
درحال�ی ک�ه پی�ش از ای�ن از افزای�ش 
10درص�دی حقوق ه�ا در س�ال آینده س�خن 
رفت�ه ب�ود، رئی�س س�ازمان برنام�ه و بودجه 
در جدید تری�ن اظه�ارات خ�ود از افزایش 30 
درص�دی حق�وق حداقل بگیران گفته اس�ت.

به گزارش »جوان«، چند م��اه پیش بود که برخی 
رسانه  ها با متمرکز شدن روی برنامه های اقتصادی 
دولت اذعان کردند که دولت به این نتیجه رسیده 
حقوق کارکنان زیاد است و باید کاسته شود. خبری 
که البته به نقل از مسعود میرکاظمی گفته شد ولی 
به فاصله دو روز پس از دست به دست ش��دن این 
خبر، سازمان برنامه و بودجه با انتشار جوابیه ای آن را 
تکذیب کرد. به گفته یک منبع آگاه، دولت سیزدهم 
قصد دارد به دخل و خرج دولت نظم دهد تا وضعیت 
اقتصادی کشور از حالت آشفتگی خارج شود. وی به 
»جوان« می گوید میزان شلختگی در بودجه و نظام 
مالی کشور به حدی باالست که بیشتر وقت سازمان 
برنامه و بودجه برای کش��ف برخی ارتباطات مالی 
صرف می شود. شاید به همین دلیل است که مسعود 
میرکاظمی در جلسه تودیع و معارفه رئیس صندوق 
توسعه ملی به همین موضوع پرداخته و گفته است: 
استقراض های بودجه ای دولت از صندوق توسعه 

باید بازگردانده شود.
وی در این مراسم گفته است: صندوق توسعه ملی 
جایگاهی برای حفظ ثروت مردم و نسل های آینده 

است بنابراین در مرحله اول باید در حفظ آن کوشا 
باشیم تا ارزش آن نه تنها کاهش نیابد بلکه روز به 
روز افزایش یابد. این مسئله را هم در چارچوب نوع 
سرمایه گذاری  هایی که صندوق انجام می دهد و هم 
در حجم ورودی که برای آن در نظر گرفته می شود، 

انجام می دهیم.
وی افزود: بر این اساس باید یک پش��تیبانی برای 
سرمایه گذاری در طرح های پیشران کشور باشد و 
در کنار آن بتواند پشتیبانی خوبی برای نسل های 
آینده باشد. این موضوعات از جمله مأموریت  هایی 
است که هیئت عامل برای صندوق توسعه ملی در 

نظر گرفته اند.
میرکاظمی در پاسخ به سؤالی در خصوص بدهی های 
دولت گذشته به صندوق توسعه ملی و امکان تکرار 
رویکرد دولت گذشته برای استفاده از این صندوق 
گفت: نگاه دولت قبل این بود که همان طور که پول 
در شرایط معمول وارد صندوق می شود، در شرایط 
تنگنای اقتصادی می تواند از آن برداشت کند.  در 
همین راستا برداش��ت  هایی نیز از آن انجام ش��ده 
است. این اقدام هم برای برخی پروژه های ملی مانند 
بحث کنترل آب انجام ش��ده که کار پسندیده ای 
بوده است اما در برخی موارد نیز به عنوان منابعی 
که ضروریات دولت اقتضا می ک��رده، مجوز هایی 

دریافت شده است.
به گفته میرکاظمی، آن هزینه  هایی که با مجوز مقام 

معظم رهبری دریافت شده در قالب تسهیالت بوده 
و باید به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود. مقرر 
شده برای مشخص شدن میزان دقیق اعداد و ارقام 
این تسهیالت هیئت نظارت یک حسابرسی انجام 
دهد تا بدین ترتیب اعداد ای��ن بدهی به صندوق 

توسعه ملی مشخص شود.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص 
احتمال استفاده از منابع صن��دوق توسعه ملی در 
بودجه سال 1401 گف��ت: در بودجه سال 1401 
تالش شده تا برداشتی از صندوق و همچنین خلق 
پول انجام نشود. امیدوار هستیم از این منابع به جز 
در مواردی که مربوط به پیشرانی اقتصاد و پشتیبانی 
از پروژه  هایی که می تواند زیرساختی برای توسعه 

اقتصادی کشور باشد استفاده نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص استفاده از 
منابع صندوق در سال جاری گفت: بر اساس مجوز 
استفاده 20 درصدی که گرفته ش��ده بود در شش 
ماهه ابتدایی سال ج��اری از منابع صندوق توسعه 
ملی استفاده شده است و ممکن است برای نیم سال 
دوم نیز نیاز به استفاده از منابع وجود داشته باشد اما 
برای سال 1401 قطعاً به دنبال این هستیم که منابع 

صندوق را افزایش دهیم.
   تکلیف حقوق کارکنان در سال آینده

وی در خصوص رق��م علی الحس��اب افزایش 10 
درصدی حقوق  ها برای سال آینده گفت: ما در یک 

چرخه منفی افزایش حقوق و تورم قرار گرفته ایم 
و به صورت مرتب تورم ایجاد می ش��ود، در نتیجه 
حقوق  ها را افزایش می دهی��م و برای آنکه بتوانیم 
حقوق  ها را پرداخت کنیم خلق پول انجام می دهیم 
که در نتیجه شاهد رشد پایه پولی، سپس نقدینگی 
و در نهایت ایجاد تورم هستیم. این به این معنا است 
که 20 درصد به حقوق کارمندان اضافه می کنیم اما 
سبب تورم 50 درصدی برای عموم مردم می شویم. 
این چرخه درستی نیست و تالش بر این است که 
حداقل افزایش را داشته باشیم اما به صورت پلکانی. 
بر همین اساس ممکن است برخی حقوق های پایین 
تا 30 درصد افزایش پیدا کند و کسانی که چندین با 
افزایش حقوق داشته اند کمترین ضریب افزایش را 
داشته باشند. این مسئله به معنا این نیست که تمام 
افراد 10 درصد افزایش حقوق را دریافت می کنند، 
بلکه به یک حالت اعتدالی باید برسیم. متأسفانه در 
پرداخت حقوق  ها یک سری بی نظمی  هایی وجود 
دارد و برخی با توجه به مصوباتی که دریافت کردند 
افزایش حقوق های قابل توجهی داش��تند و امروز 
یک کارمند در مقایس��ه با کارمن��د دیگر اختالف 

حقوق های باالیی دارند.
میرکاظمی این م��وارد را در حالی مطرح کرده که 
چند روز پیش بخشنامه بودجه سال 1401 از سوی 
رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد 
که در آن چارچوب و قواعد کل��ی حاکم بر تدوین 
بودجه تعیین می شود. بر این اساس همه دستگاه ها 
با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام 
جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم 
و تالش��ی فراگیر و منضبط، کش��ور را برای رشد 
اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال 

آینده مهیا کنند.
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است:  تمامی 
شرکت های دولتی از جمله شرکت  هایی که دارای 
قوانین و مق��ررات خاص پرداخت حق��وق و مزایا 
هس��تند، افزایش ضریب ریالی حق��وق را به طور 
علی الحساب 10 در صد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی 
ضریب به تصوی��ب هیئت وزی��ران خواهد رسید، 
افزایش حق��وق و دستمزد مش��موالن قانون کار 
علی الحس��اب 10 درصد لحاظ ش��ود، رقم قطعی 

افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال 
1401 در بودجه پیشنهادی معادل 1۶,500,00 
ریال به طور علی الحساب پیش بینی می شود، مبلغ 
قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران 
خواهد رسید. طب��ق برنامه ریزی ص��ورت گرفته، 
سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار 
است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش 
فاصله  ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به نحوی که 
منجر به کس��ری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار 

محروم نشود.
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 قیمت زرشک از تولید تا مصرف 

۷ برابر می شود
زرشک کاران محصول خود را کیلویی 10 هزار تومان می فروشند 
در حالی ک�ه به قیم�ت70 ه�زار تومان ب�ه دس�ت مصرف کننده 
می رس�د. باید به این نکته توجه ک�رد که ف�رآوری قابل توجهی 
روی آن ص�ورت نمی گی�رد و فق�ط با آفتاب خش�ک می ش�ود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با اعالم این 
مطلب با بیان اینکه 9۸ درصد زرشک کشور در خراسان جنوبی کشت 
و برداشت می شود، افزود: در سال جاری 20 هزار تن زرشک بی دانه در 

این استان برداشت خواهیم کرد.
ارسالن قاسمی در گفت وگو با ایلنا، افزود: زرشک کاران از آنجایی که 
نگران سرمازدگی محصول خود هس��تند زودتر از زم��ان واقعی آن را 
برداش��ت می کنند. همین مس��ئله پای دالل  ها را وسط می کشد و در 

نهایت این دالل است که قیمت فروش را تعیین می کند.
وی با اش��اره به اساسی  ترین مشکل زرش��ک کاران، گفت: نبود مکان 
مناسب برای خشک کردن محصول یکی از معضالت اصلی زرشک کاران 
است به  همین دلیل از ساداتی نژاد وزیر جهاد کش��اورزی درخواست 
کردیم که امکانات سازمان تعاون روستای��ی در خراسان جنوبی را در 
اختیار زرش��ک کاران بگذارد تا آنها بتوانند محصوالت خود را خشک 
کنند.به گفته این فعال اقتصادی، امکان نگهداری زرش��ک  تر دشوار 
است. این محصول با آفتاب خشک می ش��ود و زرشک کاران کمتر از 

دستگاه های خشک کننده استفاده می کنند.
وی با اشاره به کم شدن انگیزه برداشت محصول از سوی زرشک کاران، 
گفت: کش��اورزان سیل، خشکس��الی، آف��ت، گرما و سرما را پش��ت 
سر گذاش��تند اما از خوان آخر که همان دالل  ها هس��تند به سالمت 
نمی گذرند. درخواست زرش��ک کاران از وزارت جهاد کش��اورزی این 
است که قیمت پایه زرشک تازه را تعیین کنند و صندوق حمایت نیز از 

محصوالت کشاورزی پشتیبانی کند.
قاسمی درباره آمار صادرات زرش��ک در سال 99، گفت: سال گذشته 
435 تن زرشک به 11 کش��ور به ارزش 320 هزار دالر صادر کردیم و 

هم اکنون دپوی زرشک در انبار ها نداریم.
به گفته قاسمی، زرش��ک کاران محص��ول خود را کیلوی��ی 10 هزار 
تومان می فروشند در حالی که این میوه باالی 70 هزار تومان به دست 
مصرف کننده می رس��د. باید به این نکته توجه ک��رد که فرآوری قابل 

توجهی روی آن صورت نمی گیرد و فقط با آفتاب خشک می شود.
وی با بیان اینکه امکان کشت قراردادی در بسیاری از محصوالت 
کشاورزی وجود ندارد، گفت: صاحبان زمین های کشاورزی در ایران 
خرده مالک   هس��تند همین مسئله امکان کشت قراردادی را دشوار 
ک��رده است از این  رو بایس��تی ابتدا زیرساخت  ها را در این مس��یر 
فراهم کنیم. الزمه قدم گذاش��تن در ای��ن راه جمع آوری داده  ها و 

اطالعات از کشاورزان و جمع شدن آنها در یک تشکل است. 

 دوره انتظار خانه دار شدن 
دهک اول 1۷8 سال شد

س�خنگوی کمیس�یون عمران مجلس با اش�اره به این ک�ه دوره 
انتظار برای خانه دار ش�دن دهک اول به 17۸ سال افزایش یافته 
است،گفت: گرانی های افسارگسیخته کمر مردم را شکسته است.

به گزارش تسنیم، عبدالجالل ایری با اشاره به افزایش مدت انتظار برای 
خرید خانه در سال های اخیر اظهار کرد: با یک حس��اب سرانگشتی از 
میزان تفاوت حقوق و افزایش قیمت مسکن مشخص می شود که افراد با 
درآمدهای متفاوت چندین سال باید در حسرت خانه دار شدن بمانند.

وی افزود: گزارش  بان��ک مرکزی متوسط قیمت ه��ر مترمربع خرید 
خانه در تهران 30 میلیون و 970 هزار تومان بوده و خرید یک خانه 75 
متری حدود 2 میلیارد و 300 میلیون تومان در تهران خواهد بود، لذا 
با درآمد کنونی اقشار متوسط جامعه و هزینه های سرسام آور زندگی، 

خانه دار شدن به رؤیا تبدیل شده است.
وی یادآور شد: معاون وزارت راه با حضور در جلسه گذشته کمیسیون عمران، 
گزارشی از دوره انتظار برای خرید یک واحد 75 متری آپارتمان ارائه کرد که بر 
اساس آن، مدت انتظار دهک اول برای خانه دار شدن حدود 17۸ سال و برای 

دهک های دوم و سوم به ترتیب به حدود 109 و 79 سال رسیده است.
سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس با اش��اره به برنامه  وزارت راه و 
شهرسازی برای کاهش دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول به 25 
سال، اضافه کرد: گرانی های افسارگسیخته به همراه هزینه های سنگین 
تأمین خانه کمر مردم را شکسته است و تورم تقریباً تمام بودجه خانوار 
را بلعیده و پس انداز به حداقلی  ترین شکل ممکن رسیده است به نحوی 
که بر اساس آمارهای رسمی سهم هزینه تأمین مسکن در روستا ها 1۸ 
درصد، در شهر ها حدود 3۶ درصد و استا ن های بزرگ 41/5 درصد و در 

کالنشهر ها این رقم باالی ۶0 درصد است.
ایری اضافه کرد: متأسفانه سیاست های غلط و منفعالنه دولت قبل در 
حوزه مسکن موجب رشد عجیب و غریب و چند صد درصدی خانه شد 
که در اثر آن نه تنها خرید خانه بلکه رهن و اجاره هم برای مردم در حال 
تبدیل شدن به رؤیا است و این زنگ خطر با انتشار خبر هایی در خصوص 
اجاره پشت بام  ها و اجاره اشتراکی خانه در تهران به صدا درآمده است.

نفت در بازار جهانی از مرز 8۵ دالر عبور کرد
قیمت نفت روز جمعه تحت تأثیر پیش بینی ها از کمبود عرضه در چند ماه 
آینده، به رکورد باالی جدیدی جهش یافت و از مرز ۸۵ دالر عبور کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۸۶ سنت معادل یک درصد 
افزایش، ۸4 دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه بسته شد. قیمت ماه آتی به ۸5 
دالر و 10 سنت رسید که باال ترین قیمت از اکتبر سال 201۸ بود و رشد 

هفتگی 3 درصد را نشان داد که ششمین رشد هفتگی متوالی بود.
تحلیلگران به کاهش چشمگیر ذخایر نفت سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی که به پایین ترین حد از سال 2015 افت کرده است، اش��اره 
کردند. تقاضا با احیای اقتصاد ها از پاندمی کووید 19 اوج گرفته و سوئیچ 
صنعت از گاز و زغال سنگ گران قیمت به نفت کوره و دیزل برای تولید 

نیرو هم تقویت بیشتر تقاضا را به دنبال داشته است.

به گفنه فعاالن حوزه معدن، شرایط بخش معدن 
مناس�ب نیس�ت و با روندی که پیش م�ی رود و 
هر روز قوانی�ن جدیدی بدون کار کارشناس�ی 
تدوی�ن می ش�ود، خیلی ط�ول نمی کش�د که 
معادن�ی که ام�روز کار می کنند بس�ته ش�وند.

عضو هیئ��ت نمایندگان ات��اق بازرگان��ی در مورد 
هدف گذاری ایمیدرو مبنی بر رسیدن به 2 میلیون 
متر حفاری برای اکتش��اف معادن تا سه سال آینده 
اظهار کرد: شرایط بخش معدن مناسب نیست و با 
روندی که پیش می رود و ه��ر روز قوانین جدیدی 
بدون کار کارش��ناسی تدوین می ش��ود، نه تنها به 
هدف گذاری ایمیدرو نخواهی��م رسید بلکه خیلی 
طول نمی کش��د معادنی که امروز کار می کنند هم 
بسته خواهند شد. در قانون معدن صراحتاً آمده که 
نمی توانند هیچ هزینه ای را جز آنچه در قانون آمده 
بر معدن کار تحمیل کنند. برای مث��ال در ماده 29 
قانون معادن آمده اس��ت: »به منظور ایجاد ثبات در 
محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که 
موجب تحمیل هزینه های غیرمرتبط و سرباز تولید 
مواد معدنی می شوند از زمان تصویب این قانون کان 

لم یکن می شود.«
بهرام ش��کوری در گفت وگو با ایلنا گفت: پرداختی 
معدنی  ها حقوق دولتی بوده ک��ه 10 درصد ارزش 

محصولی است که از معدن تولید می شود. 10 درصد 
ارزش یا همان 10 درصد فروش در ش��رایط نرمال 
معادل 50 درصد از سود است. یعنی دولت 50 درصد 
از سود را دریافت می کند و شریک معدنکار محسوب 
می شود. بعد ها گفتند به خاطر آالیندگی معادن باید 
یک درص��د از فروش خود را نیز ب��ه دولت پرداخت 
کنند. اخیراً هم نمایندگان مجلس طرحی را پیش 
بردند ک��ه معادن 5 درص��د از فروش خ��ود را برای 
منطقه پرداخت کنند. بنابراین 1۶ درصد از فروش 
به دولت پرداخت می ش��ود. دولت می خواهد همه 
سود معدنکار را بگیرد، در چنین شرایطی معدنکار 

چرا باید کار کند؟ 
شکوری تصریح کرد: این نگاه مخرب است. با این حال 
گفته می شود که معدن می تواند جایگزین درآمدهای 
نفتی شود، این حرف می تواند درست باشد و حتی 
معدن می توان��د چندبرابر درآمده��ای نفتی را هم 
تولید کند اما شرط این موضوع آن است که این نگاه 
تصحیح شود. وقتی مجلس از 5 درصد فروش حرف 
می زند معنای آن 25 درصد از سود است در حالی که 
50 درصد از سود هم به دولت به عنوان حقوق دولتی 
پرداخت می شود. قانون می گوید به جز حقوق دولتی 

پول دیگری نباید از معدنکار گرفته شود.
وی خاطرنش��ان ساخ��ت: معدنکار بای��د جلوی 

معارضین محلی را هم بگی��رد، روستاییان جلوی 
تولید را می گیرن��د و راه را می بندند در حالی که 
این کار غیرقانونی است ولی کسی توجه نمی کند. 
کسی حق ندارد جلوی کار یک معدنکار را بگیرد، 
قانوناً هم باید با کسانی که مزاحمت ایجاد می کنند 
برخورد شود. تبصره 3 ماده 19 قانون معادن گفته 
است: »مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی به نحوی 
که مانع از کار معدنی ش��وند، جرم تلقی ش��ده و 
مجرم ضمن جبران خس��ارت به یک تا شش ماه 
حبس ی��ا پرداخت جریم��ه نقدی به می��زان دو 
برابر خس��ارت وارده محکوم می ش��ود.« تبصره 
2 نیز می گوید:  »هرگونه تص��رف افراد حقیقی و 
حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی، 
بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی 
محسوب می شود.« نیروی انتظامی موظف است 
جلوی این گونه اتفاقات را بگیرد اما متأسفانه این 
اتف��اق رخ نمی دهد. علت این موض��وع این است 
ک��ه روستایی  ها هم سه��م می خواهن��د اما هیچ 
جای قانون نیام��ده که باید ب��ه روستاییان سهم 

پرداخت شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: از 
طرف دیگر برای شروع کار معدن باید مجوز بگیرید 
و یک سال طول می کشد تا مجوز صادر شود. در این 

مدت معدنکار همه زندگی خود را از دست می دهد، 
این گونه انقالب معدنی رخ نمی دهد. نه تنها معدن 
به جای نفت قرار نمی گیرد بلکه همین  ها که هستند 
هم بسته می شوند. عالوه بر همه اینها مشکل نبود 
زیرساخت مناس��ب و تحریم  ها ه��م مزید بر علت 
شده اند. برای ماش��ین آالت معدنی هم محدودیت 
و ممنوعیت ایجاد کرده که باعث چند برابر ش��دن 
قیمت  ها و متضرر شدن معادن می شود. مشکالت 
نقدینگی هم وجود دارد و بانک  ها پروانه بهره برداری 
را به عنوان وثیقه نمی پذیرند، مشکالت فرسودگی 
حمل ونقل نیز وجود دارد. همه اینها دست به دست 

هم می دهند تا معادن را تعطیل کنند.
وی در پاسخ به سؤال��ی پیرامون حضور چینی  ها در 
معادن ایران بیان کرد: چینی  ه��ا در معادن حضور 
دارند اما تعداد آنها زیاد نیس��ت. قرار ب��ود در قالب 
سند 25 ساله حدود ۸0 میلیارد دالر از 450 میلیارد 
دالر سرمایه گ��ذاری در ای��ران، در صنای��ع معدنی 
سرمایه گذاری شود  در حالی که کل سرمایه  گذاری 
که تاکن��ون در صنایع معدنی ما انجام ش��ده به 50 
میلیارد دالر نمی رسد. این سرمایه گذاری می تواند 
کمک ش��ایانی به صنایع معدنی ما کن��د و در کنار 
برداش��تن این موانع می تواند به انقالب معدنی هم 

منجر شود.

افزایش 30 درصدی حقوق حداقل بگیران در سال آینده
 رئیس سازمان برنامه و بودجه: در سال 1401 افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود. ممکن است برخی حقوق های پایین 

تا 30 درصد افزایش پیدا کند و کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته اند کمترین ضریب افزایش را داشته باشند

  گزارش 2

 آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأى 1695 مورخ 1400/06/11 هيأت مستقر در واحد 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/349 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى اعظم منصور لكورج نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
از 8 اصلى خريدارى شده بدون  احداثى به مساحت 137,50 مترمربع پالك فرعى 
واسطه از آقاى مهدى مرزبان محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه 
مربوطه اين آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به 
آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض  نمايند.  اخذ 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار
شناسه آگهى:  1198007

اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
-20/6/1400 شماره  راى  برابر  رسمى   سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى 

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400114424009000041
بوشهر  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهى  و  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ديارگرد فرزند على بشماره 
شناسنامه 1154 صادره از زابل به شماره ملى 3670504087 در ششدانگ 
اصلى   3387 از  74فرعى  پالك  مربع  متر   140 مساحت  به  يكبابخانه 
از  خريدارى  بوشهر  دو  بخش  در  واقع  اصلى  پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  رسمى  مالك 
صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتى  در  شود  مى  اگهى  روز   15 فاصله  به 
اولين  انتشار  تاريخ  از  سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهى 
به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ،ظرف  رسيد 
انقضاى مدت مذكور و  بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  مرجع قضايى 
مالكيت صادر خواهد شد.244973 مقررات سند  اعتراض طبق   عدم وصول 

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/7/10 تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25
شكراله سعادتى سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهر

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/8107 برابر 
رأى شماره 140060310004006332-1400/06/15 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل، تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم رقيه لطيفى فرزند عبدالصمد به 
شماره شناسنامه 905 شماره ملى 2061316867 صادره از بابل شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 126,60 مترمربع پالك 2814/9853 
و 2815 اصلى واقع در كتى و علمدار بخش يك شرق بابل خريدارى از آقاى مهدى 
غالم نيا چارى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بابل
شناسه آگهى : 1197717

بوشهر

 آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأى 1695 مورخ 1400/06/11 هيأت مستقر در واحد 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/349 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى اعظم منصور لكورج نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
از 8 اصلى خريدارى شده بدون  احداثى به مساحت 137,50 مترمربع پالك فرعى 
واسطه از آقاى مهدى مرزبان محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه 
مربوطه اين آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به 
آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض  نمايند.  اخذ 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار
شناسه آگهى:  1198007

اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
-20/6/1400 شماره  راى  برابر  رسمى   سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400114424009000041
بوشهر  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهى  و  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ديارگرد فرزند على بشماره 
شناسنامه 1154 صادره از زابل به شماره ملى 3670504087 در ششدانگ 
اصلى   3387 از  74فرعى  پالك  مربع  متر   140 مساحت  به  يكبابخانه 
از  خريدارى  بوشهر  دو  بخش  در  واقع  اصلى  پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  رسمى  مالك 
صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتى  در  شود  مى  اگهى  روز   15 فاصله  به 
اولين  انتشار  تاريخ  از  سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهى 
به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ،ظرف  رسيد 
انقضاى مدت مذكور و  بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  مرجع قضايى 
مالكيت صادر خواهد شد.244973 مقررات سند  اعتراض طبق   عدم وصول 

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/7/10 تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25
شكراله سعادتى سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهر

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/8107 برابر 
رأى شماره 140060310004006332-1400/06/15 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل، تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم رقيه لطيفى فرزند عبدالصمد به 
شماره شناسنامه 905 شماره ملى 2061316867 صادره از بابل شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 126,60 مترمربع پالك 2814/9853 
و 2815 اصلى واقع در كتى و علمدار بخش يك شرق بابل خريدارى از آقاى مهدى 
غالم نيا چارى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بابل
شناسه آگهى : 1197717

بوشهر

 آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأى 1695 مورخ 1400/06/11 هيأت مستقر در واحد 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/349 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى اعظم منصور لكورج نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
از 8 اصلى خريدارى شده بدون  احداثى به مساحت 137,50 مترمربع پالك فرعى 
واسطه از آقاى مهدى مرزبان محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه 
مربوطه اين آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به 
آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض  نمايند.  اخذ 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار
شناسه آگهى:  1198007

اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
-20/6/1400 شماره  راى  برابر  رسمى   سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400114424009000041
بوشهر  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهى  و  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ديارگرد فرزند على بشماره 
شناسنامه 1154 صادره از زابل به شماره ملى 3670504087 در ششدانگ 
اصلى   3387 از  74فرعى  پالك  مربع  متر   140 مساحت  به  يكبابخانه 
از  خريدارى  بوشهر  دو  بخش  در  واقع  اصلى  پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  رسمى  مالك 
صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتى  در  شود  مى  اگهى  روز   15 فاصله  به 
اولين  انتشار  تاريخ  از  سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهى 
به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ،ظرف  رسيد 
انقضاى مدت مذكور و  بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  مرجع قضايى 
مالكيت صادر خواهد شد.244973 مقررات سند  اعتراض طبق   عدم وصول 

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/7/10 تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25
شكراله سعادتى سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهر

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/8107 برابر 
رأى شماره 140060310004006332-1400/06/15 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل، تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم رقيه لطيفى فرزند عبدالصمد به 
شماره شناسنامه 905 شماره ملى 2061316867 صادره از بابل شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 126,60 مترمربع پالك 2814/9853 
و 2815 اصلى واقع در كتى و علمدار بخش يك شرق بابل خريدارى از آقاى مهدى 
غالم نيا چارى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بابل
شناسه آگهى : 1197717

بوشهر

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پژو تيپ 405 جى ال 
ايكس آى 1/8 مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك  
ايران44  679 و 26 به شماره موتور12487148261شماره 
بهنام  به  متعلق   NAAM01CA39E382115 شاسى 

دستگيرمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى اعالم مفقودى 
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب حسن پوررستم فرزند اسمعيل به شماره 
رشته  پيوسته  كارشناسى  مقطع  در  مراغه  از  صادره   2477 شناسنامه 
ازاد اسالمى واحد مراغه به شماره)  از دانشگاه  مهندسى معمارى صادره 
يابنده  باشد.از  مى  اعتبار  فاقد  و  گرديده  مفقود   (3-15-13)  -  21364
تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه ازاد اسالمى واحد مراغه به نشانى 

مراغه اتوبان شهيد درخشى، دانشگاه ازاد اسالمى ارسال نمايد.
 تبريز

كارت  انتقاالت  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
رنگ   2005 E240مدل  تيپ  بنز  خودرو  شنلسايى 
 (28 ه   442 ايران66    ) پالك  شماره  متاليك  اى  نقره 
شاسى  11291331983509شماره  موتور  شماره  به 
WDB2110611A786882 متعلق به مجيد قهرمانى مفقود 

البرزشده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

برگ كمپانى خودرو پژو تبپ 405 جى ال ايكس آى 
پالك  شماره  متاليك  اى  نقره  1384رنگ  مدل   1/8
به شماره موتور 12484071  ايران68  115 ب 84 
شماره شاسى 14225782 متعلق به مظفر گودرزى 

فر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد
.البرز

برگ سبز( برگ اعالم وضعيت) و كارت ماشين خودروى 
 M136337449 سوارى سايپا  مدل 1398 به شماره موتور
به  و   NAS411100K3550915 شاسى  شماره  به  و 
از  و  مفقود شده  و 27  ايران 148  انتظامى 15  شماره 

درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

تكليف  تعيين  قانون  نامه  ايين  وماده 13  قانون  ماده 3  موضوع  اختصاصى  اگهى 
شماره      راى  برابر  سندرسمى  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت 
تعيين  قانون  موضوع  هيأت   1400/5/17 تاريخ   140060312008001352
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى 
مالكانه  تصرفات  كالسه 12008000280 13991144  پرونده  قال  اق  شهرستان 
وبالمعارض متقاضى اقاى  عزيزاله غالمى  فرزند محمد به شماره شناسنامه 135 
بناى  با  زمين  قظعه  يك  درششدانگ  قال  اق  از  صادره  ملى 4979540074   كد 
احداثى به مساحت 136/45 مترمربع درقسمتى ازششدانگ باقى مانده پالك شماره 
4 اصلى واقع دراراضى قريه يلمه (يلمه خندان )ا بخش 13 حوزه ثبتى ملك شهرستان 
اق قال ازسهمى اصالحات ارضى محرز گرديده است ا .لذا  به منظوراطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند ازتاريخ انتشار اولين اگهى بمدت 
دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند بديهى است درصورت 
 انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/10 تاريخ انتشار نوبت د1400/07/25 
محمد فندرسكى رييس ثيت اسناد وامالك اق قال

اصالحيه 
آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)

 1400/7/04 تاريخ  از   : سايت  از  مناقصه  اسناد  دريافت  مهلت 
لغايت 1400/07/10 از ساعت 30/7 صبح الى 30/14 و مهلت 
ارسال پيشنهاد ها از تاريخ 1400/07/11  لغايت 1400/07/20 

صحيح مى باشد.
محمد محبتى صف سرى
سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى رشت

7/3014/30

خطر بسته شدن معادن فعال وجود دارد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی: در شرایط کنونی نه تنها معدن به جای نفت قرار نمی گیرد بلکه همین  ها که هستند هم بسته می شوند

بهناز قاسمی
  گزارش یک

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین قیمتنام شرکت 

2,440-46,410توريستي ورفاهي آبادگران ايران
1,170-22,240البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
30-9,200سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,810750آلومينيوم ايران 
920-17,540آلومراد

1,120-21,470كاشي  الوند
155-3,290داروسازي  امين 
95-3,350داروسازي  امين 

1,710-32,680معدني  امالح  ايران 
270-9,950آسان پرداخت پرشين

860-16,470سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,260-34,330آبسال 

34-1,939بيمه آسيا
550-10,480سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

20-8,220آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
280-5,380سرمايه گذاري پرديس

60-1,151صنايع  آذرآب 
160-3,054سايپاآذين 
1,820-36,800معادن  بافق 

430-27,070مس  شهيدباهنر
121-2,302بيمه البرز

215-4,104سرمايه گذاري بوعلي 
490-9,400باما

360-8,520سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
940-23,000گروه  صنعتي  بارز

250-5,040بيمه دانا
96-1,843بهساز كاشانه تهران

3,070-58,350بهنوش  ايران 
1,540-32,720فجر انرژي خليج فارس

89-1,725گروه بهمن 
85-1,619سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

190-5,510بانك خاورميانه
59-1,135بيمه ملت

139-3,500بانك ملت
540-10,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

1,980-72,160پتروشيمي بوعلي سينا
2,760-52,460گروه صنعتي بوتان 

111-2,425بانك پارسيان 
260-14,380بانك پاسارگاد

1,080-20,610پست بانك ايران
1,590-30,260گروه دارويي بركت
104-2,004بانك صادرات ايران

112-2,147بين المللي توسعه ساختمان
96-2,000بانك تجارت

370-7,030بيمه ما
540-11,240چرخشگر

790-15,180كشت  و صنعت  چين  چين
181-3,441توليدي چدن سازان

1,060-26,540معدني وصنعتي چادرملو
260-4,980كمباين  سازي  ايران 

6,150-116,920كربن  ايران 
1,350-26,170داروسازي  ابوريحان 

830-15,840داده پردازي ايران 
730-14,050البرزدارو

690-13,210داروسازي زاگرس فارمد پارس
960-31,140داروپخش  )هلدينگ 

1,260-24,080شيمي  داروئي  داروپخش 
850-16,380داروسازي  فارابي 

690-13,300داروسازي  جابرابن حيان 
186-3,925داروسازي  كوثر

1,700-32,380دارويي  لقمان 
6,250-118,810معدني  دماوند

910-20,010دوده  صنعتي  پارس 
1,300-25,090داروسازي  اسوه 

1,410-27,600كارخانجات داروپخش 
1,330-25,460درخشان  تهران 
620-38,550دارويي  رازك 
880-17,600سبحان دارو

990-18,980داروسازي  سينا
1,050-20,120گروه دارويي سبحان

350-20,620سرمايه گذاري دارويي تامين
270-5,610داروسازي زهراوي 

290-5,580تجارت الكترونيك پارسيان
187-3,553بيمه اتكايي امين
1,130-43,280داروسازي  اكسير
16,850160فوالد آلياژي ايران

1,300-24,930فوالد اميركبيركاشان
360-6,860فيبر ايران 

1,340-25,550فوالد خراسان
610-15,760فوالد خوزستان

850-16,150فنرسازي زر
230-10,080فوالد مباركه اصفهان

7,72090فروسيليس  ايران 
1,520-29,030فرآوري موادمعدني ايران 

1,540-29,430غلتك سازان سپاهان
36,010610پارس فوالد سبزوار

1,060-26,660پديده شيمي قرن
300-5,900گروه صنايع بهشهرايران 

168-3,209گلوكوزان 
620-15,380سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,260-99,960قنداصفهان 
1,600-30,510كارخانجات  قند قزوين 

113-2,161قطعات  اتومبيل  ايران 
790-15,050شهد

1,040-19,930قند لرستان 
12,250-232,920گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

1,090-28,740قند مرودشت 
1,950-37,140قند نيشابور

860-21,900معدني و صنعتي گل گهر
134-2,550بيسكويت  گرجي 

119-2,276گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,510230فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

166-3,167قند ثابت  خراسان 
38,9201,110گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

150-7,350گلتاش 
4,06416حمل و نقل بين المللي خليج فارس
27,8001,130حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

230-8,720شركت ارتباطات سيار ايران
290-5,550حفاري شمال

780-14,930حمل ونقل توكا
380-7,850داده گسترعصرنوين-هاي وب

710-13,590ايران ارقام 
210-6,910سرمايه گذاري اعتبار ايران

91-1,740ايران  خودرو
5,37040سرمايه گذاري خوارزمي

880-16,730كمك فنرايندامين 
168-4,650خدمات انفورماتيك 

580-11,050بيمه پارسيان
184-3,515گروه پتروشيمي س. ايرانيان

32,8001,320ايران دارو
310-6,070جام دارو

9,020-171,470صنايع جوشكاب يزد

هادی هیربدوش |  فارس


