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آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
بـه اطـاع مـی رسـاند مطابـق مجمـع مـورخ 1400/03/03 و تاییـد سـازمان بـورس و 

اوراق بهـادار، مـورد زیـر بـه تصویـب سـازمان رسـید:
تصویـب تغییـر هزینـه نـرم افـزار، حسـابرس، متولـی و برگـزاری مجامـع. بـرای کسـب 
اطاعـات بیشـتر در خصـوص تغییـرات اعمـال شـده بـه سـایت صنـدوق بـه آدرس 

نماییـد. مراجعـه   www.aminfunds.com
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

آگهی تصمیمات اساسنامه ای مجمع صندوق سرمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی امین

بـه اطـاع مـی رسـاند مطابـق مجمـع مـورخ 1400/03/03 و تاییـد 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، مـورد زیـر بـه تصویـب سـازمان 

رسـید:
انتخـاب   ،1399/12/30 بـه  منتهـی  مالـی  صورتهـای  تصویـب 
روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار، انتخـاب 
حسـابرس  عنـوان  بـه  راهبـرد  فریـوران  حسابرسـی  موسسـه 
صنـدوق بـرای سـال مالـی 1400/12/29. بـرای کسـب اطاعـات 
بیشـتر در خصـوص تغییـرات اعمـال شـده بـه سـایت صنـدوق بـه 

نماییـد.  مراجعـه   www.aminfunds.com آدرس 
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت  سیسـتم  آوا  فـن  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
مـورخ  اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره  بـه  214780 و شناسـه ملـی 10102561765 
بـه  نصرآبـادی  حیـدری  محمدرضـا  آقـای   : شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   1399/12/13
ملـی  شناسـه  بـه  آوا  فـن  گـروه  شـرکت  از  نمایندگـی  بـه   ،  6199911474 ملـی  کـد 
سـری  وسـیه  طاهـری  مسـعود  آقـای  مدیـره.  هیئـت  رئیـس  بـه سـمت   ،10102411479
بـه کـد ملـی 0068642024 بـه نمایندگـی از شـرکت شـبکه گسـتر فـن آوا بـه شناسـه 
ملـی 10102534249 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل. آقـای حمیـد 
شـریعتی بـه کـد ملـی 0074142364 ، بـه نمایندگـی از شـرکت داده سـامانه فـن آوا بـه 
انتخـاب شـدند. امضـاء  بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره  شناسـه ملـی 10102534268، 
کلیـه اوراق و اسـناد تعهـد آور از جملـه چـک ، سـفته ، بـرات بـا امضـای مدیرعامـل و یکـی 
از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر و در غیـاب مدیرعامـل بـا 
امضـای دو نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر و اوراق عـادی و 
مراسـات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشـان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره 
همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. - هیئـت مدیـره اختیـارات ذیـل را بـه مدیـر عامل 
تفویـض نمـود. 1. پیگیـری برگـزاری و تهیـه دسـتور جلسـه بـرای جلسـات هیـأت مدیـره و 
همچنیـن مجامـع عمومـی عـادی سـالیانه و فـوق العـاده. 2. نظارت بر حسـن اجرای آیین 
نامـه هـای شـرکت و انجـام اقدامـات الزم بـرای اداره امـور شـرکت. 3. همـکاری و ارائـه 
تسـهیات الزم جهـت انجـام وظایـف بـازرس قانونـی و حسـابرس. 4. دریافـت مطالبـات 
شـرکت. - امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد تعهـد آور از جملـه چـک ، سـفته ، بـرات بـا امضـای 
مدیرعامـل و یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه با مهر شـرکت معتبر و در غیاب 
مدیرعامـل بـا امضـای دو نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر و 
اوراق عادی و مراسات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء 

هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. 
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1147063(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص دریـن دانـه شـهرکرد درتاریـخ  1400/03/03 بـه شـماره ثبـت 14249 بـه شناسـه ملـی 14010046285 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده 
کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :تولیـد خـوراک آمـاده آبزیـان- دام و طیور-تولیـد خوراک حیوانـات خانگی- صـادرات و واردات 
کاالهای مجاز بازرگانی- حق العمل کاری در رابطه با اهداف شـرکت- بازاریابی غیر هرمی و غیر شـبکه ای- اخذ نمایندگی از شـرکتهای داخلی و خارجی- ایجاد کارخانجات 
تولیدی صنعتی- اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری- تهیه و پخش -واردات و تولید مکمل ها و مواد اولیه خالص شامل ویتامین ها، اسید های آمینه، 
مینـرال هـا و رنگدانـه هـا و هـر نـوع کاالی مرتبـط بـا افزودنـی هـای خـوراک دام، طیـور و آبزیـان و صـادرات آن ها- شـرکت در مناقصـات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت 
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان چهارمحال وبختیاری ، شهرسـتان شـهرکرد ، بخش 
مرکـزی ، شـهر شـهر کـرد، محلـه قطـب صنعتـی فـاز3 ، بلـوار شـیخ بهایـی ، خیابـان اندیشـه 8 ، پـاک 0 ، طبقـه همکـف کدپسـتی 8813658565 سـرمایه شـخصیت حقوقی 
عبـارت اسـت از مبلـغ 1,200,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 120 سـهم 10000 ریالـی تعـداد 120 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 1200000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی 
شـماره ص/024579/01/3271/1400 مـورخ 1400/01/30  نـزد بانـک بانـک ملـی ایـران شـعبه شـهرکرد بـا کـد 3271 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای محمـد 
خسـروی فارسـانی به شـماره ملی 4679359765 و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای یاسـر خسـروی فارسـانی به شـماره ملی 4679415908 و به 
سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای علی خسـروی فارسـانی به شـماره ملی 4679832983 و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سـال و به سـمت 
مدیرعامل به مدت 2 سـال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسـامی و همچنین کلیه 
نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای محمـد 
مردانـی کرانـی بـه شـماره ملـی 4621664433 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال خانـم اکـرم محمـدی بـه شـماره ملـی 4678998276 بـه سـمت بـازرس اصلـی به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد  )1146816(

گواهی حصر وراثت
تاریـخ رسـیدگی: 1400/3/11 شـماره پرونـده: 140041920000211038 خواهـان: علـی 
اکبر کرمی به آدرس: باشت – خوان احمد زیردو »غضنفری« خوانده: »شورای حل 
اختـاف شهرسـتان باشـت« خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: 
شـورای حـل اختـاف شـعبه 1 شهرسـتان باشـت  آقـای علـی اکبـر کرمـی بـه شـماره 
شناسـنامه 656 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه 
درخواسـتی بـه شـماره140041920000211038 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار 
داشـته کـه شـادروان فریـد کرمـی بـه شـماره شناسـنامه 2-025531-426 در تاریـخ 
1400/3/5 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 
1- پـدر متوفـی بـه نـام علـی اکبـر کرمـی بـه شـماره شناسـنامه 656، 2- مـادر متوفـی بـه 
نام نرگس آذرخش به شماره شناسنامه 6 و جز افراد فوق الذکر ورثه دیگری ندارد و 
الغیر اینک پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعام تا چنانچه 
شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده در 
غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر می گردد  اعتبـار قانونی 

ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از 30 میلیـون ریـال »نامحـدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

رنا
: ای

س 
عک

مدیر دفتر بهره برداری آبفای 
اصفهان: گذار بی دغدغه از 
تابستان داغ تنها با 15 لیتر 
صرفه جویی آب در شبانه روز 

ممکن است
اصفهان- مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون 
درآمــد آبفــای اســتان اصفهــان خواســتار صرفه جویــی 15 
لیتری مصرف آب در شبانه روز شهروندان اصفهانی شد.
سیدمحمدحســین صالح با اشــاره به این که در حال 
حاضر سرانه مصرف آب مشترکین شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان 157 لیتر در شــبانه روز اســت گفت: اگر 
هر شهروند فقط 15 لیتر صرفه جویی کرده و مصرف خود 
را بــه 142 لیتــر برســاند مــی توان تابســتان گرم امســال را 

بدون دغدغه و با آرامش پشت سر گذاشت.
وی بــا بیــان ایــن کــه گــرم شــدن زودهنــگام هــوا 
موجب افزایش مصرف و افت شــدید فشــار آب شــبکه 
در روزهای اخیر شده است گفت: هرچند تصفیه خانه 
آب باباشیخعلی با ظرفیت 11500 لیتر در ثانیه در حال 
فعالیــت اســت امــا بــه دلیل این کــه چاه هــای فلمن در 
حاشیه زاینده رود به کلی خشک شده و میزان آبدهی 
چاه هــای متفرقه نیز 50 درصد کاهش یافته اســت، در 
حــال حاضــر بــه میــزان 3000 لیتــر در ثانیــه کمبــود آب 
داریــم کــه اثــر خــود را به صورت افت شــدید فشــار آب 

شبکه نشان داده است.
مدیــر دفتــر بهــره بــرداری و کاهش آب بــدون درآمد 
آبفــای اســتان اصفهــان از افزایــش 200 تــا 300 لیتــر در 
ثانیــه ای مصــرف آب بــه ازای هــر درجه گرم تر شــدن هوا 
در 57 شــهر و 380 روســتای تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهــان بــزرگ خبــر داد و گفــت: در صورتــی کــه ســامانه 
دوم آبرســانی به اصفهان وارد مدار نشــود، کمبود آب در 

هفته های آینده به 4300 لیتر در ثانیه خواهد رسید.
وی در عین حال پایش و مدیریت فشار، رسیدگی 
بــه موقــع حــوادث و تلــه متــری شــبکه را از ابزارهــای 
از تنــش  بــرای گــذر  کاربــردی آبفــای اســتان اصفهــان 
آبــی عنــوان کــرد و گفت: پایــش مصارف آب مشــترکان 
پرمصرف و کنترل برخط )آنالین( مصرف آن ها از جمله 
تدابیــری اســت کــه مــی توانــد در توزیع عادالنــه آب در 

فصل تابستان بسیار مؤثر واقع شود.

 ساالنه 35هزار بشكه نفت

از چشمه های نفتی 
نفت شهر جمع آوری می شود

کرمانشــاه- رئیس اچ اس ای شــركت بهره برداری 
نفت و گاز غرب گفت که طی سال های اخیر جمع آوری 
نفت موجود در چشــمه های نفتی بستر رودخانه نفت 
شهر با استفاده از سپتیك تانك و انتقال روزانه آن به 
سیســتم فرآورش نفت شــهر در دســتور کار قرارگرفته 

است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، نــادر فتاحــی در ایــن 
باره گفت: از جمله چالش های طبیعی زیســت محیطی 
شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب در طــی ســالیان 
اخیر، وجود چشمه های نفتی   در بستر رودخانه فصلی 

منطقه عملیاتی نفت شهر می باشد.
نادر فتاحی افزود: با توجه به وقوع پدیده طبیعی 
رانش الیه های زمین و ایجاد چشــمه های نفتی در چند 
نقطــه از منطقــه نفــت شــهر از ســال 1387 به تبــع آن 
برنامه ریزی الزم در خصوص جمع آوری نفت موجود در 
چشــمه های نفتی بســتر رودخانه نفت شهر با استفاده 
از سپتیك تانك و انتقال روزانه آن به سیستم فراورش 

نفت شهر در دستور کار قرارگرفته است.
وی اضافــه كــرد: در حــال حاضر با برداشــت مقدار 
در  بشــكه  هــزار   35 و  روز  در  بشــكه   100 حــدود  در 
ســال ضمــن حفــظ محیط زیســت از هــدر رفــت منابــع 
هیدروكربــوری جلوگیــری و ارزش افــزوده از ایــن منابــع 

ایجاد می شود.
شــرکت  غیرعامــل  پدافنــد  و  ای  اس  اچ  رئیــس 
بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب بــا تأکیــد بــر به کارگیــری 
دانش روز و ارتباط با مراکز پژوهشی گفت: با همکاری 
و مســاعدت شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران ســبد 
پژوهشــی و طــرح پروژه هــای زیســت محیطی تهیــه و با 
ارســال آن هــا بــه دانشــگاه های معتبــر، پروپوزال هــای 

دریافتی در حال بررسی است.
پژوهشــی  پروژه هــای  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  وی 
مرتبــط بــا محیط زیســت، در ناحیــه عملیاتی نفت شــهر 
»پاک ســازی خاک های آلوده به مواد هیدروکربنی نفت 
شــهر توســط میکروارگانیســم های بومــی و کنسرســیوم 
آن ها« می باشــد که هم اکنون در مرحله تســت میدانی 
بــوده و تحــت شــرایط مناســب آزمایشــگاهی از بازدهی 
بســیار باالیــی برخــوردار بوده و امید اســت این مهم در 
پایلــوت میدانــی نیــز محقق گــردد که در آینــده بتوان با 
صــرف هزینه های انــدک، خاک آلوده در نواحی عملیاتی 

به طرز چشمگیری کاهش یابد.
وی ادامه داد: به موازات این فعالیت ها سه گودال 
خاکــی و آلــوده بــه مــواد نفتــی مناطق عملیاتی چشــمه 
خوش و دهلران که به جامانده از فعالیت های سال های 
پیــش می باشــند، توســط روش بایوپایــل )یکــی دیگــر از 
روش هــای تجزیــه زیســتی و ســازگار بــا محیط زیســت( 
و تحــت نظــارت کارشناســان محتــرم اداره کل حفاظــت 
محیط زیســت اســتان ایالم توســط شــرکت نفت مناطق 

مرکزی ایران تصفیه و پاک سازی خواهند شد.
ناحیــه  نمــودن  خــارج  راســتای  در  همچنیــن 
عملیاتــی ســرکان/مالکوه از لیســت صنایــع آالینــده و 
فعالیت هایــی  زیســت محیطی  زیرســاخت های  بهبــود 
از قبیــل ایجــاد الگــون تبخیــری دارای عایــق ژئوممبــران 
جهــت مدیریت پســاب صنعتی واحد عملیاتی ســرکان، 
حصارکشــی اطــراف آن و همچنیــن انتقــال رواناب هــای 
 API ســطحی محوطه کارخانه به الگون مذکور، توســعه
جهــت جداســازی مــواد هیدروکربنــی موجود در پســاب 
صنعتــی پیــش از ارســال بــه الگــون تبخیــری، احــداث 
حوضچه بتنی جهت تخلیه اضطراری مواد هیدروکربنی 

در واحد عملیاتی سرکان مالکوه انجام گرفته است.
فتاحــی همچنیــن بــه کمبــود منابــع آبــی در غــرب 
کشور اشاره کرد و گفت: امسال نیز با توجه به کاهش 
انرژی هــای  و  آبــی  منابــع  کمبــود  و  آســمانی  نــزوالت 
درخصــوص  توجهــی  قابــل  اقدامــات  تجدیدناپذیــر، 
صرفه جویــی در مصــرف آب، و مدیریــت بهینــه  مصــرف 

سوخت و انرژی انجام پذیرفته است.

 وزش باد و گرد و غبار

تا اواسط هفته در خوزستان 
ادامه دارد

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت که وزش باد 
متوســط همراه با تندباد و گرد و غبار موقت تا اواســط 

هفته جاری در خوزستان پیش بینی می شود. 

به گزارش ایرنا از اداره کل هواشناســی خوزســتان 
محمد ســبزه زاری بیان کرد: وزش باد متوسط تا شدید 
همــراه بــا تندباد لحظــه ای بــه ویــژه در مناطــق غــرب، 
جنــوب غربــی، جنــوب و بخش هایــی از مرکــز اســتان 

خوزستان پیش بینی می شود.
وی بــا بیان اینکه شــمال خلیج فــارس در این ایام 
مواج می شــود، افزود: طی 24 ساعت گذشته رامهرمز  
بــا 4۶.5 و  ایــذه بــا 1۹.۶ درجــه ســانتیگراد بــه ترتیــب 
بیشترین و کمترین درجه دما را در خوزستان داشتند. 
حداکثــر دمــای اهواز در این مــدت 4۶.2 و حداقل 

2۹.2 درجه سانتیگراد گزارش شده است.
در پی وزش باد شدید و تندباد در روزهای گذشته 

هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد.

اخبـــــــــــــــــار

کاهش 5۰۰ هزار تنی تولیدات 
کشاورزی لرستان در پی خشکسالی 

مدیــرکل امــور اقتصــادی اســتانداری 
لرستان از کاهش 5۰۰ هزار تنی تولیدات 
خشکســالی  پــی  در  اســتان  کشــاورزی 

خبرداد.
بــه گزارش ایلنا، نامدار صیادی گفت: 
خشکســالی موجب کاهــش 500 هزار تنی 
میزان تولید انواع محصوالت کشــاورزی در 

اســتان شده اســت. وی افزود: خشکسالی 
4 هــزار و 400 میلیارد به بخش کشــاورزی 

استان خسارت وارد کرده است.
صیــادی گفــت: پرداخــت خســارت بــه 
کشاورزان خســارت دیده از محل اعتبارات 
و  کشــاورزی  محصــوالت  بیمــه  صنــدوق 
ابسته به بانک کشاورزی آغاز شده است.

دبیــر شــورای عالی مناطق آزاد کشــور 
به همراه اســتاندار سیســتان و بلوچســتان 
از قطعــه چهــار بانــد دوم بزرگــراه ترانزیتی 
بزرگــراه از  بخشــی  کــه  زابــل   -  زاهــدان 

چابهار - میلک است، بازدید کرد. 
به گزارش ایســنا،  استاندار سیستان و 
بلوچســتان در این بازدید افزود: در مجموع 
13۶0 کیلومتــر بزرگــراه در ســطح اســتان از 
سمت کرمان تا میرجاوه و از چابهار تا میلک 
مورد نیاز بوده که از این میزان ۹00کیلومتر 
مربوط به مسیر چابهار تا میلک بیشتر مورد 

توجه است.
تاکنــون  افــزود:  موهبتــی  احمدعلــی 
حــدود 400 کیلومتــر ســاخته شــده و 300 
و ۶00 کیلومتــر  احــداث  کیلومتــر در حــال 

باقی مانده است.
وی ادامــه داد: از مســیر ۹00کیلومتری 
چابهــار- میلک 2۶0کیلومتر ســاخته شــده و 
230 کیلومتر بزرگراه در حال احداث و 400 

کیلومتر باقی مانده است.
اســتاندار سیستان و بلوچستان گفت: 

اعتبارات امسال در حوزه بزرگراهی در طول 
40 ســال گذشــته بی ســابقه بوده و به عدد 
1000 میلیارد تومان رســیده که توقع ما این 
اســت کــه این اعتبــارات در ســال های آینده 

برای تکمیل بزرگراه های استان ادامه یابد.
بزرگــراه  ایــن  تکمیــل  کــرد:  بیــان  وی 
تاثیــر بســزایی در رونق تجــارت و ترانزیت و 
افزایش صادرات و واردات و جابجایی کاال از 
بندر بین المللی چابهار به کشور افغانستان 
دارد به طوریکه رییس جمهوری افغانستان 
از چابهار به عنوان تنفس گاه این کشور یاد 

می کند.

استاندار: محرومیت سیستان 
و بلوچستان با ایجاد مناطق 

آزاد از بین خواهد رفت
و  سیســتان  اســتاندار  همچنیــن 
بلوچســتان در حاشــیه بازدید مشاور رییس 
جمهــوری و دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد 
کشــور از پایانــه مــرزی میرجاوه افــزود کــه 

نزدیــک  آینــده  در  سیســتان  آزاد  منطقــه 
راه اندازی خواهد شــد از اینرو اســتان دارای 
2 منطقــه آزاد خواهــد بــود و بــا کمک ســایر 
آشــکار  محرومیــت  پنهانــش  اســتعدادهای 
منطقــه از بیــن رفتــه و آینده درخشــان برای 

آن رقم خواهد خورد. 
احمدعلــی موهبتــی گفت: سیســتان و 
بلوچســتان مــرز رســمی با کشــور پاکســتان 
دارد و پاکســتان بــه تنهایــی از 14 همســایه 
دیگر کشــورمان جمعیت بیشــتر حدود 220 
میلیونــی دارد و وجــود 2کشــور پــر جمعیــت 
چیــن و هنــد در همســایگی آن و در کنارش 
زیرســاخت راه آهن و بزرگراه هایی که دولت 
پاکستان در دست ساخت دارد ما را به 37 

درصد جمعیت جهان نزدیک خواهد کرد. 
بــه  توجــه  بــا  و  بنابرایــن  افــزود:  وی 
کشــور  ایــن  بــا  پاکســتان  کشــور  اهمیــت 
انجــام  اقتصــادی  فعالیــت  ســطح  چنــد  در 
می دهیــم ابتدا ســطح ملــی و فراملی که در 
قالــب پایانــه رســمی، منطقــه آزاد ریمدان و 
منطقــه ویــژه اقتصــادی میرجــاوه کار انجــام 

می شود.
استاندار سیســتان و بلوچستان خاطرنشان 
کــرد: پایانــه میرجــاوه، پیشــین و ریمدان که 
تســهیل  را  تجــارت  و  ترانزیــت  بحث هــای 
می کننــد و تعداد زیــادی بازارچه که بازارچه 
میرجاوه، بازارچه گمشاد، کوهک، مجموعه 
پیشین و اخیرا پسابندر که تصویب شده در 
ســطح منطقه ای کار می کنند و حجم باالیی 

از تجارت را دارند. 
در  کــه  همان طــور  داد:  ادامــه  وی 
همیــن بازارچــه میرجــاوه تقریبا از بســیاری 
بیشــتری  تجــارت  مــا  رســمی  مرزهــای  از 
انجــام می شــود و اخیرا هــم توافق دیگری با 
پاکستان داشته ایم که در سطح محلی هم 
امکان و بســتر فعالیت فراهم شــود از اینرو 
وزیــر امورخارجــه جمهــوری اســالمی ایران و 
وزیــر خارجــه پاکســتان توافقنامــه را امضــا 
کردند که ۶ بازارچه محلی را فعال کنند که 
یکــی از آنهــا در محله میرجاوه خواهد بود و 
کمک خواهد کرد که مردم منطقه در سطح 

محلی تجارتی محلی داشته باشند.

اســتاندار کرمان گفت که حدود ۲۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری جدید در اســتان 
آغاز می شود که شاهد تحول عظیمی در استان 

کرمان خواهیم بود. 
بــه گــزارش تســنیم، علــی زینی ونــد صبــح 
دیروز در دیدار علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت بــا حجت االســالم والمســلمین 

ولی فقیــه  نماینــده  علیدادی ســلیمانی  حســن 
در اســتان کرمــان اظهــار کــرد: رزم حســینی بانــی 
ایده های بزرگی برای استان و کشور بوده است.
وی بــا اشــاره به اینکه وزیــر صنعت، معدن 
و تجــارت از روز گذشــته بــه اســتان کرمان ســفر 
کــرده اســت گفــت: رزم حســینی در روز نخســت 
سفر خود به جنوب استان رفت و کارهای خوبی 

در این منطقه آغاز شد.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکه حــدود 200 
در  جدیــد  ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد  هــزار 
استان آغاز می شود افزود: شاهد تحول عظیمی 
در استان خواهیم بود و این سرمایه گذاری باعث 
توســعه متوازن اســتان می شــود. وی با اشاره به 
اینکه فضای اســتان کرمان، فضای آرام سیاســی 

اســت کــه ایــن فضــا بــه برکــت وجــود نماینــده 
اســتان  داد:  ادامــه  اســت  اســتان  در  ولی فقیــه 
کرمــان آمــاده برگــزاری انتخاباتــی ســالم و امــن 

است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.
زینی ونــد بــا بیــان اینکه در ماه هــای اخیر با 
اســتفاده از هماهنگــی اســتراتژی در حوزه هــای 
مختلف استان را پیگیری کردیم که مهمترین آن 

توســعه متــوازن اســت گفــت: شــرکت های بزرگ 
صنعتی و معدنی استان پای کار هستند.

وی بــا اشــاره بــه اینکه بــه زودی تولید هزار 
آغــاز  اســتان  بــرق شــرکت گل گهــر در  مــگاوات 
می شــود افزود: پیگیر انتقال آب از خلیج فارس 
به شهر کرمان برای شرب هستیم و 500 میلیارد 

تومان آن تأمین شده است.

استاندار خبرداد: آغاز سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در کرمان 

مردم استان فارس در دو ماهه 
نخست امسال ۶1 میلیارد ریال صدقه 

پرداخت کردند
فــارس- بــه گفته مدیرکل امداد اســتان 
فارس،  مردم این اســتان در ۲ ماهه امســال 

بالغ بر ۶1 میلیارد ریال صدقه پرداخته اند.
محمد بذرافشــان، گفت: در 2 ماهه نخســت 
امســال مــردم نیکوکار این اســتان ۶1 میلیارد 

و 5۶4 میلیون ریال صدقه پرداخت کردند.
 45 گذشــته  ســال  افــزود:  بذرافشــان 
میلیــارد و 373 میلیــون ریــال صدقــه توســط 
خیــران و نیکــوکاران اســتان از طریق پرداخت 
صدقــات الکترونیــک، صنادیــق ثابــت و ســیار 
پرداخــت  نیکــوکاری  مراکــز  و  اســتان  ســطح 
شــده اســت کــه در ایــن امســال بــا همیاری و 
همدلــی مــردم و فعالیت های جهادی کارکنان 
ایــن حوزه، شــاهد رشــد 34 درصدی صدقات 

در استان بودیم.
کــرد:  تصریــح  فــارس  امــداد  کل  مدیــر 
ســهم مشــارکت مردم نیک اندیش استان در 
2 ماهــه امســال از طریق پرداخت الکترونیک 
و صنادیــق ســطح اســتان مبلــغ 3۶ میلیارد و 
۶8۶ میلیون ریال بوده اســت که در مقایســه 

بــا مبلــغ 12 میلیــارد و 4۹4 میلیــون ریالــی 
مدت مشــابه ســال گذشته، شــاهد رشد 1۹4 

درصدی هستیم.
او با اشــاره به روش هــای نوین پرداخت 
کنونــی  شــرایط  در  کــرد:  اضافــه  صدقــات 
جامعــه به دلیل پیشــگیری از بیماری کرونا و 
جلوگیری از تماس مستقیم دست ها با پول، 
همچنین عدم مراجعه مســئوالن امور خیران 
بهداشــت صدقــه  رعایــت  و  منــازل  بــه درب 
دهنــدگان مــردم فهیم مــی توانند صدقه خود 
را از طریق تلفن همراه و به شــیوه های نوین 

الکترونیکی پرداخت کنند.
کــد  کــرد:  نشــان  خاطــر  بذرافشــان 
USSD کمیتــه امــداد فــارس بــا شــماره گیــری 

#20718877* از طریــق تلفــن همراه، نصب 

اپلیکیشــن های ســکه، ســنا، ارســال عدد 1 به 
شــماره 8877 ، تمــاس تلفن ملــی نیکوکاری 
بــه  امــام)ره(  امــداد  ســایت  و   0۹۶887
نشــانی emdad.ir از دیگــر راه هــای پرداخــت 

صدقه به صورت غیر حضوری است.

کشف 1۰ تن شکر قاچاق در کنگاور 
در  را  قاچــاق  شــکر  تــن   1۰ پلیــس 

شهرستان کنگاور کشف شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، 
فرمانــده انتظامی شهرســتان کنگاور ارزش 
این مقدار شــکر کشــف شــده را  2 میلیارد 
ریــال عنــوان کرد و گفت:ماموران ایســتگاه 
بازرســی شــهید زنگنــه کنگاور حیــن کنترل 

خودرو های عبوری به یک دســتگاه کامیون 
حامــل بــار مشــکوک  شــدند و آن را مــورد 
بازرسی قرار دادند. سرهنگ عنایت فالحی 
بــا بیــان اینکــه در بازرســی از ایــن کامیــون 
مقدار 10 تن شکر قاچاق کشف شد افزود: 
در این رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع  

قضائی معرفی شد.

 بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد

از بزرگراه زاهدان - زابل


