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هزینه یک افطار مختصر و ساده 

خانواده 4 نفره ایرانی چقدر است؟

شهردار منطقه چهار خبر داد:

تخریب و رفع خطر ۵3 ملک مخروبه در کرمان

توصیه های پزشکی برای روزه داری در شرایط کرونا
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان  خبر داد:

تمدید مهلت ارایه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده 

تا 15 اردیبهشت ماه

مدیرکل کمیته امداد تاکیدکرد:

استفاده از ظرفیت های دولت 

و خیران برای کمک 

به محرومان

متن در صفحه دوم

فرماندار کرمان:

بحران آب، تابستان 

سختی را برای کرمان 

رقم خواهد زد

استاندار کرمان خواستار شد:

اختصاص  یارانه دستمزد

برای مناطق محروم استان 

2

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

کاال بر سالمت اقتصاد استان و دیدگاه مسئوالن در این باره؛ گزارش »کرمان امروز« از آثار سوء قاچاق 

کالف سردرگم قاچاق کاال ؛ نیازمند چاره ای اساسی

متن کامل در صفحه سوم

    با توجه به شرایط جغرافیایی استان همواره با قاچاق کاال درگیر بوده و این موضوع ضربه ای قابل توجه به تولید و اشتغال است و با وجود تالش های گسترده ای که از سوی متولیان امر برای مبارزه با آن انجام می شود 
همچنان شاهد تداوم شیوع این آفت اقتصادی و اجتماعی هستیم. گویی قاچاق کاال همچون کالف درهم پیچیده ای است که نیازمند راه حل اساسی است، نه مسکن های دوره ای و....

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان: قاچاق جرم پیچیده ای است که با توجه به 
دغدغه مقام معظم رهبری در بحث تولید، مبارزه با آن باید درالویت های ما باشد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان: تعداد باندهای سازمان یافته قاچاق که در سال گذشته در 
استان کرمان منهدم شد در تاریخ مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان سابقه نداشت

با حمایت دستگاه قضایی ؛

مشکل بازنشستگی 

کارگران کارخانه

 قند بردسیر حل شد

قاچاقچیان هنگام تحویل

کیلوگرم حشیش   ۲۴۳ 

دستگیر شدند

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

گلگهر روابطعمومیواموربینالمللشرکتمعدنیوصنعتی
گذاریمعادناینمجموعهبهچینیهاراشایعهدانست؛ خبروا

گزارش فعالیت  گل گهر شفاف است

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم 

شماره1400/2491  اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

متن در صفحه دوم

تکمیل  برای  کرمان  شهر  در  واقع  سیرجان  الستیک  شرکت 
کادرمالی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
لیسانس حسابداری با 3 الی 5 سال سابقه کار و آشنا به برنامه های 
مالی ترجیحا »همکاران سیستم و excel« از عالقه مندان دعوت 
 cirjan_tire@hotmail.com می شود رزومه خود را به ایمیل

ارسال فرمایند.

آگهی استخدام حسابدار آگهی مزایده آگهی مزایده
شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان در نظر دارد 4 واحد تجاری به مساحت تقریبی جمعا 250 مترمربع واقع در شهر کرمان - بلوار جمهوری - 
خیابان ناظم االطباء )کوچه 55 بلوار جمهوری( ـ ناظم االطباء 5 ـ مجتمع آفتاب را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت و تکمیل فرم شرکت در مزایده، ارائه پیشنهادات خرید، امضاء و تحویل کلیه 
اسناد مربوطه و بازدید از واحدهای فوق الذکر، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 همه روزه از ساعت 7 لغایت 14 به نشانی 

فوق مراجعه و یا با شماره تلفن های 32201687 - 034 - 09131412413 تماس حاصل فرمایند.
* میزان سپرده شرکت در مزایده: ده درصد ارزش قیمت پیشنهادی ملک مورد نظر، به صورت ضمانت نامه بانکی )قابل تمدید به درخواست شرکت( 

چک بانکی/ تضمینی یا فیش واریزی به حساب جاری 10.1575891.1 عهده بانک رسالت بنام شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان ارائه گردد. 
* شرکت در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است و به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود.

* هزینه های قانونی، نقل و انتقال، کارشناسی، نشر آگهی و ... به عهده برنده مزایده خواهد بود.
* کلیه واحدهای تجاری )براساس متراژ مفید اعالمی اداره ثبت بر مبنای صورتمجلس تفکیکی( واگذار خواهد شد.

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تمدید مهلت 
سه  دوره  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه  ارائه 
ماهه زمستان 1399 تا 15 اردیبهشت ماه 1400 

خبر داد.
مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان کرمان ، محمد سلمانی با بیان اینکه مطابق 
قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 
15 روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه 
منظور  به  کرد:  اظهار  کنند،  ارائه  را  خود  مالیاتی 

تکریم و رفاه حال مودیان گرامی در شرایط کرونا، 
 1399 سال  زمستان  دوره  اظهارنامه  ارائه  مهلت 
براساس بند 6 بخشنامه شماره 66/99/200 مورخ 
مالیاتی  امور  سازمان  کل  رییس   1399/09/10
پنجمین جلسه  و  مصوبات چهل  با  )مطابق  کشور 
ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ 99/9/1( به مدت 
استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  شد.  تمدید  ماه  یک 
اظهارنامه  که  مالیاتی  مودیان  کرد:  تصریح  کرمان 
مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1399 

را تا پایان روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1400 
اظهارنامه  تسلیم  عدم  جریمه  مشمول  کنند،  ارائه 

مالیاتی نخواهند بود.
می توانند  محترم  مودیان  کرد:  خاطرنشان  وی 
آدرس به  مالیات  ملی  درگاه  طریق  از 

مالیات  قسمت   WWW.INTAMEDIA.IR  
بر ارزش افزوده اطالعات تکمیلی در این ارتباط را 
دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات 

متعلقه اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان  خبر داد:
تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا 15 اردیبهشت ماه 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

توسعه  به  توجه  لزوم  به  توجه  با  کرمان  استاندار 
اختصاص  برای  کرد  تقاضا  کار  وزیر  از  روستایی، 
و  روستایی  پایدار  اشتغال  از  حمایت  تسهیالت 
های  شهرستان  برای  دستمزد  یارانه  برقراری 

محروم استان دستور الزم را صادر کند.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند در  سفر کاری به 
و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری،  محمد  با  تهران 
برشمردن  و  تشریح  ضمن  دیدار  اجتماعی  رفاه 
این حوزه  پیرامون مشکالت بخش  شاخص های 
اشتغال، رفاه و تامین اجتماعی استان کرمان گفت 

بالعوض  کمک  تخصیص  وند،  زینی  کرد.   وگو 
معادن،  سازی  ایمن  برای  بهره  کم  تسهیالت  یا 
مانیتورینگ  تقویت سیستم  برای  اعتبار  تخصیص 
غیررسمی،  مربیان  الزحمه  حق  تامین  معادن، 
صدور مجوز به کارگیری مربی حق التدریس فنی 
جمله  از  را  استان  جنوب  مناطق  در  ای  حرفه  و 

دیگر موارد مورد نیاز برای استان کرمان برشمرد.
با  موافقت  این دیدار ضمن   شریعتمداری هم در 
قول  موارد  این  پیگیری  برای  شده  مطرح  موارد 

مساعدت  داد. 

همچنین با توجه به وجود مسایل متعدد مرتبط با 
حوزه کاری وزارتخانه در استان کرمان، قرار است 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مساعد  نظر  با 
با  وزارتخانه  این  معاونان  شورای  جلسه  زودی  به 

حضور مسئوالن استان برگزار شود.
در این دیدار همچنین صمداهلل محمدی نماینده 
نارسایی  از  برخی  به  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  مردم 
خواستار  و  پرداخت  خود  انتخابیه  حوزه  های 
توجه هرچه بیشتر وزارتخانه به رفع این نارسایی 

ها شد.

استاندار کرمان خواستار شد:

اختصاص  یارانه دستمزد برای مناطق محروم استان 

خبر
با حمایت دستگاه قضایی ؛

مشکل بازنشستگی کارگران

 کارخانه قند بردسیرحل شد

قضایی،  دستگاه  حمایت  با  گفت:  بردسیر  شهرستان  دادگستری  رئیس 
مشکل بازنشستگی 4۸ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر حل شد.

با  گفت:  بردسیر  شهرستان  دادگستری  رئیس  زاده،  رمضانی  حسین 
اقدامات انجام شده از ابتدای سال 139۷ تاکنون به همت دستگاه قضایی، 
مشکل بازنشستگی 4۸ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر به طور کامل 

مرتفع شده است.
با توجه به توقف فعالیت تولیدی کارخانه قند بردسیر از سال  او افزود: 
سالیان  طی  تولیدی،  واحد  این  بدهی های  نشدن  پرداخت  و   13۸6

متمادی، مشکالت متعددی برای کارگران کارخانه قند ایجاد شده بود.
رمضانی زاده بیان کرد: تعداد قابل توجهی از کارگران که دارای شرایط 
بازنشستگی بودند به علت پرداخت نشدن مابه التفاوت با مشکل مواجه 
بودند که با ورود دستگاه قضایی و گرفتن تدابیر قانونی و قضایی، ترتیبی 
تامین  سازمان  به  کارگران  سوی  از  قانونی  التفاوت  مابه  تا  شد  گرفته 
طرح  با  سپس  و  شود  فراهم  بازنشستگی  امکان  و  پرداخت  اجتماعی 
دادخواست در دادگستری، مبلغ پرداختی از کارفرما که به صورت قانونی 

مکلف به پرداخت مبلغ بوده وصول شد.

شهردار منطقه چهار خبر داد:
تخریب و رفع خطر ۵۳ ملک مخروبه 

در کرمان

شهردار منطقه چهار کرمان گفت: تخریب و رفع خطر 53 ملک مخروبه و 
فرسوده در دستور کار شهرداری منطقه چهار قرار گرفته است.

 علی عسکری، شهردار منطقه چهار کرمان به تخریب و رفع خطر امالک 
استناد  به  تخریب ها  این  اینکه  اعالم  با  و  کرد  اشاره  کرمان  در  مخروبه 
قانون شهرداری ها انجام می گیرد، گفت: امسال بیش از 53 مورد تخریب 
منازل را در دستور کار داریم که از این تعداد، 20 مورد آماده تخریب و 

سه مورد تخریب شده است.
قانون  مشمول  شهرداری،  کارشناسان  نظر  طبق  امالک  این  افزود:  او 
شهرداری ها هستند که برای اهالی ایجاد خطر می کرد؛ بنابراین، امالک 

مورد نظر براساس قانون تخریب می شود.
عسکری، هدف از اجرای این طرح را توجه مالکان به ضوابط شهرداری 
و  مؤثر  تدابیر  اتخاذ  داشت:  بیان  و  کرد  اعالم  همشهریان  به  احترام  و 
و  بنا ها  از  خطر  رفع  همچنین  خطرات،  از  شهر  حفظ  برای  الزم  اقدام 
از  عمومی،  اماکن  و  معابر  در  واقع  حادثه  مستعِد  و  شکسته  دیوار های 

وظایف شهرداری است.
او تصریح کرد: بر اساس بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری ها، 
مقرر شده با هماهنگی و دستور مقام قضایی، اماکنی که در مناطق مختلف 
ازسوی صاحبان خود به هر علتی رها شده و سالمت بهداشتی و روانی 
صورتی که  در  و  شده  شناسایی  داده اند،  قرار  تهدید  مورد  را  شهروندان 
امالک  نکنند،  اقدام  ریزش  رفع خطِر  به  نسبت  فرسوده،  امالک  مالکاِن 

مذکور با هدف تأمین امنیت جانی شهروندان، تخریب شود.

قاچاقچیان هنگام تحویل ۲۴۳ کیلوگرم 

حشیش دستگیر شدند

تحویل 243  هنگام  قاچاقچی   2 گفت:  کرمان  استان  انتظامی  جانشین 
کیلو حشیش در عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در کرمان 

دستگیر شدند.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش، جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان 
با  استان  انتظامی  فرماندهی  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت: 
مواد  مقادیری  برای تحویل  قاچاقچیان  از قصد  اطالعاتی  اقدامات  انجام 
به  را  موضوع  و  مطلع شدند  کرمان  از شهر  معلوم  نقطه  یک  در  مخدر 

صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
را  آنجا  جرم،  ارتکاب  مکان  شناسایی  بالفاصله ضمن  ماموران  افزود:  او 
را  قاچاقچی  دادند و طی عملیاتی منسجم، 2  قرار  تحت محاصره خود 
دستگیر و خودرو های پژو 405 و پراید متعلق به آنان را توقیف و 243 

کیلو گرم حشیش را کشف کردند.

مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان گفت: برای 
جبران کسری آب، طرح اضطراری تامین آب از 
محل دشت شهید سلیمانی در حال انجام است 
خط  کیلومتر   11 چاه،  حلقه  هفت  تاکنون  که 
آن  برای  برق  انتقال  کیلومتر خط  و 2۸  انتقال 
انجام شده و پیشرفت فیزیکی پروژه 30 درصد 

است.
منابع آب شهرستان  امور  »صمدانی« در جلسه 
تالش ها،  تمام  وجود  با  اینکه  بیان  با  کرمان 
زراعی جاری پیش بینی  بارش در سال  وضعیت 
های ما را به هم زد، اظهار کرد: تاکنون 16 حلقه 
چاه ایجاد و یا جابه جایی در شهر کرمان داشتیم 

و در تابستان گذشته به 26 منطقه در شهر کرمان 
آبرسانی سیار با استفاده از تانکر انجام شد.

وی ضمن تشریح وضعیت موجود تاسیسات آب 
شهر کرمان گفت: شهر کرمان دارای 10۷ حلقه 

چاه، سه قنات و تعداد 2۷5 هزار انشعاب است.
صمدانی با اشاره به تنش آبی شهر کرمان تصریح 
ثانیه  بر  لیتر  کرمان 30۷9  شهر  آبی  نیاز  کرد: 
است ولی توان تولید 1934 لیتر بر ثانیه وجود 
آب  تولید  کمبود  ثانیه  بر  لیتر   1145 لذا  دارد 
داریم همچنین در سایر شهرهای شهرستان نیز 

2۷2 لیتر در ثانیه کمبود آب وجود دارد.
پروژه  این  تکمیل  برای  کرد:  بیان  صمدانی 
همچنین  است  الزم  اعتبار  ریال  میلیارد   400
جوپار  دشت های  از  آب  تامین  اضطراری  طرح 
پیشرفت  درصد   60 کنون  تا  نیز  حسین آباد  و 
فاضالب  و  آب  مدیر  است.  داشته   فیزیکی 
شهرستان کرمان با اشاره به وضعیت تامین آب 
روستاهای شهرستان گفت: 462 روستای باالی 
که  دارد  وجود  کرمان  شهرستان  در  خانوار   20
روستا   2۸ و  آبرسانی  شبکه  دارای  روستا   124

فاقد شبکه هستند.
وی افزود: در روستاهای زیر 20 خانوار 43 روستا 

دارای شبکه آب رسانی هستند و 255 روستا فاقد 
آب هستند. صمدانی تصریح کرد: از مجموِع 16۷ 
روستایی که تحت پوشش شبکه آبرسانی هستند 
12 روستا به صورت خودگردان و 55 روستا نیز 

آب رسانی سیار دارند.
بزرگ ترین  کرمان  فاضالب شهرستان  آب  مدیر 
چالش شهرستان را پیدا کردن منابع آبی دانست 
شهرستان  تابعه  روستاهای  و  شهرها  گفت:  و 
کرمان آب شرب خود را از ۷۷ حلقه چاه و 26 
چشمه و قنات تامین می کنند و در مجموع 5۸ 

هزار و 156 فقره انشعاب دارند.
روستاهای  و  شهرها  در  آب  کمبود  بیان  با  وی 
و  شهداد  بخش  کرد:  اظهار  کرمان  شهرستان 
روستاهای اطراف آن 54 لیتر بر ثانیه کمبود آب 
دارند و 95 میلیارد ریال برای جبران کمبود آب و 

حفر چاه و ... نیاز است.
وی افزود: در بخش راین و روستاهای اطراف 16 
لیتر بر ثانیه کمبود آب و 45 میلیارد ریال نیاز 
است. بخش چترود 52 لیتر بر ثانیه کمبود آب 
دارد و برای رفع مشکالت 11۸ میلیارد نیاز است.

در  سیار  آبرسانی  برای  کرد:  تصریح  صمدانی 
در  و  تانکر  کرمان 13  شهرستان  شهری  بخش 

بخش روستایی چهار تانکر و مبلغ 1۸ میلیارد 
ریال نیاز است.

کرمان  فرماندار  بابایی«  »علی  گزارش،  بنابراین 
نیز در این جلسه با اشاره به کاهش بارندگی در 
سال زراعی جاری اظهار کرد: میزان بارندگی در 
سال گذشته بسیار پایین بوده و با توجه به در 
پیش بودن تابستان و گرمی هوا برای تامین آب 

شهرستان کرمان دچار مشکل خواهیم شد.
در  کرمان  شهر  آب  کمبود  به  اشاره  وی ضمن 
در  آبی  شرایط  افزود:  گذشته  سال  تابستان 
تابستاِن پیش رو سخت تر خواهد بود لذا لزوم 
مدیریت مصرف و صرفه جویی در استفاده از آب 

امری ضروریست که باید مدنظر همگان باشد.
و  آب  شرکت  مدیرعامل  طاهری«  »محمد 
فاضالب استان کرمان در این جلسه با بیان اینکه 
بیشتِر منابع آبی استان از چاه ها تأمین می شود، 
گفت: آب تعداد زیادی از استان ها عالوه بر منابع 
زیرزمینی از آب های سطحی تامین می شود ولی 
کرمان از این منابع محروم است و همین موجب 

تشدید بحران آب دراستان می شود.
وی افزود: امسال بارش ها بسیار کم بوده ضمن 
آنکه پیش بینی ها از تابستانی گرم خبر می دهد.

بسیج  آمادگی  اعالم  از  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
برای  حامی  هزار   23 از  بیش  منظور جذب  به  استان  سازندگی 
پویش  قالب  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  ایتام 

ایران مهربان خبر داد.
با رییس و جانشین بسیج سازندگی  »یحیی صادقی« در جلسه 
استان با اشاره به شرایط و مشکالت اقتصادی در جامعه گفت: با 
توجه به این مشکالت باید از ظرفیت های دولتی از جمله ظرفیت 

خیران برای کمک به محرومان استفاده کنیم.
وی در ادامه از ایجاد بیش از 13 هزار شغل توسط کمیته استان 
امروز  امداد  کمیته  افزود:  و  داد  خبر  گذشته  سال  در  کرمان 

به عنوان یک دستگاه سربلند در حال فعالیت است.
بیان  و  اشاره  حامی«  یک  کارمند  »هر  طرح  اجرای  به  صادقی 
کرد: این طرح یک سال است که در ادارات استان اجرایی شده 

و تاکنون مشارکت کارمندان در این طرح ارزشمند بوده است.
بسیج  آمادگی  اعالم  از  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
برای  حامی  هزار   23 از  بیش  منظور جذب  به  استان  سازندگی 
پویش  قالب  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  ایتام 

ایران مهربان خبر داد.
وی گفت: انتظار داریم با یک عزم ملی و قوی با ورود به طرح اکرام 
ایتام تا قبل از اتمام ماه مبارک رمضان تمامی ایتام تحت حمایت 
کمیته امداد استان دارای حامی شوند. صادقی بر حفظ عزت نفس 
یک  مددجویان  عزت نفس  حفظ  گفت:  و  کرد  تأکید  مددجویان 

اصل اساسی در کمیته امداد است.

فرماندار کرمان:

بحران آب، تابستان سختی را برای کرمان رقم خواهد زد

مدیرکل کمیته امداد تاکیدکرد:

استفاده از ظرفیت های دولت و 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد دو مورد پروژه ، بشرح ذیل در  سال1400 را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله خیران برای کمک به محرومان 
ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت 
اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد 
شد. 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.
ضمنا: ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه 

ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ  1400/02/6   می باشد .

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 5060م/الف
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم شماره1۴00/۲۴91

 

 عمومی آگهی مناقصه

 2491/1400شماره اول نوبت

مناقصه عمومی  به صورت  را 1400سال  بشرح ذیل در،  پروژه مورد دو در نظر دارد استان کرمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل اداره
لذا کلیه  برگزار نمایدبا بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  و قصهابا جزئیات مندرج در اسناد من ،یک مرحله ای 

صه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی قمتقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع منا
www.setadiran.ir نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.مراجعه و 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد  پاکتها تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی اسناد از دریافت یند مناقصهفرا کلیه مراحل -
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  .شد

 .محقق سازندمناقصه 

" ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد ضمنا

 .برای برنده مناقصه ضروری می باشد

 موضوع مناقصه ردیف 
 بافت احداث بندهای سنگ مالتی حوزه شصت فیچ شهرستانپروژه  1
  آبیاری ومراقبت بوته کاری واقع در سامان عرفی کله غدیر شهرستان شهر بابک  پروژه 2

 

  021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 

 .می باشد    6/02/1400  مورخدوشنبه  روز در سامانهمناقصه  تاریخ انتشار 

 مناقصه می باشد.هزینه درج آگهی به عهده برنده 

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 

  

هم وطن ریزگردها نتیجه تخریب پوشش گیاهی 
جنگل ها و مراتع است باسهل انگاری و ایجاد

 حریق در تخریب جنگل ها و مراتع سهیم نباشیم.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس)سهامی خاص(

شماره ثبت: 19۵1 

و شناسه ملی: 10860۵۴6109

 سالیانهعادی  آگهی دعوت مجمع عمومی

 شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص(

 10160906105 :و شناسه ملی 1591 :شماره ثبت

 الیانهسعادی  جمع عمومیبدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه م
انتهای بلوار ایثارگران، رفسنجان، شهر مس سرچشمه،  در آدرسصبح  10ساعت  11/01/1000 مورخ شنبه سهکه در روز 

 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان

 دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت -1
 1055اسفند ماه  00سال مالی منتهی به  صورت های مالیتصویب  -1
 1000اسفند ماه  15منتهی به شرکت برای سال مالی  و علی البدل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی -0
 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت -0

 بیماری اب مبارزه ملی ستاد 10/11/1051 مورخ 100/01 شماره ابالغیه اجرای راستای در و کرونا بیماری شیوع به عنایت با
 هایسیستم از استفاده بر مبنی بهادار اوراق و بورس سازمان 16/11/1051 مورخ 51/ب/090/000 شماره ابالغیه و کرونا

 و ناکرو ویروس از ناشی کنونی بهداشتی حساس شرایط در غیرضروری تجمع عدم لزوم و محترم سهامداران برای ارتباطی
. شد خواهد برگزار تجارت قانون 10 ماده رعایت با و سهامداران حداقل حضور با مجمع نفر، 19 از بیش تجمع ممنوعیت

 مجمع خود، سالمتی حفظ و مذکور ستاد تمهیدات رعایت منظور به دارد تقاضا محترم سهامداران از تشکر، ضمن لذا
 مالحظه https://www.skyroom.online/ch/kcico/hamgaman: آدرس طریق از آنالین صورتبه را مذکور

 .فرمایند

 

 هیئت مدیره شرکت 

 

 

 

 

 

 سالیانهعادی  آگهی دعوت مجمع عمومی

 شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص(

 10160906105 :و شناسه ملی 1591 :شماره ثبت

 الیانهسعادی  جمع عمومیبدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه م
انتهای بلوار ایثارگران، رفسنجان، شهر مس سرچشمه،  در آدرسصبح  10ساعت  11/01/1000 مورخ شنبه سهکه در روز 

 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. سالن کنفرانس شرکت صنایع مس افق کرمان

 دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت -1
 1055اسفند ماه  00سال مالی منتهی به  صورت های مالیتصویب  -1
 1000اسفند ماه  15منتهی به شرکت برای سال مالی  و علی البدل انتخاب حسابرس و بازرس قانونی -0
 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت -0

 بیماری اب مبارزه ملی ستاد 10/11/1051 مورخ 100/01 شماره ابالغیه اجرای راستای در و کرونا بیماری شیوع به عنایت با
 هایسیستم از استفاده بر مبنی بهادار اوراق و بورس سازمان 16/11/1051 مورخ 51/ب/090/000 شماره ابالغیه و کرونا

 و ناکرو ویروس از ناشی کنونی بهداشتی حساس شرایط در غیرضروری تجمع عدم لزوم و محترم سهامداران برای ارتباطی
. شد خواهد برگزار تجارت قانون 10 ماده رعایت با و سهامداران حداقل حضور با مجمع نفر، 19 از بیش تجمع ممنوعیت

 مجمع خود، سالمتی حفظ و مذکور ستاد تمهیدات رعایت منظور به دارد تقاضا محترم سهامداران از تشکر، ضمن لذا
 مالحظه https://www.skyroom.online/ch/kcico/hamgaman: آدرس طریق از آنالین صورتبه را مذکور

 .فرمایند

 

 هیئت مدیره شرکت 
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خوش شانسی 

یک خانواده در پیداکردن 

گنج قبل از فروش خانه!
خانواده ای که قصد فروش خانه ارثی خود را داشتند 
قبل از فروش خانه مقادیر زیادی پول را در آن پیدا 

کردند.
یک خانواده آمریکایی که احتمال می دادند  اقوامشان 
با  کرده اند  پنهان  خانه  دیوار های  در  را  خود  ثروت 
کمک یک فرد فلزیاب موفق به پیداکردن آن شدند. 
این فرد فلزیاب جعبه ای را که حاوی  با کمک  آن ها 
این  زیر کف  در  بود  نقد  پول  پوند  هزار  از ۳۳  بیش 

خانه پیدا کردند.
این خانواده که هویتشان اعالم نشده در حالی که قصد 
که  را  گنجی  نمی خواستند  داشتند،  را  خانه  فروش 
احتمال داده می شد از مدت ها قبل در آن پنهان شده 
ویلی«  »کیت  دلیل  همین  به  آن ها  بدهند.  از دست 
یک فلزیاب محلی در نیوانگلند را برای یافتن این گنج 

استخدام کردند.
در حالی که در ابتدا تمام اطالعات و آدرس های داده 
آب  از  نادرست  ویلی  به  خانواده  افراد  طرف  از  شده 
درآمد او جستجوی خود را برای یافتن گنج احتمالی 
در زیرشیروانی خانه متمرکز کرد. در ویدئویی که او در 
یوتیوب منتشر کرده لحظه ای که او با گنج یاب خود 
را نشان می دهد.  به پیدا کردن جعبه می شود  موفق 
در این ویدئو او پس از بیرون کشیدن جعبه با چکش 
درب آن را باز کرده و مقادیر زیادی پول نقد را در آن 

پیدا می کند.
دهه های  به  مربوط  اسکناس  دالر  هزار   ۴۶ مجموع 
بودند  نقره  گوی  آن  از  مقداری  و  بود   ۵۰ و   ۱۹۳۰
و ارزش بالقوه آن ها بیش از ارزش اسمی بود. او این 
بسته های  در  بکر  اسکناس  از  دسته ای  حاوی  جعبه 
۵۰۰۰ دالری را به این خانواده که مدت ۲ سال در 

جستجوی آن بودند تحویل داد.
کیت که یک دهه است به مردم در پیداکردن اشیاء 
صندوق  این  که  گفت  می کند  کمک  آن ها  گمشده 
حاوی پول نقد از هیجان انگیزترین یافته هایش بوده 

است.

قتل پسر نوجوان

 با شمشیر سامورایی!
برای سرقت  با شمشیر سامورایی  که  نوجوانی  سارق 
اسکوتر پسر ۱۴ ساله به وی حمله ور شده بود مرگش 

را رقم زد.
نوجوانی که در مقابل یک پیتزافروشی در انگلیس با 
شمشیر سامورایی مورد حمله قرار گرفته بود جانش 
»فاِرس  عینی  شاهدان  گفته  به  بنا  داد.  دست  از  را 
حمله  در  دوستش  از  دفاع  قصد  ساله   ۱۴ ماتوئو« 
سارقان را داشت که به شدت زخمی شد. این حادثه 
در ساعت ۴ بعدازظهر روز جمعه در نزدیکی رستوران 

ِزتا پیتزا در منطقه نیوهام در شرق لندن رخ داد.
دوست  اسکوتر  تا  داشتند  قصد  کنندگان  حمله 
شنبه  روز  انگلیس  پلیس  ببرند.  سرقت  به  را  قربانی 
از دستگیری دو نوجوان ۱۴ و ۱۵ ساله که متهم به 
که  فارش  پلیس،  گفته  به  بنا  داد.  خبر  هستند  قتل 
پدرش هم به علت ابتال به کرونا و وخامت حالش در 
بیمارستان بستری است، توسط یک شی برنده بزرگ 

مورد حمله قرار گرفته است.
با شمشیر  کنندگان  که حمله  گفتند  عینی  شاهدان 
به  بنا  شدند.  ور  حمله  نوجوان  این  به  سامورایی 
گفته شاهدان عینی یکی از حمله کنندگان با شمیر 
سامورایی ضربه ای به سر این نوجوان وارد کرد. یکی از 
شاهدان  گفت که این نوجوان برای دفاع از دوستش 
که دو نوجوان دیگر قصد گرفتن اسکوترش را داشتند 

مورد حمله قرار گرفت.
پزشکی  اورژانس  تیم  و  پلیس  حادثه  این  از  پس   
یافتند،  حضور  بارکینگ  خیابان  در  حادثه  محل  در 
تیم  شده  منتشر  ویدئوی  شد.  اعالم  فارش  مرگ  اما 

اورژانس را در محل حادثه نشان می دهد.
به سر  پلیس  بازداشتگاه  در  نوجوان دستگیرشده  دو 

می برند و تحقیقات از آن ها ادامه دارد.

هزینه یک افطار مختصر و ساده خانواده ۴ نفره ایرانی چقدر است؟
آغاز شد و در  ماه رمضان در کنار گرانی ها  امسال هم 
تخم  ارزان،  مرغی  دنبال  به  مردم  رمضان  معنوی  روزهای 

مرغ دولتی و روغنی کمیاب هستند
 به گزارش سالم نو به نقل از اقتصاد ۲۴، طبق روال هرسال 
هم زمان با فرا رسیدن ماه رمضان، قیمت مواد غذایی مورد 
نیاز مردم افزایش می یابد. علیرغم اینکه باید در ماه رمضان 
قیمت ها را تعدیل شود، گویی گرانی کاالها در این دوران 
به امر عادی تبدیل شده است. موضوعی که دولتمردان نیز 
در برابر آن هیچ نارضایتی ندارند.درخواست مردم روزه دار 
در این ماه، جدیت درکنترل قیمت کاالهای اساسی است. 
هرچند به گفته متولیان، تمامی دستگاه های اجرایی توان 
خود را برای ساماندهی بازارپُرتقاضای مواد غذایی درماه به 
کار می گیرنداما افزایش قیمت ها گواه چیزی دیگری است.

گویا مسئوالن طعم گرانی مواد غذایی را هیچ گاه نمی چشند 
و خبر ازتبعات کوچک شدن سفره های مردم ندارد.تحمیل 
بار گرانی مواد غذایی از سال ۹۹ به سال ۱۴۰۰ کشانده شده 
است. در این روزهای معنوی هم مردم سرگردان به دنبال 
مرغی ارزان، تخم مرغ دولتی و روغنی کمیاب هستند!تب 
باالی قیمت ها دربازار مواد غذایی سبب شگفتی مردم شده 
است. هر چند که دولت سعی در پایین اعالم کردن قیمت ها 
دارد، اما نمی توان برچسب نرخ مواد غذایی در بازار راآنهم با 

این جهش روزانه قیمت ها نادیده گرفت.
تا میوه و سبزی جات موضوعی  از گرانی مرغ و گوشت 
است که با آغاز سال جدید شرایط را برای مردم سخت تر 
کرده است. حاالتأمین معیشت که هیچ گاه در آرامش نبوده 

درایام پُربرکت ماه رمضان سخت تر شده است.
تمام شواهد قیمت محصوالت مواد غذایی دربازار نشان از 
عدم تاثیر تمام اخبار منتشره شده در مورد ثبات قیمت ها 
به دلیل  است.البته هر سال در آستانه ماه مبارک رمضان 

دلیل  به  خانوار  ضروری  کاالهای  از  برخی  تقاضا،  افزایش 
کارشکنی های واسطه گران و دالالن افزایش می یابد. تنشی 

که مسئولین با آگاهی کامل به استقبال آن می روند.
آغاز شد. هزینه  گرانی ها  کنار  در  رمضان  ماه  امسال هم 
سفره سحر و افطار خانواده های ایرانی در سال ۱۴۰۰ دچار 
تحوالت قیمتی شدیدی شده است. تحولی که هیچ یک از 

دولتمردان قبول به پذیرش و تأیید آن نیستند.
سفره  سرزمین،  این  مردم  اسالمی   – ایرانی  سنت  طبق 
افطار معموال از تنوع بیشتری نسبت به سفره ماه های دیگر 
همچنین  و  سالمت  برای  همواره  است.هرچند  برخوردار 
بدون  سفره ای  و  خوری  ساده  به  اسراف  از  جلوگیری 

تجمالت در این ماه تأکیدات فراوان شده است.
اما در ساده ترین شکل ممکن، نان، پنیر، سبزی خوردن، 
چای و خرما و یک کاسه آش از ملزومات سفره افطار به نظر 
می رسد.حاال وعده افطار با همین اقالم کم و، اما مهم برای 
هر خانواده ۴ نفره حدود ۲۰۰ هزار تومان برآورد می شود.

اما سفره افطار ماه رمضان چند قلم پرطرفدار دارد؟! پنیر 
یکی از محصوالتی است که مصرف آن در این ماه افزایش 
می یابد. قیمت یک کیلو پنیر معمولی مشمول نرخ مصوب، 
وعده  میانگین  طور  به  که  است  هزارتومان   ۵۰ حداقل 
حاال  است.  گرم  معادل ۱۰۰  وعده  یک  در  هرفرد  مصرف 
با احتساب برای یک خانواده ۴ نفره معادل ۴۰ هزار تومان 

برآورد می شود.  
داری  روزه  شرایط  دلیل  به  نیز  خوردن  سبزی  مصرف 
سبزی  کیلو  هر  قیمت  دارد.  ایام  این  در  زیادی  طرفدار 
برای  و شما  است  تومان  نیز حداقل ۱۰۰۰۰  تازه  خوردن 
سفره افطار خود به ۵۰۰ گرم سبزی پاک شده نیاز دارید 
می شود. تومان  میانگین ۵۰۰۰  طور  به  نیز  آن  هزینه  که 

آش، حلیم نیز غذای پُرمصرف در ماه رمضان است. حاال با 
برآوردیک کیلو آش که متشکل از حبوبات، سبزی، رشته، 
کشک و.. هم با توجه به نرخ مصوب اعالم شده معادل ۴۰ 
هزا رتومان با مخلفات ۴۳ هزار تومان می باشد. قطعاً برای 
۴ نفر که باید افطارکنند دوکیلو آش نیاز است. یعنی رقمی 

معادل ۸۶ هزار تومان!؟
خرما هم یکی از محصوالتی است که مصرف آن در این 
ماه افزایش می یابد. خرما مضافتی بم درجه ۲ نیز کیلویی 
بازار فروخته می شود. هر وعده مصرف  ۸۰ هزار تومان در 
خرمای یک خانواده ۴ نفره حدود ۳۰۰ گرم می باشد. یعنی 
معادل ۳۵ هزار تومان!.دو عدد نان سنگگ معمولی ۲ هزار 
تومانی هم برای همین خانواده ۴ نفره درنظر گرفته شود.
مصرف چای هم به نوبه خود در ماه رمضان آن هم در هر 
فصلی از سال طرفدارزیادی دارد. ارزان ترین چای ایرانی در 
بازار کیلویی ۷۰ هزار تومان بفروش می رسد. هر کیلو از این 
چای برای مصرف کمتر از دو هفته این خانواده آن هم در 

روزهای پر مصرف چای است.
این تازه بخش کوچکی از برآورد هزینه یک افطار مختصر 
و ساده خانواده ۴ نفره است. سفره های که علی رغم تمام 
تبدیل می شود. به یک سفره الکچری  اقتصادی  فشارهای 

هزار   ۲۰۰ باالی  نفره   ۴ خانواده  ساده  افطاری  سفره  یک 
شدن  برچیده  قابل  نه  که  سفره ای  می شود.  برآورد  تومان 

است و نه مردم قادر به گسترده تر شدن آن هستند.

گزارش »کرمان امروز« از آثار سوء قاچاق کاال بر سالمت اقتصاد استان و دیدگاه مسئوالن در این باره؛

کالف سردرگم قاچاق کاال  ؛ نیازمند چاره ای اساسی

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
استان کرمان به دلیل وسعت و تنوع جغرافیایی زیاد از 
موقعیت ویژه ای برخوردار است. به نحوی که این استان 
ارتباطی  چهارراه  عنوان  به  شرق   جنوب  مرکزیت  در 
می  محسوب  غرب  به  شرق  و  جنوب  به  شمال  اتصال 
گردد. این ارتباط به گونه ای است که از شرق  و جنوب 
توان  به مرکز کشور می  استان کرمان  از  با عبور  کشور 
دسترسی پیدا نموده و به عنوان منطقه واسط و دروازه 
دارای  کشور  جنوبی  و  شرقی  جنوب  نواحی  به  ورودی 
عملکرد ارتباطی است و استان های سیستان و بلوچستان 
و استان هرمزگان از طریق مسیر عبوری از استان کرمان 
از  و  و غربی کشور متصل می گردند  مناطق شمالی  به 
انتقال کاالی  گذشته تا کنون بعضا جاده های آن برای 

قاچاق مورد سوء استفاده قرار می گرفت.
مبتنی  اقتصادی  در هر سیستم  قاچاق خارجی  کاالی 
شدن  مختل  سبب  تعاونی  حتی  و  دولتی  آزاد،  بازار  بر 
شاخص های رقابت، شفافیت، کیفیت، سالمت و بهداشت 
محصول و افت اثر بخشی سیاست گذاری های داخلی و 
فقر کارآمدی مدیریت عرضه و تقاضا در بازار می شود و 

عاملی برای تهدید مدیریت اقتصاد سالم است.
با توجه به شرایط جغرافیایی استان، قاچاق کاال سبب 
ضربه  به تولید و اشتغال می شود و با وجود تالش های 
با آن  مبارزه  برای  امر  متولیان  از سوی  ای که  گسترده 
صورت می گیرد همچنان شاهد تداوم شیوع این پدیده 

اقتصادی و اجتماعی هستیم.
تداوم قاچاق کاال سالمت اقتصاد استان را 

تهدید می کند
شرایط  در  خصوص  به  کاال  قاچاق  تداوم  شک  بدون 
کنونی که ایران در جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان 
در  مهمی  نقش  اشتغال  ایجاد  و  تولید  رونق  دارد،  قرار 

حل مشکالت جامعه دارد باید مسئوالن با همکاری مردم 
بیش از گذشته در راستای مبارزه  با آن اقدام کنند.

در این مورد عده ای از شهروندان کرمانی در گفت و گو 
با همکاران ما در بخش اجتماعی روزنامه با اشاره به آثار 

مخرب قاچاق کاال بر اقتصاد داخلی و جلوگیری از تولید 
و اشتغال بر اعمال بهتر مقررات در برخورد  با متخلفان 

اقتصادی تاکید کردند.
به اعتقاد آنها مسئوالن امر و نهادهای مرتبط باید  به 

نحوی با قاچاق کاال و فعاالن این حوزه برخورد کنند که 
هرگز به فکر ورود به این پدیده مخرب اقتصادی نباشند 
حدی  به  اقتصادی  های  فعالیت  در  آن  انجام  هزینه  و 
این  در  فعالیت  فکر  به  کسی  دیگر  که  باشد  سنگین  

حوزه نباشند.
رشد 95 درصدی کشف پرونده های کاالی کالن 

قاچاق در استان
همچنین  به گفته رییس پلیس امنیت اقتصادی استان، 
کشف پرونده های کالن قاچاق در استان کرمان در سال 

۹۹ رشد حدود ۹۵ درصدی را نشان می دهد.
ریالی  ارزش  اینکه  به  اشاره   با  میر حبیبی   سرهنگ 
سال  در  کرمان  استان  در  شده  کشف  قاچاق  کاالهای 
این  در  گفت:  است،  داشته  افزایش  درصد   ۶۰ گذشته 
زمینه باندهای متالشی شده نسبت  به سال ۹۸ میزان 

۱۵ درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: تعداد باندهای سازمان یافته قاچاق که 
تاریخ  در  منهدم شد  کرمان  استان  در  گذشته  سال  در 

مبارزه  با قاچاق کاال و ارز استان سابقه نداشت.
جرم پیچیده

سید مهدی قویدل اظهار کرد: قاچاق جرم پیچیده ای 
است که ناشی از قدرت و در مواردی تبانی یقه سفیدها 
با نخبگان سیاسی و اقتصادی در جامعه صورت می گیرد. 
مبارزه با قاچاق مربوط به سیاست ها، کنترل مرزها، و... 
است و باید در استان کرمان با هماهنگی و رفع خالء های 

قانونی و اجرایی کار را دنبال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت های مردمی استفاده 
کنیم و اطالع رسانی و آگاهی بخشی مساله مهی است، 
در بحث  مقام معظم رهبری  به دغدغه  توجه   با  گفت: 

تولید باید حمایت از تولید یکی از الویت های ما باشد.
سخن آخر

هر چند تالش نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین 
در  قاچاق  مساله   درگیر  دیگر  های  سازمان  کارمندان 
تقدیر  شایسته  کشور،  به  قاچاق  کاالی  ورود  با  مبارزه 
است، اما واقعیت آن است تا زمانی که عرضه و تقاضای 
توان  نمی  باشد،  داشته  وجود  کشور  در  قاچاق  کاالی 
کشور  و  استان  به  کاال  نوع  این  ورود  که  داشت  انتظار 

قطع شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان: قاچاق جرم پیچیده ای است که با توجه به 
دغدغه مقام معظم رهبری در بحث تولید، مبارزه با آن باید درالویت های ما باشد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان: تعداد باندهای سازمان یافته قاچاق که در سال گذشته 
در استان کرمان منهدم شد در تاریخ مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان سابقه نداشت

موضوع  این  و  بوده  درگیر  کاال  قاچاق  با  همواره  استان  جغرافیایی  شرایط  به  توجه  با    
از سوی  با وجود تالش های گسترده ای که  به تولید و اشتغال است و  ضربه ای قابل توجه 
متولیان امر برای مبارزه با آن انجام می شود همچنان شاهد تداوم شیوع این آفت اقتصادی 
و اجتماعی هستیم. گویی قاچاق کاال همچون کالف درهم پیچیده ای است که نیازمند راه حل 

اساسی است، نه مسکن های دوره ای و....

به اطالع کلیه اعضای محترم اتحادیه / شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ در محل سالن 

جلسات شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ با اتفاق نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی به محل دفتر 

شرکت تعاونی اعتبار مراجعه نمایند.
دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی 

هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرک های صنعتی شناسه ملی 

14000204622 شهرستان کرمان استان کرمان 

فرم شماره ۱۵

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
از  فرعی  یکباب خانه پالک 5989  چون ششدانگ 
3982 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 175 
مترمربع به آدرس کرمان خیابان دستغیب کوچه 44 انتهای کوچه 
تاکنون  باشد.  می  دادستان  عشرت  خانم  تقاضای  مورد  دوم  منزل 
تبصره  اعمال  و  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  و  نشده  حدود  تحدید 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست 
مالک به شماره 1102/2556- 00/02/07 بدین وسیله آگهی تحدید 
حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  
یا  مالک  به  لذا  آمد  به عمل خواهد  و  در محل شروع   00/03/01
موعد  در  که  گردد  می  اخطار  مزبور  رقبه  مجاور  امالک  مالکین 
مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
باشد  داشته  اعتراضی  آن  ارتقاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  کسی 
طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید 
به  تا  اعتراض مهلت دارند  اعالم  تاریخ  از  ماه  و ظرف مدت یک 
دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید 
نمایند  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  دادگاه  از  را  دادخواست  تقدیم 
بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 
ادامه  وی  نام  به  ثبتی  عملیات  ثبت  متقاضی  توسط  دادخواست 

خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 00/02/08      135 م/الف

محمود مهدی زاده 
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خبر واگذاری معادن این مجموعه به چینی هارا شایعه دانست؛

گل گهر شفاف است گزارش فعالیت  

سرویس خبر کرمان امروز

چند روزی است که در گروه ها و صفحات مجازی مربوط 
به دست می شود که  ای دست  استان کرمان شایعه  به 
متاسفانه هم تلخ است و هم نشان از بی اخالقی در فضای 
مجازی دارد. در این شایعه آمده است که شرکت گلگهر 
در پی قراردادی موظف است که بخشی از معادن خود را 
در اختیار چینی ها قرار دهد. انتشار این خبر در صفحات 
و رسانه های زرد و بدون مجوز استان باعث واکنش های 
این  از  شد.  کرمانی  مسئوالن  و  مردم  سوی  از  بسیاری 
بین  امور  و  روابط عمومی  نامه  به تکذیب  توان  جمله می 
الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اشاره کرد که در 

آن ضمن رد شایعات پیرامون واگذاری معادن منطقه گل 
گهر به شرکت های چینی، این موضوع را بی اساس دانسته 

است.
در متن این تکذیب نامه آمده است؛ »اخیرا مطلبی با این 
محتوا که در مذاکراتی با مقامات چینی قرار است معادن 
به  زودی  به  معین  قیمت  با  قراردادی  قالب  در  گل گهر 
چینی ها واگذار شود؛ در فضای مجازی سیرجان و استان 
کرمان توسط افرادی ناشناس و  فرصت طلب منتشر شده 

و در حال بازنشر است«
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  رابطه  این  در 
گل گهر ضمن تکذیب این شایعات و بی اساس خواندن این 
دست مطالب اعالم کرد که این شرکت معدنی و صنعتی 
دارای سهام دارانی مشخص است که زیر نظر وزارت صنعت 
معدن و تجارت و سایر دستگاه های مرتبط و در چهارچوب 
قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران  فعالیت می کند و 
گزارش های عملکردی و فعالیت های انجام شده را مستمرا 

در اختیار مردم فهیم ایران اسالمی قرار می دهد.

توصیه های پزشکی برای روزه داری در شرایط كرونا:

لزوم رعایت پروتکل  های بهداشتی و تقویت سیستم ایمنی بدن

چند ماده غذایی عالی برای کاهش استرس

»معصومه کاظمیان« پزشک عمومی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
گفت: در دوران کرونا ضمن رعایت قرنطینه، پروتکل  های بهداشتی و 
اجتناب از دورهمی  های خانوادگی، حفظ و تقویت سیستم ایمنی بدن 
نیز اهمیت دارد که این امر می تواند از طریق توجه به اصول تغذیه و 

مصرف مواد مقوی و مغذی امکان پذیر شود.
ویروس  گیری  دوران همه  با  داری  روزه   قبل،  مانند سال  نیز  امسال 
کرونا همراه شده است که همین امر شرایط روزه داری را برای عده ای 
نظیر مبتالیان به این ویروس سخت  تر می کند. بسیاری از کارشناسان 
را  کرونا  اولیه  عالیم  یا  و  کرونا می شوند  به  مبتال  معتقدند؛ کسانیکه 
دارند، از روزه گرفتن معاف هستند. زیرا همانطور که می دانیم در این 
شرایط بدن به مایعات و مواد مقوی و مغذی بسیار نیاز دارد که نبود یا 
کم شدن آن ها می تواند شرایط را سخت  تر و بیماری آن ها را جدی  تر 
کند. اما اینکه  با توجه به این شرایط چگونه باید روزه گرفت و در وعده 
ایمنی  تقویت سیستم  به منظور  باید  اقداماتی  تا سحر چه  افطار  های 
پزشک  کاظمیان"،  "معصومه  با  ایرنا  پژوهشگر  شد  سبب  داد،  انجام 
ذیل  در  را  ایشان  وگوی  بنشیند. مشروح گفت  گو  و  به گفت  عمومی 

می خوانید:
اهمیت تقویت سیستم ایمنی در روزه داران

می  کرونا چگونه  دوران  در  داران  روزه  که  این  به  اشاره  با  کاظمیان 
چالش  داد:  توضیح  کنند،  کمک  خود  ایمنی  سیستم  حفظ  به  توانند 
بسیار مهمی که این روز ها وجود دارد بحث روزه  داری در شرایط کرونا 
نظر  مد  را  فراوان  مایعات  خوردن  می شود  توصیه  روزه داران  به  است. 
داشته باشند. منظور فقط آب نیست. سوپ، آش و آب میوه  ها حتما 
به مقدار زیاد مصرف شود. از خوردن غذاهای خیلی چرب و شور پرهیز 

شود و به جای آن موادغذایی کم کالری و مقوی استفاده کنند؛ زیرا غذا 
های چرب و شور خود باعث کم آبی بدن می شود.

درکنار  است.  ایمنی  سیستم  تقویت  دیگر  نکته  افزود:  ادامه  در  وی 
رعایت قرنطینه و دوری از مکان های شلوغ حتی جمع  های خانوادگی، 
روزه داران باید استفاده از ویتامین ها و امالح معدنی را در بازه زمانی 
افطار تا سحر مد نظر قرار دهند که می تواند شامل میوه ها، سبزیجات، 
لبنیات و هم چنین استفاده از داروهای مولتی ویتامین باشد. از طرفی 
خوردن ناگهانی مقدار زیادی مواد غذایی می تواند به شدت ضرر داشته 
باشد و باعث بد اشتهایی شود و  فرد تا ساعت ها بعد از افطار نتواند چیز 
از مواد غذایی مقوی و مغذی محروم کند  را  دیگری بخورد و خودش 

و به سیستم ایمنی اش آسیب بزند و در نتیجه به بیماری  مبتال شود.
روزه داری افراد مبتال به کرونا

کاظمیان درباره این سوال که آیا کسی که تست کرونا داده و مثبت 
طوالنی  روزها  اینکه  به  توجه  با  گفت:  خیر؟  یا  بگیرد  روزه  باید  شده 
شده است و روزه دار باید ساعات طوالنی روزه  داری را تحمل کند و از 
طرفی خداوند متعال در قرآن صراحتا عنوان کرده که ضرر رساندن به 
بدن مورد تایید نیست. لذا کسانیکه عالیم دارند و حال عمومی مناسبی 
بتواند  مایعات  کمبود  بسا  چه  و  هستند  معاف  گرفتن  روزه  از  ندارند 
اول درمان حمایتی کرونا جبران  تر کند. چون خط  را وخیم   حالشان 
مایعات است؛ اما به مرور که حال عمومی بیمار بهتر می شود با رعایت 
خیلی سخت گیرانه مصرف مواد مقوی و مغذی در زمان بین افطار تا 

سحر شاید فرد بیمار بتواند روزه بگیرد.
و  مختلف  بیماری های  با  افراد  که  ام  دیده  بسیار  افزود:  پزشک  این 
تهدید کننده حیات مثل دیابت و فشار خون باال یا همین کرونا اصرار به 

روزه داری دارند و بعد از یک یا دو روز بیماری با عالیم بسیار وخیم به 
اورژانس مراجعه می کنند. الزم است به این افراد یادآوری کنم که باید 

دستور قران برای همه ما مالک باشد و نه سلیقه شخصی.
سبزی  مناسبی  مقدار  وعده ی سحری  در  کرد:  توصیه  همچنین  وی 
مغذی  مواد  بودن  دارا  با  سبزی ها  زیرا  شود؛  مصرف  خوردن(  )سبزی 
مختلف و آب، عالوه بر تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن، 
از تشنگی فرد در طول روز جلوگیری می کنند.. اما مصرف مواد غذایی 
شیرین با تحریک انسولین موجب ورود قند خون به درون سلول ها و در 
پی آن کاهش قند خون می شوند. لذا مصرف مواد غذایی شیرین و حاوی 
قندهای ساده مثل شیرینی و شکالت در وعده ی سحری باعث می شود 

شخص زودتر گرسنه شود.
این پزشک در خصوص تغذیه و روزه داری در گروه کودکان و نوجوانان 
نیز گفت: کودکان و نوجوانانی که به سن تکلیف رسیده و توان جسمی 
کامل دارند و به عبارت دیگر، وزن و قد متناسب با سن خود را دارند، 
بر اساس تکلیف دینی باید روزه کامل بگیرند. به این افراد چون در سن 
رشد هستند، توصیه می شود از مصرف زیاد مواد قندی ساده )زولبیا و 
بامیه و انواع شیرینی( به ویژه در وعده سحری اجتناب کنند زیرا مصرف 
زیاد این مواد ابتدا سبب افزایش قندخون شده و در ادامه موجب افت 
قند خون می شود و توانایی یادگیری آنها را در طول روز کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه افرادی که سال نخست روزه داری را آغاز می کنند، 
استفاده  در  تعادل  و  تنوع  رعایت  افزود:  دارند،  نیاز  بیشتری  توجه  به 
خوب  منابع  و  است  ضروری  و  مهم  بسیار  غذایی  گروه های  تمامی  از 
آنها  غذایی  برنامه  در  باید  حبوبات(  و  ماهی  گوشت،  )انواع  پروتیینی 

گنجانده شود.

 استرس مزمن می تواند آسیب جدی به سالمت جسمی و روحی افراد 
وارد کند و خطر ابتال به بیماری هایی چون بیماری قلبی و افسردگی را 
افزایش دهد. شاید بهتر باشد برای تسکین استرس های روزمره، کمی 

رژیم غذایی خود را تغییر دهید.
 مواد غذایی مفید و ضد استرسی وجود دارند که حضور آن ها در رژیم 
روزانه به کاهش استرس کمک زیادی می کند. در این مطلب، پنج ماده 

غذایی مسّکِن استرس به شما معرفی می شود:
۱. سیر

ترکیبات گوگردی است. مصرف  از  از جمله مواد غذایی سرشار  سیر 
این ماده شگفت انگیز و قرار دادن آن در رژیم غذایی باعث افزایش سطح 
دفاعی  خط  نخستین  از  بخشی  آنتی اکسیدان  این  می شود.  گلوتاتیون 
بدن در مقابل استرس است. خواص سیر در مبارزه با استرس و کاهش 

عالئم اضطراب و افسردگی بسیار تاثیرگذار است.
۲. سیب زمینی شیرین

خوردن  اضطراب،  و  استرس  کاهش  در  ویتامین  انواع  نقش  بر  عالوه 
تاثیرگذار  بسیار  استرس  میزان  کاهش  در  کامل  کربوهیدرات  منابع 
است. سیب زمینی شیرین یکی از مواد غذایی حاوی منابع کربوهیدرات 
است. این ماده غذایی به کاهش سطح هورمون استرس زای کورتیزول 
بسیار کمک می کند. اگرچه سطح کورتیزول معموالً در بدن در حالت 
عملکرد  در  اختالل  به  منجر  مزمن  استرس  اما  دارد،  قرار  تنظیم شده 
باعث  اختالل در عملکرد هورمون کورتیزول  کورتیزول می شود. عالئم 
التهاب، درد و سایر عوارض جانبی خواهد شد. سیب زمینی شیرین از 
مواد غذایی کامل و مغذی محسوب می شود که قرار دادن آن در رژیم 
غذایی روزانه، تا حد زیادی در کاهش استرس موثر است. مواد مغذی 

موجود در سیب زمینی شیرین، شامل: ویتامین C و پتاسیم است.
۳. تخم مرغ

تخم مرغ به دلیل دارا بودن میزان باالی مواد مغذی، اغلب به عنوان یک 
مولتی ویتامین طبیعی شناخته می شود. مواد غذایی موجود در تخم مرغ 

آنتی اکسیدان ها  و  آمینه  اسیدهای  معدنی،  مواد  ویتامین ها،  شامل: 
کاهش  به  هم  کنار  در  غذایی  مواد  این  تمامی  گرفتن  قرار  هستند. 
کولین  از  سرشار  تخم مرغ  می کند.  کمک  بسیار  بدن  استرس  سطح 
است. کولین تنها در برخی از مواد غذایی یافت می شود. این ماده نقش 
برابر استرس دارد.  افزایش سالمت مغز و محافظت بدن در  مهمی در 
بنابراین قراردادن تخم مرغ در رژیم غذایی روزانه، به عنوان یک مکمل 

تسکین دهنده استرس، بسیار توصیه می شود.
 ۴.دانه آفتابگردان

دانه گیاه آفتابگردان، منبع غنی ویتامین E است. این ویتامین محلول 
در چربی، به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل می کند که در سالمت 
روان و کاهش استرس بسیار موثر است. در مقابل، مصرف کم این ماده 
غذایی منجر به تغییر خلق و خو و افسردگی می شود. دانه آفتابگردان 
دارای مواد غذایی دیگری نیز هست که به کاهش اضطراب و استرس 
بسیار کمک می کند. این ماده غذایی شامل منیزیم، منگنز، روی، مس 

و ویتامین های گروه B است. شما می توانید از دانه های آفتابگردان به 
افزودنی های جذاب ساالد، در رژیم غذایی خود استفاده کنید.  صورت 

خاصیت تسکین دهنده این دانه ها بسیار شگفت انگیز است.
۵.کلم بروکلی

دسته  در  دارد،  سالمتی  برای  که  زیادی  مزایای  دلیل  به  بروکلی 
بروکلی،  از  غنی  غذایی  رژیم  سبزیجات سالمت شناخته می شود. یک 
خطر ابتال به برخی سرطان ها، بیماری های قلبی و اختالالت مربوط به 
بهداشت روان را کاهش می دهد. بروکلی به عنوان یک تسکین دهنده 
به  که  بروکلی  کلم  در  موجود  غذایی  مواد  می شود.  شناخته  استرس 
 C ویتامین  و  فوالت  منیزیم،  شامل  می کنند،  کمک  استرس  کاهش 
ترکیب  یک  ماده  این  است.  سولفورافان  از  سرشار  بروکلی  کلم  است. 
گوگردی با ویژگی محافظتی بدن در برابر نورون است. این ماده اثرات 
آرام بخش و ضد افسردگی زیادی دارد و برای تسکین استرس بسیار 

سودمند است.
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