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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

آگهی حصر وراثت
آقای شــهید شــهرت خزاعل زاده نام پدر خلف به شناســنامه 944 صــادره از آبادان 
درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم 
خلف شهرت خزاعل زاده به شناسنامه 1684  صادره آبادان در تاریخ 98/9/9 درماهشهر 
اقامتگاه .... فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی صدام خزاعل زاده فرزند خلف به ش ش 
5 صادره از آبادان پســر متوفی 2- زهرا خزاعل زاده فرزند خلف به ش ش 2622 صادره 
از آبــادان دختر متوفی 3- فرید خزاعل زاده فرزنــد خلف به ش ش 26 صادره از آبادان 
پســر متوفی 4- فاطمه خزاعل زاده فرزند خلف به ش ش 3177 صادره از آبادان دختر 
 متوفــی 5- عفت خزاعل زاده فرزند خلف به ش ش 3178 صادره از آبادان دختر متوفی 
6- ربیعه خزاعل زاده فرزند خلف به ش ش 3353 صادره از آبادان دختر متوفی 7- شهید 
خزاعل زاده فرزند خلف به ش ش 944 صادره از آبادان پسر متوفی 8- جعفر خزاعل زاده 
فرزند خلف به ش ش 49827 صادره از آبادان پســر متوفی 9- مریم خزا عل زاده فرزند 
خلف به ش ش 4501 صادره از ماهشــهر دختر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه  
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شــود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(
وحید خندانی

آقــای حمیدرضا ایزدی به شــماره شناســنامه ملی 25613 به اســتناد به 
شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه، ورثه درخواستی به شماره 
406/2/98 تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
عباس ایزدی به شــماره شناسنامه ملی 178 در تاریخ 98/10/3 در اقامتگاه 
دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- حمیدرضا ایزدی 
به شــماره ملی 0490243355 صادره از ری پسر متوفی 2- فاطمه ایزدی 
به شماره ملی 6649586765 صادره از ری دختر متوفی 2- خدیجه ایزدی 
به شماره ملی 0491554796 صادره از ری دختر متوفی 4- زهرا ایزدی به 
شــماره ملی 664958638 صادره از ری دختر متوفی 5- کبری ایزدی به 
شــماره ملی 6649640973 صادره از ری دختر متوفی 6- فرخ مطیعی به 

شماره ملی 1262403529 صادره از کاشان همسر متوفی.
پس از انجام تشــریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه ســری یا رســمی و  
پس از مالحظه پرونده کار، گواهی می نماید که ورثه درگذشــته منحصر به 

اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد.

گواهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف حوزه دوم بخش کهریزک م الف 1704

خانم ســرفناز نیکجو کورعباســلو به کد ملی 1-899372-504 به شــرح 
دادخواست تقدیمی به کالســه 215/6/98 از این شعبه درخواست گواهی 
حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عســگر علیزاده به 
شماره شناسنامه 20 در تاریخ 1396/9/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

نسبت با صادرهتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف
متوفی

همسرپارس آباد11343/8/5-899372-504سرفناز - نیکو کورعباسلو1
فرزند)دختر(پارس آباد51356/7/1-883220-504حمیده علیزاده2
فرزند )پسر(پارس آباد31357/7/1-883221-504علی علیزاده3
فرزند )پسر(پارس آباد31360/3/4-889617-504شهروز علیزاده4

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کس اعتراضی دارد و به وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

حصر وراثت

شورای حل اختالف بخش آفتاب

آگهی مفقودی
خودروسواری سیستم سایپا تیپ جی تی ایکس آی مدل 1385 
برنگ نقره آبی متالیک شماره موتور 383236 و شماره شاسی 
735508 و شماره پالک ایران 84-652 ب 91 به نام محمود 

کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه اعضای محترم شرکت تعاونی 
کارکنان دانشگاه لرستان

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه لرستان )سمن بویان 
خایدالو( با شماره ثبت 3345 برگزار می گردد، از کلیه اعضاء محترم دعوت 

می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.
زمان: روز سه شنبه 98/11/15 ساعت 13
مکان: دانشکده اقتصاد - سالن آمفی تئاتر

دستور جلسه:
1- تصویب صورت حســاب مالی 2- انحالل شــرکت 3- تعیین اعضای 

هیئت تصفیه 
توجه: خواهشــمند اســت کلیه اعضاء محترم جهت اخذ تصمیم نهایی در 
جلسه شخصا حضور داشته باشــند، در غیر این صورت بر اساس تصمیم 

این جلسه اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی کارکنان
 دانشگاه لرستان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
۱۳۹۸04005۱۸۳0000۱۹/۱

بدینوســیله به خانم مریم عبداللهی ده چانی نام پدر: نصرت اهلل شماره ملی: 
0533259517 به نشــانی: اراک- سی متری فوتبال- کوچه شهید نبی اله 
آقامحمدی- کد پستی 3815863337 و آقای علی ترابی  نام پدر: عطاءاله 
شماره ملی: 5939550169 به نشــانی: اراک- سی متری فوتبال- کوچه 
شهید نبی اله آقامحمدی- کد پستی 3815863337 و خانم صفورا شیروانلو 
نــام پدر:- شــماره ملی: 5939666388 به نشــانی: اراک- ســی متری 
فوتبال- کوچه شــهید نبی اله آقامحمدی- کد پســتی 3815863337 و 
خانم مائده ترابی نام پدر: عطاءاله شــماره ملی: 0520957598 به نشانی: 
اراک- ســی متری فوتبال- کوچه شــهید نبی اله آقامحمدی- کد پستی 
3815863337 و آقای مهدی ترابی نام پدر: عطاءاله شــماره 
ملی: 0110159179 به نشــانی: اراک- سی متری فوتبال- 
کوچه شــهید نبی اله آقامحمدی- کد پستی 3815863337 
همگی وراث آقــای عطاءاله ترابی بدهکار پرونده کالســه 
139804005183000019/1 کــه برابــر گزارش مامور 
ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد کــه برابر قرارداد 
شــماره 6303796937001 مبلــغ 581/323/447 ریال 
موضوع الزم االجرا و روزانه مبلغ 383/673 ریال خســارت 
تاخیر روزانه تا یوم الوصول بانضمــام حقوق دولتی به بانک 
ملی خنداب بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فــوق در این اجراء مطرح 
می باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رســمی بشــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خنداب 1212/م الف

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ابزار درمان 
)سهامی عام( بشماره ثبت 5۷۲۹۸ و شناسه ملی ۱0۱0۱0۲۳۷۸0

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در ســاعت 10 صبح روز چهارشنبه 1398/11/16 در محل بنشانی 
تهران- خیابان سهروردی شمالی- نبش کوچه باسقی- پالک 368- طبقه سوم- واحد 7 به 

کد پستی 1577944917 تشکیل می گردد، حضور بهمرسانند.
دستور جلسه:

تصمیم گیری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: 1- انتخاب اعضا هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 
هیئت مدیره

مجمع عمومی فوق العاده ابزار درمان )سهامی عام( 
به شماره ثبت 5۷۲۹۸ و شناسه ملی ۱0۱0۱0۲۳۷۸0

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده شــرکت که در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1398/11/16 در محل به نشانی تهران- 
خیابان ســهروردی شمالی- نبش کوچه باســقی- پالک 368- طبقه سوم- واحد 7 به کدپستی 

1577944917 تشکیل می گردد،  حضور بهم  رسانند.
دستور جلسه: تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده: 

1- اصالح مواد اساسنامه و الحاق به موضوع شرکت
هیئت مدیره

برگ ســبز خودرو تراکتور کشاورزی ام اف 399 به شماره پالک 415 ک 12 - ایران 19 به 
 L11885    و شماره شاسی YAW0791Xرنگ قرمز - روغنی مدل 1390 و شماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری ســایپا SX 131 به شماره پالک 459 ق 15 - ایران 14 به رنگ 
 S3412290372707 سفید - روغنی مدل 1390 و شماره موتور  4441829 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

برگ ســبز و دفترچه مالکیت و کارت مشــخصات خودرو تراکتور کشاورزی  ITM399 به 
شــماره پالک 541 ک 25 - ایران 63 به رنگ قرمز - روغنی مدل 1384 و شــماره موتور 

  YAW390P و شماره شاسی D05257 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمدعلی نجفی فرزند صفرعلی به شــماره شناســنامه 45 
صادره از اهواز در مقطع کارشناســی پیوسته رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
اســالمی آبادان با شــماره  2128 - 91/12/2 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد آبادان به نشانی آبادان، 

خیابان فیه روبروی بیمارستان طالقانی ارسال نماید.

نوبت سوم

کارت مشــخصات و شناســنامه مالکیت وانت پراید 
 151 مــدل 1395 به شــماره انتظامــی 194 و 35 
ایران 53 شماره موتور 5477867 به مالکیت حفیظ اله 
عیدی وندی شماره ملی 5559936030 مفقود گردیده 

فاقد اعتبار است.

اســناد فروش کارخانه )کمپانی( خودرو سواری پژو 
405 مــدل 1384 به شــماره انتظامی 534 ج 14 
ایران 68 به شماره موتور 12484118314 و شماره 
شاسی 16219551 به نام نسرین شرفی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( سواری هاچ بک چری 
TIGGO 5-CVT به شماره انتظامی 566ب81 ایران45 
 MVM484FTAG013107 مدل1396 رنگ سفید موتور
شاســی NATGBATL5G1011608 به نــام فریده 

اسماعیل پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساوین طب سمنان 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۳4۱۲۹0 و شناسه ملی ۱0۱0۳۸۷۸۹0۸

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت فوق الذکر دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در ســاعت 9 صبح روز شــنبه 1398/11/19 در محل به 
نشانی تهران- خیابان سهروردی شمالی- نبش کوچه باسقی- پالک 368- طبقه سوم- واحد 

7 به کدپستی 1577944917 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دســتور جلســه: تصمیم گیری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: 1- انتخاب اعضا 

هیئت مدیرههیئت مدیره

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قاسم قاسمی دارای شناسنامه شماره 5602 به شرح دادخواست به کالسه 3/981646 ش 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم 
قاســمی ش ش 19 در تاریخ 98/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- قاسم قاســمی فرزند ابراهیم به ش ش 5602 صادره از خوی نسبت با 
متوفی پسر 2- محسن قاسمی فرزند ابراهیم به ش ش 46 صادره از خوی نسبت با متوفی پسر 
3- زلیخا قاســمی فرزند ابراهیم به ش ش 11 صادره از خوی نسبت با متوفی دختر 4- صغرا 
قاســمی فرزند ابراهیم به ش ش 5237 صادره از خوی نسبت با متوفی دختر 5- هاجر قاسمی 
فرزند ابراهیم به ش ش 6191 صادره از خوی نسبت با متوفی دختر 6-  اکرم حسن پور فرزند 

سلمان به ش ش 3422 صادره از خوی نسبت با متوفی همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی- جعفرزاده چهراقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای علی علی همتی دارای شناســنامه شــماره 2801126659 به شرح دادخواست به کالسه 
3/981670 ش از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان زلف علی  علی همتی 2801130154 در تاریــخ 85/12/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- محمد علی همتی فرزند زلفعلی به ش ش 
2803141116 صادره از خوی نســبت با متوفی پســر 2 - علی علی همتی فرزند زلف علی به 
ش ش 2801126659 صادره از خوی نســبت با متوفی پســر3- قربانعلــی علی همتی فرزند 
زلف علی به ش ش 2801128031 صادره از خوی نســبت با متوفی پسر 4- فاطمه علی همتی 

فرزند زلف علی به ش ش 2801124771 صادره از خوی نسبت با متوفی دختر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی- جعفرزاده چهراقی

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/882/000سکه تمام طرح جدید
4/857/000سکه تمام طرح قدیم

2/480/000نیم سکه
1/477/000ربع سکه
934/000گرمی

497/300هر گرم طالی 18 عیار
نوع ارز

12/950دالر
14/457یورو
17/707پوند

2/281لیر ترکیه
3/281درهم امارات
11/6دینار عراق

وزیر نیرو با اعالم اینکه وضعیت سدها خیلی خوب است، تصریح کرد: 
اگر با همین وضعیت جلو رویم و مردم هم رعایت کنند تابستان آرامی را 

پشت سر خواهیم گذاشت.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات دولت در زمینه جلوگیری از بروز 
سیالب اظهار کرد: بیش از ده سال خشکسالی در کشور طبیعتاً شرایطی را فراهم 
کرده که ما فکر می کنیم در اثر بارش های فراوان ممکن است که آمادگی نداشته 
باشیم اما قطعاً اینگونه نیست. سیل بهار امسال منجر به توجه بیشتر و اختصاص 

بودجه بهتر برای ایجاد استحکام و تقویت آن در مناطق شد.
وی افزود: ما سیالب های مشابه را در خوزستان داشتیم که متاسفانه منجر 
به تلفات جانی می شــد اما امسال از این موضوع با آمادگی های باالیی که بود و 

هماهنگی هایی که میان دستگاه ها وجود داشت جلوگیری شد.
وزیر نیرو تاکید کرد: بارش ها از ابتدای ســال آبی به گونه ای بوده اســت که 
از متوســط درازمدت بیش از 40 درصد بیشتر بوده است و آماده ایم که حداکثر 
اســتفاده را از این نعمت داشــته باشــیم و برای تامین آب شرب از این فرصت 
مخصوصا در استانی مانند هرمزگان که همیشه دغدغه تامین آب شرب داشته ایم 

بهره گیری کنیم.
اردکانیان ادامه داد: وضعیت سدهای کشور خیلی خوب است و اگر با همین 
وضعیت جلو رویم و مردم هم رعایت کنند تابســتان آرامی را پشت سر خواهیم 

گذاشت.
وی افزود: وزارت نیرو چون مسئول تأمین آب و برق است نقش مهمی برای 
تامین زیرساخت ها در بخش برق دارد و روز سه شنبه در همدان همزمان 4300 
پروژه توزیع برق در 31 استان آغاز شد و دو هزار میلیارد تومان هزینه آن بود که 

از طریقش 720 هزار مشترک جدید به شبکه برق رسانی افزوده شد.

یک مدیر صندوق ذخیره طالی بین المللی اعالم کرد سقوط دالر 
باید در زمانی در سال جاری اتفاق بیفتد و من معتقدم این طور خواهد 

شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشــاتودی، در 50 ســال گذشــته 
بانک های مرکزی جهان، مقادیر عظیمی  طال خریداری می کردند تا اینکه در 
ســال 2019 میزان ذخایر طالی خود را به رکورد 374/1 تن رســاندند. این 
تغییرات غیرمنتظره از نظر بسیاری از تحلیلگران به عنوان حرکتی برای کنار 

گذاشتن دالر در نظر گرفته می شود.
 ایگون ون گرییرز، از صندوق ذخیره طالی »گلد سویتسزرلند دات کام« 
طی اظهارات جالبی بیان کرد: همه کشورها طال نمی خرند، بلکه بیشتر از همه 
بانک های مرکزی شرقی در حال افزایش ذخایر طالی خود هستند. منظور من 

روسیه، چین،  ترکیه، لهستان و مجارستان است.
وی افزود: در این میان روسیه و چین کشورهایی هستند که واقعاًً پیش بینی 
می کنند چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ آنها می دانند که دالر سقوط  خواهد 
کرد. چین که میزان ذخایر واقعی طالی خود را منتشر نمی کند، ممکن است 

20 هزار تن طال را در طول یک دوره زمانی طوالنی ذخیره کرده باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: روسیه و چین متوجه شده اند که روزهای 
دالر به شــماره افتاده است و من کاماًلً با آنها موافق هستم؛ پس سقوط دالر 
باید در زمانی در ســال جاری اتفاق بیفتد و من معتقدم این  طور خواهد شــد. 
دنیا شــاهد ســقوط دالر  خواهد بود و این اتفاقی خیلی جدی برای جهان و 

البته بد برای آمریکا  خواهد بود.
در همین زمینه خبرگزاری فارس به نقل از هامودیا گزارش داد در معامالت 
اخیر بازارهای مالی آمریکا به دلیل رســیدن یک ویروس واگیردار از چین به 
آمریکا هر سه شاخص بورس این کشور منفی شدند. شرایط در بورس آمریکا 
زمانی بدتر شد که سازمان پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا وجود این 

ویروس در آمریکا و ابتالی یک نفر به آن را تائید کرد.
چارلی ریپلیر، کارشناس ارشد مؤسسه مدیریت سرمایه گذاری آلیانز در 
شهر مینیاپولیس آمریکا، در این باره گفت: ما شاهد ورود ریسک جدید به بازار 
هســتیم و هر زمانی که بی ثباتی های جدید در بازار ورود می کنند می بینیم 
که نوسان در بازار افزایش یافته و سرمایه گذاران به سمت فرار از دارایی های 

با ریسک باال می روند.
به طور کلی شاخص داوجونز صنعتی بورس وال استریت در این معامالت 
0/52 درصد، S&P 500  معادل 0/26 درصد و نزدک هم 0/19 درصد از ارزش 
خود را از دســت دادند. از دیگر دالیل منفی بورس آمریکا، گزارش صندوق 
بین المللی پول و کاهش پیش بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال  های 2020 

و 2021 است.
کریســتالینا جوجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، اعالم کرده اســت 
که تداوم اثرات منفی جنگ تجاری بین چین و آمریکا در کنار کاهش بیش 
از انتظار رشد اقتصادی هند و دیگر اقتصادهای نوظهور به کاهش رشد اقتصاد 

جهانی در سال جاری و سال آینده منجر  خواهد شد.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت از 
ممنوعیت ورود غذای سگ و گربه به کشور خبر داد و گفت: ما 
به شدت مراقبت می کنیم که هیچ کاالی غیرضروری با منابع 

ارزی کشور وارد نشود. 
سعید عباســپور، در گفت وگو با خبرگزاری مهر در مورد واردات 
رسمی غذای سگ و گربه اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت امسال، 
واردات غذای ســگ و گربه ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به شدت از واردات کاال به کشور مراقبت کرده تا منابع 

ارزی صرف واردات غیرضرور و لوکس نشود.
وی افزود: ثبت سفارش صورت پذیرفته در جهت واردات غذای سگ 
در ســال جاری، صرفا به درخواست نیروی انتظامی و سازمان هالل 
احمر و دیگر ســازمان های مرتبط در امر امداد و نجات و به واســطه 
تامین غذای مورد نیاز سگ های کاربردی امورات انتظامی، حفاظتی 

و زنده یاب بوده است.
بــه گفته مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بخش کمی از این واردات، مربوط به ثبت سفارش هایی 
بوده که قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته است و بر اساس ماده 
11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، مشمول حقوق 

مکتسبه است.
عباسپور اضافه کرد: از ابتدای اردیبهشت، 143 ردیف تعرفه مشمول 
ممنوعیت واردات شده و غذای سگ و گربه نیز در این فهرست قرار 
دارد؛ پس ما به شدت مراقبت می کنیم که در این رابطه، هیچ کاالی 
غیرضروری با منابع ارزی کشــور وارد نشود و اجازه واردات غیرضرور 

را هم نخواهیم داد.
گفتنی اســت، این تصمیم به خودی خود اقدام مفیدی محسوب 
می شود، چراکه در حال حاضر ارز کشور به راحتی به دست نمی آید 
و اگر بخواهیم دست و دل بازانه با آن برخورد کنیم، در میزان ذخایر 
و حتی تنظیم بازار دچار مشــکل می شــویم. با این وجود الزم است 
مســئوالن مربوطه نظارت و مراقبت خود را تشــدید کنند تا چنین 

اقدامی واقعا اجرایی شود. 
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیســت که واردات غذای سگ و 
گربه در ماه نخســت سال جاری )دقیقا یک ماه قبل از ممنوعیت( با 
ثبت رقم یک میلیون دالر به اندازه پنج برابر مدت مشــابه سال قبل 
افزایش یافته بود! بر همین اساس، معلوم نبود اگر با عدم ممنوعیت، 
این روند ادامه پیدا می کرد چه بالیی بر سر منابع ارزی کشور می آمد. 
الزم به ذکر است، در سال جاری از سوی مسئوالن گمرک گفته 
شــد حدود 70 میلیون دالر کاالی ممنوعه در گمرکات رسوب کرده 
کــه باید تعیین تکلیف شــود؛ در بین ایــن 70 میلیون دالر کاالی 
رسوب کرده نیز غذای سگ و گربه وجود دارد. متاسفانه برخی رسانه ها 
مدعی شدند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در سفر اخیر خود به استان 
هرمزگان برای تعیین تکلیف و ترخیص احتمالی آنها نامه ای به دولت 

ارسال کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه 
شــوک تحریم آمریکا را در این یکسال مهار 
کردیم، گفت: ذخایر اسکناسی ارز ما نسبت به 

یک دهه گذشته بی سابقه است. 
عبدالناصــر همتی در گفت وگــوی ویژه خبری 
شبکه دوم سیما درباره تغییر نرخ سود بانکی با اجرای 
عملیات بازار باز، گفت: فعاًل تمرکز بانک مرکزی روی 
تغییر نرخ سود بانکی نیســت. نرخ سود بین بانکی 
حدود 18/5 درصد است و سال گذشته 20/5 درصد 
بــود و االن دو واحد درصد کاهش یافته و  باالی 20 

درصد وجود ندارد.
وی افزود: این سیاســت یک شــبه نیست و یک 
محصول یکســاله اســت. امروز اولین مرحله حراج 
اوراق عرضه در عملیات بازار باز انجام می شود. بانک ها 
پیشنهادات خود را به بانک مرکزی دادند و به تدریج 

بازار آگاهی پیدا می کند و اوراق پیش بینی شده دولت 
در بودجه سال آینده در بازار عرضه می شود.  

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا بانک ها 
سخت تسهیالت پرداخت می کنند؟ گفت: از ابتدای 
ســال تا االن 626 هزار میلیارد تومان تسهیالت در 
بانک ها پرداخت شده است؛ بانک ها هم مشکل و تخلف 
دارند ولی 90 درصد تامین مالی اقتصاد که االن جلوی 
آمریکا و تحریم ایستاده است، را بانک ها انجام داده اند.
همتی درباره بازار ارز و قابل پیش بینی بودن بازار 
با نرخ های فعلی بیان کرد: یک سال و نیم قبل، در اوج 
التهابات ارزی، همین جا اعالم کردم از فردا تحریم های 
آمریکا شروع می شــود و ما هم سیاست های جدید 
ارزی مان را شــروع کردیم؛ )پس از یکســال( شوک 

آمریکا را مهار و این توطئه را متوقف کردیم.
وی از تامین 32 میلیارد دالر برای واردات خبر داد 

و گفت: صادرکنندگان نیز 20 میلیارد دالر به کشور 
برگردانده اند. یعنی تا به امروز، 32 میلیارد دالر تامین 
مالی برای واردات داشته ایم و صادرکنندگان غیرنفتی 
20 میلیارد دالر ارز آورده اند و خوب عمل می کنند و 

اگر سود هم می برند نوش جان آنها باشد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، همتی ادامه داد: 
بانک مرکزی اصاًل به خودروهای وارداتی ارز نخواهد 
داد، برخی یاد گرفته اند که خودرو وارد می کنند و در 
گمرک نگه می دارند، تا بعد از چند ماه اجازه ترخیص 
را بگیرند؛ ولی بانک مرکزی دیگر ارزی را برای ورود 

ماشین اختصاص نخواهد داد.
وی ضمن تاکید بر اینکه ذخایر اسکناسی ارز ما 
نسبت به یک دهه گذشته بی سابقه است، اضافه کرد: 
ولی من به خودم اجازه نمی دهم که آن را بی رویه در 
بــازار بریزم. دالالن نمی توانند بر بازار اکنون اثرگذار 

باشــند چراکه به خوبــی می دانند اگر بانک مرکزی 
بخواهد یک شــبه بازار را کنتــرل کند و ارز در بازار 

بریزد، حتما دالالن را دچار مشکل خواهد کرد.
در خصوص رمز پویا نیز گفت: رمز پویای پیامکی 
خیلی راحت تر اســت و در بانک ها اجرا شده است و 
از هشتم بهمن ماه، تک تک بانک ها ظرف یک هفته 
به این ســامانه پیامکی وصل خواهند شد؛ بنابراین 
تراکنــش باالی 100 هزار تومان از هشــت بهمن و 
در نهایت 15 بهمن دیگر باید با رمز پویا انجام شود.

همتی تصریح کرد: کل فیشینگ )کالهبرداری از 
کارت بانکی( صورت گرفته در سال گذشته در مورد 
100 هزار تومان به پایین، معادل 1500 تومان بوده 
است؛ فعالً رمز پویا برای این تراکنش ها اجباری نیست 
ولی از هشتم بهمن ماه حتما مردم برای تراکنش های 

باالی صد هزار تومان، باید رمز پویا داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی ، مسئول بررسی جعبه 
سیاه هواپیمای اوکراینی را سازمان هواپیمایی 

کشوری دانست.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی در حاشیه جلسه 
دیروز دولت در جمع خبرنگاران درباره ســفر اخیر 
خود به اوکراین اظهار کرد: در این سفر من حامل 
پیام تسلیت رئیس جمهور کشورمان به دولت و ملت 
اوکراین بودم و با رئیس جمهور، بخشــی از کابینه، 
وزیر خارجه و حمل و نقل اوکراین دیدار داشــتم و 

آنها هم از همراهی ایران تشکر کردند.
وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: در این سفر تاکید 
شــد که روند بررسی سانحه به صورت مشارکتی و 
طبق دسیپلین مربوط به سوانح انجام شود و نتایج 
نهایی آن نیز اطالع رسانی شود. این سفر بسیار سفر 
موثری بود این ســانحه هم در دست بررسی دقیق 

است و نتایج آن اعالم می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول 
بررسی جعبه سیاه هواپیما است خاطر نشان کرد: 

جعبه سیاه جزو الینفک اجزای بررسی سانحه است و 
سانحه هم در ایران رخ داده و مسئول بررسی سانحه 
سازمان هواپیمایی کشوری است و این کار در دست 
بررسی است و آماده سازی سخت افزار و نرم افزار آن 

در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: یک هیات بررسی 
سانحه برای بازبینی مدارک هواپیما به اوکراین سفر 
کرده است، بعد از بازگشت این هیئت تیم مشترکی 
با اوکراین و تمامی اعضایی که طبق قوانین باید در 

بررسی سانحه شرکت کنند تشکیل می شود. سازمان 
هواپیمایی ایران بعد از سانحه هم با شرکت بوئینگ 
و هم اوکراین تماس گرفته و آنها نیز برای همکاری 
اعالم آمادگی کرده و نمایندگان خود را فرستادند و 

طبق دسیپلین کار در حال انجام است.
اســالمی در پایان گفت: اگر  این تیم بررســی 
سانحه در بازگشایی و پردازش اطالعات  به  مشکل 
بخورند ممکن است خودش تصمیم بگیرد چگونه از 

سایر کسانی که امکانات دارند کمک بگیرد.

رئیس  اتحادیه تولید کنندگان  و فروشندگان 
پوشــاک تهران گفت: حداقل 20 درصد تولید 
پوشــاک در داخل افزایش یافته، اما فروش در 

رکود است.
ابوالقاسم پورشــیرازی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با تایید این مطلب که حداقل 20 درصد تولید 
پوشــاک افزایش یافته است، افزود: تولید پوشاک در 
9 ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته افزایش یافته اما بازار و فروش در رکود است 
و بازار خرده فروشی هنوز مشکل رکود و کسادی دارد. 

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به رکود حاکم 
بر بازار پوشــاک چگونه از رونق تولید خبر می دهید؟ 
گفت: تولید کنندگان پوشاک معموال کاالی خود را یک 
فصل جلوتر تولید می کنند بنابراین در حال حاضر با 
توجه به بازار شــب عید تولید کنندگان اقدام به تولید 

می کنند و رونق تولید را به امید فروش در شــب عید 
شاهد هستیم.

رئیس اتحادیــه تولید کنندگان  و فروشــندگان 
پوشاک تهران ادامه داد: با توجه به افزایش صدور تعداد 
پروانه های کسب در بخش تولید و فروشندگی پوشاک 
در ســال جاری نسبت به سال گذشته، می توان گفت 

رشد  اشتغال در این بخش را هم داشته ایم. 
پورشیرازی افزود: حدود 96 درصد تولید پوشاک 
در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تولید می شود 
و تولید کنندگان پوشــاک صنعتی تقریبا چهار درصد 

تولید را برعهده  دارند. 
وی با  اشــاره به اقدامات انجام شده از سوی ستاد 
مرکزی مبــارزه با قاچاق کاال و ارز برای جلوگیری از 
عرضه پوشاک برندهای خارجی قاچاق، ادامه داد: این 
اقدامات تاثیر ملموسی در کاهش عرضه پوشاک قاچاق 

داشــته، به طوری که تعداد زیادی از این فروشگاه ها 
دیگر پوشاک خارجی عرضه نمی کنند و پوشاک تولید 

داخل را برای عرضه جایگزین کرده اند. 
رئیس  اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران در مــورد صادرات در بخش پوشــاک، گفت: 
صادرات ما در بخش پوشاک در گام های اولیه قرار دارد 
اما روند خوبی برای تولید با کیفیت آغاز شده است. 

همچنین مجتبی درودیان؛ رئیس  سابق اتحادیه 
پیراهــن دوزان تهــران تصریح کــرد: وضعیت تولید 
پوشــاک خوب شده است بطوری که هر فردی که با 
تولید آشنا باشد می تواند در این بخش فعالیت خوبی 
داشته باشد. برخی از تولید ات و کارگاه هایی که پس 
از تالطمات شدید قیمت ارز در سال گذشته تعطیل 
شده بودند دوباره به چرخه تولید بازگشته اند و با رونق 
تولید بسیاری از کارگاه های جانبی تولید پوشاک مانند 

گلدوزی، رنگرزی و چاپ، به حدی سرشان شلوغ است 
که فرصت پذیرش درخواست جدید از مشتریان خود 

را ندارند. 
وی با بیان اینکه یکی از عوامل رونق تولید کاهش 
واردات پوشــاک قاچاق به کشور بود، اظهار داشت: با 
باالرفتــن قیمت ارز واردات پوشــاک قاچاق از صرفه 
اقتصادی افتاد و بنابراین تولید داخلی رونق گرفته است. 
رئیس  ســابق اتحادیه پیراهن دوزان تهران با بیان 
اینکه متاســفانه مشکالتی در زمینه تامین مواد اولیه 
وجــود دارد، گفت: با تشــکیل کارگروهی با نظارت 
وزارت صنعت بخش زیادی از مشــکالت تولید مواد 
اولیه حل شــده اما هنوز بعضی مشکالت باقی است 
ضمــن اینکه گرانی مــواد اولیه و چند برابر شــدن 
 قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شــده را در این بخش 

افزایش داده است. 

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با  اشاره به 
ثبت رکورد جدید و بی سابقه انتقال گاز در ایران، 
گفت: در روزهای گذشته، ۷۹2 میلیون مترمکعب 

گاز در یک روز منتقل شده است.
به گزارش ایسنا، سعید توکلی با اشاره به ثبت رکورد 
جدید انتقال گاز درســال جاری، افزود: امسال رکورد 
بی ســابقه انتقال 792 میلیون متر مکعب در یک روز 
به ثبت رســیده که آماده سازی شبکه خطوط لوله و 
تاسیسات تقویت فشار و انجام به موقع تعمیرات اساسی 
این واحدها نقش غیرقابل انکاری در ثبت رکورد جدید 

انتقال گاز کشور داشته است.
وی با اعالم اینکه، شــبکه گاز کشــور از توان و 
ظرفیت انتقال روزانه 900 میلیون مترمکعب گاز در 

روز برخوردار اســت، تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل 
تاثیرگذار در ثبت رکورد جدید، انتقال باالتر از ظرفیت 
اسمی برخی از تاسیسات تقویت فشار در کشور بوده که 
زمینه انتقال پایدار و مطمئن تر گاز در روزهای پیک 

مصرف را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با  اشاره به ثبت 
رکورد بی سابقه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی 
و تجــاری، ادامه داد: با هماهنگی تمامی شــرکت ها 
و مدیریت های شــرکت ملی گاز ایران، با وجود ثبت 
باالترین میــزان مصرف گاز خانگی اما گاز حتی یک 

مشترک خانگی شهری و روستایی قطع نشد.
توکلی تاکید کرد: در چند روز گذشته برای انتقال 
پایدار و مطمئن گاز دست کم 15 ایستگاه تقویت فشار 

باالتر از ظرفیت اسمی فعالیت داشته اند.
وی با  اشــاره به مدیریــت یکپارچه در حوزه های 
پاالیش، انتقال، توزیع و دیســپچینگ شــرکت ملی 
گاز ایــران برای ثبت رکوردهای حداکثری انتقال گاز 
در کشــور به ویژه در روزهای پیک مصرف زمستانی، 
گفت: با انجام مدیریتی هوشمندانه و حساب شده هیچ 
گازی در مبادی تولید وجود نداشــت که برای انتقال 

آن اقدام نشده باشد.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اعالم اینکه در 
شرایط فعلی شبکه انتقال گاز ایران به قابلیت اطمینان 
صددرصدی که در کل شــبکه صنایع دنیا و شــبکه 
سراسری گاز ایران، قابلیت بسیار باالیی به شمار می آید، 
دست یافته است، تصریح کرد: دیسپچینگ شرکت ملی 

گاز ایران مدیریتی است که در تعامل با دیگر شرکت ها 
و مدیریت ها، با عدد و رقم حرف می زند و به این ترتیب، 
ما این قابلیت اطمینان را بار دیگر توانستیم رقم بزنیم 
و به عنوان یک شرکت متعالی، در ثبت رکوردها، اول 
باشیم؛ هرچند نگهداشت ثبت رکوردها و استمرار این 

مهم نیز، خود از موفقیت های بزرگ است.
توکلی با  اشــاره به افزایش وسعت خطوط لوله و 
تعداد تاسیسات تقویت فشار گاز برای زمستان امسال 
در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال، افزود: با وجود 
تالش های شبانه روزی کارکنان شرکت ملی گاز ایران 
برای تامین گاز زمستانی مشترکان از مردم درخواست 
می شــود که صرفه جویی جــدی در مصرف گاز را در 

دستور کار قرار بدهند.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران کشور با 
بیان اینکه سطح زیرکشت گندم به ۶ میلیون 
و 200 هزار هکتار رسیده است، گفت: استفاده 
از بذور گواهی شده، به یک سوم کاهش یافته 

است.
علی خان محمــدی در گفت وگو با مهر با بیان 
اینکه تاکنون ســطح زیرکشت گندم دیم به حدود 
4 میلیون هکتار و گندم آبی به 2.2 میلیون هکتار 
رسیده است، گفت: در مجموع سطح زیرکشت به 
شش میلیون و 200 هزار هکتار رسیده که معادل 

کشت سال های گذشته است.
وی تصریــح کرد: مســئله مهــم در این میان 
عدم اســتفاده کشــاورزان از بذور گواهی شــده 
است؛ به نحوی که امسال به دلیل باالبودن قیمت 
بــذر و ارزان بودن نرخ گندم اکثر کشــاورزان به 
 خــود مصرفی روی آوردند و از بذور گواهی شــده 

استفاده نکردند.
خان محمدی گفت: مصرف بذور گواهی شده در 
ســال جاری به یک سوم سال های گذشته کاهش 
یافته است؛ چرا که امسال قیمت بذر گواهی شده 

در هــر کیلوگرم 500 تومان افزایش داشــته و به 
2/650 تومان رســیده؛ اما قیمت گندم در 1/720 

تومان است.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران کشور با  اشاره 
به قول نمایندگان مجلس مبنی بر اصالح نرخ خرید 
تضمینی گندم در سال جاری گفت: در صورتی که 
دولــت و مجلس اقدامی در این زمینه انجام دهند، 
می توان به بهبود شرایط کشت امیدوار بود؛ چراکه 
کشــاورزان نقدینگی کافی بــرای تهیه نهاده های 

مطلوب را پیدا می کنند.

وی بــا بیان اینکه تغذیه گیاه تأثیر مطلوبی در 
عملکرد و کیفیت محصول خواهد داشــت، افزود: 
تغذیه گیاه مســئله خیلی مهمی اســت و در این 
صورت، کشــاورزان می توانند با علف های هرز نیز 
مبارزه کننــد و این امر نیز در راندمان تولید تأثیر 

گذار است.
خان محمدی تصریح کــرد: اما در صورتی که 
قیمت گندم به 2500 تومانی که مدنظر ما اســت، 
نرسد، کشــاورزان نیز قادر به ســرمایه گذاری در 

حوزه های مذکور نخواهند بود.

یک مسئول:

سطح زیرکشت گندم از ۶ میلیون هکتار گذشت

مدیر یک صندوق ذخیره طال:
ارزش دالر در جهان سقوط می کند

یک مسئول وزارت صمت:
 هیچ کاالی غیرضروری و لوکس 

نباید وارد کشور شود

رئیس  اتحادیه تولید کنندگان  پوشاک تهران:

تولید پوشاک داخلی 20 درصد افزایش یافت

رئیس کل بانک مرکزی:

ذخایر اسکناس ارز کشور نسبت به یک دهه گذشته بی سابقه است

شرکت گاز: برای بهره مندی همه مشترکان

مردم صرفه جویی در مصرف گاز را جدا پیگیری کنند

وزیر نیرو:
وضعیت سدهای کشور خیلی خوب است

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
39/800/00058/400/000 پراید 1111
37/381/00053/500/000 پراید 2131
40/330/00062/000/000 پراید 3151
155/000/000218/000/000 چانگان4
43/460/00065/300/000 تیبا صندوق دار5
55/960/00071/000/000 ساینا دنده ای6
63/158/00083/000/000 پژو 7405
8SLX 67/998/00096/300/000 پژو
65/578/000104/000/000 پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000106/400/000 پژو پارس10
-- پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00094/200/000 پژو 206 تیپ 122
83/690/000118/800/000 پژو 206 تیپ 135
80/303/000119/000/000 پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66/770/00088/400/000 سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000101/300/000 سمند
17EF7 128/000/000- سمند دوگانه سوز
83/623/000129/000/000 دنا18
181/000/000- تندر پالس دنده19
96/730/000138/000/000 پژو 207 دنده ای20
273/000/000450/000/000 مزدا213
22H30  -167/000/000
-- استپ وی23
178/000/000-   207 اتوماتیک24
114/994/000393/000/000 پژو252008
67/203/00094/700/000 رانا26

وزیر راه و شهرسازی:

جعبه سیاه هواپیمای اوکراین در ایران خوانده می شود
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