
اسکندری مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد

تأکید آموزش و پرورش بر ممنوعیت 
 دریافت وجه در مدارس دولتی
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کرماندرمیانهجدولافزایشقیمتها

 تا ۱۷ خردادماه جاری تردد بین استانی ممنوع است

بیشترین افزایش هزینه برای خانوارهای کدام استان است؟

 مدیرعامل گهرزمین: 

دوران طالیی وزارت صمت
  با حضور رزم حسینی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین صبح دیروز جلسه شورای مدیران گهرزمین 

با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد.در این جلسه مدیرعامل گهرزمین با اشاره به 
تالش ها و اقدامات جهادی آقای مهندس رزم حسینی وزیر صمت عنوان کرد: دوران 

تصدی ایشان در وزارتخانه صمت، دوران طالیی این وزارتخانه است.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان از 
جمع آوری ۱۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و 

در حال استفاده از یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد 
جواد آرامون روز گذشته در تشریح این خبر به رسانه ها افزود: در پی کسب خبر 
مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 
قاچاق در یک منزل مسکونی در رفسنجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

جمع آوری مزرعه استخراج ارز 
دیجیتال از یک منزل در رفسنجان

عرضه اولیه سهام 
 صنایع مس افق کرمان
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3

ادامه مطلب رادر 
صفحه ۱ بخوانید
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بهمناسبتسالگرد
انتشارصوراسرافیل

سهند ایرانمهر
یادداشت مهمان

بهشتمعادنجاماندهبهشتمعادنجامانده
ازاحیایمعادنکوچکازاحیایمعادنکوچک

موسس روزنامه، میرزاجهانگیرخان 
 شیرازی مشهور به صوراسرافیل بود.

اسرافیل  صور  جهانگیرخان  میرزا 
پس از به توپ بسته شدن مجلس 
از  دیگر  گروهی  همراه  به 
مشروطه خواهان دستگیر شد و به 
دستور محمدعلی شاه پس از شکنجه 
 در برابر محمدعلی شاه کشته شد. 
نوشته اند که میرزاجهانگیرخان در طول 
مسیر یادآور می شد که  »ما مقصر 
پلیتکی ) مجرم سیاسی(هستیم. در هیچ 
جای دنیا مقصر پلیتکی را این گونه خوار 
 و خفیف نمی کنند و آزار نمی دهند.«

  درباره شب اعدام ملک المتکلمین 
و صور اسرافیل و دیگر آزادیخواهان 
در باغشاه می گوید:»و این هنگام بود 
که همه را که بیست و دو تن بودیم با 
زنجیر و آن حال آسیب دیدگی برده 
نهاده پیکره ها از ما برداشتند ]...[ و باید 
اندیشید که ما چه رنجی می کشیدیم 
و چه شرمندگی نزد هم می داشتیم. 
در این میان شکنجه و آزار هم دریغ 
نمی کردند.ملک المتکلمین دم در با 
 آواز دلکش و بلند خود این شعر را خواند:
 ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما
 بر بار گه عدوان آیا چه رسد خذالن

بعدها عالمه علی اکبر دهخدا درباره 
 میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل  نوشت:

شبی مرحوم میرزا جهانگیر خان را به 
خواب دیدم. در جامه ی سپید )که عادتاً 
در تهران در برداشت( و به من گفت: 
»چرا نگفتی او جوان افتاد؟« من از این 
عبارت چنین فهمیدم که می گوید: »چرا 
مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشته ای؟« 
و بالفاصله در خواب این جمله به خاطر 
من آمد: یاد آر ز شمع مرده یاد آر! در این 
حال بیدار شدم و تا نزدیک صبح سه 
قطعه از مسمط ذیل را ساختم و فردا 
گفته های شب را تصحیح کرده و دو 

قطعه ی دیگر به آن افزودم.

تومــان  500 قیمــت              ۱400 خــرداد   9 یکشــنبه         99۱ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

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: ساعت 13 روز 1400/03/10 تا تاریخ 1400/03/17.
o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13 روز چهار شنبه تاریخ 1400/04/02.

o-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنج شنیه تاریخ 1400/04/03.
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، 
)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir بلوار 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 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

158/ج99/3
اجرای اساس و آسفالت باند دوم محور 

رودبار-پل بهادرآباد )تجدید(
5،898،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
159،886،577،005

فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400 
و فهرست بهای تجمعی

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

159/ج99/3

تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد 
ترافیکی همراه با گالسبید جهت ایمن سازی 

پروژه های باند دوم رودبار – سه راهی 
بهادرآباد و جیرفت-بلوک-فاریاب )تجدید(                    

205،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
4،080،972،738

فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400 
و فهرست بهای تجمعی

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
باارزیابیکیفی

نوبت دوم

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایجنوبکرمان

دوم
بت

نو فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
همراهباارزیابیکیفی

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات 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. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 03/10/ 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ  03/17/ 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 صبح روز سه شنبه مورخ  04/01/ 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز چهار شنبه مورخ  04/02/ 1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب 
استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317492و 03443317564

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

33/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی محور 
دولت آباد بهرآسمان و زمین 

حسین)تجدید2(
براساس بخشنامه 123402/ت  17،000،000،000

50659هـ  مورخ 94/09/22 
آئین نامه تضمین برای 

معامالت دولتی

850,000,000
راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 
1399 )فهرست بهای تجمیعی (

05/الف/1400/46
تکمیل راه روستایی رمشک 

–ناگ –گوتیج قلعه گنج
114،964،856،1865,748,242,809

راه، راه آهن و باند فرودگاه سال00 
14 )فهرست بهای تجمیعی(

آگهیمناقصهشماره508د99
 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از معابر شهرک صنعتی شماره2 کرمان را از طریق برگزاري 

مناقصه عمومی, با برآورد حدود 176450 میلیون ریال به  پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
 www.setadiran.ir تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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. 

- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 7430000000 )هفت میلیارد و چهارصد و سی میلیون ( لاير می باشد.
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/03/13.
- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/03/27.

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/03/29.
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه )پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید عباسپور)پارادیس(- 

نبش میدان عاشورا-  تلفن:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934                

دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است

 شناسه : ۶070شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

 مدیرعامل گهرزمین: 
دورانطالییوزارتصمتباحضوررزمحسینی

جمعآوریمزرعهاستخراجارزدیجیتال
ازیکمنزلدررفسنجان

88بستریجدیدو۷فوتی
درشبانهروزگذشته

حسینی  رزم  آقای  های  تالش 
باشد. می  تحسین  قابل  و   ماندگار 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت سنگ آهن گهرزمین صبح دیروز 
جلسه شورای مدیران گهرزمین با حضور 
شد. برگزار  شرکت  این   مدیرعامل 

در این جلسه مدیرعامل گهرزمین با اشاره 
آقای  جهادی  اقدامات  و  ها  تالش  به 

مهندس رزم حسینی وزیر صمت عنوان 
کرد: دوران تصدی ایشان در وزارتخانه 
 صمت، دوران طالیی این وزارتخانه است.

حسینی  رزم  آقای  های  تالش  درواقع 
باشد. می  تحسین  قابل  و   ماندگار 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: درخشش این 
وزیر کرمانی در خصوص کارهای جهادی 
از جمله: تعیین تکلیف و آزاد سازی معادن 

غیر فعال، آزاد سازی گمرکات در بحث ورود 
ماشین آالت معدنی و موضوع انتقال آب 
 خلیج فارس به صنعت و معدن ستودنی است.

مدیرعامل گهرزمین با اشاره به عملکرد قابل 
توجه وزیر صمت افزود: آزادسازی معادن 
غیرفعال، خود گام بزرگی در راستای توسعه و 
آبادانی صنعت و معدن کشور و فرصت مناسبی 
 برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی است.

وی انتقال آب خلیج فارس را که در دوران وزارت 
آقای رزم حسینی صورت گرفت، بسیار حائز 
اهمیت و از طرح های بزرگ آبی و خاکی کشور 
اعالم کرد و گفت: این طرح موجب اشتغالزایی 
 و نجات حیات کویر مرکزی ایران شد.

الزمه  پایان،  در  گهرزمین  مدیرعامل 
موفقیت در هر کاری را تالش جهادی 
دانست. امور  آن  در  ریزی  برنامه   و 

مجموعه  مدیران  جلسه،  این  در 
های  فعالیت  و  اقدامات  از  گهرزمین 
 جهادی وزیر صمت تقدیر و تشکر کردند.

اشاره  با  استان کرمان  استاندار در ستاد کرونای  جانشین 
شهربابک  و  سیرجان  جیرفت،  های  شهرستان  اینکه  به 

ساعت  از  گفت:  گرفتند،  قرار  کرونایی  قرمز  وضعیت  در 
۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۲ خردادماه تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه 

بین  شخصی  خودروهای  تردد  جاری  ماه  خرداد   ۱7
است. ممنوع  بندی(  رنگ  از  کشور)فارغ  های   استان 

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان 
دستگاه   ۱۶ جمع آوری  از  رفسنجان 
استخراج ارز دیجیتال قاچاق و در حال 
استفاده از یک منزل مسکونی در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد جواد 
آرامون روز گذشته در تشریح این خبر به 
رسانه ها افزود: در پی کسب خبر مبنی بر 
نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه 
های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یک 
منزل مسکونی در رفسنجان، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
پلیس این شهرستان قرار گرفت.او اظهار 

داشت: ماموران انتظامی پس از بررسی 
کامل موضوع به محل مورد نظر اعزام و 
با هماهنگی قضائی در بازرسی از انباری 
این منزل ۱۶ دستگاه ماینر قاچاق در 
حال استفاده را کشف کردند.سرپرست 
فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان 
با اشاره به اینکه ارزش ریالی این دستگاه 
ها توسط کارشناسان ۲ میلیارد ریال تعیین 
شده است گفت: دستگیری عامل راه اندازی 
این مزرعه استخراج ارز دیجیتال در دستور 
کار پلیس است و اموال مکشوفه نیز به اداره 

تعزیرات حکومتی تحویل داده شد.

علوم پزشکی  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی،سخنگوی این 
دانشگاه عصرشنبه ۸ خردادماه با بیان اینکه 
طی ۲4 ساعت گذشته،۸۸ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: 
»5۳ نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، 4 
نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 
۱5 نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
و ۱4 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
هستند«.او با بیان این که ۲ نفر از حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی بم ، بستری جدید گزارش شده 
است، افزود: »در حال حاضر، 4۲۲ بیمار کرونا 
در بیمارستان های استان بستری هستند«.

شفیعی ادامه داد:»۲5۲ نفر از بیماران بستری 
در حوزه  علوم پزشکی کرمان،۱4 نفرحوزه  
علوم پزشکی رفسنجان،۸9 نفر حوزه  جنوب،7 
نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۶0 
نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها 
ارائه می شود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی 
تاکنون ۲0هزار و ۸۸9 نفر در استان، به دلیل 

ابتال به کرونا بستری شده اند«.

معادن کوچک احیا شده چقدر اشتغال زایی داشتند؟
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تولید 23۱2 تخته فرش 
و گلیم توسط مددجویان 

کرمانی در سال گذشته
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان از تولید ۲۳۱۲ 

تخته فرش و گلیم توسط مددجویان کرمانی طی سال ۹۹خبر داد.
غالمرضا خواجه با بیان اینکه مددجویان کرمانی ســاالنه حدود ۱۹ 
هزار مترمربع فرش و گلیم دست باف تولید می کنند گفت: مددجویان 
کرمانی طی سال گذشته ۲۳۱۲ تخته فرش و گلیم به متراژ ۱۸ هزار و 

۴۹۶ مترمربع تولید و روانٔه بازار فروش کرده اند.
او ارزش این فرش های تولیدی را حدود ۶۱ میلیارد تومان اعالم کرد 
و افزود: هم اکنون حدود پنج هزار بافنده تحت حمایت کمیته امداد 

استان کرمان قرار دارند.
خواجه تعداد دارهای فعال قالی مددجویان را هم اکنون ۴۳۷۲  دار بیان 
کرد و گفت: به منظور حمایت از قالی بافان تحت حمایت، تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز آن ها از طریق راهبر شغلی تهیه و فرش های تولیدی 

آن ها بدون واسطه توسط این نهاد به فروش می رسد.
او افزود: این نهاد با شناسایی طرح های روز و مورد نیاز بازار، تأمین مواد 
اولیٔه مرغوب و مناسب، نظارت بر اجرای طرح های قالی بافی مددجویان 
و فروش فرش های تولیدی آن ها در خارج از استان با قیمت باالتر، تالش 
کرده بیشترین سود را نصیب مددجویان بافندٔه تحت حمایت کند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان استعداد سنجی 
قالی بافان و مشاورٔه شغلی آن ها به صورت چهره به چهره را از رویکردهای 
اساسی این نهاد در ایجاد طرح های قالی بافی اعالم کرد و افزود: پس از 
طی این مراحل متقاضیان بافت فرش جهت انتخاب نوع فرش و تکمیل 
پرونده به واحدهای مربوطه معرفی می شوند تا با تهیٔه امکانات نقشه 
و مواد اولیٔه مورد نیاز توسط کمیته امداد، طرح راه اندازی شودمعاون 
اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان کرمان استعداد سنجی 
قالی بافان و مشاورٔه شغلی آن ها به صورت چهره به چهره را از رویکردهای 
اساسی این نهاد در ایجاد طرح های قالی بافی اعالم کرد و افزود: پس از 
طی این مراحل متقاضیان بافت فرش جهت انتخاب نوع فرش و تکمیل 
پرونده به واحدهای مربوطه معرفی می شوند تا با تهیٔه امکانات نقشه و 

مواد اولیٔه مورد نیاز توسط کمیته امداد، طرح راه اندازی شود

تعداد زیادی از بیماران بستری 
کرونا در کرمان، ساکنین جنوب و 

شرق استان هستند
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تعداد زیادی از بیماران مبتال 
به کرونا و بستری در بیمارســتان ها، ساکنین منطقه جنوب و شرق 
استان هستند و از ۲0۳ بیمار بستری در بیمارستان افضلی پور، 5۳ نفر 

مربوط به جیرفت، بم و سیرجان است.
دکتر حمیدرضا رشــیدی نژاد در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا 
اظهار کرد: بیماران بستری در بیمارستان های استان کرمان به ۶40 
مورد رسیده بود که آخرین عدد در شب گذشته ۸۲0 بیمار بستری 
را نشــان می دهد و پنج درصد این آمار مربوط به حوزه علوم پزشکی 

کرمان است.
او افزود: تعداد زیادی از بیماران مبتال به کرونا و بستری در بیمارستان 
ها، ساکنین منطقه جنوب و شرق استان هستند و از ۲0۳ بیمار بستری 
در بیمارستان افضلی پور، 5۳ نفر مربوط به جیرفت، بم و سیرجان است.

رشیدی نژاد تصریح کرد:در هفته گذشته شهر قرمز در استان کرمان 
نداشتیم و اکنون سه شهر با وضعیت قرمز داریم و دو استان همجوار 
ما وضعیت نامناسبی دارند و قطعا مراودات و تردد هایی که وجود دارد، 
موجب می شود وضعیت شهرستان های جنوبی ما در معرض خطر باشد.

او بیان کرد: تقاضا داریم فرمانداران این مناطق توجه ویژه داشته و از 
تجمعات پرهیز شود و در رفت و آمدها در تعطیالت پیش رو به ویژه از 

سمت استان هرمزگان دقت شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کرمان با اشــاره به اینکه تاکید داریم 
روسای دانشگاه ها و مراکز بهداشتی آمادگی در شهرستان ها بدهند که 
بیمارستان های این مناطق آماده باشند،گفت:وظیفه داریم در حوزه 
درمان و بهداشت آمادگی داشته و توقع داریم ادارات و مسئوالن اصناف 

گروه بندی را رعایت کنند.
او افزود: پیش بینی خوبی نداریم و سیستان و بلوچســتان دارد پیک 
می زند و شیب صعودی قابل توجهی دارد و در هرمزگان نیز وضعیت 
بستری کرونا خوب نیست و در کرمان این وضعیت آغاز شده و امیدواریم 
وضعیت سینوسی باشد و جنوب استان مشــابه سال گذشته نشود.

رشیدی نژاد تصریح کرد: درخواست داریم اماکن ورزشی تا زمانی که در 
این ناپایداری قرار داریم، بسته بمانند. دکتر صافی زاده معاون دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: در مجموع نوسانات 
بستری های مشکوک و قطعی کرونا در اســتان کرمان وجود دارد و 

می توان گفت عمال از پیک قبلی خارج نشده ایم.
او افزود: تعداد مرگ و میر در هفته گذشــته در استان کرمان کمتر 

شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
دریافت هرگونه وجه،غیر از هزینه بیمه و کتاب 
در مدارس دولتی هنگام ثبت نام از اولیای 

دانش آموزان ممنوع است.
 احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش وپرورش استان 
کرمان گفت: باید زمینه الزم برای رضایت مندی اولیا در زمان 

ثبت نام فرزند خود در مدارس فراهم شود.
او از راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت نام خبر داد و افزود: 
ثبت نام تمامی دانش آموزان در سامانه سیدا و از درگاه انجام 

می شود.
اسکندری نسب تاکید کرد: برای رعایت اصول تربیتی و 
اهمیت حفظ اعتماد به نفس کودکان در آغاز ورود به مدرسه، 
برگزاری هرگونه مصاحبه یا آزمون برای نوآموزان پیش 
دبستانی و کالس اولی ها در همه مدارس دولتی و غیر دولتی 

در زمان پذیرش و ثبت نام ممنوع است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: ثبت نام 
اولیه پایه اول ابتدایی از اول خردادماه و به صورت حضوری 
در حال انجام است، البته بعد از مراجعه دانش آموزان به 
پایگاه های سنجش در بدو ورود، ثبت نام آن ها قطعی خواهد 

شد.
اسکندری نسب گفت: به منظور اطالع رسانی و افزایش 
آمادگی خانواده ها و دانش آموزان، موقعیت جغرافیایی 
مدارس، جنسیت، دوره تحصیلی و نوع امکانات مدرسه از 
طریق شبکه شاد و پورتال های خبری استانی و منطقه ای، 

اطالع رسانی می شود.
او با بیان اینکه دریافت هرگونه وجه غیر از هزینه بیمه و کتاب 
در مدارس دولتی هنگام ثبت نام از اولیای دانش آموزان 
ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد خواهد 
شد، افزود: اولیای دانش آموزان در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف شکایت خود را در سامانه رسیدگی به شکایات مردمی 

آموزش و پرورش استان کرمان ثبت کنند.

مس کرمان در حالی با باخت مقابل پارس جنوبی 
جم در هفته بیست و ششم لیگ یک فوتبال به 
دنبال نتایج ضعیف هفته های اخیر صدر جدول را 
از دست داد که از مدیرعامل تا سرمربی کسی پاسخگوی هواداران 
نیست.از آخرین برد نارنجی پوشان شهر کرمان در رقابت های 

لیگ یک فوتبال کشور حاال نزدیک  به 40 روز می گذرد. 
5 هفته ۳ باخت و ۲ مساوی؛ نتایجی که در مقابل عملکرد خوب 
مس تا هفته بیست و یکم آنقدر عجیب بوده که در بدترین شرایط 

هم کسی تصور آن را نمی کرد.
افت مس کرمان در پنج هفته اخیر به قدری قابل توجه بوده که 

جایی برای دفاع از اشتباهات احتمالی داوری هم نمی گذارد.
مسی های کرمان که بعد از شکست خانگی سنگین هفته قبل 
مقابل قشقایی شیراز به امید جبران نتایج پا به بازی با پارس 
جنوبی جم گذاشته بودند، با یک شکست دیگر به خانه برگشتند.

مس که تا هفته های قبل با توجه با نتایج ضعیف رقبای خود در 
صدر مانده بود با این شکست باالخره صدر را هم از دست داد.

 حاال شاگردان مهاجری با 4۳ امتیاز و  تفاضل گل کم تر بعد از 
بادران و هوادار در رده سوم قرار دارند. از طرفی تیم چهارم جدول 
خیبر خرم آبادی است که در ۲ هفته اخیر ابتدا سه بر یک رایکا 

بابل و پنج بر صفر گل ریحان البرز را شکست داده است.
تماس های بی جواب مدیرعامل و سرمربی 

بعد از باخت هفته قبل بود که جریمه ۱0 درصدی، مشروط به لغو 
در صورت صعود، از طرف هیات مدیره باشگاه اعالم شد. جریمه ای 

که اثری نداشت و بیشتر نمایشی به نظر می رسید.
بررسی بازی های مس در هفته های اخیر حاکی از یک فشاری 
بیرونی روی بازیکنان است. فشاری که ساق پاهای بازیکنان را 
شل کرده و انگار نمی خواهد مس کرمان رنگ لیگ برتر را ببیند.

هزینه های سنگین باشگاه مس در مقابل این نتایج ضعیف صدای 
هواداران را در آورده. در حالی که همچنان کامنت های پیج 
رسمی باشگاه بسته است تماس »کاغذوطن« با مدیرعامل و 
سرمربی نیز پاسخی در بر نداشت. سکوتی که در هفته های قبل 

نیز تکرار شده بود.
شنیده هایی مبنی بر مذاکره مدیران شرکت مس با مهدی تارتار 

سرمربی پیکان تهران نیز به گوش می رسد.
این که نتایج این روزهای مس از کجا آب می خورد و چه کسانی 
نمی خواهد مس کرمان به لیگ برتر صعود کند، سوال مهمی است 

که ذهن کرمانی ها درگیر کرده است.
باید دید در روزهای آینده مدیران شرکت مس جوابگوی هوادارن 

خواهند بود یا نه؟

تأکید آموزش و پرورش
 بر ممنوعیت دریافت وجه 

در مدارس دولتی

مس صدر جدول را تقدیم کرد

خبر

خبر

خبر

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319002004401هیات  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای یعقـوب سـاالری نودزفرزندعلـی بشـماره شناسـنامه 2328صـادره از دریک قطعه 
بـاغ نخیالتـی  به مسـاحت 6000مترمربـع پالک7فرعی از1559- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 4فرعـی از 1559- اصلـی قطعه 5 واقع در آسـمینون منوجـان  خریداری 
ازمالـک رسـمی آقـای علـی سـاالری نودزمحرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الف:51
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319002004079هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی 
ایران بنمایندگی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جیرفت به شناسه ملی 
14000235860 درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنایی احداثی در ان   به مساحت 
4312مترمربع پالک1490فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 13فرعی از 
497- اصلی قطعه 4واقع در نورک اباد قلعه گنج   خریداری ازمالک رسمی آقای حسین 
احمدی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:66
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319002003840هیات  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقای اسـد هللا نوابی زاده رودباری فرزندعیسـی بشـماره شناسـنامه 331صادره ازکهنوج  
دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 299مترمربـع پالک53فرعـی از495- اصلی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 17فرعـی از 495- اصلـی قطعـه 4واقـع در قلعـه گنـج شـهرک 
فرهنگیـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای حسـن احمـدی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الف:39
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319002004236هیات  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقای یعقوب سـاالری نودزفرزندعلی بشـماره شناسـنامه 2328صـادره ازمنوجان  دریک 
قطعـه بـاغ نخیالتـی  به مسـاحت 700مترمربـع پالک6فرعـی از1559- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 4فرعـی از 1559- اصلـی قطعـه 5 واقـع در آسـمینون منوجـان  
خریـداری ازمالـک رسـمی آقای علی سـاالری نودزمحرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:48
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13آئی ــون و م ــاده3 قان ــوع م ــی موض آگه
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان فاقدســند 
ــررای شــماره139960319002004239هیات  موضــوع  رســمی براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــتقردرواحد ثبت ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــوب  ــای یعق ــه بالمعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــوج  تصرف کهن
2328صــادره  شناســنامه  بشــماره  نودزفرزندعلــی  ســاالری 
مســاحت  بــه  نخیالتــی   بــاغ  قطعــه  دریــک  ازمنوجــان  
26500مترمربــع پالک8فرعــی از1559- اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــع در  ــه 5 واق ــی قطع ــی از 1559- اصل ــالک 4فرع ــده از پ ش

ــی  ــای عل ــمی آق ــک رس ــداری ازمال ــان  خری ــمینون منوج آس
ســاالری نودزمحرزگردیــده اســت.لذا بــه منظوراطــالع عمــوم 
مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی 
ــاراولین  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
مــدت  انقضــای  صــورت  در  اســت  .بدیهــی  نماینــد  تقدیــم 
ــت  ــند مالکی ــررا ت  س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص مذکوروع

صادرخواهدشــد ./م الــف:49
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319002004242هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب ساالری 
نودزفرزندعلی بشماره شناسنامه 2328صادره ازمنوجان  دریک قطعه باغ به مساحت 
6000مترمربع پالک9فرعی از1559- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4فرعی از 1559- 
اصلی قطعه 5 واقع در آسمینون منوجان  خریداری ازمالک رسمی آقای علی ساالری 
نودزمحرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:50
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000100هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام مرادی فرزنددادی  
بشماره شناسنامه .صادره ازکهنوج  دریک قطعه زمین محصور مشتمل براعیانی نیمه 
ساز به مساحت 141.12مترمربع پالک10388فرعی از2- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 208فرعی از 2- اصلی قطعه یک واقع در حیدر اباد کهنوج  خریداری ازمالک 
رسمی آقای محمد قنبری محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:34
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره139960319002004227هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین محرمی پاک فرزندمهدی بشماره شناسنامه 40صادره 
ازکهنوج دریک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 268.40مترمربع 
پالک244فرعی از32- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3فرعی از 32- اصلی قطعه 
یک واقع در کهنوج خیابان پروین اعتصامی   خریداری ازمالک رسمی آقای حسین 
ضرغام مالکی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
متقاضی  مالکیت  به صدورسند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  15روزآگهی می شود 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:42
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000411هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد زارع بیدکی 
فرزنداحمد بشماره شناسنامه 3682صادره ازمهریزدرششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
و  مفروز  اصلی  از3-  به مساحت 554.47مترمربع پالک2238فرعی  ان  در  احداثی 
مجزی شده از پالک 3- اصلی قطعه یک  واقع در کهنوج شیخ اباد  خریداری ازمالک 
رسمی آقای بهادر افغانی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 
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ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی-آگهی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  شماره139960319002003099هیات  
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مالکانه  تصرفات  کهنوج   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بنمایندگی  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  متقاضی  بالمعارض 
به  جیرفت  درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شناسه ملی 14000235860 درششدانگ خانه بهداشت به مساحت 
179.40مترمربع پالک11فرعی از468- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 468- اصلی قطعه 4واقع در گجگ قلعه گنج   خریداری 
به  است.لذا  محرزگردیده  وطنخواه  محمد  آقای  رسمی  ازمالک 
می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
،دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
صورت  در  است  .بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  ت   مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
قانون  موضوع  شماره139960319002003328هیات   برابررای 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات  کهنوج   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید بازگیرفرزندحسن  بشماره 
به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  مغازه  باب  دریک    408 شناسنامه 
مساحت 28.37مترمربع پالک1488فرعی از497- اصلی مفروز 
واقع   4 اصلی قطعه   -497 از  13فرعی  از پالک  و مجزی شده 
احمدی  نورک  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری  گنج    قلعه  در 
نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  است.لذا  محرزگردیده 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
تاریخ  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول  نمایند .بدیهی است در صورت 
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بـه گفته برشـان بـم سـرزمین قدمـت، قامت و 
قنات اسـت که قدمت شـامل دیرینگـی و قامت 
یعنـی ایسـتادگی در مقابـل حـوادث طبیعـی 
و غیرطبیعـی و قنـات کـه سـرمایه بـزرگ این 

دیار اسـت.
این نویسـنده و کارشـناس آب گفت: بیشترین 
خسـارت را قنـوات شهرسـتان هـای فهـرج و 
نرماشـیر دیده اند که ایـن در آینـده ای نزدیک 
نواقـص بـزرگ و ناهنجاری را شـامل می شـود 
و به دنبال آن حاشـیه نشـینی را در پـی خواهد 

داشـت.
برشـان بیـان کـرد: آب اسـاس بزرگـی اسـت و 
از آن جـا کـه در ایـران بـا اَبـر چالـش و بحـران 
خشکسـالی روبـرو هسـتیم و فقیـر ،غنـی و 
سیاسـتمدار نمـی شناسـند بنابرایـن حفـظ 
قنـوات باعث مـی شـود روسـتاییان به شـهرها 

مهاجـرت نداشـته باشـند.
او ادامـه داد: پروسـه ثبـت ملـی تمـدن قنوات 
در حـال رقـم خـوردن اسـت کـه بعـد از ثبـت 
جهانـی اهرام ثالثـه مصـر بزرگترین پروسـه به 
شـمار می رود و بار سـنگین جهانـی و مهمی بر 

عهـده ما اسـت .
او خاطرنشـان کـرد: بحـث کوچـه باغ هـا برای 
اولین بـار در گناباد ثبت ملی شـد و مـا نیز باید 
کوچه بـاغ های بم و بـروات و قنـوات را در بحث 
گردشـگری قرار داده و آن ها را گسـترش دهیم

بـه گفتـه برشـان مهمترین مـوردی کـه قنات 
را از چرخـه توجـه خارج کـرده اسـت مدیریت 
قناتـی و مغنی گری اسـت زیـرا مغنی هـا جزو 
محروم تریـن قشـر جامعـه اند کـه حتـی بیمه 

نیسـتند .

ایـن نویسـنده و پژوهشـگر تاکیـد کـرد قنـات 
جزو عرصه هایی اسـت کـه هنوز تکنولـوژی به 

آن وارد نشـده کـه باید بـه آن توجـه کرد.
برشـان توضیـح داد: قناتی که کم آب می شـود 
حق آبـه داران به فکـر جابجایی آن مـی افتند و 
باید زمانـی که مجـوز حفر چـاه به ایـن حق آبه 
داران داده مـی شـود آب چـاه حتمـا وارد مادر 
چاهی کـه آب آن فروکش کرده شـود تـا قنات 

از بیـن نرود.
به گفتـه او در اسـتان کرمـان شهرسـتان بم به 
عنوان پایلـوت قناتی و شهرسـتان نرماشـیر به 
عنـوان پایلـوت مغنـی گـری معرفـی شـده که 
بـه زودی جشـن ملـی تمـدن قنـوات و معرفی 

مغنـی هـا را خواهیـم گرفت.
پیونـد  زودی  بـه  کـرد:  تصریـح  برشـان 
برادر خواندگـی بیـن مغنـی گـران نرماشـیر 
و اردکان یـزد برقـرار می شـود زیرا بسـیاری 
از مغنـی گـران کـه در قدیـم در بـم کار مـی 
کردنـد یـزدی بـوده و در ایـن مـکان ماندگار 

شـده انـد .
بزرگ ترین تمدن ها در حاشیه کویر شکل 

گرفته اند
هـادی شهسـوارپور در ایـن جلسـه نیـز گفت: 
بایـد بـه پیشـینه خودمـان افتخـار می کنیـم 
اینکـه بزرگ تریـن تمـدن هـا در حاشـیه کویر 

شـکل گرفتـه اسـت.
او افـزود: ارگ قدیـم بـا تمـدن ۶ هـزار سـاله 
و دارسـتان بـا تمـدن 7 هـزار و ۳00 سـاله در 
حاشـیه کویر و بـدون آب شـکل گرفتنـد و آب 
این تمـدن هـا فقـط بـه وسـیله قنـوات تامین 
مـی شـد در حالی کـه تمدن هـای دیگـر مانند 
تمـدن هلیـل و بیـن النهریـن در حاشـیه آب 

بودنـد .
او اظهارداشـت:قامت، قدمـت و قنـات یکـی از 

شـعارهای ما بـرای ثبت قنـوات باید باشـد،زیرا 
قنات همزیستی کویر و انسـان و عمران آبادانی 
را بوجـود آورده اسـت و باعث ایجـاد یک تمدن 

در حاشـیه کویـر بوده اسـت .
شهسـوارپور بیـان کرد:بایـد ثبـت کوچـه بـاغ 
هـای بم و بـروات هـم همزمـان در برنامـه ثبت 
ملی تمـدن قنوات قـرار گیـرد و شهرسـتان بم 
با توجه بـه جایگاهـی کـه  در گردشـگری دارد 

بایـد از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کند .
به گفتـه شهسـوارپور باغ شـهر بـم و ارگ قدیم 
ثبـت جهانـی و دو قنـات اکبرآبـاد و قاسـم آباد 

بـروات ثبـت جهانی هسـتند .
فرمانـدار بـم ادامـه داد: مـا بکرتریـن نقـاط 
کویـری را در بـم داریـم و بـه زودی نیـز 5 هزار 
هکتـار یـک منطقـه ویـژه گردشـگری در کویر 

احـداث خواهـد شـد.
 شهسـوارپور خاطرنشـان کـرد: شهرسـتان بم 
مـی تواند به یکی از خاسـتگاه های گردشـگری 
در دنیـا تبدیل شـود چرا کـه پرآب تریـن قنات 

هـای دنیا در شهرسـتان بم وجـود دارد.
فرمانـدار بـم گفـت: بیـش از 4۶ قنـات فعـال 
در سـطح شهرسـتان بـم داریـم که حـدود ۸5 
درصد سـطح زیرکشـت اراضی از طریـق قنوات 

آبیـاری می شـود.
بم ، پایتخت گردشگری کشاورزی ایران

در ادامـه مجـری پـروژه الگوسـازی کشـاورزی 
چندکارکـردی انجمن احیـا در باغ شـهر بم در 
ایـن جلسـه گفـت: کشـاورزی چنـد کارکردی 
رسـالت اصلـی آن تولیـد غـذا و الیـاف گیاهـی 
از جملـه  ولـی کارکردهـای دیگـر  اسـت 
سالمتی،گردشـگری و طراحـی منظـر را نیـز 

شـامل مـی شـود.
سـیدمحمد میرلوحـی بیان کـرد: مـا در پروژه 
الگوسـازی کشـاورزی چندکارکـردی بـه ایـن 

مسـائل اهمیـت داده و از آنجـا کـه بخـش 
گردشـگری کشـاورزی قسـمتی از گردشگری 
قنـات را شـامل می شـود در پروسـه ثبـت ملی 

تمـدن قنـوات ورود کـرده ایـم.
او ادامـه داد: قنـات هـا در باغ شـهر بم شـریان 
اصلی کشـاورزی هسـتند بنابراین قنـوات از دو 
منظر کشـاورزی و گردشگری کشـاورزی برای 

مـا اهمیـت دارند.
کشـاورزی  الگوسـازی  پـروژه  مجـری 
چندکارکـردی در بـم تاکیـد کرد: بم مـی تواند 
پایتخـت گردشـگری کشـاورزی ایران باشـد و 
به جـای توسـعه کّمـی کشـاورزی در بـم که بر 
پایه قنوات شـکل گرفتـه باید به توسـعه کیفی 
بپردازیم زیرا گردشـگر کشـاورزی مـی تواند به 
جز سـودی که به کشـاورز می رسـاند بـه دیگر 

مـردم نیز سـود برسـاند .
او تصریح کرد: در یکسـال گذشـته تالش کرده 
ایم اهمیت قنـوات را بـرای مسـئولین دولتی و 
بخـش خصوصی تشـریح کنیـم  و خوشـحالیم 
الگوسـازی  پـروژه  روزهـای  آخریـن  کـه 
کشـاورزی چندکارکـردی بـا شـروع فعالیـت 
دبیرخانـه ثبت ملـی تمـدن قنات هـای بم گره 

خـورده اسـت.
به گفتـه او انجمن احیـای بم برای تشـکیل این 
دبیرخانه و هماهنگی بیـن ادارات مختلف عضو 

ایـن دبیرخانه  کمک مـی کند .
میرلوحـی افـزود: شهرسـتان بم به عنـوان یک 
منطقـه بسـیار ویژه اسـت کـه بـا کمتـر از 70 
میلیمتر بارندگی سـاالنه اما بیشـترین اشتغال 
آن کشـاورزی اسـت و این یک پدیده به شـمار 

مـی رود.
شهرسـتان بم با داشـتن چهار اثر ثبـت جهانی 
در فاصلـه ۱95 کیلومتری اسـتان کرمـان قرار 

دارد.

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان با اشاره 
به اینکه شهرستان های جیرفت، سیرجان و شهربابک 
در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند، گفت: از ساعت 
۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۲ خردادماه تا ساعت ۱۲ ظهر 
دوشنبه ۱7 خرداد ماه جاری تردد خودروهای شخصی 
بین استان های کشور)فارغ از رنگ بندی( ممنوع است.

 محمدصادق بصیری در جلسه ستاد استانی مدیریت 
کرونا اظهار کرد: در حال حاضر سه شهرستان جیرفت، 

سیرجان و شهربابک در وضعیت قرمز کرونایی قرار 
گرفتند و شهرها بافت، بردسیر، رفسنجان، رودبار، 
زرند، قلعه گنج، کرمان، کهنوج و منوجان در وضعیت 

نارنجی قرار دارند.
او با اشاره به اینکه بقیه شهرستان های استان کرمان 
در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند، افزود: مسئوالن 
شهرستان های قرمز و نارنجی الزم است تدابیر شدید 

پیشگیرانه اتخاذ کنند.

بصیری تصریح کرد: شیوه نامه مخصوص تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری توسط ستاد ملی کرونا اعالم 
شده و شیوه نامه انتخابات شوراهای اسالمی به زودی 

اعالم خواهد شد.
معاون استاندار کرمان بیان کرد: از ساعت ۱۲ ظهر 
چهارشنبه ۱۲ خردادماه تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۱7 
خرداد تردد خودروهای شخصی بین استان های کشور 
فارغ از رنگ بندی ممنوع است و پلیس راهور از طریق 

سیستم هوشمند کنترل می کند.
او افزود: در تعطیالت پیش رو تردد بین شهرهای 
استان مشمول این طرح نیست و تابع طرح هوشمند 
محدودیت ها مبنی بر رنگ بندی کرونایی است لذا 
اکنون ورود خودروهای شخصی غیربومی به شهرهای 
قرمز استان و خروج خودروهای بومی این شهرها 
ممنوع است ضمن اینکه ممنوعیت تردد شبانه از 

ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد همچنان ادامه دارد.

سها خدیش|کاغذ وطن 

گزارش

محمد برشان نویسنده و پژوهشگر 
قنوات روز شنبه در جلسه هماهنگی و 
برنامه ریزی ثبت ملی تمدن قناتی باغ 
شهر جهانی بم گفت: تمدن بم در جهان 
جایگاه منحصر به فردی دارد و قنوات 
که جزو تمدن بزرگ بشری هستند که 
تاکنون به آن ها پرداخته نشده است.
او افزود: در چهار شهرستان شرقی 
استان کرمان یعنی بم ،نرماشیر ،فهرج 
و ریگان بیش از ۴۶۴ رشته قنات وجود 
دارد که در سال های اخیر به دلیل تغییر 
اقلیم ،حفر چاه های غیرمجاز،جابجایی 
قنات، سیل، زلزله و بسیاری موارد دیگر 
این قنوات از بین رفته اند.

سنا
: ای

س
عک

 نویسنده ،پژوهشگر و کارشناس تاریخ آب و آبیاری گفت: دبی قنوات بم از جمله بزرگ ترین شاخص های مهم این قنوات است و هیچ قناتی شبیه 
به قنات دیگر نیست همچنین در هیچ جای دنیا نمی توان قناتی را پیدا کرد که در این خشکسالی 3۶۰ لیتر در ثانیه دبی آب داشته باشد .
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بازار و بورساخبار شرکت ها

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و 
طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده 
و همچنین آهن آالت طی سال ۱۳99 بیش 
از ۱00 درصد افزایش داشته و بین ۲ تا 4 برابر 
شده و قیمت 4۱ کاال نیز 50 تا ۱00 درصد 
گران شده است. به گزارش ایسنا، از بین 97 
کاالیی که تغییرات قیمت آن ها از اسفند ماه 
سال ۱۳9۸ تا ماه مشابه ۱۳99 منتشر شده، 
قیمت ۲7 کاال بیش از ۱00 درصد افزایش 
یافته و قیمت آن ها بین دو تا نزدیک به چهار 
برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که 
قیمت آن در مدت یاد شده ۲7.۱ درصد 
افزایش یافته و ۳.7 برابر شده است و در کنار 
آن باید به جو خارجی و داخلی با ۱07.۸ و 
۱۶۳ درصد و ذرت خارجی و داخلی با ۱۲۲.۸ 
و ۱۳0.۳ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ 
چراکه این کاالها نیز به عنوان خوراک دام 
و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و 
لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده نیز 
در همین ماه با افزایش ۱0۱.۱ درصدی 
نسبت به اسفند سال ۱۳9۸ به حدود ۱7 
هزار ۳00 تومان رسیده است.سال گذشته 
قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار 
افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲0 
هزار و 400 تومان شد، اما در اسفندماه قیمت 
هر کیلو گوشت مرغ به بیش از 40 هزار تومان 
هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد 
تنظیم بازار اعالم کرده بود قیمت مصوب مرغ 
تا پایان ماه رمضان تغییر نمی کند، دوازدهم 
فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین 
جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را 4500 
تومان افزایش داد.بر این اساس  حداکثر 
قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده 
 کیلویی ۲4 هزار و 900 تومان تعیین شد. هر 
چند بعد از اعالم نرخ جدید بازار برای مدتی 
آرام گرفت، اما در روزهای اخیر مجددا بر 
طبل گرانی کوبیده می شود و اخباری مبنی 
بر عرضه مرغ خارج از شبکه و تغییر قیمت 

توسط واسطه ها اعالم شد. 

شاخص کل در بازار بورس دیروز )شنبه، 
هشتم خردادماه( ۳0 هزار و ۱۳۱ واحد رشد 
داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک 

میلیون و ۱۳9 هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز بیش از 
۶ میلیارد و 95۲ میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 5۲ هزار و 7۲ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار و 
4۶۲ واحد افزایش به ۳۸5 هزار و ۶۱۳ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 590 

واحد رشد به ۲49 هزار و ۲۸ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۲۶ هزار و ۸۸۱ واحد و 
شاخص بازار دوم 44 هزار و ۳۸7  واحد 

افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با سه هزار و 75 واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با دو 
هزار و ۸۶9 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با دو هزا و ۸49 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۶۲4 
واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با یک هزار و 59۶ واحد، معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۲4۸ 
واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( 
با 977 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با ۸54 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 
۸49 واحد و شرکت سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با ۸۲7 واحد تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.

بـا تکیـه بـر دانـش و توانمنـدی مهندسـین ایـن واحـد، موفـق 
بـه بومـی سـازی نـرم افزارهـا و ارتقـای سـطح کمـی و کیفـی 
زیرسـاخت های ارتباطـی شـدیم .  واحـد ارتباطـات و فنـاوری 
اطالعات نقـش موثـری در روند توسـعه مجموعه گهرزمیـن دارد.

بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملل شـرکت سـنگ آهن 
گهرزمیـن، مهنـدس جـواد مهاجرانـی مدیـر واحـد ارتباطـات و 
فنـاوری اطالعـات گهرزمین بـا اشـاره به فعالیـت های ایـن واحد 
عنوان کـرد: با تکیه بـر دانـش و توانمندی مهندسـین ایـن واحد، 
موفـق به بومی سـازی نـرم افزارهـا و ارتقای سـطح کمـی و کیفی 

زیرسـاخت هـای ارتباطی شـدیم.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامـات ایـن واحـد نقـش موثـری را در 
توسـعه مجموعـه دارد عنـوان کـرد: از اهم ایـن اقدامات مـی توان 
به برنامه نویسـی و بومی سـازی نرم افزار هـای مورد نیاز سـازمان 
توسـعه زیر سـاخت شـبکه های ارتباطـی، تقویـت و بروزرسـانی 
تجهیـزات در جهت باال بردن سـطح کمـی وکیفی سـخت افزارها، 
امنیـت ارتباطـات، پشـتیبانی و نگهـداری اطالعـات در راسـتای 
اسـتانداردهای  ISO، طراحـی و برنامـه نویسـی وب سـایت هـای 
شرکت )وب سـایت رسمی شـرکت، وب سـایت باشـگاه فرهنگی 
ورزشـی گهرزمیـن، وب سـایت آزمـون و جـذب نیـرو وسـایر وب 
سـایتهای داخلـی شـرکت(، طراحـی و برنامـه نویسـی سـامانه 
جامـع منابـع انسـانی، حراسـت و HSE و تـردد نفـرات و مدیریت 
منابع انسـانی شـامل ماژول هـای مختلـف، سـامانه ورود و خروج 
کاال به سـایت، سـامانه ورود و خـروج خـودرو و صـدور کارت تردد 
و همچنیـن در حـال راه انـدازی نـرم افزارهـای بخـش تولیـد، 

آزمایشـگاه، بازرگانـی و کنتـرل کیفیـت اشـاره نمود. 
 وی انتقـال تمامـی زیرسـاخت هـای شـبکه و مخابـرات بـر روی 
بسـتر فیبر نوری و همچنین راه اندازی شـبکه ارتباطـی در تمامی 
خطـوط کارخانه های شـرکت و سـاختمان های سـایت و افزایش 
تعـداد دوربیـن هـای سـایت را از دیگـر اقدامـات این واحـد اعالم 

کـرد. 
 مدیر ارتباطات و فنـاوری اطالعـات )ICT ( با بیان اینکه تسـهیل 
و پشـتیبانی در سـامانه توزیـن در راسـتای حمـل و نقـل و فروش 
محصـول بـا بروزرسـانی نـرم افـزار و سـخت افزارهای موجـود در 
دسـت اقدام اسـت عنـوان کـرد: بروزرسـانی و ارتقای سیسـتم ها 
و سـخت افزارها مطابق نیازهای پرسـنل شـرکت و ارتقـای پهنای 
باند اینترنـت و افزایش خطـوط مخابراتـی از دیگر برنامـه های در 

دسـت اقـدام ایـن واحد می باشـد.

مدیر واحد ارتباطات و فناوری اطالعات گهرزمین:

نرم افزارهای ارتباطی 
بومی سازی شده است

در سال ۱3۹۹؛ قیمت 2۷ 
کاال 2 تا ۴ برابر شد 

سبزپوشی بورس با جهش 
3۰ هزار واحدی شاخص

درراستای سیاست های کالن هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، 
عرضه سهام شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ در بورس از مدت ها 
قبل آغاز شده و در همین فرآیند، کلیه مراحل پذیرش سهام شرکت 
صنایع مس افق کرمان انجام پذیرفته و به زودی عرضه اولیه سهام 
آن عملیاتی خواهد شد. بررسی عملکرد، شفافیت مالی و عملیاتی و 
پایش فعالیت شرکت های زیرمجموعه، از جمله نکات مهمی است که 
شرکت های بورسی باید مورد توجه قرار دهند. به همین منظور و با تاکید 
مهندس شمس، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه 
، جلسات پایش وضعیت عملکردی شرکت های زیرمجموعه صنایع 
مس افق کرمان، شامل شرکت های: سرچشمه هامون، همگامان مس، 
راهوار مس، حکیم مس و ارفع سازان، و همچنین جلسات برآورد بودجه 
هر کدام از این شرکت ها در هفته گذشته برگزار شد. الزم به ذکر است 
مجامع این شرکت ها نیز طی هفته گذشته برگزار شد. گزارش مالی 
خوب و تراز مثبت مالی نسبت به سال 9۸ از جمله نکات قابل توجه 

مجامع شرکت های زیرمجموعه صنایع مس افق کرمان بود.
با توجه به چشم انداز شرکت های زیرمجموعه صنایع مس افق 
کرمان، پیش بینی می شود در سال ۱400، رشد قابل توجهی را در این 
شرکت ها شاهد باشیم. بر همین اساس قابل پیش بینی است که از طرف 
عالقه مندان به بازار سرمایه، که شناخت و آگاهی کافی نسبت به وضعیت 
سهام شرکت های حوزه مس دارند، عرضه اولیه سهام صنایع مس افق 

کرمان، مورد استقبال گسترده ای قرار بگیرد.
با در نظر گرفتن تراز مالی مثبت این شرکت ها، و عملکرد عملیاتی، 
قراردادهای جاری و توان کافی برای گسترش دامنه فعالیت ها، افق 

روشنی را برای صنایع مس افق کرمان پیشبینی می کنیم.

عرضه اولیه سهام صنایع مس افق کرمان

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضی و سـاختمان فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139960319002004205هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج  تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم معصومه زارعی 
منوجـان فرزندنظـر محمـد بشـماره شناسـنامه 10صـادره ازمنوجـان  در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 238.93مترمربـع پالک83فرعـی از835- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
یـک فرعـی از 835- اصلـی قطعـه 5 واقـع در چاریـان منوجـان   خریداری ازمالک رسـمی 
آقـای فقیـر محمـد زارعی محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:59
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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 ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000198هیات  
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
خواجه حیدری فرزندمرحوم عباس بشماره شناسنامه 178صادره ازجیرفت  دریک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 22168.60مترمربع پالک534فرعی از158- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 19فرعی از 158- اصلی قطعه 2 واقع در سرگریچ فاریاب  خریداری ازمالکین  رسمی 
آقایان خانباز وعبدالحسین وموسی همگی مرسلپوروقدرت هللا فالح محرزگردیده است.لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد 

./م الف:44
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره140060319002000283هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک کهنـوج  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای شـهریار احمـدی فرزندخدارسـان  بشـماره شناسـنامه 
461صـادره ازکهنـوج دریـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی در ان   بـه مسـاحت 
900.68مترمربـع پالک1489فرعـی از497- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 13فرعی 
از 497- اصلـی قطعـه 4 واقـع در قلعـه گنـج نـورک ابـاد خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای 
حسـین احمـدی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الف:41
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000097هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد خواجه حیدری فرزندمحمد 
بشماره شناسنامه 16صادره ازجیرفت دریک قطعه زمین محصور با بنایی احداثی در ان   به 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از2-  پالک10390فرعی  306.64مترمربع  مساحت 
322فرعی از 2- اصلی قطعه یک واقع در حیدر اباد کهنوج خریداری ازمالک رسمی آقای 
حسین شیر خانی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:46
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  فاقـد سـند 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره140060319002000094هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنـوج  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمد خواجـه حیدری فرزندمحمد بشـماره شناسـنامه 
16صـادره ازجیرفـت دریـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنایـی احداثـی در ان   بـه مسـاحت 
211مترمربـع پالک10389فرعـی از2- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 322فرعـی از 
2- اصلی قطعه یک واقع در حیدر اباد کهنوج خریداری ازمالک رسـمی آقای حسـین شـیر 
خانـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظوراطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الف:45
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002000323هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین احمدی  فرزندرستم بشماره 
شناسنامه 1085صادره ازکهنوج دریک قطعه زمین محصور با بنایی احداثی در ان   به مساحت 
259مترمربع پالک465فرعی از21- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3فرعی از 21- 
اصلی قطعه یک بخش 46کرمان واقع در علی اباد شهر کهنوج خریداری ازمالک رسمی آقای 
محمد دانشمند وزیری محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:80
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسمی برابررای شـماره139960319002004414هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم کلثـوم 
دیناربرفرزندعباس بشـماره شناسـنامه 1099صادره ازکهنوج دریک باب مغازه مشـتمل بر سه 
طبقـه فوقانـی به مسـاحت 69.40مترمربـع پالک4110فرعـی از920- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 920- اصلـی قطعـه 5 واقـع در منوجان قلعه خیابان امام   خریـداری ازمالک 
رسـمی آقـای احمـد رازبان محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:55
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  رسمی-  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  شماره140060319002000320هیات  
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر احمدی  فرزندعلی  بشماره شناسنامه 224صادره 
به مساحت 245مترمربع  ان    بنایی احداثی در  با  ازکهنوج دریک قطعه زمین محصور 
پالک466فرعی از21- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3فرعی از 21- اصلی قطعه یک 
بخش 46کرمان واقع در علی اباد شهرکهنوج خریداری ازمالک رسمی آقای محمد دانشمند 
وزیری محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:81
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
آگهی  رسمی-  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  ماده3  موضوع 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  شماره140060319002000201هیات  
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد خواجه حیدری فرزندمرحوم عباس بشماره شناسنامه 
پمپ  موتور  مزروعی  زمین  قطعه  دریک  ازجیرفت   178صادره 
گازوئیلی به مساحت 228157مترمربع پالک533فرعی از158- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 19فرعی از 158- اصلی قطعه 2 
واقع در سرگریچ فاریاب   خریداری ازمالکین  رسمی آقایان خانباز 
وعبدالحسین وموسی همگی مرسلپوروقدرت هللا فالح محرزگردیده 
است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
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 
مالکیت  سند  مقررا ت   طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 
صادرخواهدشد ./م الف:47-  تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/26- 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره140060319002000403هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنوج  تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم ملـوک بامـری شـاد فرزنددرگـوش 
بشـماره شناسـنامه 1809صـادره از ایرانشـهر دریـک قطعـه زمین 
محصـور بـا بنـای احداثـی در ان   بـه مسـاحت 221.60مترمربـع 
پالک887فرعـی از22- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 

22- اصلـی قطعـه یـک بخـش 46کرمـان  واقـع در کهنـوج 
حسـین ابـاد وزیـری خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای حسـین 
عمـوم  منظوراطـالع  بـه  اسـت.لذا  دانشـورمحرزگردیده  وزیـری 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:82-  تاریخ انتشـار نوبت اول 

:1400/02/26- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای 
قانون تعیین تکلیف  شماره140060319002000496هیات  موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد کلمرزی فرزنددادخدا بشماره شناسنامه 7488صادره 
ازکهنوج دریک ششدانگ یک قطعه زمین جهت تجمیع با پالک 
40فرعی از 3-اصلی   به مساحت 17.70مترمربع پالک2239فرعی 
از3- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3- اصلی قطعه یک 
بخش 46کرمان واقع در کهنوج چهار راه ثبت احوال   خریداری 
ازمالک رسمی آقای امیر سعیدی مالکی  محرزگردیده است.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 
.بدیهی است در صورت  نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  خود 
اعتراض طبق مقررا ت  سند  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اول  نوبت  انتشار  تاریخ  الف:77-   ./م  صادرخواهدشد  مالکیت 

:1400/02/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی اصالحیه ی مزایده پرونده ی اجرایی کالسه 9801401
ــه 9801401  ــی کالس ــده ی اجرای ــده پرون ــی مزای ــرو آگه پی
منتشــر شــده در روزنامــه کاغــذ وطــن در تاریــخ 1400/03/05 
ــه مــدت  ــه حــاج احمــدی مــدت اجــاره ب علیــه محمــد یگان
ــطر  ــا در س ــد ضمن ــا 1400/02/01 میباش ــخ 1398/11/01 ت ــاه از تاری 15 م
ــدی درج  ــه احم ــد یگان ــکار محم ــام بده ــده ن ــی مزای ــارم آگه ســی و چه
ــردد. م/ ــدی اصــالح میگ ــه حــاج احم ــد یگان ــام محم ــه ن ــه ب ــده ک گردی

ــف 247 ال
مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی کرمان – علیرضا محمدی کیا

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون وکیـل قانونـی اقای رسـتم کمالـی رمون  مالک ششـدانگ 
پـالک 1212فرعـی از 564-اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا 
ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعا واعـالم نموده 
اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبـت صفحـه 403در 
دفتـر 125امـالک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـالک 
فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک 
مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا 

چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک مرقوم 
ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان 
جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهی 
اداره  وایـن  بـود  نخواهـد  مسـموع  هیچکـس  از  ادعایـی  )10روز(هیچگونـه 
وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک 

اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف :130

اگهی مزایده نوبت دوم 
اجـرای احـکام دادسـراي عمومي جيرفت در نظردارد در پرونده کالسـه 
9902469اجـرا دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانـه و اراضي 
زراعـي تحـت پـالک  55فرعـي از 155 اصلـي بخـش 34 کرمـان 
اراضـي پاگدارمسـکون به مشـخصات عرصـه 4439.27 متر مربـع از قرار قیمت هر 
متر800/000ریـال - بـه ارزش:3/552/000/000لاير اعیـان 1-سـاختمان مصالح بنايي 
مسـلح تمـام کار بدون نما به مسـاحت 45متر مربع بـه ازای هر متـر 20/000/000لاير 
جمعـا 900/000/000ریال 2-سـاختمان مصالح بنایی غیر مسـلح سـقف تیرچه بلوک 
بـه مسـاحت 50متـر مربـع بـه ارزش 500/000/000ریـال امتیـاز آب وبرق و اشـجار به 

ملـغ 300/000/000ریـال جمـع شـش دانـگ 1/750/000/000ریـال از طریـق مزایـده به 
فـروش برسـاند متقاضیـان مـي تواننـد نظـرات خـود را بـه همـراه 10 درصـد قیمت 
پیشـنهادی تـا تاریـخ 1400/03/23در پاکـت سربسـته بـه اجـراي احـكام تحویل و 
رسـید دریافـت نماینـد جلسـه مزایـده در تاریـخ –1400/03/29سـاعت 10 صبـح -با 
حضـور نماینـده دادسـتان در محل اجـرای احکام برگـزار مي گردد برنـده مزایده باید 
ظـرف مـدت 30روز پـس از برگـزاري بهـاي مزایـده را پرداخـت و چنانچـه از خریـد 
منصـرف گـردد مبلـغ سـپرده بـه نفـع دولت ضبـط و پالک مـورد مزایده به شـخص 

بعـدي واگذار مـي گردد.
میثم مسلمی مهنی .مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی وانقالب جیرفت 

 بیشترین افزایش هزینه برای خانوارهای کدام استان است؟

کرماندرمیانهجدولافزایشقیمتها
بیشترین افزایش هزینه برای خانوارهای ایرانی نسبت به 
پارسال در استان ایالم با بیش از 55 درصد گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، اعالم مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در 
اردیبهشت ۱400 نشان داد که تورم ساالنه به 4۱ درصد، 
نقطه به نقطه 4۶.9 و ماهانه به 0.7 درصد رسیده است. این 
در حالی است که تازه ترین گزارش در مورد وضعیت تورم در 
استان ها از این حکایت دارد که در اردیبهشت ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان 
با ۳.9 درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان کرمانشاه با 0.۱ درصد است.
 هم چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه به استان های 

همدان و اردبیل با 0.۳ درصد کاهش اختصاص داشته است.
 بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نسز مربوط به استان ایالم 

55.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم 4۱.۶ درصد 
است.

همچنین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه به استان کردستان 
4۶.۲ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ۳7.5 درصد 

اختصاص داشته است.
خانوارهای شهری

در اردیبهشت ماه ۱400 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
شهری )۱00=۱۳95( به ۳04,9 رسید که نسبت به ماه قبل 
0.7 درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با 
۳.4 درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان های لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و 
خراسان شمالی با 0.۱ درصد می باشد. هم چنین بیشترین 

کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  بوشهر با 0.۳ درصد 
کاهش است. در اردیبهشت ماه ۱400 درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای شهری کشور 4۶,۱ درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان 
)55.7 درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم )4۱.5 درصد( 
است. هم چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت 
ماه ۱400 برای خانوارهای شهری به عدد 40.5 درصد رسید 
که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان 
)4۶.0 درصد( و کمترین آن مربوط به استان  قم )۳7.4 

درصد( است.
خانوارهای روستایی

۱400 عدد شاخص کل برای  در اردیبهشت ماه 

خانوارهای روستایی )۱00=۱۳95( به ۳۲7,۸ رسید 
که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است. در 
این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی 
مربوط به استان هرمزگان با 5.0 درصد افزایش و 
کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
کهگیلویه و بویر احمد با 0.۲ درصد می باشد. هم چنین 
بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  
همدان با 0.9 درصد کاهش است. در اردیبهشت ماه 
۱400 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روستایی 
5۱.0 درصد می  باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
59.0 درصد( و کمترین آن  مربوط به استان  ایالم )
4۳.0 درصد( است. هم چنین  مربوط به استان قم )
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱400 
برای خانوارهای روستایی به عدد 4۳.۲ درصد رسید 
که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  
همدان )49.4 درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
های  سیستان و بلوچستان و گیالن )۳۸.۳ درصد( است.

 معادن کوچک احیا شده چقدر اشتغال زایی داشتند؟
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مطابق آمارها سال گذشته ۲۵۳ معدن در کشور احیا 
و فعال سازی شد، فعال سازی این معادن که اکثر 
آنها در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده اند، تاثیر 

مطلوبی در اشتغال زایی در این مناطق داشته است.
افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح 
کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد 
تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. شمار مواد 
معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ ماده است که سهم 

مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب است.
ایران دارای ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه 
بهره برداری است که پنج هزار و ۶۰۰ معدن آن 

فعال است.
به گفته کارشناسان، از بین معادن غیرفعال و راکد 
یاد شده اگر حتی یک هزار معدن را بتوانیم فعال 
کنیم و هر معدن در زنجیره نخست خود دست کم 
به طور مستقیم ۳۰ نفر را مشغول به کار کند، اشتغال 
۳۰ هزار نفری را به دنبال خواهد داشت و در کنار هر 
شغل مستقیم حداقل هفت شغل غیرمستقیم دیگر 

نیز قابل تعریف است.
برپایه آمارهای رسمی، سال گذشته بیش از ۲۱۰ 
جلسه با محوریت معادن کوچک مقیاس در کشور 

برگزار شد، همچنین سه تفاهم نامه و ۲ قرارداد در 
همین خصوص منعقد و هشت فراخوان عمومی 

جذب سرمایه گذار اعالم شد.
در همین زمینه بررسی و مطالعه محدوده های 
معدنی چهار استان در دستور کار قرار گرفت که در 
نهایت به احیاء، فعال سازی و توسعه ۲۵۳ معدن، 
همچنین حمایت و توسعه ۱۵ واحد فرآوری در 

کشور انجامید.
مصالح ساختمانی در صدر معادن احیا شده

مجموع تالش های انجام شده در سال گذشته، احیا 
و توسعه ۲۵۳ معدن کوچک را در سطح کشور به 
دنبال داشت که ۱۷۰ معدن از طریق طرح احیا و ۸۳ 
معدن از طریق پروژه زیرساخت، فعال سازی شده یا 

توسعه یافتند.
در این بین معادن مصالح ساختمانی با ۸۶ معدن 
)۳۳ درصد کل آمار( بیشترین میزان تعداد معادن 
احیا شده یا توسعه یافته را به خود اختصاص دادند و 
پس از آن معادن فلزی )۶۵ معدن و ۲۶ درصد آمار(، 
معادن سنگ تزئینی )۵۶ معدن و ۲۳ درصد آمار( 
و معادن غیرفلزی )۴۶ معدن و ۱۸ درصد آمار( در 

مکان های دوم تا چهارم قرار گرفتند.
افزایش تولید

بر پایه این گـزارش، احیا و توسـعه معادن یاد شـده 
در سـال ۹۹ منجر بـه ۹ میلیـون و ۱۹ هـزار و ۴۰۰ 

تـن افزایش تولید شـد.
بیشـترین میـزان اضافـه تولیـد در معـادن مصالـح 
سـاختمانی با ۵۷ درصد اتفـاق افتاد، بـه طوری که 
از ایـن معادن پنـج میلیـون و ۱۰۹ هـزار و ۵۵۰ تن 

تولیـد مـاده معدنی حاصل شـد.
پـس از آن معادن فلزی بـا یک میلیـون و ۹۸۶ هزار 
و ۲۰۰ تـن، معادن غیرفلـزی با یک میلیـون و ۲۴۰ 
هـزار و ۶۵۰ تـن و باالخـره معـادن سـنگ تزئینـی 
بـا ۶۸۳ تـن افزایـش تولیـد در رده های بعـدی قرار 

گرفتنـد.
سرمایه گذاری برای احیاء معادن 

کوچک مقیاس
مطابـق آمارهـا بـرای احیـا و توسـعه ایـن تعـداد 
معادن در سـال ۹۹ افزون بر ۲ هـزار و ۶۲۵ میلیارد 
تومـان سـرمایه گذاری شـده اسـت کـه نیمـی از 
ایـن سـرمایه گذاری ها در بخـش معـادن فلـزی 
اتفـاق افتـاد، بـا ایـن حـال سـهم معـادن غیرفلزی 
از سـرمایه گذاری ها ۲۹ درصـد، سـهم مصالـح 
سـاختمانی ۱۲ درصد و سـهم معادن سنگ تزئینی 

۹ درصـد بـوده اسـت.
استان های پیشرو

بیشـترین آمار معـادن احیا و فعال سـازی شـده در 
سـال ۹۹ در اسـتان سـمنان با ۴۰ معدن بود و پس 
از آن اسـتان های زنجـان بـا ۳۴ معدن، مازنـدران با 

۲۶ معـدن، اردبیـل و فـارس هر یـک بـا ۱۸ معدن 
و اصفهـان و یزد هـر یک بـا ۱۶ معـدن قـرار دارند. 
در میـان نام اسـتان کرمـان که نـام بهشـت معادن 
را بـا خـود یـدک می کشـد در میـان اسـتان های 

پیشـرو نیست.
همچنین گرچه در سـال ۹۹ صدور مجوز تاسـیس، 
افزایـش ظرفیـت و تامیـن مـواد اولیـه بـرای ۲۵ 
معـدن هدف گذاری شـده بـود، امـا در نهایـت برای 
۱۵ معـدن )معـادل ۶۰ درصـد هدف گـذاری انجام 

شـده( اجرایی شـد.
اشتغال معادن احیا شده و توسعه یافته

احیـا و توسـعه ایـن معـادن در مجمـوع منجـر بـه 
اشـتغال زایی سـه هزار و ۱۲۸ نفـری شـد. در ایـن 
میـان، بیشـترین اشـتغال زایی در معـادن فلـزی با 
یک هـزار و ۴۸ نفر اتفـاق افتـاد و پـس از آن معادن 
غیرفلـزی بـا ۸۵۴ نفـر اشـتغال و معـادن سـنگ 
تزئینـی و مصالـح سـاختمانی هر یـک بـا ۶۱۳ نفر، 

در رده هـای بعـدی قـرار گرفتنـد.
به گـزارش ایرنـا، از ابتـدای آغـاز طرح تاکنون سـه 
هزار و ۱۲۰ معـدن غیرفعال و راکـد کوچک مقیاس 
شناسـایی و اولویت بنـدی شـدند کـه بـر روی 
یک هـزار و ۴۶۳ معدن اقـدام کلینیکی انجام شـد و 
در نهایت طی دو سـال گذشـته ۳۹۹ معـدن احیا و 

فعال سـازی شـد یا مـورد توسـعه قـرار گرفت.

بهشتمعادنجاماندهازاحیایمعادنکوچک

محمد ملک دار
 گزارش

بیشترین آمار معادن احیا و فعال سازی 
شده در سال ۹۹ در استان سمنان با 
۴۰ معدن بود و پس از آن استان های 
زنجان با 3۴ معدن، مازندران با 2۶ 
معدن، اردبیل و فارس هر یک با ۱۸ 
معدن و اصفهان و یزد هر یک با ۱۶ 
معدن قرار دارند.
همچنین گرچه در سال ۹۹ صدور 
مجوز تاسیس، افزایش ظرفیت و 
تامین مواد اولیه برای 2۵ معدن 
هدف گذاری شده بود، اما در نهایت 
برای ۱۵ معدن )معادل ۶۰ درصد 
هدف گذاری انجام شده( اجرایی شد.
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  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

دید اقتصادی

عقد تفاهم نامه همکاری کاهش بار 
شهرک های صنعتی کرمان با شرکت 

 توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

معرفی کتاب

خبر

اگر کسـی که چیـزی از اقتصـاد نمی  دانـد کتـاب را مطالعه 
کند، داسـتاِن کارتونی جذابی خوانده اسـت که تِم اقتصادی 
و کسـب وکار دارد. اگـر فـردی کـه کمـی اقتصـاد می دانـد 
مشغول مطالعۀ کتاب بشـود، داسـتان بامزه ای خوانده است 
که بعضـی جاها آموخته  هـای خواننده را به چالش می  کشـد 
و بعضـاً آنهـا را به سـخره می  گیـرد. امـا در کل این اثـر اندرو 
جی شـیف و پیتر دی شـیف، برخی از اصول ابتدایی اقتصاد 
را بـا لطافـت خاصـی در ذهـن خواننـده می  چینـد و گویـی 
دریچـه  ای از روی دیگـر ایـن دانـش را بـاز می  کند. بـا اینکه 
این هر دو گروه از همراه  شـدن با داسـتان لـذت می  برند ولی 
حـالوت اصلی این کتاب را کسـانی می  چشـند که نـه تنها با 
اختالف  هـای مکاتـب فرعی اقتصاد بـا جریان کینزین آشـنا 
باشـند بلکـه از تاریـخ اقتصـادی ایـاالت متحده تـا حدودی 
مطلـع باشـند. این گـروه بـا تمـام اسـامی و حوادثـی که در 
کتـاب می  آید ارتباط برقـرار کـرده و بند بند کتاب ایشـان را 

اسـیر چالش  هـای ذهنـی می  کند.

در راسـتای همـکاری مشـترک میان شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان و شـرکت 
شـهرک هـای صنعتـی کرمـان بـا هـدف تامیـن بـرق پایـدار در پیـک بـار تابسـتان ظهر 
امـروز بـا حضـور مهنـدس غفـاری مدیرعامل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی و مهندس 
 سـلیمانی مدیرعامـل در محل دیسـپاچینگ  تفاهم نامـه همـکاری کاهش بار امضاء شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی  شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان 
، در راسـتای همـکاری مشـترک میـان شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال 
اسـتان و شـرکت شـهرک هـای صنعتـی کرمـان بـا هـدف تامیـن بـرق پایـدار 
شـد. امضـاء  دوشـرکت  بیـن  همـکاری  نامـه  تفاهـم  تابسـتان  بـار  پیـک   در 

مهنـدس سـلیمانی مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان هـدف از عقد 
تفاهـم نامـه را مدیریـت کاهـش پیـک بـار تابسـتان عنـوان کردوگفـت: در ایـن تفاهـم 
نامـه از طریـق شـرکت شـهرک هـای صنعتـی از کارگاه هـا و صنایع در خواسـت میشـود 
تـا نسـبت بـه کاهـش 50تـا 90درصـدی بارمصرفـی خـود در سـاعات ۱۳تـا ۱۸دربـازه 
زمانـی ۸خردادمـاه تـا ۱5 شـهریورماه اقـدام نماینـد.وی تعییـن سـاعت کارصنایـع تـک 
شـیفت از سـاعت ۶ صبـح تـا ۱۳ بعدازظهـر و همچنیـن جابـه جایـی روز هـای 
 تعطیـل جمعـه بـه یـک روز میانـی هفتـه از دیگـر مفـاد ایـن تفاهـم نامـه ذکـر کـرد.

وی گفـت :  تامیـن بـرق پایـدار در ایـام گـرم سـال درصـورت عـدم کمبـود تولیـد در 
شـبکه ، پایـش و مانتورینـگ بارلحظـه ای شـهرک هـای صنعتـی و اطـالع رسـانی 
 بـه مدیریـت شـهرک صنعتـی از تعهـدات شـرکت توزیـع بـرق شـمال میباشـد . 
سـلیمانی ادامـه داد: چنانچـه دیسـپاچینگ ملـی اعـالم عـدم نیـاز بـه کاهـش 
 بـار نمایـد شـهرک صنعتـی میتوانـد طبـق روال عـادی خـود فعالیـت نمایـد. 
وی خاطرنشـان کرد:  شـرکت توزیع نیـروی برق شـمال اسـتان کرمان مطابق بـا مجموعه 
ضوابط اجرایی برنامه های پاسـخگویی بار به مشترکین درون شـهرک صنعتی برای کاهش 

بار 5سـاعت پاداش همـکاری پرداخـت خواهد نمود.

خودرو
قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو

---390٫500٫000ام وی ام X22 – دنده ای

420٫000٫000340٫000٫000ام وی ام 315 پالس

504٫800٫000440٫000٫000چری آریزو 5 دنده ای

335٫000٫000315٫000٫000جک J4 اتوماتیک

LX 116٫735٫000190٫000٫000سمند

172٫000٫000270٫000٫000دنا

204٫000٫000255٫000٫000سورن پالس

91٫000٫000118٫000٫000سایپا 151

100٫630٫000124٫000٫000تیبا

141٫000٫000150٫000٫000کوییک دنده ای

140٫000٫000225٫000٫000پژو پارس

127٫000٫000200٫000٫000پژو 206 تیپ 2

199٫621٫000310٫000٫000پژو 207 دنده ای پانوراما

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه1400/03/0915:00آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  قثابت

1400/03/0911:00 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  دتوليد
تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

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

1400/03/0911:00

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

کسعدی
 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم برای سال )دوره( مالی منتهی به 

  30/12/1399
1400/03/0910:00

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


