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دو چهارشنبه 29 دی ماه 16/1400 جمادی الثانی 1443/ 19 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره 3602

اخبار استان

وزیر کشور در ارتباط تلفنی با استاندار کرمان بر 
امداد رسانی و اسکان اضطراری سیل زدگان تاکید 

کرد.
زینی وند در تماس تلفنی وحیدی آخرین اقدامات 
انجام شده و وضعیت مناطق سیل زده را با جزئیات 

تشربح کرد.
در این تماس وزیرکشور بر امداد رسانی و اسکان 

اضطراری در روستای کروچان تاکید کرد.
عوامل  و  جنوب  رودبار  فرماندار  گفت:  وند  زینی 
زهکلوت  توابع  از  کروچان  روستای  در  امدادی 
رودبارجنوب حضور یافته و فعالیت ها در حال انجام 

است.
کرمان  استاندار  با  تلفنی  تماس  در  کشور  وزیر   
مدیریت  و  پیشگیری  در  استان  وضعیت  آخرین 
زلزله  از  پس  شده  انجام  اقدامات  و  بارندگی های 

عصر شنبه در بخش شهداد را بررسی کرد.
در این تماس، زینی وند تصمیمات و اقدامات ستاد 

مدیریت بحران را تشریح کرد.
وحیدی ضمن تشکر از استاندار کرمان بر آمادگی 

همه فرمانداران و اعضای ستاد بحران تاکید کرد.
عصر  تا  هواشناسی  اطالعیه های  طبق  بارندگی ها 

چهارشنبه ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
از جان باختن ۳ نفر در سیالب روزهای اخیر 

در کرمان خبر داد.
رضا فالح در گفتگو با مهر اظهارکرد:سیالب 
به  توجه  با  و  دارد  ادامه  کرمان  جنوب  در 

بارندگی های شدید در باالدست احتمال بروز 
جنوب  رودبار  در  به خصوص  شدید  سیالب 
وجود دارد. وی از فعال بودن ۲۵ تیم عملیاتی 
افزود: همه  و  داد  زده خبر  مناطق سیل  در 
تیم ها در جنوب کرمان در آماده باش هستند 

و اقالم مورد نیز سیل زدگان نیز به وفور در 
استان موجود می باشد.

به  از سیل  از ۱۵۰ خانوار  بیش  افزود:  فالح 
صورت مستقیم متأثر شده اند و به خانوارهایی 
که نیاز داشتند اسکان موقت و اضطراری داده 

امداد  گروه های  استقرار  از  وی  است.  شده 
کرمان  جنوب  در  سیل  تخصصی  نجات  و 
مکرر  وجود هشدارهای  با  گفت:  و  داد  خبر 
در  گرفتن  قرار  و  مردم  کنجکاوی  متأسفانه 

مسیر سیل موجب مرگ ۳ نفر شده است.

وزیر کشور در ارتباطی تلفنی با استاندار کرمان تاکید کرد؛

اسکان اضطراری سیل زدگان کرمان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان خبر داد؛

جان باختن سه نفر در سیالب روزهای اخیر

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه رقم خورد:

 تصویب افزایش سرمایه 50 درصدی 

»سرچشمه« 

با  العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه  فوق  مجمع عمومی 
حضور ۶۰ درصد سهامداران برگزار شد.

سرمایه گذاری  العاده شرکت  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  در 
مس سرچشمه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل انباشته مصوب 

شد.
با رای سهامداران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در مجمع 
عمومی فوق العاده، با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۰ میلیارد 
سود  محل  از  درصد   ۵۰ میزان  به  تومان  میلیارد   7۶۵ به  تومان 

انباشته موافقت شد.
مجمع افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در روز 
نمایندگان  سهامداران،  با حضور  جاری  ماه  دی   ۲7 مورخ  دوشنبه 
مدیر  نماینده  و  مدیره   اعضای هیات  و حسابرسی،  بورس  سازمان 

عامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران برگزار شد.
به  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیرعامل  میالد شمس 
فعالیت  و  ها  پروژه  شرکت،  فعلی  وضعیت  از  جامعی  گزارش  ارائه 
های جاری سرچشمه پرداخت و بیان کرد: هدف از افزایش سرمایه 
از محل سود انباشته تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت اجرای 
پرتفوی  ارزش  افزایش  و  آباد  فلوتاسیون سرباره مس خاتون  پروژه 
کوتاه مدت شرکت است و دوره بازگشت سرمایه ۲۰ ماه پیش بینی 
می شود. در پایان مجمع، افزایش سرمایه سرچشمه با رای اکثریت 

حاضرین تصویب شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

استقرار ۱00 گروه عملیاتی

 در مناطق سیل زده کرمان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: بیش از ۱۰۰ گروه 
و  رسانی  امداد  برای  کرمان  استان  زده  سیل  مناطق  در  عملیاتی 

کنترل اوضاع مستقر شدند.
مجید سعیدی گفت: با توجه به وضعیت مناطق سیل زده، ساکنان 
از  می شود  تالش  و  اند  شده  مستقر  امن  جا های  در  مناطق  این 

خسارت سیل کاسته شود.
با تالش  کرمان  استان  و شرق  فرمانداران جنوب  گفته سعیدی  به 
نیاز سیل زدگان و احداث بند ها  اقالم مورد  شبانه روزی و وتوزیع 

برای جلوگیری از خسارت در حال کمک رسانی به مردم هستند.
او می گوید: ماشین آالت سنگین و تجهیزات به مناطق سیل زده 
فرستاده شده و همگی درحال تالش و امدادرسانی برای مردم سیل 

زده هستند.

مراسم تکریم حمید شهسواری سرپرست 
و معارفه صادق سلطانی نژاد مدیرکل امور 

اقتصاد و دارایی استان کرمان برگزار شد.
صادق سلطانی نژاد مدیر کل امور اقتصاد 
مکتب  به  اشاره  با  کرمان  استان  ودارایی 
شهید سلیمانی به عنوان رهنمود این مسیر 
گفته، مردمی بودن، سادگی، سخت کوشی 
و شجاعت از ویژگی های این مکتب است 
بخواهیم  انقالب  دوم  گام  در  ما  اگر  و 
موفقیت هایی داشته باشیم باید مولفه های 

این مکتب را الگوی خود قرار دهیم.
این  در  برنامه هایش  خالصه  ارائه  در  او 

حوزه  در  ما  اصلی  اولویت  گفت:  سمت 
و  مالی  سیاست های  تنظیم  اقتصادی 
اقتصادی است و اعتقاد دارم برای اهداف و 
وظایف سیاست های اصلی استان در حوزه 

اقتصادی باید با این اداره هماهنگ شود.
مدیرکل امور اقتصاد دارایی استان کرمان، 
استان  اقتصادی  چالش های  از  یکی 
کار  و  کسب  فضای  بودن  پایین  کرمان 
در جهت  زیادی  زحمات  گفته،  و  دانست 
تصمیم  و  شده  کشیده  مشکالت  احصای 
این  در  نظران  صاحب  همه  تمرکز  داریم 
بخش ها باشد و با یک تعامل حداکثری با 

دستگاه های نظارتی بتوانیم کار های خوبی 
انجام دهیم.

هم  اولیه  اقدامات  سلطانی نژاد،  گفته  به 
پایان  تا  کرد  خواهیم  سعی  و  شده  انجام 
در  متولی  اجرایی  دستگاه های  با  سال 
تا  برداریم  کام  شده  احصا  مشکالت  رفع 

کسب وکار استان بهبود یابد.
او همچنین با اشاره به کمک به واحد های 
موانع  رفع  و  خدماتی  و  صنعتی  تولیدی 
گفت: بهبود این واحد ها نیازمند سرمایه در 
گردش است؛ همچنین طبق تبصره ۱۸ نیز 
از همه ظرفیت ها در جهت توسعه استان 

استفاده خواهیم کرد.
سلطانی نژاد گفته: با توجه به اینکه سند 
از  استان  اقتصادی  توسعه  سهم  آمایش 
مطلوبیت باالیی برخوردار نیست امیدواریم 
و  شده  حل  مشکالت  نیز  زمینه  ابن  در 

توازنی در استان برقرار گردد.
گفت:  آب  کمبود  بحران  به  اشاره  با  او 
با  اما  هستیم،  جلو  کشاورزی  بخش  در 
خواهیم  پیدا  مشکل  کم آبی  چالش های 
کرد؛ همچنین برنامه هایی در دیگر زمینه ها 
وجود دارد که در اولین فرصت اطالع رسانی 

خواهد شد.

بزرگترین  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
امنیت  خیران  حوزه  در  رفسنجان  در  ظرفیت 
است که در کشور حرف اول را می زند و در توسعه 
می تواند  مختلف  ابعاد  در  امنیت  زیرساخت های 
نقش آفرینی کند. به گزارش خبرنگار مهر، سردار 
عبدالرضا ناظری عصر دوشنبه در مراسم تکریم و 
معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان اظهار 
کرد: رهبر معظم انقالب، نیروهای انتظامی را یکی 
از ستون های مستحکم نظام دانستند و هر سازمان، 
و  نظامی  نیروهای  پرافتخار  رده های  علما،  نهاد، 
موضوعات  در  سازمان ها  از  بسیاری  و  انتظامی 

مختلف امنیت سهیم هستند.
این  قطعاً  مقتدر  دولت  این  در  امروز  افزود:  وی 

وحدت و همدلی بیشتر باید خودش را نشان دهد 
و رفسنجان هم این ظرفیت را دارد که از سالیق و 
ظرفیت های مختلفی که وجود دارد با وحدتی که 
هست بتوانند همه در ارتقا سطح امنیت که مردم 
مطالبه دارند، کمک کنند. ناظری در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه آیا محورهای مواصالتی 
این شهرستان در شأن مردم است، خاطرنشان کرد: 
در حوزه ترافیک یکی از نظریات علمی که پذیرفته 
شده در دنیا است، می گوید مجازات یک راننده که 
یک لحظه غفلت می کند یا نقص فنی یک خودرو 
تردد  نوق  مسیر  در  که  راننده ای  نیست.  مرگ 
می کند باید این محور به حدی استاندارد باشد و 
وسایل نقلیه به حدی استاندارد باشند که اگر یک 

لحظه چشم راننده ناخواسته بسته شد به مرگ او 
منجر نشود

تمام  داد:  ادامه  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
از ظرفیت هایی که  استفاده  با  نهادها  و  سازمان ها 
وجود دارد به میدان بیایند و بزرگترین ظرفیت در 
رفسنجان که در حوزه خیران امنیت در کشور حرف 
زیرساخت های  توسعه  و  تولید  در  می زند،  را  اول 
امنیت در ابعاد مختلف می تواند نقش آفرینی کند، 
که اگر در عرصه های امنیتی در تمام ابعاد تالش 

نکنیم، برگشت خواهیم کرد.
ناظری تصریح کرد: با توجه به پیشرفت و سرعت 
تکنولوژی باید خودمان را هماهنگ کنیم که اگر 
آرام حرکت کنیم انگار عقب گرد کردیم و حتماً این 

وضعیت امنیت باید ارتقا پیدا کند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با تاکید بر اینکه خط 
قرمز نیروی انتظامی آرامش و آسایش مردم است، 
خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی حافظ ارزش های 
انقالب اسالمی بوده و مهم ترین مأموریت ما همین 
ارزشی  حوزه های  در  انتظامی  نیروی  حتماً  است. 
با هنجارشکنان برخورد خواهد  فعالیت می کند و 
کرد. ۲۳ وظیفه در حوزه عفاف و حجاب داریم و 
اجازه نخواهیم داد فضای امنیت روانی، اجتماعی و 

فیزیکی مردم به هم بخورد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سرهنگ اکبر 
نجفی به عنوان فرمانده جدید انتظامی رفسنجان 

معرفی و از خدمات سرهنگ آرامون تجلیل شد

سلطانی نژاد مدیرکل جدیدامور اقتصادی و دارایی استان: 

پایین بودن فضای کسب و کار یکی از چالش های اقتصادی استان است

فرمانده انتظامی استان:

اگر در عرصه های امنیتی در تمام ابعاد تالش نکنیم، برگشت خواهیم کرد

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

برابر راي شماره 140060319078008397 هيات دوم مورخه 1400/9/08موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  وحيدآبادي  افسانه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك 
عباس بشماره شناسنامه 915 صادره از كرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 107/65 
مترمربع تحت پالك 16708فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 8720 فرعي 
از 3968 اصلي بخش2كرمان واقع دركرمان شهرك صنعتی بعدازطورطناب كوچه 3خريداري 
از مالك رسمي آقاي محمود شهرياری محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد..
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/10/15 : 
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/10/29 :

1253944

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

قانون  1400/09/07موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078008379 شماره  راي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مالزم  فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه 
پورابدال آبادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 1668 صادره از مشهد در ششدانگ يك باب 
از3968 اصلي مفروز و مجزي  مترمربع تحت پالك 16707فرعي  به مساحت 178/25  خانه 
صنعتی  شهرك  كرمان  در  واقع  بخش2كرمان  اصلي  از3968  فرعي   8720 پالك  از  شده 
گرديده  محرز  محمودشهرياری  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  كوچه3  بعدازطورطناب 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يك 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/10/15 : 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/10/29 :

1253928

شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( در نظر دارد نسبت به فروش اموال مازاد و مستعمل خود شامل انواع ترانس جوش و ابزارآالت میز و صندلی، 
کامپیوتر، مانیتور و غیره با قیمت پایه مشروحه در نظریه کارشناسی شماره ۰۰/۶/۶۳7۵ که در اسناد مزایده موجود است از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

توضیحات و شرایط: 
۱- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند حداکثر تا تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۱۲ درخواست کتبی به همراه فیش واریزی به مبلغ دویست میلیون ریال جهت 
شرکت در مزایده به شماره حساب ۲۲۰۱۱۲۲۵۸۱ بانک تجارت شعبه آزادی کرمان بنام شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( به آدرس: کرمان، شهرک 

باهنر، خیابان بحرالعلوم، خیابان رزمندگان، ساختمان ایرانیان، طبقه دوم و تلفن تماس ۳۲4۳7۶4۸ - ۰۳4 تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.
۲- زمان بازدید پس از خرید اسناد شرکت در مزایده اعالم می گردد. ۳- شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان )در حال تصفیه( در قبول یا رد یک یا کلیه 
درخواست ها در هر مرحله بدون قید و شرط مختار است. 4- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت 
پیشنهادی( را واریز نماید چنانچه پرداخت بها، در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد مبلغ ودیعه )دویست میلیون ریال( 
بدون مراجعه به مراجع قضایی، به نفع شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( ضبط خواهد شد. به مبالغ کارشناسی 9 درصد مالیات برارزش افزوده اضافه 

می گردد. ۵- کلیه هزینه ها از قبیل مالیات نقل و انتقال و چاپ آگهی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.
۶- در اسناد حاضر، در کلیه مواردی که امضای اشخاص حقوقی خواسته شده است، منظور امضا کلیه دارندگان حق امضا اسناد تعهدآور مطابق اساسنامه و آگهی 

تغییرات اشخاص حقوقی می باشد.
7- ودیعه شرکت در مزایده شرکت کنندگانی که پیشنهاد آن ها پذیرفته نشده است حداکثر تا ۵ روز کاری پس از پایان مزایده با در دست داشتن اصل رسید 

به شخص متقاضی یا نماینده قانونی او مسترد خواهد شد.
کلیه افراد جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۳۲4۳7۶4۸- ۰۳4 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده )نوبت سوم(

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت کوه سنگان زرند دعوت می گردد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۱ 

در محل اقامتگاه قانونی این شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل 
۲- تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسان 

۳- تصویب تراز سود و زیان ساالنه 

تاریخ  در  سهام  صاحبان  از  وسیله  بدین 
محل  در  بعدازظهر   4 ساعت   ۱4۰۰/۱۱/۲۰

شرکت دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه: 

انتخاب هیات مدیره و بازرس
سایر امور شرکت 

مدیرعامل

آگهی دعوت از سهامداران به تشکیل مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت کوه سنگان زرند 

به شماره ثبت 6۱0

مجمع عمومی سالیانه 
شرکت بردسازان تیگران 


