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آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مسـتقر در ثبت اسـناد و اماک منطقه 1 سـنندج تصرفات 
مالکانـه بـا معـارض متقاضـی ذیـل تاییـد گردیده لذا بدینوسـیله مشـخصات ملـک در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز جهـت اظـاع عمـوم درروزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی مـی گـردد در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتا از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم نمایند و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمـوده و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد بدیهـی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت نمایـد بدیهـی 
اسـت در صورت انقضای مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض سـند مالکیت طبق مقررات صادر 

خواهـد شـد صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت.
بخـش2: مقـدار 31/463549677 شـعیر مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نـام 
گلچهـره احمـدی فرزنـد ابوبکـر شـماره شناسـنامه 450 صـادره سـنندج کدملـی 3730924702 
تحـت پـاک 260 فرعـی 1 فرعـی از 2354 اصلـی بخـش 2 سـنندج بـه مسـاحت 13004مترمربـع 
خریـداری شـده از نسـق شـماره 41119-51/3/11 دفتـر 4 سـنندج محمـد و عبـدهللا زنـدی زارع 

صاحـب بـه آدرس سـنندج روسـتای سـاتیله جـاده سـنندج بـه دیوانـدره
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/31       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/2/15

بهمن قباد-رئیس اداره منطقه1 سنندج م/الف1462

آگهی فراخوان عمومی
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان در نظر دارد یک باب غرفه 
) شـماره 103 ( موجـود در پایانـه شـرق را از طریـق فراخـوان عمومـی بـه صـورت اجـاره 
ماهیانـه واگـذار نمایـد . لـذا از متقاضیـان دعـوت بعمـل می آیـد از تاریـخ 1400/02/15 
تـا تاریـخ  1400/02/22 اعـام آمادگـی و درخواسـت خـود را بـه سـازمان مذکـور واقـع در 
میـدان مفتـح – سـاختمان فرهنگسـرای شـهرداری طبقـه اول – واحـد امـور قراردادهـا 
تحویل و در صورت تمایل با در دست داشتن فیش سپرده واریزی و اصل کارت ملی 

در حـراج شـرکت نماینـد .  
تلفن تماس:  32421440 – 017  

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان

حمایت ویژه بانک مسکن 
از سازندگان حرفه ای در 

سال ۱۴۰۰
مهم تریــن  مســکن  بانــک  مدیــره  هیــات  عضــو 
سیاســت های اعتباری پیش بینی شــده برای حمایت از 
فعالیت سازندگان حرفه ای در سال ۱۴۰۰را تشریح کرد.
محمدحســن علمــداری عضــو هیــات مدیــره بانــک 
مسکن با بیان اینکه این بانک در سال ۱۴۰۰یک بخش 
ویژه تحت عنوان »فعالیت بخش مسکن و ساختمان« 
در قالب سیاســت های اعتباری پیش بینی کرده اســت، 
به هیبنا، گفت: بانک مسکن برای فعاالن حوزه ساخت 
وساز مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی که برای سازندگان 
و انبوه سازان در دست انجام است، سقف مشخص برای 
پرداخت تســهیالت مشــارکت مدنی پیش بینی و تدارک 
دیده است. از میان طبقه بندی سازندگان مختلف، یک 
گروه سازندگان حرفه ای نامگذاری و شناخته که با توجه 
به شرایط و سوابقی که در بخش تولید و عرضه مسکن 
دارند شرایط پرداخت تسهیالت برای آنها متفاوت است.
او ادامه داد: متناسب با پیش بینی های به عمل آمده 
پروژه هــای  از  مالــی  در جهــت حمایــت  بانــک مســکن 
ساختمانی این گروه از سازندگان سقف ریالی متفاوتی 
درنظرگرفتــه اســت، بــه ایــن معنــا کــه ســقف هایی کــه 
به صــورت عــام برای پرداخت تســهیالت ســاخت در نظر 
گرفتــه شــده اســت، بــرای ایــن گــروه تــا 5۰درصــد قابل 

افزایش است.
او در توضیح سقف ریالی تسهیالت پیش بینی شده 
بــرای ســازندگان حرفه ای در تهران، توضیــح داد: اکنون 
ســقف تســهیالت ریالی مشارکت مدنی برای سازندگان 
حرفه ای معادل ۴5۰میلیون تومان اســت که در صورت 
دارا بودن شرایط مورد نیاز، سقف تسهیالت تا 5۰درصد 

بابت هر واحد مسکونی می تواند افزایش پیدا کند.
او تاکیــد کــرد: این میزان افزایش ریالی تســهیالت 

فقط مختص سازندگان حرفه ای است.

ارایه بسته بیمه ای ویژه 
بنگاه های اقتصادی کوچک 

از سوی بیمه رازی
مدیــر بیمه هــای اشــخاص بیمــه رازی از طراحــی 
بسته بیمه ای ویژه بنگاه های اقتصادی کوچک کمتر از 
۵۰ نفر خبر داد و اعالم کرد که با ارائه خدمات متنوع 
بیمه ای در این بسته ها، عالوه بر افزایش ضریب نفوذ 
بیمــه رازی در بــازار، رضایــت مشــتریان نیــز افزایــش 

می یابد.
به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، مجید نجفی در 
دهمین شــب جشــن ضیافــت نور با بیــان این که پیش 
از این به دلیل رعایت مباحث مرتبط با کنترل ریســک، 
امــکان صــدور بیمه نامــه درمان بــرای بنگاه هــای کوچک 
وجــود نداشــت، افــزود: بیمــه رازی در راســتای چرخش 
استراتژیک و تالش برای ورود به بازارهای هدف جدید، 
بسته بیمه ای تازه ای شامل بیمه درمان برای این بنگاه ها 

طراحی کرده است.
او افزود: اوضاع اقتصادی کنونی جامعه و افزایش 
هزینه هــای درمــان، خریــد بیمه درمان برای بســیاری از 
خانواده ها را اجتناب ناپذیر کرده اســت در همین راســتا 
ایــن بســته بیمه ای شــامل بیمه نامه های عمــر، حوادث، 
مســئولیت کارفرمــا، آتش ســوزی و خدماتــی در زمینــه 
 بیمــه اتومبیــل اســت که در کنار بیمه نامــه درمان صادر 

می شود.

اهدای تبلت به دانش آموزان 
کم برخوردار استان البرز از 

سوی بانک ملی
همکاران اداره امور شــعب اســتان البرز مصادف 
بــا هفتــه گرامیداشــت مقــام معلــم تعــداد ۸۰تبلت به 

دانش آموزان کم برخوردار استان اهدا کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک ملی، در جلســه ای 
که به مناسبت تجلیل از معلمان نمونه کشوری برگزار 
شــد تعــداد 8۰تبلــت دانش آمــوزی تهیه شــده از ســوی 
بانک ملی بر اساس تفاهم نامه سه جانبه و با هم افزایی 
کمیته امداد در اختیار اداره کل آموزش وپرورش استان 
البرز برای شناسایی و اهدا به دانش آموزان کم برخوردار 

استان قرار گرفت.

اخبـــــــــــــــــار

راه اندازی سامانه صدای 
مشتریان بانک آینده

پایــه اصــول  بــر  ایفــای تعهــدات  بــه ضــرورت  نظــر 
خط مشــی ســازمانی و اهــداف تعریف شــده و بــا هــدف 
افزایش رضایت مندی و وفادارسازی مشتریان با به کارگیری 
ابزارهای ارتباطی، عالوه بر پاســخ گویی در ســاعات اداری 
از طریق تلفن ۸۵93۰، شماره تماس ۸۵936-۰2۱نیز با 
دریافت و ضبط 2۴ســاعته نظرات و تقاضاهای مشــتریان 
از ســوی اداره مدیریت شــکایات و تقاضاهای بانک آینده 

فعال شد.
به گزارش روابط عمومی بانک آینده، با راه اندازی این 
ســامانه مســیر دسترســی به واحد شــکایات و تقاضاها به 
۱۰کانال ارتباطی ارتقا یافت وپیام های صوتی دریافت شده 
در این سامانه ارتباطی، ضبط و در کوتاه ترین زمان ممکن 
نســبت بــه بازشــنوی و پی گیری هــای الزم بعــدی صــورت 

می گیرد.

حمایت بانک توسعه 
صادرات از رویداد ملی»ارائه 
نیازهای فناورانه حوزه فوالد«

بــا هــدف رفع نیازهای فناورانه صنعت فوالد کشــور 
و ارائــه راهکارهــای رفــع آنهــا بــه دســت فنــاوران، رویداد 
ملی»ارائــه نیازهــای فناورانــه حــوزه فــوالد«، همزمــان با 

نمایشگاهINOTEX 2۰2۱ برگزار خواهد شد.
بانــک توســعه صــادرات،  بــه گــزارش روابط عمومــی 
برگــزاری رویــداد به صــورت Reverse Pitch)فناورانه تقاضا 
محور( فرصتی است تا فعاالن حوزه صنعت فوالد به طور 
مســتقیم نیازهــا و چالش هــای فناورانــه خــود را در حضور 
متخصصان، فناوران و شرکت های دانش بنیان اعالم کرده 
و از آخرین دستاوردها و توانمندی ها برای حل آنها و حرکت 

در مسیر دانش بنیان شدن صنعت فوالد استفاده کنند.
ایــن رویــداد بــا حمایــت شــبکه فن بــازار ملــی ایران، 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان یــزد، بانــک توســعه 
صــادرات ایــران، پــارک علــم و فنــاوری یــزد و مرکــز نوآوری 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمینو( و شــرکت ســورنا به 
عنوان مجری برگزار کننده رویداد در تاریخ 28اردیبهشــت 
ســال جاری، ســاعت ۱۰تــا ۱2در محل پــارک پردیس تهران 

برگزار خواهد شد.

توسعه فعالیت های بانک رفاه 
با افزایش سرمایه

بــه گفتــه مدیرعامل بانک رفاه، افزایش ســرمایه در 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، رویداد بزرگ و 
بی نظیری بود که مســیر تحول و توســعه فعالیت های این 

بانک را هموارتر خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، اسماعیل لله گانی 
در جلســه شــورای اطالع رســانی بانــک بــا بیــان این مطلب 
افزود: یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فعالیت های بانک 
رفاه، افزایش سرمایه است که با مساعدت و همکاری هیأت 
امناء، مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی این 
فرایند به پایان رسیده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

او ادامــه داد: بــا تأیید مجمع عمومی، میزان ســرمایه 
بانک از 23هزار میلیارد ریال به بیش از ۱92هزار میلیارد 
ریــال افزایــش یافت که با ایــن افزایش، تحوالت بزرگی در 
خدمات دهی به مشتریان و ذی نفعان اتفاق خواهد افتاد.
لله گانــی تصریــح کرد: بر اســاس دســتورالعمل بانک 
مرکــزی چنانچــه نســبت کفایــت ســرمایه کمتــر از 3درصد 
شود، هیأت مدیره موسسه اعتباری موظف است حداکثر 
ظــرف مــدت 9۰روز کاری اقــدام به افزایش ســرمایه کند و 
در غیــر ایــن صورت، تشــریفات قانونی انحالل موسســه را 
فراهم کند و این موضوع شامل حال بانک رفاه نیز می شد 
اما با افزایش سرمایه، بانک از این مرحله دشوار و سخت 

عبور کرد.
مدیرعامل بانک رفاه خاطر نشان کرد: با این افزایش 
سرمایه که کاری بی نظیر در تاریخ فعالیت این بانک است، 
کفایت سرمایه بانک به 8.69می رسد که منجر به تغییرات 
گســترده ای در جذب منابع، تســهیالت اعطایی، تســهیالت 
اشــخاص مرتبط )ســازمان تأمین اجتماعی و شستا(، سود 

مشاع و صدور ضمانت نامه ها خواهد شد.

رشد ۱۵۰ درصدی پرتفوی 
درمان بیمه ملت

معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه ملت اعالم کرد 
که همزمان با کنترل نســبت خســارت و وصول حق بیمه، 
پرتفوی درمان این شرکت در سال گذشته نسبت به سال 

قبل آن حدود یک و نیم برابر شــده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، مســعود همتی، 
با بیان این که پیشــتر تمرکز بیمه نامه های درمان شــرکت 
بیمــه ملــت بــر قراردادهــای بزرگ بوده اســت، اظهــار کرد: 
قراردادهــای بــزرگ گرچه می تواند حق بیمه قابل توجهی را 
بــه شــرکت وارد کند، اما در صورتی کــه این بیمه نامه ها در 
سال بعد تمدید نشوند، مشکالت جدی ایجاد خواهند کرد.
او با اشاره به این که اکنون قراردادهای ُخرد در حوزه 
درمان به شرکت بیمه ملت وارد می شوند، ادامه داد: این 

قراردادها پس از بررسی دقیق سوابق منعقد می شوند.
همتــی بــا تاکیــد بــر این کــه اکثــر قراردادهــای درمــان 
منعقــد شــده در ایــن شــرکت، ضریــب خســارت کمتــر از 
۷5درصــد دارنــد، افــزود: ایــن اقدام باعث شــد که نســبت 
خســارت بیمه های درمان در ســال گذشته مطلوب باشد و 

با وجود شیوع کرونا، این عدد از حد مجاز تجاوز نکند.
معاون فنی بیمه اشخاص شرکت بیمه ملت همچنین 
گفت که این شرکت پیش از انعقاد قرارداد بیمه درمان، از 
حتمی بودن پرداخت حق  بیمه از ســوی بیمه  گزار اطمینان 
حاصل می کند، بنابراین در این حوزه و در قراردادهای جدید 

حق بیمه معوق وجود ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

رییس کل بانک مرکزی از اختصاص 
مبلغــی تــا حد ۱۰۰هزار میلیــارد تومان از 
ســوی بانک هــا بــه کارگاه هــای کوچــک و 

متوسط در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
بــه گزارش بانک مرکــزی، عبدالناصر 
همتــی، رئیس کل این بانک در یاداشــتی 

در اینستاگرام نوشت:
ـ روز گذشــته، رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی بــا اشــاره بــه لــزوم فعــال شــدن 
کنــار  در  متوســط  و  کوچــک  کارگاه هــای 
کارگاه های بزرگ، تأکید کردند: گســترش 
ایــن کارگاه هــا عــالوه بــر ایجــاد اشــتغال، 
عمــوم  بــرای  ثــروت  تولیــد  زمینه ســاز 
 مــردم بویــژه طبقــات ضعیــف و متوســط 

هستند.
ـ  بنگاه هــای کوچــک و متوســط که از 
آنهــا تحــت عنــوان  SME هــا یادمی شــود 
امروزه به عنوان یکی از مســیرهای اصلی 
رشــد و توســعه پایــدار مبتنــی بــر دانــش 
ارزش  می شــوند.  شــناخته  کشــورها  در 
افــزوده بــاال، نــوآوری، اشــتغال  آفرینــی و 
 انعطاف پذیری بیشتر از مزایای این بنگاهها 

می باشد.
ـ  بانک مرکزی در چند سال گذشته برنامه 
جدی برای افزایش میزان تأمین مالی SME ها 
داشته است. در سال گذشته بیش از 2۷هزار 
واحــد کوچــک و متوســط از حــدود 85 هــزار 

میلیــارد تومان تســهیالت بهره مند شــدندکه 
 نسبت به سال 98 رشد 5۷ درصدی داشته

 است.

 ـ برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی 
مالی از SME ها در سال ۱۴۰۰ اختصاص 
مبلغــی تــا حد ۱۰۰هــزار میلیــارد تومان از 

ســوی بانک هــا بــرای اعطــای ســرمایه در 
گردش به این واحدها، با هدف گسترش 
نقش آنها در تولید و اشتغال کشور است.

همتی خبر داد: برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی از SMEها

بــه گفتــه مدیرعامــل بــورس انــرژی، در 
بازار برق باالی پنج مگاوات تاکنون تنها امکان 
معامــالت بــا دوره تحویــل ماهانه مقدور بود 
اما به جهت توسعه مشارکت مصرف کنندگان 
این حوزه، امکان معامله نمادهای معامالتی 

روزانه و هفتگی هم فراهم شد.
اعــالم  پــی  در  کاال،  بــورس  گــزارش  بــه 
گشــایش نمادهــای معامالتــی بــا دوره تحویــل 

روزانه و هفتگی در بازار مشتقه )خرده فروشی( 
ویــژه مصرف کننــدگان نهایی و ســایر خریداران 
مجاز در تابلوی برق بورس انرژی از روز شــنبه 
۱8 اردیبهشــت، علــی نقوی در ایــن باره گفت: 
در بازار برق باالی 5 مگاوات تاکنون تنها امکان 
معامالت با دوره تحویل ماهانه مقدور بود اما 
بــه جهــت توســعه مشــارکت مصرف کننــدگان 
ایــن حوزه، امــکان معامله نمادهــای معامالتی 

روزانــه و هفتگــی هــم فراهــم شــد.مدیرعامل 
بــورس انــرژی افــزود: ایــن اقــدام کــه بــا هدف 
فراهم آوردن مشــارکت حداکثری این دسته از 
فعاالن و به درخواست آن ها پیگیری و صورت 
بــرای  امــکان جدیــدی را هــم  پذیرفتــه اســت 
 مصرف کنندگان و هم خرده فروشــی ها ایجاد 

می کند.
نقــوی ادامــه داد: بــا ایــن اقــدام، تنــوع 

دوره های عرضه بیشتر شد و اگرچه در گذشته 
داشــتیم  را  ماهانــه  تحویــل  دوره هــای  تنهــا 
امــا اکنــون بــرای دوره هــای تحویــل روزانــه و 
هفتگی هم فراهم شــده است و قطعا امکان 
معامــالت بیشــتری بــرای فعــاالن حــوزه بــرق 
ایجاد خواهد شــد و فروشــندگان نیز راحت تر 
ب پاســخگو  خــود  مشــتریان  بــه   می تواننــد 

اشند.

در  مشــارکت  افزایــش  منظــور  بــه 
هیــأت مدیــره شــرکت های ســرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت مهلت تکمیل مدارک 
اشــخاص حقیقــی نامــزدی در هیأت مدیره 
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی ســهام 

عدالت تا نوزدهم اردیبهشت تمدید شد.
بــه گزارش پایــگاه خبری بازار ســرمایه 
اشــخاص  از  آن دســته  اطــالع  بــه  )ســنا(، 
حقیقــی کــه تــا 28 فروردیــن ســال جــاری 

بــرای عضویــت در هیأت مدیره شــرکت های 
در  عدالــت  ســهام  اســتانی  ســرمایه گذاری 
سامانه ستان ثبت نام کرده اند و مدارک آنها 
ناقص اســت می رســاند این افراد حداکثر تا 
نوزدهم اردیبهشت سال جاری مهلت دارند 
به سامانه ستان مراجعه و نواقص را برطرف 

کنند.
بدیهــی اســت تقاضــای ثبــت نــام افراد 
مذکور در صورت تکمیل مدارک تا تاریخ ذکر 

شده قابل بررسی بوده و در صورت تکمیل 
نشدن کان لم یکن تلقی می شود.

بــورس  رویدادهــای مهــم  از  یکــی  وی 
انرژی در سال گذشته را انتشار اوراق سلف 
عنــوان  صادراتــی  نفــت  اســتاندارد  مــوازی 
کــرد و گفــت: اواخر ســال 99 بالغ بر ۱5۰۰ 
میلیــارد تومــان از ایــن اوراق منتشــر شــد و 
در حــال حاضــر معامالت ثانویــه آن در بازار 
انجــام می شــود.نقوی با بیــان اینکه بورس 

انرژی پتانسیل قابل توجهی در تامین مالی 
صنعــت نفــت و بــرق دارد اظهــار داشــت: 
توســعه معامالت بــازار فیزیکی را با جدیت 
دنبال می کنیم و خوشبختانه حجم و ارزش 
معامالت فروردین ماه گواه آن است که رشد 
قابــل توجهی در هــر دو بخش اتفاق افتاده 
و عرضه کنندگان بیشــتری تمایل به عرضه 
فــرآورده هــای خــود از طریــق بــورس انرژی 

دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش 
نرخ ارز در روزهای آینده را پیش بینی کرد.

در  داورانــی  ابراهیمــی  پــور  محمدرضــا 
گفت وگــو بــا خانه ملت دربــاره کاهش نرخ ارز 
طــی روزهــای گذشــته، گفــت: براســاس قانون 
در  ارز  نــرخ  توســعه مدیریــت  برنامــه ششــم 
اقتصاد کشور برعهده بانک مرکزی و مبنای آن 
نرخ شناور مدیریت شده است به این معنا که 
نــرخ ارز باید براســاس عرضــه و تقاضا در بازار 
بــا مدیریت بانک مرکزی تعیین شــود؛ با توجه 
بــه رویکــرد مذکــور افزایــش و کاهــش نــرخ ارز 
براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، فضای 

روانی و سفته بازی است.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 

شورای اسالمی اظهارات آقای جهانگیری درباره 
نقش مجلس در جلوگیری از کاهش نرخ ارز را 
نشانه بی دقتی او در طرح موضوع یا بی اطالعی 
او از مصوبــات مجلــس خوانــد و پیشــنهاد داد 
معاون اول رئیس جمهوری نسبت به موضوعات 
اطالعــات بیشــتری بــه دســت آورد زیــرا مبنای 
مصوبــات مجلس قانون برنامه ششــم توســعه 

است.
نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده 

و ناشی از سفته بازی و فضای روانی است
او اضافــه کــرد: مجلس نه تنهــا از کاهش 
نرخ ارز جلوگیری نکرد بلکه معتقد اســت نرخ 
کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از 

سفته بازی و فضای روانی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه 
داد: براساس مصوبه مجلس در بودجه، بانک 
مرکزی می تواند به منظور بازارگردانی، نرخ ارز 
را در بازار با افزایش یا کاهش درصد مشخصی، 
عرضه کند به این معنا که نرخ بازار هر عددی 
 بــود بانــک مرکــزی مکلــف اســت، تنظیم گــری

 کند.
چــرا در ســال های گذشــته دولــت اقــدام 
انجــام ارز  نــرخ  کاهــش  جهــت  در   مناســبی 

 نداد؟
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ 
دهــد چــرا در ســال های گذشــته دولــت اقــدام 
مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ 

تصریــح کــرد: تصمیــم مجلــس نرخ ارز شــناور 
مدیریت شده براساس حکم برنامه ششم است 
که تکلیف بانک مرکزی و ســایر دســتگاه ها در 

این قانون مشخص شده است.
پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه مجلــس بــا 
افزایــش و کاهــش دســتوری قیمت هــا مخالف 
اســت، پیش بینــی کــرد از آنجــا کــه براســاس 
واقعیت هــای اقتصادی نــرخ ارز نباید به میزان 
ایــن  و  می یافــت  افزایــش  گذشــته  ســال های 
رشــد ناشــی از فضــای روانــی متاثــر از عوامــل 
غیراقتصــادی و ســفته بازی اســت، نــرخ ارز در 
روزهــای آینــده بــا توجه بــه کم شــدن تقاضای 
کاذب در بازار کاهش می یابد و به نرخ اقتصادی 

نزدیک می شود.

 جزئیات گشایش نمادهای معامالتی تحویل روزانه و هفتگی 

در بازار مشتقه برق

تمدید تکمیل مدارک اشخاص حقیقی نامزدی در هیات مدیره 
سرمایه گذاری های استانی سهام عدالت 

پیش بینی کاهش نرخ ارز در روزهای آینده


