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 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختاف قانون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و اماک 
شهرسـتان خرم آبـاد به شـرح ذیـل: پرونـده کاسـه 1398114425001001187 و رای 
شـماره 139960325001009798 مورخـه 1399/11/18 بـه تقاضـای شـاپور امیـری 
فرزند علیشـاه نسـبت به ششـدانگ یک باب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 200 
متـر مربـع تحـت پـاک شـماره 28 اصلـی واقـع در بخـش 3 شهرسـتان خرم آبـاد 
خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه مـراد حیـدری راد رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردیـد.
مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین وسـایر صاحبان حقوقی 
در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
بـه  را  دادخواسـت خـود  اعتـراض،  تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه  یـک  مـدت  رسـید، ظـرف 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبت 

اول  99/12/10 تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 99/12/25
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  قانـون مذکـور مسـتقر در  اختـاف  آرای صـادره هیـات حـل 
شهرسـتان خرم آباد به شـرح ذیل: پرونده کاسـه 1399114425001000600 و رای شـماره 
موسـیوند  رسـتمی  محمدحسـین  بـه   1399/11/18 مورخـه   139960325001009805
فرزند منصور  نسـبت به ششـدانگ یک باب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 78/16 متر 
مربـع تحـت پـاک شـماره 24 فرعـی از 2091 اصلـی واقـع در بخـش 1 شهرسـتان خرم آبـاد 
خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه علیمـردان والیـزاده معجـزی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء 
گردید.مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در 
روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد.

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  تاریـخ انتشـار نوبـت اول  99/12/10 تاریـخ انتشـار نوبـت 

دوم 99/12/25
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختاف قانون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و اماک 
شهرسـتان خرم آباد به شـرح ذیل: پرونده کاسـه 1397114425001000554 و رای 
شـماره 139960325001009848 مورخـه 1399/11/19 بـه تقاضـای فرشـته مـرادی 
فرزنـد اسـفندیار  نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان به مسـاحت 138/47 
از 5 اصلـی واقـع در بخـش 4شهرسـتان  1 فرعـی  پـاک شـماره  متـر مربـع تحـت 
خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه بهـروز جمالـی رسـیدگی و تاییـد و انشـاء 
گردید.مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن وسـایر صاحبـان 
حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص 
از  می تواننـد  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت  بـه صـدور سـند  نسـبت 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار 

نوبـت اول  99/12/10 تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 99/12/25
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  قانـون مذکـور مسـتقر در  اختـاف  آرای صـادره هیـات حـل 
رای  و   1399114425001000166 کاسـه  پرونـده  ذیـل:  به شـرح  خرم آبـاد  شهرسـتان 
شـماره 139960325001009641 مورخـه 1399/11/13 بـه تقاضـای مهـدی شـکریان فرزنـد 
لطفعلی نسـبت به ششـدانگ یک باب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 82/21 متر مربع 
تحـت پـاک شـماره 1014 فرعـی از 5 اصلـی واقـع در بخـش 4شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی 
از مالکیـت مالـک اولیـه حسـین کمالـی مقـدم رسـیدگی و تاییـد و انشـاء گردید.مراتـب 
در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه 
کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
بـه  اولیـن آگهـی  انتشـار  تاریـخ  از  اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد  مالکیـت متقاضـی 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد.

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد./ 415590483 

تاریخ انتشار نوبت اول  99/12/10 تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/25
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی
آقای آیدین گلبان چون بموجب دادنامه شماره 9909973665601140 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان شما محکوم به انتقال 
یـک دسـتگاه سـواری پرایـد بـه شـماره انتظامـی 581 ن 87 ایـران 
77 بـه آقـای احسـان شـعبانی گردیـده ایـد لـذا بموجـب ایـن بـرگ 
بـه شـما اخطـار میشـود ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ روئیـت ایـن 
اخطاریه نسبت به انتقال سند مذکور در دفترخانه 122 واقع در 
خیابـان 22 بهمـن اقـدام نمائیـد در غیـر ایـن صـورت سـند شـما بـا 

حضـور نماینـده دادگاه تنظیـم و بامضـاء خواهـد رسـید .
 دفتر خانه اسناد رسمی 122 کاشان – سید ابوالفضل 
حسینی 

کوتاهازبانکوبیمهکوتاهازبانکوبیمه

استعالم نسخ الکترونیک 
تامین اجتماعی از بیمه دانا

امکاناســتعالمنســخالکترونیکســازمانتامین
اجتماعیازطریقسیســتمفناورانوســامانهسپاددر

بیمهدانافراهمشدهاست.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه 
دانــا، نورعلــی نــوری، مدیــر بیمه های 
ایــن  بیــان  بــا  شــرکت  ایــن  درمــان 
مطلــب گفــت: بــر اســاس بخشــنامه 
اول  از  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان 
اســفند ۱۳۹۹صــدور دفترچــه درمانــی در تمامــی شــعب 
و کارگزاری هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی جهــت اجرایی 
شــدن طرح نسخه نویســی الکترونیک متوقف شده است 
و تمامی افراد تحت پوشش این سازمان می توانند با ارائه 
کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی در اختیار 
خود از خدمات تشــخیصی و درمانی مورد تعهد ســازمان 
برخــوردار شــوند. او افــزود: در ایــن خصــوص هماهنگــی 
الزم بیــن بیمــه مرکــزی و ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای 
پذیرش نسخ الکترونیک از سوی شرکت های ارائه دهنده 
بیمــه تکمیلــی درمــان بــه عمــل آمــده و ایــن امر از ســوی 
بیمــه مرکــزی نیــز بــه کلیــه شــرکت های بیمه ابالغ شــده 
اســت. مدیر بیمه های درمان بیمه دانا تاکید کرد: در این 
راستا شرکت متبوع جهت تداوم ارائه خدمت و جلوگیری 
از نارضایتــی بیمه شــدگان بــا اقدامــات صــورت پذیرفته از 
سوی مرکز فاوا، امکان استعالم نسخ الكترونيك سازمان 
تامين اجتماعي از طریق سیستم فناوران و سامانه سپاد 

را فراهم کرده است.
نــوری یــادآور شــد: کاربــران می تواننــد بــا ورود بــه 
ســامانه و درج کــد ملی بیمه شــده، تاریخ درخواســت و 
انتخــاب نوع خدمت پزشــکی به کلیــه اطالعات خدمات 
انجام شــده بیمه شــده دسترسی پیدا کرده و نسبت به 

بررسی و محاسبه هزینه های اعالمی اقدام کنند.

راه اندازی پورتال خدمات 
الکترونیک بیمه »ما«

پورتــالخدمــاتالکترونیــکبیمــهمابــارویکردی
نوآورانــهودرراســتایتســهیلدسترســیبیمهگــزاران
بههرگونهخدماتبیمهایدرروزهایشــیوعویروس

کرونا،آغازبهکارکرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه 
ما، سامانه پورتال خدمات الکترونیک 
حداکثــری  رضایــت  کســب  هــدف  بــا 
کامــل  پوشــش دهی  و  مشــتریان 
https://my.bimehma. نشــانی  بــه  آنــان  نیازهــای 
com  در دســترس مشــتریان قــرار گرفتــه اســت. بــر 
اســاس ایــن گزارش، صدور و تمدیــد اینترنتی، پرداخت 
اقســاط، اســتعالم وضعیــت، اســتعالم نــرخ و اســتعالم 
خســارت بیمه نامــه از جملــه خدمــات ارائه شــده در فــاز 
اول پیاده سازی سامانه است. کلیه کاربران می توانند با 
عضویت در پورتال خدمات الکترونیک، حســاب کاربری 
اختصاصی دریافت کرده و اطالعات کامل بیمه نامه های 
صادرشده و همچنین لیست هزینه های درمانی خود را 

مشاهده کنند.

باجه عصر در شعب 
منتخب بانک مسکن 

راه اندازی می شود
عضــوهیــاتمدیــرهومعــاونمدیرعامــلدرامور
شــعبوبازاریابــیبانــکمســکنجزئیــاتتدابیرویژه
بانــکمســکنبــرایایامپیــشازعیــدوهمینطورایام

نوروز۱۴۰۰راتشریحکرد.
عضــو  فاضلیــان  سیدمحســن 
هیات مدیره و معاون مدیرعامل در 
امور شعب و بازاریابی بانک مسکن 
بــا بیــان اینکــه در روزهــای پایانــی 
سال میزان مراجعه مردم به شعب 
بانک مسکن افزایش پیدا می کند و 

همچنین در روزهای تعطیالت عید نیز مشــتریان بانک 
نیازمند دایر بودن شــعب برای انجام امور ضروری خود 
هســتند به پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا اعالم کرد: 
ایــن دو موضوع باعث شــد بانک مســکن بــرای این ایام 
دو طرح راه اندازی باجه عصر و همچنین شعب کشیک 

را تصویب و آماده اجرا کند.
ارایــه  افــزود: در راســتای  بــاره  ایــن  فاضلیــان در 
بانــک  بــه مشــتریان  بــدون وقفــه  خدمــات مطلــوب و 

مسکن، این دو خدمت جدید ارایه می شود.
عضو هیات مدیره بانک مســکن درباره ســاز و کار 
در نظــر گرفته شــده بــرای راه اندازی باجــه عصر گفت: 
مدیریت هــای شــعب مناطــق و اســتان ها بــا توجــه بــه 
اطالعیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا )استانی( درباره 
وضعیــت هــر شــهر اســتان و مقــررات و ضوابــط مترتب 
کمیســیون  بــا  الزم  در هماهنگــی  و همچنیــن  آن  بــر 
بــه  نســبت  می تواننــد  اســتان،  بانک هــای  هماهنگــی 
برقراری باجه عصر حداکثر به مدت 2ساعت در روز )به 
جز روزهای پنج شــنبه( اقدام کنند. این طرح در شــعب 
مــورد نظــر )به صالحدید مدیر شــعب اســتان(، از تاریخ 
۱6 اســفند ســال ۹۹تا 28اســفند صورت می گیرد. ضمناً 
الزم اســت تــا شــعبه مســتقل مرکزی تهران )بــا لحاظ و 
رعایــت مفاد اطالعیه های مراجع مذکور( نیز نســبت به 

برقراری باجه عصر مطابق شرایط فوق اقدام کند.
فاضلیــان دربــاره طــرح دوم بانــک مســکن -شــعبه 
کشــیک- نیــز گفــت: بــر اســاس ایــن طــرح و بــه منظــور 
بــه  بانکــی  خدمــات  انــواع  ارائــه  جهــت  برنامه ریــزی 
مشــتریان و تأمین رضایت آنان در ایام تعطیالت نوروز 
و در صورت عادی بودن اوضاع با توجه به اطالعیه های 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا )اســتانی(، تعدادی از شــعب 
بانک از ســاعت ۹الی ۱2روزهای سه شــنبه و چهارشنبه 
مــورخ ســوم و چهــارم فروردیــن  ســال ۱400بــه صــورت 

کشیک فعالیت خواهند کرد.
عــالوه بــر شــعبه مســتقل مرکــزی تهــران، هر یک 
از مدیریت هــای شــعب اســتان ها و مناطــق، الزم اســت 
نســبت بــه برقــراری کشــیک در یــک الی ۳شــعبه بنا به 

صالحدید مدیر شعب استان یا منطقه اقدام کنند.

پرداخت خسارت 
 زلزله زدگان سی سخت

از سوی بیمه آسیا
بیمهآسیاخسارتزلزلهزدگانمنطقهسیسخت

رادرکوتاهترینزمانممکنپرداختکرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه 
لــرزه در  زمیــن  وقــوع  پــی  آســیا، در 
منطقــه سی ســخت مرکز شــهر دنا در 
تیــم  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  اســتان 
ارزیابی خسارت بیمه آسیا متشکل از 
سرپرســت منطقه پنج، رئیس شــعبه 

استان کهگیلویه و بویر احمد و کارشناسان فنی بیمه ای 
بالفاصلــه در منطقــه زلزلــه زده حضــور یافتــه و ضمــن 
همدردی با آسیب دیدگان به برآورد خسارت پرداختند.
ایــن گــزارش می افزایــد : بــا توجــه بــه لــزوم تکریم 
پــس  اداری،  انجــام مراحــل  بیمه گــزاران و تســریع در 
از نهایــی شــدن میــزان خســارت، مبلــغ تعیین شــده به 

زیان دیدگان پرداخت شد.

سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل بارومسـافر شـهرداری گـرگان در نظـر دارد جهـت تامیـن نیروهـای خدماتـی خـود را در بخشـهای 
مختلـف از طریـق آگهـی مناقصـه از شـرکت هـای خدماتـی کـه دارای گواهـی صاحیـت کاری اداره کار و امـور اجتماعـی و مراجـع 
ذیصـاح مـی باشـند انجـام دهـد . لـذا از شـرکتهای خدماتـی واجـد شـرایط دعـوت بعمـل مـی آیـد بـا مراجـع بـه امورقراردادهـای 
 سـازمان بـه آدرس – گـرگان – بلوارغدیـر – روبـروی دانشـگاه گلسـتان ، اسـناد و مـدارک مناقصـه را دریافـت و در پاکـت الـف

 ) تضمین شـرکت درمناقصه ( پاکت ب ) اساسـنامه آگهی تاسـیس و آخرین تغییرات شـرکت ، رزومه ، تایید از اداره کل تعاون 
، کار و امـور اجتماعـی و سـایر و مـدارک ( و پاکـت ج ) پیشـنهاد قیمـت ( خـود را از مـورخ 99/12/10 تـا پایـان وقـت اداری مـورخ 

99/12/18 در پاکـت در بسـته وبصـورت الک و مهـر شـده بـه واحـد دبیرخانـه سـازمان تحویـل نماینـد.
تلفن تماس  : 32422301-017 امور قردادها

سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر شهرداری گرگان

آگهی مناقصه عمومی
سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل بارومسـافر شـهرداری گـرگان در نظـر دارد  بـا اسـتناد بـه مـاده 29 آییـن نامـه معامـات شـهرداری 
تعـداد یـک بـاب سـوله واقـع در ترمینـال شـرق را از طریـق حـراج و بـر مبنـای قیمـت کارشناسـی بـرای مـدت دو سـال واگـذار نمایـد 
لـذا متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ 99/12/10 لغایـت تـا آخـر وقـت اداری مورخ 99/12/20 به واحد امورقراردادهای سـازمان حمل 
و نقـل بـه آدرس گـرگان بلـوار غدیـر روبـروی دانشـگاه گلسـتان و ضمـن دریافـت  اسـناد و مـدارک حـراج از شـرایط و نحوه واگذاری 
اطـاع حاصـل نمـوده و در صـورت تمایـل بـا رعایـت شـرایط ، اسـناد و مـدارک مـورد نیـاز حراج در مورخ 99/12/23 روز شـنبه راس 
سـاعت 14:30 بـه آدرس فـوق الذکـر سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری  مراجعـه و بـا در دسـت داشـتن فیـش 

سـپرده واریـزی و اصـل کارت ملـی اقـدام بـه شـرکت در حـراج نماینـد.
 تلفن تماس  : 32422301-017 امور قردادها

سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر شهرداری گرگان

آگهی فراخوان عمومی

بــهگفتــهرئیــسکلبیمــهمرکــزی،از
ســالآینده3۰میلیونواحدمســکونیتحت
پوشــشبیمــهاجبــاریحــوادثطبیعــیقرار
میگیرنــدودرمرحلهبعد،واحدهایتجاری

میتواندبیمهحوادثطبیعیشوند.
غالمرضــا ســلیمانی در گفت وگــو با ایلنا 
بــه دربــاره بیمه اجباری حــوادث طبیعی برای 
واحدهای مسکونی گفت: اساسنامه صندوق 
بیمــه همگانــی حوادث طبیعی تصویب شــده 
اســت و از ســال آینــده ایــن بیمــه بــه صــورت 
اجبــاری بــرای واحدهــای مســکونی بــه اجــرا 

می رسد.
او ادامــه داد: از ســال آینــده ۳0میلیــون 
واحــد مســکونی تحت پوشــش بیمــه حوادث 
طبیعــی قــرار می گیرند که درصد50 حق بیمه 
آن از ســوی مالکان واحدهای مســکونی و 50 
درصد آن از سوی دولت پرداخت خواهد شد.
بــا  افــزود:  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
توجــه بــه باال بــودن وقوع حــوادث طبیعی در 

کشــورمان ایجاد صندوق بیمه حوادث الزامی 
واحــد  ۳0میلیــون  اول  مرحلــه  در  و  اســت 
مســکونی تحت پوشش این بیمه هستند که 

پرداخــت حــق بیمــه از ســوی مالــکان اجبــاری 
است و حق بیمه بر روی قبض برق هر واحد 
مســکونی محاســبه می شــود و ایــن مبلــغ را 

اداره برق دریافت می  کند.  
ســلیمانی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا فقــط واحد هــای مســکونی تحــت پوشــش 
ایــن بیمــه قــرار می گیرنــد؟ تاکیــد کــرد: در این 
مرحلــه پوشــش واحدهای مســکونی در قانون 
پیش بینی شده است. به گفته او، از سال های 
آینــده نیــز واحدهــای تجــاری می تواننــد تحــت 

پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.
وضــع  دربــاره  همچنیــن  ســلیمانی 
کــرد:  اظهــار  بیمــه  شــرکت های  اقتصــادی 
خوشــتبختانه برای  شــرکت های بیمه زیان ده 
برنامــه ریزی هایــی صــورت گرفته اســت تا به 

سوددهی برسند.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی دربــاره ایجــاد 
شــرکت  مشــکل  رفــع  بــرای  صیانــت  کمیتــه 
بیمــه زیــان ده گفت: دو شــرکت بیمه زیان ده 
هســتند کــه بــه زودی ســودده خواهند شــد و 
زیــان ده  شــرکت   ،۱400 ســال  در  امیــدوارم 

نداشته باشیم.

عضــوشــورایعالــیبــورسبــاانتقــاداز
عملکــردنادرســتعــدهایدرهدایــتنقدینگی
عظیــمبــهرمزارزهــاوســلباعتمــادمــردماز
بــورسوریــزش۱۹درصــدیبیــتکویــن،اظهار

امیــدواریکرداینافــرادمتوجهضربهایکهبه
اقتصادواردکردند،بشوند.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، شــاهین چراغــی، 
عضــو شــورای عالــی بــورس بــا انتشــار پیامــی در 

صفحه شخصی خود در توییتر اعالم کرد: با توجه 
به ریزش ۱۹درصدی بیت کوین در هفته گذشته، 
کســانی کــه بــا عملکردهــای نادرســت، دانســته و 
ندانسته باعث شدند اعتماد مردم از بازار سرمایه 

سلب شود و حجم نقدینگی عظیمی از منابع این 
مــردم بــدون شــناخت از نوســانات ذاتــی رمزارزها 
وارد آن بــازار شــود، امیــد مــی رود روزی متوجــه 

شوند چه آسیبی به اقتصاد وارد کردند.

مسعودوطنخواه

رونــد ادامــه در بــورس کل شــاخص
بــدون فــروش صفهــای بــا کــه نزولــی
خریــدارهمــراهاســت،دیروزباافــت۱۱هزار
دادنحمایــت دســت از بــا و855واحــدی
تــراز در واحــدی 2۰۰هــزار و یکمیلیــون

یکمیلیونو۱۹3هزارواحدیایستاد.
تعــداد صف هــای فــروش کــه ناشــی از 

نبــود خریــداران در ایــن روزهای بورس اســت 
نقدشــوندگی بــه گونــه ای کاهش داده اســت 
که بازارگردان ها نیز رغبتی برای خرید ندارند. 
شــاخص کل هــم وزن نیــز روز گذشــته 
660واحــد کاهــش یافــت و در تــراز 4۳۳هزار 

واحدی ایستاد.
بــر  شــرکت ها  تاثیــر  کل  شــاخص  در 
اســاس بزرگی )تعداد ســهام و مبلغ سرمایه( 

آنهاست؛ بنابراین ارزش تمام شرکت ها برابر 
نیســت و وزن شــرکت ها و مقدار در شاخص 
کل متفــاوت اســت. بــرای نمونــه، نمادهــای 
بزرگــی همچون فملی، فوالد، فارس، خودرو، 
شســتا، کــه تعــداد ســهام و معامله بیشــتری 

دارند تاثیرگذارتر از شرکت های کوچک اند.
اما در محاسبه شاخص کل )هم وزن(، وزن 
و اندازه شرکت ها تاثیرگذار نیست و سرمایه آنها 

یکســان در نظــر گرفتــه می شــود؛ بنابرایــن تاثیر 
افزایش و کاهش سود و قیمت سهام شرکت ها 

در این شاخص به یک میزان اثر دارد.
شــرکت های ملــی مــس بــا هــزار و ۳0۱، 
فوالد مبارکه با هزار و 202، پتروشیمی خلیج 
فــارس بــا هــزار و ۱48، ســرمایه گذاری تامیــن 
اجتماعــی با 800 و گل گهر با 577 بیشــترین 
تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

رئیسکلبیمهمرکزیخبرداد:پرداختحق
بیمهاجباریحوادثطبیعیباقبضبرق

انتقاد،عضوشورایعالیبورسازسلباعتمادمردمبهبورس

شاخصکل،حمایتیکمیلیونو2۰۰هزارواحدیراازدستداد

باراینمایندگان؛مجوزواگذاری
معادنتعطیلازطریقبازارسرمایه

صادرشد
نماینــدگانمجلــسشــورایاســالمیبــهوزارتصنعــت،معــدنو
تجــارتمجــوزدادنــدکــهنســبتبــهواگــذاریمجوزهاومعــادنتعطیل
دراختیــارخــوددرقالــبشــرکتهایســهامیعــامپــروژهازطریقبازار

سرمایهاقدامکند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلسه نوبت 
عصر روز شنبه با رای موافق به بند الحاقی 2 تبصره ۱8به وزارت صنعت 
معــدن و تجــارت اجــازه دادنــد بــه منظــور جمــع آوری نقدینگــی ســرگردان 
مردمــی، نســبت بــه واگــذاری مجوزها و معادن تعطیــل در اختیار خود در 

قالب شرکت های سهامی عام  پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام کنند.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و  تاییــد شــورای  عالــی بــورس اجرایــی می شــود.  بــر اســاس بنــد 2 ایــن 
تبصره، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت های سهام عام پروژه، 
صندوق هــای ســرمایه گذاری غیرمســتقیم و یا صندوق های ســرمایه گذاری 
اعــم از پــروژه، زمیــن و ســاختمان، امالک و مســتغالت از پرداخت مالیات 
نقــل و انتقــال معــاف اســت. همچنیــن  در ایــن نشســت اصــل تبصــره ۱8 

بخش درآمدی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب شد.

عملکرد پتروشیمی خراسان در بهمن
شــرکتپتروشــیمیخراســانازابتــدای
ســالمالــیتــاانتهــایبهمــن۹۹درمجمــوع
مبلــغ۱۹هــزارو3۱۷میلیــاردو3۰۰میلیــون
ریــالفــروشداشــتهاســتکــهنســبتبــه
فروششرکتدرمدتمشابهسال۹8رشد

55درصدیداشتهاست.
پتروشــیمی  شــرکت  ســنا،  گــزارش  بــه 
خراســان گــزارش عملکرد یک ماهــه منتهی به 

۳0بهمن ۱۳۹۹ را منتشر کرد.
پتروشــیمی  شــرکت  ماهیانــه  درآمــد 
۱26.47میلیــارد  امســال  بهمــن  در  خراســان 
تومان بوده اســت که نســبت به دی ۹۹ افت 

5۳درصد داشته است.
مقایســه فــروش »خراســان« در بهمــن 
۹۹ با ماه مشــابه در ســال ۹8 نشان می دهد 
میزان درآمد شرکت 260درصد افزایش یافته 
اســت. درآمــد بهمــن ایــن شــرکت 28درصــد 
کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.

شــرکت پتروشــیمی خراســان از ابتــدای 
ســال مالــی تــا انتهــای بهمــن ۹۹ در مجمــوع 
مبلــغ ۱۹هــزار و ۳۱7میلیــارد و ۳00میلیــون 
ریــال فــروش داشــته اســت کــه نســبت بــه 
فروش شرکت در مدت مشابه سال۹8، رشد 

55درصدی داشته است

درآمد ماهیانه »دعبید« افزایش یافت
بهمــن در »دعبیــد« ماهیانــه درآمــد
امســال۱5۰میلیــاردتومــانبــودهاســتکــه
نســبتبــهدی۹۹افزایــش2۱درصدداشــته

است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)سنا(، شرکت داروسازی دکتر عبیدی گزارش 

عملکــرد یک ماهــه منتهی بــه ۳0بهمن ۱۳۹۹ 
را منتشر کرد.

بهمــن  در  »دعبیــد«  ماهیانــه  درآمــد 
امســال ۱50میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه 
نســبت بــه دی ۹۹، افزایــش 2۱درصد داشــته 

است.


