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خودروهایخارجی

سیرصعودیفروش
آهناسفنجیدر

شرکتتوسعهآهن
وفوالدگلگهر

بازار  از  بررسی ها 
خودروهای خارجی 

در پایتخت حاکی است همچون هفته های 
گذشته خرید و فروش ها بسیار کاهش یافته 
و رکود بر بازار حکمفرماست.با وجود رکود 
حاکم اما بررسی ها نشان می دهد قیمت  
خودروهای خارجی در هفته های گذشته 
افزایش اندکی را تجربه کرده و صاحبان 
اتومبیل ها ضمن اینکه رغبت زیادی به 
فروش نشان نمی دهند، مبالغ بیشتری نیز 

از مشتریان مطالبه می کنند.

 معاون امور اقتصادی اســتاندار کرمــان با بیان 
اینکه باید برای تولید بیشتر مرغ طی یک برنامه 

بلندمدت، موافقت اصولی و مجوزهای افزایش تولید به سرعت صادر شود 
گفت: تامین مرغ از سایر استان ها و خرید مرغ منجمد در برنامه کوتاه مدت 

نیز برای تامین مرغ مورد نیاز کرمان در دستور کار قرار دارد.
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عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری مس 
گفت:عملیات اجرایی پروژه فلوتاسیون مس در 

مجتمع مس خاتون آباد به زودی آغاز خواهد شد.
حمید رضا سعیدی عزیزکندی، عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری 
مس سرچشمه گفت:در فرآیند تولید مس، بعد از مرحله ذوب، سرباره آن 
حاوی مقداری مس است که در سال های گذشته به دلیل نبود تکنولوژی 

مرتبط، امکان جداسازی مس محتوای سرباره وجود نداشت.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامداران برای کسب 
بازدهی معقول در بورس باید استراتژی خرید و نگهداری 

را جایگزین استراتژی نوسان گیری در معامالت بورس کنند و سهامی را انتخاب 
کنند که جزو سهام اصلی بازار هستند و از میزان نقدشوندگی باالیی برخوردارند.
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ترس کسبه از ترس کسبه از 
تعطیل شدن بازارتعطیل شدن بازار
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 سرنوشت قیمت ها در دولت بعد چه می شود؟
تاق  ا یندگان  نما هیئت  عضو 
یران می گوید تا زمانی  نی ا بازرگا
ن  یرا ا د  قتصا ا در  ساختارها  که 
وزیران  بجایی  جا نکند،  تغییر 
بود. هد  نخوا گشا  گره   چندان 

خسرو فروغان گران سایه در گفت 
و گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه 
در  و  گذشته  سال های  طول  در 
دولت های مختلف، نحوه مدیریت 
بر  و  لحظه ای  شکل  به  قتصادی  ا
اساس حل بحران اجرایی شده است. 
این در حالی است که ما با مشکالت 
زیربنایی و ساختاری مواجه هستیم 
نها درست نشود، نمی توان  که تا آ
 انتظار داشت که شرایط بهبود یابد.

قیمتی،  نوسان  ینکه  ا بیان  با  وی 
ز  رها و بسیاری ا زا بی نظمی در با
دیگر چالش های اقتصاد ایران جز با 
بهبود قوانین و اصالحات ساختاری 
د: ما  ممکن نخواهد شد، توضیح دا
ریم که رسما  نینی دا یران قوا در ا
مخل تولید هستند؛ سازمان هایی 
یی  ز نظر توان اجرا ریم که ا نیز دا
عمال نمی توانند وظایف قانونی خود 

را به طور کامل اجرایی کنند. مثال 
سازمان حمایت مصرف کنندگان 
با  سویی  ز  ا تولیدکنندگان  و 
شدن  قعی  وا و  قیمت  آزادسازی 
وقتی  ما  ا می کند  لفت  مخا نرخ ها 
ر می شود  زا ز نظارت بر با صحبت ا
رد. ندا ا  ر آن  یی  اجرا توان   عمال 

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: 
ما هرگز به این سوال پاسخ نداده ایم 
د و  زا قتصاد آ ر است به ا یا قرا که آ
ر عمل کنیم یا خیر؟  زا محوریت با
وقتی این سوال بی پاسخ مانده، ما از 
سویی با تولیدکنندگانی مواجهیم که 
مجبورند با قیمت گذاری دستوری 
زیان بدهند، از سوی دیگر مجبورند 
خصولتی  و  دولتی  شرکت های  با 
در  و  شوند  بر  برا نا بتی  رقا رد  وا
نهایت هیچ ارزیابی دقیقی از آینده 
 سرمایه گذاری خود نداشته باشند.

یه، حتی  به گفته فروغان گران سا
در کشوری مانند چین که از اساس 
رتباطی نداشت نیز  د ا قتصاد آزا با ا
ید  با که  فهمید  جایی  در  دولت 
و  میدان دهد  به بخش خصوصی 

ز آن حمایت کند و نتیجه  حتی ا
ین  ا قتصادی  ا مروز  ا پیشرفت 
دولت  حتی  و  است  همین  کشور 
ز حمایت گر به نهادی  ین کشور ا ا
ز  ا که  لیاتی  ما با  که  شده  تبدیل 
می گیرد  قتصادی  ا لیت های  فعا
رد. دا ر  اختیا در  ر  سرشا  سودی 

ز  ا ساختارها  ینکه  ا بیان  با  وی 
جابجایی افراد اهمیت بیشتری دارد، 
تصریح کرد: در این تردیدی وجود 

ندارد که بسیاری از مسئوالن با هدف 
یند  خدمت و کاهش مشکالت می آ
اما در دل ساختار غلط راه به جایی 
نمی برند. یعنی شاید با آمدن وزیر 
صمت جدید برخی قیمت ها کاهش 
یافته یا برخی بازارها بهبود وضعیت 
ما این موضوع نیز تا اصالح  بدهند ا
نشدن زیربناها موقتی خواهد بود و 
باز بحرانی دیگر در بازاری دیگر خود 

را نشان می دهد.

ستا
 این

س:
عک

یم
سن

س: ت
عک

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

مـارا
دنبال
کنید


ت

سای
وب



ام
گر
ستا

این

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی

شمارهب/14۰۰/16-52

نوبتدوم

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصـه عمومی خرید کنتور R 160-1/2 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت به 
شـماره 2000005963000027 برگـزار نماینـد. کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 

پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران 
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محق سـازند 

تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 1400/04/07 می باشـد.

مبلغ برآورد: 11.000.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 550.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی 

)فرآینده ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل 

تمدید باشد.
 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ 1400/04/07 لغایت 

1400/04/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1400/04/21

آخرین مهلت تحویل پاکت)الف(: به صورت حضوری ساعت 14 روز دوشنبه 
مورخ 1400/04/21به دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/22
محل تامین اعتبار: عمرانی وجه نقد

در  بیشتر  اطاعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطاعات 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان   تلفن: 
034-33222960

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز 
تماس: 02141934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

اداره کل امور اداری و مالی استانداری کرمان

آگهی مناقصه یک مرحله ای 
اسـتانداری کرمـان در نظـر دارد مناقصـه اجـرای کارهای ابنیه، تاسیسـات برقی و مکانیکی سـاختمان 

بخشـداری نگیـن کویر شهرسـتان فهـرج را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید. کلیه 
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت ها از 
طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد 

شـد، تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 1400/04/07 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/04/08  تا ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 
1400/04/10  می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 تا ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 
1400/04/10 می باشد. 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 1400/04/10  تا ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 می باشد.

 جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف به ادرس: کرمان، خیابان پاسداران استانداری کرمان 
مراجعه و یا با شماره تلفن 7-32222223-034 تماس حاصل فرمائید.

نوبت اول

پایکرونارویگلویاصنافکرمان؛
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کاغذ استان

3روستایبخشکوهساران
راوردرانتظارآنتنموبایل

فرماندار:ارتباطهیکوئیهبهزودیوصلمیشود
حمزه سلمانی-روســتاهای گــروک، هیکوئیه و گــزک در بخش 
کوهساران شهرستان راور چند سالی است که از آنتن دهی مناسب 
موبایل رنج می برند.چهار سال اســت که مشکل آنتن دهی موبایل 
داریم. این را یکی از اهالی روستای هیکوئیه بخش کوهساران راور 

می  گوید.
او که از قول و وعده های بی ســرانجام مســئوالن گالیه دارد، ادامه 
می دهد: بعضی از روســتاها به اینترنت متصل هستند اما روستای 
ما در آنتن دهی موبایل دچار مشکل اســت و فقط در ارتفاعات باال 

آنتن داریم.
نبود آنتن اخیرا پس از آتش سوزی مراتع این روستا نیز مشکل ساز 
شد و به دلیل عدم ارتباط و دیر رسیدن نیروهای کمکی بخش زیادی 

از مراتع در آتش سوخت.
فرماندار:دربرقرسانیآنتنهامشکلداریم

مالک اژدری فرماندار راور می گوید: 13 روستا در راور مشکل آنتن 
دهی داشتند که تا کنون 10 مورد رفع شده است.

او با اشاره به این که اخیرا آنتن روستای چناروییه وصل شده گفت: 
روستاهای گروک، هیکوئیه و گزک هنوز باقی مانده است.

اژدری ادامه داد: در این زمینــه تجهیزات و آنتن را وزارت ارتباطات 
می دهد اما برق رسانی را هیچ اداره یا ارگانی مستقیم تامین نمی کند 

و بر عهده فرمانداری ها گذاشته شده است.
او با اشاره به هزینه باالی برق رسانی گفت: روستای هیکوئیه ۴ تیر برق 
می خواهد؛ با توجه به افزایش هزینه ها اختالفی با شرکت برق وجود 
دارد که قرار است توسط معاونت عمرانی استانداری جلسه ای برگزار 
و با همان قیمت قبلی کار انجام شود.فرماندار راور با اشاره به پیشرفت 
90 درصدی روستای کار روستای گروک گفت: آنتن دهی روستاهای 

گروک و گزک نیز در دست اقدام است.

 تامینمرغازسایراستانها
دردستورکاراست

 معاون امور اقتصادی اســتاندار کرمان با بیان اینکه باید برای 
تولید بیشــتر مرغ طی یک برنامه بلندمدت، موافقت اصولی و 
مجوزهای افزایش تولید به سرعت صادر شود گفت: تامین مرغ 
از ســایر اســتان ها و خرید مرغ منجمد در برنامه کوتاه مدت 

نیز برای تامین مرغ مورد نیاز کرمان در دستور کار قرار دارد.
حســین مهرابی  در نشست تنظیم بازار اســتان کرمان افزود: 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب و شمال استان و پشتیبانی امور 
دام این اقدام را پیگیری کنند اما در برنامه بلندمدت باید برنامه 

افزایش تولید از داخل استان را داشته باشیم.
او با اشــاره به کمبــود مــرغ در کرمان اظهار داشــت: جهاد 
کشــاورزی مصوبه فعال کردن مرغداری های غیرفعال در این 

استان پیگیری کند.
او تصریح کرد: در میوه شب عید نیز یکسری محاسبات را برای 
جبران خســارت ها انجام دادیم که پس از اعــالم صمت باید 

تاییدیه الزم از دفتر بازرسی استانداری گرفته شود.
معاون امور اقتصادی اســتاندار کرمان عنوان کرد: در صورت 
تاییدیه دفتر بازرسی و حقوقی استانداری سازمان صمت موارد 

را پیگیری کند و با تمامی قوا دنبال رفع این مشکل هستیم.
او گفت: ضرر و زیان مباشران میوه ۴۶۶ و 8۶۶ میلیون تومان 

برای جبران به وزارت صمت ارسال شود.
مهرابی بیان داشت: مباشران، میوه باقی مانده شب عید را زیر 
قیمت خرید، به بازار عرضه کردنــد و همچنین محموله ای به 

روسیه صادر شد.
او یادآور شد: موضوع کمبود سیمان در چند ماه گذشته پروژه 
های عمرانی و شــخصی را تحت تاثیر قــرار داده در حالی که 

افزایش تولید را نسبت به سال 98 افزایش سیمان را داشتیم.

بازرسکلاستانکرمانخبرداد؛
بازگشتدههامیلیاردریالبه

خزانهطیسالگذشتهدرکرمان
رئیس سازمان بازرسی اســتان کرمان گفت: طی سال گذشته بر 
مبنای اقدامات حفاظتی و نظارتی قانونی این سازمان، ده ها میلیارد 

ریال وجه به حساب خزانه عودت داده شده است.
 احمد آبیار افزود: طی سال گذشته در مجموع ۲۶0 مورد بازرسی 
در سطح استان کرمان انجام شده که بر این اساس ۲9۴ متخلف 
اداری، 3۷ متخلف انضباطی و 1۴0 متهم به اتهام جرایم کیفری به 

مراجع ذیصالح معرفی شده اند.
او به ارائه 80 گزارش هشداری و ۲۷8 گزارش اثربخش طی سال 
گذشته نیز اشــاره کرد و ادامه داد: مبالغ مناقصه ها و مزایده های 
لغو یا ابطال شده در سال گذشته نیز ۴۶۷ میلیارد و ۲۴۴ میلیون 

و 188 هزار و 100 ریال بوده است.
بازرس کل اســتان کرمان در ادامه مبارزه با زمین خواری را 
یکی از وظایف سازمان بازرسی برشمرد و گفت: در این راستا 
در اســتان کرمان پرونده های متعددی تشکیل شده است که 
در نهایت بر مبنای اقدامات و پیگیری ســازمان بازرســی کل 
استان کرمان طی ســال گذشــته 5۶9 هزار و ۲۴9 مترمربع 
اراضی شــهری و 18۷.5 هکتار اراضی زراعی، مرتع و جنگل 

اعاده شده است.
آبیار با اشاره به این مطلب که در سال گذشته اقدامات بی نظیری 
برای مبارزه با این پدیده در استان کرمان انجام شده است، تاکید 
کرد: با کارکنان اداراتی که با تبانی در موضوع زمین خواری دخالت 

داشته باشند نیز به صورت جدی برخورد می شود.
مدیرکل بازرسی استان کرمان ضمن بیان این مطلب که اهتمام 
و تالش همه مسئوالن دستگاه های ســه گانه در استان کرمان بر 
این است که استان کرمان از نظر سالمت اداری ارتقا یابد، افزود: در 
رابطه با کاهش فساد اداری در استان کرمان، پیگیری ها به صورت 
جدی در حال انجام است و تاکنون نیز اقدامات بسیار خوبی انجام 

شده است.
آبیار ادامه داد: اقدامات استان کرمان در برخورد با مفاسد اداری و 
مالی خوب بوده و دستگاه قضائی استان کرمان نیز در این زمینه 

خوب عمل کرده است.
بازرس کل استان کرمان در ادامه ارتقای فرهنگ نظارتی مردم را 
یک ضرورت برشــمرد و گفت: اگر مردم در صحنه حضور یابند و 
موارد فساد اداری و مالی را اطالع رسانی کنند، شاهد نتایج بهتری 

در مبارزه با مفاسد خواهیم بود.

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان 
کرمان گفت: برای خودرو های امدادونجات 
مستقر در پایگاه  های بین شهری جمعیت 

هالل احمر استان، ردیاب نصب می شود.
محمد امیرخانی، از نصب جی پی اس بر روی خودرو های 
امدادی این جمعیت خبر داد و گفت: این اقدام در راستای 
بهینه  سازی تجهیزات لجستیک و پشتیبانی امداد و نجات 

جمعیت بر روی ۴۴ دستگاه خودرو انجام شد.
او بیان کرد: خودرو های امداد شامل آمبوالنس، خودرو نجات، 
خودرو های عملیاتی کمک  دار است که به دستگاه جی   پی 

 اس مجهز شدند.
امیرخانی به مزایای نصب دستگاه ردیاب اشاره کرد و گفت: 
با نصب این دستگاه می  توان همه تحرکات خودرو را از طریق 
اینترنت مشاهده کرد و اطالعات کاملی از وضعیت خودرو به 
صورت آنالین داشت و این دستگاه به وسیله ماهواره GPS و 
از طریق GPRS اطالعات و مشخصات دقیق مکان خودرو را 

نمایش می دهد.
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان، افزود: 
رویت خودرو ها و تیم  های عملیاتی در مناطق حادثه دیده و 
اعالم مختصات جغرافیایی برای نیرو ها و همین طور برای 
اعزام بالگرد و نیرو های پشتیبانی از مزایای دستگاه ردیاب 

است.
او عنوان کرد: این دستگاه قابلیت ذخیره  سازی عملکرد یک 
ساله خودرو ها به صورت آنالین و آفالین، همچنین نمایش 
آنالین مواضع خودرو در هر زمان و هر مکان با استفاده از 
اینترنت، محاسبه دقیق مسافت طی شده و سرعت خودرو و 
مقایسه دقیق با کیلومترسنج، هوشمند در برابر تغییر جهت 
خودرو، ارسال پیام اضطراری یا زنگ تلفن خاص با فشار دادن 

کلید اضطراری را دارد.
امیرخانی ضمن تاکید بر نگهداری و صیانت از این سیستم در 
ماموریت  های امداد و نجات تصریح کرد: هزینه نصب این نرم 
افزار ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از محل درآمد های داخلی 

استان تامین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان 
اینکه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی 
آینده یکی از مهم ترین و اصلی ترین اولویت های 
آموزش و پرورش این استان است گفت: پنج هزار و ۲۷8 معلم 

برای سال تحصیلی آینده جذب خواهند شد.
 احمد اسکندری نسب در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش 
استان کرمان که با محوریت پروژه مهر برگزار شد افزود: ساماندهی 
نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید یکی از مهم ترین و اصلی 
ترین اولویت های آموزش و پرورش استان است و در تمام جلسات 

شورای معاونان باید به این موضوع پرداخته شود.
او ساماندهی بهینه نیروی انسانی را بهترین اقدام در آغاز سال 
تحصیلی دانست و اظهار داشت: ساماندهی نیروی انسانی به 
عنوان یک اقدام مهم و کلیدی آموزش و پرورش به مثابه یک 
چالش جدی فراروی مدیران آموزش و پرورش است و در واقع 
یک شمشیر دولبه است که از یک سو اگر با علم، برنامه ریزی، 
نیازسنجی مناسب و بویژه با قاطعیت اجرایی شود فرصت است 
و از سوی دیگر اگر با بی برنامگی، سلیقه ای و عدم جدیت همراه 

باشد تهدید خواهد بود.
اسکندری نسب، شورای معاونان آموزش و پرورش را به نوعی 
ذی حساب نیروی انسانی دانست و گفت: الزم است با دقت، جدیت 
و در کمال صداقت و امانت وضعیت بکارگیری نیروی انسانی در 

جای درست خود را رصد و مدیریت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ضمن تاکید بر برنامه 
محوری و هدایت سطوح آموزش و پرورش بر اساس و پایه برنامه 
محوری بیان کرد: برنامه ریزی برای بازگشایی مدارس نقش 

موثری در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی دارد.
او به تأمین تجهیزات آموزشی و کارگاهی در کرمان برای سال 
تحصیلی آینده اشاره کرد و بر توزیع این وسایل بر اساس نیاز 

شهرستان ها و مناطق این استان تاکید کرد.
او با بیان اینکه ثبت نام دانش آموزان در مدارس به صورت 
الکترونیکی در حال اجرا است گفت: تکریم ارباب رجوع و حفظ 

عزت و کرامت مردم در زمان ثبت نام مورد تاکید است.
اسکندری نسب بیان کرد: رو ند سنجش سالمت جسمانی و 
آمادگی تحصیلی بیش از ۶5 هزار نوآموز کالس اولی از نهم تیرماه 

در استان با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز می شود.

سرپرســت فرماندهــی انتظامــی شهرســتان رفســنجان از کشــف ۱۵ 
دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال بــه ارزش چهــار میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــال در ای ری
 ســرهنگ محمدجــواد آرامــون افــزود: مامــوران پلیــس شهرســتان 
ــازرس اداره  ــا همــکاری نماینــده و ب ــا اقدامــات اطالعاتــی و ب رفســنجان ب
بــرق از وجــود یــک تعــداد ماینــر در یــک واحــد مســکونی خالــی از ســکنه 

ــدند. ــع ش مطل
ــی در بازرســی از یــک محــل  ــا هماهنگــی قضای ــوران ب ــان کــرد: مام او بی
ــال  نگهــداری و اســتفاده غیرمجــاز از دســتگاه هــای اســتخراج ارز دیجیت

ــد. ــود ۱۵ دســتگاه ماینــر را کشــف کردن ــی از ســکنه ب کــه خال
ــه ارزش  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنجان ب ــتان رفس ــی شهرس ــت انتظام سرپرس
تقریبــی دســتگاه هــا توســط کارشناســان چهــار میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 
ریــال بــرآورد شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: رونــد کشــف و جمــع آوری 

ــرار دارد. ــت در دســتور کار ق ــا جدی ــن دســتگاه هــا ب ای
ماینــر دســتگاهی بــرای اســتخراج ارز دیجیتــال اســت کــه بــه آن 
ــا  ــع ب ــای مجتم ــه مداره ــده کلم ــر ش ــه مختص ــیک« )ASIC( ک »اس

ــود. ــی ش ــه م ــز گفت ــت نی ــاص اس ــرد خ کارب
ــای  ــتفاده از رایانه ه ــا اس ــن ب ــش از ای ــن( پی ــت کوی ــازی )بی ــول مج پ
ــتگاه های مخصــوص  ــر دس ــال های اخی ــا در س ــد می شــد ام ــی تولی خانگ
ــران  ــا در ای ــتفاده از آنه ــه واردات و اس ــاخته شــد ک ــر( س ــد آن )ماین تولی

ــت. ــاز اس غیرمج

ــاب  ــار ب ــی چه ــگ زن ــان از کلن ــتان کرم ــدارس اس ــازی م ــر کل نوس  مدی
مدرســه خیرســاز ۱۲ کالســه در ســیرجان خبــر داد.

ــاز  ــروژه خیرس ــار پ ــی چه ــگ زن ــن کلن ــور در آیی ــی پ ــد واعظ ــید محم س
اظهــار داشــت: از ایــن پــروژه هــا ۲ پــروژه مربــوط بــه  یــک دبســتان و یــک 
ــاخته  ــی س ــد حاتم ــر محم ــط خی ــه توس ــت ک ــه اس ــتان ۱۲ کالس هنرس

ــد ــد ش خواه
ــر  ــرح آج ــز از ط ــه نی ــه ۱۲ کالس ــاب مدرس ــک ب ــه داد:ی ــن ادام او همچنی
ــن  ــع خیری ــط مجم ــز توس ــه نی ــه ۱۲ کالس ــاب مدرس ــک ب ــر و ی ــه آج ب
ــا را  ــن پروژه ه ــت ای ــارکت دول ــا مش ــه ب ــت ک ــده اس ــل ش ــتان متقب شهرس

ــانند. ــام برس انج
ــع  ــر مرب ــروژه هنرســتان یــک هــزار و ۳۲۴ مت ــح کــرد: پ ــور تصری واعظــی پ
ــرده و۴۰  ــل ک ــه آن را تقب ــال هزین ــارد ری ــر ۴۰ میلی ــه خی ــا دارد ک ــر بن زی
ــر  ــت و خی ــارکت دول ــا مش ــه ب ــت ک ــد اس ــت متعه ــز دول ــال نی ــارد ری میلی

انجــام می شــود.
ــات  ــه عملی ــی از مدارســی ک ــزود: یک ــان اف ــتان کرم ــازی اس ــر کل نوس مدی
ــه  ــه طــرح آجــر ب ــوط ب خشــت گــذاری آن انجــام می شــود، مدرســه ای مرب
ــدای ســال  ــرورش در ابت ــوزش و پ ــر آم ــن طــرح توســط وزی آجــر اســت. ای
۱۳۹۹ مطــرح شــد و خوشــبختانه در اســتان کرمــان و شهرســتان ســیرجان 
ــه  ــردم ک ــن و م ــرای خیری ــرو شــده اســت. ب ــردم روب ــا اســتقبال خــوب م ب
دوســت داشــته باشــد در امــر مدرســه ســازی مشــارکت داشــته باشــند حتی 

ــند ــهیم باش ــزرگ س ــن کار ب ــد در ای ــر می توانن ــک آج ــه ی ــا هدی ب
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روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از 31 واحد افزایش داشــت و بر روی کانال 1۷ هزار و 
۷99 واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و 995 میلیون برگه سهم به ارزش 15۶ هزار و 198 میلیارد 
ریال دادوستد شد.

دیروز نماد شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، صنعتی مینو 
)غصینو(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، نفت ایرانول )شرانل(،  کلر پارس )کلر(، توزیع داروپخش 
)دتوزیع(، بیمه سامان )بساما(، بهمن دیزل )خدیزل(،  بیمه کوثر )کوثر(،  پخش البرز )پخش( و 

پخش هجرت )هجرت( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین پلیمر آریا ساســول )آریا(، آ.س. پ )آ.س. پ(،  گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
)سمگا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(،  صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، ویتانا )غویتا(، 
بیمه دی )ودی(،  توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، 
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )حسینا(، شرکت ســرمایه گذاری مالی سپهر صادرات 
)وســپهر(، شــرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای( و فرابورس ایران 

)فرابورس( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

31واحدافزایشدرفرابورس
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشــنبه، هفتم تیرماه( در بازار تهران با 

افزایش ۲۲0 هزار تومانی نسبت به یکشنبه به رقم 10 میلیون و ۷۲0 هزار تومان رسید.
در ساعت 13 و 30 دقیقه امروز، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲۲0 
هزار تومانی نسبت به روز یک شنبه به رقم 10 میلیون و ۷۲0 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 350 هزار تومان معامله شد.
همچنین دوشــنبه دیروز نیم ســکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۷50 هزار تومان، ربع سکه سه 
میلیون و ۷00 هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد. عالوه 
بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و ۶۶ هزار تومان رسید.قیمت 

هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۲0 هزار تومان شد.
همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۷۷8 دالر و ۴8 سنت قیمت خورد.به گزارش 
ایرنا، قیمت سکه در آغاز سال جدید 11 میلیون تومان بود که به تدریج روند نزولی را شروع کرد 

تا به بهای 9 میلیون تومان رسید.
از نیمه اردیبهشت ماه، بهای سکه اندکی رشــد کرد و در این مدت در کانال 10 میلیون تومان 

در نوسان بوده است.

رشدقیمتسکهدرمیانهکانال1۰میلیونتومان
نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشنبه، ۶ تیرماه( با 390 تومان افزایش نسبت به روز یک شنبه 

به رقم ۲۴ هزار و ۴۲8 تومان رسید.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت 13 امروز با ۲۶9 

تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه به ۲8 هزار و 8۷5 تومان رسید.   
دوشــنبه قیمت خرید هر دالر ۲3 هزار و 9۴5 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲8 هزار و 305 

تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲3 هزار و 5۶0 تومان و نرخ فروش آن ۲3 
هزار و ۷۷۴ تومان اعالم شد.     نرخ خرید یورو در این بازار ۲8 هزار و 119 تومان و نرخ فروش 

آن نیز ۲8 هزار و 3۷5 تومان اعالم شد.
همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت ۲5 هزار و 501 تومان فروخته 

و حواله دالر به قیمت ۲1 هزار و 3۶۶ تومان معامله شد.
دالر از هشتم خردادماه وارد کانال ۲3 هزار تومانی شد و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار 
تومان خیز برداشت، اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲3 هزار تومانی در نوسان بود تا اینکه از 

روز شنبه وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد آرام قیمتی را تا به دوشنبه دیروز داشته است.

نرخدالر24هزارو4۰۰تومانشد

خودروهایامدادونجات
ردیابیمیشوند

جذببیشازپنجهزارمعلم
برایسالتحصیلیآینده

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

و  کوچک  صنایع  سازمان  فنی  معاون 
شهرک های صنعتی ایران گفت: ۶0 درصد 
شهرک های صنعتی کشور باالی 15 سال عمر 
دارند و برای جلوگیری از فرسودگی نیازمند 
بازسازی هستند.به گزارش ایرنا، فتحعلی 
محمدزاده روز دوشنبه در نشست هم اندیشی 
نمایندگان مجلس با صنعتگران شهرک 
صنعتی شمس آباد، اظهار داشت: هم اکنون 
830 شهرک صنعتی در حال واگذاری به 
صنعتگران است که از این میان ۶0 درصد آنها 

باالی 15 سال عمر دارند.
وی با بیان اینکه کشور دارای یکهزار و 11 
شهرک و ناحیه صنعتی است، عنوان کرد: از 
این تعداد 830 شهرک در حال واگذاری به 
صنعتگران است که تاکنون 93 هزار قرارداد در 
این شهرک منعقد شده و ۴8 هزار و ۴00 واحد 
در حال بهره برداری هستند.محمدزاده اضافه 
کرد: هم اکنون 950 هزار نفر در شهرک های 
صنعتی کشور مشغول به کار هستند که باید 
برای ارائه خدمات مطلوب به صاحبان صنایع 

و کارکنان آنها اعتباراتی اختصاص داده شود.
وی با اشاره به اینکه شرکت شهرک های 
صنعتی براساس قانون حق هزینه کرد در 
شهرک های صنعتی را ندارد، ابراز کرد: 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جهت 
رفع برخی مشکالت شهرک های صنعتی باید 
حداقل یک درصد از مالیات ارزش افزوده ای که 
صاحبان صنایع پرداخت می کنند را در اختیار 

شرکت شهرک های صنعتی قرار بدهد.
محمدزاده ادامه داد: هم اکنون به دلیل اینکه 
شهرداری ها مسئولیتی در قبال شهرک های 
صنعتی ندارند هیچگونه خدماتی به این مناطق 
ارائه نمی کنند و حتی در برخی استان های 
آتش نشانی هم در صورت بروز آتش سوزی در 
شهرک های صنعتی با اکراه به صحنه حادثه می 
آیند.وی با تاکید براینکه شرکت شهرک های 
صنعتی برای نگهداری خوب و موثر مناطق 
صنعتی کشور به عنوان قلب اقتصاد کشور 
نیازمند اختیارات بیشتر است، افزود: اگر یک 
درصد از ارزش افزوده ای که صاحبان صنایع 
به دولت پرداخت می کنند به شهرک های 

صنعتی برسد بسیاری از مسائل حل می شود.

شاخص کل در بازار بورس )دوشنبه، هفتم 
تیرماه( پنج هزار و ۲۶1 واحد رشد داشت که در 
نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۴3 

هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز دوشنبه 
بیش از هشت میلیارد و 5۴5 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار و ۴50 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 11۶ واحد 
کاهش به 38۲ هزار و ۲50 واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با ۷۴ واحد افت به ۲۴۴ هزار و 
915 واحد رسید.شاخص بازار اول چهار هزار و 
۷۷9 واحد رشد و شاخص بازار دوم هفت هزار 
و ۴۶0 واحد افزایش داشتند. عالوه بر این در 
بین همه نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با ۲ هزار و 109 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
یک هزار و ۲۲3 واحد، بانک تجارت )وتجارت( 
با ۶3۲ واحد، بانک ملت )وبملت( با 59۴ واحد، 
پتروشیمی جم )جم( با 583 واحد، مخابرات 
ایران )اخابر( با 5۲0 واحد، توسعه معادن و 
فلزات )ومعادن( با ۴۷8 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با ۴۷0 واحد، بانک صادرات 
ایران )وبصادر( با ۴03 واحد، شرکت ارتباطات 
سیار ایران )همراه( با 3۷5 واحد، پتروشیمی 
فناوران )شفن( با 3۴۶ واحد و پتروشیمی 
نوری )نوری( با 33۲ واحد تاثیر مثبت بر 
شاخص بورس داشتند.در مقابل، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 5۶8 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 5۲۶ واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با 39۶ واحد، گروه 
دارویی برکت )برکت( با ۲91 واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲90 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۲85 واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با ۲09 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با 1۷۷ 
واحد، شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان 
)وسصفا( با 1۷1 واحد، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران )حکشتی( با 1۷0 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 
)وسکرمان( با 1۷0 واحد و صنایع شیمیایی 
سینا )شسینا( با 15۲ واحد تاثیر منفی را بر 

شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، دیروز دوشنبه نماد گروه 
مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی 
کشوری )ومدیر(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(،  پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا(، ایران خودرو )خودرو(، صنعت غذایی 
کورش )غکورش(،  شرکت سایپا )خساپا( و 
بانک تجارت )وتجارت(  در نمادهای پُرتراکنش 

قرار داشتند.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر موفق به کسب رشد ۲1 
درصدی فروش محصوالت خود نسبت به مدت مشابه سال 99 شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فوالد؛ مصطفی روستا 
مدیر بازاریابی و فروش شرکت در خصوص دستیابی به این رکورد 
گفت: همواره توجه ویژه به حفظ حاشیه سود ضمن رعایت عدالت، 
انصاف و خوشنامی شرکت در فروش محصوالت در بازارهای 
مختلف، مدنظر بوده است و اکنون  شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر  سهم ۴0 درصدی از بازار آهن اسفنجی کشور را در اختیار دارد 

و بزرگترین عرضه کننده این محصول است.
وی افزود: به همین منظور و در چارچوب سهمیه ابالغی وزارت 
صمت جهت عرضه محصوالت در زنجیره فوالد کشور،این شرکت 
توانست با فروش 88158۴ تن آهن اسفنجی در سه ماهه اول سال 
1۴00 نسبت به فروش ۷۲9915 تن محصول تولیدی در مدت 
مشابه سال 99 به افزایش ۲1 درصدی دست یابد و نسبت به فروش 
۶31981 تن آهن اسفنجی تولیدی در سه ماهه اول سال 98 

افزایش 39 درصدی فروش در مدت مشابه را تجربه کند.
روستا خاطرنشان کرد: شرکت توسعه آهن و فوالد بر این باور است 
در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ یکی از راه های رسیدن 
به خودکفایی در عرصه های ملی و بین المللی، افزایش دانش و 
توانمندی در حوزه بازرگانی و فروش کارآمد محصوالت تولیدی 
شرکت است. در همین راستا؛ این شرکت با نگاه به آینده و توسعه 
سبد محصوالت، به دنبال بازاریابی  محصوالت خود در بازارهای 
داخلی  و بین المللی و تخصیص سهم قابل توجهی از این بازارها به 

تولیدات خود بوده است.

سیرصعودیفروشآهناسفنجیدر
شرکتتوسعهآهنوفوالدگلگهر

6۰درصدشهرکهای
صنعتیکشورنیازمند

بازسازیاست

تداومروندصعودی
شاخصبورسبارشد

5هزارواحدی

رییس مرکز ملی فرش ایران اعالم کرد: بررسی کارنامه صادرات فرش 
دستباف ایران در ۲ ماهه نخست امسال در هم سنجی با پارسال، رشد 

8۴.۶ درصدی ارزشی و ۲۷5 درصدی وزنی ۲۷5 وزنی را نشان می دهد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز ملی فرش ایران، »فرح ناز رافع« افزود: 
ژاپن و آلمان دو کشور واردکننده  نخست فرش دستباف ایرانی در بین 33 
کشور مورد معامله با ایران بوده اند.وی بیان داشت: نیمی از فرش صادراتی 
از فرودگاه امام خمینی)ره(، ۴۶ درصد از گمرک مهرآباد و بقیه از سایر 
گمرکات صادر شده است.    رافع توضیح داد: در این مدت، میزان صادرات 
کرک و پشم حدود 3.۴ میلیون دالر  با سهم ۷0.8 درصد از کل صادرات، 
سهم صادراتی گبه 13.1 درصد با ارزش ۶۲1 هزار دالر و سهم صادراتی 

فرش ابریشم به میزان 15 درصد با ارزش ۷۲1 هزار دالر است.
وی گفت: بر اساس آمار گمرک، در اردیبهشت ماه امسال نیز ۲1۴.۴ تن 
فرش دستباف به ارزش ۲ میلیون و ۷00 هزار دالر صادر شد که در مقایسه 
با اردیبهشت ماه سال گذشته، ۲8.5 درصد از نظر ارزشی و 155 درصد به 
لحاظ وزنی رشد داشته است.به گزارش ایرنا، مطابق آمارها، در سال ۲019 
بیش از یک میلیارد دالر فرش دستباف در مبادالت جهانی به کشورهای 
مختلف صادر شد. در این میان جمهوری اسالمی ایران سهم ۷.9 درصدی 

از مجموع صادرات فرش دستباف را به خود اختصاص داد.

عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری مس گفت:عملیات اجرایی 
پروژه فلوتاسیون مس در مجتمع مس خاتون آباد به زودی آغاز خواهد شد.

حمید رضا سعیدی عزیزکندی، عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه 
گذاری مس سرچشمه و معاون برنامه ریزی و توسعه مس در تشریح پروژه 
فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه و خاتون آباد گفت:در فرآیند تولید مس، 
بعد از مرحله ذوب، سرباره آن حاوی مقداری مس است که در سال های 
گذشته به دلیل نبود تکنولوژی مرتبط، امکان جداسازی مس محتوای 
سرباره وجود نداشت.او افزود: اکنون چند سالی که با ایجاد کارخانه های 
فلوتاسیون سرباره، جداسازی و پرعیار سازی کنسانتره مس موجود در 
سرباره امکان پذیر شده است با توجه به تجربه موفق سالیان گذشته شرکت 
سرمایه گذاری مس سرچشمه، در طراحی و ساخت کارخانه تغلیظ سرباره 
کنورتور، پروژه فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه در حال حاضر 
به وسیله این هلدینگ، آخرین مراحل آماده سازی برای تامین و نصب 
تجهیزات را سپری می کند.او تصریح کرد: همچنین شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچشمه عملیات اجرایی پروژه فلوتاسیون مجتمع مس شهربابک در 

ذوب خاتون آباد را نیز به زودی آغاز خواهد کرد.
حمید رضا سعیدی عزیز کندی گفت: تا کنون سرباره مس به عنوان یک 
محصول جانبی محسوب می شد، اما با هوشمندی شرکت ملی صنایع مس 

ایران، تصمیم گرفته شد مس محتوای این محصول استخراج شود.
عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه در خصوص 
تاریخ شروع، اتمام و ظرفیت تولید پروژه فلوتاسیون سرباره مس افزود: این 
پروژه از سال 139۷ آغاز شد و محل اجرای آن مجتمع مس سرچشمه 
است که ظرفیت ورودی آن ۴000 تن سرباره در روز است که در فرآیند 

فلوتاسیون به محصول نیمه نهایی مس )کنسانتره( تبدیل می شود.
او تصریح کرد: پروژه فلوتاسیون سرباره به صورت EPC در پیمان هلدینگ 
سرمایه گذاری مس سرچشمه است و بر اساس برنامه های زمانبندی تا 
پایان سال 1۴00 به اتمام خواهد رسید.او درادامه گفت: هلدینگ سرمایه 
گذاری مس سرچشمه تجربه موفقی در طراحی و ساخت واحد تغلیظ 
سرباره کنورتور در سال های گذشته داشته است و با توجه به توانمندی 
این هلدینگ در اجرای چنین پروژه هایی به صورت پیمان طرح و ساخت 
و نصب و اجرا همچنین پیشبرد پروژه فلوتاسیون سرباره در مجتمع مس 
سرچشمه، عملیات ساخت کارخانه فلوتاسیون سرباره مجتمع مس 
شهربابک به زودی با انجام مقدمات قرارداد و بحث های مربوط به تکنولوژی، 

ساختار و برنامه ریزی، عملیاتی خواهد شد.

رشدبیشاز۸4درصدیارزش
صادراتفرشدستباف

رونقپرعیارسازیکنسانتره
مسدرکرمان

کاغذ اقتصادی

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  وضعیت ثبتی و 
موضوع  دوم   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۶۹۰هیات  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه رحمانی ده 
نوی فرزند یداله به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت ۲۷۵ مترمربع از پالک ۷۵۶۱ اصلی واقع 
در زرند خیابان امیرکبیر کوچه ۲۱ خریداری از مالک رسمی 

خانم طلعت نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۱۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۲۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۴/۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  آگهی موضوع 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۶۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۶۲۸ شماره 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مالکانه  تصرفات  سیرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای محمد علی طاهر فرزند شاهمراد بشماره 
شناسنامه ۱۳۷۲ صادره از سیرجان در ششدانگ یک باب خانه به 
در  واقع  اصلی   ۱۹۴ از  فرعی   ۵۱۷ پالک  مربع  متر   ۲۵۰ مساحت 
بخش ۳۶ کرمان به آدرس سیرجان شریف آباد بلوار شهدا نرسیده 
مالک رسمی  از  اخر سمت چپ خریداری  باغستان کوچه  تاالر  به 
آقای حسن و محمد علی بستان محرز گردیده است. لذا به منظور 
شود  می  آگهی  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید، ظرف 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۰۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۰۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و اماک

آگهی فقدان سند مالکیت
پور  مهدی  محمد  آقای  چون 
پالک   ششدانگ  مالک  جمشید 
۷۰۶  -اصلی  از  فرعی        ۴۲۲۹
شهادت  برگ  دو  ارائه  با  بخش۴۵کرمان  در  واقع 
اصل  نموده  واعالم  ادعا  شده  تصدیق  شهود 
ثبت  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت  سند 
امالک   دفتر        ۱۳۹۵۲۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۸۰۵      
الکترونیک محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است 
بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای 
لذا  نموده  را  فوق  المثنی پالک  مالکیت  صدورسند 
بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک 
ماده ۱۲۰آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل 
سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ 
۱۰روز  مدت  (ظرف  است  نوبت  )یک  آگهی  انتشار 
مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 
مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  نمایند  اعالم 
مقرر در آگهی )۱۰روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس 
و  ضوابط  وفق  اداره  واین  بود  نخواهد  مسموع 
بنام  المثنی  مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

مالک اقدام خواهد نمود /.م الف /۱۹۱
جواد فاریابی
رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت

۱۰۶ بستری جدید و ۷ فوتی در شبانه روز گذشته

 
  

خبـر شـیوع مجـدد کرونـا و آغاز مـوج پنجـم این 
بیماری در جنوب شـرق کشـور این روزها بیشـتر 
از اینکه مردم عـادی را نگران کرده باشـد موجی از 
دلهـره در بـازار کرمـان بـه راه انداختـه اسـت.

متاسـفانه شهرسـتان کرمـان بـه همـراه چهـار 
شهرسـتان دیگـر اسـتان در وضعیـت قرمـز قـرار 
گرفتـه انـد و هـر روز بـر تعـداد شـهرهایی کـه از 
نارنجی بـه قرمز تبدیل می شـود افزوده می شـود.

هـر چنـد نگرانـی هـای بهداشـتی و سـالمت در 
جامعه وجود دارد اما زیر پوسـت شـهر کرمان یک 
قشـر با جمعیت قابل توجه بیش از دیگـران نگران 
هسـتند، وقتـی پـای درد دل آنهـا مـی نشـینیم 
نگرانـی و دلهـره را از چشمان شـان می تـوان دید.

ارسـال پیامـک هایـی کـه بـه کسـبه انجام شـده 
عمال احتمالی تعطیل شـدن کسـبه را افزایش داد.

هر چند هنـوز محدودیت های کرونایـی به صورت 
دقیق ابالغ نشـده اسـت اما عدم حمایت از آسـیب 
دیدگان از کرونا برخی از کسـبه را بـرای تامین نان 
شـب هم محتـاج دیگران کـرده اسـت و اکثـرا زیر 

بار قـرض رفتـه اند.
کسبهبایدتاوانشیوعکرونارابدهند

متاسـفانه بـا وجـود اعمـال محدودیت هـای چند 
بـاره و همکاری کسـبه بـرای کاهـش رفـت و آمد 
مردم در بازار نه زیر سـاخت مناسـب بـرای تجارت 
الکترونیـک در کرمـان ایجـاد شـده اسـت و نـه 
مسـئوالن برای جلوگیری از موج های جدید کرونا 
برنامـه ریـزی مـی کننـد بـه همیـن دلیـل هـر از 
چندگاه یـک بار کسـبه بـازار بایـد تاوان سـنگین 

کرونـا را بدهنـد.
در همین راسـتا پای حرف برخی از کسـبه کرمان 
نشسـتیم، امیر کمالی یکـی از آرایشـگران کرمان 
اسـت که می گویـد: طی یـک و نیـم سـال اخیر با 
بحران جـدی مالی مواجه شـده ایم، در کنـار تورم 
بـی سـابقه و افزایـش قیمتهـا مـا هیـچ درآمـدی 
نداشـتیم اما کرایه مغـازه افزایش یافـت و قبض ها 

هم هـر روز سـنگین تر شـد.
او افـزود: هیـچ حمایتـی از کسـبه نشـد صنـف 
آرایشـگر در صف اول تعطیلی ها قـرار دارد و مردم 
هـم بـه دلیـل شـیوع کرونـا سـعی مـی کننـد به 

آرایشـگاه هـا مراجعـه نکننـد.
کسیسراغبازاریهایرانمیگیرد

او ادامـه داد: هیچ کس سـراغی از ما نمـی گیرد نه 
صنـف و نه مسـئوالن اسـتان فقـط با یـک پیامک 
مـی گوینـد تعطیـل شـده و کسـی نمـی پرسـد 
خرج خانـه و هزینه هـای سـنگین را بایـد چگونه 

تامیـن کنیم.
ایـن آرایشـگر گفـت: چـرا مسـئوالن از ابتـدا 
پیشـگیری نمـی کننـد و هـر بـار بایـد یـک موج 
جدید را تجربه کنیـم تا امـروز چهار مرتبه مـا را با 

چالـش مالـی موجـه کـرده انـد.
محمـد قدومی یکـی دیگـر از کسـبه گفـت: هیچ 
قشـری به انـدازه بـازاری هـا خسـارت ندیـده اند، 
کرونـا همه مناسـبات جامعـه را تغییر داده اسـت، 
بسـیاری از مشـتری ها را از دسـت داده ایم برخی 
در خانـه مانده انـد و برخـی هـم دیگر پولـی برای 

خریـد ندارند.
او ادامـه داد: مـی گوینـد خریـد اینترنتـی را رونق 
دهیـد اما هـر روز مـی گوینـد همیـن گـروه های 
اجتماعـی هـم تعطیـل می شـود نمـی دانیـم چه 

بایـد انجـام دهیم.
او افـزود: کرایـه مغـازه ها بسـیار زیاد شـده اسـت 
و مالیـات هم مـی گیرنـد و هـر روز بر مبلـغ قبض 
هـای بـرق و آب و تلفـن هـم افـزوده مـی شـود 
بسـیاری از کسـبه ورشکسـت و تعطیـل شـده 
انـد اما گویـا کسـی هیچ فکـری بـرای حمایـت از 

مـردم نـدارد.
خسارتهاجبرانشود

رئیس اتـاق اصنـاف کرمان نیـز بـا ابـراز نگرانی از 
موج جدیـد کرونـا در کرمان گفـت: در مـوج های 
قبلـی کسـبه خسـارت بسـیار شـدید دیـده اند و 
متاسـفانه حمایتـی از آنها نشـده اسـت و ایـن امر 

نگـران کننده اسـت.
یوسف جعفری افزود: بسـیاری از کسبه ورشکست 
شـده اند و مغازه های بسـیاری تعطیل شـده است 
بایـد بـه گونـه ای ایـن آسـیب ها جبـران شـود و 
اختصاص وام های اندک با سـود چاره سـاز نیست.

رئیس اتـاق اصنـاف کرمان گفـت: در حـال حاضر 
مسـئوالن باید راهـی بـرای حمایت از کسـبه پیدا 
کننـد تـا از ایـن قشـر حمایـت شـود در غیـر این 

صـورت ایـن قشـر تحـت فشـار قـرار گیرند.
او گفـت: مـا همـکاری الزم را بـا مسـئوالن انجـام 
داده ایم سـوال این اسـت مسـئوالن بـرای اصناف 
چه کـرده اند؟ باید به مشـکالت موجود رسـیدگی 

شـود.
جعفری بیان کـرد: در زمان بازگشـایی نیز شـاهد 
رکود بازار و عـدم وجود تقاضا برای کاالها هسـتیم 
از یک سـمت تحریمها از سـوی دیگر نوسـان دالر 
و ارز و تـورم موجـود در جامعه فشـار وارد می کند.

او به ضرر شـدید کسـبه اشـاره کـرد و افـزود: نمی 
تـوان تنهـا نشسـت و ابـراز نگرانی کـرد بلکـه باید 

اقـدام عملی بـرای حمایـت از بازاریان انجام شـود.
باید هر چـه زودتر بـرای کنترل کرونا فکر اساسـی 
انجام شـود، اینکـه کشـور همچنان درگیر شـیوع 
کرونا اسـت و این رونـد ادامه دارد اقتصاد کشـور را 

با چالـش مواجه کرده اسـت
کنترلبیماریوحمایتازاقشارصدمهدیده

مهمترینبرنامهدولتآتیباشد
نماینده مـردم کرمان در مجلس شـورای اسـالمی 
اظهار داشـت: باید هرچه زودتر بـرای کنترل کرونا 
فکر اساسـی انجـام شـود، اینکـه کشـور همچنان 
درگیر شـیوع کرونـا اسـت و این رونـد ادامـه دارد 

اقتصاد کشـور را بـا چالـش مواجه کرده اسـت.
محمدرضـا پـور ابراهیمـی افـزود: باید بـرای مهار 
این بیمـاری هر چه زودتر فکر اساسـی انجام شـود 
و واکسیناسـیون انجـام شـود در غیـر ایـن صورت 
خسـارتهای مالـی ناشـی از کرونا بسـیار بیشـتر از 

خـود بیمـاری خواهـد بود.
او گفـت: ایـن بیمـاری بـه بخش هـای مختلـف 
اقتصادی صدمه زده اسـت و فشـاری که به اقشـار 
ضعیـف جامعـه وارد کـرده وضعیـت اقتصـادی 

خانوارهـا را شـکننده کـرده اسـت.
پورابراهیمـی ادامـه داد: در مرحلـه بعـد بایـد 
حمایتهـای مناسـب در قالب معافیتهـای مالیاتی، 
سیاستهای تشویقی و حمایتی در دسـتور کار قرار 
گیرد کـه این مسـئله بـه خصـوص برای مشـاغل 

خرد و کسـبه اهمیـت فـوق العـاده دارد.
بایـد منتظـر مانـد و دیـد در دولـت سـیزدهم 
مسـئوالن بـرای کنتـرل بیمـاری و حمایـت از 
اقشـار صدمـه دیـده از بیماری چـه اندیشـه ای 
دارنـد و چـه برنامـه هایـی در دسـتور کار قـرار 

گرفتـه اسـت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی علوم پزشــکی 
ــن  ــخنگوی ای ــدی شفیعی،س ــر مه کرمان،دکت
دانشــگاه عصــر دوشــنبه ۷ تیرمــاه بــا بیــان 
ــار  ــته، ۱۰۶ بیم ــاعت گذش ــی ۲۴ س ــه ط اینک
جدیــد کرونــا در بیمارســتان های اســتان 
ــا از  ــر از آن ه ــت:» ۵۳ نف ــده اند، گف ــتری ش بس
ــامل  ــان )ش ــکی کرم ــگاه علوم پزش ــوزه  دانش ح
ــان،  ــان، کرم ــت، بردســیر، کوهبن ــر، باف راور، راب
ــوزه  ــر از ح ــه(، ۱۲ نف ــد، ارزوئی ــهربابک، زرن ش

ــر از  ــیرجان، ۵ نف ــکی س ــوم پزش ــکده عل دانش
ــوم پزشــکی رفســنجان و ۳۱  حــوزه  دانشــگاه عل
ــت  ــوم پزشــکی جیرف ــر از حــوزه دانشــگاه عل نف
ــوزه  ــر از ح ــه ۵ نف ــان این ک ــا بی ــتند«.او ب هس
ــد  ــتری جدی ــم، بس ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــزود: »در حــال حاضــر،  گــزارش شــده اســت، اف
ــتان  ــتان های اس ــا در بیمارس ــار کرون ۴۸۰ بیم

بســتری هســتند«.
شــفیعی ادامــه داد:»۲۴۱ نفــر از بیمــاران 

بســتری در حــوزه  علوم پزشــکی کرمــان، ۳۶ 
نفرحــوزه  علوم پزشــکی رفســنجان،۱۳۷ نفــر 
حــوزه  جنــوب، ۲۹ نفــر در حــوزه  دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بــم و ۳۷ نفــر از حــوزه  دانشــکده 
بســتری هســتند  علوم پزشــکی ســیرجان 
ئــه  را و خدمــات بیمارســتانی بــه آن هــا ا

. » د می شــو
او اظهــار کــرد: »از ابتــدای اپیدمــی تاکنــون ۲۳ 
ــه  ــال ب ــل ابت ــتان، به دلی ــر در اس ــزار و ۳۶۹ نف ه

ــده اند«. ــتری ش ــا بس کرون
ــردار  ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــروه مب ــر گ مدی
ــار  ــپس اظه ــان س ــکی کرم ــگاه علوم  پزش دانش
کــرد: »متاســفانه در ۲۴ ســاعت گذشــته، ۷ 
مــورد فوتــی بــه دلیــل ابتــال بــه ویــروس کرونــا 
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــر مرب ــه ۵ نف ــده ک ــزارش ش گ
ــر از  ــک نف ــان ، ی ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــر  ــک نف ــم و ی ــوم پزشــکی ب ــوزه دانشــگاه عل ح
از حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان 

اســت«.  
ــا در  ــه گفتــه  شــفیعی،از ابتــدای اپیدمــی کرون ب
ــه  اســتان تاکنــون، ۳۰۹۸ نفــر بــه دلیــل ابتــال ب

ــد. کوویــدـ  ۱۹ جــان خــود را از دســت داده ان

بازار

گزارش

نمایندهمردمکرماندرمجلسشورای
اسالمیافزود:بایدبرایمهاراینبیماری
هرچهزودترفکراساسیانجامشودو
واکسیناسیونانجامشوددرغیراینصورت
خسارتهایمالیناشیازکرونابسیار
بیشترازخودبیماریخواهدبود.
محمدرضاپورابراهیمیگفت:اینبیماری
بهبخشهایمختلفاقتصادیصدمهزده
استوفشاریکهبهاقشارضعیفجامعه
واردکردهوضعیتاقتصادیخانوارهارا
شکنندهکردهاست.
محمدقدومییکیدیگرازکسبهگفت:می
گویندخریداینترنتیرارونقدهیداماهر
روزمیگویندهمینگروههایاجتماعی
همتعطیلمیشودنمیدانیمچهبایدانجام
دهیم.
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یک کارشـناس بازار سـرمایه گفت: سـهامداران برای 
کسـب بازدهی معقول در بورس باید اسـتراتژی خرید 
و نگهـداری را جایگزیـن اسـتراتژی نوسـان گیری در 
معامالت بـورس کنند و سـهامی را انتخـاب کنند که 
جزو سهام اصلی بازار هسـتند و از میزان نقدشوندگی 

باالیـی برخوردارند.
»پیمان حدادی« )دوشـنبه( در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با اشـاره به تاثیر اخبار منتشـر شـده در 
زمینه افزایش سـرمایه از محل تجدیـد ارزیابی دارایی 
شسـتا و تاثیر آن در بهبود روند معامالت بورس اشاره 
کرد و گفت: ایـن موضوع بـا تاثیر زیـادی در معامالت 
کلی بـازار و شـتاب در رونـد صعودی شـاخص بورس 

همـراه بود.
وی افـزود: روز گذشـته اکثـر سـهام بـزرگ بـازار در 
حال معامله بـر مدار منفـی بودند امـا معامالت مثبت 
سـهام شـرکت شسـتا و زیرمجموعـه هـای آن  منجر 
بـه رونـد صعـودی شـاخص بـورس در بـازار شـدند 
و معامـالت بـازار را از رونـد منفـی بـه سـمت صعـود 

پیـش بردنـد.
علتبازگشترشدبهمعامالتبورس

حدادی بـه کاهـش نوسـان و هیجـان ایجاد شـده در 
معامـالت بـورس و علـت بازگشـت شـاخص بـورس 
بر مـدار صعـودی اشـاره کـرد و گفـت: بـازار از دو ماه 
گذشـته و بعـد از اصالح شـدیدی کـه تجربه کـرد در 
موقعیت مناسـبی برای سـرمایه گـذاری قـرار گرفت 
اما تحـت تاثیـر ابهامـات موجـود در زمینـه انتخابات 
ریاسـت جمهوری ایـران و وجـود تـرس در معامالت 
ایـن بـازار، شـاخص بـورس همچنان بـه رونـد نزولی 

خـود ادامـه داد.
این کارشناس بازار سـرمایه به کاهش ابهامات موجود 

در بـازار از زمـان مشـخص شـدن نتیجـه انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری ایـران تاکیـد کـرد و گفـت: ثبات 
در قیمـت ارز، گـزارش مثبـت شـرکت هـا، رکـود در 
معامـالت بازارهـای موازی بـه خصوص رمـز ارزها که 
به عنوان رقیـب اصلی بازار در طی هفته های گذشـته 
بودند باعث شـد تـا معامالت بـورس رنـگ دیگری به 
خود بگیـرد و روزهای امیدوارکننـده ای را در این بازار 

ایجـاد کنند.
وی خاطرنشـان کرد: همچنین در کنار این مسایل به 
مـرور نمادهای کوچـک بازار کـه در صف فـروش قرار 
داشـتند به تعادل رسـیدند و با توجه به قرار گرفتن در 
فصل مجامع برخی از سـرمایه گـذاران سـرمایه های 
در اختیار خـود را برای اخذ سـود وارد بـازار می کنند 
تـا بتواننـد سـود نقـدی از مجمع کسـب کننـد، این 
موضوع به دلیـل افزایش ورود نقدینگی بـه بازار باعث 
تغییر سـمت و سـوی معامالت بورس و ایجاد روزهای 

امیدوارکننده در این بازار شـده اسـت.
حـدادی بـه دیگـر عامـل تاثیرگـذار در بهبـود رونـد 
معامالت بـورس اشـاره و بیان کـرد: در بودجـه دولت 
افزایش تورم پیش بینی شـده اسـت؛ بنابرایـن انتظار 
افزایـش تـورم دیگر عامـل موثر در رشـد بـازار بود که 
باعث شـد تا شـاخص بـورس از روزهـای گذشـته در 

مسـیر صعـودی قـرار بگیرد.
دوتاثیرکوتاهمدتوبلندمدتانتخابات

ریاستجمهوریبرمعامالتبورس
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـه نتیجـه انتخابـات 
ریاسـت جمهوری ایران و تاثیـر آن به رونـد معامالت 
بورس اشـاره کرد و افـزود: انتخاب ریاسـت جمهوری 
در بازار با دو تاثیـر کوتاه مدت و بلندمـدت همراه بود، 
نخسـتین تاثیـر آن پایـان برگـزاری انتخابـات و رفع 
ابهامـی بود کـه گریبان بـازار را گرفـت و باعـث ایجاد 

رونـد منفـی در معامـالت بورس شـد.
وی اظهـار داشـت: تاثیـر بلندمـدت آن مرتبـط بـه 

کابینـه دولـت بـه خصـوص کابینـه اقتصادی اسـت 
کـه ایـن موضـوع مـی تواند بـه شـدت بـر روند بـازار 
تاثیرگـذار باشـد، بایـد منتظـر مانـد و دیـد برنامـه و 
دیدگاه کابینـه جدید چگونـه خواهد بـود و کدام یک 
از سیاسـت های انبسـاطی و انقباضی را در دستور کار 

خـود قـرار مـی دهند.
به گفتـه حـدادی، در این زمینـه یکی از مسـایل قابل 
توجه این اسـت که کابینه اقتصادی کشـور کدام یک 
از مسـایل را ماننـد تورم یـا رشـد اقتصادی بـه عنوان 

اولویـت فعالیت خـود در دسـتور کار قرار مـی دهد.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه  افـزود: از طـرف دیگر 
موضوع بسـیار مهم بازار، دیدگاه دولت جدید نسـبت 
بـه برجام اسـت این موضـوع جـزو مسـایلی تلقی می 
شـود که مـی تواند بـه شـدت بـر رونـد بـازار اثرگذار 

باشـد.
پیشبینی1۰۰درصدیمعامالتمثبتبورستا

پایانسال
وی ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه اظهـار داشـت: بـا 
توجه به وجود چنین مسـایلی در کشـور و تاثیر آن بر 
بازار، از ایـن موضوع نبایـد غافل ماند کـه ۱۰۰ درصد 
روند کلـی معامالت بورس تا پایان سـال مثبت اسـت  
و می تواند بازدهی بیشـتری را نسبت به سـایر بازارها 

در اختیار سـهامداران قـرار دهد.
حـدادی اظهـار داشـت: اکنـون قیمـت سـهام اکثـر 
شـرکت ها  بعد از اصالح شـدیدی که تجربـه کرده اند 
بسیار ارزان شدند و موقعیت مناسـبی را برای سرمایه 

گـذاری فراهم کـرده اند.
توصیهبهسهامداران

این کارشـناس بـازار سـرمایه بـه سـهامداران توصیه 
کـرد و گفـت: سـهامداران بـرای کسـب بازدهـی 
معقـول در بـورس بایـد اسـتراتژی خریـد و نگهداری 
را جایگزیـن اسـتراتژی نوسـان گیـری در  معامـالت 
بـورس کننـد و سـهامی را انتخـاب کننـد کـه جـزو 

سـهام اصلـی بـازار هسـتند و از میـزان نقدشـوندگی 
باالیـی برخوردارنـد.

وی تاکید کرد: سـهامداران برای سـرمایه گـذاری در 
این بـازار بایـد گـزارش ماهانـه شـرکت هـا و صورت 
های مالی فصلی را با دقـت زیادی مدنظر قـرار دهند، 
اکنون و با توجه به وضعیت فعلی بـازار وزن تحلیل در 
بازار بیشـتر می شـود به همین دلیل سـهامداران باید 
سـهامی را که از پتانسیل خوبی  برای سـرمایه گذاری 
برخوردارنـد انتخـاب کننـد، سـهامداران در صـورت 
انتخـاب درسـت مـی تواننـد تـا پایـان سـال بازدهی 

خوبـی را از بازار کسـب کنند.
ریسکتهدیدکنندهمعامالتبورس

حـدادی با اشـاره بـه ریسـک تهدیدکننـده معامالت 
بورس گفـت: ریسـکی کـه اکنـون بـازار را تهدید می 
کنـد نوعی ابهـام در خصـوص نتیجه مذاکرات اسـت، 
همچنیـن در کنـار ایـن موضـوع اسـامی اعالم شـده 
بـرای کابینه اقتصـادی دولت سـیزدهم جزو مسـایل 
بسـیار مهمی تلقی می شـود که مـی تواند رونـد بازار 

را تحـت تاثیر خـود قـرار دهد.
اقداماتتاثیرگذاردربهبودروندمعامالت

بورس
این کارشـناس بازار سـرمایه بـه اقدامـات تاثیرگذار 
در بهبـود روند معامـالت بورس اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: وعده هایی در خصـوص واریـز ۲۰۰ میلیون 
دالر منابـع مالـی بـه صنـدوق تثبیت بـازار سـرمایه 
داده شـده بـود کـه اکنـون فقـط معـادل ریالـی ۵۰ 
میلیـون دالر واریـز شـده اسـت، در صـورت واریـز 
باقیمانـده منابـع مالـی بـه صنـدوق تثبیـت بـازار 
سـرمایه، افزایـش فعالیـت بازارگردانی سـهام، وعده 
هـای دولـت جدیـد در مـورد بـازار سـرمایه در یـک 
برنامه مـدون و نیـز انتشـار آن وضعیت بـازار بهتر از 
رونـد فعلی می شـود و می توان شـاهد رشـد بیشـتر 

شـاخص بورس در بـازار باشـیم.

ــازار خودروهــای خارجــی در پایتخــت  بررســی ها از ب
ــد  ــته خری ــای گذش ــی اســت همچــون هفته ه حاک
ــازار  ــر ب ــود ب ــه و رک ــش یافت ــا بســیار کاه و فروش ه

ــت. حکمفرماس
بــا وجــود رکــود حاکــم امــا بررســی ها نشــان 
می دهــد قیمــت  خودروهــای خارجــی در هفته هــای 
گذشــته افزایــش اندکــی را تجربــه کــرده و صاحبــان 
اتومبیل هــا ضمــن اینکــه رغبــت زیــادی بــه فــروش 
نشــان نمی دهنــد، مبالــغ بیشــتری نیــز از مشــتریان 

ــد. ــه می کنن مطالب
ــدن  ــخص ش ــی مش ــان، حت ــاد کارشناس ــه اعتق ب
نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز نتوانســته 
ــازار داشــته باشــد و همگان چشــم  تاثیر چندانــی بر ب
ــر  ــج آن را ب ــد و نتای ــی دوخته ان ــرات برجام ــه مذاک ب

ــد. ــذار می دانن ــازار تاثیرگ ــن ب ای
ــازار  ــا ایــن حــال، مهمتریــن عامــل تاثیرگــذار بــر ب ب
خودروهــای خارجــی نــرخ دالر اســت کــه ایــن روزها 

اندکــی رشــد کــرده اســت.

یرنــا، دیــروز نــرخ دالر در  بــه گــزارش ا
صرافی هــای بانکــی امــروز بــا ۳۹۰ تومــان 
ــم ۲۴  ــه رق ــنبه ب ــه روز یک ش ــبت ب ــش نس افزای

هــزار و ۴۲۸ تومــان رســید.
»کــوروش طواحــن« نمایشــگاه دار خــودرو در منطقه 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــد: ب ــران می گوی ــف آباد ته یوس
نهایــت همــه چیــز در بــازار خودروهــای خارجــی بــه 

سیاســت  خارجــی کشــور بازگــردد.
وی معتقــد اســت: اگــر مذاکــرات برجامــی بــه نتیجه 
نرســد، شــاید وضعیتی بدتــر از رکــود دو ســاله حاکم 

ــازار را شــاهد باشــیم. بر ایــن ب
ــت: در  ــا گف ــه ایرن ــازار خــودرو ب ــر ب ــال دیگ ــک فع ی
مجمــوع پیش بینــی خوبــی از وضعیــت بــازار خــودرو 

ــم. و ایجــاد گشــایش در آن نداری
وی یــادآور شــد: از عیــد امســال کــه مذاکــرات وین به 
شــکل جــدی دنبــال شــده، انتظــار می رفــت کــه بــا 
شکســته شــدن قیمت هــا مواجــه شــویم امــا چنیــن 

اتفاقــی نیفتاد.

قیمتبرخیخودروها
دوشــنبه در دســته خارجی هــا قیمت هــا نســبت 
بــه هفته هــای گذشــته اندکــی رشــد را نشــان 
ــر  ــرای ه ــندگان ب ــه فروش ــوری ک ــد، به ط می ده
دســتگاه ســانتافه مــدل ۲۰۱۷ صفــر کیلومتــر حدود 
یــک میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومــان، رنــو کولیــوس 
ــن  ــس واگ ــان، فولک ــون توم ــارد و ۱۰۰ میلی ۲ میلی
ــش از ۲  ــر بی ــر کیلومت ــگ صف ــفید رن ــوان س تیگ
میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان، لکســوس NX صفــر 
کیلومتــر بیش از ســه میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومان، 
ــر حدود  ــاق ۵ صفر کیلومت ــی. ام. و ۵۳۰ ات همچنین ب
ــن  ــول آپش ــی. ام. و ۷۳۰ ف ــان و ب ــارد توم ــج میلی پن
صفــر کیلومتــر هفــت میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومان 
مطالبــه می کردند.دیــروز در دســته خودروهــای 
مونتــاژی  نیــز هــر دســتگاه پــژو ۲۰۰۸ ایران خــودرو 
)ســفید رنگ و مــدل ۹۸( ۸۴۰ میلیــون تومان قیمت 
خورد.همچنیــن ســیتروئن ســی۳ ســایپا صفــر 
کیلومتــر حــدود ۸۷۰ میلیــون تومــان، کیــا ســراتو ۲ 

لیتــری آپشــنال ۷۹۸ میلیــون تومــان و مــزدا۳ صفــر 
کیلومتــر مــدل ۹۸ نزدیــک بــه ۹۰۰ میلیــون تومــان 

قیمت گــذاری شــده اند.
بررســی ســایت های خودرویــی و کانال هــای فضــای 
مجــازی نیــز حاکــی اســت در دســته داخلی هــا و در 
ــد ۱۳۰  ــت پرای ــر دســتگاه وان ــروز ه ــروه ســایپا ام گ
ــون  ــدود ۱۱۹ میلی ــد ۱۳۲ ح ــان، پرای ــون توم میلی
تومــان، پرایــد ۱۳۱ نزدیــک بــه ۱۲۳ میلیــون تومان، 
ســاینا دنــده ای ۱۴۸ میلیــون تومــان، ســاینا پــالس 
ــده ای  ــک آر دن ــان، کوئی ــون توم ــده ای ۱۵۹ میلی دن
۱۵۸ میلیــون تومــان و کوئیک اتوماتیک پــالس ۲۰۸ 

ــد. ــذاری ش ــان قیمت گ ــون توم میلی
در گــروه ایران خــودرو نیــز هــر دســتگاه ســمند 
ــاده  ــارس س ــژو پ ــان، پ ــون توم ــورن ۲۴۴ میلی س
ــارس دوگانه ســوز ۲۵۹  ــژو پ ۲۴۰ میلیــون تومــان،  پ
ــا پــالس ۲۴۰ میلیــون تومــان و  میلیــون تومــان، ران
دنا پــالس توربوشــارژ اتوماتیــک ۴۴۲ میلیــون تومان 

ــد. ــت خوردن قیم
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رشد سه درصدی قیمت مسکن در تهران در یک ماه گذشته
eghtesadnews_com از صفحه  

باالتر بودن دو تا سه برابری تورم قیمت کاالهای خوراکی از نرخ تورم 
       tejaratnews ساالنه-  از صفحه

اینستاگراماینستاگرام
درتوییترچهمیگویند؟ 

نابغه دیوانه

مدیرآبفاتوپرابهزمینآبمنطقهایانداخت

آب منطقه ای پاسخگوی بی آبی ها باشد
۹۰درصدآباستانازطریقچاهتامینمیشود

معرفی کتاب

خبر

اثر رندی گیج حرکتی عالیست برای کسانی که می خواهند رؤیای 
کارآفرینانه  خود را محقق کنند.

درباره نبوغی که صاحبش را به شدت شکنجه می دهد، چه می دانید؟
از نابغۀ دیوانه ای به نام هانتر اس. تامپسون پرسیدند چطور کارهای 
زیرکانه و برجسته انجام می دهد. اگرچه جوابش اندکی دلسردکننده 
بود اما گفت: »من مخالف مواد مخدر، الکل، خشونت یا بدرفتاری با 
دیگران هستم. من به آن ها معتاد بودم، اما ترکشان موجب شکوفایی 

نبوغ من شد.«
ای کاش می شد بگویم نکته عجیب و جالب این کتاب الهام گرفتن 
ناگهانی از نبوغ بود، اما در واقع این کتاب در محیطی پر از ناامیدی 

مطلق و شرمندگی پا گرفت.
این کتاب از یکی از پست ترین مراحل زندگی من به شما رسیده 
است. امیدوارم هردوی ما را به مرحله ای باالتر هدایت کند و شما نبوغ 

جنون آمیز خود را مهار کنید و آن را با دنیا تقسیم کنید.
خواهید دید که کتاب به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول نگاهی 
دارد به چگونگی رسیدن ما به موقعیت کنونی! این که چطور هم  گرایی 
باورها و قیاس های انتقاد آمیز منفی و تفکر گّله ای هوشیاری ما را 

مسموم کرد و اجازه داد میانه رو شویم. 

مرضیه قاضی زاده - نیاز آبی اسـتان ۱۳هـزار و ۵۸۰لیتر بر ثانیه اسـت و میزان تامین 
آب با ۹۴۰حلفه چاه روشـن  حـدود ۱۲هزار و ۴۲لیتر بر ثانیه اسـت.

 به عبـارت دیگر کرمـان در بهترین حالت بیش از ۲هـزار لیتر بر ثانیه کمبـود آب دارد 
که هزار و ۴۰لیتـر آن مربوط  به کرمان اسـت.

کرمانوابستهبهآبچاهاست
 کرمان تنها استانی است که بیش از ۹۰ درصد وابسته به آب چاه است.

 این را مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هم تایید می کند.
 طاهری در نشسـت خبـری با اصحاب رسـانه در جزییـات این موضوع گفـت: »تقریبا 
۹۴ تـا ۹۵ درصـد منابـع تامیـن اب شـرب اسـتان  از چـاه، قنـوات و چشـمه تامیـن 
می شـود. تنها آب بافـت و رابر و بزنجان  اسـت که از سـد بافت   و حـدود ۳۰درصد آب 

سـیرجان هـم از طریق  سـد تنگوییـه تامین می شـود«
 به گفتـه او آب شـرب الباقی اسـتان از منابع چاه و قنـوات تامین می شـود؛  این یعنی 
۹۴۰حلقه چاه روشـن که ۴۰۰چاه در حوزه شـهری و  ۵۴۰در حوزه روسـتایی است.

 دیگـر دشـت های کرمـان جایی بـرای حفـر چـاه ندارند و حـاال بـه گفته طاهـری  از 
آخریـن ظرفیت ها هـم اسـتفاده شـده اسـت و ۷ حلقه چـاه جدیـد بـرای تامین آب 

کرمـان حفر شـده اسـت.
حفرچاههایجدیدمسکنکوتاهمدتاست

 هرچنـد کـه او نیـز بر ایـن نکتـه صحه می گـذارد کـه ایـن ۲۰۰لیتـری اسـت که به 
شـبکه آب اضافـه می شـود صرفا یک مسـکن کوتـاه مـدت اسـت و قابل اتکا نیسـت.
طاهری در جزییات ایـن موضوع گفت: »بیـش از ۳۰میلیارد تومان بـرای ۷ حلقه چاه 
جدید هزینه شـده اسـت و امیدورایـم تـا ۲۰روز دیگر وارد مدار شـود امـا واقعیت این 

اسـت که این موضوع صرفا یک مسـکن اسـت.«
7۰درصدکمترازپارسالبارندگیداشتیم

کرمان در سال آبی و زراعی۱۳۹۹ -۱۴۰۰تنها ۵۰ میلی متر بارندگی داشت.
ایـن عـدد تقریبـا کمتـر از یـک سـوم بارندگـی سـال گذشـته و کمتـر از ۵۰ درصد 

میانگیـن بارندگـی ۵۲سـاله اسـتان اسـت.
اگر چـه کل اسـتان کرمان درگیـر کمبود آب اسـت،  اما شـهر کرمـان وضعیت وخیم 

تری نسـبت به سـایر شهرسـتان هایش دارد.
آبمنطقهایپاسخگویبیآبیهاباشد

موضوعی که دراین نشسـت طاهری پاسـخی برای آن ندارد و معتقد اسـت آب منطقه 
ای باید پاسـخگوی این مسئله باشد.

شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان از ابتدای سال ۹۹تشکیل شـده که حاصل ادغام 
دو اداره شـرکت اب و فاضالب روستایی و شهری است.

 طاهـری اما در پاسـخ به مشـکل آب رابر، گفت: »سـامانه آبرسـانی به رابر از ۲۵ سـال 
پیـش اجـرا و در این ۲۵ سـال هـم بـه جمعیت رابـر اضافه شـده اسـت . در کنـار این 
موضوع  روسـتاهایی  به سـامانه آب رسـانی رابر وصل شـدند کـه در مسـیر مطالعات  

طـرح نبودند.«
او همچنین معتقد اسـت که نمی توان برای روسـتاها و شهرسـتان های بردسـیُر رابر 
و کوهبنان چاه دیگـری حفر کرد:» ایـن مناطق به صورت کوهسـتانی اسـت و امکان 
احداث چاه را نـدارد و چـاره ای جز احـداث چاه های دسـتی که تنها هزینه سـنگینی 

را تحمیل می کنـد و مشـکلی را حل نمی کنـد، نداریم.«

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه1400/04/08۱۵:۰۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  تمدن

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای ممسنی
1400/04/08۱۱:۳۰سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای دپارس
1400/04/08۱۰:۰۰سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 
۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای پاسک
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹  

1400/04/08۱۰:۰۰
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای زکوثر
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 

1400/04/08۱۰:۰۰

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای کازرو
سال )دوره( مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹  

1400/04/089:30
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 

۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

وسصفا
سر. استان اصفهان

1٬017-53- ٪4.95

وسکرمان 
سر. استان کرمان

775- 40- ٪4.91

کمند
کمند

10٬1276٪0.06

خساپا 
سایپا

1٬94113٪0.67

وسلرستا 
سر. استان لرستان

68132٪4.93

خودرو
قیمتبازارقیمت کارخانه)تومان(نوع خودرو

----504.800.000چری آریزو 5 دنده ای

720.000.000670.000.000جک S5 اتوماتیک

410.000.000350.000.000ام وی ام X22 دنده ای s اکسلنت

---562.000.000ام وی ام X33s اسپورت

LX 116.735.000201.000.000سمند

191.000.000330.000.000دنا پاس

204.000.000273.000.000سورن پاس

---229.080.000زامیاد پادرا پاس

104.000.000147.000.000ساینا دنده ای

100.630.000130.000.000تیبا

141.000.000154.000.000کوییک دنده ای

175.000.000296.000.000پژو 207 دنده ای

LX 145.000.000274.000.000پژو پارس

124.000.000205.000.000پژو GLX 405 دوگانه سوز

127.000.000210.000.000پژو 206 تیپ 2

کیمیا اسپیدی قشمکیمیا اسپیدی قشم


