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ی مطرح کرد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیم 

 18میلیارد دالر صادرات محصوالت پاییندست نفت؛ در سال جاری

«اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای نفتی ایران» در مهر
ماه ســال  1382با حضور  54شرکت تولید کننده و صادر
کننده فرآورده تأسیس شد و سپـــس در خرداد ماه 1384
به پیشنهـاد هیـــأت مدیـره و تصویب مجمع عمومیفوق
العاده ،به «اتحادیه صادر کننــدگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروشــیمیایران» تغییر نام داد تا هم از نظر نوع فعالیت
و هم از لحاظ عنوان اتحادیه ،پوشــش جامع تری نسبت به
قبل داشته باشد.
این اتحادیه ،در حال حاضر بیش از  150شرکت فعال
در این بخش را تحت عضویت خود دارد .روز سه شنبه ،این
اتحادیه در نشستی با موضوع چالشها و فرصتهای صنایع
پایین دســتی نفت ،میزبان خبرنگاران بود تا ســیدحمید
حســینی رئیس اتحادیه درباره این موضوع ســخن بگوید.
او گفت که صادرات محصوالت پاییندســت نفت در  8ماه
سال جاری  18میلیارد دالر از مجموع 31میلیارد دالر کل
صادرات کشور بوده است.وی درباره چالشهای صنایع پایین
دست نفت گفت :آنچه بخش خصوصی از دولت انتظار دارد
حکمرانی خوب اســت تا همه منتفع شوند ،به این معنا که
مشارکت مردم هم در تصمیمات پذیرفته شود و این همان
چیزی است که در ماده  2قانون بهبود مستمر به سازمانها
و تشکلها ابالغ شده است.
وی افزود :اکنون فروش اتحادیه در قالب ستاد مبارزه با
قاچاق کنترل میشــود اما زمانی که دستورالعمل این رویه
بازنگری میشــود اتحادیه به عنوان بزرگترین تشکل بخش
خصوصــی در حوزه فرآوردههای نفتــی حضور ندارد ،بارها
بــرای حل موضوع نامه نگاری کردیم اما پاســخی دریافت
نکردیم.رئیــس اتحادیه صادرکننــدگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمیتصریح کرد :موضوع دیگر حاکمیت قانون
و شفافیت است ،چراکه تعارض منافع مانع شفافیت میشود،
مسئله دیگر اینکه نهادها مجبورند پاسخگو باشند اما با تغییر
و تحوالت اخیر و تغییرات ساختاری کسی پاسخگو نیست،
در ســاختار جدید وزارت صمت هیــچ چارتی برای صنایع
پاییین دســت نفت و گاز پیش بینی نشــده است .مثال در
اتفاقات اخیر آتش ســوزی از جمله چرم شهر همه اعضای
اتحادیــه را نگران کرد ،مقدیر زیــادی محموله در مخازن
وجود دارد اما مشــخص نیست چه کسی باید پیگیری کند

که تکلیف چیست که طبق دســتورالعمل موجود در یک
سال گذشته اجازه صادرات داده نشده است و نه ستا مبارزه
با قاچاق و نه وزارت صمت هیچ یک پاســخگو نیســتند و
این اعضا را نگران کرده اســت چراکــه هم جان و اموال در
خطر است.وی در ادامه با اشاره به میزان صادرات محصوالت
گفت :در  8ماه گذشــته ســال جــاری میــزان صادرات
محصوالت پایین دســتی نفت  18میلیارد دالر از مجموع
31میلیارد دالر کل صادرات کشــور بوده است .وی تاکید
کرد :امسال تاکنون  4میلیارد دالر صادرات داشتیم و پیش
بینی میشــود میزان صادرات محصوالت پایین دستی در
ســال آینده به  46میلیارد دالر رسیده و حدود  12میلیارد
دالر افزایش یابد.حسینی خاطرنشان کرد :در بین محصوالت
صادراتــی ،افزایش صادرات قیر کمتر از  100هزار تن بوده
امــا ارزش صادرات دو برابر شــده و آن هم همانند نفت به
دلیل افزایش قیمت جهانی بوده اســت ،پلیمرها بیشترین

حجم صادرات را به میزان  3میلیارد و  770میلیون دالر را
داشــته اند ،متانول  2میلیارد دالر ،اوره یک میلیارد و 320
میلیون دالر ،آروماتیک کمتر از  655میلیون دالر بوده است.
به طور کلی این چهار محصول ،محصوالت اصلی صادراتی
پتروشیمیکشور هستند.
گاز بوتان ،ال پی جی و گازهای مایع با رقم  5میلیون تن
در رده بعدی صادرات محصوالت پایین دستی در سال جاری
بوده اند .هیدروکربنها و قیــر در ردههای آخر محصوالت
صادراتــی هســتند.وی در خصوص برنامــه مجلس برای
تغییر قیمت خوراک و ســوخت و مالیات پتروشیمیگفت:
دولــت برای تامین هزینههای خود در بودجه ســال آینده
پتروشیمیکشــور را بــا افزایش قیمت خــوراک و حذف
معافیت مالیاتی و مالیات اضافه پتروشیمیها را دچار آسیب
کردند ،دادهها و آمار اما نشان میدهد که در سال گذشته و
سال جاری بیشترین صادرات مربوط به فرآوردههای نفتی

خروج کاالهای وارداتی با ارز  ۴۲۰۰تومانی از کشور
نایب رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق
بازرگانــی تهران گفت :برخی کاالها کــه با ارز ۴۲۰۰
تومانی وارد کشــور شده به اشکال مختلف (مستقیم و
غیرمســتقیم) و به نرخ ارز آزاد از کشور خارج میشود.
عبــاس آرگون در گفــت وگو با ایرنا دربــاره این ادعا
که حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی تاثیــر تورمیزیادی دارد،
افزود :حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بین  ۶تا هفت درصد
تــورم ایجاد میکند که البته در برخی اقالم که ارتباط
مســتقیمیبا این نوع ارز دارند تاثیر بیشتری داشته و
برای بقیه ،تاثیر کمتری خواهد داشت.
این عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شــد :انتظارات
تورمیدر کشور ما باالست ،عامل تورم ،حذف احتمالی
ارز  ۴۲۰۰تومانی نیســت ،علت افزایش تورم را باید در
رشد نرخ دالر ،کســری بودجه و رشد حجم نقدینگی
جســتجو کرد.وی درباره علت اینکه کاالهای مشمول
ارز  ۴۲۰۰تومانی با قیمت متناســب با نرخ این ارز به
دست مردم نمیرسد ،گفت :یک علت آن است که این
کاالها هزینههای دیگری را نیز شــامل میشوند مثال
هزینه حمل و نقل و ســایر هزینههایی که ارتباطی با
ارز ترجیحی ندارند و هزینــه آنها با ارز نیمایی یا آزاد
محاســبه میشود.نایب رئیس کمیســیون بازار پول و
سرمایه اتاق بازرگانی تهران با خاطرنشان کردن اینکه
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی میتواند تبعاتی مانند افزایش
قیمت برخی اقالم را به دنبال داشته باشد ،اضافه کرد:

مزیتهای حذف این ارز بیشــتر از معایبش است.وی
ادامــه داد :برخی کاالهای وارداتی با نــرخ ارز ۴۲۰۰
تومانی پس از تبدیل شدن به کاالهای دیگر به نرخ ارز
آزاد از کشور خارج میشوند.آرگون افزود :برای جبران
تورمیکه به علت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ایجاد میشود
میتوان به روشهای دیگر (پرداخت کاالیی یا نقدی) از
اقشار آسیب پذیر حمایت کرد.
به گزارش ایرنا ،از فروردین ماه ســال  ۱۳۹۷و پس
از نوســانات ارزی سال  ۱۳۹۶دولت به منظور حمایت
از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانــی تحت عنــوان ارز ترجیحی کرد که
طبق برخی برآوردها در ســالهای پس از تصویب این
طــرح بیش از  ۶۰میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشــور
برای واردات کاالهای اساســی با نــرخ  ۴۲۰۰تومان
اختصاص یافته اســت.الیحه «تامین مطمئن کاالهای
اساســی ،نهادههای دائمی ،دارو و تجهیزات پزشکی و
سیاســتهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار
آســیبپذیر» چندی پیش با قیــد دو فوریت تقدیم
مجلس شد ،اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس
به تایید نرســید.با توجه به تبعات منفــی ارز ۴۲۰۰
تومانی ،کارشناسان خواستار حذف این نوع ارز از بودجه
و بهره گیری از سایر روشهای حمایتی شدهاند .این ارز
در ابتدا برای دهها قلم کاال اختصاص مییافت که اکنون
به  ۶قلم (نهادههای دامیو دارو) کاهش یافته است.

و محصوالت پتروشــیمیبوده است .بر اســاس آمار تنها
پتروشــیمیهایی که باالترین مصرف گاز را دارند ،حاشیه
سودشان  50درصد بوده ،برای پتروشیمیهایی که مصرف
گازشان پایین آمده حاشیه سودشان شدید کاهش یافته و
برای پتروشیمیهای پلیمری تنها  10درصد حاشیه سود
اســت ،اما دولت و مجلس چون فکر میکنند پتروشیمیها
درآمــد نجومیدارند قیمت خوراک و ســوخت و مالیات را
افزایش داده با این وضعیت هم پتروشیمیها ضرر میدهند
و هم بستری برای فرار سرمایه ایجاد میکنند.
حسینی در ادامه با اشاره به فشار دولت بر پتروشیمیها
گفت :دولت متوجه نیســت که فرمول قبلی تعیین قیمت
خوراک یعنی در نظر گرفتن 4هاب نفتی آمریکا ،کانادا ،هلند
و انگلستان ،در حال حاضر جوابگو نیست در حالی که گاز
امریکا  5ســنت در متر مکعب بوده بــه ویژه اینکه هلند و
انگلیس اساســا مصرف کننده گاز هستند مشخص نیست
که چرا باید در تعیین قیمت سوخت نقش ایفا کنند .فرمول
گذشته که  8سنت و بعد  13سنت شد جواب میداد اکنون
گاز مصرف پتروشــیمیها  70میلیون متر مکعب است که
 38میلیون متر مکعب ســوخت و  32میلیون متر مکعب
خوراک اســت .پس رقم بیشتر مصرف شان سوخت است،
ســال گذشته  30ســنت بود به طوری که در حال حاضر
قیمت گاز در اروپا هم از  30ســنتی که ما به ترکیه صادر
میکردیم به متر مکعبی یک دالر رسیده است .امسال طبق
پیشنهادات فوالد و پتروشیمیقیمت خوراک  4برابر شود که
روی بورس و سودآوری و آینده سرمایه گذاری این صنعت
اثر میگذارد.
بنابراین ســوخت گران شــده و خوراک هم با توجه به
تحوالت جهانی قیمت گاز افزایش پیدا میکند قیمت برق
هم که گران شــده و این خود به چالش تبدیل شده است.
وی یادآور شــد :دولت در خصوص مالیات و قیمت خوراک
بدعهدی کرد یعنی به تولیدکنندگان وعده داد که از دادن
مالیات بر صادرات معافند اما در بودجه جدید هم مالیات را
افزایش داده و هم معافیــت مالیاتی قیر ،پلی اتیلن ،اوره و
متانول را برداشــته است ،با این وضعیت تعطیلی واحدهای
پتروشــیمیو فرار سرمایه سرنوشت محتوم وقطعی صنعت
پتروشیمیاست.

رشد  ۳۸درصدی صادرات در  ۱۰ماهه ۱۴۰۰
رئیسکل گمرک جمهوری اسالمیایران گفت :در
 ۱۰ماه امسال  ۳۸میلیارد و  ۷۶۳میلیون دالر صادرات
انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
 ۳۸درصدی را نشــان میدهد.به گزارش ایرنا ،علیرضا
مقدسی در نشســت خبری به مناسبت روز گمرک با
بیان اینکــه آمار واردات و صادرات کشــور نویدبخش
بهبود تجارت خارجی است ،اظهار داشت :در  ۱۰ماهه
امسال  ۵۴۰اظهارنامه گمرکی برای صادرات انجام شده
که بر اساس آن  ۱۰۰میلیون تن کاال از مرزهای کشور
خارج شد که نشان دهنده رشد هفت درصدی در وزن
اســت.وی تصریح کرد :در این مدت  ۲۳۴هزار اظهار
نامه وارداتی انجام شده و  ۳۳میلیون تن کاال به ارزش
 ۴۱میلیارد و  ۴۷۳میلیون دالر وارد کشور شده است
که در وزن  ۱۷درصد و در ارزش  ۳۴درصد رشد نشان
میدهد.
مقدســی خاطرنشــان کرد :عمده مقاصد صادراتی
چین ،عــراق و ترکیه بــود و مبدا وارداتی کشــور از
امارات ،چین ،ترکیه ،آلمان و ســوییس اســت.وی در
خصوص کشــفیات قاچاق کاال در  ۱۰ماهه امسال نیز
گفــت :در این مدت  ۲هــزار و  ۳۲پرونده به ارزش ۲
هزار  ۸۰۰میلیارد تومان تشــکیل شــده که یک هزار
و  ۱۶۱کیلوگرم متعلق به انواع مخدر در بســتههای
ارسالی بوده است.رئیس کل گمرک با بیان اینکه از ۲۶
کاالی اساسی ،هفت قلم ارز ترجیحی دریافت میکنند،

تصریــح کرد :تا پایان دی ماه امســال  ۲۵میلیون تن
کاالی اساسی به ارزش  ۱۵میلیارد دالر وارد کشور شده
کــه  ۲۱میلیون تن به ارزش  ۱۲میلیارد دالر آن با ارز
ترجیحی بوده است.وی افزود :واردات کاالهای اساسی
در وزن  ۲۶درصد و در ارزش  ۵۶درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته رشد داشته که نشان دهنده توجه
به تامین نیاز کشــور است.به گفته مقدسی ،موجودی
فعلی کاالهای اساسی در گمرکات کشور پنج میلیون
تن است که باید تشــریفات گمرکی برای ترخیص را
طی کند.مقدســی با بیان اینکه رسالت گمرک تالش
برای تســهیل تجارت است ،تاکید کرد :در کشور ۱۶۰
گمرک وجود دارد که این تعداد با ایجاد مناطق جدید
رو به افزایش است و این مبادی بیشتر به نیرو و امکانات
نیاز دارد.وی با تاکید بر اینکه اســتفاده از دستگاههای
ایکس ری رسیدگی به امور گمرکی را تسهیل میکند،
خاطرنشان کرد :قیمت هر دستگاه حدود  ۱۲۰میلیارد
تومان است که هزینههای پشتیبانی را نیز به دنبال دارد،
به همین دلیل با اولویت بندی بر اساس حجم مبادالت
ایکس ریها مستقر شدند.به گفته رئیس کل گمرک،
در  ۱۷گمرک عمده و مهم کشــور  ۱۸دستگاه ایکس
ری کامیونی ۱۸ ،دستگاه با استفاده از ظرفیت سرمایه
گذاری بخش خصوصی و پنج دستگاه خودرویی مسقر
شــدهاند و تا  ۱۸ماه آینده  ۱۸دستگاه دیگر ساخته و
مستقر خواهد شد تا کنترلها افزایش یابد.

دبیر اتاق ایران و ترکیه مطرح کرد

دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ترکیه اظهار
داشت :از ابتدای سال  1400تاکنون ایران  4.2میلیارد دالر
به ترکیه صادرات غیرنفتی داشــته است که این رقم برای
واردات از این کشور در همین مدت زمان حدود  3.5میلیارد
دالر بوده اســت .درحال که در سال  99صادرات غیرنفتی
ایران به ترکیه  800میلیون دالر بوده است.
مهدی موســایی در گفتوگو با ایلنــا در مورد احتمال
ســفر رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه به ایران و
موضوعات تجاری و اقتصادی که ممکن اســت در این سفر
مطرح شــود ،اظهار کرد :هنوز سفر رئیس جمهور ترکیه به
ایران  100درصد نشــده اما احتمال قریب به یقین اســت.
مسائل و مشکالتی وجود دارد که پیشنهاد ما مطرح شدن

احتمال پیشنهاد تجارت آزاد بین تهران -آنکارا

آنها در ســفر احتمالی آقای اردوغان به ایران است .یکی از
این مســائل مالیات اضافهای است که ترکیه از تجار ایرانی
میگیرد که احتماال مورد بحث قرار خواهد گرفت ،مشکالت
مرزی نیز مطرح میشود تا در تجارت تسهیل شود .احتماال
یــک قرارداد تجارت آزاد دوجانبه هم مطرح شــود .ما این
پیشــنهادات را به اتاق بازرگانی ایران دادهایم و اگر در این
راستا اقدام شود برای توسعه تجارت ایران با ترکیه اتفاقات
خوبی خواهد افتاد.
وی در مــورد اضافــه مالیاتی که ترکیــه از تجار ایرانی
میگیرد توضیــح داد :ترکیه از تجار ایرانی  6درصد مالیات
بیشــتری میگیرد که علت آن این است که تبادالت بانکی
ایران به مشــکل برخورده و عمال این کشور نمیتواند مبدا

و مقصد پول را تشــخیص دهد .این مالیات به نام KDV
شــناخته میشــود.دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران
و ترکیه بیان کرد :بســیاری از شــرکتهای ترک برای کار
با ایران مشــکل دارند .ترکیه  225میلیارد دالر صادرات و
 300میلیــارد دالر واردات دارد ،بنابراین برای این کشــور
کمیسخت است که با کشوری که تحریمیکار کند .بنابراین
احتمال نمیدهم کــه قرارداد بلندمدتی بین ایران و ترکیه
منعقد شود.
تفاوتی کــه ترکیه با چین یا روســیه دارد این اســت
که اســتقالل این دو کشــور بسیار بیشــتر از ترکیه است.
ترکیه 481میلیارد دالر بدهی خارجی دارد که بیشــتر این
بدهی به آمریکا است.وی افزود :خوشبختانه وضعیت تجاری

ایران و ترکیه روز به روز درحال بهتر شدن است .مهمترین
علت هم این اســت که قیمتهای ایران برای ترکیه بسیار
مناســب شده اســت .چراکه انرژی ،نیروی کار و ...در ایران
قیمت کمتری دارند .به همین علت قیمتهای ما برای تجار
ترک بهتر است.
تراز تجارت ایران هم مثبت است و صادرات ما به ترکیه
از واردات پیشــی گرفته است.موسایی در ادامه خاطرنشان
ساخت :از ابتدای سال  1400تاکنون ایران  4.2میلیارد دالر
به ترکیه صادرات غیرنفتی داشــته است که این رقم برای
واردات از این کشور در همین مدت زمان حدود  3.5میلیارد
دالر بوده اســت .درحال که در سال  99صادرات غیرنفتی
ایران به ترکیه  800میلیون دالر بوده است.
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حمل و ذخیرهسازی  ۹۳۷هزار تن شکر از بنادر
به مراکز ذخیرهسازی
مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:
طی  ۱۰ماه از ســال ،بیش از  ۹۳۷هزار تن شــکر خام وارداتی و شکر سفید
از بنادر برای ذخیرهســازی به مراکز نگهداری این کاال حمل شــده اســت.به
گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ « سیاوش حسینپور » افزود :برای تامین
کاالهای اساســی از جمله شکر مصرفی کشور ،سال گذشته برنامهریزی شد و
در سال جاری روند خرید و واردات از اردیبهشت عملیاتی شده است.مدیرکل
هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهارداشت :تاکنون
حدود یک میلیون تن شــکر خام و سفید از طریق بنادر وارد کشور شده است
و بر اساس برنامههای حمل این شرکت بیش از  ۹۳۸هزار تن از کاالهای وارد
شده به کشور به مراکز ذخیره سازی حمل شده است.
وی خاطر نشــان کرد :این مقدار شــکر طی  ۱۰ماه (از آغاز سال تا پایان
دیماه) از بنادر به مقاصد تعیین شــده حمل شــده است.مدیر کل هماهنگی
خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ،همچنین از حمل حدود ۵۰۰
هزار تن برنج ،بیش از  ۱۵۵هزار تن انواع دانهی روغنی وارداتی و بیش از ۷.۲
میلیون تن گندم طی این مدت خبر داد.

صادرکنندگان رتبهبندی میشوند

ســازمان توســعه تجارت ایران در راســتای حمایت ویــژه و هدفمند از
صادرکننــدگان واقعی ،شــیوهنامه ارزیابی شــاخصهای تخصصی رتبهبندی
صادرکنندگان را منتشــر کرد.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران« ،فرهاد
نوری» معاون توســعه صادرات کاال و خدمات این ســازمان در این باره افزود:
همه صادرکنندگان باید نســبت به بررســی و تکمیل شاخصهای رتبهبندی
صادرات خود از طریق ســامانه جامع تجارت اقدام کنند.وی خاطرنشــانکرد:
همه مجوزها ،مشوقها ،جوایز و حمایتهای مادی و معنوی از صادرکنندگان
منوط به تکمیل اطالعات و بر اســاس رتبهبندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی
و رتبهبندی خواهد بود.شــایان ذکر است اتخاذ این تدبیر که با مشورت بخش
خصوصی انجام شده ،بازتاب مثبتی را بین صادرکنندگان به همراه داشته است
و از آن به عنوان گامهای شــفافازی روند حمایتی سازمان توسعه تجارت از
صادرات یاد شده است.

واریز سود سهام  ۲۵۳شرکت از طریق سجام

مدیر سیســتمهای تسویه و پرداخت شرکت ســپردهگذاری مرکزی اوراق
بهادار و تسویه وجوه گفت :از ابتدای سال تاکنون ۲۵۳ ،شرکت سود سهامداران
خود را از طریق ســامانه سجام پرداخت کردند و طراحی فرآیند پرداخت سود
سنوات گذشته سهامداران از طریق این سامانه در دستور کار شرکت قرار دارد.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار« ،حسین قشمی» با اشاره به آمار توزیع
سود در ســال  ۹۹از طریق سامانه سجام اظهار کرد :این آمار در سال گذشته
به دلیل آشــنایی محدود ناشرین با نحوه توزیع سود از طریق سجام ،چشمگیر
نبود و توزیع ســود  ۱۲۳شــرکت از طریق سجام انجام شــد.وی ادامه داد :از
ابتدای سال تاکنون  ۲۵۳شــرکت از طریق سجام پرداخت سود داشتهاند که
حدود  ۴۱میلیون تراکنش بوده است .به بیانی دیگر  ۴۱میلیون سود از طریق
سجام توزیع شده است.

سکه  ۱۳۰هزار تومان ارزان شد

قیمت ســکه روزگذشــته در بازار تهران با  ۱۳۰هزار تومان کاهش نسبت
به روز دوشــنبه ،به  ۱۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان رسید.به گزارش ایرنا ،سکه
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت  ۱۲میلیون و  ۱۵۰هزار تومان معامله
شــد.همچنین روز سه شنبه نیمسکه بهار آزادی  ۶میلیون و  ۷۵۰هزار تومان،
ربع سکه سهمیلیون و  ۸۲۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان قیمت خورد.عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به
ج میلیون و
یک میلیون و  ۲۳۵هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پن 
 ۳۵۰هزار تومان شد.قیمت اُنس جهانی طال با چهار دالر کاهش قیمت نسبت
به روز قبلی یکهزار و  ۸۳۸دالر و  ۴۶ســنت معامله شد .همچنین نرخ دالر
روزگذشــته در صرافیهای بانکی با  ۳۳۳تومان کاهش قیمت نســبت به روز
قبلی ،با نرخ  ۲۵هزار و  ۱۶۳تومان معامله شد.قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳
و  ۴۰دقیقه دیروز با کاهش  ۲۸۶تومانی قیمت نســبت به روز قبل برابر با ۲۸
هزار و  ۷۰۲تومان بود.قیمت خرید هر دالر  ۲۴هزار و  ۹۱۳تومان و نرخ خرید
هر یورو نیز  ۲۸هزار و  ۴۱۷هزار تومان اعالم شد.
آگهیدعوتمجمع عمومیعادی نوبت اولانجمنصنفیکارگری
ی و ساختمانی شهرتهران
لولهکش آبو نصاب لوازم بهداشت 

ت بهعملمیآی د د ر جلسهمجمععمومیمذکور
ن دعو 
ی انجم 
از کلیهاعضا 
کهدر ســاعت  ۱۰صبحتاریــخ  1400/12/8روز یکشنبهدر محلحسینیه
قمربنیهاشمبه آدرس :تهرانترمینال جنوب باغ آذریخرحیمزاده کوچه میر
ی پ ۱حسینیهقمربنیهاشم(ع) برگزار میگرددحضور بههم رسانند؛
صالح 
لهیات مدیره و بازرسان هیات
ی و علیالبد 
ی اصل 
دستورجلس ه انتخاب اعضا 
مدیرهانجمن.

اعالم مفقودی
برگ ســبز ،ســند کمپانــی ،کارت ماشــین و بنچاق
وانــت پیــکان رنگ ســفید ســال  1375شــماره موتور
01517507908شماره شاســی  0075908281شماره
پــاک ایران 277-86ج 15متعلق بــه آزاده قیومیمفقود
گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم زهرا جهانگرد فرزند حسن به شرح دادخواستی که به شماره  990070ح ش این شورا ثبت

بورس

گردیده درخواســت گواهی حصر وراثت را نموده و اعالم داشته ،مرحومه نرگس خانم خورشیدی

شاخص بورس همچنان بر مدار نزول
شاخص کل بازار بورس روزگذشته با  ۲۶هزار و  ۶۶۱واحد کاهش ،در جایگاه
یــکمیلیون و  ۲۰۸هزار واحدی قرار گرفت.بــه گزارش ایرنا ،در معامالت روز
ســه شــنبه بیش از  ۶میلیارد و  ۳۴۵میلیون ســهم ،حقتقدم و اوراق بهادار
به ارزش  ۳۶هزار و  ۴۹۱میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل
(هموزن) با  ۶هزار و  ۹۰۸واحد کاهش به  ۳۱۷هزار و  ۶۶واحد و شاخص قیمت
(هموزن) با چهارهزار و  ۳۳۶واحد افت به  ۱۹۹هزار و  ۱۶واحد رسید.شاخص
بــازار اول ۲۲ ،هزار و  ۴۶۸واحد و شــاخص بــازار دوم ۴۴ ،هزار و  ۵۹۱واحد
کاهش داشــتند.عالوه بر این در بین همه نمادها ،موتوژن (بموتو) با  ۲۷واحد،
پدیده شیمیقرن (قرن) با  ۲۱واحد ،کارت اعتباری ایران کیش (رکیش) با ۱۴
واحد ،لنت ترمز ایران (خلنت) با هشــت واحد ،معادن منگنز ایران (کمنگنز) با

هفت واحد ،کاشــی پارس (کپارس) با هفت واحد ،آبسال (البسا) با پنج واحد و
تامین سرمایه امین (امین) با پنج واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.در
مقابل ،گســترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با یک هزار و  ۱۳۰واحد ،صنایع
پتروشیمیخلیجفارس (فارس) با یکهزار و یک واحد ،پتروشیمینوری (نوری)
با  ۹۴۰واحد ،پتروشــیمیپردیس (شــپدیس) با  ۹۳۹واحد ،پتروشیمیپارس
(پــارس) با  ۹۱۰واحد ،نفت و گاز و پتروشــیمیتامین (تاپیکو) با  ۸۷۳واحد،
توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با  ۸۱۶واحد و پاالیش نفت بندرعباس (شبندر)
با  ۸۰۳واحد تاثیر منفی بر شــاخص بورس همراه شدند.برپایه این گزارش ،روز
سه شــنبه نماد فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) ،ملی صنایع مس ایران (فملی)،
پاالیش نفت بندرعباس (شــبندر) ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) ،پاالیش نفت

واردات  2/9میلیارد دالری گوشی تلفن همراه
اعالم گمرک ایران از افزایش واردات گوشــی تلفن
همراه تا مرز ســه میلیــارد دالر حکایت دارد که ۸۱۰
میلیون دالر آن یعنی حدود  ۲۸درصد به گوشــیهای
باالی  ۶۰۰دالر اختصاص دارد.فرود عسگری-سرپرست
معاونت فنی گمرک ایران-گزارشی در رابطه با آخرین
وضعیت واردات گوشی در سال جاری را به ایسنا اعالم
کرد.طبق اعالم وی ،در  ۹ماهه امســال  ۱۳میلیون و
 ۶۱هزار و  ۸۲۲دســتگاه به ارزش دو میلیارد و ۹۴۲
هزار و  ۴۲۰دستگاه گوشــی وارد ایران شده است که
از نظر تعداد  ۴۲.۵درصد و ارزش  ۱۱۷درصد نســبت
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.عسگری
یاد آور شــد :از حجم گوشی وارداتی در  ۹ماهه امسال

 ۶۷۰هزار و  ۳۵۷دســتگاه مربوط به گوشیهای باالی
 ۶۰۰دالر بــه ارزش  ۸۱۰میلیــون و  ۹۳۳هزار دالر
است و گوشــیهای زیر  ۶۰۰دالر نیز از واردات انجام
شــده ،حدود  ۱۲میلیون و  ۳۹۱هزار و  ۴۶۷دستگاه
به ارزش بیش از  ۲.۱میلیارد دالر ســهم داشــتهاند.
سرپرست معاونت فنی گمرک ایران در رابطه با درآمد
دولت از محل عوارض واردات گوشی در سال جاری نیز
با اشاره به این که حقوق ورودی گوشی باالی  ۶۰۰دالر
بر اســاس قانون بودجه امسال  ۱۲درصد و گوشیهای
زیر  ۶۰۰دالر  ۶درصد اســت گفت که در دی ماه ۲.۴
میلیارد تومان از محل عوارض واردات گوشــی درآمد
برای دولت ثبت شده است.

تهران (شتران) ،سایپا (خساپا) و پتروشیمینوری (نوری) در نمادهای پُرتراکنش
قرار داشتند.گروه فلزات اساسی هم در معامالت روزگذشته صدرنشین برترین
گروههای صنعت شــد و در این گروه  ۷۴۵میلیون و  ۵۴۰هزار برگه ســهم به
ارزش  ۶هزار و  ۳۴۹میلیارد ریال داد و ستد شد.دیروز شاخص فرابورس بیش
از  ۲۸۹واحد کاهش داشــت و بر روی کانــال  ۱۶هزار و  ۹۵۴واحد ثابت ماند.
نمادهای توکاریل (توریل) ،فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال (قچار) ،توسعه
سامانه نرم افزاری نگین (توسن) ،شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) و کلر پارس
(کلر) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.همچنین پتروشیمیزاگرس
(زاگرس) ،پتروشــیمیتندگویان (شگویا) ،شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین
(صبا) ،شرکت آهن و فوالد ارفع (ارفع) ،فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) ،پاالیش
نفت الوان (شــاوان) ،مجتمع جهان فوالد سیرجان (فجهان) ،پتروشیمیمارون
(مارون) و گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا) تاثیر منفی بر شاخص
فرابورس داشتند.

 6/5میلیون هکتار آبخیزداری عملیاتی در کشور تا پایان سال
رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
گفــت :از  ۱۰میلیون هکتار عملیــات آبخیزداری در
کشــور ،تا پایان امسال  ۶.۵میلیون هکتار آن عملیاتی
میشود.
مســعود منصور افزود :متاســفانه به دلیل کمبود
اعتبارات مورد نیاز در دســتیابی به حد نصاب تعیین
شــده (  ۱۰میلیون هکتار آبخیزداری) در قانون موفق
نبودیم.رئیس ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور به موانع و راهکارهای توسعه آبخیزداری در کشور
اشاره کرد و اظهارداشت :طبق برنامه ششم توسعه باید
 ۱۰میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام میشــد،
اما تا پایان ســال  ۱۴۰۰که پایان برنامه ششم توسعه

اســت حدود  ۶.۵میلیون هکتار از عملیات آبخیزداری
در کشــور اجرایی میشــود.وی با بیان اینکه به دلیل
کمبود اعتبار در دســتیابی به حد نصاب تعیین شده
در قانون موفق نبودیم ،تصریح کرد :تا ســال  ۹۶از ۲
هزار میلیارد تومان مصوب قانون ،ســالیانه حدود ۴۰۰
میلیارد تومان اعتبار بــرای آبخیزداری تخصیص داده
شد.علیرضا عباسی ،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اسالمیدر این برنامه گفت :در چند دهه
اخیر میزان بارندگی از  ۲۵۰میلیمتر ســالیانه به ۲۳۰
میلیمتر رســیده که حدود  ۱۵میلیمتر کاهش داشته
است ،ضمن اینکه توزیع بارشها از نظر مکانی و زمانی
نیز در کشور شرایط مناسبی نداشته است.

منش فرزند اسداهلل مرحوم به شماره شناسنامه  19072و کد ملی  4568720451صادره از سمنان

در تاریخ  1394/11/4فوت نموده است و وراث حین الفوت وی عبارتند از :

 -1خیرالنساء جهانگرد فرزند حسن ش ش  2کد ملی 5309755411مهدیشهر 1326/1/3

 -2مرصع جهانگرد فرزند حسن ش ش  522کد ملی 4569171141سمنان 1329/6/8
 -3زهرا جهانگرد فرزند حسن ش ش  18کد ملی 4569807194سمنان 1331/10/2

 -4فاطمه جهان گرد فرزند حسن ش ش  509کد ملی 4569284523سمنان 1338/4/19

 -5و غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد و یا غیر ،اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامهای از متوفی

نزد وی میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید ضمنا ارزش
ماترک متوفی بیش از سی میلیون ریال میباشد.

رئیس شورای حل اختالف درجزین
حسن کاشفی

آگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/09/20-140060329011001024و اصالحیــه
 1400/10/13-140060329011001105صادره از هیات فوق تصرف مالکان و بال معارض
آقای امیرحســین ذوالفقاریان فرزند محمد علی در ششدانگ یک باب ساختمان و حیاط به
قدرالحصه از یک رشــته قنات دائر که مبــدا آن در چگل گردکوه ،و مظهر آن در خود قریه
رضی آباد میباشد به مســاحت  4000مترمربع در قسمتی از پالک  98فرعی از -27اصلی
بخش  4دامغان روستای رضی آباد مالک مشاعی  3937/50سهم از  1095168سهم مشاع
از ششــدانگ پالک موصوف از اراضی مستثنی شده قریه مزبور با حدود و مشخصات معین
محرز گردید لذا به لحاظ حفظ حقوق مالکین و عدم دسترســی به سایر مالکین مشاعی در
اجرای ماده  3قانون مزبور معترضین میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی
اعتراض خویش را به اداره ارائه و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی،
دادخواســت خویش را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیــم و یک برگ گواهی طرح دعوی از
دادگاه اخذ و تســلیم اداره نمایند در غیر این صورت ســند مالکیت به نام متصرف صادر و
تسلیم خواهد شــد .بدیهی است صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
بود1257328 .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/6 :

مهدی جدیدی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دامغان

