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 بورس کاال مقابل قیمت گذاری دستوری

  شرایط کرونا در جنوب 
کرمان »وخیم« اعالم شد

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شرایط 
کرونا را در جنوب استان کرمان وخیم توصیف کرد و نسبت 

به این وخامت اوضاع هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی این دانشگاه، دکتر علی اصغر خیرخواه از عموم 
مردم خواست تا در صورت مشاهده نشانه های بیماری، در مراجعه به مراکز درمانی تعلل 

نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از رشد 150 درصدی ظرفیت 
 گازرسانی به صنایع این استان در ابتدای سال 1400 خبر داد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید در حال حاضر 
۲5۶ نفر در آی سی یو تحت درمان قرار دارند و ۶5 نفر نیز 

تحت درمان با ونتیالتور هستند که با کمک دستگاه های کمک 
 تنفسی وضعیت آن ها مدیریت می شود.

کرمان در انتظار تامین 
 واکسن است

رشد 150 درصدی ظرفیت 
گازرسانی به صنایع استان 
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درها را روی نخبگان 
 افغانستانی باز کنیم

حسین آخانی
یادداشت مهمان

آخرین  نفس های تجارت پسته در کرمانآخرین  نفس های تجارت پسته در کرمان

طالبان برای دومین بار بر افغانستان حاکم شد. 
گویا در یک توافق عجیب، قدرت های بزرگ 
 و همسایگان افغانستان، طالبان را پذیرفته اند.
بر کسی پوشیده نیست که به زودی حکومتی 
افغانستان  در  بنیادگرا  و  تندرو  خشن، 
حاکم می شود و امنیت و آسایش بخش 
عمده مردمان شریف همسایه ما را با خطر 
جدی مواجه می کند. طبیعی است که با 
حاکم شدن طالبان قربانی اصلی خانم های 
تحصیل کرده، نویسندگان، خبرنگاران، 
جوانان آزاد اندیش و با سوادی هستند که 
برای ساختن وطنشان از فضای ایجاد شده 
 بعد از طالبان، امیدوارانه تالش کردند. 
در روزها و هفته های آینده، موج جدیدی 
از مهاجران افغانستانی از ترس طالبان 
به ایران و دیگر کشورهای همسایه سرازیر 
می شوند. ما باید برای این موج برنامه داشته 
باشیم. ما می توانیم این اتفاق را فرصتی 
برای جذب نخبگان افغانستانی بدانیم و 
با باز کردن مرزها اجازه دهیم برادران و 
خواهران افغانستانی که توان تحمل فشار 
 حکومت طالبانی ندارند به ایران بیایند. 
مدتهاست که دولت ما نگران کاهش رشد 
جمعیت و آینده بازار کار است. این معضل 
سالهاست که در کشورهای غربی هم وجود 
داشته است. بسیاری از کشورهای غربی در 
کشورشان را به روی مهاجران باز کردند. آنچه 
غربی ها هوشمندانه رفتار کردند گزینش 
بهترین های هر کشور برای ورود به خاکشان 
بود؛ به آنها حقوق شهروندی اعطا کردند و 
 آنها نیز با دل و جان در آن کشور کار کردند. 
حدود 4 میلیون ایرانی که در دیگر کشورها 
ساکن شده اند، اغلب از بین تحصیل کرده 
ترین و برخوردارترین قشرهای جامعه بودند 
که کشور پذیرش دهنده از حضور آنها بسیار 
بهره برده است. ما هم می توانیم حقوق 
شهروندی برای مهمانان افغانستانی را به 
رسمیت بشناسیم. با جذب تحصیل کرده ها 
و اعطای حقوق شهروندی آنها با دل و جان 
برای این سرزمین کار می کنند. من خیلی 
دلم می خواهد که دانشگاه های ما و ادارات 
ما بخش مهمی از مهاجران افغانستانی را 
 )البته با مالحظات امنیتی( به کار بگیرند. 
تجربه سالها تحصیل و تحقیق و زندگی من 
در کشورهای اروپایی و امریکا نشان داده 
است که مهاجران خیلی بیشتر از ساکنان آن 
کشور تالش می کنند. کشورهای غربی از 
این نیروی کاری به خوبی استفاده می کنند و 
هر سال هم برای جبران رشد کم جمعیت و 
هم برای استفاده از آنها در بازار کار به اشکال 
 مختلفی آنها را به کشورشان دعوت می کنند. 
برای من که نگران امروز و فردای ایرانم، برای من 
که با چشمان اشک آلود خود شاهد رفتن بخش 
زیادی از فارغ التحصیالن ایرانی به خارج می 
باشم، فکر می کنم جایگزین شدن آنچه از دست 
می دهیم توسط مهاجران افغانستانی می تواند 
بخشی از آنچه از دست داده ایم را جبران کند. 
با این تدبیر می توانیم فرار نخبگان را با چرخش 
نخبگان جایگزین کنیم و از شر طالبان برای خیر 
سرزمینان استفاده کنیم. ایران کشوری چند 
فرهنگی است که با رسمیت بخشیدن به سال ها 
همراهی و همزیستی با مهاجران افغانستانی، 
سرمایه تاریخی-اجتماعی و اقتصادی سرزمین 

ایران ما غنی تر خواهد شد.

تومــان  500 قیمــت              1400 مــرداد   31 یکشــنبه         1046 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

دپوی ۳۲ هزار قلم داروی کرونایی در کرمان
 رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان 
کرمان از کشف 3۲ هزار و ۷04 قلم 
نواع داروی کرونایی در کرمان خبر  ا
میرحبیبی  حمیدرضا  د.سرهنگ  دا
اظهارداشت: با عنایت به فرمایشات 
ینکه  ا بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
اولویت اول کشور موضوع کرونا است و 
پذیرفته نیست که دارو در داروخانه ها 
بر در  کمیاب باشد و با قیمت چند برا
بازار توسط افراد سودجو عرضه شود، 
لذا در اجرای فرمایشات معظم له و 
دستورات سلسله مراتب فرماندهی و 
با توجه به کمبود داروهای کرونا ورود 
ر  ین موضوع در دستور کا قاطع به ا

پلیس قرار گرفت.

با  بله  مقا ضربتی  طرح  فزود:  ا و  ا
سوداگران و سودجویان دارو در سطح 
استان اجرا و با تالش های شبانه روزی 
و اقدامات فنی و پلیسی ماموران، ۲ 
انبار در حاشیه شهر که مقادیر زیادی 
دارو در آن دپو شده بود، شناسایی شد.
قتصادی استان  منیت ا رئیس پلیس ا
ز  کرمان تصریح کرد: مأموران پس ا
ز  کسب دستور قضائی و در بازرسی ا
انبارهای مذکور، 3۲ هزار و ۷04 قلم 
انواع دارو و ۲64 قلم لوازم آرایشی و 
بهداشتی را کشف و ۲ متهم را دستگیر 
کردند.سرهنگ میرحبیبی با اشاره به 
ینکه کارشناسان ارزش اقالم کشف  ا
شده را ۲ میلیارد و 500 میلیون ریال 

برآورد کرده اند، بیان داشت: متهمان 
پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 
قضائی و داروهای کشف شده نیز برای 
ران کرونایی تحویل  توزیع بین بیما

نماینده دانشگاه علوم پزشکی شد.
قتصادی استان  منیت ا رئیس پلیس ا
حساس  برهه  ین  ا در  شد:  متذکر 
قالم  رو و ا ز مبرم به دا که کشور نیا
بهداشتی دارد، برخی افراد سودجو با 
دپو داروهای مورد نیاز بیماران سعی 
در عرضه آنها در بازار سیاه دارند که 
ما به این افراد هشدار می دهیم پلیس 
فعالیت سوداگران بازار دارو را رصد 
کرده و به شدت با متخلفان برخورد 

خواهد کرد.

محمد حسنی سعدی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران با بیان 
اینکه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ شستا برای فروش محصوالت صادراتی خود 

در رینگ صادراتی بورس کاال پیشقدم شده اند گفت: از این رو پتروشیمی آبادان 
محصوالت صادراتی خود را در این رینگ به عرضه گذاشت و این عرضه در هفته های 

آتی نیز ادامه خواهد داشت.او اظهار داشت: محصوالت صادراتی پتروشیمی غدیر نیز 
به زودی در رینگ صادراتی بورس کاال عرضه خواهند شد.

حال  در  جدید  دولت  ر  استقرا گام  آخرین 
برای  دیروز  رئیسی  هیم  برا ا است.  شدن  طی 
رفت. مجلس  به  خود  نتخابی  ا وزرای  ز  ا  دفاع 

هیم رئیسی در مجلس بر آن تاکید داشت  برا آنچه ا

بینه ای بود که مهم ترین ویژگی های آن  ز کا دفاع ا
مبارزه با فساد، جوان و انقالبی بودن است. جز این او 
حداقل در معرفی وزرای اقتصادی مهم کابینه بر ایجاد 
بع تاکید کرد. لت به خصوص در حوزه توزیع منا  عدا

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای
مزایده فروش اموال اسقاطی بیمارستان شهید باهنر

شماره مزایده: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار
50/13/6/1400

مزایده فروش اموال اسقاطی بیمارستان شهید باهنرموضوع مزایده
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

3/377/800/000ریالبرآورد یکساله )ریال(

170/000/000 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 08:00روزشنبه مورخ 1400/06/13دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در 
تا ساعت11:00روزشنبه مورخ 1400/06/13سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:00روزشنبه مورخ 1400/06/13بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 12:00روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 در محل بیمارستان شهید باهنر برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مزایده(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

 )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

شناسه آگهی : 10۲5

 تعهدات ارزی 90درصد تجار را به سمت استفاده از کارت های یک بار مصرف راند

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
  )نوبت دوم( شماره 1400/15/ع

اندازی  انجام تعمیرات، تست و راه  شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " تامین قطعات، 
یك دستگاه دیزل ژنراتور MWM441 و دو دستگاه دیزل ژنراتور MTU نیروگاه اضطراری" خود را از طریق برگزاری 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  از سازمان  نیرو  رشته  در   5 رتبه حداقل  دارای  و  واجد شرایط  پیمانكار  به  مناقصه عمومی 
  WWW.GEG.IR کشور واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/6/17 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/6/7 
مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به 

کمیسیون معامالت ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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رشد 150 درصدی ظرفیت 
گازرسانی به صنایع استان

مدیرعامل شرکت گاز اســتان کرمان از رشــد 150 درصدی ظرفیت 
گازرسانی به صنایع این استان در ابتدای سال 1400 خبر داد.منوچهر 
فالح،ضمن اشاره به نقش بی بدیل این انرژی پاک در صنایع گفت:با تالش 
مستمر همکاران شرکت گاز استان کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون 
51مورد ظرفیت گازرسانی به صنایع با حجم 44 هزار و660متر مکعب بر 
ساعت ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته از لحاظ 
تعدادی 150 درصد رشد داشته است.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان 
افزود:با تزریق گاز به ۲6 واحد تولیدی و صنعتی از ابتدای سال تاکنون،تعداد 
کل این صنایع به 1100واحد رسیده است.به گفته فالح با توجه به تقاضای 
اســتفاده از گاز طبیعی در واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل صرفه 
اقتصادی،سوخت پاک و قابل اطمینان، با اولویت بندی های بعمل آمده در 
سه ماهه نخست سال جاری،به ۲6 واحد تولیدی و صنعتی در استان کرمان 
گازرسانی صورت گرفته است.او بیان کرد:در حال حاضر به بیش از هزار 

صنعت عمده و جزء در استان کرمان گازرسانی انجام شده است.

  شرایط کرونا در جنوب کرمان 
»وخیم« اعالم شد

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شرایط کرونا را در جنوب 
استان کرمان وخیم توصیف کرد و نسبت به این وخامت اوضاع هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی این دانشگاه، دکتر علی اصغر 
خیرخواه از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده نشانه های بیماری، در 

مراجعه به مراکز درمانی تعلل نداشته باشند.
او به فوت 10 بیمار کرونایی در 4۸ ساعت گذشته در جنوب استان کرمان 
اشاره کرد و گفت: در همین مدت نتیجه تست کرونای ۹۷ نفر مثبت و این 

افراد بستری شده اند.
 براساس گزارش های مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان، 
طی چند روز گذشته بیشترین تعداد فوتی.های کرونا در شهرستان های 
جنوب استان کرمان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت پنج تا شش 
نفر بوده است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت افزود: اکنون 
شرایط بحرانی را تجربه می کنیم و تعداد موارد بستری و فوتی رو به افزایش 
بوده است.او از مردم خواست تا تعداد دفعات خروج از منزل را کاهش دهند 
و از ترددهای غیرضروری و حضور در دورهمی های خانوادگی و تجمع ها 

در این روزهای سخت و بحرانی بپرهیزند.

امکان خرید متری مسکن 
در بورس از نیمه دوم سال

بنا بر اعالم معاون وزیر راه و شهرســازی، بورس مسکن تحت عنوان 
»صندوق زمین و مسکن« که مراحل نهایی خود را سپری کرده با هدف 
جذب سرمایه ها برای پروژه ها، حفظ ارزش سرمایه های مردم و امکان 
خرید مسکن به صورت کامل و متری از نیمه دوم سال جاری و پس از 

کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی می شود.
به گزارش ایسنا، حدود دو سال قبل زمزمه های همکاری وزارت راه و 
شهرسازی با بازار سرمایه ایران به منظور راه اندازی »صندوق زمین و 
مسکن« شنیده شد. هدف اولیه این بود که پروژه های مسکونی و تجاری 
در بازار سرمایه عرضه شــود تا با جذب سرمایه های خرد هم به تولید 
مسکن کمک شود و هم برای سهامداران سوددهی داشته باشد. خرید 
مسکن به شکل متری و کامل از ویژگی های بورس مسکن محسوب 
می شود. البته در حال حاضر شرکتهای بخش خصوصی در بورس کاال 
حضور دارند اما وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد شرکتها و سازمانهای 
زیرمجموعه خود را نیز که امکان عرضه پروژه های بزرگ مقیاس را دارند 
نیز وارد این عرصه کند.در این خصوص محمود محمودزادهـ  معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازیـ  گفته است: همکاری میان 
وزارت راه و شهرسازی و بورس کاال از ماه ها قبل آغاز شد که این همکاری 
از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایجی مثبتی در این حوزه ها 
حاصل شده است. یکی از همکاری های مشترکی که قرار است با بورس 
کاال صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصالح 
آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت های و سازمان های مرتبط 
با وزارت راه و شهرسازی ابالغ کردیم تا پروژه هایی در این حوزه برای راه 
اندازی صندوق مذکور ارائه کنند.وی در پاسخ به این سوال که اجرایی 
شدن همکاری با بورس کاال برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه 
زمانی عملیاتی می شود؟ گفت: این پروژه براساس برنامه زمان بندی 
موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد که البته بورس کاال 

باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه امالک و مستغالت دولت 
و نهادهای مختلف در بورس کاال نیز گفت: براساس تصمیمی را وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده اســت، نهادهای مختلف به جای 
برگزاری مزایده به شیوه های سنتی باید امالکشان را از طریق بورس کاال 
به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه 
های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت 

اقتصاد در حال پیگیری است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید در 
حال حاضر ۲56 نفر در آی سی یو تحت درمان 
قرار دارند و 65 نفر نیز تحت درمان با ونتیالتور 
هستند که با کمک دستگاه های کمک تنفسی وضعیت آن ها 

مدیریت می شود.
به گفته ی حسین صافی زاده متاسفانه هنوز تغییر چندانی را 
در روند بستری های کرونا در استان کرمان نداریم و هنوز شاهد 

موارد کاهشی بستری کرونا در سطح استان نیستیم.
او افزود: تا روز گذشته هزار و ۹3۸ نفر از هم استانی های کرمان 
به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند 
که از این تعداد ۸4۸ نفر مشکوک و هزار و ۹0 نفر بستری قطعی 

کووید 1۹ هستند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه میزان 
واکسنی که در اختیار داشتیم متناسب با نیاز استان کرمان نبود 
و این مسئله باعث شد تا روند واکسیناسیون کرونا در استان 
در هفته گذشته کند شود افزود: هفته پیش رو، هفته بسیار 

پر ترافیکی را در حوزه واکسیناسیون در استان کرمان داریم.
50 هزار نفر باید دوز دوم واکسن خود را تزریق کنند

صافی زاده با عنوان اینکه تنها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان بالغ بر 50 هزار نفر باید دوز دوم واکسن خود را تزریق 
کنند گفت: امیدواریم که واکسن مورد نیاز استان از سمت 
وزارتخانه تامین شود تا ما نیز بتوانیم پاسخگوی مراجعات باشیم.
او با بیان اینکه عده ای از افراد هم به دلیل شغل و هم به دلیل 
سن آنها واجد شرایط دریافت واکسن هستند که این افراد 
باید به سایت مراجعه کرده و ثبت نام کنند افزود: ادامه روند 
واکسیناسیون در استان کرمان منوط به تامین واکسن از سمت 
وزارتخانه است و ما سعی کردیم تا وضعیت موجود را مدیریت 
کنیم.معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه اگر 
واکسن به میزان کافی در اختیار داشته باشیم سایت برای همه 
واجدین شرایط باز بوده و می توانند ثبت نام کرده و زمان مناسب 
را برای واکسیناسیون خود انتخاب کنند گفت: اگر تعداد واکسن 
ما محدود باشد اولویت تزریق واکسن با کسانی است که دوز دوم 

آن ها باید دریافت شود

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان با بیان 
اینکه هیچ صندوق ضمانت وامی برای مشاغل خانگی 
در کرمان وجود ندارد، گفت: در سال ۹۸ این موضوع 

بررسی شد اما با عوض شدن مسئوالن پیگیری نشد.
رضا اسماعیلی در رابطه با دریافت کد بهداشت برای ایجاد مشاغل 
خانگی گفت:»سالمت غذایی«بحث جدی و مهمی است و 
مشاغل خانگی که بخواهند در این حوزه فعالیت کنند کمی 
شرایطشان متفاوت بوده و اخذ کد بهداشتی برای آنها الزم و اجباری 
است.او افزود:صحبتی با معاون بهداشت علوم پزشکی شده است که 
به حداقل ها اکتفا شود و مواد غذایی که تولید می شود باید سالمت 
حداقلی را داشته باشد که سالمت جامعه را تهدید نکند. به خودی 
خود سالمت جامعه با وجود کرونا تهدید می شود اگر قرار باشد مواد 

غذایی ناسالم به دست مردم برسد مشکالتمان دو چندان می شود.
اسماعیلی اظهار کرد:مشاغل زیادی برای گرفتن مجوز با این شرایط 
اقدام کرده اند و توانسته اند مجوز بگیرند،افرادی که موفق به اخذ 
کد بهداشتی نشده.اند در شرایط خیلی غیر بهداشتی در حال انجام 
کار بوده اند که قابل چشم پوشی نیست.مدیرکل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی استان کرمان گفت:.برای سایر محصوالت خانگی غیر غذایی 
مثل صنایع دستی،افراد متقاضی به راحتی می توانند مجوزشان را 
دریافت کنند و شامل دریافت سایر پشتیبانی ها مانند گرفتن وام هم 
می شوند.اسماعیلی در رابطه با گالیه شهروندان از بانک ها به علت 
مشکالت بر سر راه دریافت وام مشاغل خانگی اظهار کرد: دریافت وام 
از هر بانکی شرایطی دارد و بانک هایی هستند که فقط با اعتبار سنجی 
وام را پرداخت می کنند.او افزود:سقف وام مشاغل خانگی به 
۱۰۰میلیون تومان افزایش یافته و چون عدد آن افزایش پیدا کرده 
بانک ها با توجه به قوانین خود حداقل داشتن یک ضامن را در نظر 
می گیرند و وام کم بهره و سه ساله سختی های خود را دارد.مدیرکل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در خصوص اولین اقدام برای 
دریافت مجوز مشاغل خانگی گفت:افراد متقاضی دریافت مجوز 
https:// مشاغل خانگی می توانند به سایت مشاغل خانگی اداره  کار
mkh.mcls.gov.ir/ وارد شوند. این افراد پس از ثبت نام به سازمان غذا 
و دارو جهت بازدید معرفی می شوند و بعد از بازدید یک نامه دریافت 
می کنند که در عرض چند ساعت منجر به صدور مجوز مشاغل 
خانگی می شود.اسماعیلی اظهار کرد: افرادی که سرپرست خانواده 
و زیر نظر کمیته امداد یا بهزیستی هستند می توانند از اعتبارات آن 
سازمان استفاده کنند و از طریق آنها تسهیالت پرداخت شود که 

مسیر آن آسان تر است و می توانند بدون ضامن وام را دریافت کنند.

کرمان در انتظار تامین
 واکسن است

صندوق ضمانت وام مشاغل 
خانگی در کرمان وجود ندارد

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

بازار ارز در هفته ای که تعطیالت کرونایی 
و عزاداری محرم، روزهای فعالیت آن را به 
شدت محدود کرده بود، همچنان تحت 
تاثیر تحوالت متعدد سیاسی و اقتصادی، 
معامالت پرنوسانی را تجربه کرد.بازار ارز 
در هفته ای که گذشت به دلیل تعطیالت 
کرونایی که از روز دوشنبه آغاز شد و 
همچنین تعطیالت مناسبتی تاسوعا و 
عاشورا که در روزهای پایانی هفته قرار 
داشت، شاهد انجام معامالت محدودی 
بود، اما همین فرصت اندک باعث نشد 
تا سیل اخبار و حوادث متفاوت منجر به 
ایجاد نوسان های شدید در قیمت ها نشود.

هفته جاری در شرایطی آغاز شد که بازار 
ارز در هفته پیشین با شتابی فزاینده شاهد 
افزایش قیمت ها بود، اما از روز پنج شنبه 
این روند متوقف و به اعتقاد کارشناسان 
بازار درگیر اصالح قیمت ها شد. پدیده ای 
که در معامالت پشت خطی روز جمعه )۲۲ 
مردادماه( هم ادامه داشت و به همین دلیل 
در ابتدای هفته، پیش بینی کارشناسان 
پولی و بانکی بر تداوم روند کاهش قیمت ها 
حداقل در روزهای ابتدایی هفته تاکید 
ساعات  در  لبته  ا که  داشت.پیش بینی 
ابتدایی روز شنبه )۲3 مردادماه( هم صحت 
خود را نشان داد و در بازار آزاد ارز معامالت 
دالر را در قیمت ۲6 هزار و 450 تومان، 
یعنی حدود ۲00 تومان کمتر از آخرین 
قیمت روز پنج شنبه )۲1 مردادماه( آغاز 
کرد و در ادامه هم روندی نزولی به خود 
گرفته بود. کاهش قیمت در ساعات ابتدایی 
روز شنبه در حالی اتفاق افتاده بود که 
خبر تحریم های جدید دولت آمریکا علیه 
ایران هم به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، 
سیگنال منفی برای معامله گران مخابره 
کرده بود، اما این خبر آنقدر قدرت نداشت 
که روند اصالحی بازار را متوقف کند.اما 
پیش از ظهر روز شنبه، انتشار گسترده 
یک خبر، موجب ایجاد نوسانی شدیدی در 
بازار شد؛ سقوط شهر هرات در افعانستان 
به دست نیروهای طالبان. هرات به عنوان 
یکی از سه شهر بزرگ افغانستان، یکی از 
بازارهای موازی بازار ارز ایران را در کنار 
بازار سلیمانیه عراق تشکیل می دهد، 
بنابراین سقوط این شهر توسط طالبان 
موجی از نگرانی را در معامالت بازار ایران 
ایجاد کرد. نگرانی هایی که موجب شد 
قیمت دالر در معامالت ظهر روز شنبه، 
به سرعت تا ۲6 هزار و ۷00 تومان هم 
باال برود. البته این روند در ادامه با انتشار 
اخبار جدیدی که نشان می داد معامالت 
ارزی در هرات پس از سقوط شهر همچنان 
استمرار دارد و از سوی دیگر بسیاری از 
معامله گران افغان با فروش دالر خود به 
دنبال خرید ریال هستند، معکوس شد و در 
پایان معامالت ارزی اولین روز هفته قیمت 

دالر به حدود ۲6 هزار و 500 بازگشت.

یک کارشناس بازار سرمایه به رویکرد مثبت وزیر 
پیشنهادی اقتصاد و دارایی نسبت به بازار سرمایه 
اشاره کرد و گفت: صحبت های مطرح شده از 
سوی وی نسبت به معامالت بورس نشان دهنده 
وجود برنامه ریزی های دقیق وی جهت نظم 

بخشیدن به معامالت این بازار است.
"مرتضی امیری" )شنبه( در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا به انتخاب "سید احسان خاندوزی" 
به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی و 
تاثیر تصمیمات وی بر معامالت بورس اشاره 
کرد و اظهار داشت: تاکنون رویکرد وی نسبت 
به بازار سرمایه مثبت بوده است و در این میان 
صحبت های مطرح شده از سوی وزیر پیشنهادی 
اقتصاد و دارایی نسبت به معامالت بورس 
نشان دهنده وجود برخی از برنامه ریزی های 
دقیق وی جهت نظم بخشیدن به معامالت 
این بازار است که اجرای آنها به مراتب می تواند 
تاثیرگذار در کاهش نوسان و هیجان های حاکم 

بر بازار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که تاکید 
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بر لزوم افزایش 
نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها نشان 
از وجود برنامه هایی برای تسهیل در فرآیند 

پذیرش شرکت ها در بورس دارد.
امیری با بیان اینکه نتیجه اجرایی شدن چنین 
تصمیمی منجر به افزایش فعالیت بازار اولیه 
خواهد شد که در کنار آن الزم است تا بازار ثانویه 
نیز از رونقی مناسب برخوردار باشد، گفت: با 
توجه به انتخاب مناسب »آیت الله رییسی« 
برای وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی اما 
تا زمان استقرار وزیر پیشنهادی در وزارتخانه 
که مستلزم عبور از برگزاری جلسات در مجلس 

است نمی توان اظهار نظر چندانی کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به 
ارائه لیست وزرای پیشنهادی ریسک دیگری می 
تواند تهدید کننده معامالت بازار سهام باشد یا 
خیر، گفت: به نظر می رسد کلیت تیم اقتصادی 
معرفی شده جهت تصدی وزارت خانه های 
مربوطه در دولت جدید از پتانسیل مناسبی 
برخوردار باشند، همچنین به طور حتم اقداماتی 
که قرار است در دستور کار خود قرار دهند 
زمینه ساز ایجاد برخی از خوش بینی ها در 
اقتصاد کشور خواهند بود اما در ابتدا باید دید 
که برنامه های ارائه شده منجر به اقناع مجلس و 

کسب رای اعتماد می شود یا خیر.

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران با صدور اطالعیه ای از 
راه اندازی معامالت قراردادهای آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
پشتوانه طالی لوتوس تحویل آبان ماه سال جاری خبر داد. براساس 

این اطالعیه، این معامالت تا تاریخ ۹ آبان ماه قابل معامله خواهد بود.
براساس اطالعیه مذکور، قراردادهای آتی در نخستین روز معامالتی 
بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت 30 دقیقه در 
ابتدای جلسه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس 
ساعت 10:30 با دوره عادی معامالتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه 
ادامه می یابد.قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج 
تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه 
معامالت در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت 
انجام نشدن معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً 
همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.گفتنی است، از روز شنبه 
1۲ تیر ماه قراردادهای آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری طال در 
بورس کاالی ایران با حضور محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی، مجتبی تقی پور مدیرعامل تامین سرمایه 
لوتوس پارسیان، امیرتقی خان تجریشی مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی، امیر عباس حسینی مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری غدیر و حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس 

کاالی ایران برگزار شد و این معامالت رسما آغاز به کار کرد.
دارایی پایه این قراردادها، واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه 
گذاری پشتوانه طالی لوتوس )طال( اعالم شده و همچنین اندازه هر 
قرارداد نیز 1000 واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری طال در 
نظر گرفته شده است.حد نوسان قیمت روزانه این قراردادها حداکثر 
مثبت و منفی 5 درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل و حداکثر 

حجم هر سفارش ۲5 قرارداد خواهد بود.
درخصوص سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز و معامالت نیز 
باید گفت که سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز مشتریان برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی ۲00 موقعیت در هر نماد معامالتی و برای 
بازارگردانان 400 موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا 10 

درصد موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار است.

معامالت آتی واحدهای صندوق 
طال با سررسید آبان 

معامالت پرنوسان بازار ارز 
در هفته ای که گذشت

ایجاد ثبات در بازار سرمایه 
با رویکرد مثبت وزیر 

پیشنهادی اقتصاد به بورس

با وجود کاهش قیمت طال در بازار جهان و تعطیلی کرونایی بازار ایران، 
طال و سکه دیروز رکورد بی سابقه ای را در بازار سال 1400 به ثبت 
رساندند. رئیس اتحادیه طالی کرج می گوید: علت گرانی طال و سکه در 
بازار ایران افزایش معامالت غیر رسمی در فضای مجازی است! بهای هر 
اونس در بازارهای جهانی نسبت به چهار روز گذشته 1۲ دالر کاهش 
یافت و با قیمت یک هزار و ۷۸1 دالر معامله شد. این در حالی است که 

در بازار ایران به دلیل افزایش تقاضا، طال و سکه گران شد.
فعاالن بازار می گویند قیمت طال و سکه در بازار ایران وارد کانال جدید 

قیمت شده است که این اتفاق در پنج ماه گذشته بی سابقه است.
رئیس اتحادیه طالفروشان کرج درباره علت گرانی طال به تجارت نیوز 
گفت: با آن که بازار طال تعطیل است اما عده ای سفته بازان و دالالن در 
شبکه های مجازی طالی آب شده و سکه معامله می کنند که همین 
افزایش داد و ستدها در فضای غیر رسمی طال را گران کرده است. مسعود 
ضرابی توضیح داد: با ادامه این روند و همچنین تداوم رشد قیمت دالر، 

پیش بینی می شود طال و سکه روند صعودی قیمت داشته باشد.

ثبت رکورد بی سابقه 
قیمت طال در سال 1400

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳78۳ هیات دوم مورخه ۱400/04/۱9 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن حدادزاده شکیبا فرزند مهدی بشماره 
شناسنامه ۱690 کد ملی 2992755958 صادره از کرمان در ششدانگ دو باب خانه  به مساحت 
8۳/۳ مترمربع تحت پالک ۱6570 فرعی از 2788 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 680 فرعی 
از 2788 اصلی بخش ۳ کرمان واقع در خیابان شهید رجایی جنب کوچه 8 خریداری از مالک رسمی 
آقای عماد موسوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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 الف: 476
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه ۱400/05/۱7- تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه ۱400/05/۳۱

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳8۳4 هیات دوم مورخه ۱400/04/20 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی نژاد شاهرخ آبادی 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 22 صادره از کرمان به شماره ملی 299۳64۱75۱ در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۳47/8 مترمربع که مقدار ۱25/70 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق 
بوقف است و در اجاره مالک متن می باشد تحت پالک 22۱97 فرعی از ۱78۳ اصلی بخش ۳ 
کرمان واقع در کرمان بلوار آزادگان خیابان جواداالئمه شرقی 8 خریداری از مالک رسمی آقای 
سیدکاظم طباطبایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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 الف: 46۳
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/05/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه ۱400/05/۳۱

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱9078004۳9 هیات دوم مورخه ۱400/05/۱0 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه جهان آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
78۱  صادره از فهرج در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه به مساحت ۳02 متر مربع تحت 
پالک ۱6584 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی بخش 2 
کرمان واقع در شهرک صنعتی باغ طوروطناب جنب نانوایی خریداری از مالک رسمی آقای سیدجالل 
عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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 الف: 479
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه ۱400/05/۱7-تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه ۱400/05/۳۱

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 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 وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱9008000۱۳6هیات دوم  موضوع 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 فاطمه منصوری باب هوتک 
فرزند شعبان به شماره شناسنامه 8 صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت ۱57۱.75 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱67 فرعی از 290 اصلی واقع در زرند روستای بابهوتک بخش ۱5 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای شعبان منصوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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/الف ۱۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/5/۳۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/06/۱6
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳۳00 هیات دوم مورخه ۱400/04/02 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین پی پر فرزند محمود بشماره شناسنامه 
۱72کدملی 2990652۳96 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 25۳/6متر مربع 
تحت پالک ۱6607 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی 
بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی بعد از طوروطناب سمت راست کوچه دوم خریداری از مالک 
رسمی آقای رستم کوچک زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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 الف: 474
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه ۱400/05/۱7-تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه ۱400/05/۳۱

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱400۱740-۱400/04/22هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
در  ازجیرفت  ۳02۱29۳204صادره  شناسنامه  بشماره  محسن  فرزند  ناروئی  عباس  امیر 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 248متر مربع پالک -فرعی از579- اصلی مفروز 
جیرفت   رهجرد  دراراضی  دوواقع  قطعه  579-اصلی  از  ۱9فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و 
است. محرزگردیده  هللا گیالنی   امر  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان  بخش 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۳۳
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۱2 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/05/۳۱

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره۱40060۳۱90۱4000005-۱400/0۱/07هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
حسن محمدی سه دران فرزند گلباز بشماره شناسنامه 6صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 225.98متر مربع پالک -فرعی از564- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک -فرعی از 564-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45کرمان 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  مطلق  پارسا  آسیه  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری 
به  نسبت  اشخاص  در صورتی که  ۱5روزآگهی می شود  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
انتشاراولین آگهی  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:240
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۱2 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/05/۳۱

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابررای شماره40060۳۱90۱4000578-۱400/02/2۱هیات  رسمی  فاقدسند  و ساختمانهای  واراضی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
ساالری فرزند اصغر بشماره شناسنامه –کد ملی -۳0202۱999۱صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی  از9-  -فرعی  پالک  مربع  2۳0متر  مساحت  به  خانه   باب 
از  45کرمان خریداری  اباد جیرفت  بخش  دراراضی جنگل  واقع  9-اصلی قطعه یک  از  -فرعی 
مالک رسمی آقای حسین ساالری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به 
به  را  اعتراض خود  انتشاراولین آگهی به مدت دوماه  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۳4
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۱2 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/05/۳۱

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 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 وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱900800۱۱55هیات دوم  موضوع 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه همتی آهوئی فرزند 
قربان به شماره شناسنامه 9 صادره از آشتیان در یکباب خانه به مساحت 20۱.۳ مترمربع از پالک 
از مالک رسمی خانم قمرالسادات مرتضوی  زرند خیابان مصلی خریداری  در  واقع  24۳۱اصلی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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. 
مالکیت  اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد. م/الف ۱29
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۳۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/06/۱6
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 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 وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱9008000994هیات دوم  موضوع 
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 مریم ایزدی 
همت آبادی فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۱۳ صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 
2۱8 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 256 فرعی از 2۳68 اصلی واقع در زرند خیابان 
توکلی کوچه 2 خریداری از مالک رسمی آقای محمد سلطان زاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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/الف ۱۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۳۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/06/۱6

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱400۱۳69-۱400/04/02هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم اسفندیاری مهنی فرزند 
سهراب بشماره شناسنامه ۱7۱9صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 868.۱8متر 
مربع پالک -فرعی از952- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7 فرعی از 952-اصلی قطعه 6 
واقع دراراضی زمین بابائی سرگدار دلفارد جیرفت  بخش ۳4کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان 
عنایت کمالی وحامد قرشی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۳9
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۱2 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/05/۳۱

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱90۱4000۱6۱2-۱400/04/۱2هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای وحید سهرابی خافکویه  فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه 
۱645۱صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 46۳ متر مربع پالک -فرعی از549- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱فرعی از 549-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کلرود جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی اقای علی افشاری  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:24۱
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۱2 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/05/۳۱

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
موضوع  اول  شماره۱40060۳۱90۱400۱۳7۳-۱400/04/02هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا مشایخی  فرزند فتخ هللا بشماره شناسنامه 
۳0۳۱529707صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 269.۳0متر مربع پالک -فرعی 
از58۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 58۱-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد 
جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن مشایخی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۳5
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۱2 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/05/۳۱

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳745 هیات دوم مورخه ۱400/04/۱9 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد دامور فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 7 صادره از فهرج به شماره ملی ۳209855۳07 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 20۱/55 
مترمربع تحت پالک ۱6625 فرعی از ۳968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی 
بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان دستغیب کوچه 52 خریداری از مالک رسمی آقای باقر مقتدر محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 
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 الف: 466
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۱400/05/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه ۱400/05/۳۱

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

گواهی انحصار وراثت 
 خانـم مریـم قاسـمی احمـدی بشـماره شناسـنامه ۳080۳678۳9 باسـتناد 
شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره 
۱05/4/۱400 تقدیـم ایـن دادگاه نمـوده چنین اشـعار داشـته اسـت که شـادروان 
مرحـوم عبـاس قاسـمی احمـدی بـه شـماره شناسـنامه ۳080۱94۳9۱ در تاریـخ ۱400/2/۱۳ در 

اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
۱. خانـم مریـم قاسـمی احمـدی فرزند رضا بـه شـماره شناسـنامه ۳080۳678۳9 محل صدور 

حـوزه 5زرند همسـر متوفی
2. خانـم فاطمـه زهرا قاسـمی احمدی فرزند عباس به شـماره شناسـنامه ۳0808682۱8 محل 

صـدور حـوزه مرکزی زرنـد فرزند متوفی.
۳. خانـم معصومـه نبـوی زاده شـعبجره فرزنـد سـیدعلی به شـماره شناسـنامه 29 محل صدور 

حـوزه 5زرند مـادر متوفی.
4. آقـای حسـین قاسـمی احمـدی فرزنـد یـدهللا به شـماره شناسـنامه ۱ محـل صدور حـوزه 5 

زرنـد پـدر متوفی
پـس از تشـریفات قانونـی و مالحظـه گواهینامـه مالیـات بـر ارث بشـماره پرونـده ۱05 مورخـه 
۱400/5/۱7 در وقـت فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حل اختالف کیانشـهر و طغرالجرد به تصدی 
امضـا کننـدگان زیـر تشـکیل و پس از مالحظـه پرونـده کار و باسـتناد ،مـاده 907_ 946 و 945 
قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهـی مـی نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصـر به اشـخاص یاد 
شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پـس از پرداخـت و انجام حقوق 
و دیونیکـه بـر ترکـه تعلـق می گیـرد. از کل ماتـرک اموال منقـول و اموال غیرمنقـول متوفی 96 
سـهم تقسـیم یک هشـتم )۱2 سـهم( از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول سـهم همسـر 
متوفـی و یـک ششـم )۱6سـهم( سـهم مادر متوفی و ۱7 سـهم به پـدر متوفی و بقیـه به دختر 

متوفـی ارث تعلق مـی گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال نیز دارای ارزش قانونی است.

م الف ۱8
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی حصر وراثت 
دادخواست  بشرح   2069 شناسنامه  دارای  محمد  فرزند  افروز  آتش  غالمرضا  اقای   
شماره۱4002۱92000۱28۳845مورخ ۱400/5/۱۱توضیح داده شادروان اقای محمد آتش افروز 
فرزند مرحوم دادخدا بشناسنامه۳59 در تاریخ۱۳92/۱۱/۱2 در شهرکهنوج فوت شده و وراثت 

منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
۱-غالمرضا آتش افروز به شماره ملی ۳۱604578۳4فرزند متوفی 

2-مریم آتش افروز به شماره ملی ۳۱6۱045440فرزند متوفی 
۳-بدیل آتش افروز به شماره ملی ۳۱6047058۱فرزند متوفی 
4-کلثوم آتش افروز به شماره ملی ۳۱6۱046۱45فرزند متوفی 

5-سکینه آتش افروز به شماره ملی ۳۱6۱054962فرزند متوفی 
6-شهناز آتش افروز به شماره ملی ۳۱6۱05۱52۱فرزند متوفی 
7-علی آتش افروز به شماره ملی ۳۱6۱055624فرزند متوفی 

نوبت در روزنامه  لذا مراتب یک  به شماره ملی ۳۱60۳29747همسر متوفی -  بازگشا  8-نبات 
های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
اال  و  دارد  تقدیم  اختالف  به شورای حل  آگهی  نشر  از  ماه  باشد ظرف مدت یک  اشخاصی  نزد 
گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از 

اعتبار ساقط است.  درجه 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت 
احتراما خواهشمند است با توجه به دادخواست خدا بخش بامری به خواسته حصر 
وراثت ورثه مرحوم ساجده بامری  به شماره ملی 5۳60600020 در یک نوبت روزنامه 
چاپ گردد تا چنانچه ورثه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دست کسی باشدبه این 

مراجع نمایید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد . 
۱-خدا بخش بامری پدر مرحوم 

2-فاطمه عباسی مادر مرحوم 
رئیس شوراحل اختالف جازموریان  .اسحاق فقیر شاهی .م الف :161

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 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 وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱9008000970هیات دوم  موضوع 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
مومنی رق آبادی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه ۱6 صادره از زرند در یکباب خانه 
به مساحت 50۳.6 مترمربع از پالک 8۳2 اصلی واقع در ریحانشهر خیابان امام کوچه 
جنب مخابرات خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا مومنی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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/الف ۱۳2
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/05/۳۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/06/۱6
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

 

کاهش 5۰ درصدی تولید پسته، قیمت پسته را 
تا باالی 2۰۰هزار تومان در بازار داخلی رسانده. 
واریته فندقی که تا اردیبهشت ماه بین ۱3۰ تا 
۱4۰ هزار تومان معامله می شد هم حاال به 2۰۰ 
هزار تومان رسیده. سایر واریته ها اما قیمت باالتری 
داشته و تا کیلویی 25۰ هزار تومان رسیده اند. این 
کاهش برداشت دو اتفاق را در بازار داخلی رقم زده؛ 
اوال کرمانی که جایگاه اول تولید پسته را به خود 
اختصاص داده بود حاال جایگاهش متزلزل شده 
و دوما با کاهش حجم پسته زمینه افزایش قیمت 
فراهم شده. بازار خارجی اما همچنان چشم انتظار 
نرخ گذاری پسته آمریکا است. قیمت دالری پسته 
ایران روی 7 الی 7 و نیم دالر است و فعاالن این 
بازار نسبت به تداوم این وضعیت خوش بین اند، 
هر چند که احتمال ریزش قیمت به واسطه نفوذ 
کارت های یک بار مصرف در عرصه تجارت وجود 
دارد. حال آنکه به گفته رییس هیات مدیره انجمن 
پسته ایران ۹۰ درصد صادرات پسته از طریق 
کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره ای 

است.
 بررسی ها انجمن پسته ایران حاکی از برداشت 
۱5۰ تن پسته از کل کشور است. سال قبل اما 

این رقم حدود 22۰ هزار تن بود. در کل کشور 
32درصد از محصول تولیدی پسته کاهش داشته 
اما در استان کرمان این کاهش بیشتر هم بوده 
است. مجید فصیحی هرندی، فرماندار رفسنجان 
۱۸ مرداد ماه از کاهش 5۰ درصدی محصول پسته 
در رفسنجان خبر داده بود. به گفته او بیشترین 
میزان خسارت وارده ناشی از سرمازدگی به 
محصول پسته در شهرستان رفسنجان در منطقه 
کبوترخان، نوق، بهرمان، اسماعیل آباد و جوادیه 

فالح وارد شده است. 
سرما 55 درصد پسته رفسنجان 

را از دور خارج کرد
سرمازدگی به بیش از 55 درصد باغ های پسته 
آن هم از نوع رقم فندقی این منطقه خسارت 
زده است. به گفته محمد علی انجم شعاع، عضو 
هیات مدیره انجمن پسته ایران برداشت پسته 
در استان کرمان از ۱۰۰ هزار تن به 5۰ هزار تن 
رسیده است. با این حال افزایش برداشت پسته 
در دو استان خراسان رضوی و جنوبی این کاهش 
را جبران کرده. استانی که به اعتقاد فعاالن بازار 
پسته تا چند سال دیگر جای کرمان را خواهد 
گرفت. انجم شعاع به »کاغذ وطن« می گوید: 
»سطح زیر کشت باغات پسته در خراسان سال 
به سال افزایش پیدا میکند و امسال برداشت 
پسته این استان به 5۰ هزار تن رسیده است. این 

امر بدیهی است که در بلندمدت این استان جای 
کرمان را در تولید پسته بگیرد، اما به هر حال این 
مورد برای انجمن پسته چندان مسئله با اهمیتی 
نیست چون نکته مهم حفظ جایگاه ایران در 

پسته است.«
ایران 32 درصد از محصولش را از دست داده 
امسال 7۰ هزار تن محصول کمتری برای عرضه 
به بازار های جهانی خواهد داشت. مسئله ای که 
یکی از فاکتورهای تعیین قیمت در بازار جهانی 
است و حتی می تواند جایگاه ما را دربین سایر رقبا 

متزلزل کند.
با این حال انجم شعاع معتقد است که تا حدی 
افزایش سطح برداشت خراسان این موضوع را 
پوشش داده و در کنار آن تجا رهم قرارداد 
بلندمدتی نداشتند:» تجار ما برخالف آمریکا 
قراردادهای بلندمدتی ندارند که به واسطه این 
کاهش تولید دچار ضرر و زیان شوند و تعهدات آن 

به مشکل بخورد.«
پسته ایران در سال گذشته تا مرز 5.5دالر هم 
ریزش داشت. 2.5تا 3دالر اختالف قیمت با پسته 
آمریکا که به نوبه خود یک آبروریزی بزرگ در بازار 
پسته ایران بود که حاکی از بی برنامگی در شیوه 
عرضه بود. محمد صالحی، رئیس هیات مدیره 
انجمن پسته ایران تیر ماه درباره علت اختالف 
قیمت شدید پسته ایران و آمریکا گفته بود: »ما 

خیلی تالش کردیم که با همکاران هماهنگ باشیم 
و قیمت ها را  در خارج ثابت کنیم ولی متاسفانه دالر 
هر روز باال می رود، در همین مدتی که دالر ۱6هزار 
و خورده ای بود یک هماهنگی وسیعی کردیم بین 
همکاران صادر کننده که قیمت را پایین تر ندهند 
ولی از طرفی ارائه جنس زیاد بود و دالر هم باز باال 
رفت و برای صادرکننده اقتصادی شد و قیمت 

دالری باز کاهش یافت.«
یکی از دالیل بی برنامگی تجار در بازار پسته، خروج 
تاجران بزرگ از این بازار و صادرات پسته از طریق 
کارت های یک بار مصرف بود. موضوعی که به گفته 
صالحی همچنان ادامه دار است. صالحی به »کاغذ 
وطن« می گوید: » اختالف ارز نیمایی و آزاد قریب 
به 3هزار و 5۰۰تومان است .اگر قیمت پسته را 
حتی 7 دالر هم در نظر بگیریم، برای هر کیلو 
پسته صادر کننده ای که به صورت قانونی عمل 

کند 25هزار تومان ضرر خواهد کرد.«
به گفته او این وضعیت منجر شده تا ۹۰ درصد از 
صادرکنندگان از طریق کارت های یکبار مصرف 

صادرات را انجام دهند.
ادامه این وضعیت اما د رنهایت رقابت بین انبوه 
صادرکنندگانی که به شیوه غیر قانونی عمل 
می کنند را بر سر قیمت انداخته، اتفاقی که عمال 
برندینگ و سایر شیوه های بازاریابی را از دور 

خارج کرده.

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن

گزارش

پسته ایران در سال گذشته تا مرز 5.5دالر هم 
ریزش داشت. ۲.5تا 3 دالر اختالف قیمت با 
پسته آمریکا که به نوبه خود یک آبروریزی 
بزرگ در بازار پسته ایران بود که حاکی از بی 
برنامگی در شیوه عرضه بود. محمد صالحی، 
رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران تیر ماه 
درباره علت اختالف قیمت شدید پسته ایران 
و آمریکا گفته بود: »ما خیلی تالش کردیم که با 
همکاران هماهنگ باشیم و قیمت ها را  در خارج 
ثابت کنیم ولی متاسفانه دالر هر روز باال می رود، 
در همین مدتی که دالر 1۶هزار و خورده ای بود 
یک هماهنگی وسیعی کردیم بین همکاران صادر 
کننده که قیمت را پایین تر ندهند ولی از طرفی 
ارائه جنس زیاد بود و دالر هم باز باال رفت و برای 
صادرکننده اقتصادی شد و قیمت دالری باز 
کاهش یافت.«

هر
س: م

عک

آخرین  نفس های تجارت پسته در کرمان
محمد حسنی سعدی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران با بیان اینکه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ شستا برای فروش محصوالت صادراتی  تعهدات ارزی 90درصد تجار را به سمت استفاده از کارت های یک بار مصرف راند

خود در رینگ صادراتی بورس کاال پیشقدم شده اند گفت: از این رو پتروشیمی آبادان محصوالت صادراتی خود را در این رینگ به عرضه گذاشت و این عرضه در 
هفته های آتی نیز ادامه خواهد داشت.او اظهار داشت: محصوالت صادراتی پتروشیمی غدیر نیز به زودی در رینگ صادراتی بورس کاال عرضه خواهند شد.

آخریـن گام اسـتقرار دولـت جدید در حـال طی 
شـدن اسـت. ابراهیم رئیسـی دیروز برای دفاع از 

وزرای انتخابـی خـود به مجلـس رفت.
آنچـه ابراهیـم رئیسـی در مجلـس بـر آن تاکید 
داشـت دفـاع از کابینـه ای بـود کـه مهم تریـن 
ویژگی هـای آن مبـارزه با فسـاد، جـوان و انقالبی 
بودن اسـت. جز این او حداقـل در معرفـی وزرای 
اقتصـادی مهـم کابینـه بـر ایجـاد عدالـت بـه 

خصـوص در حـوزه توزیـع منابـع تاکیـد کـرد.
۱- اعتقـادی بـه اقتصـاد آزاد نـدارد و طرفـدار 
»اقتصـاد مقاومتـی« و »مردمی سـازی اقتصـاد« 

اسـت.
2- مهم ترین برنامه اش »تامین و بهبود معیشـت 

جامعه به ویژه اقشـار کم درآمد اسـت«.
3-بر تولید داخل برای حل مشکالت تکیه دارد.

4- در خصـوص برجـام »معتقـد اسـت وضعیت 
فعلی نتیجه گره زدن اقتصاد به خواسـت دیگران 

اسـت.«
5-نگاهـش بـه بـازار سـرمایه حمایتـی اسـت و 

خواسـتار»تغییر رویکـرد مداخلـه ای بـه رویکرد 
حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سـرمایه« 

اسـت.
6- طرفـدار توسـعه روابـط بین الملل اسـت اما بر 
اسـاس منافع ملی و الهام بخشـی در جهان اسالم.

بازار سرمایه، محبوب دولت جدید؟
یکی از مهم ترین سـیگنال های ابراهیم رئیسـی، 
حمایت تمام قـد او وزیـر اقتصاد پیشـنهادی اش 

از بورس اسـت.
رئیسـی چه قبل از ریاسـت جمهوری بـا بازدید از 
سـازمان بورس و چه اکنـون بارها نشـان داده که 
تمام تالشـش این اسـت که سـرمایه های مردم را 
به سـمت بورس ببرد. احتمـاال با ایـن راهکار هم 
می توانـد بـازار ارز را کنتـرل کنـد. هـم نقدینگی 

بخـش تولید را تامیـن کند.
ایـن مسـاله در برنامـه احسـان خانـدوزی، وزیـر 
پیشـنهادی اقتصادی او هـم آمده بـود. خاندوزی 
اعالم کـرده بـود یکـی از راهکارهـا این اسـت که 

منابع بـه بـورس بـورد و جـذب تولید شـود.

آینده مبهم بازار ارز
اما سـیگنال دیگر سـخنان گفته و ناگفته ابراهیم 
رئیسـی به بـازار ارز اسـت. او گاهی چنـد کالمی 
دربـاره برجـام صحبت می کنـد اما بیشـتر مواقع 
موضـع او درباره برجـام و آینده مذاکرات سـکوت 

ست. ا
مثـال در جلسـه رای اعتمـاد دیـروز او در معرفـی 
وزیـر امـور خارجـه هیـچ اشـاره ای بـه نـگاه امیر 

عبداللهـی دربـاره برجـام نکرد.
حتـی در جایـی صراحتا گفـت » وضعیـت فعلی 
نتیجـه گـره زدن اقتصـاد بـه خواسـت دیگـران 
است.« همچنین در بخش دیگری از سخنانش بر 
توسـعه روابط اقتصادی با کشـورهای دیگر تاکید 
کرد امـا »براسـاس منافع ملـی و الهام بخشـی در 

جهان اسـالم.«
این سـخنان را می توان سـیگنال منفـی ابراهیم 
رئیسـی به بـازار ارز دانسـت. آن هـم در روزی که 
دالر دوباره سـقف مقاومتی خود را شکسته و وارد 

کانال 27 هزار تومان شـده اسـت.
درآمدزایی از فروش نفت یا مالیات؟

نکتـه دیگـری کـه در سـخنان ابراهیـم رئیسـی 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه به نظـر می رسـد این 

دولت حداقـل اکنون امیـد چندانی بـه مذاکرات 
برجـام نـدارد. او در معرفـی وزیـر نفـت تنهـا بـه 
سـوابق او اشـاره کرد و نهایتا در یـک جمله گفت 
»دوسـتان نگران نباشـند نسـبت به فروش نفت 
هم اقدامـات خوبـی در این زمینـه وجـود دارد.«
او نه مسـاله ای درباره میزان صادرات و چشـم انداز 
دولـت عنـوان کـرد و نـه راهـکاری برای کسـب 

سـهم ایران از بـازار نفـت جهان.
امـا در مقابـل در معرفـی وزیـر اقتصـاد بـر 
مالیات سـتانی تاکیـد کـرد و گفـت: »مـا به یک 
چهـره جـوان و مطلـع اقتصـادی نیـاز داریـم که 
نظام مالیاتـی را عادالنـه کند و نظـام تامین مالی 

دولـت را فعـال و اصـالح کنـد.«
مهمتریـن برنامـه خانـدوزی هـم اصـالح نظـام 
مالیاتـی و وضـع مالیات هـای جدیـد اسـت. این 
هـم از کارنامه او در مجلس مشـخص اسـت و هم 

برنامه ای کـه ارائـه داده.
بـه عبارتـی بـه نظـر می رسـد دولـت رئیسـی 
پذیرفته که احتمـاال برجام به نتیجه نمی رسـد و 
تامین مالـی دولت بایـد از طریق بـورس و مالیات 
باشـد. و البته رئیسـی روی کنتـرل قیمـت ارز با 
کمک بازار سـرمایه حسـاب ویژه باز کرده اسـت.

۶ سیگنال  اقتصادی جدید رئیسی

بورس کاال مقابل قیمت گذاری دستوری
هر

س: م
عک

در هفتـه گذشـته شـاهد رویدادهـا و اظهارنظرهای 
مختلفی در حـوزه بورس کاالی ایـران بودیم که مهم 
ترین موضـوع ها همچنـان به بـازار سـیمان و عرضه 
این محصـول در بورس کاال، قیمت گذاری دسـتوری 
و تاثیر آن بـر التهابات بـازار و کلید خـوردن صادرات 
پی وی سـی از رینگ صادراتی بـورس کاال اختصاص 
داشـت. برای اولین بار ۸۰۰ تن محصـول پلی وینیل 
کلرایـد )PVC( تولیدی شـرکت پتروشـیمی آبادان 
جمعًا به ارزش حدود ۱.3 میلیون دالر روز شـنبه 23 
مـرداد مـاه از طریق رینـگ صادراتـی بـورس کاال به 
فروش رسـید و مقرر شـده طبـق برنامه ریـزی های 
انجام شـده کلیه فروش هـای صادراتی پتروشـیمی 
آبـادان از ایـن پـس از طریق رینـگ صادراتـی انجام 

. د شو
 جاده قیمت گذاری دستوری را ببندید

همایـون دارابی کارشـناس بازار سـرمایه بـر این باور 
اسـت کـه دولـت سـیزدهم بایـد از اقدامات اشـتباه 
دولـت هـای قبـل بـه خصـوص در حـوزه اقتصـاد 
درس بگیـرد، چراکـه در دولـت قبـل برخـالف نگاه 
کارشناسـان و فعاالن صنعت، رویکـرد قیمت گذاری 
دسـتوری کاالها در پیـش گرفته شـد که ایـن اقدام 

با آسـیب بـه تولید کشـور بـه زیـان بـازار سـرمایه و 
سـهامداران نیـز تمام شـد.

بورس کاال بهترین مکانیزم برای عرضه سیمان
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی عضـو هیـات رئیسـه 
مجلس مـی گوید کـه عرضه سـیمان در بـورس کاال 
به شـفاف سـازی و تعادل بخشـی به عرضـه و تقاضا 
کمک ویژه ای می کنـد و بورس نیز بایـد از تجربیات 
چندین سـاله در حـوزه مبـادالت کاالهـای مختلف 
مثـل فلـزات بـرای میزبانـی از کلیـه شـرکت هـای 

سـیمانی اسـتفاده کند.
کاهش التهابات بازار سیمان

رییـس هیئـت مدیـره انجمـن کارفرمایـان صنعـت 
سـیمان با بیان اینکه توزیع سـیمان در بورس کاال در 
حال انجام اسـت گفـت: التهابـات در بازار سـیمان به 
شـدت کاهش پیدا کرده و معامالت بازار بورس نشـان 
می دهد که قیمت ها نسـبت بـه افزایـش غیرمعقولی 
که داشـت، کاهش پیـدا کرده اسـت. رضـا جمارانیان 
با تاکید بر نقـش مثبت عرضـه محصـوالت در بورس 
افزود: هر پاکت سـیمان بین 27 تا 33 هـزار تومان در 
بورس کاال خریـد و فروش شـد. بنابرایـن قیمت ها در 

این بـازار کاهش زیادی داشـته اسـت.
یک قدم تا عرضه سیمان کل کشور 

در بورس کاال
عبـاس یعقوبـی مدیـر عملیـات بـازار بـورس کاالی 

ایران به تازگـی از انجـام تمهیدات الزم بـرای عرضه 
کل سـیمان تولیدی کشـور در ایـن بازار خبـر داد.

 بـورس کاال بهترین ابـزار برای کنار گذاشـتن 
قیمت گذاری دسـتوری

محمدعلـی دهقـان دهنـوی بـا بیـان اینکـه قیمت 
گـذاری دسـتوری چالش هـای بزرگی بـرای اقتصاد 
ایجـاد کـرده و یـک سـم مهلـک و پدیـده ای بسـیار 
منفـی اسـت گفـت: یکـی از راهکارهـای مقابلـه 
بـا قیمـت گـذاری دسـتوری اسـتفاده از ابزارهـای 
بـورس کاال اسـت. مطابـق مـاده ۱۸ قانـون توسـعه 
ابزارهـا و نهادهـای مالـی وقتـی کاالیـی وارد بورس 
کاال می شـود، دیگـر نبایـد مشـمول قیمت گـذاری 
دسـتوری شـود و این می تواند یک ابزار بـرای مقابله 

بـا قیمت گـذاری دسـتوری باشـد.
رییـس سـازمان بـورس در خصـوص معامـالت آتی 
سـکه گفت: همانطور که دیدیـد، تعطیلی بـازار آتی 
سـکه تأثیری بر بـازار طال نداشـت. با وجـود تعطیل 
شـدن بازار مبـادالت آتی سـکه در بـورس کاال هنوز 
هم در بازار سـنتی طال، معامالت مشـتقه و مدت دار 
طال مشـابه مبادالت آتی ولـی به صورت غیررسـمی 
انجـام می شـود کـه ایـن به دلیـل عمـق زیـاد بـازار 
معامـالت طـال در ایران اسـت. بـه اعتقـاد مـن، بازار 
معامـالت آتی سـکه بایـد احیا شـود؛ زیرا بـا تعطیل 
شـدن این بـازار، یک ابـزار پرقـدرت که به مـا امکان 

شناسـایی روندها و انتظارات را می داد از دست رفت.
حذف قیمت گذاری دستوری

سـیدرضا فاطمـی امیـن وزیـر پیشـنهادی دولـت 
سـیزدهم بـرای وزارت صمـت در دیـدار بـا هیئـت 
رئیسـه پارلمـان بخـش خصوصـی گفـت: وقتـی 
تعـادل قیمت هـا از حد مشـخصی خـارج شـود، هم 
تولیدکننـده و هـم مصرف کننـده ضـرر می کنـد. ما 
می توانیـم نظام قیمت هـا را به گونـه ای تنظیم کنیم 
کـه هـم عوامـل تولیـد در طـول زنجیـره سـهم بری 
عادالنه داشـته باشـند و هم حمایت از مصرف کننده 
صـورت بگیـرد؛ بـه اعتقـاد مـن یکـی از مهمتریـن 
اصالحـات اقتصـادی اصـالح نظـام قیمت گـذاری 

اسـت.
شستا پیشقدم شد

محمد حسـنی سـعدی مدیر روابـط عمومـی و امور 
بین الملل بـورس کاالی ایـران با بیان اینکه شـرکت 
هـای زیـر مجموعـه هلدینـگ شسـتا بـرای فروش 
محصوالت صادراتـی خود در رینـگ صادراتی بورس 
کاال پیشـقدم شـده انـد گفـت: از این رو پتروشـیمی 
آبـادان محصـوالت صادراتـی خـود را در ایـن رینگ 
به عرضـه گذاشـت و ایـن عرضـه در هفته هـای آتی 
نیز ادامـه خواهد داشـت.او اظهار داشـت: محصوالت 
صادراتـی پتروشـیمی غدیر نیـز بـه زودی در رینگ 

صادراتـی بـورس کاال عرضه خواهند شـد.

همشهری آنالین 
گزارش 

محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری 
چالش های بزرگی برای اقتصاد ایجاد کرده و یک سم مهلک 
و پدیده ای بسیار منفی است گفت: یکی از راهکارهای مقابله 
با قیمت گذاری دستوری استفاده از ابزارهای بورس کاال 
است. مطابق ماده 1۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی 
وقتی کاالیی وارد بورس کاال می شود، دیگر نباید مشمول 
قیمت گذاری دستوری شود و این می تواند یک ابزار برای 
مقابله با قیمت گذاری دستوری باشد.

رییس سازمان بورس در خصوص معامالت آتی سکه گفت: 
همانطور که دیدید، تعطیلی بازار آتی سکه تأثیری بر بازار طال 
نداشت. با وجود تعطیل شدن بازار مبادالت آتی سکه در بورس 
کاال هنوز هم در بازار سنتی طال، معامالت مشتقه و مدت دار طال 
مشابه مبادالت آتی ولی به صورت غیررسمی انجام می شود 
که این به دلیل عمق زیاد بازار معامالت طال در ایران است. به 
اعتقاد من، بازار معامالت آتی سکه باید احیا شود؛ زیرا با تعطیل 
شدن این بازار، یک ابزار پرقدرت که به ما امکان شناسایی 
روندها و انتظارات را می داد از دست رفت.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییر عملیات 
بازارگردانی شرکت ها و انجام آن با هدف افزایش 
نقدشوندگی، تحدید نوسانات و کاهش اختالف 
قیمت سفارش های خرید و فروش انجام شده 
که به طور حتم می تواند در وضعیت فعلی بازار 

سهام مفید باشد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان بورس و 
اوراق بهادار، »مهدی عبدی« با اشاره به تغییرات 
جدید اعمال شده در دستورالعمل بازارگردانی 
و واگذاری آن به شرکت بورس و فرابورس 
افزود: پس از نوسانات بازار سرمایه در سال ۹۹، 
وجود بازارگردان برای تمام نمادهای معامالتی 
الزامی شد اما فعالیت بازارگردان ها به دلیل 
ایجاد برخی از محدودیت ها با مشکالتی همراه 
شد، در حالی که اکنون اصالحات ایجاد شده 
در دستورالعمل جدید باعث جبران برخی از 

کمبودها  شده است.
وی گفت: در دستورالعمل جدید، صدور مجوز 
فعالیت بازارگردانی در اختیار بورس ها قرار 

گرفته است که این اتفاق به طور حتم منجر به 
تسهیل فرآیند اخذ مجوز فعالیت بازارگردانی 

برای متقاضیان می شود. 
طبقات  تعیین  داشت:  اظهار  عبدی 
معامالتی  نمادهای  برای  نقدشوندگی 
توسط هر بورس از دیگر مواردی است که 
در دستورالعمل جدید لحاظ شده و می تواند 
در تعیین پارامترهای بازارگردانی متناسب 
با شرایط معامالتی خاص هر سهم نقش به 

سزایی داشته باشد. 
کارشناس بازار سرمایه به دیگر مزایای 
دستورالعمل جدید بازارگردانی اشاره کرد و 
گفت: تقاضای برگزاری حراج در صورتی که 
نماد طی 5 روز متوالی با صف خرید یا فروش 
مواجه باشد، یکی از مهمترین مزایایی است که 
در این دستورالعمل برای بازارگردان ها در نظر 

گرفته شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این 
تغییرات چه کارکرد تشویقی برای بازارگردان 

ها خواهد داشت، گفت: از جمله مشکالتی 
که همیشه بازارگردان ها به ویژه در نیمه دوم 
سال گذشته با آن مواجه بودند، تشکیل صف 
های سنگین فروش در نمادهای موضوع 
بازارگردانی بود که باعث می شد روند معامالت 
آنها با توجه به حجم مبنای باالی برخی از سهم 
ها، محدودیت دامنه نوسان و ایفای تعهدات 
بازارگردانی با تغییر چندانی در قیمت سهام 
همراه نشود و با وجود صرف منابع توسط 
بازارگردان، معامالت نماد به مرحله تعادل 

نرسد. 
عبدی خاطرنشان کرد: تقاضای برگزاری حراج 
که در دستورالعمل جدید بازارگردانی در نظر 
گرفته شده است می تواند به بازارگردان ها 
کمک کند تا معامالت نمادها با استفاده از 
منابع کمتر و معقول تر به تعادل برسد که البته 
همراهی ناظر معامالت هر یک از شرکت های 
بورسی در موثر واقع شدن آن نقش به سزایی 

خواهد داشت.

از ابتدای سال جاری تا نیمه مردادماه بالغ بر ۱۰ 
میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت 
صدور شده که این میزان، بالغ بر ۱6 درصد از 

کل برگ چک های جدید توزیع شده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از ابتدای 
فروردین ماه تا نیمه مردادماه سال ۱4۰۰ بالغ 
بر 2 میلیون و 46۰ هزار دسته چک مشتمل 
بر حدود 62 میلیون برگ چک طرح صیادی 
جدید در کشور توزیع شده  است که از این 
تعداد حدود ۹4 درصد دسته چک ها متعلق 
به اشخاص حقیقی و 6 درصد دسته چک ها 

متعلق به اشخاص حقوقی است.
بر این اساس، در این مدت بالغ بر ۱۰ میلیون 
فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور 
شده که این تعداد حدود ۱6 درصد برگ 
چک های جدید است؛ همچنین حدود ۸۰ 
درصد از چک های ثبت شده، معادل ۸ میلیون 

برگه چک توسط گیرندگان تائید شده اند. 
گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه 
نسبت چکهای قدیمی برگشت داده شده 

به چک  های قدیمی مبادله شده حدود ۸.7 
درصد و این آمار در مدت مشابه درخصوص 
چک های جدید حدود 4 درصد است.بنابراین، 
اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام 
ثبت صدور چک عالوه بر زمان  تخصیص دسته 
چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان 
ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه 
چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک 
توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع 
سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی 

موثر واقع شده است. 
همچنین بانک مرکزی اخیراً سرویس استعالم 
اقالم اطالعاتی چک را رونمایی کرده است که 
این سرویس با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز 
هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی 
توسط صادرکننده مطلع می کند. این سرویس 
در راستای ارائه خدمات ارزش افزوده و تسهیل 
مبادالت از طریق چک ارائه شده و پیش بینی 
می شود به زودی برنامک های موبایلی به این 
سرویس مجهز شده و این خدمت به صورت 

پیامکی نیز ارائه شود. 
اقدام بعدی بانک مرکزی در این خصوص 
رونمایی از خدمت ثبت، تائید، انتقال و 
استعالم چک به صورت پیامکی خواهد بود 
که با همکاری سازمان فناوری اطالعات و از 
طریق سرشماره 4۰4۰7۰۱7۰۱ به مشتریان 
فاقد گوشی هوشمند ارائه خواهد شد. خدمت 
موصوف از پیچیدگی های فنی و زیرساختی 
برخوردار بوده و علت تاخیر در ارائه چنین 
خدمتی حصول اطمینان از نحوه کارکرد 

سامانه است. 
یادآوری می شود، در راستای اجرای تبصره ۱ 
ماده 2۱ مکرر قانون اصالح قانون صدور چک، 
مصوب سال ۱3۹7 مجلس شورای اسالمی 
زیرساخت های فنی الزم برای اجرای این قانون 
توسط بانک مرکزی فراهم و با فعال سازی 
برنامک های موبایلی به منظور ایجاد زمینه های 
فرهنگی و آموزش و اطالع رسانی، فاز آزمایشی 
ثبت نقل و انتقاالت چک در سامانه صیاد از سال 

گذشته آغاز شد.

تعداد چک های ثبت شده در سامانه صیاد به 10 میلیون فقره رسیدتغییر و اعمال دستورالعمل بازارگردانی به نفع معامالت بورس
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»نان مقدس« به جشنواره مستند 
کره جنوبی دعوت شد 

فیلم مستند »نان مقدس« به کارگردانی زنده 
یاد رحیم ذبیحی و به تهیه کنندگی تورج 

اصالنی، محصول کمپانی سینمایی »ماد مووی« در جدیدترین 
و هشتمین حضور بینالمللی خود به نمایندگی از سینمای ایران 
در بخش رسمی »مسابقه آسیا« سیزدهمین دوره جشنواره بین 
المللی فیلم مستند »DMZ «از مهمترین جشنواره فیلم مستند 

آسیا در کشور کره جنوبی پذیرفته شد و برای تصاحب جایزه 
این دوره از جشنواره، با آثاری از کشورهای ژاپن، فیلیپین، چین، 

اندونزی، هنگ کنگ، تایوان و هندوستان به رقابت میپردازد. 

فراخوان سی و یکمین جایزه بین المللی 
۲0۲1 Jeffrey E.Smith نویسندگی

مهلت: ۹ مهر 1400
- سی و یکمین جایزه نویسندگی در سال ۲0۲1 توسط 

Missouri Review برگزار می شود.
- بخش های رقابت امسال: داستانی، شعر، غیر داستانی

- شرایط آثار: نویسندگان می توانند یک قطعه داستانی یا غیر 
داستانی را در ۸500 کلمه و یا هر تعداد شعر تا 10 صفحه ارائه 

دهند.  آثار نباید قبال در جایی منتشر شده باشند.

سوسمار انگشت ریشه دار بزرگ

سینما

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر می گوید 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 
همکاری شرکت های هم گروه در 
حال تکمیل آخرین زنجیره های 
صنعت آهن و فوالد است. این مهم 
با توجه به میزان ذخایر سنگ آهن 
موجود و پتانسیل های در حال 
اکتشاف با تکمیل چند کارخانه در 
حال ساخت و مصوب در زنجیره به 

ظرفیت نهایی خود خواهد رسید.
مهندس علی اکبر اشرفُی افزود: 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
نداز و دیدگاه  همواره با چشم ا
برنامه ریزی  با  و  استراتژیک 
دقیق حرکت کرده و حاصل آن 
توسعه و پیشرفت شگفت انگیز 
در طول دهه گذشته بوده است. 

این مهم، نتیجه برنامه ریزی های 
اواخر دهه ۸۰ برای گل گهر ۹۸ 
و اجرای طرح های توسعه است. 
در طول سال های برنامه تا آخر 
سال ۹۹ تعداد 45 طرح در شرکت 
هم گروه  و شرکت های  گل گهر 
در زمینه های تولید محصوالت 
زنجیره فوالد شامل کنسانتره، 
گندله، آهن اسفنجی و فوالد، 
تامین  زیربنایی،  های  طرح 
انرژی، راه و راه آهن، پروژه بزرگ 
شیرین سازی و انتقال آب خلیج 
بهینه سازی  پروژه های  فارس، 
با مجموع  و نوسازی تجهیزات 
سرمایه گذاری ۱226۰ میلیارد 
تومان و ۱۹4۱ میلیون یورو معادل 
6۸ هزار میلیارد تومان انجام شده 
و به بهره برداری رسیده و تعداد 
23 پروژه با مجموع سرمایه گذاری 
655 میلیون یورو و 44۰۰ میلیارد 
تومان معادل 23 هزار میلیارد 

تومان نیز در دست اجرا است.
ینك نیز همانند  ا و بیان داشت: ا
گذشته در شورای عالی توسعه 
منطقه که از مدیران استراتژیست 
کشور  و  مجموعه  خوش فکر  و 
گل گهر  برنامه  شده،  تشکیل 
۱4۱4 در مراحل پایانی تدوین 
ین برنامه با توجه به  است. در ا

نتایج مطالعات استراتژی شرکت 
که از 2 سال پیش در جریان بوده، 
عالوه بر تکمیل زنجیره آهن و 
فوالد با توجه به پتانسیل و توانایی 
منطقه، بحث های جدیدی مانند 
و  شرکت  فیایی  جغرا گسترش 
تنوع محصول مطرح شده است. 
با  طرح   36 شامل  برنامه  ین  ا
بر  بالغ  سرمایه گذاری  مجموع 
5۱22 میلیون یورو معادل ۱46 
هزار میلیارد تومان بوده و سهم 
گل گهر به تنهایی بالغ بر 2747 
ر  هزا  7۸ معادل  یورو  میلیون 

میلیارد تومان خواهد بود.
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
بررسی ها،  تصریح کرد:طبق 
شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی 
در سطح جهان نیز برای توسعه 
خود همین روند را طی کرده اند 
و شرکت گل گهر که با توجه به 
خارجی  شرکت های  بررسی 
مستقل با استفاده از اطالعات کدال 
شرکت، یکی از شرکت های مطرح 
در سطح جهان بوده و در برخی 
از شاخص ها مانند رشد سریع، 
جزء 3۰ شرکت برتر است که باید 
این مسیر را طی کند./پیام آوران 

معدن و فوالد

شهاب باران دماوند
ز بهتریـن  بـارش شـهابی پرساووشـی یکـی ا
بارش های شـهابی امسـال اسـت که در بیشـتر 
شـب هـای مـاه جـاری )مـرداد- شـهریور( می 
تـوان شـاهد بـارش ایـن آذرگوی هـای زیبـا در 

آسـمان بـود.

عکس: میزان

سنا
: ای

بع
من

گل گهر در مسیر تكمیل  زنجیره آهن و فوالد کشور، پیشرو است

روند قیمت طال در کوتاه مدت روشن نیست

اخبار معادن

 
ـــرز ۱۸۰۰ دالر، اندکـــی آشـــفته  ـــت در م ـــی در شکســـتن مقاوم ـــا ناکام ـــازار طـــال ب ب
ـــران وال  ـــوز از تحلیلگ ـــی کیتکونی ـــالی هفتگ ـــنجی ط ـــد و نظرس ـــر می رس ـــه نظ ب
ـــز  ـــن فل ـــت ای ـــد قیم ـــان داد رون ـــه ای نش ـــذاران غیرحرف ـــرمایه گ ـــتریت و س اس
نیســـت. روشـــن  مـــدت  کوتـــاه  در  ارزشـــمند 

ـــج  ـــا نتای ـــوده ام ـــر ب ـــبتا متغی ـــر نس ـــاه اخی ـــد م ـــازار در چن ـــات ب ـــه احساس  اگرچ
ــذاران  ــرمایه گـ ــان سـ ــی در میـ ــوز بدبینـ ــه کیتکو نیـ ــن هفتـ ــنجی ایـ نظرسـ
ـــن  ـــه پایین تری ـــروه ب ـــن گ ـــان ای ـــی در می ـــوش بین ـــان داد. خ ـــه ای را نش غیرحرف

ـــرد. ـــزول ک ـــته ن ـــاه گذش ـــج م ـــش از پن ـــد در بی ح
ـــی  ـــل مختلف ـــر عوام ـــت تاثی ـــال تح ـــازار ط ـــه ب ـــد ک ـــان کردن ـــران خاطرنش تحلیلگ
ـــر  ـــر اث ـــا ب ـــد احی ـــدی رون ـــورم و کن ـــد ت ـــا رش ـــی ب ـــاد جهان ـــرا اقتص ـــرار دارد زی ق
ـــد  ـــی کنن ـــالش م ـــذاران ت ـــرمایه گ ـــان س ـــت. همزم ـــد ۱۹ روبروس ـــی کووی پاندم
گام بعـــدی بانـــک مرکـــزی آمریـــکا و تاثیـــر آن بـــر بـــازده اوراق قرضـــه و دالر 

ـــد. ـــی کنن ـــکا را ارزیاب آمری
داریـــن نیوســـام، رییـــس شـــرکت داریـــن نیوســـام آنالیتیکـــس در ایـــن بـــاره 
ـــرای تحویـــل در دســـامبر وضعیـــت  گفـــت: از نقطـــه نظـــر تکنیـــکال، قیمـــت طـــال ب
ـــی  ـــائل ژئوپلیتیک ـــر و مس ـــن دالر قویت ـــته بی ـــه گذش ـــازار هفت ـــفته ای دارد. ب آش

ـــاد. ـــر افت گی
ـــر  ـــتریت، ۱5 نف ـــران وال اس ـــوز از تحلیلگ ـــاری کیتکونی ـــه ج ـــنجی هفت در نظرس
ـــش  ـــه افزای ـــد ب ـــادل 47 درص ـــر مع ـــت نف ـــا هف ـــان آنه ـــه از می ـــد ک ـــرکت کردن ش
ـــت  ـــش قیم ـــه کاه ـــد ب ـــادل 27 درص ـــر مع ـــار نف ـــد و چه ـــال رای دادن ـــت ط قیم

ـــتند. ـــری نداش ـــداد نظ ـــن تع ـــه همی ـــال رای داده و ب ط
ـــذاران  ـــرمایه گ ـــوز از س ـــن کیتکونی ـــنجی آنالی ـــر در نظرس ـــن، ۹3۰ نف ـــن بی در ای
ُخـــرد شـــرکت کردنـــد کـــه از میـــان آنهـــا 42۸ نفـــر معـــادل 46 درصـــد بـــه 
ـــال  ـــت ط ـــش قیم ـــه کاه ـــد ب ـــادل 36 درص ـــر مع ـــال و 334 نف ـــت ط ـــش قیم افزای

ـــتند. ـــری نداش ـــد نظ ـــادل ۱۸ درص ـــر مع ـــه ۱6۸ نف ـــی ک ـــد در حال رای دادن
ـــز  ـــن فل ـــه ای ـــود ک ـــی ش ـــاهده م ـــی مش ـــال در حال ـــازار ط ـــده در ب ـــی فزاین بدبین
ـــق  ـــا موف ـــرد ام ـــدا ک ـــوی پی ـــود ق ـــش بهب ـــه پی ـــزش قیمـــت دو هفت ارزشـــمند از ری
نشـــد از مقاومـــت در ســـطح ۱۸۰۰ دالر عبـــور کنـــد. بهـــای هـــر اونـــس طـــال 
در معامـــالت روز جمعـــه بـــازار آتـــی آمریـــکا ۹۰ ســـنت معـــادل ۰.۰5 درصـــد 
ـــد  ـــد رش ـــه ۰.3 درص ـــرای کل هفت ـــد و ب ـــته ش ـــت و در ۱7۸4 دالر بس ـــش یاف افزای

ـــت. ـــی داش هفتگ
ـــه  ـــن فیوچـــرز ب ـــو الی ـــازار در شـــرکت بل ـــپ اســـترایبل، استراتژیســـت ارشـــد ب فیلی
ـــرای شکســـتن ســـطح ۱۸۰۰ دالر دارد امـــا  کیتکونیـــوز گفـــت: اگرچـــه طـــال فضـــا ب
ـــت  ـــن اس ـــر ممک ـــادی ضعیف ت ـــد اقتص ـــای رش ـــی در فض ـــای تورم ـــد تهدیده رش

ـــد. ـــدت محـــدود کن ـــاه م ـــز ارزشـــمند را در کوت ـــن فل پتانســـیل رشـــد قیمـــت ای
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــان دی گف ـــی آدری ـــت دارای ـــرکت مدیری ـــس ش ـــان دی، ریی آدری
ـــن  ـــمند ممک ـــز ارزش ـــن فل ـــرش، ای ـــن اخی ـــورد پایی ـــال از رک ـــت ط ـــود قیم ـــه بهب ب
ـــن،  ـــر بنیادی ـــال از نظ ـــن ح ـــا ای ـــرد. ب ـــرار گی ـــت ق ـــم قیم ـــرض تحکی ـــت در مع اس
تصویـــر بلندمـــدت قیمـــت طـــال مثبـــت مانـــده اســـت. وی در ادامـــه افـــزود: 
ـــمگیری  ـــت چش ـــد قیم ـــال رش ـــده، ط ـــاه آین ـــا م ـــد ی ـــده باش ـــه آین ـــواه هفت خ
ـــه  ـــد ک ـــی برن ـــی م ـــتری پ ـــتر و بیش ـــذاران بیش ـــرمایه گ ـــرا س ـــت زی ـــد داش خواه
ـــول  ـــادی پ ـــر زی ـــاپ مقادی ـــزی در چ ـــک مرک ـــدام بان ـــت و اق ـــی نیس ـــورم موقت ت
پیامدهایـــی بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت و در یـــک افـــق وســـیع تر افتضـــاح از 
ـــاد  ـــای اعتم ـــه معن ـــتان ب ـــروج از افغانس ـــس از خ ـــکا پ ـــگاه آمری ـــن جای ـــت رفت دس

ـــت. ـــامل دالر اس ـــکا ش ـــز آمری ـــه چی ـــه هم ـــر ب کمت
ـــداده  ـــه طـــال را از دســـت ن ـــان ب ـــوز امیدش ـــران هن ـــال بعضـــی از تحلیلگ ـــن ح ـــا ای ب
ـــر در  ـــرد: اگ ـــار ک ـــک اظه ـــتراتژی کاال در ساکســـو بان ـــر اس ـــه هانســـن، مدی ـــد. اول ان
ـــکا  ـــزی آمری ـــک مرک ـــس بان ـــاول، ریی ـــروم پ ـــال ج ـــون ه ـــت جکس ـــان نشس جری
ـــه  ـــه اوراق قرض ـــد ماهان ـــش خری ـــرای کاه ـــزی ب ـــک مرک ـــه بان ـــوص برنام در خص
ـــد داشـــت./  ـــود خواه ـــان باشـــد، طـــال شـــانس صع ـــر از انتظـــار اقتصاددان ـــاط ت محت

ـــوز ـــدن نی مع

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

890,000,000تومانپژو 2008  

2۳0,000,000تومان206  ، تیپ 2

۳60,000,000 تومان207 ، دنده ای

۳90,000,000 تومان207 صندوقدار 

2۱7,000,000 تومانGLX ، 405 دوگانه سوز

LX ، ۳05,000,000 تومانپارس

270,000,000 تومانپارس ساده

۳2۳,000,000 توماندنا معمولی

470,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 225,000,000 تومانرانا

275,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90۳55,000,000 تومانتندر

280,000,000 تومانسمند EF7 ، LX دوگانه سوز

۳۱0,000,000تومانسمند سورن ، پالس

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: نقشه بردار 
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مسلط به نقشه برداری صنعتی،معدنی و سد سازی با ۸ 

سال سابقه کار
مزایا:

حقوق مناسب، بیمه، اضافه کاری، عیدی، سنوات، 
پاداش

  متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل زیر 
ارسال نمایند.  

derakhshan.tgs@gmail.com ایمیل 

 HSE موقعیت شغلی: مسئول
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مهندسی  لیسانس  نیاز:  مورد  تحصیالت 
عمران،مهندسی ایمنی، مهندسی محیط زیست و 

بهداشت حرفه ای
تجربیات مورد نیاز:

تجربه کار مشابه حداقل 5 سال در کارگاه

 متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را با درج کد H۱۹ به 
ایمیل زیر ارسال نمایند.ایمیل
gmail.com@employment۹۹5۰ 

 استخدام فرآوری مس درخشان تخت
گنبد در استان های تهران و کرمان

 در یک شرکت HSE استخدام مسئول 
معتبر در تهران و کرمان

کتاب خودت را به فنا نده 
نویسنده: گری جان بیشاپ

مترجم: حسین گازر
ناشر: انتشارات کتاب کوله پشتی

موضوع: مکالمه با خود، توسعه فردی، کشف توانایی ها
این کتاب پرفروش ترین کتاب جهان است که شما را بیدار 

می کند تا توانایی های خود را کشف کنید ، نه اینکه خودتان 
را نابود کنید و به بهترین خود در زندگی تبدیل شوید.

کتاب

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ۳8/الف/5-1400 م 

فراخوان مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل:

موضوع : انجام کلیه خدمات مشترکین شامل قرائت کنتور و توزیع قبوض وصول مطالبات و ... منطقه 1 و ده باال شهرستان کرمان)همراه با ارزیابی 
کیفی(  را با برآورد 25.746.461.500 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 1.287.400.000 ریال به شماره  فراخوان 2000005963000049 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات داخلی به همراه ارزیابی کیفی با معیار عمومی با حداقل تعداد شرکت کنندگان 5 نفر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته خدماتی مربوطه از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین با حداقل رتبه 5 و همچنین صالحیت 

ایمنی )معتبر( صادره از از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس

www.abfakerman.ir موجود می باشد.

-  تاریخ انتشار مناقصه : روز یکشنبه تاریخ 1400/05/24
- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1400/06/01

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1400/06/15
- تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 1400/06/15

- زمان برگزاری مناقصه :  ساعت 10 صبح  روز سه شنبه تاریخ 1400/06/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن: 03433222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

نوبت دوم

علمی   نام  با  بزرگ  دار  ریشه  انگشت  سوسمار 
 giant fringe  و نام انگلیسی Acanthodactylus grandis
toed lizard و اندازه نوک پوزه تا مخرج 74 میلیمتر دم 
۱22 میلیمتر است.مشخصات : 4 فلس در هر انگشت ، اما 
فقط 3 فلس از طرف کناری قابل دیدن است . ۱4 تا ۱6 
فلس شکمی در طویل ترین ردیف عرضی ، این فلس ها 
ردیف های طولی مستقیم را تشکیل نمی دهند . ۱۸ تا 22 

ردیف عرضی فلس پشتی مابین اندام های حرکتی عقبی 
؛ 4 فلس باالی چشمی؛ فلس های زیر چشم از هم جدا 
شده اند .رنگ آمیزی، سطح رویی بدن خرمایی یا قهوه ای 
روشن ) در الکل معماٌل خاکستری( با 4 خط طولی از نقاط 
سیاه کوچک مشخص همراه با یک طرح از نقاط سفید 
کرم ) خاکستری مایل به آبی در الکل ( این نقاط باریکتر از 

فضای بین نقاط و خطوط هستند.


