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هیچ درخواستی
 برای ترانزیت خودروی آمریکایی نبوده

طبق اعالم مســئوالن شورایعالی مناطق آزاد با وجود مکاتبات صورت گرفته 
بــا گمرک ایران بــرای ترانزیت خودرو بین مناطق، نه شــورا و نه مناطق هیج 
درخواســتی برای ترانزیت خودروی آمریکایی فی مابین مناطق آزاد نداشته اند.

از اواسط سال ۱۳۹۵ واردات هرگونه خودروی آمریکایی اعم از ساخت، سفارش 
آمریکا و یا اینکه به نوعی این کشور ذینفع باشد، ممنوع شد. در سال ۱۳۹۷ نیز 
به دنبال تغییر سیاست ارزی، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو در دستور 
کار قرار گرفت که در این بین مناطق آزاد از سیاســت های اتخاذ شده مستثنی 
نبوده و مکلف به اجرای آن  شدند.جمالی- معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد درباره مکاتبه صورت گرفته با گمرک ایران برای نقل و انتقال خودرو 
بین مناطق گفت که این درخواست برمبنای تفاهم نامه بین دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد  و  پلیس راهور ناجا و با تائید نماینده گمرک ایران انجام شده است.

این مقام مسئول در شورایعالی مناطق آزاد درباره اینکه گمرک ایران در شروط 
خود برای ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد جابجایی هر گونه خودرو آمریکایی را 
ممنوع اعالم کرده است، آیا مناطق چنین درخواستی ارائه کرده اند، تاکید کرد 
که نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و نه سازمان های مناطق درخواستی برای 

جابجایی خودرو آمریکایی بین مناطق آزاد ارائه نکرده اند.

بیتکوین باز هم رکوردشکنی کرد
ارزش بیتکوین برای نخســتین بار از ۲۵ هزار دالر عبور کرد.به گزارش ایسنا 
به نقل از سی ان بی سی، بیتکوین سرانجام نه تنها جایگاه خود را در کانال ۲۴ 
هزار دالری تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای نخســتین بار 
به کانال ۲۵ هزار دالر نیز وارد شــد.بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی 
جهان به مثبت ۷.۲۱ درصد رســیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با 
ثبت صعود ۶.۱ درصدی به ۲۵ هزار و ۶۸۳.۲۹ دالر رسید. باالترین رکورد ثبت 
شــده ارزش بیت کوین مربوط به روز بیســت و ششم دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده 
که در آن این ارز به قیمت ۲۵ هزار و ۶۸۳.۲۹ دالر رســید. رکورد قبلی این ارز 
مربوط به رروز نوزدهم دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۴ 
هزار و ۷۳ دالر رسید.بیتکوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت به 
ابتدای سال حدود ۱.۷۵ برابر افزایش یافته است. معامله گران ارزهای دیجیتالی 
مدعی هســتند که شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و این ارز می تواند کانال 
شــکنی های جدیدی را تجربه کند. ارزش بازار بیتکویــن در حال حاضر بیش 
از حدود ۴۷۶ میلیارد دالر اســت.پتر شف- کارشناس ارزهای دیجیتالی گفت: 
حدود ۷۰ درصد کل سهم بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین است و این 
بدان معناست که هر تغییر و تحولی در قیمت بیتکوین روی قیمت سایر ارزهای 
دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت. شاهد بودیم که ۲۰۲۰ برای ارزهای 

دیجیتالی فراموش نشدنی و پر از دستاوردهای بزرگ بود.

پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت
 برای مناطق روستایی

مدیــرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: تاکنون ۶ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری به طرح های بخش کشاورزی پرداخت شده است.به 
گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، » محمد خالدی« افزود: از کل ۱۳ هزار و ۳۸۰ 
میلیارد تومان تســهیالت تخصیص یافته به طرح های مشمول قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشــتغال در مناطق روستایی و عشایری در چهار مرحله، ۶ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت برای ۴۰ هزار و ۵۰۰ طرح کشــاورزی پرداخت شده 
اســت.وی  پیش بینی کرد: ۹۵ هزار شــغل با جذب این تسهیالت و راه اندازی 
طرح در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد شود.وی اظهارداشت: از ۶ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداختی، نزدیک به ۱۳ درصد آن به طرح های گلخانه 
ای، ۲۱ درصــد صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۵۱ درصــد به بخش دامپروری در 
مناطق روستایی و بقیه آن به سایر طرح های کشاورزی و عشایری پرداخت شده 
است.مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سهم این بخش از کل 
منابع ۱.۵ میلیارد دالری قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روســتایی و عشایری را بر اســاس آیین نامه اجرایی آن ۴۵ درصد، فعالیت های 
خدماتی و فناوری اطالعات ۱۵ درصد، صنابع و معادن کوچک و صنایع دســتی 
هر یک ۱۰ درصد و ســرمایه در گردش واحدهای مستقل در نواحی روستایی را 

۱۰ درصد عنوان کرد.

دور جدید ثبت نام مسکن ملی به زودی انجام می شود
معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی گفت: امکان ثبت نام جدید مسکن ملی 
برای متقاضیان واحد شــرایط فراهم شد که به زودی زمان و جزییات آن اعالم 
می شود.به گزارش ایرنا بر اساس مهلت وزارت راه و شهرسازی افرادی که تا پنجم 
دی ماه نسبت به واریز اولیه وجه )۴۰ میلیون تومان(  مسکن ملی اقدام نکردند از 
لیست مسکن ملی حذف شدند و اکنون جا برای افراد واجد شرایط که در لیست 
ذخیره قرار داشتند باز شده است، همچنین فرصت ثبت نام جدید برای خیلی از 
شــهرها فراهم است.محمود محمودزاده، معاون وزیر راه روز یکشنبه به خبرنگار 
اقتصادی ایرنا گفت: هم اکنون ۱۶۰ هزار نفر در لیست ذخیره طرح مسکن ملی 
هســتند که با عدم واریز آورده اولیه از سوی خیلی از متقاضیان در مهلت مقرر 
امکان جایگزینی لیست ذخیره وجود خواهد داشت.وی به ایرنا گفت: تالش می 
شــود تا در همین هفته تعداد واحدهای جدید و زمان ثبت نام مرحله دوم طرح 
اقدام ملی مســکن اعالم شود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
ادامــه داد: نمی توانیم طرح را معطل بگذاریم و باید پروژه ها در مناطق مختلف 
کشور از نظر تعداد مشارکت کنندگان تعیین تکلیف شوند و موعدد جدید ثبت 
نام بعد از ظرفیت ســنجی اعالم خواهد شــد.محمودزاده درباره زمان ثبت نام 
مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن گفت: باید اطالعات را بر اساس ظرفیت های 

خالی جمع بندی کنیم. 

افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس در بازار 
شــاخص کل در بازار بورس یکشنبه چهار هزار ۵۱۸ واحد افت داشت که در 
نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد رسید.به گزارش ایرنا، 
در معامالت دیروز بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۶۷ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۲۸ هزار و ۳۵۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص 
کل )هــم وزن( با یــک هزار و ۲۸۹ واحد کاهش به ۴۷۲ هــزار و ۱۳۵ واحد و 
شــاخص قیمت )هم وزن( با ۸۴۳ واحد افت به ۳۰۹ هزار و ۴۹ واحد رسیدند.

شاخص بازار اول هفت هزار و ۴۴۳ واحد کاهش و شاخص بازار دوم پنج هزار و 
۴۵۸ واحد افزایش داشت.

عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( با یک هزار و ۵۶۸ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۷۷۸ 
واحد، پتروشــیمی نوری )نوری( با ۷۳۷ واحد، فوالد خراســان )فخاس( با ۴۶۶ 
واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( با ۳۲۹ واحد، باما )کاما( با ۳۰۹ واحد، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با ۲۸۸ واحد، پارس خودرو )خپارس( با ۲۳۴ 
واحد و سایر اشخاص بورس انرژی ) انرژی ۳( با ۲۱۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر شاخص کل داشتند.برپایه این گزارش دیروز نماد بانک پارسیان )وپارس( با 
۶۲۸ واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۶۰۶ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۵۱۲ واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با ۴۸۳ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۴۸۲ 
واحد، ســرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با ۴۰۰ واحد، توسعه معادن و فلزات 
)ومعادن( با ۴۰۰ واحد و سایپا )خساپا( هم با ۳۹۳ واحد تاثیر منفی بر شاخص 
گذاشتند.شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گروه دارویی برکت 
)برکت(، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا(، ایران خودرو )خودرو(، لیزینگ پارسیان 
)ولپارس(، سایپا )خساپا( و سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا( درگروه نمادهای 

پربیننده قرار داشتند.
گروه خودروهم در معامالت روز یکشنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه سه میلیارد و ۵۷ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۵ هزار و ۴۳۶ 
میلیارد ریال داد و ستد شد.شاخص فرابورس نیز بیش از ۶۳ واحد کاهش داشت 
و بر روی کانال ۲۰ هزار و ۱۰ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار سه میلیارد و 
۶۲۸ هزار برگه سهم به ارزش ۷۰ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.دیروز 
نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهور(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، 
ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، کشــت و دامداری فکا )زفکا(، پتروشیمی غدیر 
)شغدیر(، هتل پارسیان کوثر اصفهان )گکوثر( و شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( 

با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.

اخبار کوتاه

بورس

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که قیمت برخی 
از انواع خــوراک دام و طیور، صیفی جــات، میوه، حبوبات 
و برنــج و همچنین آهن آالت در آبان ماه امســال بیش از 
۱۰۰ درصد افزایش داشــته و بین ۲ تا ۴.۵ برابر شده است.
از بیــن ۹۶ کاالیی که تغییرات قیمت آن ها از آبان ســال 
گذشــته تا ماه مشابه امسال منتشــر شده، قیمت ۲۰ کاال 
بیــش از ۱۰۰ درصد افزایش یافتــه و قیمت آن ها بین دو 
تا ۴.۵ برابر شــده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به 
کنجاله ســویای وارداتی اســت که قیمت آن در مدت یاد 
شــده ۴.۵ برابر شده است و در کنار آن باید به ذرت داخلی 
با ۱۱۵.۱ درصد افزایش قیمت اشــاره کرد؛ چراکه این دو 
کاال به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشــت، 
تخــم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند.از اوایل آذر نیز با وجود 
تعیین نرخ مصوب ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومانی برای هر کیلو 
مرغ، قیمت این محصول در سطح خرده فروشی ها به بیش 
از ۳۰ هزار تومان رسید که بعدا با عرضه مرغ تنظیم بازاری 
کنترل شد.به گزارش ایسنا،همچنین با وجود اینکه بر اساس 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار باید قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ 
عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر 
۳۱ هزارتومان باشد، از میانه آذر این محصول گران تر از نرخ 
مصوب عرضه شــده و اول دی ماه قیمت هر شانه تخم مرغ 
در خرده فروشی ها به ۴۰ هزارتومان رسید.در این میان ۱۲ 
کاالی دیگری که قیمت آن ها طی یک سال بیش از دو برابر 
شده شامل برخی صیفی جات، میوه، حبوبات و برنج است؛ 
به طوری که در آبان امسال قیمت پیاز ۱۱۴.۹ درصد، گوجه 
فرنگــی ۱۶۷.۱، پرتقال ۱۰۳.۳ و همچنین قیمت حبوبات 
شامل  نخود، لپه، عدس، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، به ترتیب 
۱۰۶.۵، ۱۸۸.۳، ۱۹۱.۶، ۱۱۵.۹، ۱۰۴.۶ و قیمــت برنــج 
هندی و برنج پاکستانی باسماتی نیز ۱۰۷.۴ و ۱۷۴.۹ درصد 
نسبت به آبان سال قبل افزایش یافته است.بنابراین در آذر 
ماه امسال قیمت هر کیلو پیاز به ۶۹۰۰ تومان، گوجه فرنگی 
۱۲ هــزار و ۴۰۰ تومان، پرتقال ۱۲ هزار تومان و همچنین 
قیمت هر کیلو حبوبات شامل  نخود، لپه، عدس، لوبیا قرمز 
و لوبیا چیتی به ترتیب به ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان، ۳۳ هزار و 
۴۰۰ تومان، ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان، ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و 
۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت برنج هندی و برنج پاکستانی 
باسماتی به ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان و ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان 

رسیده است.همچنین هشت کاالی دیگر با افزایش قیمت 
بیــش از ۱۰۰ درصد در گروه آهن آالت شــامل چهار نوع 
تیــر آهن با ۱۶۶ تا ۳۱۵ درصد، دو نوع میلگرد با ۱۹۱.۷ و 
۱۹۵.۳ درصد، ورق سیاه با ۲۳۴.۶ درصد و همچنین سیم 

)۱*۱.۵( با ۱۰۹.۶ درصد افزایش قیمت قرار دارد.
۲۷ کاال بیش از ۵۰ درصد گران شدند

در این میان ۲۷ کاال هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش 
قیمت داشتند که از جمله مهم ترین آن ها تخم مرغ با ۶۴.۶ 
درصد، برنج تایلندی با ۸۸، ســبوس گندم با ۷۱.۳، گوشت 
مرغ با ۸۵.۲ ، مرغ زنده با ۸۹، شکر کیلویی و بسته بندی با 
۵۳.۷ و ۶۴.۷ درصد، قند شکسته ۵۶.۶ ، تن ماهی با ۶۰.۱، 
کره پاســتوریزه با ۸۱.۹، روغن نباتی ۱۶ کیلویی با ۵۹.۹ و 
ســیب با ۸۵.۴ و موز با ۹۵.۵ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشته است؛ بنابراین در آبان امسال قیمت هر 
کیلو تخم مرغ به ۱۵ هزار تومان، برنج تایلندی به ۱۴ هزار و 
۵۰۰، گوشت مرغ به ۲۴ هزار و ۲۰۰، مرغ زنده به ۱۷ هزار، 
شــکر به ۸۳۰۰، قند به ۱۰ هزار و ۲۰۰، کره پاستوریزه به 
۸۲۰۰، روغن نباتی ۱۶ کیلویی به ۱۸۴ هزار تومان، سیب به 
۱۲ هزار و ۱۰۰ و موز به ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
جو خارجی و داخلی و ذرت داخلی خارجی نیز با ۹۳.۳،۹۱ 
و ۹۹.۲ درصــد افزایش قیمت از ســایر انواع خوراک دام و 

طیور هســتند که در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال 
گذشــته بیش از ۵۰ درصد گران شده اند و قیمت هر کیلو 
از آن ها به طور میانگین به ۳۵۰۰ تومان رسیده است.انواع 
الستیک، سیمان، گچ سفید، سیم )۲*۱.۵(، یخچال و فریزر 
و ماشین لباسشــویی تولید داخل از جمله دیگر کاالهایی 
است که قیمت آن ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از بیــن مهم ترین کاالهایی که در مدت یاد شــده کمتر از 
۵۰ درصد افزایش قیمت داشــتند هم می توان به گوشــت 
گوسفندی و گوساله با ۲۱. و ۲۰.۳ درصد، گوسفند و گوساله 
زنده با ۲۰.۱ و ۲۲.۹، شــیر خام با ۴۲، شیر استریل پاکتی 
با ۳۴.۵، شیر بطری یک لیتری با ۱۸.۹، شیرخشک با ۱۳، 
برنج داخلی هاشمی و طارم با ۳۹.۷ و ۴۰.۲ درصد، ماکارونی 
۷۰۰ گرمی با حدود ۴۵.۵، سیب زمینی با ۲۲.۹، پنیر ۵۲۰ 
گرمی با ۴۱.۹، ماســت کم چرب و پر چرب با حدود ۲۲.۲ 
و ۲۹.۱، انــواع چای خارجی با ۲۹ تا ۳۳ درصد، انواع روغن 
نیمه جامد و مایع با ۱۴ تا ۲۷، انواع صابون، مایع ظرفشویی 
و دستشویی و پودر با ۱۸ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت اشاره 
کرد.در این میان در مدت یاد شــده فقط قیمت ســه کاال 
یعنــی جوجه یک روزه، رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی و هر 
بند کاغذ چاپ ۷۰ گرمــی اندونزی به ترتیب ۱۸.۶، ۴.۴ و 
۳.۷ درصد کاهش داشــته و قیمت آن ها در آبان امسال به 

ترتیب به ۲۵۰۰ تومان، ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان و ۴۲۵ هزار 
تومان رسیده است.

آخرین وضعیت کاالهای متروکه در بنادر
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانــوردی گفت: بیش از 
۷۰۰ هــزار تــن کاال و ۲۰ هــزار TEU کاالی کانتینری 
در فرایند متروکه شــدن قرار دارنــد و صاحبان کاالیی که 
بــدون عذر موجه و بیش از حد کاالیشــان را در بنادر نگه 
دارند، مشمول تعرفه های تصاعدی خواهند شد.چند ماهی 
است مساله ماندگاری بیش از حد کاالهای اساسی و دیگر 
محصوالت وارداتی در بنادر و گمرکات کشور مشکل دار شده 
و در این بازه زمانی مسئوالن دستگاه های مختلف هشدارها 
و اولتیماتوم های بسیاری به صاحبان این کاالها داده اند اما 
به نظر می رســد برخی از این واردکننــدگان تعمدا کاالی 
خود را در بنادر نگه می دارند که البته انگیزه های غیرموجه 
متعددی برای خودشــان دارند.محمد راستاد - مدیرعامل 
ســازمان بنادر و دریانوردی- در این باره به ایسنا گفت: به 
صورت روتین صاحبان کاالیی که بدون داشتن عذر موجه 
و با وجود انجام شدن تشــریفات الزم کاالهایشان بیش از 
حد در بنادر بماند مشمول تعرفه های تصاعدی خواهند شد 
که البته این مکانیســم تعرفه ای خود در سرعت بخشیدن 
به ترخیص کاالها از بنادر کمــک کردند.وی با بیان اینکه 
تعرفه های تصاعدی و دیگر جریمه ها برای صاحبان کاالیی 
که تعمدا بار خود را ترخیص نمی کنند، بخشــیده نخواهد 
شــد، گفت: فرایند متروکه شدن کاال دارای مراحل قانونی 
و روتینی اســت و صاحبان کاالیی که بیــش از بازه زمانی 
مشــخصه اعالم شده کاالیشان در گمرک باقی بماند ضمن 
اینکه مشمول تعرفه های تصاعدی می شوند پس از تذکرات 
و هشدارهای داده شده به آنها، کاالهایشان در فرایند متروکه 
شدن قرار می گیرد.مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار تن کاال و از نظر 
کانتینری بیش از ۲۰ هــزار TEU کاال در فرایند متروکه 
شدن در بنادر قرار گرفته اند.راستاد اظهار کرد: سازمان بنادر 
و دریانوردی طبق وظیفه ذاتی خود همواره با سرعت و دقت 
باال نسبت به تخلیه و بارگیری کاالها از کشتی اقدام می کند 
و در این زمینه نرم بسیار باالیی در مقایسه با استانداردهای 
بین المللی دارد و همین مساله سبب شده تا هیچ دموراژی 
بابت پایین بودن سرعت و کیفیت تخلیه و بارگیری کاال به 

کشور و صاحبان کاال تحمیل نشود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمــل و نقل کشــور گفــت: اتصــال مراکز 
اســتان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری و 
کردستان به شــبکه ریلی با اعتبارات در نظر 
گرفته شده در الیحه بودجه ۱۴۰۰ امکان پذیر 
اســت.عباس خطیبی درباره وضعیت بودجه 
بخش راه آهن در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: درست مثل 
ســال ۹۹ که با برنامه ریزی سازمان برنامه و 
بودجه اعتبارات محقــق و برنامه ها عملیاتی 
شــد، چشم انداز مناسبی از تحقق برنامه های 
ریلی در ســال ۱۴۰۰ با اتکا به ردیف بودجه 
وجــود دارد.وی گفــت: امســال برنامه ریزی 
کردیــم تا در یک روند یکســاله تا دوســاله 
بخــش مهمی از طرح های ریلی با یک بودجه 
هدفمند و بــا رویکرد عملگرا محقق شــود، 
بودجه ای تعریف و ترســیم شــد که توانست 
بخــش اجرایی را کمک کنــد و برنامه ها را با 
زمان بندی مشــخص جلو ببرد.خطیبی گفت: 

رقم بودجه ســال آینده برای اتصال سه مرکز 
دیگر به شبکه ریلی، قابل اتکا و تکمیل کننده 
برنامه های ریلی ســال ۹۹ اســت. ما اتصال 
اردبیل، چهارمحال و بختیاری و کردستان به 
شبکه ریلی را در نظر داریم که رقم اعتبارات 
در نظر گرفته شده برای تکمیل این سه طرح 
کافی است.به گفته معاون ساخت و توسعه راه 
آهن، طرح هایی از جمله تکمیل کریدورهای 
ترانزیتی و تکمیل شــبکه ریلی در مسیرهای 
خارجی در دســتور کار است، از جمله اتصال 
ریلی شلمچه- بصره و هم چنین تکمیل مسیر 
ریلی میانه- بســتان آباد- تبریز و تکمیل راه 
آهن چابهــار که به صورت هدفمند در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ تعریف شــده و عملیاتی به نظر 
می آید.خطیبی گفت: پس از اتصال راه آهن 
ایران و افغانستان به یکدیگر، برنامه مالی برای 
اتصال راه آهن ایران به ســایر همسایگان در 
بودجه ســال آینده برنامه ریزی شــده است.
معاون ســاخت و توســعه راه آهــن، بنادر و 

فرودگاه ها اعالم کرد: دو هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار بخش ریلی در بودجه سال آینده 
اســت، اما انتظار می رود مطابق سال گذشته 
تخصیص هــای باالتری از محل ســایر منابع 
دریافتی عاید شــرکت ســاخت و پروژه های 
عمرانی شــود.به گــزارش ایرنــا کل بودجه 
شرکت ســاخت در بخش راه و ریل در سال 
آینده هفت هزارو ۸۰۰ میلیارد اســت.بعد از 
گذشت ۱۴ سال وقفه در اجرای پروژه راه آهن 
اردبیل، مسؤوالن رســیدن قطار در تابستان 
۱۴۰۰ را به مردم اســتان نوید می دهند و با 
تســریع عملیات اجرایی و تزریق اعتبار الزم 
برای تحقق آن تالش می کنند.راه آهن تهران - 
همدان - سنندج در حوزه استحفاظی استان 
کردستان ســه ایستگاه مسافری در شهرهای 
قروه، دهگالن و سنندج و دو ایستگاه ترافیکی 
در آونگان، دوســر شهرستان قروه دارد.مسیر 
خط آهن راه آهن همدان – ســنندج در سه 
قطعه در حال ســاخت اســت  که قطعه اول 

از بهــار همدان تا دوســر قروه بــه طول ۶۴ 
کیلومتر، قطعه دوم از دوســر قروه تا نزدیکی 
دهگالن به طول ۵۶ کیلومتر و قطعه سوم از 

دهگالن تا ایستگاه پایانی سنندج به طول ۳۰ 
کیلومتر احداث شده و بخش هایی از آن هنوز 

در دست اجراست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نقشه راه همکاری 
مشترک ایران و عراق برای دوره پنج ساله تنظیم شده است 
و امیدواریم با تشکیل کمیته، مسائل مشترک بین دو کشور 
نهایی شــود.به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
»محمد شریعتمداری« در دیدار مجازی با »عادل الرکابی« 
وزیــر کار و امــور اجتماعی عراق  اظهار کــرد: با توجه به 
روابط خوب و دیرینه دو کشور، تالش دشمنان برای ایجاد 
اختالف همواره ناکام می ماند.وزیر تعاون با اشــاره به اینکه 
در دوره مبارزه مردم  عراق با مسأله تروریسم، ایران  همواره 
در کنار دولت و مردم عراق قرار داشــته اســت، افزود: اوج 
این همراهی در شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی 
المهنــدس بود و همین موضوع باعث شــد پیوند میان دو 
ملت بیش از پیش مستحکم تر شــود.وی اظهار امیدواری 
کرد: با توســعه همکاری های دوجانبه بین دو دولت مقتدر 
ایران و عراق شاهد برقراری صلح و آرامش در منطقه باشیم.
وزیر تعاون، رایگان شــدن روادید اتباع دو کشور از ابتدای 

سال ۱۳۹۸ را اقدامی بســیار خوب و ارزشمند برشمرد و 
افزود: با استمرار این همکاری ها، زمینه توسعه فعالیت ها در 
حوزه گردشگری به ویژه گردشگری دینی فراهم  می شود.

وی افزود: نزدیک به ۶ میلیون ایرانی و عراقی می توانند در 
طول ســال از دو کشور بازدید کنند که این  ظرفیت بسیار 
بزرگی برای توسعه روابط اقتصادی و روابط فرهنگی است.
شریعتمداری گفت: این دو وزارتخانه بدون تردید می توانند 
نقش اساســی در تحقق ظرفیت های بالقوه و ارتقای سطح 

تعامالت و روابط داشته باشند.
وی با اشــاره به  ادغام  ســه وزارتخانه و تشکیل وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی افــزود: حوزه های فعالیت و 
زمینه های همکاری مشــترک زیادی وجود دارد؛ از جمله 
بخش تعاون که بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور 
فعال هســتند و نقش گســترده ای در حوزه های مختلف 
اقتصادی فرهنگی و اجتماعی ایفا می کنند.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی  با اشــاره به وجود بانک توسعه تعاون  نیز 

اظهار کرد: فعالیت های تأمیــن مالی پروژه ها و طرح ها در 
حوزه های گوناگون تعاونــی و غیر تعاونی از جمله وظایف 
این بانک است و یکی از زمینه های مناسب همکاری برای 
توســعه فعالیت های اقتصادی است.وی افزود: در کنار این 
فعالیت، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هم در ایران 
وجود دارد که بعــد از بررســی، ضمانتنامه هایی  را برای 
مجموعه تعاون در سطح کشور صادر و فعالیت اقتصادی در 
آنها را تضمین می کند.شریعتمداری با اشاره به گستردگی 
مجموعه فعالیت های تعاونــی در  ایران افزود: بخش قابل 
توجهــی از صادرات کشــور امــروز از ســوی تعاونی های 
مرزی  انجام می شــود و همکاری بین  تعاونی مرزنشینان 
دو کشــور دارای روند رو به رشــدی است.وزیر تعاون، کار 
و رفاه  اجتماعی با اشــاره به اینکه ممکن است این حوزه 
از فعالیــت در وزارت  کار و امور اجتماعی  عراق ســامان 
نیافته باشد، گفت: ما آمادگی خود را به عنوان پنجره ورود 
برای همکاری دو کشور در این حوزه  اعالم می کنیم.  وی 

از موضــوع روابط کار به عنوان یکی از زمینه های همکاری  
مشترک بین دو کشــور یاد کرد و افزود: در زمینه تنظیم 
روابــط کار که قوانین بین المللی و مقــررات روابط کار در 
داخل را شــامل می شــود می تواند به  تبادل تجربیات در 
زمینه در این حوزه منجر شود.وزیر تعاون، توسعه اشتغال و 
کارآفرینی را از دیگر بسترهای همکاری دو کشور بر شمرد 
و  استفاده از منابع بانکی و توسعه اشتغال پایدار در روستاها 
و شــهرهای کوچک زیر ۱۰ هزار نفــر را از تجربیات ایران 
عنوان کرد.وی افزود: در شرایط اقتصادی موجود و  با وجود 
تحریم، توانستیم ۲۵۰ هزار شــغل در مناطق روستایی و 
شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در کشور ایجاد کنیم. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به ســابقه فعالیت ۵۰ ساله 
ایران در حوزه آموزش های فنــی و حرفه ای تصریح کرد : 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای در  ایران، مسئولیت تصدی 
آموزش هــای خصوصی و دولتی را  عهده دار اســت  که با 

نگرش به آینده  کار در ایران صورت می گیرد.

در آبان امسال

قیمت ۲۰ قلم کاال ۲ تا 4/5 برابر شد

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور:

۳ مرکز استان تا سال ۱۴۰۰ به شبکه ریلی وصل می شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

تنظیم نقشه راه همکاری مشترک ایران و عراق برای دوره پنج ساله 

ســخنگوی گمرک گفت: کارنامــه تجارت خارجی 
کشورمان در آذرماه، هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون دالر 
بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۶۴۴ میلیون دالر 
و ســهم واردات ســه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دالر بوده 
است.ســید روح اله لطیفی اظهار کرد: کارنامه تجارت 
کشورمان در مجموع ۹ ماه سال جاری، ۱۱۰ میلیون و 
۲۷۹ هزار تن کاال به ارزش ۵۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون 
دالر بوده که سهم صادرات ۸۵ میلیون و ۲۶۴ هزار تن 
به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دالر و سهم واردات 
۲۵ میلیــون و ۱۶ هزار تــن کاال به ارزش ۲۶ میلیارد 
و ۸۵۸ میلیــون دالر بوده اســت.لطیفی در خصوص 
عملکرد تجارت خارجی کشور در آذر ماه گفت: تجارت 
خارجی کشور در آذر ماه، رشــد ۶۳۴ میلیون دالری 
در واردات و ۴۳۴ میلیون دالری در صادرات را نســبت 
به آبان ماه تجربه کرده اســت.وی افــزود: در آبان ماه 
عملکرد تجارت خارجی کشــور شش میلیارد و ۳۰۲ 
میلیون دالر بود که ســهم صادرات سه میلیارد و ۲۱۰ 
میلیون دالر و ســهم واردات سه میلیارد و ۹۲ میلیون 
دالر بوده است اما در آذر ماه، تجارت خارجی به هفت 
میلیارد و ۳۷۰ میلیون دالر رســید که نسبت به آبان 
ماه، یک میلیارد و ۶۸ میلیون دالر افزایش تجارت را با 
۱۷ درصد رشد، شاهد بودیم که در این میان صادرات 
با رشد ۱۳.۵ درصدی به ســه میلیارد و ۶۶۴ میلیون 
دالر و واردات با رشــد ۲۰.۵ درصدی به سه میلیارد و 
۷۲۶ میلیون دالر رسید.سخنگوی گمرک در خصوص 
مقاصد صادراتی کشــور در آذرماه، توضیح داد: چین با 

دو میلیــون و ۴۶۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۶ 
میلیــون دالر، عراق با یک میلیــون و ۴۸۰هزار تن به 
ارزش ۵۶۸ میلیون دالر، امارات با یک میلیون و ۵۰۳ 
هزار تن به ارزش ۵۶۴ میلیون دالر، ترکیه با ۳۳۳ هزار 
تن به ارزش ۲۳۵ میلیون دالر و افغانستان با ۵۲۶ هزار 
تن به ارزش ۱۹۹میلیون دالر، جمعا با شش میلیون و 
۳۱۰ هــزار تن کاال و ارزش دو میلیارد و ۶۴۲ میلیون 
دالر، پنج مقصد نخســت صادراتی کشــورمان بودند 
که ۶۷ درصــد کل وزن و ۷۲.۵درصد ارزش کاالهای 
صادراتی کشورمان در آذرماه را به خود اختصاص دادند.
وی در خصوص کشــورهای طرف معامله با کشورمان 
برای واردات کاال گفت: چین با ۳۵۴ هزار تن به ارزش 
یک میلیارد و سه میلیون دالر، امارات با ۵۰۶ هزار تن 
به ارزش ۸۵۴میلیــون دالر، ترکیه با ۳۱۶ هزار تن به 
ارزش ۳۶۷ میلیون دالر، هند با ۲۱۲ هزار تن به ارزش 
۲۲۹ میلیون دالر و آلمان با ۲۷ هزار تن به ارزش ۱۶۰ 
میلیون دالر، به ترتیب پنج کشــور طرف معامله برای 
واردات کاال به کشــورمان بودنــد که ۴۵ درصد وزن و 
۷۰ درصد ارزش واردات در آذرماه به این پنج کشــور 
اختصاص داشــته است.لطیفی در خصوص واردات ۲۵ 
گروه کاالهای اساسی به کشــور گفت: از مجموع ۲۵ 
میلیون تن کاالی واردشده به کشور، ۱۷میلیون و ۴۶۰ 
هزارتن کاالی اساســی بوده که در آذر ماه ســهم این 
کاالها دو میلیون و ۱۳۶ هزار و ۱۷۵ تن بوده اســت.
وی افزود: در آبان ماه یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۵۸ تن 

کاالی اساسی از گمرکات کشور ترخیص شد.

نشــریه وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی 
شــرایط اقتصاد ایران پس از سه ســال راهبرد فشار 
حداکثــری دولــت ترامپ پرداخت و نوشــت: بخش 
غیرنفتــی ایران اکنون درآمدزایــی باالتری از بخش 
نفتی دارد.به گزارش ایســنا، وال استریت ژورنال در 
ادامه نوشت: شــرکت های ایرانی به طور روزافزون در 
حال تولید کاالهایی هســتند که این کشور پیشتر از 
خارج وارد می کرد. روند رو به رشد استخدام نیروهای 
جدید در شــرکت های کوچک تر نیز دیده می شود 
و طبق آمارهای منتشرشــده توســط دولــت ایران، 
درآمدهای غیرنفتی این کشــور با رشد ۸۳ درصدی 
در سال های اخیر درآمدزایی بیشتری از بخش انرژی 
داشته که اکنون زیر بار سنگین تحریم ها قرار گرفته 
است.محســن توکل، کارشــناس امــور تحریم ها در 
اندیشکده شورای آتالنتیک گفت: حتی اگر تحریم ها 
توانســته باشند صادرات نفت ایران را تحت تاثیر قرار 
دهند باز هم شــاهدیم که اقتصاد ایران توانسته است 
نجات یابد. به نوشــته این نشریه، تقویت توان داخلی 
اقتصــاد ایران می تواند در زمان روی کار آمدن دولت 
بایدن که وعده بازگشــت به برجام و رفع تحریم های 
مرتبط را داده اســت به این کشور کمک کند. آمریکا 
از مدت هــا پیش از قــدرت دالر و نظام نقل و انتقال 
بانکی بین المللی ) که به طرز محسوسی تحت کنترل 
این کشــور است( به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به 
اهداف خود در سیاســت خارجی مقابل کشــورهایی 
نظیر ایران و کره شــمالی استفاده کرده است. دولت 

ترامپ با وعده رسیدن به توافقی بهتر با ایران کمپین 
فشار حداکثری را به راه انداخت و همین مساله نیز در 
مواردی باعث قطع دسترســی ایران به جریان تجارت 
خارجی شد.وال اســتریت ژورنال در ادامه با اشاره به 
ورود شرکت های ایرانی برای پر کردن خال خارجی ها 
می نویسد: برای نمونه در سال ۲۰۱۸ شرکت آرایشی 
بهداشی اوریال فرانسه اعالم کرد برنامه توسعه حضور 
خود در بازار ایران را رها می کند اما شریک ایرانی آن 
یعنی زرســیما نامی رسا خط تولید خود را راه اندازی 
کرد و اکنون محصوالت آن جایگزین برند فرانســوی 
در بسیاری از آرایشگاه های تهران شده است. برندهای 
ایرانــی جایگزین برندهای مطرحی همچون آدیداس، 

بنتون و منگو شده اند.
این نشــریه در پایان خاطرنشان کرده است: دولت 
ترامپ از تحریم ها به عنوان سالحی برای وادار کردن 
ایــران، ونزوئال و روســیه به تغییــر دادن رفتار خود 
اســتفاده کرده اســت اما با خودداری این دولت ها از 
تعظیم در برابر خواســته های واشــنگتن اکنون زمان 
تصمیم گیری برای دولت بایدن اســت که آیا به این 
رویه ادامــه دهد یا خیر. با این حــال نباید فراموش 
کرد که تحریم ها پیامدهای زیادی برای اقتصاد ایران 
داشته اند؛ از جمله اینکه ارزش ریال ایران مقابل دالر 
از ابتدای ســال ۲۰۱۸ حدود ۸۵ درصد کاهش یافته 
و تورم نیز به باالی ۳۰ درصد رسیده است که تامین 
مایحتاج روزانه را برای شهروندان ایرانی گران تر کرده 

است. 

اقتصاد ایران در حال ریکاوری استافزایش ۱۷ درصدی تجارت کشور درآذر ماه


