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گاز  صادرات  و  تولید  ارزیابی  در  عباد  مهراد 
که  است  سال   100 حدود  داشت:  اظهار  هلیوم 
گاز هلیوم به صورت صنعتی مورد مصرف قرار 
بیمارستان،  ام آر آی  دستگاه های  در   و  می گیرد 
آناالیزرهای شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی، 
جوشکاری  و  غواصی  تنفسی  اکسیژن  نشت یابی 

تخصصی کاربرد دارد .
انحصار امریکا و فرانسه

وی افزود: در 100 سال اخیر بواسطه برخورداری 
از تکنولوژی و علم؛ انحصار گاز کرایوژنیک در 
دست دو کشور امریکا و فرانسه بوده است، قطر 
از چاه های میدان پارس جنوبی برداشت دارد  نیز 
انجام  را  جداسازی  که  است  سال   10 حدود  و 
می دهد. یکی از مخازن ما هم شناسایی شده که 
طبیعی  گاز  از  مشتقات  باید  است،  هلیوم  دارای 
فیلتر  نوع  دارد،  فیلتراسیون  به  نیاز  که  جدا شود 
هم در دست امریکا و فرانسه است، البته روسیه 
را  آن  انحصار  اما  کرده اند  و چین هم خریداری 
و  است  گازها  گران ترین  از  یکی  هلیوم  ندارند، 

مصرف باالیی دارد. 
تمام هلیوم مرود نیاز کشور وارداتی است

تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
هلیوم  درصد   80 حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
مورد نیاز کشور از امارات و مابقی از چین، ترکیه 
و  امریکایی  شرکت های  می شود،  وارد  روسیه  و 
فرانسه در این امارات شعبه دارند و ایران هم با 

واسطه خریداری می کند.
وی گفت: قطر 4 کارخانه در چاه های مشترک 
غول   4 با  نیز  اخیرا  و  کرده  راه اندازی  ایران  با 
کرده  منعقد  قرارداد  میدان  توسعه  برای  گازی 
است، گاز طبیعی مشتقات زیادی دارد که ما آن را 
خام سوزی کرده و جداسازی انجام نمی شود، فقط 
برخی پتروشیمی ها به طور کامال محدود پروپان و 
بوتان را با خلوص پایین جدا می کنند. مثال پروپان 
تولیدی بندر امام توسط چین خریداری می شود و 
گرید 99 درصد را تبدیل به 99.99 کرده و با 20 

برابر قیمت بیشتر ما از این کشور وارد می کنیم.
سرمایه ملی در کشور ما از بین می رود

ما  قراردادی  موارد  از  یکی  اینکه  بیان  با  عباد 
هلیوم  گاز  برداشت  چینی  شرکت  و  توتال  با 
این  کناره گیری  با  کرد:  خاطرنشان  است،  بوده 
گاز  این  پروژه جداسازی  بین المللی  شرکت های 
در  ملی  سرمایه  این  شد،  متوقف  ایران  در  هم 
تنها تفکر ما برداشت  از بین می رود و  کشور ما 
روسیه  با  قرارداد  در  اکنون  است،  طبیعی  گاز 

واحد  و  دهیم  انجام  را  جداسازی  که  داریم  بنا 
پژوهشی ارتش، دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر 

به طور مختصر و پراکنده روی آن کار کرده اند.
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم

وی با بیان اینکه ما هنوز موفق به کار خاصی 
گفت:  می رود،  بین  از  عظیمی  سرمایه  و  نشده 
بحث صنعت گازهای فشرده و کرایوژنیک فوق 
سرد در دست بخش خصوصی است، ما پیشنهاد 
تشکیل کنسرسیوم متشکل از بخش خصوصی و 
این حوزه  افراد متخص  دولتی را دادیم که همه 

کار  این  برای  شود  اجرایی  کار  و  شوند  متمرکز 
در  آزمایشگاهی  طور  به  چاه  یک  که  بود  الزم 

اختیار محققین قرار گیرد.
تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
سفره های  در  هلیوم  گاز  داشت:  بیان  همچنین 
است،  شده  پیدا  هم  کانادا  و  تانزانیا  زیرزمینی 
 20 که  دارد  وجود  هوا  در  آن  از  دیگری  بخش 
درصد اکسیژن، 79 درصد نیتروژن و یک درصد 
ناخالصی  این  در  که  است  دیگر  ناخالصی های 
تکنولوژی  فقط  ایران  در  ما  دارد و  هلیوم وجود 

جداسازی آرگون را در اختیار داریم.
بازارهای صادراتی

وی با اشاره به بازار صادراتی گاز هلیوم گفت: 
می شود  استفاده  مختلفی  در صنایع  این محصول 
این  از  باشند  صنعتی  کمی  که  کشورهایی   و 
نفتی  کشورهای  مخصوصا  می کنند،  استفاده  گاز 
هستند،  بزرگی  مشتریان  خلیج فارس  گازی  و 
امریکا وارد  از قطر و  این گاز را  اکنون کشورها 
می کنند، یعنی انحصار آن در دست امریکا است، 
امریکا کل هلیوم دنیا را  یعنی مرکز زمین شناسی 
خریداری می کند و طی مزایده به دیگر کشورها 
داشته  برداشت  اگر  نیز  ما  نتیجه  در  می فروشد، 
باشیم بازار صادراتی خوبی دارد و مانع از خروج 

ارز از کشور می شود.
ساالنه 100هزار لیتر گاز مایع وارد می کنیم

عباد خاطرنشان کرد: در سال 100 هزار سیلندر 
گاز و 100 هزار لیتر گاز مایع وارد کشور می شود، 
این کاال استراتژیک است. اگر هلیوم وارد کشور ما 
نشود، تمام آزمایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی 
صنعت  هلیوم  گاز  می افتند،  کار  از  ام آرآی  و 
نمی کنیم،  استفاده  آن  از  ما  که  است  مهجوری 
پاک  انرژی های  سمت  به  کشورها  همه  دنیا  در 
می روند که یکی از پتانسیل های باال در این زمینه 
که  داریم  را  پتانسیل  این  ما  است،  هم هیدروژن 
تولیدکننده عمده هیدروژن باشیم ولی هیچ برنامه 

و فکری برای آن نداریم.

اقتصاد

پروپان تولیدی خودمان را با ۲۰ برابر قیمت
 از چین وارد می کنیم

شنبه 21 آبان  1401      شماره  6409      سال بیست و پنجم

شورای رقابت مخابرات 
را محکوم کرد

در  مشترکین  از  برخی  شکایت  وصول  پیرو 
خصوص  اجرا نشدن مفاد مصوبه 509 شورای 
جلسه  در  موضوع   ،1401 مهر   10 در  رقابت 
رسیدگی  مورد  و  مطرح  رقابت  شورای   519
قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای 
دلیل   به  ایران  مخابرات  شرکت  محکومیت  بر 

ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.
شورای   509 جلسه  موضوع  است  گفتنی 
رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 466 مورخ 
10 خرداد 1400 از سوی شرکت مخابرات ایران 
تلفن  قبوض  در  اضافی  مبالغ  درج  به  اقدام  و 

ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. 
در ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با 
موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه 
تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده 
بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، 
نظام خود را به نحوی اصالح کند که هزینه تمام 
شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت 
در صورت های  و  دقیق محاسبه شود  و  مجزا 

مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد.

قیمت خرید برق
 ۲۰ تا 6۰ درصد زیاد شد

تجدیدپذیر،  نیروگاه های  توسعه  راستای  در 
حفظ جذابیت اقتصادی و حمایت از شرکت های 
از  برق  تضمینی  خرید  تعرفه های  بنیان،  دانش 
نیروگاه های خورشیدی و بادی کوچک مقیاس 
سال  به  نسبت  درصدی   60 تا   20 افزایش  با 

گذشته توسط وزیر نیرو ابالغ شد.
از  تضمینی  برق  خرید  نرخ  ابالغیه،  این  در 
ظرفیت  با  خورشیدی  انشعابی  نیروگاه های 
درصدی   20 افزایش  با  کیلووات،   20 از  کمتر 
از 14560 ریال به 17500 ریال و نیروگاه های 
خورشیدی بین 20 تا 200 کیلووات با افزایش 
ریال   16500 به  ریال   12740 از  درصدی   30
هر  خرید  نرخ  همچنین  است.  یافته  افزایش 
نیروگاه های  تولیدی  برق  ساعت  کیلووات 
کمتر  ظرفیت  با  مقیاس  کوچک  بادی  انشعابی 
درصدی،   60 افزایش  با  کیلووات   250 از 
16600 ریال و نیروگاه های بادی با ظرفیت 250 
کیلووات تا 1 مگاوات با افزایش 20 درصدی، 
12400 ریال اعالم شد. نرخ های جدید مشمول 
تعدیل در زمان پرداخت صورت حساب هستند.

همکاری بخش خصوصی 
در احیای واحدهای راکد

تاکنون حداقل 780  اینکه  بیان  علی رسولیان 
واحد راکد احیا شده، تصریح کرد: هفته گذشته 
و  استان  هر  در  راکد  واحدهای  احیای  برنامه 
است.  شده  استانداران  تقدیم  آنها  تحقق  میزان 
این برنامه شامل دو بخش احیای واحد راکد و 
با  که  است  تولیدی  واحدهای  ظرفیت  افزایش 

ظرفیت زیر 50 درصد فعالیت می کنند.
صمت،  وزارت  توافق  با  اینکه  بیان  با  وی 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی منابعی برای احیای 
واحدهای راکد تعیین شده، اظهار کرد: همچنین 
تمرکز بر همکاری بخش خصوصی برای احیای 
این  بین  ارتباط  ایجاد  از طریق  راکد  واحدهای 
مثال  برای  است.  توانمند  واحدهای  با  واحدها 
شیمیایی  محصوالت  حوزه  در  واحد  یک  اگر 
تعطیل شده، می توان از یک واحد فعال موفق در 
این حوزه کمک گرفت. همچنین احیاگرانی در 
بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد 

را احیا و واگذار می کنند.
رسولیان در پاسخ به اینکه آیا احتمال شکست 
مجدد واحدهای راکد وجود دارد؟ تصریح کرد: 
احیای واحد راکد به این معنی نیست که همان 
تولید قبلی احیا شده و همان ماشین آالت قبلی به 
کار گرفته شده است. برخی از واحدهای تولیدی 
ممکن  چون  کرده اند،  عوض  را  تولید  نوع  کال 

است برخی کاالها دیگر بازار نداشته باشند.
امسال برای احیای 1600 واحد تولیدی راکد 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کل کشور هدف 
تعداد  این  احیای  با  شده  بینی  پیش  و  گذاری 
واحد برای 28 هزار و 800 نفر شغل ایجاد شود. 
و  کوچک  صنایع  سازمان  اعالم  طبق  همچنین 
شهرک های صنعتی ایران برای احیای 400 واحد 
نواحی  و  شهرک ها  از  خارج  در  راکد  تولیدی 

صنعتی نیز برنامه ریزی شده است.
واحدهای  پایش  طرح  نتیجه  است  گفتنی 
 12 می دهد  نشان  کشور  کل  غیرفعال  صنعتی 
راکد، شامل 6814 واحد در  واحد  هزار و 67 
داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و 5253 واحد 
مجموع  از  شد.  شناسایی  آن ها  از  خارج  در 
واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده 62 درصد 
امکان  سازی،  بازفعال  فنی  شیوه های  طریق  از 
راه اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، 
ایجاد  جدید  شغلی  فرصت  هزار   167 از  بیش 

خواهد شد.
بنگاه های  مدیران  اعالم  اساس  بر  همچنین 
واحدهای  از  درصد   44 کشور،  راکد  اقتصادی 
درصد   16 نقدینگی،  کمبود  مشکل  غیرفعال 
مشکل  درصد   11 بازار،  و  تقاضا  نبود  مشکل 
اولیه، 10 درصد مشکل فرسودگی  کمبود مواد 
با  حقوقی  مشکالت  درصد   9 آالت،  ماشین 
مشکالت  درصد   8 دستگاه ها،  و  سازمان ها 
و  مالکیتی  مشکالت  درصد   2 و  زیرساختی 

سهامداری دارند.

طال  عرضه  پیرامون  اخیر،  بحث های  دنبال  به 
از  ضامن  رکن  اخذ  ضرورت  و  کاال  بورس  در 
و  اتحادیه طال  سابق  رئیس  نایب  بانک،  یا  بیمه 
جواهر تهران، ضمن اشاره به اینکه معامالت طال 
نیست  جدیدی  موضوع  کاال،  بورس  بستر  در 
قالب  در  استخراجی  طالهای  اکثرا  که  گفت 
شمش طالی 24 عیار در بورس عرضه و مشتری 

بصورت فیزیکی طال را خریداری می کند.
و  تجارت  معاون  میرزایی-  شاه  علیرضا  اخیراً 
در  تجارت -  معدن و  خدمات وزارت صنعت، 
مصاحبه ای ضمن اشاره به معامله 100 کیلوگرم 
طال طی دو ماه  اخیر در بورس و ضرورت اخذ 
رکن ضامن از بیمه یا بانک برای فروش اینترنتی 
رکن  اینکه  به  توجه  با  است:  شده  یادآور  طال، 
از  نیز طال  بود، مردم  ضامن در نظر گرفته شده 

این طریق خریداری کردند.
وی تاکیده کرده است: همچنین مانعی بر سر راه 
فعالیت  اینترنتی قصد  به صورت  که  سامانه هایی 
در زمینه خرید و فروش طال دارند، وجود ندارد. 
این حوزه  به  اینکه دولت هم قصد ورود  ضمن 
اتحادیه  طال به عنوان بخش خصوصی  از  ندارد. 
کرده  ورود  موضوع  به  کرده ایم خود  درخواست 
و سامانه هایی را ایجاد کنند. اما برای جلوگیری از 
بروز برخی از مشکالت، اعالم شده بایستی حتمًا 
یک بیمه یا بانک به عنوان رکن ضامن وجود داشته 
باشد؛ اگر فروشندگان اینترنتی رکن ضامن داشته 

باشند می توانند در بستر اینترنت فعالیت کنند.
محمد  معامالت،  این  جزئیات  با  رابطه  در 
طال  اتحادیه  سابق  رئیس  نایب  کشتی آرای- 
و  شرکت ها  گفت:  ایسنا،  به  تهران-  جواهر  و 
لجن هایی  دارند، حتی  استخراج طال  که  معادنی 

کاال  بورس  در  می آورند،  بدست  معادن  از  که 
عرضه می کنند، بنابراین عرضه طال در بورس کاال 
بیشتر  و  دارد  جریان  و  نیست  جدیدی  موضوع 
معدنی صورت می پذیرد  توسط شرکت های  هم 
و طبیعتا مشتریان خاص خود را هم دارد. اکثرا 
طالهایی که استخراج می شوند، در بورس عرضه 
می شوند. مشتریان ممکن است افراد بازار نباشند، 
مالی، شرکت هایی  موسسات  بانک ها،  توسط  اما 
که معامالت شفافی دارند، همچون سایر فلزات 
استخراج  معادن  از  که  نیکل، روی و مس  مانند 
حتی  می شوند.  عرضه  بورس  در  می شوند، 
شرکت هایی که صادرکننده هستند، این فلزات را 

از بورس کاال خریداری می کنند.
کرد:  تصریح  طال  و  سکه  بازار  کارشناس  این 
البته منعی برای خرید عموم مردم نیز وجود ندارد 
در  می توانند  و حقوقی  اشخاص حقیقی  و همه 
بورس کاال دادوستد طال داشته باشند   خرید و 
فروش طال در بستر بورس کاال، فرآیند بورسی 
و  خرید  افراد  توسط  که  سهام هاست  همچون 

فروش می شود و محدودیتی وجود ندارد.
بورس  از  طال  خرید  داد:  ادامه  کشتی آرای 
که  سکه  اوراق  فروش  و  خرید  )برخالف  کاال 
فیزیکی  صورت  به  است(،  شده  آغاز  به تازگی 
به  حواله  برگه  و  می شود  انجام  معامله  و  است 
خریدار تحویل داده می شود، سپس خریدار با این 
می شود  نگهداری  طالها  که  انبارهایی  به  حواله 
مراجعه می کند و طالی خود را به صورت شمش 
طالی 24 عیار دریافت می کنند. اما اوراق قرضه 
کاال  بورس  وارد  اخیر  روزهای  طی  که  سکه ها 
شده، صرفا گواهی سکه است و سکه به صورت 

فیزیکی معامله نمی شود.

جزئیات معامالت طال در بستر بورس کاال

مسعود سپهرزاد از رکود 80 درصدی در بازار 
دستباف  فرش  گفت:  و  داد  خبر  دستباف  فرش 
یک کاالی صادراتی است و نوسان های اخیر نرخ 
ارز بر میزان فروش ما تاثیر مستقیم گذاشته است.
اینکه 70 درصد از مواد اولیه بافت  بیان  با  وی 
شناور  بازار  گفت:  است،  وارداتی  دستباف  فرش 
را  نمی توانند خریداران  شده است و فروشندگان 
قانع کنند که روزانه قیمت فرش تغییر می کند. در 
کاال  فروش  برای  تمایلی  نیز  فروشنده  بازار  این 
ندارد چراکه جنسی که فروخته است را باید دوبرابر 

نرخی که فروخته خریداری و جایگزین کند.
این فعال صنفی با اشاره به کاهش تقاضا برای 
خارجی،  مشتریان  سوی  از  ایرانی  فرش  خرید 
گفت: فروشنده اگر جنس خود را نفروشد چگونه 
حقوق  و  مالیات  بیمه،  مانند  هزینه های  می تواند 

امید به  پرسنل خود را تامین کند؟ جوانی که به 
سرکار آمده است اگر اخراج شود به کف خیابان 

می رود و مطالبات خود را بیان می کند؟
علت  چه  به  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
دست  از  خارجی  بازارهای  در  را  خود  بازار 
ایرانی  فرش  برای  تبلیغ  عدم  کرد:  اذهان  دادیم، 
در بازارهای خارجی باعث شده است که نتوانیم 
محصول خود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم؛ 
فرش شناسنامه ایران است و اقالم دیگر صادراتی 
ما مانند پسته و زغفران به کشورهای دیگر مانند 
بسته بندی  و  فرآوری  از  بعد  و  می روند  اسپانیا 
را  فرش  اما  می شوند  عرضه  کشور  آن  نام  به  و 
نام کشور خود عرضه  با  و  بسته بندی  نمی توانند 

کنند از این رو شرایط بازار ما اینگونه است.
سپهرزاد با اشاره به افزایش 10 درصدی مالیات 
در هر سال، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به 
رکود حاکم بر بازار توجه ندارد و فقط می خواهد 
مالیات ستانی  کند.  دریافت  مالیات  مودیان  از  که 
به یک منبع بزرگ برای درآمد دولت تبدیل شد 

ه است.
دستباف،  فرش  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
به  کشور  اجتماعی  شرایط  امروز  کرد:  تصریح 
سمتی رفته است که همزمان حق با مصرف کننده 
و تولیدکننده است از یک سو  مصرف کننده توان 
خرید اجناس با این قیمت ها را ندارد و از سوی 
دیگر تولیدکننده نمی تواند کاالی نهایی را با نرخ 

کم تولید کند.
وزارت  عملکرد  از  انتقاد  با  صنفی  فعال  این 
صمت در زمینه صادرات فرش، گفت: در دیداری 

که فعاالن بازار با وزیر صمت داشتند من به این 
به  عالقه ای  وزارت صمت  که  کردم  اشاره  نکته 
این صنعت  بر  ندارد و خط قرمز  فرش دستباف 
برای حل مشکالت  اقدامی  کشیده  است؛ چراکه 
فرش  صادرات  نمی دهید  انجام  صنعت  این 
به  میلیارد دالر در دهه 70  از سالیانه 2  دستباف 

56 میلیون دالر رسیده است.
وی با اشاره به خدمات قالیشویی در کشورهای 
فرانسه،  مانند  اروپایی  اروپایی، گفت: کشورهای 
اما  بودند  ایرانی  فرش  دوم  بازار  آلمان  و  ایتالیا 
خدمات  دریافت  به  متمایل  بیشتر  آنها  امروز 

قالیشویی و شستن قالی شده اند.
سپهرزاد با بیان اینکه بازار فرش ماشینی هندی 
و پاکستانی در بازار اروپا زیاد شده است، گفت: 
طرح  خود  برای  را  پرسش  این  اروپایی  خریدار 
می کند که با چه منطقی باید فرش 2 هزار دالری 
بخرد در صورتی که می توانند نیازش را با فرش 

200 دالری ماشینی تامین کند.
دستباف  فرش  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
توسط  دستباف  فرش  نقشه های  کردن  کپی  از 
افزود:  و  کرد  انتقاد  ماشینی  فرش  تولیدکنندگان 
تولیدکنندگان  تعداد  گذشته  سال   10 در  چرا 
چراکه  است  شده  زیاد  ایران  در  ماشینی  فرش 
فرش  غرفه داران  می کنند؛  استفاده  رانت  از  آنها 
 1 تا  میلیون   700 اخیر  نمایشگاه  در  ماشینی 
میلیارد تومان برای تزیین غرفه هزینه کردند آیا 
پاسخ  تردید  بدون  دارند؟  درآمد  میزان  این  آنها 
از رانت دولتی  و ارز 4200  آنها  منفی است و 

تومانی دریافت می کردند.

 رکود 8۰ درصدی در بازار فرش دستباف 

مهدی کشاورز با اشاره به صدور راه اندازی بورس 
بین الملل در مناطق آزاد، اظهار کرد: مجوز راه اندازی 
بورس بین الملل در شهریور ماه صادر شد و کارهای 
ابتدایی آن نیز در حال انجام است که جزئیات آن 
زمانی که عملیاتی تر شد اعالم خواهد شد. در این 
راستا مذاکرات با کشورهای مختلف در حال انجام 

بوده و  پیش تفاهم های اولیه صورت گرفته است.
 1398 مهرماه  اواسط  گزارش،  این  اساس  بر 
بود که علی صحرایی - مدیرعامل سابق شرکت 
 16 با  مذاکره  از   - تهران  بهادار  اوراق  بورس 
بورس دنیا برای شناساندن بورس تهران خبر داده 
بود. البته این موضوع چندان که باید پیگیری نشد 
و تقریبا مسئوالن حول محور آن وعده ای ندادند 
یعنی در سال1399  بعد  این که حدود یکسال  تا 
مدیرعامل منطقه آزاد کیش اعالم کرد که مقدمات 
پایان  تا  و  است  انجام  بین الملل در حال  بورس 
سال 1399 راه اندازی می شود. با این حال چندی 
این  که  کرد  اعالم  ایسنا  به  آن صحرایی  از  بعد 

شرایط  با  متناسب  باید  که  است  طرحی  طرح، 
بین المللی تصمیم گیری شود.

به گفته وی، بورس بین الملل قرار بود در جزیره 
کیش راه اندازی شود که بورس تهران هم در آن 
شرایط  به  توجه  با  طرح  این  اما  است،  سهامدار 
کشور متوقف شده است.صحرایی تاکید کرده بود 
که راه اندازی بورس بین الملل مشمول تحریم بوده 

و محدودیت های تحریمی سر راه آن قرار دارد.
این موضوع مسکوت ماند تا اینکه چندی پیش، 
اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس  عشقی،  مجید 
بهادار اعالم کرد که راه اندازی بورس بین الملل در 
مناطق آزاد از سوی شورای عالی بورس مجوز آن 
صادر شده و این بورس با سرمایه ارزی در مناطق 
آزاد تاسیس می شود و تمامی معامالت آن ارزی 
خواهد بود. بورس بین الملل مناطق آزاد پنجمین 
بورس کشور است که با هدف تامین مالی ارزی 
پروژه های صنعتی و عمرانی با سرمایه اولیه 30 

میلیون یورو در مناطق آزاد راه اندازی می شود.

آخرین وضعیت راه اندازی بورس بین الملل

آگهی فقدان سند مالکیت
مقدار ششدانگ پالک 15403 فرعی از 13   اصلی واقع در بخش 9 تبریزبرابردفتر الکترونیکی 139720304172001235بنام 
دائم  بازداشت  مورد  ویک  است  گردیده  تسلیم  و  572372سری ب/96 صادر  چاپی  سند  و  ثبت  شاهی   خرسو  خلیلی  بهنام 

بموجب دستور شماره  139905804068004680  مورخ 1399/06/18 صادره از اداره اجرای اسناد رسمی تبریز  در تاریخ 
1399/06/18 به نفع صنم سلمانی باویل علیایی برای مالکیت بهنام خلیلی خسروشاهی بازداشت می باشد  ومالک با ارائه 
استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره 140121704172027704 مورخه 1401/08/02 مدعی مفقودی  سند مالکیت  اولیه 
به چاپی 572372 سری ب/96 بعلت جابجائی شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده که مراتب  در اجرای ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجود سند  مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا 
دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای 
مدت قانونی نسبت به صدور سند المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ انتشار :1401/08/21 - م الف :2816
غالمرضا عباس زاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز    

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160304005002483  - 30 /1401/07   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای علی  
وفادار     فرزند   سیفعلی   بشماره شناسنامه   19   صادره از  مرند   در ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی   به مساحت  
7512/40   متر مربع به پالک 504  فرعی از   33   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   33   اصلی واقع در  وانلوجق    
بخش   15   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای حاجی مجید ظروفچی و شرکاء    محرز گردیده است  . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم : 07 /1401/09

محرم کنعانی - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

مفقودی
برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1    مدل  1385   به  شماره  پالک 82 - 795 ص 38 به شماره موتور 
:12485113060شماره شاسی  :24230146   بنام زهرا علی  نسب تیجی مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط است .      


