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«اسکناس» بررسی کرد

اقتصاد کالن

ضرورت تقویت روابط اقتصادی با همسایگان

بورس باز هم نزولی شد

شاخص کل بورس که
روز س��ه شنبه روندی
صعودی در پی گرفته
و باز هم به کانال یک
میلیون واحد بازگشته
ب��ود ،دی��روز مجددا
نزولی شد و به زیر یک
میلیون واحد بازگش��ت .به گزارش ایسنا ،معامالت
بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل
ای��ن ب��ازار با  ۱۵هزار و  ۸۸۳واحد کاهش رقم ۹۸۶
هزار و  ۲۴۱واحد را ثبت کرد .این در حالیس��ت که
شاخص کل با معیار هم وزن صعودی بود و با ۷۵۵
واحد رش��د در رقم  ۳۲۱هزار و  ۹۱۴واحد ایس��تاد.
معامل��ه گ��ران یک میلی��ون معامله انجام دادند که
 ۱۱۰هزار و  ۲۷۳میلیارد ریال ارزش داشت .صنایع
پتروش��یمی خلیج فارس ،ف��والد مبارکه اصفهان،
ملی صنایع مس ایران ،معدنی و صنعتی گل گوهر،
معدنی و صنعتی چادرملو و بانک ملت نسبت به سایر
نمادها بیش��ترین تاثیر منفی و در مقابل مخابرات
ایران نس��بت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
را روی بازار گذاش��تند .بانکهای ملت ،تجارت و
صادرات ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،پاالیش نفت
اصفهان ،ملی صنایع مس ایران و گسترش سرمایه
گذاری ایران خودرو نمادهای پر بیننده بورس بودند.
شاخص کل فرابورس هم با  ۱۷۸واحد کاهش رقم
 ۱۱ه��زار و  ۱۱۳واح��د را ثب��ت ک��رد .معامله گران
ای��ن ب��ازار  ۶۷۹ه��زار معامله ب��ه ارزش  ۴۳هزار و
 ۱۰۵میلیارد ریال انجام دادند .در این بازار سرمایه
گ��ذاری صب��ا تامین س��هامی ذوب آهن اصفهان،
پتروش��یمی تندگویان ،پتروش��یمی زاگرس ،فوالد
هرمزگان جنوب ،توس��عه مولد نیروگاهی جهرم و
تولید نیروی برق دماوند نس��بت به س��ایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را داشتند.

افزایش ۷۲
درصدی ارزش
ETF

خــبرویـژه

معاون وزیر اقتصاد گفت :اگر کسی  ۲میلیون تومان در صندوق  ETFپذیره نویسی کند،به قیمت امروز ارزش سهام او  ۳میلیون و  ۴۵۰هزارتومان شده است به عبارتی به هر فرد  ۱میلیون و ۴۵۰هزارتومان سود
میرسد .عباس معمار نژاد معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی در گفتگو با مهر گفت :اگر کسی  ۲میلیون تومان در صندوق  ETFپذیره نویسی کند ،امروز  ۳میلیون و  ۴۵۰هزار
تومان صاحب شده است .به عبارت به هر فرد یک میلیون و  ۴۵۰هزار تومان سود میرسد .بنابراین ،این را باید دهکهای متوسط و پایین درآمدی بخرند و گرنه کسی که پولدار است شاید این افزایش اثری در
زندگی او نداشته باشد اما اگر خانواده  ۴نفره ۸ ،میلیون تومان بگذارد ،یک ماه بعد که امکان فروش این سهام وجود دارد  ۱۳میلیون و  ۸۰۰هزار تومان سود میکند.

راه و مسکن

گروه اقتصاد کالن:ش��رایط تحریمی و ضربه
وی��روس کرون��ا به کس��ب و کارها،روزهای
س��ختی را برای اقتصاد ایران رقم زده اس��ت.
در ای��ن میان رونق صادرات غیرنفتی در کنار
تقوی��ت روابط با همس��ایگان م��ی تواند تراز
ارزی کش��ور را تا حدود بس��یار قابل توجهی
بهبود ببخشد.به هر ترتیب واقعیت این است
که باید اقتصاد نفتی فراموش ش��ود و بخش
خصوصی جدی تر از همیش��ه به میدان وارد
شود .به گزارش «اسکناس»،برهمین اساس
کارشناسان اعتقاد دارند اقتصاد ایران ظرفیت
بس��یار بزرگی ب��رای تجارت با کش��ورهای
همسایه خود دارد و ضروری است دولت بستر
مناسبی برای توسعه تجارت فراهم کند.

فرصت مطلوب تجارت با همسایگان


در همی��ن رابطه،عض��و هیئت رئیس��ه اتاق
مش��ترک ایران – روس��یه گفت :با توجه به
اتفاقات ناشی از شیوع کرونا ،دولتهای جهان
امس��ال و س��ال آینده به اجبار بیشترین برنامه
ری��زی اقتصادی و اجتماعی خود را به منظور
مقابلهباکروناویروسدردوبخشایجادامنیت
غذایی و بهداش��ت و درمان معطوف خواهند
کرد و از این رو بدون شک فرصتهایی برای
صادرات ایران به  ۱۵کشور همسایه نیز ایجاد
خواهد ش��د.وی به هش��دار سازمان بهداشت
جهانی نسبت به اوج کرونا ویروس در پاییز و
زمستان امسال و اعمال دوباره شرایط قرنطینه
اشاره و با بیان ایکنه تأمین مواد غذایی برای
مردم این کشورها از اولویتهای مهم دولتها

آگهی نوبتی
برابر ماده  12قانون ثبت اسناد و امالک کشور و رعایت مواد اصالحی 59
و  64آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک اسامی اشخاصیکه در سه ماهه
چهارم سال  1398نسبت به امالک ثبت نشده واقع در حوزه ثبتی شهرستان
دلفان که تقاضای ثبت نموده اندوپذیرش ثبت و انجام و جهت اطالع عموم
بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 12استان لرستان شهرستان دلفان :
پالک  9اصلی قریه مرادی چواری
)1خانم صفت بانودین فرزند محمد نسبت به مقدار دوسهم مشاع از هفتادسهم
ششدانگ اراضی قریه مرادی چواری به استثنائ اراضی ملی وموات تحت
پالک 9اصلی واقع دربخش  12استان لرستان شهرستان دلفان./.
پالک  155اصلی موسوم به نورآباد دم آویزه
 )1آقای سیاوش ویسی فرزند کرم ویس نسبت به ششدانگ یکباب عمارت
به مساحت  200.54مترمربع تحت پالک  6730فرعی از  155اصلی واقع در
نورآباد دم آویزه بخش 12
 )2آقای امیر رضائیان تشکن فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکباب
عمارت به مساحت  231.15مترمربع تحت پالک  7099فرعی از  155اصلی
واقع در نورآباد دم آویزه بخش 12
 )3آقای سجادنوری نسب فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت
به مساحت  89.05مترمربع تحت پالک  8 722فرعی از  155اصلی واقع در
نورآباد دم آویزه بخش 12
 )4آقای علیرضا رستمی مقدم فرزند دوستعلی نسبت به ششدانگ یکباب
عمارت به مساحت  150مترمربع تحت پالک  7654فرعی از  155اصلی واقع
در نورآباد دم آویزه بخش 12
 )5آقای محمدعلی رضایی فرزند بابا علی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت
به مساحت  197.96مترمربع تحت پالک  7655فرعی از  155اصلی واقع در
نورآباد دم آویزه بخش 12
 )6آقای اسحاق قنبری فرد فرزند پیرعلی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به
مساحت  200مترمربع تحت پالک  7659فرعی از  155اصلی واقع در نورآباد
دم آویزه بخش 12
 )7آقای عبدالحسین حیدری محمدآبادی فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ
یکباب عمارت به مساحت  277.15مترمربع تحت پالک  7663فرعی از 155
اصلی واقع در نورآباد دم آویزه بخش 12
 )8آقای کریم نوری فرزند کاکامراد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه وعمارت
فوقانی به مساحت  82.67مترمربع تحت پالک  7664فرعی از  155اصلی
واقع در نورآباد دم آویزه بخش 12
 )9آقای علی راد فرزند احمدمراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت
 137.80مترمربع تحت پالک  7665فرعی از  155اصلی واقع در نورآباد دم
آویزه بخش 12
 )10آقای علی همت حاصلیان کرم آبادی فرزند علی حسین نسبت به
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت  69.25مترمربع تحت پالک  7671فرعی
از  155اصلی واقع در نورآباد دم آویزه بخش 12
 )11آقای علی مقصودی کلوار فرزند عزت علی نسبت به ششدانگ یکباب
عمارت به مساحت  200مترمربع تحت پالک  7672فرعی از  155اصلی واقع

خواهد بود ،گفت :همه کش��ورهای جهان با
توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیتهای طبیعی
و صنعت��ی خ��ود در بخش��ی از م��واد غذایی،
محصوالت کش��اورزی واردکننده هس��تند
ام��ا خوش��بختانه در ای��ام کرونای��ی در ایران
مش��کل کمبود مواد غذایی وجود نداش��ت و
همه فروش��گاههای کش��ور پر از محصوالت
و م��واد غذای��ی بود.جاللی ف��ر اظهار کرد :در
زمان شیوع کرونا ،به علت عدم وجود پروتکل
بهداشتیبابستهشدنمرزکشورهایهمسایه
مواجه و موفق به صادرات محصوالت غذایی
و کشاورزی به کشورهای همسایه نشدیم.وی
هدف از عضویت در اوراسیا را توسعه صادرات
ایران عنوان کرد و افزود :بدون ش��ک توسعه
ص��ادرات الزامات��ی دارد و در صورت توس��عه
صادرات ش��اهد تحقق ش��عار س��ال (جهش
تولی��د) خواهیم بود.عضو هیئت رئیس��ه اتاق

در نورآباد دم آویزه بخش 12
 )12آقای شیخ حسن دهقانی فرزند شیخ ابدال نسبت به ششدانگ یکباب
عمارت به مساحت 90مترمربع تحت پالک  7673فرعی از  155اصلی واقع در
نورآباد دم آویزه بخش 12
 )13آقای علی احمد صحرایی فرزند محمودبگ نسبت به ششدانگ یکباب
عمارت به مساحت  222.15مترمربع تحت پالک  7674فرعی از  155اصلی
واقع در نورآباد دم آویزه بخش 12
 )14آقای مرادفتحی سرابی فرزند هاشم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به
مساحت  155.35مترمربع تحت پالک  7675فرعی از  155اصلی واقع در
نورآباد دم آویزه بخش 12
 )15آقای وحیدغالمی گلباغی فرزند حق رضا نسبت به ششدانگ یکباب
عمارت به مساحت  130.61مترمربع تحت پالک  7682فرعی از  155اصلی
واقع در نورآباد دم آویزه بخش 12
 )16آقای طهماس دارایی مجد فرزند فتح اهلل نسبت به ششدانگ یکباب عمارت
به مساحت  199.30مترمربع تحت پالک  7683فرعی از  155اصلی واقع در
نورآباد دم آویزه بخش 12
آگهی های اصالحی نوبتی –
آگهی های اصالحی که درنوبت قبل منتشر وبدلیل اشتباه یااشتباهات موثر
بصورت اصالحی ودریک نوبت ،نوبت اول منتشر ومهلت واخواهی آن یک
ماه اززمان انتشارمیباشد:
 )1ورثه (مرحوم علی مرادصیدی دیماندول ) برابر دادنامه حصروراثت
شماره 9709976994401016مورخ  12/10/1397تنظیمی شعبه 4حل
اختالف دلفان آقای علی مراد صیدی دیماندول فوت نموده وورثه حین
الفوت وی عبارتند از فرزندان ذکور 5نفرعبارتند از-1:حجت -2حامد -3علی
مروت -4حسین -5حشمت وفرزندان اناث 3نفرعبارتند از-1:صنمبر -2کلثوم
-3زهراشهرتین صیدی دیماندول –و زوجه نامبرده خانم نازارطال چراغی
دیماندول(یک هشتم ازاموال منقول ووقیمت اموال غیرمنقول) -کمافرض اهلل
به استثنائ ارزش بهائ ثمنیه عرصه اعیان قدرالسهم زوجه  -همگی نسبت
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت  48.76مترمربع تحت پالک 7669
فرعی از  155اصلی واقع در نورآباد دم آویزه بخش 12توضیح اینکه آگهی
نوبتی ضمن سه ماهه چهارم سال 1397درروزنامه رسالت منتشر وپالک
فرعی ملک اشتباها  7124فرعی از 155اصلی ذکر ومنتشرگردیده بود که
پالک فرعی صحیح آن 7669فرعی از 155اصلی میباشد ./.لذا هر کسی نسبت
به امالک مندرج دراین آگهی اعتراض دارد میتواند مطابق ماده  16قانون ثبت
از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی تا نود روز اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت
مربوطه تحویل نماید و مطابق ماده  74و  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت مربوطه دادخواست
تنظیمی خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به مراجع قضایی مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواست دریافت و به اداره ثبت مربوطه تسلیم نماید واداره ثبت
نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/02/01:تاریخ انتشار نوبت
داد .م الف2
دوم1399/03/01:
جهانگیر آزاد بخت رئیس اداره ثبت اسناد و.امالک شهرستان دلفان

مشترک ایران – روسیه با اشاره به پیشنهاداتی
برای توسعه صادرات غیر نفتی در پسا کرونا،
اظه��ار ک��رد :تغییر الگوی رفتار س��تاد تنظیم
ب��ازار و حذف تمام محدودیتهای صادراتی
خصوص ًا با کشورهای عضو اوراسیا نخستین
گام در این مسیر است.جاللی فر ادامه داد :باید
جهاد کش��اورزی در توسعه تولید محصوالت
کشاورزی (باغی – صیفی) آبزی و دام و طیور
با در نظر گرفتن مالحظات تأمین نیاز داخلی با
حذف محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی
هدف گذاری داش��ته باش��د و زیرساختهای
حمل و نقل دریایی در دریای کاسپین شامل
راه اندازی کش��تی رو – رو ،نوس��ازی ناوگان
دریایی فرسوده ،تأمین کشتیهایی که بتواند
کانتینرهاییخچالیراحملکند،توسعهیابند.
وی تصریح کرد :ساخت همزمان کشتیهای
جدید توس��ط کارخانجات ایرانی و روس��ی با

س��رمایه گذاری کش��تیرانی خزر و استفاده از
اعتبارات لیزینگ در ایران و روس��یه با هدف
افزای��ش ظرفی��ت حم��ل و نقل��ی در دریای
کاس��پین نیز از دیگر مواردی اس��ت که باید به
آن توجه ویژه ش��ود.عضو هیئت رئیس��ه اتاق
مشترک ایران – روسیه با بیان اینکه با توجه
به اینکه کش��ورهای بازار هدف ،کش��ورهای
ترکیه ،ارمنس��تان ،مصر و برخی کش��ورهای
دیگر در گروه کاالهای دارای مزیت صادراتی
کشورمان در این بازارها از رقبای اصلی هستند
و همچنین وجود باندهای دالل و واسطههای
اضافی که موجب دامپینگ در بازار میشوند،
س��ازماندهی شبکه مویرگی عمده فروشی و
توزیع کاالهای ایرانی در روس��یه به صورت
پایلوت و کش��ورهای عضو اوراس��یا و س��ایر
کش��ورهای همس��ایه الزامی و اجتناب ناپذیر
اس��ت ،گفت :در این خصوص طرح عملیاتی
تهیه و در صورت حمایت دولت در کوتاهترین
م��دت زمانی قابل اجرا ش��ود.به گفته جاللی
فر ،سیاست چند نرخی ارز و حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی موجب تقویت و توسعه صادرات کشور
خواهد ش��د ،ادامه داد :به دلیل نیاز کش��ور به
نهادههای دامی و فقدان منابع ارزی ،چارهای
جز صادرات و ایجاد منابع ارزی وجود ندارد و
در نتیجه دولت به جای اعطای یارانه ارزی به
واردات ،میتواند با یک س��وم تأمین و کمک
یارانه ریالی به صادرات ،ضمن توسعه صادرات
موجب ایجاد منابع ارزی از محل صادرات شده
و نیازمندیهای کشور را تأمین کند.

ایمنی ساختمانهای بلند زیر ذرهبین
وزارت راه و شهرسازی

نشس��ت دفتر مقررات ملی و کنترل س��اختمان با
حضور مدیرکل و کارشناس��ان آن دفتر و همچنین
ریی��س دانش��کده عمران دانش��گاه امیرکبیر و دو
ش��رکت استارتاپی در ساختمان دادمان برگزار شد.
ب��ه نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی ،حامد مانیفر
مدی��رکل دفت��ر مقررات ملی و کنترل س��اختمان
گف��ت :در زلزل��ه ه��ای رخداده در کش��ور از جمله
زلزل��ه های ایالم ،خراس��ان ش��مالی ،کرمان و به
ویژه زلزله آبان  ۹۶کرمانش��اه در ش��رایط ایستایی
س��ازه ،یکی از پارامترهای اصلی در تلفات جانی و
مادی ،تخریب س��ازه ای و شکس��ت میان قاب ها
بود.مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل س��اختمان
تصریح کرد :رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان
به ویژه در س��اختمان های مهم ،پایش می ش��ود و
در دس��تورکار بخ��ش کنترل و نظ��ارت عالیه دفتر
مقررات ملی و کنترل س��اختمان قرار دارد.مانی فر
بر ضرورت توسعه و ترویج استفاده از سیستم های
جداس��از لرزه ای و میراگرها خصوصا در س��اختمان
های بلند ،تاکید کرد.

ایجاد مشکل برای ناوگان کامیون با
کاهش سهمیه پایه سوخت

دبی��ر کانون کامی��ونداران
کش��ور با اش��اره ب��ه برنامه
کاهش سهمیه پایه سوخت
کامیونه��ا ،گفت:برنام��ه
س��ازمان راه��داری ب��رای
بخشی از ناوگان ایجاد مشکل میکند .احمد کریمی
در گفتوگو با تسنیم با اشاره به برنام ه اعالم شده از
س��ویس��ازمانراهداریوحملونقلجادهایبرای
کاهش سهمیه سوخت کامیونها اظهار کرد :اگر این
برنامهبهدرستیاجراشودوسهمیهکارکردیبهمیزان
واقع��ی ب��ه دارندگان ناوگان تعلق بگیرد میتواند اثر
مثبتی داشته باشد.وی یادآور شد :در گذشته سهمیه
سوختناوگانپایهوعملکردیبودکهبهمرورسهمیه
پایه را کاهش دادند ،االن هم که اعالم کردهاند از فردا
 10درصد س��همیه پایه کامیونها را کاهش خواهند
داد.وی تاکید کرد :قطعا برنامه س��ازمان راهداری و
حملونقل جادهای بخش��ی از ناوگان کامیون کشور
را با مشکل ایجاد خواهد کرد.

