روایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی؛

با طرح موافقیم ولی جایگزین ندارد

نماینده مجلس شــورای اســامی در خصوص
دریا وفایی  /گروه پارلمانی
 naslefarda.1359@gmail.comاینکه حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در چه مرحلهای
اســت ،گفــت :حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی در
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در حال بررسی اســت و جمعبندی نهایی هنوز
انجام نشده است.
محمدرضا پــور ابراهیمی افزود :پس از گزارش کمیســیون تلفیق دربــاره حذف این ارز
تصمیمات الزم اتخاذ میشود .وی تصریح کرد :مجلس شورای اسالمی با اصل این موضوع

رمزارز
کاپو یک تحلیلگر و تریدر


محبوب خوش بین و امیدوار است؛

دورخیز بیت کوین

برای یک جهش بزرگ

Economy

که تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی کاردرستی نیست با دولت همنظراست و معتقدیم که
باید تخصیص این نوع ارز تغییر کند.
پورابراهیمی بیانکرد :افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت
و فساد شده است ،بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد ،به دست دالالن
رسید و ایجاد مشکالتی کرد که ما با این رویکرد مخالف هستیم.
وی ادامهداد :آنچه نمایندگان مجلس را نگران میکند این است که چه چیزی جایگزین
این طرح میشود و سیاستهای حمایتی چه مواردی هستند؟
وی تصریح کرد :هماکنون دغدغه ما ایجاد تورم با حذف ارز ترجیحی است و برای رفع آن
باید سیاستهای جایگزین مشخص شود.همچنین باید منتظر ماند تا جمعبندی نهایی
در خصوص حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق انجام شود.
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naslefarda.1359@gmail.com

این طرف دنیا دعوای واضحی رخ داده است .دعوایی که
هر روزابعاد وسیع تری می یابد و هیچ بعید نیست بهانه
جنگ جهانی سوم شود ،صف آرایی روسها زیر گوش
اکراین .اما چرا؟ ماجرا چیست؟
اوکرایــن در دهــه اول اســتقالل به عنــوان یکی از
جمهوریهای شوروی سابق مورد توجه اتحادیه اروپا
نبود .هیچ یک از پانزده عضو اتحادیه اروپا در آن زمان،
اوکراین را در اولویت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی
خود نمیدانستند و ســطح پایین روابط آنها بر پایه
توافقنامهای بود که به طور مشابه از سوی اتحادیه اروپا
به تمامی کشورهای حاصل از پس از فروپاشی شوروی
پیشنهاد شــده بود .اوکراین در آن دوره ،بسیار دور از
اتحادیه اروپا و بسیار نزدیک به روسیه بود.
انقالب نارنجی؛ اوکراین را عزیز کرداوکراین با گسترش اتحادیه در شــرق اروپا که از سال
 ۲۰۰۴آغاز شــد ،در صفحه رادار دیپلماسی اتحادیه
اروپا ظاهر شد .به خصوص پس از رخداد انقالب نارنجی
اوکراین در سال  ۲۰۰۴که موجب روی کارآمدن یک
دولت طرفدار غرب و با گرایش دموکراتیک شد.
بدین ترتیب اوکراین در جمع کشورهای اروپایی قرار
گرفت که اتحادیه اروپا انتظار داشت به حرکت پرسرعت
به سمت دموکراسی به اقتصادی مبتنی بر بازار در مرز
اتحادیه اروپا بدل شود .با دیگر همسایگان اتحادیه اروپا
قرار گرفت و انتظار میرفت که به یک دموکراسی خوب
اداره شده و اقتصاد بازار در مرز اتحادیه اروپا تبدیل شود.
هر چند این روند با وقوع فراز و نشیبهای سیاسی در
اوکراین آن گونه که انتظار میرفت ،محقق نشده ولی
اوکراین در مناسبات دیپلماتیک اتحادیه اروپا بدل به
الگویی شد که سپس از آن برای توسعه روابط اتحادیه
با ارمنستان ،آذربایجان ،بالروس ،گرجستان و مولداوی
استفاده شد.

حمایت از بازار سرمایه؛

فرمان اجرایی مخبر صادر شد
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نوشین رواقی  /گروه اقتصاد

ابالغیه معاون اول رئیس جمهور برای
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اوکراین عزی ِز اتحادیه اروپا؛ چرا؟!

رگ حیاتی غرب از شرق میگذرد
تصاویر ماهواره ای از استقرار نیروها و ادوات جنگی روسیه در مرز با اوکراین منبع رویترز

رمزارزنیوز :یــک تحلیلگر و تریــدر محبوب
رمزارز فکر میکند که قیمــت بیت کوین قبل از
پرواز مجدد ،کاهش قیمت دیگری خواهد داشت.
تحلیلگری که با نام مستعار کاپو شناخته میشود
به  236900دنبالکننده خــود در توییتر گفت:
احتمال کاهش قیمت بیت کوین به زیر  ۳۰هزار
دالر وجود دارد .البته او معتقد اســت پس از این
اتفاق ارزش  BTCدوباره رشد خواهد کرد .در زمان
انتشار این خبر بیت کوین با قیمت 36215.46
دالر معامله میشــود .ارزش این رمزارز در هفته
گذشته بیش از  14درصد و در ماه گذشته بیش از
 27درصد کاهش یافته است.
کاپو معتقد اســت که اگر بیت کوین زیر ســطح
 30000دالر به ثبات برسد ،مشاهده روند صعودی
بیت کوین به آرزویی محال تبدیل خواهد شــد.
ثبات در صورتی اتفاق خواهد افتاد که ســطوح
حمایتی به مقاومتی تبدیل شده و نمودار قیمت
رمزارز برای مدت طوالنی زیر ســطح مورد نظر
باقی میماند.
ایــن تحلیلگر حاضر اســت روی کاهش قیمت
بیت کوین به زیر  ۳۰هزار دالر و جهش مجدد آن
شــرطبندی کند .وی یادآور شده است که حجم
عرضه زیــاد در معامالت آتــی بایننس میتواند
ســبب کاهش قیمت بیت کوین به زیر 30000
دالر شود .کاپو اعالم کرد  80 :درصد از سبد سهام
و ســرمایه او اکنون صرف خرید اســتیبل کوین
تتر ( )USDTشده اســت .او اعتقاد دارد اگر بیت
کویــن بتواند از ســطح  41000دالر عبور کرده
و در باالی این ســطح به ثبات برسد ،پیشبینی
ریزش قیمــت به زیــر 30000دالر دیگر اعتبار
نخواهد داشت.

اقتصاد

بازارسرمایه

 اقتصاد و تجارت یاران همیشگیدر میان همســایگان شــرقی اتحادیه اروپا ،اوکراین
کشوری است که با بیش از هزار و  ۳۰۰کیلومتر دومین
مرز مشــترک بزرگ را با این اتحادیه دارد .توافقنامه
فراگیر و همهجانبه تجارت آزاد ( )DCFTAبین اتحادیه
اروپا و اوکراین ،در ســال  ۲۰۱۴امضا شد .اجرای این
توافقنامه از ابتدای ژانویه  ۲۰۱۶به طور موقت آغاز شد
ولی به طور رسمی از سپتامبر  ۲۰۱۷و در پی تصویب
آن از سوی تمامی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا الزم
االجرا شــد .این توافقنامه با هدف تقویت تجارت کاال
و خدمات بین اتحادیه اروپا و اوکراین از طریق کاهش
تدریجی تعرفهها و منطبق کــردن قوانین اوکراین با
اتحادیه اروپا تصویب و اجرایی شــد ولــی فراتر از بعد

تجاری و اقتصــادی به ابزار اصلی بــرای تقویت پیوند
سیاسی اوکراین و اتحادیه اروپا بدل شد .در حال حاضر،
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اوکراین است
که بیش از  ۴۰درصد تجارت خارجی این کشوررا  بهخود
اختصاص داده اســت .اوکراین همچنین هجدهمین
مقصد صادراتی اتحادیه اروپا و نوزدهمین مبدأ واردات
کاال به این اتحادیه اســت که حدود  ۱.۱درصد از کل
تجارت اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اســت.
عمده صادرات اوکراین به اتحادیه اروپا شامل مواد خام
(آهن ،فوالد ،محصوالت معدنی ،محصوالت کشاورزی)،
محصوالت شــیمیایی و ماشین آالت اســت و عمده
صادرات اتحادیه اروپا به اوکراین نیز شامل ماشینآالت و
تجهیزات حمل و نقل ،مواد شیمیایی و کاالهای تولیدی

است .تحت تأثیر اجرای قرارداد تجاری فیمابین ،تعداد
شــرکتهای اوکراینی صادرکننده به اتحادیه اروپا با
سرعت چشــمگیری افزایش یافته است ،از حدود ۱۱
هزار و  ۷۰۰شرکت در سال  ۲۰۱۵به بیش از  ۱۴هزار
و  ۵۰۰شرکت در سال  ۲۰۱۹رسید .همچنین صادرات
اتحادیه اروپا به اوکراین از  ۱۳.۷میلیارد یورو در ســال
 ۲۰۱۵به بیش از  ۲۴میلیارد یورو در سال  ۲۰۱۹رسید و
در مقابل ،صادرات اوکراین به اتحادیه اروپا هم در همین
مدت از  ۱۲.۵میلیارد یورو به بیش از  ۱۹میلیارد یورو
افزایش یافت.
 سرمایهگذاریهمچنین بانک ســرمایهگذاری اروپا ( )EIBکه از سال
 ۲۰۰۷همکاری با اوکراین را آغاز کرده ،تا کنون بیش
از  ۱.۹میلیارد یورو اعتبار برای حمایت از شرکتهای
کوچــک و متوســط و  ۳.۶میلیارد یــورو اعتبار برای
حمایت از بخش عمومی این کشــور اختصاص داده و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو اتحادیه
اروپا در اوکراین نیز در سال  ۲۰۱۹به  ۲۲میلیارد یورو
رسیده است.
 انرژیبا وجود تالش روسیه برای تغییر مسیر عرضه گاز خود
به اتحادیه اروپا از طریق سیستم ترانزیت گاز از بالروس
و احداث خط لوله نورد استریم از بستر دریای بالتیک،
اوکراین همچنان نقش مهمــی درتامین گاز اتحادیه
اروپا دارد .اوکراین همچنیــن از تولید کنندگان مهم
برق دراروپاست و بخشی ازبرق کشورهای مجارستان،
اسلواکی ،لهستان ،مولداوی و رومانی را تأمین میکند.
عالوه بر ایــن ،اوکراین منابع گازطبیعی و گاز شــیل
قابل توجهی دارد که توســعه آنها را آغازکرده است.
بنابراین ،اتحادیه اروپا پتانسیل بیشتری برای توسعه
روابط اقتصادی و تجاری با اوکراین متصوراست؛چرا که
اوکراین افزون بر،دراختیارداشتن بازاری با  ۴۳میلیون
مصرف کننده ۷۰ ،درصد از زمینهای قابل کشت آن از
حاصلخیزترین خاک اروپاست.

ایرنا  :معاون اول رئیس جمهور تصمیمات جلسه
چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ
 1400/۱۱/5در خصوص حمایت از بازار سرمایه را
ابالغ کرد .در نامه محمد مخبر که خطاب به وزرای
امور اقتصادی و دارایــی ،صنعت ،معدن و تجارت،
نفت ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه و رئیس کل
بانک مرکزی ارسال شده ،تصمیماتی در خصوص
نرخ گاز خوراک پتروشیمیها فرمول نحوه محاسبه
حقوق دولتی معادن ،زمان بندی عرضه اوراق دولتی،
نرخ تســعیر داراییهای ارزی بانکها و مؤسسات
اعتباریغیربانکیابالغشدهاست.تصمیماتجلسه
چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ
 ۱۴۰۰/۱۱/۵در خصوص حمایت از بازار سرمایه به
شرح ذیل جهت اجرا ابالغ میشود.
 - 1از زمــان ابــاغ مصوبــه ،نــرخ گاز خوراک
پتروشیمیها بر اساس فرمول ابالغیه وزارت نفت و
با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار
ریال) تعیین میشود .نرخ گاز سوخت پتروشیمیها،
پاالیشــگاهها و صنایع پایین دستی ،مجتمعهای
احیای فوالد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی
پتروشیمیها و پاالیشــگاهها شــامل برق ،آب،
اکسیژن و غیره معادل  ۴۰درصد نرخ خوراک گاز
پتروشیمیها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین
صنایع سیمان و سایر صنایع معادل  ۱۰درصد نرخ
خوراک پتروشیمیها تعیین میشود.
 - 2در ســال  ۱۴۰۱فرمول نحوه محاسبه حقوق
دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
 - 3وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و
بودجه کشور مکلفند زمان بندی عرضه اوراق دولتی
را به گونهای تنظیم کنند که فــروش اوراق مالی
اسالمی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به
صندوقهای با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰درصد
جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
 - 4بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف
اســت نرخ تســعیر داراییهــای ارزی بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰
درصد نرخ ارز سامانه نیما در 6ماه گذشته اعالم کند  .
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود
ناشی از تسعیر داراییهای ارزی مذکور را بر مبنای
نرخ اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
محاسبه و اخذ کند.
 - 5با پیشــنهاد بانک مرکزی مقررشد این بانک
با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونهای اقدام
کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی
حداکثر  ۲۰درصد باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت درمان گستر سپانو(سهامی خاص)
به شماره ثبت  34926و شناسه ملی 10840108647

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود در جلسه مجمع مذکور که ساعت  11صبح
مورخ  1400/11/20در اصفهان ،خیابان شیخ صدوق شمالی ،کوچه مسجد الرضا ،کوچه بهمن،
بن بست شکوفه ،پالک  12تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره ،انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ،تغییر محل شرکت،انتخاب روزنامه ،تصویب تراز مالی  ،1399سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

نخستین نشست هماندیشی
شــرکت ملی نفت ایــران و
فعاالن بازار پول و سرمایه در
مرکــز همایشهای تخصصی
شرکت ملی نفت ایران (باشگاه
کوشک) برگزار شد.
منبع  :شانا

هیئـت مدیـره شرکت
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ثبت  17108و شناسه ملی 10260380331

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ســاخت تجهیزات گاز تامکار (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  17108و شناسه ملی  10260380331دعوت می گردد که در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ســاعت  14:00مورخ  1400/11/25که به آدرس:
تهران ،خیابان ولی عصر  ،قبل از تقاطع نیایــش ،خیابان بابک بهرامی ،پالک - 58کد
پستی – 1968644511تلفن  88196942 :تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده -1 :افزایش سرمایه  -2سایر موارد
* لذا خواهشمند است نماینده تام االختیار آن سهامدار به همراه معرفی نامه در جلسه
فوق حضور یابد.
رییس هیئت مدیره

آگهی دعوت (نوبت دوم) شرکت آرمه کار نجف آباد ( سهامی خاص )
به شماره ثبت  ۵16 :و شناسه ملی 10260104199 :

با توجه به عدم حضور اکثریت نسبی سهامداران شرکت آرمه کار نجف آباد (سهامی خاص) در نوبت اول دعوت به جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده مورخه  1400/11/04 :بدینوسیله به آگاهی کلیه ســهامداران میرساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده ( نوبت دوم ) شرکت آرمه کار نجف آباد ( سهامی خاص) به شماره ثبت  516 :و شناسه ملی  10260104199 :در روز چهارشنبه
مورخه  1400 / 11 / 27ساعت  09 : 00صبح در محل شرکت به آدرس استان اصفهان  ،شهرستان نجف آباد  ،بخش مرکزي  ،شهر نجفآباد،
محله امیرآباد ،خیابان شهید محمد منتظري  ،بن بست ((بهارلویي))  ،پالک  ، 87طبقه همکف  ،به کد پستی  8513987151برگزار
میگردد .لذا از کلیه سهامداران دعوت می گردد با در دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونی در محل مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت دوم ) مورخه 1400 / 11 / 27
هیئـت مدیـره شرکت
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -1انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرس

آگهی دعوت شرکت ریسندگي و بافندگي پشم خورشید اصفهان
(سهامي خاص) به شماره ثبت  ۵33و شناسه ملي ( 10260106741نوبت دوم)

با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/11/4روز دوشنبه به علت اینکه
حد نصاب اعضا حاصل نشد بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ریسندگي و بافندگي پشم خورشید اصفهان
(سهامی خاص) دعوت میگردد که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  1400 / 11 / 19روز
سه شنبه ساعت  10صبح به نشاني :استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزي ـ شهر اصفهان ـ محله
سلمان فارسي ـ میدان بزرگمهر ـ خیابان سلمان فارسي ـ پالک  14ـ طبقه همکف ـ کدپستي 8158813538
تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) :
 -اتخاذ تصمیم درخصوص انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره و بازرسان وروزنامه شرکت هیئـت مدیـره

آگهـي تجـدید
مزایـده عمومـی

شهرداري منطقه سه همدان در نظر دارد با توجه به مجوزهای صادره فروش امالک از طریق مزایده عمومی اقدام
نماید .لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مزایده با شــماره  2000090334000017به سامانه
تدارکات الکتریکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
ردیف
1

نوع کاربری
شماره قطعه/پالک زمین مساحت قیمت کارشناسی  %10سپرده
 2.230.000.000 22.302.000.000تجاری -مسکونی
189
قطعه 2

2

پالک 19/8109

3

فاقد سند

2.400.000.000

مسکونی

290

26.100.000.000

11.200.000.000 11.236.600.000 147/85

مسکونی

آدرس
اراضی خضر
شهرک مدنی
(اوقافی )
کوی فردوس

توضیحات
 -1سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی(با اعتبار حداقل)یا واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده
شماره  100827030411بنام شهرداری منطقه  3نزد بانک شهر شعبه شریعتی
 -2متقاضیان می بایست تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1400/11/19نسبت به تحویل اصل سپرده شرکت
در مزایده (فیش واریزی یا ضمانتنامه یا اسناد خزانه) به دبیرخانه شهرداری منطقه  3واقع در میدان مفتح اقدام
هیئـت مدیـره شرکت
نمایند.
 -3برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف  7روز کاری از تاریخ ابالغ برنده شدن نسبت به پرداخت وجه ملک اقدام
نماید در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ شهرداری
بدین نحو عمل خواهد شد.
 -4شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
 -5کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 -6تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و سامانه ستاد 1400/11/ 7و آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده 1400/11/9
 -7آخرین مهلت ثبت قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد ساعت  14مورخ 1400/11/19
 -8تاریخ بازگشایی اسناد در صورت تشکیل جلسه مورخ 1400/11/20
 -9سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
م/الف1640 :

شهرداری منطقه سه همدان

