــه در دولــت ســیزدهم شــاهد افزایــش 
ســرمایه گذارى ها باشــیم و مــردم بتواننــد 

از نفــع و ســود آن بهره منــد شــوند.

هر
س:م
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ــه بیــش از دو ســال  ــدان ک جــاده ی شــهدادـ  نهبن
می شــود به دلیــل ورود ســیالب های باالدســت 
ــایی  ــازی و بازگش ــان بازس ــده، همچن ــب ش تخری
رســمی نشــده و بــرای تــردد ایمن مناســب نیســت. 
تاکنــون، حــوادث رانندگــی متعــددی در ایــن 
ــت  ــا مجروحی ــوت ی ــه ف ــر ب ــیر رخ داده و منج مس
ــت. ــده اس ــگران ش ــافران و گردش ــت مس و معلولی
از زمــان تخریــب حــدود ٣٠ کیلومتــر از ایــن 
ــر آن  ــه ١٦٠ کیلومت ــری ک ــاده ی ٢٨٣ کیلومت ج
ــک  ــرار دارد، ی ــهداد ق ــتحفاظی ش ــوزه ی اس در ح
مجتمــع خدمــات رفاهــی کــه بیــش از ده ســال در 
ــز  ــرد نی ــت می ک ــاده فعالی ــن ج ــر ٧٥ ای کیلومت

ــت. ــده اس ــل ش تعطی
 در ایــن مجتمــع، پلیــس، اورژانــس ١١٥، 
هالل احمــر و مســجد و پمــپ بنزیــن فعــال 
بودنــد و بــه ســانحه دیدگان و در راه مانــدگان 
خدمات رســانی خوبــی صــورت می گرفــت امــا 
ــن مجتمــع  ــا ســیالب، ای ــب جــاده ب ــس از تخری پ
ــینی،  ــه ی پورحس ــه گفت ــده و ب ــل ش ــز تعطی نی
رئیــس جمعیــت هالل احمــر شــهداد، بخــش 
ــه اســت. ــه ســرقت رفت ــز ب ــوال آن نی ــادی از ام زی
یکــی از بزرگ تریــن خســاراتی کــه تعطیلــی 
ــس ١١٥ ــدن اورژان ــار آورده، دور ش ــه ب ــع ب مجتم
و امدادگــران هالل احمــر از ایــن جــاده اســت. 
پورحســینی بــه فردای کرمــان می گویــد: «در 
جریــان تصادفــات، وظیفــه ی رهاســازی مصدومین 
ــه مــا  را داشــتیم و یــک دســتگاه آمبوالنــس هــم ب
ــس کمــک  ــه اورژان ــاز، ب ــع نی ــا در مواق داده شــد ت
کنیــم. بعــد از تخریــب جــاده و تعطیلــی مجتمــع، 
ــگاه هالل احمــر در شــهر شــهداد مســتقر شــد.  پای
ــوادث در  ــوع ح ــل وق ــا مح ــافت ت ــد مس ــن ُبع ای

جــاده، در کنــار خرابــی بخش هایــی از مســیر، 
باعــث شــده کــه زمــان رســیدن امدادگــران 
ــر  ــود و اگ ــی بش ــه طوالن ــوع حادث ــل وق ــه مح ب
ــر،  ــت تاخی ــن اس ــد، ممک ــال باش ــدوم بدح مص
باعــث از دســت رفتــن جانــش هــم بشــود. قبــل از 
تعطیلــی مجتمــع امــا امدادگــران در ٧٥ کیلومتری 
ــه  ــل حادث ــه مح ــورا ب ــد و ف ــتقر بودن ــاده مس ج

می رســیدند».
ــد  ــد می کن ــان تاکی ــا فردای کرم ــو ب او در گفت وگ
کــه بایــد هرچــه ســریعتر ایــن مجتمــع راه انــدازی 

ــود. ش
جــاده ی شــهدادـ  نهبنــدان، ارتبــاط بین اســتان های 
کرمان، خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان را 
برقــرار می کنــد و عــالوه بــر کامیون هــای حمــل کاال 
و نفتکش هــا، کشــاورزان و بازرگانــان شــهدادی نیز از 
ایــن مســیر اســتفاده می کننــد. بعــد از شــکل گیری 
دریاچــه ی لــوت، گردشــگران هــم بــه کاربــران ایــن 
ــان رخ  ــرای آن ــز ب ــی نی ــل شــده  و حوادث ــاده تبدی ج
داده اســت.  مســیری کــه قــرار بــود شــش ماه پــس از 
ســیالب، ترمیــم و بازگشــایی شــود، بعــد از دو ســال، 

ــی ترمیــم نشــده اســت. هنــوز به طــور اصول
 گفتــه می شــود بخش هایــی از آن کــه خاکــی 
اســت، شــن ریزی شــده و تابلوهایــی نیــز 
نصــب و ســرعت گیرهایی ایجــاد کرده انــد امــا 
ــه  ــدگان ناآشــنا ب ــه رانن وضعیــت طــوری اســت ک
ــه  ــیدن ب ــل رس ــد در مح ــب نمی توانن ــیر، اغل مس
ســرعت گیرها خــودرو را کنتــرل کننــد و واژگونــی 

ــد. ــار می آی ــه ب ــی ب ــمی و جان ــات جس و صدم
پورحســینی در گفت وگــو بــا فردای کرمــان بــه 
ــتگاه های  ــا دس ــه ب ــد ک ــاره می کن ــی اش مکاتبات
متعــدد بــرای بازگشــایی مجتمــع رفاهــی 
بین راهــی داشــته اند امــا شــرط بازگشــایی، 
همــه ی  اســتقرار  و  زیرســاخت ها  تامیــن 

. ســت ه ها ستگا د

ــتقر  ــرای مس ــه ای ب ــال برنام ــا فع ــا گوی ــس ام پلی
شــدن در ایــن محــل را نــدارد و در شــهداد 
فعــال شــده اســت. دیگــر دســتگاه ها از جملــه 
هالل احمــر هــم می گوینــد بــدون حضــور 
ــه  ــران ب ــه امدادگ ــکان اینک ــی، ام ــای امنیت نیروه

ایــن محــل منتقــل شــوند وجــود نــدارد.
بــه  شــهداد  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
فردای کرمــان می گویــد: «وقتــی کــه بخشــی 
از جــاده را ســیل بــرد، تــا حــدود ١٠ روز بعــد، 
نیروهــای مــا در مجتمــع ماندنــد بــه ایــن امیــد که 
جــاده هرچــه زودتــر ترمیــم و بازگشــایی شــود امــا 
ــوری  ــایی ف ــکان بازگش ــه ام ــد ک ــالم ش ــی اع وقت
ــون  ــم و اکن ــرک کردی ــع را ت ــدارد، مجتم ــود ن وج
همــه ی امــوال آن بــه ســرقت رفتــه و اگــر نیروهای 
ــد  ــد، بای ــد برگردن ــف بخواهن ــتگاه های مختل دس
کلی هزینــه کننــد و در و پنجــره و دیگــر تجهیزاتی 
کــه بــه ســرقت رفتــه را مجــدد خریــداری و نصــب 

ــد». کنن
پورحســینی تصریــح می کنــد کــه چنانچــه 
ــی  ــای امنیت ــود و نیروه ــن ش ــاخت ها تامی زیرس
نیــز بــه مجتمــع برگردنــد، در کمتــر از ٢٤ ســاعت، 
هالل احمــر نیــز در آن محــل مســتقر خواهــد شــد.

ــان  ــه ی بیاب ــدان در عرص ــهدادـ  نهبن ــاده ی ش ج
جهانــی لــوت قــرار دارد و عــالوه بر تــردد تاجــران و 
ــار، یکــی از راه های دسترســی  کامیون هــای حمل ب
ــن  ــده ی ای ــه پرون ــی ک ــم هســت. زمان ــوت ه ــه ل ب
ــی  ــت بررس ــدن در دس ــی ش ــرای جهان ــان ب بیاب
ــکو  ــان یونس ــه کارشناس ــی ک ــی از ایرادات ــود، یک ب
گرفتنــد همیــن بــود کــه چــرا ایــن جــاده از 
ــت. آن  ــرده اس ــور ک ــان عب ــه ی بیاب ــط عرص وس
ــه  ــی از جمل ــر دالیل ــا ذک ــان، دســت اندرکاران ب زم
ــئله را  ــن مس ــی، ای ــه دسترس ــگران ب ــاز گردش نی
توجیــه کردنــد. بنابرایــن، بــه دلیــل ضوابــط و 
ــود  ــکو وج ــوی یونس ــه از س ــخت گیری هایی ک س

دارد، امــکان گســترش ایــن جــاده و یــا تغییــر 
مســیر آن وجــود نــدارد و بایــد بــرای هــر اقدامــی، 
مطالعــات کافــی صــورت گرفتــه و مجــوز از پایــگاه 

ــود. ــذ ش ــوت اخ ــی ل جهان
ــوت در  ــی ل ــگاه جهان ــر پای ــی، مدی ــن افضل معی
اســتان کرمــان در این بــاره بــه فردای کرمــان 
می گویــد کــه از ســوی اداره حمل ونقــل و 
پایانه هــای اســتان، اخیــرا طرحــی مطالعاتــی 
بــرای بازســازی جــاده ارائــه شــده اســت امــا پــس 
از بررســی، مشــخص شــد کــه طــرح نواقصــی دارد 
و بــه ســواالتی از جملــه اینکــه مصالــح مــورد نیــاز 
ــه  ــی چ ــات عمران ــا عملی ــد و ی ــا می آورن را از کج
تاثیــری بــر کلوت هــا می گــذارد پاســخ داده نشــده 
بــود. بنابرایــن، طــرح را برگشــت دادیم و خواســتیم 
جزئیــات بیش تــری از پــروژه ی مدنظرشــان را 

ــد. ــه کنن ارائ
ــاده ی  ــداث ج ــد اح ــا قص ــه ی او، کارفرم ــه گفت ب
ــتان  ــان و دو اس ــن کرم ــال بی ــرای اتص ــری ب دیگ
ــه  ــد، ب ــاده ی جدی ــه ج ــرا ک ــدارد؛ چ ــایه ن همس
اعتبــارات زیــادی نیــاز دارد و تامیــن آن از عهــده ی 
ــن  ــا اصــالح همی ــان ام ــد. قصدش ــتان برنمی آی اس
ــا  ــا ب مســیر و ایجــاد پل هایــی در طــول آن اســت ت
ــرق و  ــاده غ ــدی، مجــدد ج ــیالب های بع ــوع س وق

ــود. ــب نش تخری
ــول  ــه از ط ــی، دو نقط ــد: «در یک ــی می گوی افضل
ــه  ــده، ب ــده ش ــرح دی ــه در ط ــی ک ــیر، پل های مس
کلوت هــا نزدیــک اســت و مــا بایــد حتمــا بررســی 
بیش تــری داشــته باشــیم کــه تاثیــر آن را بــر 

کلوت هــا ارزیابــی کنیــم».
او نیــز بــا اذعــان بــه اینکــه وضعیــت فعلی جــاده در 
قســمتی که ســیل به آن صدمــه زده، اصال مناســب 
ــی کــه در ایــن قســمت رخ داده  ــه حوادث نیســت، ب
ــریع تر آن  ــه س ــم هرچ ــالح و ترمی ــر اص ــاره و ب اش

تاکیــد می کنــد.

جاده اى که همچنان براى تردد مناسب نیست

فرداى کرمان
گزارش

معین افضلى، مدیر پایگاه جهانى 
لوت در استان کرمان در این باره به 
فرداى کرمان مى گوید که از سوى اداره 
حمل ونقل و پایانه هاى استان، اخیرا 
طرحى مطالعاتى براى بازسازى جاده 
ارائه شده است اما پس از بررسى، 
مشخص شد که طرح نواقصى دارد و به 
سواالتى از جمله اینکه مصالح مورد نیاز 
را از کجا مى آورند و یا عملیات عمرانى 
چه تاثیرى بر کلوت ها مى گذارد پاسخ 
داده نشده بود. بنابراین، طرح را برگشت 
دادیم و خواستیم جزئیات بیش ترى از 
پروژه ى مدنظرشان را ارائه کنند.

روحانى: به زودى تحریم ها برداشته و سرمایه ها به ایران سرازیر مى شود 

مسیر شهداد ـ نهبندان قرار بود شش ماه پس از سیالب، ترمیم و بازگشایى شود



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱۰، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: ۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴     ۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵- ۰۳۴
تلفنخانه کرمان: ۰۳۴-۳۲۴۸۷۴۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

۱۰۰۶ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۴۰۰ تیــر   ۱ سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی(۰۳۴۳۲۱۳۴۸۳۸)

نمابر: ۰۳۴-۳۲۴۴۸۵۱۱

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقى بورس تهران

اطالعیه هاى مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

شستا
سر. تامین اجتماعی

۱۱٬۵۵۰۴۴۰٪۳٫۹۶

وتجارت
بانک تجارت

۲٬۵۱۶۱۱۹٪۴٫۹۶

رمپنا
گروه مپنا

۱۲٬۶۵۰۶۰۰٪۴٫۹۸

خودرو
ایران خودرو

۲٬۰۳۷۹۷٪۵

فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۹٬۹۰۰۱۳۰٪۱٫۳۳

وسرضوی
سر. استان خراسان رضوی

۹۷۹-۵۱- ٪۴٫۹۵

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

۲٬۱۰۹-۱۱۱- ٪۵

وسگلستا
سر. استان گلستان

۱٬۱۷۶-۶۱- ٪۴٫۹۳

وسفارس
سر. استان فارس

۹۷۹-۵۱- ٪۴٫۹۵

ثنوسا
سر. استان گلستان

۱۱٬۷۹۰-۶۲۰- ٪۵

بورس ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

عنوان شغلى : مشاور ارشد بازرگانى

شرایط احراز:
جنسیت: خانم

نوع همکارى: تمام وقت
روابط اجتماعى باال

توانایى نامه نگارى به زبان انگلیسى
توانایى رفت و آمد بین استانى و ماموریت خارج از 

کشور
مزایا: حقوق و مزایا بسیار خوب

حق ماموریت توافقى

ارسال رزومه به واتساپ: 09173973016

عنوان شغلى: مهندس شیمى

شرایط احراز:
جنسیت: آقا، خانم

نوع همکارى: تمام وقت
داراى حداقل 10 سال سابقه کار مدیریتى و فرایندى در 

کارخانجات صنایع شیمیایى و پتروشیمى
آماده کار در گرمسار استان سمنان
مزایا: کلیه امکانات رفاهى مهیاست

حقوق مکفى و بیمه

job@abassco.com :ارسال رزومه  به ایمیل
واتس اپ: ٠٩٣٩٠٦٤٥٩٦٩

نمکهاى باریم و استرانسیم آسیاتعاونى بند پایان کویر سمنگان خاموشی های جنوب 
در سامانه «برق من»

تقدیر از مدیرعامل شرکت 
معادن زغال سنگ

پرداخت بدهی های شهرداری 
زرند به سازمان تامین اجتماعی

خبر

خاموشی ها در سامانه برق من توسط شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
اعالم می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان، سید کمال موسوی، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت از راه اندازی 
نوتیفیکیشن اطالع رسانی عمومی و خاموشی ها در سامانه "برق من" خبر داد و 
گفت: با توجه به هوشمند سازی مراکز اتفاقات و مشترکین، متقاضیان می توانند 
با ثبت شناسه ١٣ رقمی اشتراک برق خود از خدمات غیر حضوری مرتبط با بهره 
برداری شبکه و خاموشی ها بهره مند گردند. وی افزود: مشترکین می توانند از 
طریق درگاه های مختلف از جمله سامانه برق ایران (برق من)، ارتباط با مرکز فوریت 
های برق ( ١٢١) بدون نیاز به مراجعه حضوری از خدمات یاد شده استفاده نمایند.

موسوی خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های مهم این شرکت در حوزه بهره برداری، 
اطالع رسانی خاموشی ها به مشترکین محترم می باشد که از جمله خدمات غیرحضوری 
یاد شده نیز هست.این مقام مسئول، تاکید کرد: مشترکین عزیز برای کسب اطالع از 
خاموشی های محل سکونت و یا کسب و کار خود می توانند از طریق درگاه های یاد شده 
و با ثبت نمودن شناسه ١٣ رقمی اشتراک برق خود از خاموشی های احتمالی آگاه شوند.
وی گفت: یکی دیگر از امکانات جدید و آسان اطالع از خاموشی ها که اخیراً راه اندازی و به 
بهره برداری رسیده است، اطالع از خاموشی ها بدون استعالم مشترک از سامانه برق ایران 
می باشد؛ برای بهره مندی از این امکان پس از ثبت شناسه اشتراک در سامانه، هرگونه 
خاموشی جاری یا برنامه ریزی شده که در محدوده اشتراک یاد شده وجود داشته باشد و 
در صورت نصب اپلیکیشن "برق من" و وصل دیتای تلفن همراه به صورت نوتیفیکیشن 

(اعالن ) به مشترک اطالع رسانی می شود و نیاز به استعالم از هیچ درگاهی نیست.

با حضور جانشین فرماندهی سپاه و فرمانده بسیج کارگری استان از زحمات 
 . آمد  بعمل  تقدیر  کرمان  زغالسنگ  معادن  شرکت  عامل  مدیر  جهادی 
به مناسبت دهه کرامت و فرارسیدن میالد حضرت ثامن الحجج(ع) با حضور 
جانشین  سپاه و فرمانده بسیج کارگری استان از زحمات جهادی مدیر عامل 
مکتبی شرکت معادن زغالسنگ کرمان با اهداء لوح تقدیر و تمثال مبارک 
آمد.  بعمل  تجلیل  قاسم سلیمانی  دلها حاج  و سردار  انقالب  رهبر معظم 
اساسی  را  کارآمد  و  درست  مدیریت  جلسه  این  در  شفیعی  سرهنگ 
است  الزم  افزود  و  برشمرد  شرکت  گذشته  یکسال  موفقیت  عامل  ترین 
در ادامه راه نیز همچون قبل حرکت کرد . ایشان از حضور حداکثری کارگران 
عزیز در عرصه انتخابات تشکر نمود و ابراز داشت دشمنان داخلی و خارجی 
در کمال ناباوری بازهم توسط ملت عزیز ایران شکست بزرگ خورده و ثابت 
شد که ایرانیان تا پای جان پایند نظام و انقالب و شهیدان بوده و خواهند بود .

دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان ضمن تشکر از همکاری 
سپاه و خصوصا فرماندهی محترم سپاه ثارالله استان جناب سردار معروفی ادامه داد بر 
این باور هستم که مدیران باید مکتب حاج قاسم را سرلوحه زندگی و مدیریت خود قرار 
داده و با برنامه ریزی اصولی خدمت به ملت را سرلوحه تمامی امورات خود قرار دهند .

محمـد رضـا مهدلـو شـهردار زرنـد از پرداخـت بدهـی هـای شـهرداری 
و بخشـودگی جرائـم ایـن نهـاد بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی خبـر داد.

ری نـزد سـازمان  تاخیـر در پرداخـت حـق بیمـه نیروهـای شـهردا
تامیـن اجتماعـی  مشـمول جرایـم دیرکـرد شـده بـود و ایـن امـر باعـث 
شـده بـود حجـم باالیـی از بدهـی روی دسـت شـهرداری  زرنـد باقـی 
سـبب  مختلـف  مقاطـع  در  معوقـه  هـای  بدهـی  یـن  ا کـه  نـد  بما
مـا بـه  یـن دو سـازمان شـده بـود ، ا بـروز مشـکالت زیـادی میـان ا
یـم  ز بخشـودگی جرا ر زرنـد خبـر ا تازگـی محمـد رضـا مهدلـو شـهردا
. د  ری  دا قسـاطی شـدن بدهـی هـای شـهردا لهای گذشـته و ا سـا

ز  پـس ا یـن خصـوص گفت: ر زرنـد در ا محمـد رضـا مهدلـو شـهردا
تامیـن  سـازمان  و  ری  شـهردا همـکاری  مسـیر  در  کـه  مشـکالتی 
هـای  سـال  بـه  مربـوط  ای  بیمـه  هـای  بدهـی  بخاطـر  اجتماعـی 
گذشـته پیـش آمـد و ایـن امـر باعـث خلـل در رونـد بیمـه ی پرسـنل و 
یـن مشـکل در دسـتور  کارگـران زحمتکـش شـهرداری داشـت رفـع ا
کار شـهرداری قـرار داشـت کـه خوشـبختانه بـا موفقیـت همـراه بـود .

محمـد رضـا مهدلـو شـهردار زرنـد تصریـح کرد:باپیگیـری هـا و برگـزاری 
جلسـات دوجانبـه میـان مجموعه ی شـهرداری و سـازمان تامیـن اجتماعی 
ز بخشـنامه هـای موجـود و نیـز بـا همـکاری مدیـر کل  و بـا اسـتفاده ا
تامیـن اجتماعـی اسـتان و شهرسـتان زرنـد بیـش از ١٠ میلیـارد تومـان 
از ایـن بدهـی هـا شـامل بخشـودگی شـده و اصـل بدهـی شـهرداری نیـز 
بصـورت اقسـاط در وجـه سـازمان تامیـن اجتماعـی پرداخـت خواهد شـد .

مهنـدس مهدلـو  پرداخـت جرایـم و حـق  بیمـه ای شـهرداری بـه سـازمان 
تامیـن اجتماعـی از سـالهای گذشـته را باعـث افزایـش تصاعـدی جرایـم 
شـهرداری شـده و ایـن نهـاد تـوان پرداخـت آن را نداشـت گفت:جـای 
خرسندیسـت کـه بزرگتریـن چالـش سـالهای اخیـر شـهرداری زرنـد بـا 
همـکاری همـه مدیـران و معاونیـن و روسـای ادارات حـل و فصـل شـد .

وی ضمـن قدردانی از مهندس  حسـینی مدیر کل سـازمان تامیـن اجتماعی 
و قلیـزاده رئیـس اداره تامیـن اجتماعـی زرنـد اظهـار امیـدواری کـرد بـا به 
سـرانجام رسـیدن موفـق ایـن طـرح شـاهد شـکوفائی بیشـتر شـهر زرنـد و 

فعالیتهـای عمرانـی شـهرداری باشـیم .

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

تلیسه

آگهی دعوت به 
مجمع عمومی 
عادی سالیانه 

برای سال (دوره) 
مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹

۱۴۰۰/۰۴/۰۱۱۰:۰۰

استماع گزارش هیئت  مدیره و 
بازرس قانونی.

تصویب صورت های مالی 
سال (دوره) مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹
انتخاب حسابرس و بازرس 

قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر 
موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

قجام

آگهی دعوت به 
مجمع عمومی 
عادی بطور فوق 
العاده نوبت دوم

۱۴۰۰/۰۴/۰۱۱۰:۰۰

استماع گزارش هیئت  مدیره و 
بازرس قانونی.

تصویب صورت های مالی 
سال (دوره) مالی منتهی به 

۳۱/۰۳/۱۳۹۹
انتخاب حسابرس و بازرس 

قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

وبملت
بانک ملت

۳٬۹۱۵۷۸٪۲٫۰۳

ثامید 
توسعه و عمران امید 

۱٬۷۱۰۵۵٪۳٫۳۲

ثبهساز
بهساز کاشانه تهران

۱٬۹۸۷۹۴٪۴٫۹۷

کمند 
کمند

۱۰٬۰۸۹۷٪۰٫۰۷

شپنا 
پاالیش نفت اصفهان

۱۲٬۵۸۰-۸۰- ٪۰٫۶۳

شهردار زرند خبر داد؛


