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صندوق بینالمللی پول گزارش داد

صنــدوق بینالمللــی پــول در آخرین روزهای ســال
 ۲۰۲۰میــادی ۱۰ ،نمودار مهم و پــر بازدید خود در این
ســال را جمعآوری و درآن نتیجه گرفته است که با وجود
افزایــش بیکاری و افت گردشــگری در دنیا به دلیل کرونا،
اما این ویروس پولــداران را پولدارتر کرده است.موسســه
عالی مدیریــت و برنامهریزی در گــزارش هفتگی خود با
انتشار بخشهایی از گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول،
۱۰نمودار مورد توجه این صندوق را که در ســال گذشــته
میالدی تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا بیشترین تغییرات
را نشان داد ه و توجه بیشتری را از سوی اقتصاددانان جلب
کردهاند ،تحلیل و بررسی کرده است .در ادامه این نمودارها
را مرور خواهیم کرد.

رشد  ۴۰درصدی سپرده گذاری مردم در سال جاری

کرونا پولدارها را پولدارتر کرد

تقاضــا ،در اقتصادهایی با جمعیت جوان ،تأثیر قابلتوجهی
بر رشــد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت دارند ،اما این
تأثیر در اقتصادهایی با میانگین ســنی باال ،بسیار کم است.
این نمودار برای ســالهای  ۱۹۸۵تا  ۲۰۱۷برای  ۱۷کشور
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است.

اخالل در دادهها ،تأثیر کووید ۱۹-
در اندازهگیری نرخ تورم

قرنطین ه عمومی باعث شده است که مردم سهم بیشتری
از بودج ه خود را صرف خرید غذا و هزینههای مسکن کنند؛
در حالی که افراد کمتری اقالمی مانند بلیط هواپیما و لباس
میخرند .همچنین با پایین آمدن درآم ِد میلیونها نفری که
شغل خود را از دست دادهاند،هزینهها روی اقالم غیرضروری
بسیار کاهش یافته است .شاخص قیمت مصرفکننده این
تغییرات ناگهانی در الگــوی هزینهها را منعکس نمیکند.
زیرا وزنهای به کار گرفتهشــده در این شاخص برای اقالم
مختلف ،بهروز نمیشوند .در یک پژوهش با تخمین مخارج
بدســت آمده از دادههای کارتهــای اعتباری برای تعدیل
کردن وزن اقالم مختلف در شــاخص قیمت مصرفکننده،
نتیجهای که به دســت آمد این بوده است که تورم طی سه
ماهه اول همهگیری بیش از آن چیزی اســت که برآورد و
اعالم شده است.نمودار شکل هشت در باز ه زمانی بین فوریه
و می ،تفاوت بین شاخص قیمت مصرفکنند ه تعدیلشده
و تعدیلنشــده را بر اســاس مناطق مختلف نشان میدهد
(الماسهــای روی این نمودار تفاوت بین این دو شــاخص
را نشــان میدهد) .مشاهده میشود که در هفت منطقه از
این هشت منطقه ،شــاخص تعدیلنشده کمتر از شاخص
تعدیلشده است .این یعنی تورم واقعی در ایام شیوع کرونا
بیشــتر از تورم اندازهگیریشده اســت .بهطور متوسط این
اختالف حدود  ۰.۲۳درصد است.

افزایش شدید نااطمینانی

شاخص میزان نااطمینانی در دوران شیوع ویروس کرونا،
بیشترین مقدار خود را از آغاز قرن بیست و یکم داشته است.
از نظر تجرب ه تاریخی ،افزایش نااطمینانی همواره با دورههای
رشد اقتصادی کمتر و شرایط مالی بغرنجتر همراه بوده است.
هم اکنون نیز ،تأثیرات اقتصادی در کشورهایی که بیشتر از
سایرین تحت تأثیر شــیوع این ویروس قرار گرفتهاند قابل
مشاهده است .با افزایش اقدامات هماهنگشده میتوان بار
دیگر شرایط اطمینان و ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی را به
دست آورد.

افزایش میزان بیکاری در مشاغل مختلف

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی و پایش آثار اقتصادی
کرونــا،در ماههای اخیر ،بحثهای زیادی در مورد چگونگی
تأثیر قرنطینههای عمومی بــر روی افزایش نرخ بیکاری و
چگونگی تاثیر پذیرفتن مشاغل مختلف از این قرنطینهها،
صورت گرفته اســت .نمودار دوم افزایــش نرخ بیکاری در
ایام شــیوع کووید ۱۹ -و بحران مالی سال  ۲۰۰۸را نشان
میدهد؛ به طور متوســط ،افزایش نــرخ بیکاری در بحران
اخیر ،بیش از دو برابر بحران مالی ســال  ۲۰۰۸بوده است.
همچنین نرخ بیکاری در مشاغلی که قابلیت دورکاری دارند
در هر دو بره ه بحرانی ،کمتر افزایش یافته است .این مسئله
ِ
قابلیت دورکاری
نشــان میدهد افرادی که در مشــاغلی با
فعالیت دارند ،نه تنها به دلیل اینکه ماهیت شغلشــان به
شکلی است که فاصل ه اجتماعی و سایر ملزومات همهگیری
کنونی را رعایت میکنند ،بلکه از آنجایی که چنین افرادی،
عموما مهارت و تحصیالت باالتری دارند ،کمتر از سایرین از
بحرانهای اقتصادی آسیب میبینند.

چگونه ثروتمندان ،ثروتمندتر میشوند

نمــودار ســوم ،ارتباط مســتقیم بین قرار داشــتن در
صدکهای درآمدی باالتر و به دســت آوردن بازدهیهای
باالتر در ســرمایهگذاری در داراییهای مختلف را نشــان
میدهــد .یعنی هر چقــدر که یک فرد ثروتمندتر باشــد،
بازدهی بیشــتری در بــازار داراییهای مختلف به دســت
مــیآورد .امــا چرا ثروتمندان ســودهای باالتری کســب
میکنند؟ در نگاه اول شــاید بتوان گفت افــراد ثروتمند،
داراییهای خود را بیشــتر در سرمایهگذاریهایی با ریسک
باالتر قرار میدهند و این داراییها به طور متوسط بازدهی
باالتری دارند .اما تحقیقات نشان میدهد که افراد ثروتمند
حتی با سرمایهگذاریهایی با ریسک کمتر نیز بازدهیهای
باالتری کســب میکنند .این موضوع احتماالً دالیلی مانند
اینکه آنها به فرصتهای انحصاری سرمایهگذاری یا مدیران
سرمایهگذاری بهتری دسترسی دارند ،برمیگردد.

افت گردشگری بهواسط ه شیوع کرونا

قرنطینههای عمومی ،لغو پروازها و بســته شدن مرزها
باعث افت شــدید در میزان ســفرهای تعطیالت تابستانی
شد .مشاهدات نشــان میدهد در سال  ،۲۰۲۰گردشگری
بینالمللی حدود  ۷۰درصد کاهش یافته است .نمودار شکل
چهار تاثیر افت گردشــگری را بر میزان صادرات ،واردات و
درنهایت تراز تجاری کشورهای مختلف بر حسب درصدی
از تولید ناخالص داخلی نشان میدهد .برای نمونه در تایلند

مشکالت زباله در جهان

توضیح :پول ،پول میآورد! ایــن ضربالمثل عامیانه را در این نمودار که به صورت کمی
برای دادههای ســال  ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۵کشور آمریکا رسم شده است ،میتوان مشاهده کرد.
هر چقدر که فردی در صدکهای باالتر درآمدی قرار داشــته باشد ،بازدهی بیشتری از

سرمایهگذاری در بازارهای مختلف به دست میآرود.
به واسط ه کاهش میزان گردشگردی ،میزان صادرات هشت
درصد تولید ناخالــص داخلی و میزان تراز تجاری  ۶درصد
تولیــد ناخالص داخلی کاهش یافته اســت .امــا در مقابل
کشــورهایی مثل بلژیک هم بودهاند که تاثیر گردشگری بر
روی تراز تجاریشان در این ایام مثبت بوده است.

دسترسی ضعیفتر به اینترنت
نابرابریها را افزایش میدهد

اعمــال قرنطینههای عمومی ،دسترســی به اینترنت را
برای انجام امور مختلف بســیار با اهمیت کرده اســت .در
داخل یک کشور ،دسترســی متفاوت گروههای مختلف به
اینترنت ،میتواند بــه طرق مختلفی باعث افزایش نابرابری
شود .به عنوان مثال گروههای درآمدی پایینتر و روستاییان
دسترســی کمتری به اینترنت دارند و همین مســئله در
کوتاهمدت و بلندمــدت میتواند روی آموزش ،فرصتهای
شــغلی و موارد دیگر برای آنها تاثیــر بگذارد و نابرابری را
افزایش دهد .نمودار شکل پنج درصد دسترسی به اینترنت
را برای کشورهای مختلف جهان نشان میدهد .بین کشورها
نیز دسترسی ضعیف به اینترنت ممکن است باعث کاهش
بهرهوری در ایام شــیوع کرونا شود .برآورد شده است که با
افزایش یک درصدی ســهم کاربران اینترنت در کشورهای
مختلف ،رشد ســران ه اقتصادی به میزان  ۰.۱تا  ۰.۴درصد
افزایش یافته است.

بحران همچنان ادامه دارد

نمودار شــکل  ۶میزان افزایش اختیاری کسری بودج ه
دولت ،افزایش غیراختیاری کســری بودج ه دولت و افزایش
بیکاری در اثر شــیوع کووید  ۱۹را برای کشورهای منتخب
نشان میدهد .این نمودار نشــان میدهد با وجود اینکه با
اتفاقاتی مانند دســتیابی به واکســن ،ممکن است بیماری
کرونا در آیندهای نزدیک نابود شــود ،اما تاثیراتی که روی
بخشهای مختلف اقتصاد از جمله نظام بودجهای و بازار کار
کشورهای مختلف گذاشته است ،همچنان با ما خواهد بود
و زمان زیادی الزم اســت تــا این بحران و اثرات آن به طور
کامل از بین برود.

کشورهای با میانگین سنی باالتر
از سیاستهای مالی تحریککنند ه تقاضا
کمتر نفع میبرند

در همهگیــری کووید ،۱۹سیاســتگذاران در سراســر
جهان برای حمایت از اقشــار مختلف و اقتصاد ،بستههای
تحریککنند ه تقاضا را که ترکیبی از پرداختهای انتقالی و
کاهش مالیاتها است ،انجام دادند .حتی قبل از بحران فعلی
نیز ،اهمیت سیاستهای مالی در حال افزایش بود .تحقیقات
جدید نشــان میدهد که میانگین سن یک کشور ،هنگام
اجرای این سیاستها مهم اســت .همانطور که در نمودار
مالی تحریککننده
شکل  ۷مشاهده میشود ،سیاستهای ِ

با بررســی دادهها مشخص شــده است که کشورهای با
درآمــد باالتر مانند ایاالتمتحده ،دانمــارک و نیوزیلند به
طور ســرانه حداقل دو برابر کشورهای در حال توسعه زباله
تولید میکنند .نمودار شکل  ۹نشان میدهد که هر یک از
اقتصادهای پیشرفته ،روزانه چه مقدار زباله بهازای هر فرد
تولید میکنند .بهطور متوسط ،در این کشورها روزانه حدود
 ۱,۴کیلوگرم بهازای هر نفر زباله تولید میشود .با پیشبینی
دو برابر شدن حجم زبال ه جهانی به  ۲.۳میلیارد تن در سال
 ،۲۰۲۵دولتها میتوانند با سیاستهای مناسب رفتارهای
مردم را تغییر دهند.
هم ه ما داســتانهای ترسناکی از پیامدهای مخربی که
اتوماســیون در زندگی کاری افراد جامعه به همراه خواهد
داشت ،شنیدهایم .نمودار شــکل  ،۱۰نظرات  ۱۱هزار فرد
از کارکنان  ۱۱اقتصاد پیشــرفته و در حــال ظهور ،درباره
اتوماســیون را براســاس ویژگیهای شــخصی مانند سن،
تحصیــات و درآمــد و همچنین ویژگیهای کشــورهای
مختلف مانند میزان اتوماسیون در حال حاضر ،حمایت از
نیروی کار و درحال توسعه بودن این کشورها ،نشان میدهد.
به عنوان نمونه کسی که دارای مدرک دانشگاهی است،
در مورد تأثیر اتوماســیون در شــغل خود نگاه مثبتتری
دارد .همین امر در مورد افراد پردرآمد نیز صادق اســت .به
همین ترتیب ،شخصی که از کار خود راضی است ،احتماالً
تصــور مطلوبتــری دارد .در مقابل ،افراد با ســن باالتر و
همچنین افراد با تجربه نوســانات شغلی بیشتر در گذشته،
دیدگاههای بسیار منفی در این رابطه دارند .ویژگی کشورها
نیز مهم است .شاید تعجب آور نباشد که پاسخدهندگان از
کشورهایی که از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۶شاهد افزایش استفاده
از ربات در کشورشان بودهاند ،دیدگاههای منفیتری در مورد
تأثیر اتوماسیون بر شغل خود داشتهاند .پاسخدهندگان در
کشــورهای در حال توسعه و همچنین کشــورهایی که از
درج ه باالیی از حمایت نیروی کار برخوردار هستند ،دارای
تصورات مطلوبتری هستند.

عضو شورای عالی بورس مطرح کرد

قیمتگذاری دستوری ،ماهیت بورس را زیرسوال میبرد
عضو شورای عالی بورس با انتقاد از مصوبه مجلس مبنی بر تعیین سقف و کف
قیمتی فوالد توسط وزارت صنعت گفت :این تصمیم ماهیت شورای عالی بورس
را زیر ســوال خواهد برد.حسین سالحورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به
مصوبه دیروز مجلس که براساس آن وزارت صنعت باید سقف و کف قیمتی برای
فوالد تعیین کند ،گفت :متأســفانه مجلس در مصوبه دیروز خود اختیار تعیین
قیمــت فوالد را به وزارت صمت واگذار کرده که این مصوبهای بســیار خطرناک
اســت.عضو شــورای عالی بورس افزود :اینکه قانونگذار ،شورای عالی بورس را با
ترکیب متنوع و جامع در تصمیمگیریها مد نظر قرار نداده و سیاســتگذاری در
حــوزه بورسها چه بورس اوراق بهادار و چه بورسهای کاالیی را که جزو وظایف
شورای عالی بورس است ،نادیده گرفته ،جای تعجب دارد.
وی تصریح کرد :تصمیمات اینچنینــی باعث از کار انداختن مکانیزم بورس
شده و اثرات بسیار نامطلوبی را در پی خواهد داشت و امیدواریم این مصوبه هنگام

ارائه به صحن علنی ،به تصویب نمایندگان نرسد.وی تاکید کرد :قیمتگذاری بر
روی کاالهایی که در بورس عرضه میشوند ضمن ایجاد رانت عظیم برای گروهی
خاص ،منجر به خدشــه دار شدن و زیان منافع میلیونها سهامداری میشود که
ســهام شرکتهای تولیدکننده این کاالها را خریداری کردهاند.به گزارش خبرنگار
مهر ،موضوع قیمتگذاری دســتوری فوالد در بورس کاال و ابالغ شیوهنامه جدید
نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده است که
بر این اساس ،معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در جلسهای که با فعاالن بورسی
داشت ،تاکید کرد که سازوکارهای بورس باید مالک عمل قرار بگیرد ضمن اینکه
رئیس جمهور نیز عالوه بر تاکید بر ضرورت عرضه هر چه بیشتر کاالها در بورس
کاال ،به صراحت اعالم کرد که مکانیزمهای مورد تائید و تصمیمات شورای عالی
بورس ،مالک عمل دولت در تصمیمگیریها خواهد بود؛ این در شرایطی است که
بورس کاال نیز اعالم کرده که شیوهنامه نرخگذاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت

واردات برنج از پاکستان در مقابل صادرات برق
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در مقابل صادرات
ی توانیم از این کشور برنج وارد کنیم
برق به پاکستان ،م 
کــه این مهم منتظر تصویب در دســتگاههای مرتبط
در پاکســتان از جمله بانک مرکزی این کشور است.به
گزارش وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،علیرضا رزم
حسینی در گفتوگوی تلفنی با عبدالرزاق داوود ،مشاور
نخست وزیر و وزیر صنعت ،بازرگانی ،نساجی ،تولید و
سرمایه گذاری پاکستان با ابراز خرسندی از بازگشایی
مرز ریمدان -گبد بر گســترش فعالیتهای این مرز،
برای توســعه مراودات تجاری و همکاریهای میان دو
کشــور تاکید کرد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن

درخواست برای برگزاری هر چه زودتر نهمین نشست
کمیته مشــترک تجاری دو کشــور ایران و پاکستان،
برای حضور عبدالرزاق داوود در نهمین نشست کمیته
مشــترک تجاری دو کشــور در تهران ،ابراز امیدواری
کرد و افزود :با امضای تفاهــم نامهها و توافقنامههای
مشترک در این نشست ،همکاریهای میان دو کشور
توسعه خواهد یافت.وی با اشاره به مصوبات مربوط به
مبادالت مرزی در مجلس شورای اسالمی ایران عالقه
مندی کشورمان را برای توسعه مبادالت با پاکستان در
حوزه مرزها اعالم کرد.رزم حسینی همچنین با اشاره به
بازگشایی مرز ریمدان-گبد به عنوان دومین مرز رسمی

میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که با توافق طرفین به
زودی شاهد گشایش مرز سوم میان دو کشور و توسعه
مراودات بیشتر نیز باشیم.رزم حسینی تأکید کرد که
با برگزاری نهمین کمیته مشترک و رایزنیهای انجام
شده ،مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد نهایی شود.وزیر
صنعت ،معدن و تجارت کشورمان همچنین با اشاره به
مذاکرات قبلی در خصوص تهاتر کاال میان دو کشــور،
گفت :در مقابل صادرات برق ،از کشــور پاکستان برنج
میتوانیم وارد کنیم که ایــن مهم منتظر تصویب در
دستگاههای مرتبط در پاکستان از جمله بانک مرکزی
این کشور است.

بازار انرژی
قیمت نفت رکورد جدید زد
قیمت نفــت در معامالت روز چهارشــنبه بازار
جهانی در پی انتشــار آماری که کاهش بیش از حد
انتظار ذخایر آمریکا را نشان داد ،بیش از یک درصد
صعــود کرد.به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت
برنت با  ۷۹سنت معادل  ۱.۴درصد افزایش ،به ۵۷
دالر و  ۳۷ســنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۶۷سنت معادل
 ۱.۳درصد افزایش ،به  ۵۳دالر و  ۸۸ســنت در هر
بشکه رسید.نفت برنت روز سه شنبه با  ۱.۷درصد و
شاخص نفت آمریکا با حدود دو درصد افزایش بسته
شدند .هر دو شــاخص در باالترین رکورد از فوریه
ســال  - ۲۰۲۰پیش از این که شیوع ویروس کرونا
در چین به ســایر نقاط جهان گسترش پیدا کند و

میلیونها نفر به قرنطینه برونــد  -قرار دارند.اکنون
هم موج دوم شــیوع ویروس کرونا در جریان است.
با این حال قیمتها جدیدترین تحوالت اروپا و آمریکا
را که شــامل افزایش آمار قربانیان و مبتالیان است،
نادیــده گرفتند و به عرضه واکســنهای کووید ۱۹
متمرکز شــدند.حتی چین هم با بزرگترین افزایش
آمار مبتالیان در چند ماه اخیر روبرو شــده است و
با این حال اظهارات شی جین پینگ ،رییس جمهور
چین ارزیابی خــوش بینانه از دومین اقتصاد بزرگ
جهان و بزرگترین واردکننده نفت را نشان می دهد
و این امر از قیمتها پشتیبانی کرده است.آوتار ساندو،
مدیر بخش کاالها در شرکت فیلیپ فیوچرز در این
باره گفت :قیمتهای نفت تحت تاثیر خوش بینی به

چشــم انداز اقتصادی چین پس از اظهارات رییس
جمهور این کشــور و گزارش ذخایر نفت آمریکا از
سوی موسسه امریکن پترولیوم به روند صعودی ادامه
دادند.موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعالم
کرد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته به میزان ۵.۸
میلیون بشکه کاهش یافت و به  ۴۸۴.۵میلیون بشکه
رسید .این رقم بسیار باالتر از پیش بینی تحلیلگران
از کاهــش ذخایر به میزان  ۲.۳میلیون بشــکه در
نظرســنجی رویترز بود .آمار رسمی بعدازظهر روز
جاری از ســوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر
می شود.تحلیلگران می گویند کاهش ذخایر و رشد
قیمتها احتماال شــرکتهای حفاری آمریکایی را به
افزایش فعالیت تشویق می کند درست هنگامی که
عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان بزرگ عرضه
خود را محدود کرده اند.
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مخالف قوانین بورسی بوده و آن را اجرایی نخواهد کرد و تصمیمگیری درباره آن
را به شورای عالی بورس سپرده است .در عین حال دیروز در مجلس کلیات طرح
«توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاستهای تنظیم بازار»،
پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان ،با  ۱۸۶رأی موافق در مجلس تصویب
شــد .نگاهی به محورهای این مصوبه نشــان میدهد این مصوبه بیش از ابالغیه
وزارت صمت چالش و رانت ایجاد خواهد کرد.

میزان سپردهها و تسهیالت بانکی تا پایان مهر امسال نسبت به سال گذشته
معادل  ۴۰.۷و  ۴۲.۸درصد افزایش یافته است.براساس گزارش بانک مرکزی از
وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیالت ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری
به تفکیک اســتان در پایان مهر ســال جاری ،مانده کل سپردهها به رقم ۳۳۳۸
هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال
گذشته معادل  ۴۰.۷و  ۲۲.۹درصد افزایش را نشان میدهد.همچنین ،باالترین
مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده  ۱۸۱۳هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان و
کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۸۲۰۰میلیارد تومان
اســت.عالوه براین ،مانده کل تسهیالت در این زمان  ۲۴۱۹هزار و  ۶۰۰میلیارد
تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۲.۸
و  ۲۵درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش ،بیشترین مبلغ تسهیالت نیز
مربوط به استان تهران با مانده  ۱۵۵۷هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان و کمترین مبلغ
مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل  ۸۲۰۰میلیارد تومان است.نسبت
تسهیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی  ۷۹.۸درصد است که نسبت به
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل ،به ترتیب  ۰.۲و  ۰.۴واحد درصد افزایش
را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران  ۹۳.۴درصد و استان کهگیلویه
و بویراحمد  ۱۱۲.۴درصد است.

الزام بانکها به ایجاد زمینههای
اجرای قانون جدید چک

رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامهای به همه بانکها و موسسات اعتباری
بر ضرورت انجام اقدامات الزم در راســتای ایجاد زمینههای اجرای مناســب و
مطلوب قانون «اصالح قانــون صدور چک» تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی
بانک مرکزی ،در این بخشــنامه آمده است :پیرو بخشــنام ه صادر شده در ۱۶
دی ماه ســال جاری مدیریتکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصالح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم
آبانماه  ۱۳۹۷مجلس شورای اسالمی و ابالغ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
مبنی بر تمدید مهلت اجــرای تبصره ( )۱ماده  ۲۱مکرر الحاقی به قانون مزبور
تا پایان ســال جاری و بخشــنامه ابالغ شده در  ۱۷دی ماه ســال جاری اداره
نظامهای پرداخت مبنی بر اعالم زمانبندی عملیاتیسازی سامانههای مرتبط با
اجرای قانون موصوف ،به اطالع میرساند با وجود تذکرها و توصیههای اکید این
بانک ،برگزاری نشستها و کارگروههای تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی،
همکاری ،تعامل و همسویی الزم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت
مشاهده نشده اســت و باتوجه به عدم تمدید مهلت زمانی مقتضی است تالش
الزم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب این قانون انجام شود.

امکان دریافت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق

مدیرعامل بانک مسکن از امکان دریافت وام خرید مسکن بدون نیاز به «خرید
اوراق تسهیالت» و همچنین «سپردهگذاری» از فردا (پنج شنبه) تا  ۲۲بهمنماه
خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک مسکن« ،محمود شایان» گفت :از  ۲۵دی
ماه امسال ،طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن به صورت توأم (بدون سپرده و
اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن) در دستور کار شعب بانک
قرار میگیرد.وی با بیان اینکه بانک مســکن از یک اهرم تسهیالتی جدید برای
شــارژ مالی متقاضیان خرید مسکن کمک میگیرد ،افزود :بانک مسکن با هدف
کمک به خانه دار شــدن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان
مســکن ،طرح اعطای تسهیالت خرید مســکن بدون سپرده را از  ۲۵دی ماه تا
 ۲۲بهمن ماه در دســتور کار قرار داده است.شــایان به سقف تسهیالت جدید
خرید مسکن اشــاره و اضافهکرد :همه شعب بانک مسکن به متقاضیانی که در
بازه زمانی این طرح درخواســت بهره مندی از تسهیالت خرید مسکن از محل
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن را دارند ،این تسهیالت را به
صورت توأم (بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل اوراق مذکور)
پرداخت میکند.

پاندمی کرونا
فرصتی برای توسعه بیشتر دولت الکترونیکی

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران گفت :پاندمی کرونا
فرصتی برای توسعه بیشتر دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی فراهم آورد
.بهنام ولیزاده با حضور در مراسم رونمایی زیرساخت همپذیرندگی کیف پولهای
موبایلی ایران با عنوان «کیان» که در ششــمین نمایشگاه تراکنش ایران برگزار
شد اظهار کرد  :خراسان رضوی جزو استانهای اول کشور در زمینه توسعه است
و کاری که ســازمان فاوا شهرداری مشهد در خصوص زیرساخت «کیان» انجام
داده ،اقدام ارزندهای به شــمار میرود .این نوآوری سبب میشود به عنوان مثال
در تاکسی ،اتوبوس و یا موقعیتهای دیگر به جای مبادله پول و اسکناس ،فرایند
پرداخت از طریق اسکن یک کیوآرکد به سادگی انجام شود.وی با اشاره به شرایط
خاص فعلی و گســترش ویروس کووید 19-در ســطح جهان گفت :با استفاده
از این روش ،عالوه بر پیشــگیری از انتقال بیماری توســط روشهای پرداخت
فیزیکی ،موضوع انجام الکترونیکی امور برای عموم مردم ملموستر میشود.وی
گفت :شهروندان با استفاده از اپلیکیشن «کیان» میتوانند خدمات مختلف را از
این طریق دریافت کنند و نیازی به نصب اپلیکیشنهای متعدد برای امور مختلف
ندارند.ولی زاده با اشــاره به یکی از طرحهای ســازمان فناوری اطالعات در این
عرصه گفت :ما فراخوانی منتشر کردیم که اپلیکیشنهایی که تعداد کاربران آنها
از حد معینی بیشتر اســت میتوانند سرویسهایی را که روی اپلیکیشن دولت
همراه داریم روی اپلیکشن خودشان ارائه دهند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت سازه آبی قشم (سهامی خاص)

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم (سهامی خاص)

برابر صورتجلســات مجمــع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیــأت مدیره مورخ  99/06/30شــرکت مزبور به واصله مورخ
 99/09/12که در تاریخ  1399/10/01از لحاظ واریز هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1شــرکت مهندسان مشاوره سازه (ســهامی خاص) با نمایندگی آقای بابک امیرانی به شماره ملی  ۰۰۳۹۲۷۲۴۵۱به سمت
رئیس هیأت مدیره ،آقایان مهدی فیاض فاضلی به شماره ملی  ۲۷۲۰۱۵۹۳۵۲به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و نادر قادسی
به شماره ملی  ۰۰۵۲۱۹۷۰۶۹به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 -۲کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ،سفته و برات و کلیه قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر از اعضای
هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۳ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  ۱۳۹۸به تصویب رسید.
 -۴روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 -۵آقای فرهاد خطیبی و خانم ســمیه مصطفائی به ترتیب به ســمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب
گردیدند.
رویا زاهدنيا  -رئیس اداره ثبت شرکتها

برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  99/08/29شرکت مزبور به واصله مورخ  99/09/15که در تاریخ  99/10/01از لحاظ واریز
هزینههای ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
 -1شــرکتهای بانک ســرمایه (ســهامی عام) با نمایندگی آقای ابراهیم افضلی به شــماره ملی  ۵۲۷۹۸۴۴۴۷۰به ســمت
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ،توســعه ســاختمان سرمایه (ســهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد عبدالحسینی به شماره
ملی  ۵۳۰۹۸۴۵۳۰۵به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره ،تجارت الکترونیک سرمایه (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرتضی
فرجی به شماره ملی  ۰۰۴۹۶۳۲۶۳۹به سمت رئیس هیأت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.
-۲کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،برات و عقود قراردادها و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از
اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت
و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 -۳بر اســاس مفاد ماده  ۴۹اساســنامه اختیارات هیات مدیره مطابق ماده  ۴۵اساسنامه به شرح صورتجلسه مورخ 99/08/29
به مدیرعامل تفویض گردید.
رویا زاهدنيا -رئیس اداره ثبت شرکتها

به شماره ثبت  ۴۲۶۶و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۹۶۲۹

به شماره ثبت  ۳۱۶۵و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۳۳۷۹

شــهرداری کوهبنان در نظر دارد عملیات زیرســازی و آسفالت خیابان اصلی مسکن مهر را از محل اعتبارات تملک
داراییهای ســرمایهای از طریق انتشــار اســناد خزانه به مبلغ  4/137/000/000ریال و مبلغ  6/207/000/000ریال
به صورت نقد از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه اشــخاص
حقوقــی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت به عمل میآید از تاریــخ درج آگهی به مدت  10روز ضمن واریز مبلغ
 1/000/000ریال به شماره حساب  2178800055707نزد بانک سپه شعبه کوهبنان به نام شهرداری ،نسبت به دریافت
اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را در پاکتهای الک و مهر شده حداکثر تا تاریخ 99/11/04
روز شنبه به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
در ضمن تاریخ بازگشایی پاکتهای مذکور ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  99/11/05میباشد.
 -1ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ  500/000/000ریال.
 -2در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3به پیشــنهادات فاقد ضمانتنامه ،مشــروط ،مخدوش و اسنادی که پس از تایخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 -4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ضمنا آگهی مناقصه در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irبه شــماره
فراخوان  2099092336000002ثبت گردیده است.
روابط عمومی شهرداری کوهبنان
تلفنهای تماس034-33492566 034-33492644 :
دورنگار034-33492515 :

