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گزارش

تازه ترین گزارش از وضعیت موجودی کاالهای اساســی در گمرک و بنادر 
نشان از افزایش موجودی کاالی اساسی به ۵.۷ میلیون تن دارد.مهرداد جمال 
ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - آخرین گزارش از وضعیت کاالهای موجود 
در گمرک و بنادر و همچنین جزئیات کاالهای اساســی را به ایسنا اعالم کرد.
طبق این گزارش، تا ۲۶ آذر امســال هفــت میلیون و ۱۱۴ هزار تن کاالهای 
غیر کانتینری و همچنین ۹۲ هزار و TEU( ۸۲۱( میزان موجودی کاالهای 
کانتینری اســت که ۹۰ درصد آن را کانتینرهای پر وارداتی تشکیل می دهد.
امــا از مجموع بیــش از ۷.۱ میلیون تن کاالهای غیــر کانتینری موجود در 
گمــرک و بنادر، بیش از ۳.۸ میلیون تن به کاالهای اساســی اختصاص دارد.

البته باید به موجودی کاالهای اساسی، حجمی از کاالها که در شناورهای کنار 
اســکله یا شناورهای منتظر در لنگرگاه برای تخلیه کاال هستند را اضافه کرد 
کــه در این حالت مجموع موجودی کاالهای اساســی به بیش از ۵.۷ میلیون 
تن می رسد.گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که تا ۲۶ آذر ماه، 
در مجموع ۴۲ شــناور به بنادر رسیده که حاوی حدود دو میلیون تن کاالی 
اساسی اســت. این در حالی است که ۲۱ شــناور کنار اسکله با ۹۹۲.۵ هزار 
تن کاالی اساســی قرار دارد شامل جو، ذرت، سویا، دانه های روغنی، گندم و 
کنجاله سویا می شــود.  همچنین ۲۱ شناور در لنگرگاه در انتظار تخلیه قرار 

هســتند که موجودی کاالهای اساســی آن به بیش از یک میلیون تن شامل 
ذرت، جو، سویا و حبوبات می رسد.  در رابطه با جزئیات موجودی ۳.۸ میلیون 
تنی کاالهای اساسی نیز در حال حاضر حدود ۱.۷ میلیون تن ذرت در گمرک 
و بنادر وجود دارد که باالترین میزان بین کاالهای اساســی اســت. همچنین 
۲۹۳.۲ هــزار تن گندم، ۲۵۷.۹ هزار تن جو، ۴۴۴.۸ هزار تن ســویا، ۱۰۶.۷ 
هزار تن برنج، ۱۸۳.۵ هزار تن شکر، ۴۵۲.۴ هزار تن روغن خام و ۳۸۳.۷ هزار 
تن دانه های روغنی در بنادر موجود است.اما در بین بنادر، بیشترین موجودی 
کاال به بندر امام خمینــی)ره( با بیش از ۲.۷ میلیون تن اختصاص دارد. بعد 
از آن بندر شــهید رجایی بیش از ۴۴۸.۲ هزار تن، بندر امیرآباد ۲۸۷.۳ هزار 
تن، بندر نوشــهر ۱۵۱.۱ هزار تن، بنــدر انزلی ۱۱۵.۶ هزار تن، بندر فریدون 
کنار ۲۵.۹ هزار تن، بندر چابهار ۲۰.۸ هزار تن، بندر لنگه ۱.۵ هزار تن، بندر 
شهید باهنر ۶۲۷ تن، بندر بوشهر ۱۳۸ تن و بندر آستارا ۱۲ هزار تن موجودی 
دارد. با انباشــت میلیون ها تن کاال در گمرک و بنادر که عمده آن را کاالهای 
اساســی و مواد اولیه تولید تشــکیل می دهد و انتقاداتی که در رابطه با موانع 
پیش روی ترخیص این کاالها وجود داشــت، در نهایت طی مذاکرات صورت 
گرفته در آبان امســال، مصوبه ای در راستای تسهیل ترخیص کاال با تاکید بر 
رفع موانع ارزی در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شــده که طی آن 

صاحبان کاالی اساســی و مواد اولیه تولید طبق شــرایط تعریف شده امکان 
اقدام برای ترخیص دارند.

آخرین گزارشــی که مدتی پیش از ســوی وزارت صمــت و گمرک ایران 
منتشــر شد، نشــان داد که بعد از اجرایی شــدن این مصوبه در ۱۷ آبان ماه 
حدود چهار میلیون تن کاال ترخیص شــده که البته در این مدت میزان ورود 
شناورهای حاوی کاالهای اساسی به  گمرک و بنادر نیز قابل توجه بوده است.

موجودی کاالهای اساسی در گمرک و بنادر به 5/7 میلیون تن رسید 

تجهیز شعبه های بانک پاسارگاد
 به دستگاه های نوبت دهی هوشمند

 به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، گسترش ویروس کرونا، قدرت انتقال 
باالی آن و ماندگاری این ویروس بر روی ســطوح، از جمله دغدغه هایی اســت 
که این روزها با آن مواجه هســتیم. دســتگاه  های اخذ نوبت در شعبه  بانک ها از 
جمله سطوحی هستند که به دلیل لمس مستمر توسط مشتریان و نحوه کارکرد 
می توانند منجر به گسترش این بیماری شوند.بانک پاسارگاد به منظور جلوگیری از 
انتقال ویروس و حفظ سالمت مشتریان، ۲۰۵ شعبه خود را مجهز به دستگاه های 
اخذ نوبت با سنسورهای حرکتی یا پدالی کرده است.سامانه نوبت دهی هوشمند 
بانک پاســارگاد خدمت دیگری است که پیش از این در این بانک ارائه می شد و 
بهره مندی از آن در دوران شیوع ویروس کرونا می تواند در قطع زنجیره انتقال این 
ویروس مؤثر باشد. عالوه بر این بهره مندی از سامانه نوبت دهی هوشمند، امکان 
برنامه ریــزی و مدیریت زمان و صرفه جویی در وقت و هزینه را برای مشــتریان 
گرامی فراهم می کند.به این ترتیب هم میهنان گرامی می توانند پیش از مراجعه به 
شعبه، از طریق پیامک کوتاه کدشعبه مورد نظر را به شماره ۱۰۰۰۸۲۸۹ ارسال 
و نوبت خود را رزرو کرده و بر اســاس شماره نوبت دریافتی، زمان تقریبی انتظار 
و زمان مناســب برای مراجعه به شعبه ، برنامه ریزی کنند.گفتنی است مشتریان 
گرامی می توانند برای کسب اطالعات بیشــتر به سایت بانک پاسارگاد به نشانی 
www.bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشــاوره و اطالع رســانی به شماره ۸۲۸۹۰ 

تماس حاصل کنند.

واگذاری 24،500 میلیارد ریال امالک مازاد 
بانک پارسیان در سال جاری

مدیر امورشــرکت ها، مجامع و ســرمایه گذاری بانک پارسیان از مصوبات و 
برنامه های بانک پارسیان برای رسیدن به بانکی چابک خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد بخش عمده این مصوبات در ســال ۱۴۰۰ محقق گردد.محمد ابوالقاسمی- 
مدیر امورشرکت ها، مجامع و سرمایه گذاری بانک پارسیان با بیان اینکه سـهام 
بانک با یک روند متعادل رو به مثبت بـوده اسـت، چشـم انداز و بازدهی سهم را 
برای سهامداران مناسب ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهمترین اهداف مدیریت هر 
مجموعه افزایش حداکثری ثـروت سـهامداران است. مدیریت بانک سعی نموده 
است با اتخاذ سیاست های مناسب منافع سهامداران در کوتاه مدت و بلند مدت 
را تامین نماید.وی با تاکید بر اینکه بانک تمام توان خود را بر فروش امالک مازاد 
و عرضه ســهام شرکت های زیرمجموعه در راستای خروج از بنگاه داری متمرکز 
نموده اســت، درباره توفیقات حاصل شده و نتایج آن تصریح کرد: همانگونه که 
اطالع دارید مرجع قانونگذار در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بر واگذاری 
امالک مازاد و همچنین ســرمایه گذاری در ســهام شرکت های خارج از زنجیره 
بانکداری تاکید نموده اســت. بانک پارسیان نیز تاکنون در راستای اجرای مواد 
۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید اقدامات شــایان ذکری انجام داده اســت.مدیر 
امورشــرکت ها، مجامع و سرمایه گذاری بانک پارسیان با اشاره به عملکرد بانک 
در خصــوص فروش امالک و دارایی های مازاد در ســال جاری گفت: بانک طی 
هشت ماهه ابتدای سال مالی جاری بالغ بر ۲۴۵۰۰ میلیارد ریال از امالک مازاد 
را واگذار نموده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ سهام شرکت لیزینگ پارسیان نیز 
توسط بانک در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردیده و عرضه اولیه سهام شرکت 
فرآوری معدنی اپال کانی پارس نیز در بورس اوراق بهادار در آستانه انجام است. 
در همین راستا جهت عرضه عمومی سهام تعدادی دیگر از شرکت های تابعه بانک 
در بــورس نیز اقدامات موثری صورت پذیرفته کــه در حال طی مراحل قانونی 

عرضه سهام می باشد.

صعود هفتگی نفت رکورد زد
معامالت نفت روز جمعه در باالترین قیمت ۹ ماه گذشــته بســته شــد و با 
خوش بینی سرمایه گذاران به تاثیر مثبت واکسیناسیون کووید ۱۹ و افت ارزش 
دالر آمریکا، برای هفتمین هفته متوالی افزایش داشت.به گزارش ایسنا، شرکت 
فایزر برای تایید واکســن کووید ۱۹ در ژاپن درخواست کرد در حالی که توزیع 
و تزریق واکســن این شرکت در انگلیس و آمریکا در جریان است. دولت آمریکا 
واکســن ساخت شــرکت ُمدرنا را تایید کرد. پیشتر  مایک پنس، معاون رییس 
جمهور آمریکا از موافقت دولت با داروی این شرکت خبر داده بود.بهای معامالت 
نفت برنت با ۷۶ ســنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، در ۵۲ دالر و ۲۶ ســنت در 
هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۴ سنت 
معادل ۱.۵ درصد افزایش، در ۴۹ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه بسته شد و رشد 
هفتگی خود را به بیش از پنج درصد رســاند. هر دو شاخص در باالترین قیمت 
از اواخر فوریه تاکنون بســته شدند.هر دو شاخص روز پنج شنبه با خوش بینی 
به پیشــرفت الیحه کمک مالی کرونایی در آمریکا، تقاضای قوی پاالیشگاههای 
آســیایی و افت ارزش دالر صعود چشــمگیری پیدا کرده بودند.دالر آمریکا روز 
جمعه اندکی بهبود یافت اما نزدیک به پایینترین ســطح خود در دو سال و نیم 
گذشته که روز پنج شنبه به آن نزول کرده بود، ایستاد. دالر ضعیفتر نفت و سایر 
کاالها را بــرای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می کند .قانونگذاران آمریکایی در 
تالش برای رسیدن به توافق در خصوص بسته کمک مالی ۹۰۰ میلیارد دالری 
تا مهلت تعیین شده هستند اما ممکن است در عوض الیحه بودجه اضطراری را 
برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا تصویب کنند.نفت هفته گذشته از آمار 
رســمی که نشــان داد ذخایر نفت آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافته است، 
حمایت شد.طبق گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای حفاری 
نفت و گاز آمریکا که معیاری برای سنجش تولید آتی است در هفته منتهی به ۱۸ 
دســامبر، هشت حلقه افزایش یافت و به ۳۴۶ حلقه رسید که چهارمین افزایش 

هفتگی متوالی بود.

پیش بینی احتماالت افزایش قیمت در آینده
یک کارشناس درباره پیش بینی افزایش قیمت نفت گفت: تاثیر واکسن کرونا 
بر بازار نفت ســریع نخواهد بود، حداقل ۶ تا ۹ ماه طول خواهد کشید تا شاهد 
تاثیر واکسن بر بازار نفت باشیم، اما اگر مشکالت حل شود می توان انتظار قیمت 
۵۵ تا ۶۰ دالر را داشت اما نمی توان بیش از این قیمت را پیش بینی کرد.مرتضی 
بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه هر کشوری که بخواهد وارد 
بازار نفت شــود نیاز به اجازه کشورهای دیگر ندارد و این مساله تنها شامل حال 
ایران نمی شــود، تصریح کرد: ایران هم برای فعالیت در بازار نفت به اجازه هیچ 
کشــوری نیاز ندارد.وی با بیان اینکه کشورهایی همچون روسیه و عربستان به 
دنبال افزایش تولید هســتند و میدانند که ایــن افزایش تولید به معنی کاهش 
قیمت ها و به ضررشان است. یعنی اگر یک جنگ قیمتی ایجاد شود کشورهای 
صادرکننده نفت همچون روســیه و عربستان بیشــترین صدمه را خواهند دید، 
گفت: هیچ کشــوری برای ورود به بازار و افزایش تولید اجازه نخواهد گرفت ولی 
اگر بخواهد خارج از روال هایی که درنظر گرفته شــده افزایش تولید داشته باشد 
به خودش و بقیه ضرر وارد می کند. به گفته این کارشناس حوزه انرژی اما ایران 
یک حالت متفاوتی با دیگر کشــور ها دارد چراکه شدیدترین تحریم ها را تحمل 
کرده و صادرات آن کاهش یافته اســت و آنچه که اکنون صادر می شود با هزینه 

باال صورت و می گیرد.

بانک و بیمه

بازار انرژی

دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی 
تازه روند تحوالت مســکن را با تکیــه بر اقتصاد کالن و به 
صورت میانگین کشــوری، ارایه کرد. در این گزارش دلیل 
افزایش قیمت مسکن رشد نقدینگی و انتظارات تورمی عنوان 
شده است.دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی در 
گزارشــی تازه به بررســی روند تحوالت مســکن و اقتصاد 
پرداخــت کهه آمارهای ارایه شــده همانطــور که »محمد 
اســالمی« وزیر راه و شهرســازی پیشــنهاد کرده اســت 
آمار کشــوری است و تنها به شــهر تهران اختصاص ندارد.

بررسی های انجام شده در خصوص آخرین تحوالت مسکن و 
اقتصاد به بررسی ۱۸ محور تاکید دارد. محورهای بخشی از 
بررسی های انجام شده درباره تحوالت مسکن و اقتصاد شامِل 
بررسی سهم مسکن در ارزش افزوده، بررسی سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی، تحوالت سود 
تولید و رشد سرمایه گذاری در مسکن )درصد-تهران(، سهم 
بخش مسکن و ســاختمان در اشتغال کشور، بررسی سهم 
مســکن در هزینه خانوارهای شهری، روند تحوالت قیمت 
مسکن در شــهر تهران، تعداد معامالت انجام شده در شهر 
تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، تحوالت قیمت مسکن 
در مناطق مختلف کشور، تحوالت قیمت مسکن در مناطق 
مختلف کشــور بدون احتساب شهر تهران، تحوالت قیمت 
مســکن در مناطق مختلف شــهر تهران، تحوالت قیمت 
مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بدون احتساب مناطق 
باالتر از میانگین اســت. بخش دیگر بررســی ها نیز شامِل 
تحوالت میانگین خرید هر مترمربع مســکن در بر حسب 
دالر، مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب 
دالر و درآمد سرانه در کشورهای منتخب )۲۰۲۰(، میانگین 
قیمت هر مترمربع مســکن بر حســب دالر و درآمد سرانه 
در کشــورهای خاورمیانه )۲۰۲۰(، بررسی شاخص حباب 
قیمتی در بازار مسکن شهر تهران، مقایسه نرخ رشد ساالنه 

قیمتی بازارهای موازی )۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸(، و بررسی نوسانات 
)شوک ها( قیمت مسکن و نرخ ارز می شود.بررسی نوسانات 
قیمت مســکن و ارز بررسی های انجام شده در دفتر اقتصاد 
مسکن حاکی از آن اســت که یکی از دالیل اصلی افزایش 
قیمت مسکن، رشــد نقدینگی و انتظارات تورمی حاصل از 
آن است.گزارش آن دفتر با بررسی یکی از نمونه ها اینگونه 
نتیجه می گیرد، هر زمان که شــاخص نقدینگی به قیمت 
مســکن از روند بلندمدت خود پیشی گرفته است فشاری 
برای افزایش قیمت مســکن در دوره های بعد ایجاد شــده 
است.بر این اساس در سال ۹۷ بیشترین فشار برای افزایش 
قیمت مســکن از محل شــوک های ایجاد شده در شاخص 
نقدینگی به قیمت مسکن به وجود آمده که آثار این شوک 

در افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن در سال ۹۸ قابل مالحظه 
اســت.این گزارش حاکی است که سهم ارزش افزوده بخش 
مسکن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، به ۴.۷ درصد کاهش یافته، 
همچنین، ســرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر تهران 
و در تمامی مناطق شــهری کشور از ســال ۹۲ تا ۹۵ روند 
نزولی داشــت و از ســال ۹۵ تاکنون اندکی روند صعودی 
شده اســت.آمارها در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ساختمان های مسکونی، نشان  می دهد که در سال ۹۵ 
تا ۹۶ سود تولید مسکن از ۷۰ به ۱۲۰ رسید و در سال ۹۷ 
و ۹۸ سود تولید مسکن به ترتیب در دو سال متوالی به ۶۴ 
و ســپس ۶۰ درصد کاهش یافت.آمار سهم بخش مسکن و 
ســاختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم پایینی است و 

روند نزولی را طی کرده اســت. گزارش ها حاکی اســت که 
سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله 
بین سال های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸،از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد 
کاهش یافته اســت. سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در 
فاصله زمانی ۱۰ ســاله بین سال های ۸۸ تا ۹۸ به باالترین 
میزان خود یعنی ۳۶ درصد رســیده که نسبت به سال ۸۸، 
۳.۴درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران 
در سال ۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است.روند تحوالت قیمت 
مسکن در شــهر تهران نیز صعودی است. بررسی ها حاکی 
اســت که میانگین قیمت معامالت مسکن در شهر تهران، 
روند صعــودی دارد. به طوری که میانگین قیمت معامالت 
مسکن در شهر تهران در ۸ ماه نخست سال ۹۸ معادل ۱۲ 
میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بوده و در ۸ ماه نخست امسال این 
رقم به ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است.تحوالت 
قیمت مســکن در شهر تهران نیز اختالف فاحشی را نشان 
می دهد. بر اساس بررسی های انجام شده معامالت آبان ماه 
امســال حاکی از میانگین متوسط خرید و فروش یک متر 
مربع واحد مســکونی معادل ۵۹ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان 
در منطقه یک دارد و این رقم برای منطقه ۱۸شــهر تهران 
معادل ۱۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان اســت. گزارش دفتر 
اقتصاد مسکن در خصوص بررسی شاخص حباب قیمتی در 
بازار مســکن شهر تهران نیز حاکی از افزایش قابل مالحظه 
اجاره بها دارد. بنا بر اعالم کارشناسان، یکی از شاخص های 
نشــان دهنده وجود حباب قیمتی در بازار مســکن، نسبت 
میانگیــن قیمت به میانگین اجاره بها هر مترمربع مســکن 
است. بر اساس مطالعات انجام شده از سال ۹۸، این شاخص 
افزایش قابل مالحظه ای داشته و به عدد ۲۳ رسیده است. در 
۸ ماه نخست ســال جاری نیز معادل ۳۷ درصد بوده است 
که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت است. بر اساس آمارها 

میانگین بلندمدت این شاخص برای شهر تهران ۱۸ است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تاکید بر اینکه 
باید از ذائقه ایرانی شکل گرفته، همانند یک بنای تاریخی 
مراقبت کرد، گفت: در حالی که تصور می شود دارای صنعت 
مرغداری هســتیم، ولی ســاالنه ۳.۵ میلیارد دالر واردات 
داریم.به گزارش ایســنا سورنا ســتاری در مراسم رونمایی 
از محصــوالت دانش بنیان پارک فنــاوری پردیس با بیان 
اینکه ما تصور می  کنیم صنعتی به نام مرغداری در کشــور 
داریم، افزود: این در حالی است که ساالنه ۳.۵ میلیارد دالر 
واردات در ایــن صنعت داریم؛ چــرا که این صنعت نیاز به 
جیره غذایی چــون »ذرت« و »کنجاله« دارد که تولید آن 
در کشور متناسب با صنعت کشاورزی ما نیست.وی با تاکید 
بر اینکه آنزیم ها و واکســن های مورد نیاز صنعت طیور نیز 
وارداتی است، اظهار کرد: ما برای تولید این محصوالت ابتدا 
باید ماده اولیه را وارد کنیم، بعد به حوزه تولید وارد شویم.
ســتاری با بیان اینکه این وضعیــت در صنعت لبنیات نیز 

حاکم است، خاطر نشان کرد: بخشی که نیاز به تکنولوژی 
داشته باشد، ما وارد نشده ایم و فکر می کنیم که کارخانجات 
بســیار پیشــرفت،ه داریم ولی در این صنایع گلوگاه هایی 
وجود دارد که با اعمال تحریم ها علیه کشــور خود را نشان 
داد.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، با تاکید بر اینکه 
در حوزه استارترها نیز ایران دارای قدمت ۵ تا ۶ هزار ساله 
اســت، یادآور شد: در هر روستا و شــهری که وارد شویم، 
مشــاهده خواهیم کرد که تیپ لبنیات خاص خود را دارد 
و اســتارترهای خود را به صورت ســنتی تولید و استفاده 

می کند.
۱۴۰۰ تن بذر علوفه ای در گمرک مانده

یک فعال بخــش خصوصی گفت: حدود ۱۴۰۰ تن بذر 
علوفه ای در گمرک مانده است و تا زمانی که مابه التفاوت 
ارز ترجیحی و نیمایی به بانک عامل توســط واردکنندگان 
پرداخت نشود اجازه ترخیص آنها وجود ندارد.مجید زارعی 

در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه شرکت های وارد کننده 
ســال گذشــته اقدامات الزم جهت تخصیــص ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی برای واردات بذر را انجام داده اند و مقرر شــد که 
در بازه زمانی مشــخص شده از ســوی بانک مرکزی این 
بذرها وارد کشــور شــوند، اظهار کرد: تعدادی از این اقالم 
در اردیبهشت و خرداد امســال وارد کشور شدند اما بانک 
مرکزی در تیرماه طی بخشنامه ای به بانک های عامل اعالم 
کرد محموله هایی که از ۲۰ فروردین وارد کشور شده اند از 
گروه یک کاالیی به گروه دو تغییر وضعیت دهند و ارز آنها 
نیمایی شود و واردکنندگان نیز  نرخ ارز نیمایی را به بانک 

عامل پرداخت کنند.
وی ادامه داد: حدود ۵ میلیون یورو بذری که وارد کشور 
شــده  بود و می توانست حدود ۴۰ هزار هکتار زمین را زیر 
کشت ببرد و تولید انبوهی از علوفه و ذرت را در پی داشته 
باشد به دلیل بخشنامه بانک مرکزی با تغییر قیمت همراه 

شــد و اگر نرخ ارز یورویی را معادل ۳۰ هزارتومان در نظر 
بگیریم و همچنین بــا دالر ۴۲۰۰ تومانی که معادل یورو 
۵۰۰۰ تومانی می شود محاســباتی انجام دهیم حدود ۲۵ 
هزارتومان به ازای هر یورو برای دولت ایجاد درآمد می شود. 
به عبارت دیگر دولــت رقمی معادل ۱۲۵ میلیارد تومان از 
وارد کنندگان درخواست کرده تا به آنها اجازه ترخیص کاال 
دهد.وی بــا بیان اینکه دو معاونت صنایع تبدیلی و زراعت 
وزارت جهادکشاورزی بر سر این موضوع مکاتبات بسیاری 
کرده اند و میان آنها اختالف نظر وجود دارد، گفت: با وجود 
مکاتبات میان این دو معاونت وزارت جهاد کشــاورزی اما 
هنوز برای بذرها تعیین و تکلیفی نشــده و بخشــی از آنها 
نیز خوراک موش شــده اند.زارعی در پایان گفت: اگر فصل 
کشــت از بین برود این بذرها تا سال آینده بر روی دست 
واردکنندگان می ماند و از آن طرف بذرها قدرت نامیه خود 

را از دست می دهند.

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت:  ســتاد مبارزه با 
کرونــا تصویب کرد که اجرای طرح ثبت چک در ســامانه 
صیاد تا پایان سال به تعویق بیوفتد تا در این زمان آشنایی، 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی های الزم در این زمینه صورت 
پذیرد.به گزارش ایرنا، »محمد نهاوندیان« دیروز در حاشیه 
ستاد مبارزه با کرونا به قانون جدید صدور چک اشاره کرد 
و افزود: »قانون اصالح قانون صدور چک« در ســال ۱۳۹۷ 
به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسید، به مدت دو سال 
به بانک ها برای ایجاد آمادگی های الزم و تامین ســامانه ها 
مهلت داده شــده بود.وی افزود:  از این پس صدور چک با 
شرایطی خاص صورت می گیرد و باید در سامانه صیاد ثبت 
شــوند.نهاوندیان با بیان اینکه در جایی از قانون، بانک ها از 
پرداخت وجــه چک هایی که این مقررات را رعایت نکردند 

ممنوع شــده اند، گفت: بانک مرکزی پیش بینی کرده بود، 
به دلیل عدم آشــنایی مردم با این ســامانه ها ممکن است 
قانــون جدید موجب شــود تا مراجعات زیادی به شــعب 
بانک ها صورت گیرد، در حالی که در این شــرایط کرونایی 
نمی توان مراجعات پر تراکمی را در بانک ها داشــته باشیم.

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت:  ستاد تصویب کرده 
است تا اجرای این تبصره تا پایان سال به تعویق بیفتد تا در 
این زمان، آشنایی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی های الزم 

در این زمینه صورت پذیرد.
به گزارش ایرنا،  اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای 
قانون مذکور فراهم شده است اما به دلیل تغییرات بنیادین 
در رویه های صدور، انتقال، وصول و ســایر عملیات مربوط 
بــه چک در قانون جدیــد و آثار و تبعــات آن که متوجه 

آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب 
اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، 
قرار شــده اســت تا اجرای قانون جدید صــدور چک به 
صورت مرحله ای و به صورت تدریجی انجام شــود تا ضمن 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی 
آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین حال 
کمتریــن چالش و آثــار منفی را برای صاحبان مشــاغل 
و کســب و کارها به دنبال داشــته باشد.  معاون اقتصادی 
رییس جمهــوری از تفاهم دولت و مجلــس برای اجرای 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد و گفت: بر اساس 
این تفاهم مقرر شد در این طرح معیشتی ۴۰ میلیون نفر 
یارانه کمک معیشــتی دریافت کنند.»محمد نهاوندیان« با 
اشاره به مذاکره اخیر »حسن روحانی« رییس جمهوری با 

»محمدباقر قالیباف« رییس مجلس شورای اسالمی افزود: 
در ایــن مذاکره گفت وگوهایی در زمینه طرح اخیر مجلس 
درباره کمک به خانوارهــای نیازمند صورت گرفت.معاون 
اقتصادی رییس جمهور افزود: بر این اساس تفاهم عملیاتی 
در این نشست حاصل شد تا اصالحی در مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا انجام شود و تعداد جمعیتی که در این طرح 
معیشتی کمک الزم را دریافت می کنند تا ۴۰ میلیون نفر 
افزایــش پیدا کرد.نهاوندیان با بیان اینکه ماهانه ۱۰۰ هزار 
تومان بــه هر نفر پرداخت خواهد شــد، عنوان کرد: گروه 
خاصی که تحت پوشــش کمیته امداد هســتند براساس 
مصوبه مجلس شــورای اســالمی ۱۲۰ هزار تومان در ماه 
دریافت خواهند کرد که نخستین پرداخت هم روز گذشته 

صورت گرفت.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد

رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، عامل افزایش قیمت مسکن

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری مطرح کرد

واردات 3/5 میلیارد دالری در صنعت مرغداری

معاون اقتصادی رییس جمهوری:

ثبت چک در سامانه صیاد تا پایان سال به تعویق افتاد

مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتــی گفت: در 
صورت افزایش نیاز کشــور به برق بیشتر اگر سرمایه 
گذاری الزم انجام نشود، برای تامین برق از سال ۱۴۰۲ 
به بعد با مشکالتی مواجه خواهیم شد.محسن طرزطلب 
در گفت و گو با ایســنا، در پاســخ به این سوال که اگر 
تحریم ها برداشته شــود و تورم کاهش یابد و به دنبال 
آن مصرف برق افزایش پیدا کند آیا توان تامین برق در 
کشور وجود دارد، اظهار کرد: طی سه سال اخیر سرمایه 
گذاری های خوبی در صنعت برق انجام نشــده است و 
نگرانی وجود دارد که برای ســال های ۱۴۰۲ به بعد با 
کسری شدید توان تولیدی مواجه شویم.وی ادامه داد: 
باتوجه به اینکه نتوانستیم سرمایه گذاری مناسبی در 
این حوزه انجام دهیم و از سوی دیگر به دلیل بحث های 
تحریمی و همچنین به این دلیل کــه افزایش نرخ ارز 
قیمت تمام شده را برای ما افزایش داده است و تعرفه ها 
به آن اندازه افزایش پیدا نکرده است مشکالت به وجود 
خواهد آمد.مدیرعامل شــرکت تولید بــرق حرارتی با 
تاکید بر اینکه مجموع این مسائل ناترازی صنعت برق 
را سه برابر کرده است، تصریح کرد: اگر در بحث سرمایه 

گذاری فکر مناسبی نشود و در سال های آینده افزایش 
توان بیش از سه سال اخیر نشود دچار مشکل خواهیم 
شد.طرزطلب با اشاره به آخرین وضعیت ساخت نیروگاه 
در کشــور، گفت: چندین پروژه بــرای افتتاح در نظر 
گرفته شده که بر اســاس پیش بینی ها تا آخر امسال 
تکمیل خواهد شد که شامل واحد شماره یک نیروگاه 
سبالن در بخش بخار، واحد شماره یک و دو گاز نیروگاه 
هنگام، واحد شماره سه نیروگاه شیروان در بخش بخار، 
تکمیل واحد بخار نیروگاه کاســپین مازنداران، واحد 
بخــار نیروگاه هریس در آذربایجان شــرقی و احتماال 
واحد شماره دو بخار نیروگاه ارومیه می شود که در حال 
حاضر در دســتور کار قرار گرفته و حداکثر تا اســفند 
ماه وارد مدار می شود.وی با بیان اینکه مجموع ظرفیت 
این بخش ها بیش از ۱۲۰۰ مگاوات اســت، اظهار کرد: 
برای سال آینده نیز برنامه هایی را در دستور کار داریم 
کــه واحد گاز زرند کرمان، واحد گاز زنجان، واحد بخار 
نیروگاه جهرم، واحد شــماره دو سبالن در دستور کار 
قرار دارد تا  با ارتقای آن ها در زمان پیک مشکلی ایجاد 

نشود.

نام محصول جدیــد ایران خودرو که حاصل همت 
و تالش جهادگران این گروه صنعتی اســت،  توســط 
وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.ایران خودرو 
پس از بررسی های کارشناسی دقیق، نام ایرانی »تارا« 
به معنی ســتاره را با تایید فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی انتخاب کرد که این نام امروز با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت رونمایی و اعالم شد. شرکت 
ایران خودرو برای گزینش نام مناســب و درخور برای 
محصول جدید خود، اقدام به فراخوان عمومی کرد که 
پس از بررسی معنایی، آوایی و زبان شناختی، از میان 
اســامی مختلف، پاالیش های اولیه انجام و در مرحله 
بعد، تاییدیه فرهنگستان زبان و ادب فارسی دریافت و 
در نهایــت نام »تارا« برای این خودرو را برگزید.تولید 
انبوه محصــول جدید ایران خودرو با همکاری بیش از 
۱۳۲ سازنده توانمند ایرانی، قرار است در بهمن سال 
جاری آغاز شود. در ابتدای تولید، »تارا« مجهز به نسل 

جدید موتور تی یو۵ وارد بازار می شود. 
تولید این خودرو با موتورای اف۷ توربو و گیربکس 
اتوماتیک نیز در دستور کار ایران خودرو قرار دارد. خط 

تولید بدنه »تارا« با ظرفیت ۱۶ دستگاه در ساعت که 
برای نخستین بار در صنعت خودرو کشور و خاورمیانه 
از فناوری جوشکاری لیزری و CMT بهره می برد، در 
شرکت ایران خودرو راه اندازی شده است.وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت، با اعالم افزایش تولید قابل توجه در 
گروه صنعتی ایران خودرو، گفت: تا پایان ســال بیش 
از ۵۰ درصــد در حوزه خودرو کشــور افزایش تولید 
خواهیم داشت که با این افزایش، قیمت ها نیز در بازار 

متعادل خواهد شد.
علیرضا رزم  حســینی در جریــان بازدید از گروه 
صنعتــی ایران خودرو در گفتگو با خبرنگاران، با بیان 
این مطلب، افزود: ایران خودرو ســهم ۵۴ درصدی در 
بازار خــودرو ایران را به خود اختصاص داده اســت، 
این شرکت با پیشــینه ای ۶۰ ساله شرکتی نامدار در 
منطقه اســت.وی در ادامه با اشــاره به سیاست های 
وزارت صمت در خصوص ایــران خودرو در چند ماه 
گذشته اضافه کرد: رفع تعهدات خودرویی به مشتریان 
و کاهــش هزینه های ســربار را در این گروه صنعتی 

دنبال کردیم.

اعالم نام محصول جدید ایران خودرو توسط وزیر صمتاز سال ۱402 به بعد در تامین برق دچار مشکل می شویم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۶۲۷۴-۱۳۹۹/۰۹/۰۴ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مجتبی حسن زاده فرزند حسن 
به شــماره ملی ۲۶۶۹۲۳۱۶۰۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و انباری و محوطه به مساحت ۱۵۸۳ متر مربع 
به شــماره پالک ۲۸۳۲ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شــماره ۱۷۶ فرعی از ۶۲ اصلی واقع در کالشم پس بخش ۲۴ گیالن از 
مالکیت رسمی رضا کالشمی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 875

تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۹/۳۰
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۱۰/۱۴

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۶۳۸۱-۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی کاظم جهان پور حسین آبادی فرزند 
قنبر به شــماره ملی ۲۶۶۹۶۱۵۸۶۴ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۵/۲۰ متر مربع به 
شماره پالک ۱۹۰۶ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۲۲۰ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در جهود بجار بخش ۲۴ گیالن از مالکیت 
رسمی حسن و ایوب داور دوست محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می-شود و در صورتی 
که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 873

تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۹/۳۰
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۱۰/۱۴

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

حسن عباس زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن


