کوتاه از اقتصاد

ورود  ۷۰هزار میلیاردتومان به بورس از ابتدای سال

ایجاد کریدور ایران-روسیه-اروپا در دستور کار قرار گرفت

مهر :وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :از ابتدای ســال ورودی خالص به بازار سرمایه معادل  ۷۰هزار میلیارد تومان بوده است.
فرهاد دژپسند ،از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مؤلفههای تحقق این سیاستها نام برد و اظهار داشت :تعداد کدهای
سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خردادماه ۱۵میلیون و  ۲۵۱هزار کد و با احتساب سهام عدالت به  ۴۸میلیون و  ۵۰۰هزار کد
رسیده است.
وی ارزش معامالت بورس در چهار ماهه اول سال را نسبت به سال  ،۹۸معادل  ۱۴۵درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
معادل  ۶۲۵درصد اعالم کرد.دژپسند عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس در چهار ماه اول سال را معادل  ۱۳۷میلیارد
ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال  ۹۸اعالم کرد.

شهر خبر :معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر رویکرد توسعه همکاریهای استراتژیک با روســیه ،گفت :ایجاد کریدور
ایران-روسیه-اروپا در دستور کار قرار گرفت .شهرام آدمنژاد یادآور شد :یازدهمین اجالس گروه کار همکاریهای حمل و نقلی
ایران و روسیه در پنج کمیته کاری برگزار شد که حوزه تمرکز این کمیتهها عالوه بر بررسی زمینههای جدید همکاری در حوزههای
ریلی ،جادهای ،هوایی و دریایی بندری ،تقویت همکاریهای مشترک در زمینه ترانزیت ،حمل و نقل ترکیبی و کریدور شمال
جنوب را نیز در بر میگرفت .در حوزه حمل و نقل ریلی ،زمینهسازی برای افزایش تبادالت ریلی از مسیر شرق دریای خزر خصوصا
برای تسهیل ارسال بارهای غالت از روسیه به ایران با هزینه رقابتی صورت گرفته و همزمان توسعه همکاریهای فنی در کشورهای
 CISمورد تفاهم قرار گرفته است.

بازار
 نوسان قیمت خودرو در بازار
محدود شد

بازار تخممرغ تعریفی ندارد

تســنیم :رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ
تخمگذار اســتان تهران گفت :بازار تخممرغ
تعریفی ندارد؛ هماکنون متوسط نرخ هر کیلو
تخممرغ د ِر مرغداری ،هفت هزار تومان است
که با نرخ مصوب دو هزار و  ۵۰۰تومان فاصله
دارد .ناصر نبیپور ،با بیان اینکه تولید تخممرغ
به یک میلیون و  ۱۰۰هزار تن میرسد افزود :با
توجه به افزایش هزینههای تولید ،قیمت تمام
شده هر کیلو تخممرغ ۱۳ ،هزار و  ۲۰۰تومان
است که عرضه با نرخهای فعلی بیانگر زیان
شش هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو
تخممرغ است .نبیپور بیان کرد :مسئوالن امر
تعرفه چهار هزار تومانی برای صادرات تخممرغ
گذاشتهاند که به گمرک ابالغ نشده است.

Economy
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ایســنا :مرکز نظارت بر تراکنشهــای مالی و
گزارشدهی کانادا اعالم کرد :طبق تصمیم وزارت
دارایی این کشور ،از این پس بانکها ،شرکتهای
کهــای خارجی و
ارائه دهنــده خدمات مالی ،بان 
شرکتهای ارائه دهنده خدمات کارتهای اعتباری
باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی نسبت به
ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن
شوند.با توجه به اینکه کانادا یکی از مقاصد اصلی
مهاجرتی ایرانیان در سالهای اخیر بوده و حدود
 ۴۰۰هزار  ایرانــی در آن زندگــی میکنند ،این
تصمیم دولت کانادا موجب نگرانی آنها شده است.
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برای فروش ۶۰درصد
ت صبر کنید
از سهام عدال 

مسیر حرکت بورس در هفته جاری به کدام سمت است؟

صعود بورس بهسمت رویا

از شتاب رشد بورس کاسته شــد و شاهد تشکیل
صفوف فروش در  اکثر سهام شرکتهای حاضر در
بورس بودیم .در ادامه کاهش شتاب رشد شاخص
بورس در روز سهشــنبه ،بازار در روز چهارشنبه با
کاهش چشــمگیری آغاز به کار کرد که برخی از
کارشناســان علت اصلی چنین اتفاقــی در بازار را
کندی هسته معامالت اعالم کردهاند که این عامل
در کنار دیگر مســایل مانند مقاومت برای ورود به
کانال دو میلیون واحد رشد را برای معامالت بورس
سخت کرده است.
افزایش عرضه در معامالت هفته جاری
امیرعلی امیرباقری ،کارشناس بازار سرمایه
گفت :روند معامالت بورس در هفتهای که گذشت
براساس پیشبینیها پیش رفت و بر شدت عرضهها
در بازار افزوده شد .وی به عوامل تاثیرگذار بر افزایش
عرضه در بازار  اشــاره کرد و افــزود :در ابتدا بعد از
شکل گرفتن رشدهای چشــمگیر در بازار ،اصالح
درون کانالی برای کلیت بازار الزم  و ادامه روند بازار
منوط بر دست به دست شدن ســهام برای ایجاد

بورس طی پنج روز معامالتی هفته گذشته روزهای
پرنوسانی را پشت سر گذاشت و با رشد کمتر از یک
درصد به معامالت نخستین هفته مردادماه خاتمه
داد؛ حال فعاالن حاضر در بازار در انتظار پایان اصالح
شرکتهای بزرگ و مشخص شدن مسیر معامالت
در بازار هفته جاری هستند .به گزارش ایرنا شاخص
بورس نخستین روز از هفته گذشته را با بیش از ۵۴
هزار واحد افزایش آغــاز و به کانال  ۹۵۵هزار واحد
ورود کرد ،در حالی که معامالت بازار در روز یکشنبه
تغییر مســیر داد و در فاز نزولی قرار گرفت که در
ادامه این مسیر ،معامالت بورس در روز دوشنبه هم
در مدار منفی باقی ماند .از روز دوشنبه پیشبینی
اکثر کارشناسان بازار برای معامالت روز سهشنبه
بورس مثبت و نوید بازگشت رشد را به فعاالن بازار
داده بودند .بنا بر صحبتهای انجام شــده از سوی
کارشناسان ،بازار در این روز طبق پیشبینیهای
انجام شده در آغاز معامالت با روند صعودی آغاز شد
و بیشتر نماد شرکتها با صف خرید همراه بودند،
اما به مرور و با نزدیک شدن به نیمه دوم معامالت،

جزئیات شرایط ورود مسافران هوایی به ایران

ورود مسافران هوایی به ایران سخت شد
معاون بهرهبــرداری فرودگاهی شــرکت شــهر
فرودگاه امام خمینــی(ره) اظهار کرد :براســاس
مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا که به فرودگاه
امام خمینی(ره) اعالم شــده از پانزدهم مردادماه

کلیه مســافرانی که بخواهند از طریق فرودگاه امام
خمینی(ره) وارد کشور شوند ،باید تست منفی کرونا
را از آزمایشگاههای معتبر همراهشان داشته باشند و
از این تست کمتر از  ۹۶ساعت گذشته باشد ،در غیر

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1399/05/12 :

ﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدى)ﻧﻮﺑﺖدوم( ﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﻣﺼﺮفﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎنﺑﺎدرودراسﺳﺎﻋﺖ18روزدوﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ 1399/05/27درﻣﺤﻞ
ﻣﺪرﺳﻪ17ﺷﻬﺮﯾﻮرﺑﻪآدرس:اﺻﻔﻬﺎن-ﺑﺎدرود-ﺧﯿﺎﺑﺎناﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﻰ-روﺑﺮوىﺑﺎﻧﮏﻣﻠﻰﺗﺸﮑﯿﻞﻣﻰﮔﺮدد.ﻟﺬاازﮐﻠﯿﻪاﻋﻀﺎء دﻋﻮتﻣﻰﺷﻮد
ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮردرﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮرﺣﻀﻮرﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪوﯾﺎوﮐﯿﻞ/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﺿﻤﻨ ًﺎﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ:ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻌﺪادآراوﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮﻋﻀﻮﺣﺪاﮐﺜﺮ3راى وﻫﺮﺷﺨﺺ
ﻏﯿﺮﻋﻀﻮﺗﻨﻬﺎﯾﮏراىﺧﻮاﻫﺪﺑﻮدواﻋﻀﺎىﻣﺘﻘﺎﺿﻰاﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖﺑﻪﻫﻤﺮاهﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﺧﻮدﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺎﺗﺎرﯾﺦ99/05/26درﻣﺤﻞ
دﻓﺘﺮﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮﺗﺎﭘﺲ از اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ وﺗﺎﯾﯿﺪوﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورودﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
-1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﺑﺎزرﺳﺎن
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
-2ﻃﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل1398وﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮدوﯾﮋه وﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺷﺮﮐﺖ
-3اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎءوﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
 -4اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺻﻠﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﺑﺎزرﺳﺎن
-5ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
-6ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺎدرود

عکس :ایرنا

پارســیک :فعاالن بازار خودرو میگویند
محدود شدن نوسان قیمت دالر در بازار سبب
شده است قیمت خودرو نیز نوسان کمتری را
تجربه کند البته این نوسان همواره رو به باال بود
و در ماههای گذشته کمتر اتفاق میافتاد که
قیمت خودرو دستخوش کاهش شود.آخرین
گزارشها نشان میدهد افزایش قیمتها در
نبود مشــتریان در بازار رخ میدهد و همین
امر نشان از کشش باالی خرید خودرو توسط
ســرمایهگذاران و نه مصرفکنندگان است.
طرحهای قرعهکشی از ســوی دو خودروساز
با هدف ایجاد شرایطی برای مشتریان واقعی
خودرو در حال اجراســت.با ایــن حال روند
افزایش قیمت خودرو در ماههای اخیر شتاب
گرفته به طوری که پراید ،حاال جای پایش را در
کانال  ۹۰میلیون تثبیت کرده است.
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همه ایرانیها مشمول قانون
جدید هستند؛ حتی دو تابعیتیها!

مرحله بعدی مسیر صعودی شــاخص بورس بود.
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت :اکنون
قیمتگذاری کامودیتیها براســاس شاخص دالر
محوری برای رشد قیمت کامودیتیها در میانمدت
و بلندمــدت خواهد بود که ایــن موضوع میتواند
ســهام کامودیتی محور و کلیت شاخص بورس را
با رشد و اقبال ســهامداران مواجه کند .امیر باقری
پیشبینی خود از روند معامــات بورس در هفته
این صورت به مســافران غیرایرانی اجازه ورود داده
نشده و بازگردانده میشوند و از مسافران ایرانی نیز
تحت شرایط خاصی با هزینه خودشان تست کرونا
گرفته شده و قرنطینه میشوند.
محمدرضا کریمیــان ادامه داد :مســافرانی که به
فرودگاه امام خمینی(ره) وارد میشــوند اگر برگه
تســت منفی کرونا را از آزمایشــگاه معتبر همراه
نداشته باشند شرایط خاصی برای آنها پیشبینی

جاری را اینگونه بیان کرد :در هفته جاری با نوسانات
چشمگیر قیمتی مواجه خواهیم بود و یک سری از
سهام از صف خرید به صف فروش و از صف فروش
به صف خرید حرکت میکنند و تاکنون عالئمی که
دال بر ریزش شاخص بورس باشد در بازار مشاهده
نشده است .به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،در
برخی از روزهای معامالتی ،روند بازار مثبت است اما
به طور کلی با بازار پرعرضهای همراه خواهیم شد.
شده است .اگر این مسافران ایرانی نباشند براساس
اطالعی که از قبل به فرودگاههای دیگر کشورها اعالم
کردهایم اجازه ورود به آنها را نمیدهیم و آنها را باز
میگردانیم .البته اگر مسافران خارجی تست منفی
کرونا را همراه داشته باشند نیز غربالگری شده و در
صورت داشــتن عالئم با هزینه ایران مجددا تست
کرونا از آنها گرفته میشــود و ۱۴روز در قرنطینه
میمانند.

شهر خبر :پرونده آزادسازی سهام عدالت در حال
تکمیل است و طبق وعده مسئوالن ،در  ۱۸مرداد
که مصادف با عید غدیر خم است ،امکان فروش ۶۰
درصد این سهام برای مشموالن فراهم میشود.به
نظر میرسد پرونده آزادسازی کامل سهام عدالت
امسال بسته شود ،زیرا طبق وعده ریاست جمهوری
 ۳۰درصد دیگر سهام عدالت برای عید غدیر و ۳۰
درصد دیگر هم برای  ۲۲بهمن آزاد میشود.بر این
اساس مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت
ســهام خود انتخاب کرده بودند و تاکنون اقدام به
فروش سهام خود نکردهاند ،میتوانند برای فروش
 ۶۰درصد ســهام خود اقدام کنند .افرادی هم که
پیش از این  ۳۰درصد سهام خود را فروخته بودند
می توانند نســبت به فروش  ۳۰درصد دیگر سهام
خود اقدام کنند .سهامداران باید توجه داشته باشند
برای فروش سهام خود محدودیت زمانی ندارند و
اگر امسال هم اقدام به فروش سهام خود نکنند ،حق
فروش از آنها سلب نخواهد شد.

تسهیالت ودیعه مسکن
تا  ۲۰مردادماه پرداخت میشود

باشــگاه خبرنگاران جوان :معاون وزیر راه و
شهرسازی از پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن تا
 ۲۰مرداد خبر داد و گفت :امروز شــرایط پرداخت
این تسهیالت توسط شــورای فقهی بانک مرکزی
اعالم میشود.محمودزاده با بیان اینکه جدیدترین
جزئیات از نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن توسط
بانک مرکزی اعالم میشود،گفت :این وام تنها برای
تسهیالت اجاره است و متقاضیان برای اجاره و رهن
مسکن میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1399/05/12 :

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ) ﻧﻮﺑﺖ اول(ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺟﻌﻔﺮ آﺑﺎد راس ﺳﺎﻋﺖ10ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/5/25در ﻣﺤﻞ
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﮐﻮﭼﻪ وﺣﺪت ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻻﭼﯿﻨﺎ ﻧﻰ ) ، ( 17ﭘﻼك ،25/1ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت وﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ وﯾﺎ وﮐﯿﻞ/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد
راﮐﺘﺒﺎﻣﻌﺮﻓﻰﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
*ﺿﻤﻨﺎﺑﻪاﻃﻼعﻣﻰرﺳﺎﻧﺪﮐﻪﺑﻪﻣﻮﺟﺐﻣﺎده18آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻧﺤﻮهﺗﺸﮑﯿﻞﻣﺠﺎﻣﻊﻋﻤﻮﻣﻰ،ﺗﻌﺪادآراءوﮐﺎﻟﺘﻰﻫﺮﻋﻀﻮﺣﺪاﮐﺜﺮ3راىوﻫﺮﺷﺨﺺﻏﯿﺮﻋﻀﻮﺗﻨﻬﺎﯾﮏ
راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدو اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ99/5/23در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﮐﻮﭼﻪ وﺣﺪت ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻻﭼﯿﻨﺎ ﻧﻰ ) ، ( 17ﭘﻼك ،25/1ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺮﮔﻪ
ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ وﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎى وﮐﺎﻟﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﺑﺎزرس ﺷﺮﮐﺖ
-2ﻃﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﻰ ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﻌﺎوﻧﻰ(
-3ﻃﺮحﮔﺰارشﻫﯿﺌﺖﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنرﺳﻤﻰدادﮔﺴﺘﺮى)ﻣﻮﺿﻮعﻧﺎﻣﻪﺷﻤﺎره114/28637/01ﻣﻮرخ 98/12/19ﮐﺎﻧﻮنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنرﺳﻤﻰدادﮔﺴﺘﺮى(درﺧﺼﻮص
ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ وﺗﺼﻮﯾﺐ ارزش روز ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻰ دادﮔﺴﺘﺮى
-4اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده129ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﺠﺎرت وﺗﻨﻔﯿﺬ آن
-5ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻘﻮق ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﻇﻒ
-6ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬـﻰ ﻓﺮاﺧـﻮان ﻣﺰاﯾـﺪه ﻋﻤﻮﻣـﻰ

ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزى اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  - 5665ن  108-ﻣﻮرخ 99/4/22
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﯾﻰ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻌﺪاد  16ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه و
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ) (www.setadiran.irاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ) 99/5/13زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر در
ﺳﺎزﻣﺎن�ﮫﺎد�ﺸﺎورزیا�ﺘﺎن��ﻣﺎ�ﺸﺎه
ﺳﺎﯾﺖ( ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:30روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ) 99/5/16ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد( اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﻼك ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر و درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى روزﻫﺎى ﺗﻌﻄﯿﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  08:00ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ  13:00ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎى ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه :ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ

ردﯾﻒ

ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﯾﺪه

ﻧﻮع ﻣﻠﮏ

1

2099003336000001

ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

روﺳﺘﺎ

ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﯿﺎن

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪارك ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﻰ

ﺗﮏ ﺑﺮگ

ﺳﻮﻟﻪ  -اﻧﺒﺎر

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

رﯾﺰه وﻧﺪ

4442/83

343/56

3

2099003336000003

ادارى

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

رﯾﺰه وﻧﺪ

551/36

145/12

*

5

2099003336000005

ادارى

208/15

*

2

4

2099003336000002

99/02

99/02

ادارى

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

رﯾﺰه وﻧﺪ

3347/56

278/7

زﻣﯿﻦ زراﻋﻰ

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

رﯾﺰه وﻧﺪ

2963/89

-

8

2099003336000008

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

ﺗﺮك وﯾﺲ

263/63

91

10

2099003336000010

ادارى

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

ﺗﺮك وﯾﺲ

1416/96

ادارى

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

6

7
9

11

12

2099003336000004

ﺣﻤﺎم

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

2099003336000006

2099003336000007
2099003336000009
2099003336000011

2099003336000012

ادارى

ادارى

ادارى

13

2099003336000013

ادارى

15

2099003336000015

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺮاﺑﮕﺮم

14
16

م/اﻟﻒ952 :

2099003336000014
2099003336000016

ﺣﻤﺎم

ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب
ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

رﯾﺰه وﻧﺪ
ﭘﺎﺗﺎق

ﺗﺮك وﯾﺲ

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

ﺗﺮك وﯾﺲ

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

ﺗﺮك وﯾﺲ

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب

ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب
ﺟﻮاﻧﺮود

ﺗﺮك وﯾﺲ
دارﺗﻮت

ﺳﺮاﺑﮕﺮم

ﺳﺎروﺧﺎن

ﺑﺎﻧﮑﻰ ﯾﺎ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  4056042007595413ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﭙﺮده ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى
اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﮔﻬﻰ و اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﺷﻤﺎره
ﺷﺒﺎى . IR090100004056042007595413
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :راس ﺳﺎﻋﺖ  14روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/05/27و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻗﯿﻤﺖ :ﺳﺎﻋﺖ 14:30
ﻫﻤﺎن روز )روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  (99/5/27ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  08331522006در ﺳﺎﻋﺎت ادارى ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
* ﺗﻮﺟﻪ :اﻣﻼك ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰرﺳﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﮐﺴﻮرات از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮى ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺪون ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻼك ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش
*

رﯾﺰه وﻧﺪ

ﻧﻮﺑ

ﺖ
دوم

2775/61
226/15

226/15

346/53

-

324/34

122

432/57
579/52
217/48

47657/2
1775

251/6
102

1870
46

*

 273ﻓﺮﻋﻰ از  25اﺻﻠﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

9,329,943,000

466,497,150

 287ﻓﺮﻋﻰ از  25اﺻﻠﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

2,205,440,000

110,272,000

 14ﻓﺮﻋﻰ از  25اﺻﻠﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

3,330,732,000

166,536,600

1,243,825,000

62,191,250

1,212,855,000

60,642,750

1,135,190,000

56,759,500

 6ﻓﺮﻋﻰ از  25اﺻﻠﻰ

594,120,000

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

*

 11ﻓﺮﻋﻰ از  25اﺻﻠﻰ

*

 277ﻓﺮﻋﻰ از  25اﺻﻠﻰ

زﻣﯿﻦ

 92ﻓﺮﻋﻰ از  55اﺻﻠﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

1,054,520,000

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

2,125,440,000

*

176/5

174/78

دﻓﺘﺮﭼﻪ اى

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻰ

ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮى ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ )ﺑﻪ رﯾﺎل(

ﺗﻀﻤﯿﻦ )رﯾﺎل(

*
*

*

*

*

*

*

*
*

 52ﻓﺮﻋﻰ از  32اﺻﻠﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادارى

5,021,340,000

2,963,890,000

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 145ﻓﺮﻋﻰ از  55اﺻﻠﻰ

زﻣﯿﻦ ﭘﻰ ﮐﻨﻰ ﺷﺪه

 155ﻓﺮﻋﻰ از  55اﺻﻠﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 74ﻓﺮﻋﻰ از  55اﺻﻠﻰ

 144ﻓﺮﻋﻰ از  55اﺻﻠﻰ

1,513,995,000

ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

29,706,000

251,067,000

148,194,500
52,726,000

106,272,000

75,699,750

 133ﻓﺮﻋﻰ از  55اﺻﻠﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ

1,738,560,000

86,928,000

 7ﻓﺮﻋﻰ از  64اﺻﻠﻰ

ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت داﺧﻠﻰ آن

57,188,424,000

2,859,421,200

 35ﻓﺮﻋﻰ از  312اﺻﻠﻰ
 22ﻓﺮﻋﻰ از  52اﺻﻠﻰ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

761,180,000

5,906,000,000

38,059,000

295,300,000

ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزى اﺳﺘـﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه

