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جدول نرخ سکه و ارز

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان:

برابر رای شماره 139560317007001647 و رای اصالحی 139960317007000289 هیئت  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای فریدون اقسام فرزند 
قاســم به شناسنامه 24461 و شماره ملی 1860240127 صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت 310/82 مترمربع در قســمتی از پالک 5657 اصلی واقع در 
بخش یک بهبهان خریداری شــده از مالک رســمی محمد صادق حقیقی محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/02/14                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/28
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

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

ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه(
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب به شرح زیر تصرفات مفروزی و 
مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت 
رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشــاعی و ســایر صاحبان حقوقی آگهی می شود و چنانچه اشخاص 
اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره 
ثبت اســناد و امالک شهرستان میاندوآب تســلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
اســناد و امالک دادخواســت به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر اینصورت سند مالکیت مورد 
تقاضای متصرف بر اســاس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- آرای شــماره 12146-139860313006و 139860313006012147 مورخــه 1398/12/04 تقاضای 
آقای رحیم دشــت بان فرزند حســن نسبت به ســه دانگ مشــاع و خانم اکرم عبادی فرزند قاسم نسبت به 
ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه قســمتی از پالک 9384 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه 
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شــده از رسول سعیدی و حسین بابازاده پرونده هیئت 369 

و 9800368 به مساحت 166/50 مترمربع قطعه اول که برای آن پالک 29148 فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/13  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/28

قنبر محمدوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

»آگهی اجاره مزایده 
غرفه در پارک ملت«

نوبت اول
شــهرداری دامغان در نظر دارد به موجب 
مجوز شورای محترم اسالمی شهر بهره برداری 
از غرفه هــای احداثی پــارک ملت را به جهت 
ایجاد فضای فرهنگی- تجاری از طریق مزایده 
عمومی کتبی در قالب قرارداد اجاره یکســاله 
واگذار نماید. لــذا از کلیه متقاضیان دعوت به 
عمل می آیــد جهت دریافــت اوراق مزایده و 
کســب اطالعات بیشــتر به امور قراردادهای 
شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 99/03/17 
به دبیرخانه شــهرداری دامغان تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
تلفــن تماس و آدرس ســایت جهت کســب 

اطالعات بیشتر:
02335256115

www.damghan.ir
شهرداری دامغان

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

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

برابر رای شماره 139960326001000213 مورخ 1399/02/25 هیئت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افســر قصری فرزند 
حاجیعلی به شماره شناسنامه 236 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
معنب و مشجر و ساختمان احداثی در آن به مساحت 6244 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 2 
اصلی محاط در پالک 2/860 اصلی واقع در حومه بخش ســه همدان به نشانی گنجنامه، بخش 
مطلب، خریداری از مالکین رسمی آقایان جعفر پنبه ای و محمدعلی حبیبی، محرز گردیده است. 
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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.

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/28  
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک همدان مالف259

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت شفا بخش کارون
شــماره ثبت 43977 )ســهامی خاص( شناســه ملی 10420005635 بدینوســیله از کلیه 
ســهامداران و اعضای شرکت شــفا بخش کارون )ســهامی خاص( دعوت به عمل می آید 
به دعوت هیئت مدیره شــرکت، در تاریخ 1399/3/9 در ســاعت 10 صبح در محل شرکت 
واقع در اهواز کیانپارس خیابان 17 شــرقی جنب مخابرات استان خوزستان پالک 5/20045 
کدپســتی 6155993126 سالن اجتماعات )بیمارســتان آریا( جهت تشکیل مجمع عمومی 

فوق العاده حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: * تغییرات اساسنامه * تصویب اساسنامه جدید 

رئیس هیئت مدیره بیمارستان آریا - دکتر فرامرز پازیار

آگهی ختم تصفیه شرکت البسه قدسی البرز شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲5۸۱ و شناسه ملی 

 ۱400۶۸5۸45۹
به اســتناد نامه مدیر تصفیه به شماره 7 مورخ 1399/2/18 و در اجرای ماده 215 

قانون تجارت بدین وسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعالم می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

شناسه آگهی: )845794(

آگهی تغییرات شرکت مهبد خاک و سازه آبیدر 
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱0۸۳7 

و شناسه ملی ۱400۶۸۸۸۶04 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- ســمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای معین 
زندسلیمی به شماره ملی 3732025047 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای 
هژبر دیوانی ســنندج به شــماره ملی 3732974448 به سمت نایب رئیس 
هیئــت مدیره آقای فاتح عبدی به شــماره ملی 3733023323 به ســمت 
مدیرعامل 2- دارندگان حق امضاء مجاز در شــرکت: کلیه اســناد و اوراق 
بهادار و بانکی، متفقًا با امضاء دو عضو نامبرده شــده زیر و با مهر شــرکت 
معتبر خواهد بود: معین زندسلیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و فاتح عبدی 
به ســمت مدیرعامل و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری، منفردا با امضاء 

فاتح عبدی به سمت مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج 
شناسه آگهی: )845879(

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

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

برابر رای شماره 139960326001000212 مورخ 1399/02/25 هیئت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین اروانه فرزند 
حاجی اســمعیل به شماره شناسنامه 503 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه باغ معنب و مشجر و ساختمان احداثی در آن به مساحت 6244 متر مربع قسمتی از پالک 
باقیمانده 2 اصلی محاط در پالک 2/860 اصلی واقع در حومه بخش ســه همدان به نشــانی 
گنجنامه، بخش مطلب خریداری از مالکین رســمی آقایــان جعفر پنبه ای و محمدعلی حبیبی، 
محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/28    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13

علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک همدان
مالف261

قیمت)بهتومان(نوعسکه
7/136/000سکه تمام طرح جدید
7/057/000سکه تمام طرح قدیم

3/768/000نیم سکه
2/068/000ربع سکه
997/000گرمی

706/000هر گرم طالی 18 عیار
نوعارز

16/800دالر
18/200یورو
20/516پوند

2/458لیر ترکیه
4/641درهم امارات
14/6دینار عراق

درحالیکهبازارسرمایهروزگذشتهباکاهش
شدیدشاخصکلهمراهشــد،امانرخاوراق
تسهیالتمسکنباسرعتیعجیببازه6۰هزار

تومانیراردکرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تابلوی بورس 
تهران از ابتدای معامالت روز شنبه قرمزپوش بود، اما 
تابلوی اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت مسکن در 
همه نمادهای زیرمجموعه »تسه« سبزپوش شد و در 
چند نماد نیز به سقف دامنه نوسان پنج درصدی رسید.

همچنین به دلیل اســتقبال خریــداران از اوراق 
تسهیالت مسکن در بازار سرمایه، برخی از دارندگان 
این اوراق از عرضه آن به امید گران تر شدن این اوراق 
در روزهای آینده خودداری می کنند که همین موضوع 

به افزایش قیمت اوراق دامن زده است.
به این ترتیب قیمت نمادهای تسه 9801، 9802، 

9806 و 9807 )اوراق تســهیالت مسکن صادره در 
ماه های فروردین، اردیبهشت، شهریور و مهر 98( بازه 

61 هزار تومانی را در معامالت دیروز رد کرد.
همچنین اوراق تسهیالت مسکن صادره در نیمه 
دوم سال گذشته و فروردین امسال نیز در بازه 60 تا 

61 هزار تومان عرضه شد.
بیشــترین تعداد اوراق فروخته شده به سه نماد 
9810 )اوراق تســهیالت مســکن صادره در دی ماه 
98(، تســه 9812 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
اســفند 98( و تســه 9901 )اوراق تسهیالت مسکن 
صــادره در فروردین 99( به ترتیب با عرضه 20، 15 
و 13 هزار برگه تعلــق دارد. تعداد برگه هایی هم که 
به فروش رسیده، به جز سه نماد مذکور، اکثراً به زیر 

100 برگه می رسد.
از ســوی دیگر به دلیل کاهــش عرضه این اوراق 

از ســوی دارندگان برگه ها، تعداد معامالت اوراق در 
بسیاری از نمادها زیر 10 فقره معامله قرار گرفت؛ اما 
در نمادهای پُرتقاضا، تعداد معامالت انجام شده بین 

100 تا 200 فقره در نوسان بود.
خاطرنشان می شود سال گذشته در نیمه نخست 
اسفند ماه و همزمان با افزایش ناگهانی تعداد معامالت 
مسکن در بهمن ماه، برای اولین بار در سال 98، قیمت 
اوراق تسهیالت مســکن به 60 هزار تومان رسید اما 
همزمان با شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید معامالت 
مسکن، قیمت اوراق در فروردین ماه امسال به زیر 40 

هزار تومان رسید.
ضمن اینکه بسیاری از متقاضیان خرید مسکن در 
تهران، مشــکل اصلی را کمبود عرضه واحد مسکونی 
می دانند که سبب شده تا بازار مسکن با انباشت تقاضا 
و احتماالً افزایش قیمت مسکن در هفته های پیش رو 

مواجه شود.
گفتنی اســت متقاضیان خرید مســکن عالوه بر 
هزینه سنگین اقساط تسهیالت، باید متناسب با مبلغ 
وام، هزینه خرید اوراق از بازار سرمایه را هم بپردازند 
که با افزایش قیمت اوراق از حدود 40 هزار تومان به 
بیــش از 60 هزار تومان، این هزینه حدود 50 درصد 
افزایش یافته است. این وضعیت در کنار انباشت تقاضا 
و احتمال افزایش قیمت هر متر مزبع واحد مسکونی، 
 شــرایط را برای اقشــار متوســط و ضعیف دشوارتر 

نموده است.
از ســوی دیگر، راه اندازی سامانه دریافت مالیات 
از خانه های خالی، به عنوان یکی از راهکارهای اصالح 
وضع موجود تا کنون در حد شــعار باقی مانده است 
که شایسته است دولت در این زمینه اهتمام بیشتری 

بورزد.

رئیسســازمانبورسواوراقبهاداربااشارهبهاینکهنوسانذات
بازارسهاماست،گفت:فردیکهوارداینبازارمیشودبایدمسئولیت

ضرروزیانرابپذیرد.
به گزارش تســنیم، حســن قالیباف اصل درباره شرایط بازار بورس و امکان 
تداوم روند رو به رشد آن گفت: از آنجایی که قیمت سهام یک شرکت تابع عومل 
مختلفی مانند شرایط داخلی شرکت، وضعیت صنعت، اقتصاد و... است، افراد باید 
پیش از ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام آموزش های الزم را ببینند.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ســرمایه گذاران باید در 
دوره های آموزشــی برگزارشــده در بازار ســرمایه و بورس شرکت و از پندهای 
آموزشی ارائه شده در صداوسیما برای خرید و فروش سهام استفاده کنند، افزود: 
فایل های آموزشی بسیاری در سایت های مختلف موجود است که مردم می توانند 

از آن استفاده کنند.
قالیباف با ابراز اینکه سرمایه گذار مسئول سود و زیان در بازار سرمایه و بورس 
است، اظهار کرد: مردم باید آگاهانه وارد بورس شده و مطالعه داشته باشند در غیر 
این صورت به مشاوران دارای مجوز، صندوق سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان 

و... مراجعه کرده و سرمایه گذاری غیرمستقیم انجام دهند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید به اینکه هیچ فردی نمی تواند 
پیش بینی دقیقی از رشــد یا سقوط سهام در بازار سرمایه و بورس داشته باشد، 
اضافه کرد: نوســان ذات بازار اســت و فردی که وارد آن می شود باید مسئولیت 

ضرر و زیان را بپذیرد.
وی گفت: با وجود این که بازار ســرمایه جزو بازارهای پیچیده است، برخی 
می پندارند فقط با دریافت کد بورسی، می توانند به راحتی در این بازار خرید و فروش 
کنند. از آنجایی که افرادی که در این بازار مشغول هستند، زیرک و باهوش هستند 
بنابراین اگر فردی بدون اطالعات دقیق وارد آن شود، دچار ضرر و زیان می شود.
قالیباف با تصریح به اینکه مردم نباید پول مورد نیاز برای نیازهای اساســی 
مانند خرید خودرو، مســکن و کســب  وکار را  وارد بازار سرمایه و بورس کنند، 
اضافه کرد: مردم می توانند پولی را که در بانک پس انداز کرده و به آن نیاز ندارند 

و مازاد بر نیاز است وارد بازار سرمایه کنند تا دچار استرس و خسران نشوند.

بانکتوسعهآســیاییپیشبینیکردکهشیوعویروسکرونامیتواند
بــهازبینرفتن8/8تریلیوندالرمعادل1۰درصدازتولیدناخالصداخلی

جهان،منجرشود.
به گزارش فارس به نقل از راشــاتودی، بانک توســعه آسیایی در آخرین گزارش 
خود پیش بینی خسارت وارده به خاطر شیوع کرونا به اقتصاد جهانی را دو برابر کرد 
و گفــت: این بیماری می تواند 8/8 تریلیــون دالر معادل 10 درصد از تولید ناخالص 
داخلی جهان، بکاهد. در گزارش این بانک آمده است: شیوع کرونا 5/8 تا 8/8 تریلیون 

دالر معادل 6/4 تا 9/7 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش خواهد داد.
این میزان خیلی بدتر از پیش بینی قبلی این بانک در ماه آوریل اســت که گفته 

بود انتظار می رود تنها 2 تا 4/1 تریلیون دالر از تولید ناخالص جهان، کاسته شود.
بانک توسعه آسیایی می گوید:  حجم خسارت وارده به اقتصاد جهانی بستگی به 

این دارد که تا چه زمان شاهد ادامه شیوع کرونا، باشیم.
این بانک می گوید در بدترین سناریو شاهد تداوم اجرای طرح اعمال محدودیت های 

اجتماعی و فعالیت های اقتصادی برای 6 ماه خواهیم بود.
در صورتی که اعمال این محدودیت ها حداکثر تا ســه ماه طول بکشد، خسارت 

وارده به اقتصاد جهانی کمتر خواهد شد.
یاسویوکی ساوادا، کارشناس ارشد بانک توسعه آسیایی می گوید: تحقیقات اخیر 
تصویر بسیار گسترده تری را درباره عواقب اقتصادی بسیار جدی شیوع کرونا در جهان 
ارائه می دهد. این مسئله همچنین نشان دهنده اهمیت اجرای سیاست های مداخله ای 

در کاهش خسارت های وارده ناشی از کرونا است.
این بانک می گوید: اقدامات انجام شده با هدف کنترل شیوع کرونا می تواند 1/7 
تــا 2/5 تریلیون دالر به اقتصاد آســیا ضرر بزند کــه 1/6 تریلیون دالر آن مربوط به 

چین خواهد بود.

درنظرســنجیهفتگیکیتکونیوز،اکثریتهر
دوگروهکارشناسانوالاستریتوسرمایهگذاران
ادامهروندافزایشــیقیمتطالدرهفتهجاریرا

پیشبینیکردند.
به گزارش ایسنا، در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان 
وال استریت برای هفته جاری، 14 نفر شرکت کردند که از 
میــان آنها 10 نفر معادل 71 درصد به افزایش قیمت طال 
و دو نفر معادل 14 درصد به کاهش قیمت طال رای دادند 

و به همین تعداد نظر خنثی داشتند.
در ایــن بین، هــزار و 88 نفر در نظرســنجی آنالین 
کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها، 750 نفر معادل 
69 درصد افزایش قیمت طال و 179 نفر معادل 16 درصد 

کاهش قیمت طــال در هفته جاری را پیش بینی کردند و 
159 نفر معادل 15 درصد نظری نداشتند.

در نظرســنجی کیتکونیوز برای هفته گذشــته اکثر 
کارشناســان وال استریت و سرمایه گذاران افزایش قیمت 
طال را پیش بینی کرده بودند. بهای معامالت آتی هر اونس 
طال در بــازار نیویورک روز جمعه پس از نوســان زیادی 
که تجربه کرد با 15 دالر و 40 ســنت معادل 0/9 درصد 
افزایش، در 1756 دالر و 30 سنت بسته شد که باالترین 
قیمت در یک ماه گذشته بود و برای کل هفته 2/5 درصد 

رشد قیمت نشان داد.
شفافیتدربازارطالوسکه

عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر و 

نقره استان تهران با  اشاره به ضرورت شفاف سازی معامالت 
ســکه در بورس گفت: این اقــدام می تواند به دلیل وجود 
شفافیت، ایجاد امنیت مالی برای مردم و سرمایه گذاران در 

بورس موثر واقع شود.
ابراهیــم محمدولی، در گفت وگو بــا خبرگزاری مهر 
درخصوص موارد مطرح شده درخصوص احتمال تعطیلی 
بازار گواهی سپرده سکه طال در بورس کاال اظهار کرد: در 
حال حاضر، ســرمایه و نقدینگی سنگینی در اختیار مردم 
اســت که باید از طریق دولت مدیریت شود؛ به نحوی که 
مردم با اطمینان خاطر بیشــتری به بازارها ورود کنند؛ از 
این رو نباید این سرمایه ها به بازارهای داللی و غیرشفاف 
هدایت شود که بر این اساس، یکی از بازارهای مناسب در 

این حوزه، بورس کاال است.
وی افزود: در این میان کاالهای ارزشــمند مانند طال 
و ســکه و ارز بهتر است از طریق بازار شفافی مانند بورس 
معامله شوند؛ اما احتماالً شکل گیری بازاری بزرگ و با عمق 

زیاد برای طال در بورس، ممکن است زمان بر باشد.
این مسئول تأکید کرد: بر این اساس فعاالن بازار سکه 
و طال معتقدند که باید معامالت سکه در بورس انجام شود 
تا به دلیل وجود شفافیت، ایجاد امینت مالی برای مردم و 
سرمایه گذاران در بورس و نیز حفظ سرمایه های آنها، کار 
به بهترین شــکل پیش رود؛ بنابراین به نظر می رسد سوق 
دادن معامالت به ســمت بورس، کمک زیادی به شفافیت 

بازار نقدی خواهد کرد.

مدیرعاملایرانخودرووعدهدادباادامهروند
افزایشتولیدوعرضهخودروروندکاهشقیمت

خودروتداومخواهدیافت.
فرشــاد مقیمی با بیان اینکه در سال جهش تولید 
تمام اقدامات الزم برای تحقق این موضوع انجام شــده 
اســت، از تولید 56 هزار و 931 دستگاه خودرو تا روز 
26 اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: عزم مجموعه ایران 
خودرو در مسیر برنامه ریزی برای تحقق هدف تولید 500 

هزار دستگاه خودرو در سال جاری قرار دارد.
وی افزود: تا روز 26 اردیبهشــت ماه افزایش شش 
درصدی در تعداد تولید نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته داشته ایم.
مقیمی از اجرای بســته ویژه عرضه خودرو به بازار 
مطابق با اهداف و سیاســت های وزارت صمت خبر داد 

و بیان کرد: با اجرای این بســته، عالوه بر اینکه امکان 
فعالیت ســودجویان به حداقل خواهد رسید، مشتریان 
نیز با اطمینان خاطــر از قیمت اقدام به خرید خودرو 

خواهند کرد. 
وی با اشــاره به اجرای فروش فوق العاده محصوالت 
در آینده نزدیک، یادآور شــد: تمام ساز و کارهای الزم 

برای اجرای این تصمیم فراهم می شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اضافه کرد: با 
دریافت مجوز شــماره گذاری محصوالت و تحویل 10 
هزار دســتگاه خودرو آماده تحویل در روزهای آینده، 
روند عرضه با شــتاب بیشــتری ادامه خواهد داشت و 
همین امر کاهش بیشــتر قیمت خــودرو در بازار را به 

همراه خواهد داشت.
وی توضیح داد: ایران خودرو مصمم است تا همراه با 

سیاست های وزارت صمت و دستگاه ها و نهادهای ذیربط، 
تمامی تالش خود را برای مدیریت بازار و ایجاد توازن در 

عرضه و تقاضا به کار بندد.
گفتنی است در هفته های اخیر بار دیگر بازار خودرو 
نوســانات شــدید قیمتی را تجربه کــرد به طوری که 
قیمت های بازار ساعتی اعالم می شد. خودروسازان مانند 
گذشته انگشت اتهام را به سمت دالالن نشانه می روند 
و خــود را در این بین بی تقصیر عنوان می کنند. این در 
حالی اســت که کارشناسان، یک علت گرانی خودرو را 
کمبود عرضه از سوی خودروسازان و تشنه نگه داشتن 
بــازار به عنوان مقدمه افزایش قیمت های کارخانه بیان 
می کنند. تولیدکنندگان خودرو پیش از نیز به بهانه های 
مختلف از جمله تأمین نشدن برخی قطعات، تعداد زیادی 

خودرو را در کف پارکینگ های خود نگه داشته بودند.

یک موضوع دیگر درباره افزایش قیمت خودرو، به 
حذف شورای رقابت از جریان قیمت گذاری باز می گردد. 
اما به تازگی این شورا به فرایند قیمت گذاری بازگشته 
و اولین زمزمه ها بــرای کاهش قیمت خودرو به گوش 
می رســد؛ هر چند میزان پایداری نتایج مصوبات شورا 

با تردید مواجه است.
درمورد پیش فروش محصوالت خودروســازان هم 
ابهاماتی وجود دارد. ناتوانی مردم برای ثبت نام خودروی 
مصرفی خود در کنار زمزمه دسترسی گسترده مافیای 
خودرو به سامانه پیش فروش از طریق ربات، نارضایتی ها 

را افزایش داده است.
در مجموع موانع زیادی بر سر راه بازار خودرو وجود 
دارد که در صورت تحقق وعده افزایش تولید، یکی از این 

موانع ممکن است بهبود نسبی پیدا کند.

کارشــناساقتصادیتصریحکــرد:ثمره
گسترشمناطقآزادوویژه،ایجاددروازههای
جدیدبرایوارداتکاالورونقنسبیمحلیبه
قیمتتحمیلهزینهبهاقتصادکشورخواهدبود.
سید احسان خاندوزی، در گفتگو با خبرگزاری مهر 
درباره طرح مجدد پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تحرکات نمایندگان 
مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه نشــان می دهد 
نماینــدگان )که اغلب در مجلــس یازدهم نیز حضور 
نخواهند داشــت( انگیزه باالیی برای تحقق وعده های 

منطقه ای در کارنامه پارلمانی شان دارند.
وی افــزود: با توجه به پا برجابودن ایرادات متعدد 
شورای نگهبان به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق 

آزاد و ویــژه، احتمال تأییــد مصوبات مجدد مجلس 
مبنی بــر ایجاد مناطــق آزاد و ویژه جدید از ســوی 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بعید 

به نظر می رسد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: 
فارغ از ابهام درباره تأیید مصوبه مذکور از سوی ناظران 
باالدستی، ثمره گســترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد 
دروازه های جدید برای واردات کاال و رونق نسبی محلی 

به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود.
خاندوزی در ادامه با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق 
آزاد یادآور شد: سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور 
حدود یک درصد و از مجموع واردات کشور، بین هفت 
تا هشت درصد اســت. مفروض این کارنامه عملکرد، 

نادیده گرفتن قاچاق کاال و واردات کاالی مسافری از 
مناطق آزاد اســت که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط 
به این موارد، انحراف عملکــرد مناطق آزاد از اهداف 

اولیه را تشدید می کند.
وی عنوان کرد: اضافه شــدن مناطق آزاد و ویژه 

جدید، تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است. 
در همین رابطه، حسن حسن خانی، مدرس اقتصاد 
نیز ضمن اشــاره به عدم ضرورت طرح افزایش مناطق 
آزاد در شرایط کنونی اظهار داشت: پرداختن به مسئله 
مناطق آزاد در شرایط فعلی منطقی نیست و یک خطای 
راهبردی برای نظام تصمیم گیری کشور تلقی می شود.
بر اســاس این گزارش، نماینــدگان مجلس دهم 
در جریان جلســه علنی 15 اردیبهشت ماه سالجاری 

با کلیات الیحه ایجاد منطقــه آزاد تجاری - صنعتی 
سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کردند. همچنین 
به فاصله یک روز بعــد، نمایندگان مجلس به کلیات 
الیحه توســعه منطقه آزاد انزلی نیز چراغ سبز نشان 
دادنــد. چندی پیش نیز الیحه و طرح افزایش مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با وجود چهار بار استرداد از سوی 
شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، بار دیگر در دســتور کار کمیســیون 
اقتصادی مجلس قرار گرفــت و در نهایت با توجه به 
اصرار شورای نگهبان بر مغایرت طرح و الیحه با قانون 
اساسی و پافشاری نمایندگان بر ایجاد 13 منطقه آزاد 
و 103 منطقه ویژه اقتصادی، این موضوع بدون تغییر 

مجدداً در صحن علنی بررسی خواهد شد.

رئیسکلبانکمرکزیضمنریشــهیابی
دالیلتورمدرکشورگفت:سیاستهایجدید
پولیامروزبانکمرکزیآمادهاستکهسیاست

هدفگذاریتورمرابهاجرابگذارد.
عبدالناصر همتی در یادداشــتی در صفحه خود 
در فضــای مجازی نوشــت: چند نکتــه درخصوص 
هدف گذاری تورم دارم: ریشه تورم باال به عنوان گروه 
اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه 
سیاســت های مالی و پولی نمودن کســری بودجه و 
اتکای مستمر بر سیاســت های انبساطی پولی برای 

رشد اقتصادی بوده است.
وی افزود: در دوره های فراوانی منابع ارزی، دولت ها 
به انبســاط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و ســرکوب 
تــورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه به کمک 
واردات روی آورده اند و در مواقع افت قیمت های ارزی 

به روش های مســتقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی 
متوسل شده اند. 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این گونه روش ها 
نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکالت بسیار زیادی از جمله 
تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوســانات 

شدید چرخه های تجاری را به دنبال داشته است.
همتی اضافه کرد: پس از تغییر در سیاســت های 
ارزی، پولی و مالی کشور به همراه انباشت منابع الزم 
برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز که 
از دو سال پیش آغاز شده است و با طراحی و توسعه 
ابزارهای عملیاتی کردن، سیاست های جدید پولی امروز 
بانک مرکزی آماده است که سیاست هدف گذاری تورم 

را به اجرا بگذارد.
وی ادامه داد: در قالب این سیاســت قطب نمای 
اصلی سیاســت های پولی و ارزی بانک مرکزی، تورم 

هدف خواهد بود و برای رسیدن به آن از ابزار مدیریت 
نرخ ســود در بازار باز استفاده خواهد شد. همان گونه 
که قباًلً گفته بودم نرخ ســود سیاستی کوتاه مدت در 
داالن نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق 

هدف خواهد بود.
رئیس کل بانــک مرکزی بیــان داد: موفقیت و 
اثربخشــی این سیاست در گرو اقدام دولت در انتشار 
هرچه سریع تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه 
جهت سیکلی کردن بودجه و البته تالش بیشتر برای 

کاهش کسری بودجه است.
گفتنی اســت، سال گذشــته نرخ تورم رقمی در 
حدود 40 درصد بود که همتی چندی پیش وعده داد 
امســال نرخ تورم بین 20 تا 22 درصد خواهد بود، به 
عبارتی در صورت تحقق وعده رئیس کل بانک مرکزی، 
مهم ترین مشکل اقتصادی فعلی - تورم-  رو به بهبودی 

می رود و می توان امیدوار بود فشار معیشتی کمتری 
به مردم وارد شود. 

از ســوی دیگر، تعقیب کاهش نرخ تورم می تواند 
منجر به کاهش نرخ ســود بانکی )که شرایط تولیدی 
را با افزایش سرمایه گذاری تسهیل می کند( و کنترل 
نرخ ارز نیز بیانجامــد. در واقع یکی از دالیل افزایش 
قیمــت دالر، افزایش نرخ تورم بود که با کنترل تورم 
می توان به بازگشت ثبات در بازار ارز نیز امیدوار بود. 
نکته مهمی که همتی در پیام خود به آن  اشــاره 
کرده، پیداکردن ریشــه اصلی تورم - افزایش حجم 
پول-  بوده که متأســفانه تاکنون اهمیتی به آن داده 
نمی شد. بر همین اساس، اگر بانک مرکزی برای عبور 
از شــرایط فعلی دســت به دامان سیاست های پولی 
انبساطی نشود، می توان امیدوار بود که در هدفگذاری 

خود - کنترل تورم-  موفق شود. 

یککارآفریناهلخویکهسابقهکاردررستوراندارد،باپشتکارخود
موفقبهاحداثکارخانهشدهاست.

میرنادر آقایی، درباره پیشــینه کسب و کار خود اظهار داشت: متولد خرداد 65 
هستم، در شهر خوی به دنیا آمدم.چون در دانشگاه پیام نور درس می خواندم می توانستم 

کمتر به دانشگاه بروم و این فرصت مناسبی بود که کار مرغداری را فرا بگیرم.
وی افزود: به رســتورانی در مناطق باالی تهران رفتم و آنجا مشــغول کار شدم. 
پس از شش ماه کار سخت در آن رستوران با پولی که پس انداز کرده بودم از آنجا جدا 
شدم و به سرعت به یک شرکت خدماتی رفتم و در آنجا به صورت تجربی کار کردم و 
رفته رفته کار فنی را یاد گرفتم. این کارآفرین ادامه داد: سپس به یک شرکت نصب 
و تعمیر کولر گازی رفتم و نصاب آنجا شدم اما باز هم تالش می کردم. در همان زمان 
سیم کشی را یاد گرفتم و صفر تا صد تعمیرات را فرا گرفتم، برق کاری را هم به صورت 
کامل آموزش دیدم. در همین موقع ها بود که کار چیلر، داکت اسپلیت، اسپلیت و فن 
کویل را کامل یاد گرفتم. به گفته آقایی، حاال می توانســتم پروژه ای مستقل را خودم 
هماهنگ کنم. دیگر درآمدم بهتر شده بود و در مرکز شهر یک دفتر تاسیس کردم و 
25 نیروی سرویس کار را کنار هم مشغول کار کردم. کم کم وارد بازار فروش شدم و در 
خانه به کمک همسرم شروع کردیم به ساخت و مهندسی معکوس هواسازهای خارجی. 
وی اضافه کرد: هر بار که در ساخت این هواسازها شکست می خوردیم باز هم ادامه 
می دادیم و باز تالشمان را چند برابر می کردیم. شرکت تهویه وطن را به خاطر وطن و 
کشورم نامگذاری کردم و در سال 92 به صورت کامل مستقل شدم و البته در همین 
سال ها در خانه شخصی ام به همراه همسرم، داکت اسپلیت می ساختیم و می فروختم. 
این کارآفرین ادامه داد: خوشبختانه سال 96 با تالش هایی که  پرسنل شرکت انجام 
دادند توانستیم بخشی از بازار تهویه را در دست بگیریم و در همین سال کارخانه خوی 
را تاسیس کردیم که در حال حاضر به تولید محصوالت تهویه مطبوع مشغول هستیم تا 
بتوانیم هر روز نیاز کشور را به واردات کمتر کنیم و به سمت پیشرفت در این صنعت 
حرکت کنیم. به گفته آقایی، هرچند در سال جهش تولید قرار داریم اما هنوز هم مسیر 
تولید و صنعت در کشور هموار نیست و با سختی های فراوانی رو به رو هستیم. در حال 
 حاضر حدود 130 نفر در مجموعه ما مشغول به کار هستند. دستگاهی که ساخته ایم

دستگاه مشابه هواسازهای خارجی هست که تا پیش از این به کشور وارد می شد. 
این دستگاه می تواند به راحتی با دستگاه مشابه خارجی خود رقابت کند. ما دفعات 
زیادی دستگاه هایی را ساختیم که همکاران آن را کپی کردند و البته برای بنده اهمیتی 
نداشــت و ندارد. حاال هر روز به مرور توانسته ایم کیفیت آن را باال ببریم، هدفگذاری 

کرده ایم که بتوانیم دستگاهی را بسازیم که از کشورهای دیگر بیایند و از ما بخرند.
ما دســتگاه خارجی را مورد ارزیابی قرار دادیم و توانستیم سیستم داخلی آن ر ا 
بومی سازی کنیم و به زودی می توانیم آن را وارد بازار کنیم. این دستگاه تا خرداد ماه 

روانه بازار می شود و در حال حاضر در کارخانه خوی ساخته می شود.

درشرایطیکهبرخیکشاورزانچندینمحصول
زراعیخودراامسالهمبهدلیلعدمصرفهقیمتی،
برداشتنکردند،کارشناسانمعتقدنددلیلاصلی
زیانکشاورزاناجرانشدنطرحالگویکشتاست.

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشــاره به مازاد تولید پیاز 
در سالجاری و ماندن این محصول روی دست کشاورزان، 
اظهار داشــت: با مروری بر تجربیات سال های گذشــته 
می بینیم که ما ابتدای سال 96 نیز با مشکل انباشت پیاز 

مواجه بودیم.
سیدجعفر حسینی، با بیان اینکه یکبار برای همیشه 
باید مشخص شود که منشأ این مشکالت از کجاست تا بتوان 
راهکاری برای آن در نظر گرفت، گفت: اصلی ترین مسئله 
در بخش کشاورزی عدم اجرای صحیح الگوی کشت است.

مشاور عالی نظام صنفی کشــاورزی با اشاره به اینکه 

مسئوالن وزارت کشاورزی بارها اعالم کرده اند هم برنامه 
الگوی کشت داریم و هم میزان سطح کشت را به کشاورزان 
ابالغ می کنیم، بیان کرد: آیا با فرســتادن یک بخشنامه به 
سازمان جهاد کشــاورزی استان ها بدون اینکه اقدامی در 
جهــت اقناع و آموزش بهره برداران انجام شــود می توان 

الگوی کشت را اجرا کرد؟
به گفته حسینی، این برنامه با چه ابزار و سامانه ای به 
کشــاورزان اطالع رسانی می شود و در کدام زمان و با کدام 
سامانه جامع، آمار کشــت بررسی می شود؟ آیا زمانی که 
سطح کشت ابالغی تکمیل می شود، وزارت جهاد کشاورزی 
این توانایی را دارد که از افزایش بیشــتر سطح زیرکشت 

جلوگیری کند؟
این فعال بخــش خصوصی با بیان اینکه متأســفانه 
شــیوه های مدرن سازی تولید در کشــور ما کمتر به کار 
گرفته می شود، افزود: شرایط ما به صورتی است که وقتی 

کشاورزی در یک منطقه از کشور کشت انجام می دهد اصاًل 
از میزان ســطح کشت در سایر نقاط اطالع ندارد. بنابراین 
این بهره بردار چگونه می تواند الگوی کشت را رعایت کند؟

دولتطرحالگویکشترااجرانمیکند
همچنین، علیرضا دژکامه، کشاورز منطقه جنوب استان 
کرمان در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: متأسفانه 
دولت طرح الگوی کشــت را اجرایی نمی کند و کشاورزان 
براساس شــانس، محصول خود را کشت می کنند. الگوی 
کشــت اگر اجرایی شود همه کشــاورزان منطقه براساس 
ظرفیت سنجی که قباًل انجام شده و براساس برنامه ای که 

وزارت جهاد کشاورزی می دهد اقدام به کشت می کنند.
وی افزود: محصول خیار را در فصل گذشته به کمترین 
قیمت فروختیم و برخی هم برداشت نکردند. گوجه را نیز 
به قیمت 200 تا 700 تومان خریداری می کنند که مجبور 
هستیم هزینه کرایه را نیز از جیب خودمان پرداخت کنیم 

و پیــاز را نیز کیلویــی 200 تومان خریداری می کنند که 
کشاورزان ترجیح دادند اصاًل برداشت نکنند. 

این کشــاورز کرمانی ادامه داد: مسئله دوم این است 
که مســئوالن بخش کشــاورزی مدیریت کافی در تولید 
ندارند. صنایــع تبدیلی کافی برای محصول گوجه فرنگی 
وجود دارد و اگــر هم  اکنون گوجه فرنگی را کیلویی هزار 
تومان از کشاورزان خریداری و تبدیل به رب کنند حداقل 
50 درصد برای آنها ســود خواهد داشت اما حتی این کار 

را هم نمی کنند.
وی بــا بیان اینکه برنامه های دولت معموالً نوش دارو 
پس از مرگ ســهراب اســت افزود: دولت اکنون صادرات 
گوجه فرنگی را آزاد کرده اســت که بایــد این کار را دو 
ماه پیش انجام می داد و اکنون کار از کار گذشــته است. 
نوبخت وعده حمایت از سیل زدگان این منطقه را داده بود 

اما اجرایی نکرد .

یککارشناسحوزهگازبااشارهبهانفعالعجیبزیرمجموعههای
وزارتنفتدرقبالشــکایتواهیترکیهازایــراندربارهقیمتگاز
صادراتیگفت:بااینانفعالعماًلتاچندسالآینده،ازبازارگازحذف

میشویم.
علی نصر، با  اشاره به اینکه در 12 فروردین ماه سال جاری انفجاری در خط 
لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه در خاک این کشور اتفاق افتاد، گفت: مسئولیت 
این حمله را گروهک تروریستی پ.ک.ک برعهده گرفت. اتفاقی که بارها در طی 
این چند سال گزارش شده بود. اما این بار شرکت ترکیه ای بوتاش تمایلی به تعمیر 
این خط لوله نداشــت. این شرکت خطر شیوع ویروس کرونا را بهانه ای برای به 
تعویق انداختن تعمیر خط لوله بیان کرد. ولی در حقیقت به علت اختالف قیمت 
گاز وارداتی ایران نسبت به سایر بازارها، ترکیه از این فرصت استفاده کرده تا نیاز 

گازی خود را از منابع دیگری تأمین کند.
به گفته این کارشــناس حوزه گاز، پس از گذشــت یک ماه، این شرکت با 
استناد به بند price revision به دلیل گران بودن قیمت گاز از ایران شکایت کرده 
تا ایران را تحت فشــار قرار دهد. ترکیه با راه اندازی این سناریو در نظر دارد تا با 
افزایش واردات ال. ان. جی از کشــورهای دیگر و بخصوص آمریکا به قیمت روز، 
از مزایای افت قیمت اســتفاده کند و آن را جایگزین گاز ایران کند چرا که در 
غیر این صورت بر اساس قرارداد حتی در صورت دریافت نکردن گاز از ایران باید 

هزینه آن را بپردازد.
نصر با بیان اینکه البته این اقدام ترکیه را می توان در راستای تقابل گازی آمریکا 
با ایران بررسی کرد، ادامه داد: این کشور تالش می کند ایران را از بازار گاز حذف 
کند. دیدار ترامپ و اردوغان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 2020 میالدی 

و افزایش سطح همکاری ها در زمینه تبادل ال.ان.جی حاکی از این ماجراست.
وی افــزود: عالوه بــر ترکیه، آمریکا در کشــور عراق که بــه عنوان یکی از 
واردکنندگان گاز ایران به حساب می آید، سعی در جایگزینی ال. ان. جی به جای 
گاز ایران را دارد. همینطور افزایش قیمت کنونی گاز ایران موجب گشــته عراق، 

تمایل بیشتری به جایگزینی آن را داشته باشد.
این کارشــناس گاز اضافه کرد: با توجه به همه اتفاقات اخیر اما در شــرکت 
ملی گاز و امور بین الملل این شــرکت، انفعال عجیبی را شاهد هستیم که ادامه 
دار بودن آن ضامن منافع ترکیه و آمریکا در منطقه است به طوری که به دلیل 
نداشتن برنامه ای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای همسایه عماًل تا چند 
ســال آینده، از بازار گاز حذف می شــویم و عماًل بازیگری منفعل در بازار گاز در 

اختیار سایر بازیگران قدرتمند همچون بازار نفت خواهیم بود.

شــرکت احیاء استیل فوالد بافت به شماره ثبت 1623 و شناســه ملی 14005000583 در نظر دارد 
موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشــخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد 

صالحیت )تجربه پلنت مشابه( واگذار نماید. 
1- مناقصه گزار: شــرکت احیاء اســتیل فوالد بافت 2- موضوع مناقصه: طراحی، تامین، حمل، اجرا 
و راه ا ندازی سیســتم تصفیه پســاب واحد RO به ظرفیت 100 مترمکعب در ســاعت مجتمع فوالد بافت 
3- مبلغ و نوع ســپرده شــرکت در مناقصه: الف: دو میلیارد ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
معتبر ب- وجه نقد واریز شــده به شماره شــبا IR880640014299700332188001  بانک گردشگری 
4- زمان دریافت و تحویل اســناد مناقصه: مهلت دریافت اســناد مناقصه تا ساعت 15 روز شنبه 
 مورخ 1399/03/03 و زمان تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11 خواهد بود. 
5- محل دریافت اســناد مناقصه: متقاضیان بایســتی جهت دریافت اسناد مناقصه، مبلغ یک میلیون 
ریال به شماره شبا IR880640014299700332188001 بانک گردشگری به نام شرکت احیاء استیل فوالد 
بافت واریز و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس بلوار نلسون ماندال،  خیابان بابک مرکزی، بن بست سوم،  
پالک 5، شــرکت مهندسی برســو مراجعه نمایند. 6- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده 

است. 7- هزینه آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تلفن تماس: 03442429204 - 02188652473

آگهی مناقصه عمومی طراحی، تامین، حمل، اجرا و راه اندازی سیستم تصفیه پساب 
واحد RO مجتمع فوالد بافت )مناقصه شماره 0۱- م- ۹۹( 

همتی: بانک مرکزی آماده اجرای سیاست های ضد تورم است

وعدهمدیرعاملایرانخودرو:

قیمتخودروباافزایشتولیدکاهشمییابد

 یک کارگر رستوران 
با پشتکار فراوان کارخانه دار شد

یککارشناسخبرداد
انفعال عجیب وزارت نفت در قبال 

شکایت گازی ترکیه از ایران

کارشناساقتصادی:

گسترشمناطقآزادتحمیلهزینهبهاقتصادکشوراست

رئیسسازمانبورس:
نوسان بازار سهام طبیعی است

برخالفکاهشبورس

قیمتهربرگهتسهیالتمسکناز۶۰هزارتومانعبورکرد

کارشناسانمطرحکردند

کوتاهیدولتدراجرایالگویکشتموجبزیانکشاورزانشدهاست

تحلیلگرانبینالمللی:

رشدقیمتجهانیطالمهارناپذیرخواهدماند

ضرر 8/8 تریلیون دالری کرونا به اقتصاد جهانی


