
معاون فني گمرك از دپ�وي 3ميليون تن كاالي 
اساسي در بنادر كشور خبر داد و گفت: »بيش از 
۷٤ درصد كاالهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي 
در بندر امام خميني)ره( دپو ش�ده كه متعلق به 
٥٠ واردكننده اس�ت. از اين رو سه تصميم مهم 
براي ترخيص س�ريع كاالها اتخاذ ش�ده كه در 
صورت تخلف هيچ عذري پذيرفته نمي ش�ود.«

از سال گذشته تاكنون، ناهماهنگي بين دستگاه هاي 
دولتي در تأمين به موق��ع ارز واردكنندگان، نحوه 
ثبت س��فارش كاال ب��ا هماهنگي بان��ك مركزي، 
چگونگي ترخيص محموله هاي وارداتي از گمرگ 
موجب شده اس��ت تا واردات از س��وي تجار انجام 
شود، اما بانك مركزي در تأمين نرخ ارز كاالهايي 
كه به صورت قانون��ي از وزارت صمت براي ورود به 
كشور ثبت س��فارش گرفته اند به داليل مختلف 
يا در گمرگ دپو ش��ده اند يا در صورت اجازه ورود 
آن براي توزيع، با چند برابر قيمت به دست مصرف 
كننده رسيده  اس��ت. نمونه چنين ناهماهنگي و 
ناكارآمدي هاي مديريتي در زمستان سال ۹۹ به 
وفور يافت مي شود. به عنوان نمونه، دپو ۲۰۰ هزار 
تن برنج خارجي در گمرك كه با ارز نس��بتاً ارزان 
ثبت سفارش و وارد كش��ور شده، اما بانك مركزي 
به دليل تغيير ن��رخ ارز 4ه��زار و ۲۰۰ توماني به 
نيمايي)۲۶ هزارو 5۰۰ تومان( باعث شد تا ترخيص 
اين كاالها به مشكل بخورد. مشكالتي كه ناشي از 
عدم هماهنگي بي��ن وزارت صمت، وزارت اقتصاد 

)گمرك( و بانك مركزي ب��ود. همچنين افزايش 
قيمت كره و نهاده هاي دامي نيز چنين سرنوشتي 
داشتند، واردكنندگان كاال را با ارز دولتي ارزان ثبت 
س��فارش كرده، اما با آمدن محموله ها به گمرگ، 
ارزي به آنها تعلق نگرفت و اين موضوع باعث شد تا 
قيمت كره، مرغ و تخم  مرغ در بازار به دليل تغيير 

نرخ ارز به شدت گران شود. 
از اين رو براي جلوگيري از ادامه اين روند در س��ال 
جاري  و در آس��تانه انتخابات رياس��ت جمهوری با 
توجه به موانعي كه در ترخيص كاالهاي اساسي در 
بنادر وجود دارد و مانع از تسهيل و تسريع ترخيص 
آنها شده است، اخيراً طي جلسه اي بين دستگاه هاي 
مربوطه، مشكالت اصلي در اظهار، ترخيص و انتقال 
كاالهاي اساسي در بازار، بررسي شد و پيشنهاداتي 
براي تسهيل شرايط طي گزارشي از سوي معاونت 
اقتصادي دولت به رئيس جمهور ارائه ش��ده است. 
با وجود اقداماتي كه در سال گذش��ته و به ويژه در 
آبان ماه و طي مصوبات س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت براي تس��هيل ترخيص كاال از گمرك و بنادر 
در دس��تور كار قرار گرفت، همچنان برخي مسائل 
موجب مش��كالتي در اين جريان ش��ده است. اين 
در حالي اس��ت كه طبق آخرين گزارش گمرك، تا 
پايان فروردين سال جاري در مجموع 4/۲ ميليون 
تن كاالي اساسي در بنادر دپو شده كه از اين ميزان 
حدود 3/1 ميليون تن در بندر امام خميني)ره( دپو 
شده است و در مجموع با احتساب كاالهايي كه در 

شناورهاي كنار اس��كله يا منتظر در لنگرگاه براي 
تخليه هستند، بيش از 5/۲ ميليون تن كاالي اساسي 

در گمرك و بنادر وجود دارد. 
  ۷٤درصد كاالهای اساسی دپو شدند

در اين خصوص مهرداد جمال ارونقي در گفت وگو با 
فارس با اشاره به وضعيت موجودي كاالهاي اساسي 
در بنادر و گمركات به ويژه در بندر امام خميني )ره( 
اظهار داشت: »طبق بررس��ي هاي صورت پذيرفته 
موجودي ش��ش قلم كاالي اساس��ي مش��مول ارز 
ترجيح��ي 4 ه��زار و ۲۰۰ توماني ش��امل گندم، 
ذرت، جو، دانه هاي روغني، كنجاله س��ويا و روغن 
خام در بنادر و گمركات كش��ور معادل 4ميليون و 

154هزارو۹8۰ تن برآورد شده است.«
معاون فن��ي گم��رك اي��ران اف��زود: »موجودي 
كاالهاي اساسي مش��مول ارز ترجيحي موجود در 
بندر امام خميني)ره( برابر ب��ا 3ميليون و 8۹هزارو 
585تن بوده و به عبارت ديگر بي��ش از ۷4 درصد 
كاالهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي در بندر امام 
خميني)ره( دپو ش��ده كه متعلق به 5۰ واردكننده 

است.«
ب��ه گفت��ه مع��اون گم��رك، از كاالهاي اساس��ي 
 اش��اره ش��ده در بن��در امام خمين��ي)ره( ح��دود
ب��ه  81۶هزارو531ت��ن،  و  يك ميلي��ون 
گم��رك بن��در ام��ام خمين��ي )ره( اظه��ار و 
 تش��ريفات گمرك��ي آنه��ا انج��ام ش��ده، ام��ا 
يك ميليون و۲۷3هزارو54تن كاالي اساسي موجود 

در بندر مزبور، هنوز به گمرك اظهار نشده است. 
وي تأكيد كرد: »عالوه بر كاالهاي اساسي اظهار شده 
و نشده به گمرك بندر امام خميني )ره(، هفت فروند 
شناور حامل كاالهاي اساسي ذرت، كنجاله سويا، 
روغن و دانه هاي روغني به مي��زان 1۹۹هزارو1۹۶ 
تن در كنار اسكله مشغول انجام تشريفات تخليه و 
هشت فروند شناور حامل كاالهاي اساسي كنجاله 
سويا، ذرت، گندم و جو به ميزان48۰ هزارو۲۹۹تن 
در انتظار پهلوگيري در بندر مزبور مي باشند كه اغلب 
مشكل اسنادي دارند. مجموع اين اقالم اساسي در 
حال تخليه و در انتظ��ار پهلوگيري مجموعاً معادل 

۶۹۷هزارو 4۹5 تن است.«
ارونقي با اش��اره به تصميمات جلس��ه ۲1۹ ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 31 فروردين امسال 
و كارگروه مربوطه، درخصوص رفع مشكل رسوب 
كاالهاي اساسي در بنادر و گمركات كشور به ويژه 
بندر امام خميني)ره( كه به تأييد رئيس جمهور نيز 
رسيده است، بيان داشت: »در يكي از اين مصوبات 
به تمامي صاحبان كاالهاي اساس��ي اشاره شده، 
چنانچه تماي��ل دارند از رويه اعتباري اس��تفاده و 
كاالهاي موجود را ترخيص كنند، درخواست خود 
را به بانك مركزي ارائه تا بانك مركزي نيز به فوريت، 
ظرف سه روز كاري از زمان اعالم نسبت به موافقت 

با درخواست آنان اقدام كند.«
وي يادآور شد: »كارگروه تنظيم بازار موضوع اجازه 
ترخيص ۹۰ درصدي كاالهاي اساسي را كه قباًل تا 
اسفند س��ال 13۹۹ وضع كرده بود، قرار شد براي 
سال جاري تمديد كند كه الزم است حوزه معاونت 
و حوزه معاونت بازرگاني داخل��ي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با مالحظه اس��امي ش��ركت هاي 
واردكننده كاالهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي، 
در ص��ورت صالح دي��د، موافقت فوري خ��ود را با 

ترخيص ۹۰درصد از كاالهاي مزبور اعالم كند.«
معاون فن��ي گم��رك اف��زود: » طبق مف��اد اين 
تصميمات، وزارت جهاد كشاورزي در مهلت زماني 
تعيين شده و حين تخليه كاالهاي اساسي، نسبت 
به تأييديه مجوز سامانه بازارگاه اقدام كند تا براي 
صدور مج��وز بازارگاه در تش��ريفات ترخيص كاال 
هيچ گون��ه معطلي صورت نپذي��رد و صدور مجوز 
سيس��تمي قرنطينه نباتي، به منزله صدور مجوز 

بازارگاه نيز تلقي شود.«
وي با اشاره به سه تصميم اتخاذ شده براي كاالهاي 
اساسي تصريح كرد:»هيچ گونه عذري براي صاحبان 
كاال درخص��وص عدم ترخيص كاالهاي اساس��ي 
مشمول ارز ترجيحي موجود در بندر امام خميني 
)ره( و حتي س��اير بنادر و گمركات كش��ور وجود 
نداشته و روند ترخيص كاالهاي اساسي، از گمركات 
اجرايي كشور سرعت ويژه اي خواهد گرفت و گمان 
مي رود مي��زان ترخيص قطع��ي و ورود كاالهاي 
اساسي موجود در بندر امام خميني )ره(، از اين بندر 
به مقاصد تعيين شده در داخل كشور، روزانه از ۲5 

هزار تن، به بيش از ۶۰ هزار تن برسد.«

| روزنامه جوان |  شماره  6200 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

پنج  شنبه 16 ارديبهشت 1400 | 23 رمضان 1442 |

 3 ميليون تن كاالي اساسي از سوي ۵۰ واردكننده 
در گمرک دپو شده است

  گزارش  یک

    اصناف

رئي�س ات�اق اصن�اف اي�ران ب�ا بي�ان اينكه 
حمايت ه�اي دول�ت از اصناف كافي نيس�ت، 
گفت: تالش هاي بسيار گسترده و مؤثري براي 
بازگش�ايي صن�وف، گروه ه�اي 2 و 3 در حال 
انجام اس�ت. از دو هفته قبل رايزني ها ش�روع 
شده و مكاتبه با رئيس جمهور و جلسات با ساير 
مسئوالن در ستاد ملي مقابله با كرونا ادامه دارد. 
به گزارش تس��نيم، قاس��م نوده فراهاني گفت: به 
رئيس جمه��ور و دبير كميته امنيت��ي و انتظامي 

ستاد ملي كرونا اطالع رساني كرديم كه در صورت 
ادامه اي��ن رون��د )تعطيلي اصناف و فع��ال بودن 
س��ازمان هاي مطالبه گر مانند بانك ها، ماليات و 
عوارض شهرداري و. . . ( اصناف ديگر امكان رعايت 

دستورالعمل هاي صادره را نخواهند داشت. 
فراهاني اضاف��ه كرد: م��ا معتقديم نبايد مس��ير 
همكاري اصناف ب��ا دولت در مديري��ت و مقابله 
با ويروس كرونا يك جاده يكطرفه باش��د، به اين 
مفهوم كه فقط اصناف تعطيل شوند، آسيب هاي 

اقتصادي و اجتماع��ي بخورند و باب��ت اين همه 
صدمه كوچك ترين حمايت و پشتيباني از اصناف 
صورت نگي��رد. رئيس اتاق اصناف ته��ران اظهار 
داش��ت: ما با دولت بابت لزوم تغيي��ر روال فعلي 
تعطيلي اصناف اتمام حج��ت كرديم و اميدواريم 
هر چه زودتر مشكالت اصناف در دولت هم مورد 
توجه قرار گيرد. همچنين رئيس اتاق اصناف ايران 
سعيد ممبيني نيز با اش��اره به صدمات اقتصادي 
ناش��ي از بيماري كرونا اظهار داشت: عدم تأمين 

حداقل هاي جبراني از سوي دولت و اكتفا به برخي 
اس��تمهال و تعويق تعهدات ديون دولتي شرايط 
س��خت ناش��ي از محدوديت هاي كرونايي پيش 
روي اصناف را تشديد كرده است، چراكه همچنان 
بيش��ترين كم لطفي ها به كس��ب و كارها از سوي 
س��ازمان هاي تأمين اجتماعي، ماليات، بانك ها و 
بعضي از مال��كان واحدهاي تجاري ك��ه بعضاً نيز 
از دستگاه هاي اجرايي يا نهادهاي وابسته هستند 

صورت مي گيرد.

 دود سركوب قيمت سنگ آهن 
در چشم سهامداران عدالت

كارشناس�ان بر اين باورن�د كه با ورود س�نگ آهن به ب�ورس كاال، 
ش�اهد ش�فافيت و كامل ترش�دن عرضه زنجيره ف�والد در بورس 
خواهيم ب�ود، ام�ا اي�ن كار نياز ب�ه پيش ش�رط هايي مانن�د عدم 
قيمت گ�ذاري دس�توري دارد ت�ا ن�رخ به ص�ورت ش�فاف تعيين 
ش�ود؛ اتفاق�ي كه تجرب�ه ثاب�ت ك�رده دولت ب�ا اعم�ال اين گونه 
دس�تورات پ�اي دالالن و رانت خ�واران را ب�ه ب�ازار ب�از می كن�د. 
احمد بيات، كارشناس بازارهاي كااليي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
دولت با قيمت گذاري دستوري قيمت سنگ آهن را طي سال هاي اخير 
سركوب كرده اس��ت، گفت: »در نهايت دود اين كار به چشم سهامدار از 
سهامدار س��هام عدالت گرفته تا افرادي كه از بورس سهام شركت هاي 
معدني را خريده اند كه عامه مردم هستند، مي رود؛ اما عرضه مستمر سنگ 

آهن در بورس كاال قطعاً به سود سهامداران خواهد بود.«
وي درخصوص اينكه ورود س��نگ آهن به بورس كاال در نهايت چقدر به 
نفع مصرف كننده نهايي اس��ت، عنوان كرد: هر كااليي كه به بورس كاال 
وارد شود از اين پيش شرط برخوردار است كه براي آن كشف نرخ شفاف 
و درستي اتفاق بيفتد. قطعاً ورود سنگ آهن به بورس كاال نيز از اين منظر 
اهميت مضاعفي دارد، چراكه كشف قيمت در حلقه هاي مختلف زنجيره 
فوالد )از سنگ آهن گرفته تا مقاطع ساختماني و صنعتي( بسيار با اهميت 
است. بيات ادامه داد:»نكته اي كه بايد در نظر داشت اين است كه طبيعتاً 
در ابتداي زنجيره فوالد تعداد توليدكننده هاي س��نگ آهن و همچنين 
تعداد مصرف كننده ها محدود هستند كه همين كار قيمت گذاري را دشوار 
مي كند. حتي گاهي با اين مورد مواجه مي شويم كه كاال روي تابلو عرضه 

مي شود، اما تقاضايي براي آن وجود ندارد.«
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود:»نكته ديگري كه بايد در مورد آن 
كارشناسي صورت بگيرد، اين است كه چرا برخي كاالها قبل از اينكه وارد 
بورس شوند، متقاضي دارند، اما وقتي روي تابلوي بورس قرار مي گيرند، 
خريداري براي آنها پيدا نمي شود كه بسيار عجيب است و مطمئناً اگر اين 

پرسش اساسي پاسخ داده شود خيلي از مسائل حل مي شود.«
  شفافيت، مانع برخي عرضه ها!

بيات در ادام��ه درباره برخ��ي موانع عرضه هاي بورس��ي س��نگ آهن، 
گفت:»سازوكاري كه براي معامله سنگ آهن در خارج از بورس وجود دارد 
اگر بخواهم صريح و شفاف بگويم براي برخي از توليدكننده ها سودده تر 
است، چراكه وقتي آمارها به وسيله بورس شفاف مي شود، برخي اقداماتي 
كه در گذشته در فضاي مه آلود بازار سنتي انجام مي شد، كنار مي رود و 
به اين ترتيب برخي توليدكننده ها ترجيح مي دهند، اطالعاتش��ان را در 
اختيار همگان قرار ندهند. برخي فروشندگان هم از شفافيت بورس فراري 
هستند و ترجيح مي دهد قيمتي اعالم كنند كه براي خريداران جذابيتي 
نداشته باش��د تا بتوانند محصول را در بازار آزاد و با شيوه دلخواه خود به 

فروش برسانند.«
  زيان سهامداران از قيمت گذاري سنگ آهن

بيات  در خصوص اينكه آيا عرضه سنگ آهن به نفع سهامداران شركت هاي 
معدني خواهد بود يا خير، عنوان كرد:»قطعاً به نفع آنان و حتي سهامداران 
فوالدي است. هم اكنون يكي از مشكالتي كه وجود دارد اين است كه فالن 
شركت توليدكننده شمش فوالد مي گويد، چرا بايد كاال را با قيمت پايه اي 
كه دولت در نظر گرفته عرضه كند، درحالي كه متقاضي حاضر است آن 
را خارج از بورس با نرخ باالتر خريداري كند؛ در واقع واقعي سازي قيمت 
س��نگ آهن روندي براي اصالح نرخ كل زنجيره فوالد است و به نفع كل 

سهامداران اين حوزه. 
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد:»دولت با قيمت گذاري دستوري 
قيمت سنگ آهن را طي سال هاي اخير سركوب كرده است كه در نهايت 
دود آن به چشم سهامدار از سهامدار س��هام عدالت گرفته تا افرادي كه 
از بورس سهام ش��ركت هاي معدني را خريده اند كه عامه مردم هستند 

مي رود.« 
بيات عن��وان كرد:»طبيعت��اً در هرجايي كه س��ركوب قيمتي رخ دهد، 
عموم مردم هستند كه زيان مي بينند و قطعاً در جاهايي كه دولت سهام 
دارد بيت المال نيز مورد آسيب خواهد ديد كه به ضرر كل جامعه است. 
همچنين با سركوب قيمت، منافع س��هامداران شركت هاي خصوصي و 
خرد نيز به جيب عده اي خاص مي رود كه از رانت دولتي استفاده مي كنند 
و منافع آن اصاًل به دست مصرف كننده نهايي كه هدف سياست گذاران 

هستند، نمي رسد.«
اين كارشناس بازارهاي كااليي افزود:»متأسفانه، تلقي بخشي از دولت 
اين اس��ت كه با سياست قيمت دس��توري، محصول را با قيمت ارزان به 
دست خريدار مي رس��اند اما تجربه نش��ان داده با اين شيوه عرضه اي در 
بورس انجام نمي شود و در نهايت، مصرف كننده مجبور است كاال را با نرخ 
بازار آزاد و باالترين قيمت تهيه كند، اما اگر اجازه داده شود، كاال براساس 
مكانيسم عرضه و تقاضا در عرضه هاي بورسي كشف شود، كاال نيز به قيمت 

پايين تري به دست مشتري مي رسد و سود آن به همه خواهد رسيد.« 
وي در پايان گفت:»البته قطعاً در اين ميان اف��رادي كه به دنبال رانت و 
فروش محصول با قيمت بازار آزاد هستند سنگ اندازي و از قيمت گذاري 
دس��توري دفاع خواهند كرد اما بايد با اجراي درست قوانين بورس كاال، 

اجازه نداد كاري از پيش ببرند.«

 خروج 1۵۰ هزار ميليارد تومان از بورس 
به سمت ارز مجازي

اس�تاديار مؤسس�ه پژوهش هاي بازرگان�ي وزارت صمت ب�ا بيان 
اينك�ه 1٥٠ ه�زار ميلي�ارد پ�ول از ب�ورس ب�ه س�مت ارز مجازي 
رفته اس�ت، گفت: قش�ر متوس�ط جامعه ضعيف تر ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، يوسف حسن پور كارساالري با اشاره به افزايش بي رويه 
حجم نقدينگي در شرايط ركود تورمي اظهار كرد: نقدينگي در اقتصاد 

تأمين كننده نيازهاي دولت، بخش خصوصي و دولتي و خانوارهاست. 
وي با بيان اينكه قشر متوسط جامعه ضعيف تر شده و بخش زيادي از اين 
منابع هم در اختيارشان نيست، افزود: در شرايطي كه فعاليت مؤسسات و 
سازمان هاي خصوصي نيز كاهش يافته و رونقي در اين بخش وجود ندارد، 
اما دو بخش دولت و شركت هاي دولتي و خصولتي خيلي بزرگ شده اند. 
استاديار مؤسس��ه پژوهش هاي بازرگاني وزارت صمت با اشاره به اينكه 
نظام بانكي استقالل الزم را ندارد، گفت: هر دولتي به جاي تأمين نيازها و 
اجراي برنامه هاي خود با ارتقاي بهره وري، كسري خود را از سيستم نظام 
بانكي تأمين كرده و همين موضوع افزايش بي رويه حجم نقدينگي را رقم 
زده است. وي با بيان اين كه كنترل نقدينگي در اقتصاد بي مفهوم است 
و اين مديريت نقدينگي اس��ت كه موضوعي بسيار مهم و البته بر عهده 
مديران دولتي است، ادامه داد: تركيب نقدينگي در شرايط فعلي هم براي 
اين دولت و هم دولت بعدي بس��يار خطرناك است. آمارها حاكي از اين 
است كه ميزان نقدينگي پول نقد )پول س��رگردان( افزايش يافته و اين 

موضوع در اقتصاد ناسالمي مانند اقتصاد ايران بسيار آسيب زاست. 
وي با اشاره به اينكه سياست كاهش نرخ ارز قدرت پول سرگردان و حجم 
نقدينگي را افزاي��ش مي دهد، افزود: اگر ما بخ��ش بازرگاني خارجي را 

فعال تر كنيم بخشي از اين منابع به سمت مولد هدايت خواهد شد. 
حس��ن پور با بيان اينكه 15۰ هزار ميليارد پول از بورس به س��مت ارز 
مجازي رفته اس��ت درباره بده��ي دولت به بانك مرك��زي گفت: كدام 
بانك حاضر اس��ت به بخش خصوصي ضعيف كوچك تسهيالت دهد و 
به بخش ش��به دولتي كه به قدرت و البي گري هم بس��يار نزديك است 

تسهيالت ندهد؟! 
وي با بيان اينكه 4۰ درصد اقتصاد ما پنهان و زيرزميني است و بايد اين 
مدل فعاليت را كاهش داد، افزود: اگر سيس��تم نظارتي و شفاف سازي 

دقيقي داشته باشيم خالفي صورت نمي گيرد.

اتمامحجتاصنافبادولتبرايتغييرروالتعطيليها
رئيس اتاق اصناف ايران: حمايت دولت از اصناف كافي نيست

    جهان نما

ش�اخص هاي  بيش�تر  گذش�ته  روز 
مه�م بورس�ي جه�ان ري�زش كردن�د. 
به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، مخالفت 
جمه��وري خواهان با اجرايي ش��دن بس��ته 
حمايتي جديد موجب شده است تا جلوي آن 

به طور موقت گرفته شود. 
ژان��ت يلن، وزي��ر خزانه داري دول��ت بايدن 
نگراني ه��ا از تبعات اين بس��ته 1/۹تريليون 
دالري را بي م��ورد دانس��ته و گفته اس��ت: 
پيشنهاد رئيس جمهور بايدن كه در بردارنده 
حمايت هاي زيادي از زيرساخت ها، مراقبت 
از كودكان و آموزش است در صورت اجرايي 
شدن باعث ايجاد تحولي شگرف در وضعيت 

نابرابري در جامعه خواهد شد.
 نگراني ها از آث��ار منفي افزاي��ش ماليات بر 
درآمد ثروتمن��دان بيش از حدي اس��ت كه 

بايد باشد. 
در حالي كه بسياري از فعاالن انتظار داشتند 
تا با احياي تقاضا شاهد ثبت يك رشد نيرومند 
ديگر در بخ��ش صنعت بزرگ تري��ن اقتصاد 
جهان باشيم، مؤسسه مديريت عرضه امريكا 
اعالم كرد ش��اخص فعاليت كارخانجات اين 

كشور تا پايان ماه آوريل به ۶۰/۷ واحد رسيد 
كه آشكارا از سطح ۶4/۷ واحدي ثبت شده در 

ماه قبل فاصله گرفته است. 
از طرف ديگ��ر با توجه ب��ه كمبودهاي پيش 
آمده در تأمين برخي از مواد اوليه، متوس��ط 
رش��د قيمت مواد صنعتي به باالترين سطح 

خود از ماه ژوئيه ۲۰۰8 تاكنون رسيد. 
در وال استريت همه شاخص ها ريزشي بودند 
تا جايي كه هر سه ش��اخص اصلي بورسي در 
سطح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. 
ش��اخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 
۰/۲۶درصد كاهش نس��بت به روز قبل و در 

سطح 34 هزار و ۲۶/۰3 واحد بسته شد. 
ش��اخص »اس اند پي 5۰۰« با 1/۰5 درصد 
ريزش تا س��طح 4148/5۶ واح��دي پايين 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني 
»نزدك كامپوزيت« با ۲/38 درصد كاهش در 
سطح 13 هزار و 5۶4/۰۶ واحدي بسته شد. 

در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتس��ي 1۰۰« بورس لندن با ۰/۶۷ درصد 
ريزش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۹۲3/1۷ 

واحد بسته شد.

روز سياه بورس هاي جهاني

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

330090سرمايه گذاري خوارزمي
80-2810ايران ترانسفو

1371020بانك پاسارگاد
5860130سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

350-16270سيمان فارس وخوزستان
250-8090سيمان سپاهان 
750-24580صنعتي بهشهر

820-26800توسعه معادن روي ايران 
200-26410پااليش نفت تبريز

740-24150سيمان هگمتان 
410-13440سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
110-3840كارخانجات توليدي شهيدقندي

770-25000همكاران سيستم
330-10790توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

970-31530بورس كاالي ايران
9990300البرزدارو
90-3550بيمه البرز

370-12000گروه س توسعه صنعتي ايران
10850630معدني وصنعتي گلگهر

2650-94140داروپخش )هلدينگ 
170-5620سرمايه گذاري بوعلي 

310-10200سيمان شمال 
300-10010مخابرات ايران

500-16480گروه مپنا)سهاميعام(
3030120بانك كارآفرين 

270-9020زامياد
8780160صنايع پتروشيمي خليج فارس

230-7460شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
4540-146980معدني دماوند

490-16110افست 
1570-50940رينگ سازي مشهد

780-25520فرآورده هاي تزريقي ايران 
600-19640داروسازي جابرابن حيان 

1060-34480داروسازي روزدارو
140-4610سايپاآذين 

660-21430داروسازي زاگرس فارمدپارس
540-17740چرخشگر

40-1380شركت س استان زنجان
3650-118330توليدي مهرام 

40-1330شركت س استان خراسان شمالي
60-2160شركت س استان خراسان جنوبي
20-950س. سهام عدالت استان مازندران

30-1000س. سهام عدالت استان كرمان
140-4690حمل ونقل بين المللي خليج فارس

11830-382830خوراك دام پارس 
10-2410بانك پارسيان 
1650-53360پارس سويچ 

35810360پتروشيمي جم
33500460غلتكسازان سپاهان

640-21010پست بانك ايران
350-11640كاشي وسراميك حافظ 

40-1540توسعه وعمران اميد
820010بانك خاورميانه

21120440پرداخت الكترونيك سامان كيش
240-7780محورسازان ايران خودرو

210-7010تأمين سرمايه امين
70-2410بين المللي توسعه ساختمان

120-6390گروه صنعتي پاكشو
938010تأمين سرمايه لوتوس پارسيان

1310-42500تأمين ماسه ريخته گري 
14820140نفت سپاهان

5160-166870گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
790-25580صنعتي زرماكارون

620403510پتروشيمي غدير
150-5050گروه صنايع كاغذپارس

230-7720كمباين سازي ايران 
2570-157500نوردوقطعات فوالدي 
378801540گروه صنعتي سپاهان 

770-25020گروه صنعتي بارز
42030420پتروشيمي بوعلي سينا

140-4720تأمين سرمايه بانك ملت
1170-37840داروسازي ابوريحان 

1500-48700معدني امالح ايران 
4600230تأمين سرمايه امين

4630-149940كاشي پارس 
181501020آلومينيوم ايران 

4700-152260ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
410-13460فيبرايران 

78600320پليپروپيل نجم- جمپيلن
7570-244910سايراشخاص بورس انرژي

628101380پديده شيمي قرن
1380-44700قندهكمتان 

330-59140پتروشيمي نوري
7100330تأمين سرمايه نوين
70-2360ماشين سازي اراك 

210-7020بيمه ما
221070بانك صادرات ايران

1501010سرمايه گذاري سيمان تأمين
850-144600پتروشيمي پارس

190-6170پارس مينو
10530410سرمايه گذاري صدرتأمين

203010ايران خودرو
530-17460كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

380-12530توليدنيروي برق آبادان
960-31290دارويي رازك 

8590380گروه پتروشيمي س. ايرانيان
2650-85850معادن منگنزايران 

8080210سرمايه گذاري اعتبارايران
9440-148000قنداصفهان 

110-3560ايران تاير
730-24210شركت ارتباطات سيارايران

90-2940صنايع ريخته گري ايران 
170-5870سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

871090پااليش نفت تهران
10830190س. نفت وگازوپتروشيمي تأمين

490-70350فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
90-21860پااليش نفت بندرعباس

465001080توسعه معدني وصنعتي صبانور
306060گلوكوزان 

910-29750حمل ونقل توكا
90-3240كارتن ايران 

230-7530تأمين سرمايه اميد
50-1920سايپا

))آگهی مناقصه((
نوبت اول

احتراما به استحضار می رساند اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد امور مربوط به عمليات آماده سازی كشت و 
داشت و برداشت انواع بچه ماهيان خاوياری و استخوانی مراكز سه گانه بازسازی و حفاظت ژنتيكی ماهيان خاوياری و 
استخوانی شهيد مرجانی، سد وشمگير و كلمه روستای سيجوال بندرتركمن را برای مدت 11 ماه از تاريخ 14۰۰/3/1 
لغايت 14۰1/1/31 را با مش��خصات و شرايط اسناد ضميمه از طريق س��امانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به 
نش��انی www.setadiran.ir واگذارنمايد، لذا داوطلبان و متقضيان ميتوانند از تاريخ درج نشر آگهی )نوبت دوم( 
به مدت 1۰ روز از س��اعت 8 صبح الی 14 جهت راهنمايی و اخذ تمهيدات الزم برای كسب اطالعات بيشتر با شماره 
تلفن 3۲345۷۷۰ )دبيرخانه كميسيون ( و يا به نشانی اداره كل شيالت گلستان واقع در گرگان بلوار شهيد شكاری 

مراجعه نمايند.
روابطعمومیادارهکلشيالتگلستان

اداره كل شيالت گلستان

شناسه آگهی: 11318٤8

 معاون فنی گمرگ: با توجه به رفع موانع ترخيص كاال در گمركات هيچ عذری از متخلفان پذيرفته نمی شود
 و بايد در اسرع وقت كاالهای اساسی ترخيص شوند


