کوتاه از اقتصاد

متقاضیان مسکن ملی تا فردا پول ندهند حذف میشوند

جزئیات عرضه اولیه «وسپهر»

ایسنا :معاون وزیر راهوشهرســازی با بیان اینکه ۴۷۰هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط شناخته شدند
گفت :این افراد تا پایان شهریورماه فرصت دارند مدارک خود را در ســامانه اقدام ملی به آدرس  Tem.mrud.irبارگذاری و واریز
وجه داشــته باشــند که در غیر این صورت حذف و افراد دیگر جایگزین آنها خواهند شــد .محمود محمودزاده اظهار کرد :از
بین یک میلیون و ۶۰۰هزار متقاضی طرح اقدام ملی مســکن۴۷۰ ،هزار نفر واجد شرایط شــناخته شدند که شروط پنجگانه
مثل عدم اســتفاده از زمین یا مســکن دولتی بعد از انقالب و عدم مالکیت از سال  ۱۳۸۴به بعد را داشــتند .وی افزود :به افراد
واجد شــرایط مهلت دادیم تا۱۵شــهریور نســبت به بارگذاری مدارک در ســامانه به آدرس  Tem.mrud.irو واریز وجه اقدام
کنند.

مهر :امروز یکشنبه ۳۰شهریورماه ،نماد «وسپهر» در بازار فرابورس عرضه میشود .تعداد ۶میلیارد سهم معادل ۲۰درصد از سهام
شرکت «سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات» در نماد «وسپهر» ٣٠شهریور ،به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه
خواهد شد .حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۱۱۰۰سهم در بازه قیمتی  ۹۵۰تا ١٠١٠تومان است.
تاریخ و دوره ثبت سفارش از ساعت  ۱۳تا  ۱۷روز یکشنبه ،تاریخ تخصیص سهام چهارشنبه دوم مهر و تاریخ شروع معامالت
ثانویه روز شنبه پنجم مهرماه است .بهروز خدارحمی ،مدیرعامل گروه سپهر صادرات گفت :وسپهر با سرمایه ۳۰هزار میلیارد
ریالی مسیر متفاوتی را در قالب یک شرکت فرابورسی آغاز خواهد کرد و تالش ما این خواهد بود که نقدشوندگی به عنوان شاخصه
بنیادین معامالت وسپهر باشد.
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پارسیک :وزیــر راهوشهرســازی ،نقدینگی
سرگردان را عامل اصلی بیثباتی بازار مسکن
دانست و گفت :حجم نقدینگی لجامگسیخته
موجود در کشــور این بال را بر سر بازار مسکن
آورده است .محمداســامی با اشاره به دالیل
رکود بازار مسکن طی چند هفته اخیر ،توضیح
داد :تحــوالت پــر التهابی که بازار مســکن با
آن روبهروســت صرفاً به فعــل و انفعاالت این
بازار مرتبط نمیشــود بلکه حجــم نقدینگی
لجامگسیخته موجود در کشور این بال را بر سر
بازار مسکن آورده اســت .وی ادامه داد :کافی
است ســوداگران احســاس کنند یک بازار از
بازدهی خارج شده است ،سریعاً نقدینگیها را از
بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل میکنند.

«راناپالس» از مهرماه
به بازار میآید
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در هفتهای که گذشــت مــرز  27هزار
تومان برای «دالر» و  13میلیون تومان
برای «ســکه» بهصورت مقطعی بارها
شکسته شد ،ولی معاملهگران هیچگاه
نتوانســتند قیمت بستهشــده این دو
دارایی ارزشــمند را بــاالی این مرزها
مشاهده کنند .برخی فعاالن باور دارند
درصورتیکــه ســکهبازان و دالرکاران
در هفته جاری نتوانند با استفاده از جو
سیاسی پیرامون چکانده شدن احتمالی
بندماشه توســط آمریکا قیمتها را به
سطوح باالتر ببرند ،ریزش فلز گرانبهای
داخلــی و دالر آغاز خواهد شــد .این
درحالی است که رشد به آنسوی مرزها
میتوانــد زمینهســاز ورود تقاضاهای
احتیاطی جدید بــه بازارها شــود .به
گزارش «اقتصادآنالین» ازجهت وقوع
چنین نوســانات غیرمنتظــرهای ،این
هفته برای برخی معاملهگران میتواند
رنگ مرگ و زندگی به خود بگیرد ،حال
آنکه در فضاهای پرالتهاب ،دستهای از
معاملهگران نیز همیشه ترجیح میدهند
به تماشای روند بازار بنشینند و زمانی
که جهت قیمتها مشــخصتر شــود
خریدوفروشهای خود را از سر بگیرند.
برخی مشــاوران فنی به نوسانگیران
توصیه میکنند در بــازار هفته جاری
حاشیهنشین باشند و به طمع اثر ماشه
وارد بازار نشوند زیرا بازارساز در این هفته
پرقدرت حضــور دارد و اجازه نوســان
نمیدهد.
از هیجان تا احتیاط
بازارها با التهابوهیجان،هفتهای
که گذشت را آغاز کردند ولی در انتهای
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سرنوشت دالر و سکه به یکدیگر گرهخورده است

هفته مرگ و زندگی نوسانگیران

عکس :شانا

شــهرخبر :تمام قطعات «راناپالس» تولید
داخل اســت و تاکنون بیش از دو هزار دستگاه
از این خودرو تولید شــده و از مهرماه تحویل
مشــتریان خواهد شــد .قاضوی ،مدیر پروژه
راناپالس ،با بیان اینکه طبــق برنامه تولید ،با
ظرفیت روزانه ۵۰دســتگاه ،ســاالنه ۱۵هزار
دستگاه از این محصول تولید خواهد شد ،بیان
کرد :پیشبینی میشود تا انتهای سال ۱۳هزار
دستگاه از این خودرو تولید شود .وی با اشاره به
تغییرات راناپالس در مقایسه با خودروی «مبنا»
عنوان کرد :عمده تغییرات صورت گرفته در این
خودرو مربوط به تزئینات داخلی است .در این
محصول ،گرین روی داشــبورد و پنل جلوی
داشبورد تغییر یافته و کنسول میانی خودرو به
صورت یکپارچه با طرح جدید ارائه خواهد شد.
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هفته تنها ردپــای احتیاط در بازار قابل
مشاهده بود .دالر در همان روز اول هفته
وارد کانال 26هزار تومانی شد و سکه هم
توانست کانال 12میلیون تومانی را فتح
کند .در ادامه هفته اسکناس آمریکایی
گاهی به باالی مرز  27هزار تومانی سرک
کشید و سکه هم ساعاتی را در کانال 13
میلیون تومان سپری کرد .با این حال،
روز پنج شنبه خبری از این مرزشکنیها
نبود و حجم معامالت در بازار پایین آمده
و شدت نوســانات نیز کاهش یافته بود.
این موضوع موجب شــد حتی قیمت

برخی مشاوران فنی
به نوسانگیران توصیه
میکنند در بازار هفته
جاری حاشیهنشین باشند
و به طمع اثر ماشه وارد
بازار نشوند

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼك ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
)ﺷﻤﺎره 99/455 :ﺗﺎرﯾﺦ(99/6/23 :
ﺑﻪ اﺳﺘﻨـﺎد ﻣــﺎده ) (6آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟــﺮاﯾﻰ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾــﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﺗﺤﺎدﯾــﻪ ﻫﺎى
ﺻﻨﻔﻰ )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻰ(  ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎى اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼك
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ،داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 15
روز از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/7/3ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/7/17ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺻﻨﺎف ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
) www.iranianasnaf.irﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎران( و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮى؛ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺳﺎﻋﺖ  8اﻟﻰ  13ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺻﻞ
ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺮازى ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﻣﯿﺪان آزادى ،ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه  ،ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺷﻤﺎﻟﻰ داﻧﺸﮕﺎه
 ،اﺑﺘﺪاى ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮزوﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ داوﻃﻠﺐ رد ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرت ﻣﻠﻰ ،ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ،ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﻰ

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻰ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎى ﺻﻨﻔﻰ:
 داوﻃﻠﺐ ﺷــﺪن ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﯾﺮان و دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (5ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎتﮐﺸﻮرى در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎى ﺻﻨﻔﻰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎى آﻧﺎن از ﺷــﻐﻞ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺗﺒﺼﺮه  6ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن(
ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓﺮاد در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ،ﺑﯿﺶ از دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﻰ و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن ( ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﻰ و دو ﻧﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺮاى اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎى داراى ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار واﺣﺪ ﺻﻨﻔﻰ ﻋﻀﻮ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﻰ و ﺳﻪﻧﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺮاى اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎى داراى ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار واﺣﺪ ﺻﻨﻔﻰ ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن(
 در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺳﺎس اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﻰ آراى ﻣﺎﺧﻮذه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رﯾﯿﺲ ،دو ﻧﻔﺮ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ )اول و دوم( ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮدﺑﯿﺮ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس
)اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد) .ﻣﺎده  23ﻗﺎﻧﻮن(
 در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ،ﺳﻤﺖ آن ﻫﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺧﻠﻰ در ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻰ ﺷﻮد) .ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده  23ﻗﺎﻧﻮن(
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮاى اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎى داراى ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار ﻋﻀﻮ ،ﮐﻤﺘﺮ از ده ﻧﻔﺮ و در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎى داراى ﺑﯿﺶاز ﻫﺰار ﻋﻀﻮ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎزرس ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاى دو ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از آن ،ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﻏﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)ﻣﺎده  7آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ(
 اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪى اﺗﺤﺎدﯾﻪ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ: -1اﻋﻀﺎى ﻣﻌﺰول ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
 -2اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ و اﻧﺼﺮاف آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﺗﺒﺼﺮه  4ﻣﺎده  6آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ(
* ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺼﺮاف داوﻃﻠﺒﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻰ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.
)ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  7آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ(
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎى ﺻﻨﻔﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ایرنا :مدیرکل نامنویسی و حســابهای انفرادی
ســازمان تأمین اجتماعی گفت :عناوین شــغلی
بیمهشدگان این سازمان بهروزرسانی شده و در سایت
این سازمان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
محمدمحمدی افزود :کارفرمایــان میتوانند برای
تهیه لیست پرداخت حق بیمه و درج عناوین شغلی
با مراجعه به سایت رسمی تأمین اجتماعی به نشانی
 TAMIN.IRو مراجعه به گزینه «دریافت فایل جدول
مشاغل» از اطالعات عناوین شغلی که تا نیمه اول
شهریور  ۱۳۹۹بهروزرسانی شده ،بهرهبرداری کنند.

اعالم زمان دقیق اجرای
همسانسازی حقوق

کارگرآنالین :رئیس مجمع نمایندگان اســتان
مرکزی گفت :حقوق پایان مهرماه براســاس طرح
همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت
میشود .کریمی اظهار داشت :گستردگی افراد تحت
پوشش در وزارت رفاه زیاد است و آحاد کشور تقریباً
تحت پوشش این وزارتخانه هستند؛ به طوری که
حدود 70میلیون نفر یارانهبگیــر امورات خود را در
این وزارتخانه پیگیری میکننــد .وی افزود :تمام
صندوقهای بازنشستگی مهم کشور ازجمله تأمین
اجتماعی ،صندوقهایی که تحت نظارت وزارت رفاه
هستند ،جمعیت قابل توجهی از جمعیت شاغالن و
بازنشستگان و نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی
را تحت پوشش دارد که وزارتخانه پرکاری است.

رسیدگی به خسارت
ترک فعل مدیران در دستور کار

زهرا وفایی /گــروه پارلمانی :نایــب رئیس
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت:
رسیدگی به خسارت ناشی از ترک فعل مدیران ،از
برنامههای دیوان محاسبات است زیرا اتفاق افتاده
که مدیرانی با محافظهکاری در اجرای اقداماتی که
نیاز به ریســکپذیری داشــته ،موجب خسارت به
جامعه شدهاند .سیدمحمدرضامیرتاجالدینی،گفت:
این دیوان اکنون با شــعار «دیــوان فناورانه مردم
پایه» تالش دارد وظایف خود را برای رســیدگی به
حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای
دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازبودجه کل
کشور استفاده میکنند ،انجام دهد .وی بیان کرد:
مدیرانی با محافظهکاری در اجرای برخی اقدامات که
نیاز به شجاعت داشته ،محافظهکارانه ورود کردهاند و
این موضوع ،خساراتی را بهجامعه تحمیل کرده است.

ﭼﺎپ اول

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻼورﺟﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  47ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮرخ
 99/06/18ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﮔﺬارى ،ﺑﺎرﮔﯿﺮى و ﺣﻤﻞ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وزﯾﺮ آﺑﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﻪﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنازﺗﺎرﯾﺦاﻧﺘﺸﺎرآﮔﻬﻰﻇﺮفﻣﺪتﻫﻔﺖروزﻓﺮﺻﺖدارﻧﺪﺟﻬﺖدرﯾﺎﻓﺖاﺳﻨﺎد
ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﻓﻼورﺟﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادﮔﺎن ،ﺟﻨﺐ اداره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ ،ﭘﻼك 231
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 03137434722 :ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﻣﻀﺎن اﺳﺪى  -ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻼورﺟﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن
 -2اﻋﺘﻘﺎد و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان
 -1ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان
 -4ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺠﺮ ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰ و اﻓﻼس
 -3ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮى ﻣﻮﺛﺮ
 -6ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
 -5ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
 -7داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺮاى اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -8ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
 -9داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﯾﻢ )ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻣﺠﻮزى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻨﻘﻀﻰ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﺻﺎﺣﺐ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﺪاده و
واﺣﺪ ﺻﻨﻔﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ واﮔﺬار و ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،واﺣﺪ ﺻﻨﻔﻰ ﻓﻌﺎل و ﻣﮑﺎن آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( .
 -10وﺛﺎﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ

سکه و دالر نســبت به روز چهارشنبه
با افت جزئی مواجه شــوند .دالر روی
عدد  26هزار و  900تومان به کار خود
خاتمه داد که  50تومــان کمتر از روز
پنجم هفته بود .سکه هم با افت 45هزار
تومانی روی عدد  12میلیون و  855هزار
تومان ایستاد.
هفته حساس برای سکههای
کوچک
نیم سکه طی یک هفته نزدیک به یک
میلیون تومان افزایش یافت تا بیشترین
میزان بازدهی را در میان تمام بازارها به

نام خود ثبت کند .این سکه کوچک در
انتهای هفته در محــدوده  6میلیون و
 750هزار تومان قرار گرفت که بیش از
14درصد رشد را نسبت به پنجشنبه 20
شهریورماه نشان میداد .پس از نیم سکه،
ربع ســکه در رده دوم جدول بازدهی با
ثبت بیش از 12درصد رشد قرار گرفت.
برخی فعاالن باور داشــتند رشد قابل
توجه این ســکههای کوچک در مقابل
ســکه امامی که حدود 7درصد رشــد
هفتگی داشــت ،به دلیل ورود تقاضای
احتیاطی افراد عادی به بازار اســت که
ترجیح میدهد سکههای با قیمتهای
پایینتر را خریداری کنند.
بــا این حــال ،رشــد زیاد ســکههای
کوچک میتوانــد در هفته جاری برای
خریداران دو ریســک به همراه داشته
باشــد :اول اینکه در صورتــی که روند
کلی بازار افزایشی باشد ،به اندازه سکه
امامی رشــد نکنند؛ چراکه ربع سکه و
نیم سکه،بخشــی از افزایش خود را در
هفته گذشــته پیشخور کردهاند .دوم
اینکه در صورتی که روند بازارها نزولی
شود ،احتمال ریزش شــدیدتری برای
ربع سکه و نیم سکه وجود خواهد داشت.
در هفتــهای که ســکههای کوچ صدر
جدول را قبضه کرده بودند ،شــاخص
کل بورس نتوانســت به رتبهای بیشتر
از ســوم دلخوش کند؛ این شاخص هم
در هفته گذشته با بیش از 9درصد رشد
به نقطه حساس یک میلیون و 704هزار
واحدی رســید .رفتن به سوی سطوح
باالتر میتواند بازدهی شهریوری بورس
را مثبت کند.

خبر خوش تأمیناجتماعی
برای بیمهشدگان و کارفرمایان

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده
ﺷﻤﺎره 99/41 - 99/40 - 99/39

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺮ د ارد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺎﻏﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎى دﯾﺰﻟﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و داراى رﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرى ﺧﺎﻟﻰ و داراى
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﻃﻰ ﻣﺪت 5روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
 www.setadiran.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ  400,000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﻬﺮ ﺷﻤﺎره  0205682793007ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ردﯾﻒ

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

1

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ رود آور

99/39

2

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺮاﺑﻰ ﻓﺎز 3

99/40

3

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﭼﺎه ﻫﺎى دﯾﺰﻟﻰ ﻓﺮﯾﺎزان

99/41

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت
اﻟﻒ و ب و ج
99/07/16
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 12

99/07/21
ﺳﺎﻋﺖ 10

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻰ )رﯾﺎل(
458,184,000
286,941,000
321,956,000

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت
و ﺟﺰﯾﯿﺎت در
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 -1ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ ﻣﺸﺮوط ،ﻣﺨﺪوش و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت ﻓﺮاﺧﻮان و ﺧﺎرج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد واﺻﻞ ﺷﻮد
ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺪوش ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر ،ﭼﮏ ﺷﺨﺼﻰ و ﺷﺮﮐﺘﻰ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3اﺳﻨﺎد در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  081-38274632ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(www.setadiran.ir
* در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد  ،ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ اﻗﺪام ﮔﺮدد.
* ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

