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عک  دعوت وزارت اقتصاد

  از شرکت های دانش بنیان

 برای هوشمندسازی مبارزه 
با پولشویی

مرکــز اطالعــات مالــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایی 
به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور 
اطالعیه ای از افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های 
داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه 

با پولشویی دعوت به همکاری کرد.
ایــران  بــه گــزارش شــبکه اخبــار اقتصــادی و دارایــی 
)شــادا(، مرکز اطالعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با 
پولشویی در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب 
و هوشمندســازی مبارزه با پولشــویی از افراد و شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال در ایــن زمینــه که دارای تجربــه، ایده و یا 

محصول قابل ارائه هستند دعوت به همکاری  می کند.
در اطالعیه مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، از عالقه مندان دعوت  شده است، پیشنهادهای خود 
Info@ را حداکثــر تا ابتــدای خردادماه ۱۴۰۰ به آدرس ایمیل

iranaml.com ارسال کنند.

مرکز آمار مرجع رسمی تهیه 
 و اعالم آمار رشد اقتصادی

 و تورم است
شــورای عالی آمار، مرکز آمار ایران را به عنوان مرجع 
رسمی تهیه و اعالم آمار رشد اقتصادی و تورم کشور اعالم 

کرد.
بر اســاس مصوبه شصتمین جلسۀ شــورای عالی آمار 
که به ریاست محمدباقر نوبخت و دبیری جواد حسین زاده 
و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه برگزار شد، اولین 
فهرســت آمار رســمی کشــور که حاوی ۴۹۷ عنوان شــاخص 
است به تصویب رسید، این فهرست می تواند نقش اساسی 
در انتظام بخشــی تولید و انتشــار آمار رســمی کشــور و رفع 
موازی کاری در این حوزه ایفا کند بر اساس مصوبه این جلسه 
مقــرر شــد مرکز آمــار ایران به عنوان دبیرخانه شــورای عالی 
آمار، فهرست آمارهای رسمی کشور را به صورت ساالنه و با 

همکاری دستگاه های ذیربط به روزرسانی کند.
در این نشســت بر این نکته تصریح شــد که به منظور 
یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری 
کشور، وظیفه تهیه و اعالم شاخص قیمت ها و حسابهای ملی 
و  رشد اقتصادی و تورم ایران، از این پس برعهدۀ مرکز آمار 
ایران؛ به عنوان تنها مرجع و سخنگوی آمارهای رسمی کشور 
قــرار خواهــد گرفت، ضمــن اینکه تمام دســتگاه های اجرایی 
مانند بانک مرکزی نیز مکلف شدند در حدود وظایف قانونی 
خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار 
ایــران، آمــار تخصصی حوزه های مربوط به خود مانند جریان 
وجوه نقد، اجزای پایۀ پولی، نقدینگی، نرخ برابری ارزها، آمار 
چک، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، نرخ سود بانکی، تراز 
عملیاتی سرمایۀ دولت، صادارت و واردات خدمات، بدهی ها و 

سرمایه گذاری های خارجی را تولید و اعالم کنند.

 ابراز نگرانی وزیر کشور

 از رد صالحیت داوطلبان 
انتخابات شوراها

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور از ابــراز نگرانــی وزیــر 
کشــور نســبت به رد صالحیت داوطلبین شوراها در هیات 
های نظارت شهرستانها در جلسه با رئیس مجلس شورای 

اسالمی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، »جمال 
عرف«رئیس ســتاد انتخابات کشــور اظهار کرد: در پی اعالم 
رد صالحیــت نامزدهــای شــورای شــهر از ســوی هیــات هــای 
نظارت شهرستان ها و درخواست ها برای پیگیری این مساله، 
وزیر کشور در دیدار با رئیس مجلس شورای اسالمی که با 
حضــور تعــدادی از اعضای  هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شــورای شــهر برگــزار شــد، رونــد احــراز صالحیــت نامزدهای 
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در هیات هــای 
نظارت شهرستان ها را بررسی کرد. عرف گفت: این جلسه 
روز یکشنبه، با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر 
کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت 
کشور و تعدادی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراها، برگزار شد و روند انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و وضع بررسی صالحیت نامزدهای این انتخابات در 
هیات های نظارت شهرســتان ها، مورد بررســی قرار گرفت.
او افزود: وزیر کشور در این جلسه، روند شکل گیری هیات 
های اجرایی و عملکرد آنها را در بررسی صالحیت داوطلبین 
شــوراهای کشــور بر اســاس رعایت دو اصل قانون مداری و 
بیطرفــی بیــان کــرد و نســبت بــه رد صالحیــت داوطلبین در 
هیــات هــای نظارت شهرســتان ها ابــراز نگرانی کــرد. معاون 
سیاســی وزارت کشــور خاطر نشــان کرد: پس از توضیحات 
و مباحث ارائه شــده، رئیس مجلس بر زمینه ســازی حضور 
افراد متخصص، متعهد و دارای تجربه در زمینه های مرتبط با 
مدیریت شهری در شوراها، برای ارتقا و بهبود اوضاع محیطی، 
عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرها تأکید و تصریح کرد که 
نباید انتخابات شورای شهر و روستا، کم اهمیت در نظر گرفته 
شود و احراز صالحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت 
صورت گیرد و حقی از هیچ فردی زایل نشود و  هیأت نظارت، 
کامال منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، عمل 
کند.رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان خاطر نشان کرد: در 
جلسه وزیر کشور با رئیس مجلس شورای اسالمی و پس از 
مباحث مطرح شده، رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که در 
بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صالحیت 
افرادی که استعالم آنها از کلیه مراجع قانونی مثبت است، از 

سوی هیات نظارت مورد تائید قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در راستای حمایت از تولید، 
دســتور ویــژه  اجرای طــرح »پایش« همــه بنگاه های 
تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور ظرف 

یک ماه آینده را صادر کرد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، حجــت 
االســالم ســید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه 
شورای عالی قوه قضایی، در ادامه طرح موفق »پایش« 
در زندان ها که موجب عفو و تخفیف و آزادی هزاران 
زندانی در سراسر کشور شد، دستور اجرای طرح پایش 
سراسری بنگاه های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در 

سراسر کشور را صادر کرد.
بر اســاس این دســتور مقرر شــد، با ســه هدف 
شناســایی بنگاه هــای تعطیــل قابــل احیا، شناســایی 
بنگاه هــای نیمــه فعــال نیازمنــد حمایــت قضایــی و 
شناســایی و برخــورد کیفــری بــا متخلفــان و عامــالن 
کارگــروه  کشــور،  سراســر  در  کارخانجــات  تعطیلــی 
مشترکی با مسولیت دادستانی کل کشور و عضویت 
سازمان بازرسی و اداره کل امور ورشکستگی و نماینده 

وزارت صمت تشکیل شود.
ســازمان بازرســی و دادســتان ها، با متخلفینی 
که کارخانجات و بنگاه های تولیدی را تعطیل و لخت 
می کننــد تــا از زمیــن آن سوءاســتفاده کننــد قاطعانه 

برخورد کنند.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در این جلسه با تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین 
حضرت علی )ع( و لیالی قدر اظهار کرد: پیام شب قدر 
برای همه بندگان خدا در سراســر عالم پیام توجه به 
مقام والیت کبری و وجود مقدس نبی مکرم اسالم و 
امیرالمؤمنین و اولیای الهی و آیات نورانی قرآن است.
رئیس قوه قضائیه افزود: شــرط درک عظمت و 
فضیلت شب قدر، معرفت نسبت به مقام حضرت زهرا 
)س( است که به معنای آن است که یک شب با والیت 
محمدی و فاطمی زیستن، از یک عمر در این دنیا نفس 
کشــیدن و زیر ســایه حکومت های اموی و عباســی و 

حکومت های جائر زندگی کردن برتر است.  
رئیســی خاطرنشــان کرد: اگر قرار بود انسان در 
تعیین سرنوشت خود نقشی نداشته باشد، قطعاً به 
درک فضایل شب قدر و شب زنده داری و استغفار و 

راز و نیاز با خدا و تفکر در این شب با فضیلت دعوت 
نمی شد.

رئیس قوه قضائیه مهم ترین محور سیره و سلوک 
امام علی )ع( را »عدالت« عنوان کرد و گفت: عدالت 
موالی متقیان علی )ع( آنقدر زبانزد خاص و عام بود که 
تاریخ در توصیف ایشان نوشت؛ آن حضرت در محراب 

به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند.
نظام اسالمی به دنبال عدالت علوی 

رئیسی با تأکید بر لزوم تبعیت و پیروی شیعیان 
و محبان امیرالمؤمنین از سیره و سلوک آن حضرت، 
گفت: نظام اســالمی به دنبال آن اســت که در برنامه 
 ها و دستورالعمل  ها و رفتارهایش از علی )ع( تبعیت 
کنــد و قانونگــذاری و اجــرا و قضاوتش بر پایه عدالت 

علوی باشد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که امروز عدالت 
در جامعــه بــا تضمیــن حقــوق مــردم تحقق مــی  یابد، 
افزود: ممکن است اجرای عدالت به کام چپاول گران 
و ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد، ولی به کام 

مردم شیرین خواهد بود.  
رئیسی با تأکید بر این که پیروی از امیرالمؤمنین 
)ع( ایجاب می کند همه افکار و رفتار ما مبتنی بر حق و 
عدل باشد، خاطر نشان کرد: هر کسی که در گوشه  ای 
از نظام اسالمی خدمت می  کند باید بهره مند از عدالت 
باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که تصمیم 

و رأی و اقدامی غیرعادالنه باشد.  
رئیس قوه قضائیه گفت: به تعبیر مقام معظم 
رهبــری در گام نخســت انقــالب عقــب ماندگی هایــی 
نسبت به اجرای عدالت و احساس عدالت داشته  ایم 
که این ها باید در گام دوم به گونه  ای جبران شوند که 

برای مردم ملموس باشد.
رئیسی افزود: دستگاه قضا و همکاران ما و همه 
خادمان در نظام اسالمی باید تالش کنند تصمیم  سازی  ها، 
تصمیم گیری  ها و احکام و اقدامات  شان بر مبنای اصل 
مهم و اساسی عدالت باشد تا تالش دشمنان برای ایجاد 
ناامیدی که برخی سوءمدیریت  ها هم در آن تأثیر دارد، 

خنثی شده و امید به آینده جایش را بگیرد.
رئیــس قــوه قضائیــه قانونگرایــی را مهم تریــن 
شــاخصه عدالــت دانســت و گفــت: نزدیک  تریــن راه 

دسترســی به عدالت اجرای قانون اســت و همه باید 
قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش بدانند و کســی به 

خود جرأت قانون گریزی ندهد.
و  رمضــان  مبــارک  مــاه  از  بهره  منــدی  رئیســی 
شــب  های قدر برای خودســازی و ظرفیت  ســازی را نیز 
مــورد تأکیــد قرار داد و بــا بیان این که بهترین قلوب، 
باظرفیت  ترین قلوب است، از سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی به عنوان کسی یاد کرد که با ظرفیت  سازی 
در خودش ظرفیت  های جهان اسالم را نیز شکوفا کرد.
وی تصریــح کــرد: اگر بخواهیم حاج قاســم را به 
خوبی معرفی کنیم باید بگوییم او یک انسان اثرگذار 
و شخصیتی با ظرفیت و ظرفیت  ساز بود که توانست 
منشاء بسیاری از فتوحات و توفیقات دنیای اسالم در 

برابر دشمنان اسالم باشد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش 
بــه فرازهایــی از بیانات مهم روز گذشــته مقام معظم 
رهبــری در خصــوص حمایت از تولیــد و رفع موانع آن 
پرداخت و گفت که همه دست اندرکاران تقنین و اجرا 
و قضا باید خود را مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و 

ملزم به اجرای آن بدانند.   
رئیسی افزود: برای اجرای دستورات رهبر معظم 
انقالب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاه  ها 
و کارخانه  های واگذار شده را تملک کرده اند، موظفند 
تالش کنند چراغ تولید در این واحدها روشن و پرفروغ 
بماند.رئیس قوه قضائیه اظهارکرد: اگر کسی یک بنگاه 
تولیــدی را در راســتای اجــرای سیاســت های اصــل ۴۴ 
قانون اساسی و خصوصی سازی تحویل گرفته، باید به 
حرکت چرخ های تولید در آن مجموعه سرعت ببخشد 

تا تولید در کشور رونق یابد.
رئیسی در همین راستا به بانک  های تملک  کننده 
کارخانه  هــا و کارگاه  ها هشــدار داد کــه تولید را محور 
قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت  هایی 
که دارند اجازه ندهند تحت هیچ وضعی تولید در این 

واحدها مختل و متوقف شود.
رئیــس قــوه قضائیه گفــت: بررســی  هایی که در 
سفرهای استانی داشتیم و گزارش  های واصله حاکی از 
آن است که ده  ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که ازسوی 
بانک  هــا تملــک شــده  اند، از رونــق افتــاده و تعطیل یا 

نیمه  تعطیل شده اند که بانک  ها باید برنامه ریزی کنند 
و این واحدها را به چرخه تولید برگردانند.

رئیســی تصریح کرد: اقدام کسانی که با گرفتن 
واحدهــای تولیــدی و تعطیــل کردن آن و بیــکار کردن 
صدهــا کارگــر، تجهیــزات و اراضــی ایــن کارخانه  هــا و 
کارگاه  ها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت 

و قابل تعقیب قانونی است.
رئیس دســتگاه قضا گفت: اقدامات کســانی که 
دنبــال سوءاســتفاده از امکانــات و اراضــی واحدهــای 
تولیدی هستند، قابل گذشت نیست و دادستان ها و 
بازرسان با همکاری دولتی  ها موضوع را به  طور جدی 

دنبال کنند و مانع از چنین اقداماتی شوند.
رئیســی بــا بیــان این کــه تولیــد بــرای مــا مســأله 
محوری است، به همکاران قضایی و نظارتی دستگاه 
قضا تأکید کرد حمایت از کارآفرینان و سرمایه  گذاران 
در بخش  هایی که خصوصی  سازی شده و رفع موانع و 

مشکالت آن ها را در دستور کار قرار دهند.  
رئیــس قــوه قضائیه در بخش دیگری از جلســه 
شورای عالی قوه قضائیه درباره جایگاه و نقش شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا سخن گفت و اظهار کرد: 
بخشی از مسائلی که در شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا مطرح می شود، جنبه »اطالع و هماهنگی« 
دارد که در این موارد اعضای شورا نقش تصویب کننده 
ندارند و بخش دیگری از موارد مسائلی است که »نیاز 

به هماهنگی یا مصوبه سران سه قوه« دارد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش 
به موضوع بحران آب در برخی استان ها پرداخت و به 
شورای عالی آب، وزیر نیرو و مدیران کل این وزارتخانه 
توصیه کرد هم مســائل را برای مردم به خوبی تبیین 
کننــد تــا مردم با آن ها همراهــی کنند و هم برای حل 

مشکالت اقدام جدی نمایند.
رئیسی گفت: بهترین نوع مدیریت این است که 
مردم در جریان امور قرار گیرند؛ زیرا مردم با کمبودها 
می سازند، اما تبعیض و بی عدالتی را تحمل نمی کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین با یادآوری  نقش 
تأمین معیشت نیروی انسانی در سالمت نظام اداری 
بــه مســئوالن بخش هــای اداری و مالــی قــوه قضائیه 
متذکر شد همه توان خود را برای بهبود وضع معیشتی 

و رفاهی پرسنل نجیب قوه قضائیه به کارگیرند.
گزارش دادستان انتظامی قضات

رئیــس  والمســلمین موحــدی  االســالم  حجــت 
دادســرای انتظامــی قضــات نیــز از اســتقرار یــک تیــم 
بازرســی پنهان در یکی از مجتمع  های تهران خبر داد 
و گفت: در طول یک هفته استقرار این هیات، مدیر 
مجتمع مذکور یکبار هم از اتاق خود بیرون نیامده و 
یک مراجعه کننده را نیز نپذیرفته است، از نظر نظارت 
بر آرا و احکام صادر شده هم کامال بدون توجه اقدام 

شده است.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش از 
دادستان انتظامی قضات خواست با موارد این چنینی 
بــدون اغمــاض و بــا فوریت برخــورد کننــد و افزود که 
»حتماً رئیس مجتمعی را که یک هفته به هیچ بخشی 

سرکشی نکرده باید از کار مدیریتی کنار گذاشت.«
رئیــس قــوه قضائیه بر لزوم توجــه به نظارت بر 
بخش های قضایی نیز تأکید کرد و گفت: ما به همکاران 
خود در سراســر کشــور اعتماد داریم، اما اعتماد جای 
کنترل را نمی گیرد، همانطور که کنترل جای اعتماد را 
نمی گیرد و تداوم اعتماد در گرو نظارت مستمر است و 

هر جا تخلفی بود باید با آن برخورد شود.
پرونــده مداخــالت ارزی 30 میلیارد دالری و ۶0 

تن طال به دادگاه ارسال شد
دادســتان تهــران هــم در ایــن جلســه بــه ارائــه 
گزارشــی دربــاره آخریــن وضع پرونده مداخــالت ارزی 
مســئوالن ارشــد دولتی در فاصله زمانی ســال ۹۵ تا 
۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک 
مرکــزی بــه دادگاه ویژه اخــالل در نظام اقتصادی خبر 
داد.علی القاصی مهر گفت: در سال های ۹۵ تا ۹۷  نه 
تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشــور نقض شــده، 
بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی 
و فروش ســکه های طال در شــورای پول و اعتبار برای 
پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از 
تشکیل بازار واسطه گری و داللی نسبت به این منابع 
نیز رعایت نشد.به گفته دادستان تهران در نتیجه این 
نقــض مقــررات و ترک فعل ها، عالوه بر وقوع اخالل 
در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر منابع 

ارزی و ۶۰ تن ذخایر طال  تضییع شده است.

بــه گفتــه ســخنگوی دولــت، مصوبه ســران قوا 
دربــاره بــورس از نوســان و زیــان ســهام داران خــرد 

جلوگیری می کند.
بــه گــزارش ایرنا، علی ربیعی روز ســه شــنبه در 
نشست خبری راجع به جلسه بورس روز گذشته ستاد 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دلیل مطرح شدن 
این موضوع در جلسه سران قوا و  مصوبات آن، اظهار 
کرد: مساله بورس در یکسال اخیر از موضوعات مورد 
توجه دولت قرار داشــته و بازار ســرمایه به عنوان یک 
مسیر درست برای سرمایه گذاری مردم، حتی در سطح 
سرمایه های خرد و کمک به تولید در کشور و جلوگیری 
از تورم بوده است او افزود: این بازار در دراز مدت رشد 
۱۵۰درصدی را نشان می دهد و به تعبیر یکی از سران 
قوا در جلسه،   هیچ بازاری چنین رشدی را تجربه نکرده 
است.  سنگوی دولت خاطرنشان کرد: البته عده ای از 
هموطنان به قصد انتفاع در کوتاه مدت وارد این بازار و 
به علت نوسان دچار زیان شدند.ربیعی یکی از نگرانی 
ستاد اقتصادی دولت را همواره این دسته از هموطنان 
به خصوص آنانی دانست که نمادهای دولتی را خریداری 
کرده اند و درباره مصوبات هفته گذشته ستاد اقتصادی 
دولت، گفت: ۱۰تصمیم مهم در ستاد اقتصادی دولت 
اتخاذ شــد که تصمیم گیری در مورد بخشــی از آنها از 
اختیــار دولــت خــارج و نیازمنــد اصــالح قوانین اســت.

ربیعــی بیــان کــرد: بنابرایــن به دو علــت طوالنی بودن 

فرایند قانونگذاری و نیز زمان بر بودن برخی از قوانین، 
مصوبات و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در خصوص 
بازار سرمایه در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا نیز مطرح شد که با نگاه حامیانه رئیس قوه 
قضائیه و رئیس مجلس شــورای اســالمی با اصالحات 
جزیی به تصویب رسید.  به گفته او، بر اساس مصوبات 
این جلسه مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال 
ســهام در ســال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار ســرمایه 
واریز شــود. همچنین با انتشار ۲۰هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهــی از ســوی صنــدوق تثبیــت بازار ســرمایه و 
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با 
تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران موافقت شد. از 
دیگر مصوبات این جلسه می توان به حمایت بانک ها و 
موسسات اعتباری از بازار سرمایه در چارچوب بیان کرد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری تصریح کرد: 
در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه 
مقرر شد شرکت هایی که از سهام خود یا شرکت های 
زیر مجموعه شان حمایت کنند، مالیات بر درآمد آنها در 
سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.  او افزود: 
همچنیــن شــرکت هایی که ســود تقسیم نشــده ســال 
۱۴۰۰  آنها به حساب سرمایه منتقل می شود، مشمول 
مالیات با نرخ صفر خواهند بود.سخنگوی دولت ادامه 
داد: در مصوبه ای دیگر به صندوق توســعه ملی اجازه 
سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله 

بــورس داده شــده اســت.وی افــزود: این تصمیمات در 
کنار مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت، مدیریت 
بورس را برای جلوگیری از نوسان و زیان سرمایه داران 
خرد امکان پذیر می کند.به گفته ربیعی، ستاد اقتصادی 
دولــت همــه پیشــنهادها و نظرات در خصــوص بورس 
را به صورت مداوم مورد بررســی قرار داده و همچنان 
موضوع حمایت از بازار سرمایه را در جلسات خود دنبال 

و پیگیری خواهد کرد.
زیان پذیره نویسان پاالیشی یکم جبران می  شود
بــه گفته رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
زیــان محقق شــده آن دســته از خریــداران واحدهــای 
ســرمایه گذاری صنــدوق قابل معاملــه پاالیش یکم که 
واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده اند  و تاکنون 
به فروش نرســانده اند، از طریق اعطای ســهام جبران 

شود.
محمــد علــی دهقان دهنوی درباره نظر مســاعد 
روســای محترم ســه قوه درخصوص بســته پیشنهادی 
سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده 
بــود، از تاییــد نهایــی این مصوبات بــا اصالحات جزیی 
خبرداد و گفت: بر اساس مصوبات ، مقرر شد ۸۰درصد 
از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه واریز شود.او افزود: در این جلسه 
با انتشــار ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از ســوی 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه و صندوق ســرمایه گذاری 

مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری 
اسالمی ایران موافقت شد.سخنگوی سازمان بورس و 
اوراق بهادار درباره  مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع 
تولیــد تصریــح کــرد: پیــرو مصوبه این جلســه بانک ها 

و موسســات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار 
ســرمایه در چارچوب مصوبه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید 

خارج خواهند بود.

ربیعی: مصوبات بورسی سران قوا از زیان سهام داران خرد جلوگیری می کند

رئیس قوه قضائیه 
دستور اجرای پایش 

 بنگاه های تولیدی 
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش 10 تن شمش 
آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان" را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1000001028000004 و 
با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 1.500.000.000 
 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون( ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 

ساعت 10 صبح مورخ 1400/02/12 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 
روز شنبه مورخ 1400/02/25 می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت 
دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 
1456 – 021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه 
نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 برگزار می گردد.
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