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ساعت کاری بانک ها در نیمه دوم سال
طبق اعالم مسئوالن بانکی، ساعت کاری بانک های کشور در نیمه دوم سال 
جاری تغییری نداشــته است.   به گزارش ایســنا، محمدرضا جمشیدی - دبیر 
کل کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی - در نامه ای به مدیران عامل 
بانک ها اعالم کرد: ساعت فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در نیمه 
دوم ســالجاری نسبت به گذشته تغییری نداشته و کماکان در روزهای شنبه تا 
چهارشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنج شنبه تا ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود 
و پذیرش مشــتریان می تواند از ساعت ۸ بامداد شروع شود.عالوه براین، علیرضا 
قیطاسی_ دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی نیز گفت: شعب 
بانک ها در سراســر کشــور از اول مهرماه ۱۴۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰  تا ۱۲:۳۰ آماده ارائه 
خدمت به مراجعه کنندگان هســتند.وی افزود: هرگونه تغییر در ساعت فعالیت 
کارکنان دستگاه های اجرائی اعم از ملی و استانی صرفاً با تصویب ستاد ملی مقابله 

با بیماری کرونا خواهد بود.

هفته آرام و باثبات بازار طال 
قیمت سکه و طال در آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۰ از ثبات نسبی برخوردار 
و بازار با رکود مواجه بود.به گزارش ایرنا، بازار سکه و طال در آخرین روزهای فصل 
گرم تابســتان در مقایســه با هفته قبل که روند نزولی داشت تقریبا افت و خیز 
کمی داشت و ثابت بود و چنانچه در یک روز رشد ۱۰۰ هزار تومانی قیمت داشت 
در روز بعد این رقم افت می کرد.بر همین اساس در بازار سکه، در روز شنبه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با رقم ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله می شد 
و فردای آن روز بهای آن یکصد هزار تومان افت داشت.البته این  کاهش قیمت 
دوام چندانی نداشــت و در روز دوشنبه دوباره برگشت قیمت داشت و مبلغ آن 
۱۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسید.قیمت سکه در اولین روز پاییز همچنان بر 
ورود بــه کانال ۱۲ میلیون تومان مقاومت کرد و در این روز ۱۱ میلیون و ۹۹۲ 

هزارتومان داد و ستد می شد.

سهم 1/8 میلیارد دالری صنایع غذایی
 از صادرات غیرنفتی کشور

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات کشــور در 
بخش صنعت غذایی در ســال گذشــته از نظر وزنی ۲۳ درصد رشد را به ثبت 
رساند و از نظر ارزشی به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر رسید.به گزارش 
ایرنا، »مهدی صادقی نیارکی« در مراســم افتتاحیه بیست و هشمین نمایشگاه 
بین المللی »اگروفود و بیســتمین نمایشگاه شــیرینی و شکالت« افزود: صنایع 
غذایی از اولویت ها و مزیت های اصلی اقتصادی کشور به شمار می رود که حدود 
۱۲ درصد از ســهم کل واحدهای صنعتی را به خود اختصاص داده است؛ سهم 
صنایع غذایی و آشامیدنی از کل اشتغال صنعتی کشور هم ۱۵ درصد است.وی 
با بیان اینکه ۱۱ درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشــور در پنج ماهه نخست 
سال جاری به بخش کشاورزی و صنایع غذایی اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: با 
توجه به ظرفیت ها و سرمایه گذاری های مناسب در این بخش، توسعه صادرات در 

صنایع غذایی به ویژه به کشورهای همسایه هدفگذاری شده است.

افتتاح مجتمع کارخانجات فرآوری معدن منگنز تهران
مجموعه کارخانجات فرآوری معدن منگنز تهران)رباط کریم(که در نوع خود 
بزرگترین معدن منگنز کشور محسوب می شود، با حضور مقامات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، معاون قضائی دادســتان کل کشور، مقامات استانداری تهران و 
خانه صنعت، معدن و تجارت افتتاح و به بهره برداری می رســد.به گزارش روابط 
عمومی و اطالع رســانی مجتمع معدن و کارخانجات معدن منگنز تهران )رباط 
کریم( بر اساس ظرفیت تعریف شده برای کارخانجات معدن منگنز رباط کریم، 
ساالنه از یکصد هزار تن محصول عیار هشت)عیار پایین( که وارد خط این کارخانه 
می شود، بیش از ۳۰ هزار تن محصول فرآوری شده با عیار ۳۰ دردصد)عیار باال( 
بدست خواهد آمد.بیژن پناهی زاده مدیر عامل معدن و کارخانجات معدن منگنز 
رباط کریم گفت: برای ســاخت این مجمتع فرآوری بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری صورت گرفته و با افتتاح آن برای بیش از ۱۳۰ نفر شغل فراهم 
شــد.پناهی زاده اضافه کرد: همزمان با گشــایش مجموعه کارخانجات فرآوری 
معــدن منگنز تهــران، کلنگ فاز دوم این پروزه نیز با ســرمایع گذاری بیش از 
۱۵۰۰ میلیارد ریای و بدون اســتفاده از تسهیالت بانکی به زمین به زمین زده 
می شود. این فاز نیز طی ۹ ماه به بهره برداری خواهد رسید. وی افزود: این میزان 
منگنز فرآوری شده نیاز کارخانه های فوالد کشور را بصورت کامل تامین خواهد 

کرد و آنها دیگری نیاز به برنامه ریزی برای واردات نخواهند داشت.

روزهای پر فراز و نشیب بورس 
در آخرین هفته تابستان

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت، 
در ادامه روند نزولی هفته  گذشــته خود، به یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای 
که گذشت )چهارشنبه، ۳۱ شهریور  ماه( با کاهش شدید نسبت به هفته قبل به 
عدد یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید؛ براین اساس افت شاخص کل در هفته 
جاری حدود ۷.۳ درصد بود.شــاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته 
)۲۴ شهریورماه( در حالی با رقم یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحد به معامالت خود 
پایان داد که این رقم روز گذشته )چهارشنبه، ۳۱ شهریور ماه( به یک میلیون و 
۳۸۶ هزار واحد رسید.شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته ۴۵۰ هزار و 
۴۵۹ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۱۵ هزار و ۴۹۵ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( از ۲۸۴ هزار و ۲۴۰ واحد به عدد ۲۶۲ هزار و ۱۷۷ واحد رسید.

در پنج روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، سپید ماکیان )سپید(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، 
گــروه دارویی برکت )برکت(، فوالد مبارکه اصفهان )فــوالد( در گروه نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند.در هفته ای که گذشت محصوالت چرمی، استخراج سایر 

معادن و هتل و رستوران جزو صنایع مثبت بازار بودند.

اخبار کوتاه

بورس

ادامه روند افزایش قیمت از ماه های گذشته تا کنون، به 
رشد همه جانبه شاخص های تورم و ثبت اعدادی تکرار نشده 
در چند ســال اخیر منتهی شده اســت. آن چه که در آمار 
اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با تورم شــهریور منتشر شد 
نشان داد که تمامی شاخص های تورم با افزایش همراه بوده و 
روند رو به رشد تورم ساالنه، باز هم به باالترین حد خود طی 
ســالهای گذشته رسیده است.به گزارش ایسنا، تورم ساالنه 
که در ماه های اخیر روند افزایشــی طی کرده و رکورد ثبت 
می کرد برای شهریورماه نیز به ۴۵.۸ درصد رسیده که ۰.۶ 
درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش دارد،  این باالترین 
حد تورم در بیش از هشت سال  گذشته در شاخص ساالنه 
به شمار می رود.دیگر شاخص افزایش یافته تورم ماهانه است 
که با رشد ۰.۷ دصدی به ۳.۹ درصد در شهریور ماه رسیده 
و  تورم نقطه به نقطه نیز با رشــد ۰.۵ درصدی عدد ۴۳.۷ 
درصد را در آخرین ماه تابستان ثبت کرده است.روند رو به 
رشد تورم در حالی ادامه پیدا کرده و رکوردشکنی می کند 
که این موضوع از مدتی قبل با توجه به رویه موجود  و البته 
وضعیت بودجه دولت، از سوی کارشناسان و مسئوالن پیش 
بینی و هشدار داده شده بود، به هر صورت کسری سنگین 
بودجه دولت در ســال جاری و اســتقراضی که به ویژه در 
ماه های ابتدایی امسال از سوی دولت از بانک مرکزی صورت 
گرفته و چاپ پولی که انچام شده از عوامل افزایش پایه پولی 

و تورم اعالم می شود.
متوسط افزایش هزینه خانوارها 

بیش از ۴۳ درصد
اما مروری بر جریان تورم کاال و خدمات مصرفی مردم در 
شــهریور ماه، حاکی از آن است که روند طی شده،  افزایش 
به طور متوســط ۴۳.۷ درصدی هزینه را برای خانوارها در 

تامین کاال و خدمات به همراه داشــته است. این در حالی 
است که در بین کاالها و خدمات مورد مصرف مردم »روغن 
و چربی ها«  با ۹۷ درصد افزایش نســبت به ســال قبل در 
صدر قرار دارد و بعد از آن گروه »سبزیجات« با ۹۳.۸، »شیر 
و پنیر و تخم مــرغ« ۷۲.۵ و »ماهی و صدفداران« با ۶۹.۸ 
باالترین حد افزایش قیمت نسبت به سال قبل داشته است.
در این بیــن گروه »ارتباطات« بــا ۵.۵ و »آموزش« ۱۸.۸ 
کمترین افزایش هزینه را در مقایسه با شهریور سال گذشته 

به همراه داشته است.در مورد تورم ساالنه نیز گروه »روغن 
و چربی ها« با ۹۲.۵ بیشــترین تورم را داشته و کمترین در 
این شــاخص به »آب، برق و سوخت« با تورم ۱۹.۷ درصد 
اختصاص دارد.تورم ماهانه نیز که خود  با افزایش همراه بوده 
رشد ۱۰ درصدی در گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« را نیز به 
همراه  داشته که باالترین حد تورم ماهانه در شهریور است. 
کمترین میزان نیز با ۰.۸ درصد به گروه »گوشــت قرمز و 

ماکیان« اختصاص دارد.

افزایش تورم به ۴5/8 درصد
گزارش های رســمی از ادامه روند افزایش تورم تا ۴۵.۸ 
درصد حکایت دارد.مرکز آمار ایران وضعیت تورم در شهریور 
ماه ســال جاری را اعالم کرد.نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شــاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه 
جاری، نســبت به دوره مشابه قبل از آن است. این در حالی 
است که نرخ تورم ساالنه شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای 
کشــور به ۴۵.۸ درصد رســیده که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشــان می دهد.اما نرخ 
تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است که در شهریور ماه به ۴۳.۷ درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۷ 
درصد بیشــتر از شهریور ۱۳۹۹ برای خرید یک »مجموعه 
کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.نرخ تورم نقطه ای 
شــهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد 

افزایش یافته است.  
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارها

منظــور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نســبت به ماه قبل است.نرخ تورم ماهانه شهریور به 
۳.۹ درصد رســیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه 
قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است.تورم ماهانه برای 
گروه های عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« و 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمــات« به ترتیب ۵.۰ درصد و 
۳.۳ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه 
برای خانوارهای شــهری ۴.۰ درصد  است که نسبت به ماه 
قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه 

قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

بازار ارز آخرین هفته تابســتان را در آرامش و به دور از 
نوســان شدید که ناشی از احتیاط فعاالن بازار است سپری 
کرد. اما تحلیلگران در خصوص روند بازار در ســومین فصل 
سال پیش بینی های متفاوتی دارند.به گزارش ایرنا، بازار ارز 
هفته ای آرام را از ســرگذراند و با وجود آنکه چشــم انتظار 
دریافت سیگنال از نیویورک یا وین بود، اما در نهایت آخرین 
روزهای شــهریورماه در بازار ارز با نوسانی محدود به پایان 
رسید.در معامالت هفته ای که سپری شد، دالر باالترین نرخ 
را در روز شنبه با بهای ۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان و پایین ترین 
ســطح را روز یکشــنبه در نرخ ۲۷ هزار و ۲۵۰ تومان ثبت 
کرد. این حداکثر و حداقل قیمتی برای یورو در هفته ای که 
گذشــت حداکثر ۳۲ هزار و ۴۲۰ تومان در روز سه شنبه و 
حداقل ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومانی در روز دوشــنبه بود. به این 
ترتیب با وجود نوسانات مقطعی قابل توجهی که بازار ارز در 
آخرین ماه تابســتان تجربه کرد، اما در مجموع قیمت دالر 
در کانــال ۲۷ هزار تومان و بهای یورو نیز در کانال ۳۲ هزار 
تومان باقی ماندند و بازار توان کافی برای صعود یا ســقوط 
از این کانال را نداشــت.تحلیلگران بازار ارز مهم ترین عوامل 
تعیین کننده در مســیر معامالت بازار طی ماه های اخیر را 

اخبار مربوط به تحریم های اقتصادی علیه ایران و مذاکرات 
هسته ای می دانند که هر سیگنال مثبت یا منفی در خصوص 
این مســائل با واکنش سریع بازار مواجه می شود. در همین 
راستا در هفته ای که گذشت، برگزاری نشست ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و سخنرانی روسای 
جمهوری ایران و آمریکا در این نشســت و همچنین سفر 
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران به وین برای شــرکت در 
نشســت ســاالنه آژانس بین المللی انرژی اتمی، مهم ترین 
اخباری بودند که توجه فعاالن بازار ارز را در هفته گذشــته 
به خود معطوف کرده بودند. اما در نهایت از هیچ کدام از این 
نشســت ها، سیگنال مشخصی به فعاالن اقتصادی نرسید و 
همچنان بازار، روند محتاطانه خود را تداوم بخشــید.در این 
میان از فعالیت بازارســاز هم طی روزهــای اخیر نیز نباید 
چشم پوشید که با افزایش میزان عرضه ارز، نشان می دهد 
بانک مرکزی در روزهایی که همچنان تعیین ریاست کل آن 

مشخص نشده است، نســبت به هرگونه افزایش قیمت در 
بازار  حساس است. در همین راستا در روز دوشنبه که برای 
لحظاتی قیمت دالر روند صعودی به خود گرفت و از مرز ۲۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان نیز عبور کرد، بازارســاز میزان عرضه در 
بازار  را تا حدی افزایش داد که موفق به ثبت رکورد پنجمین 
روز پر تزریق سال ۱۴۰۰ شد.از سوی دیگر بازار ارز در این 
هفته در حاشیه این عوامل برجسته، تحت تاثیر برخی عوامل 
کوتاه مدت هم قرار داشت. از جمله آن ها انتشار ناقص خبر 
محدودیت تراکنش با کارت های بانکی بود که موجب نگرانی 
برخی از معامله گران بازار ارز شد. همچنین فرارسیدن ایام 
سفرهای زیارتی و تفریحی به برخی کشورهای همسایه نیز 
میزان تقاضا برای ارز را در هفته ای که گذشت افزایش داد.به 
هر ترتیب به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بازار ارز در حالی 
سومین فصل سال را آغاز می کند که همچنان چشم انتظار 
تصمیم سیاســتمداران در موضوع تحریم ها است. انتظاری 

که فعاالن این بازار را به دو گروه عمده تقســیم کرده است. 
برخی با پیش بینی به درازا کشیده شدن زمان از سرگیری 
مذاکرات هسته ای و به نتیجه رسیدن این مذاکرات، انتظاری 
صعودی برای هفته های آتی بــازار دارند. اما گروهی دیگر 
با اشــاره به روندهای شکل گرفته در بازارهای موازی سهام 
و ســکه و همچنین رفتار بازارســاز طی روزهای اخیر، جو 
انتظاری حاکم بر بازار را نزولی توصیف می کنند و معتقدند 
در هفته های آتی بــازار روندی نزولی را تجربه خواهد کرد.
حال باید منتظر ماند و دید کدام دســته از این فعاالن بازار 
ارز، رفتــار محتاطانه روزهای اخیر را ترک کرده و ریســک 
خرید یــا فروش در بازار را در روزهــای آتی پذیرا خواهند 
شد. آیا با افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها مواجه 
خواهیم بود، یا با افزایش عرضه قیمت ارز روندی کاهشــی 
را طــی خواهد کرد؟ به هــر ترتیب در حال حاضر عملکرد 
معامله گران بازار چیزی جز این دو مســیر هســت و آن ها 
با خــودداری از خرید یا فروش عمــده، در انتظار دریافت 
سیگنال های مثبت هستند. البته برخی تحلیلگران نیز تاکید 
دارند که طبق تجربه ماه های گذشته، نباید از وقوع تحوالت 

پیش بینی نشده، غافل ماند.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور اظهار داشت: در 
ســال جاری با توجه به شــرایط کرونایی و کاهش مصرف، 
بیشــتر دام پرواری زمستان ۹۹ و نیمه نخست سال جاری 
دســت دامدار مانده و باعث شــده کــه دام چربی بگیرد. 
بطوریکه در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون راس گوسفند 
چربی گرفته و ۲۰۰ هزار راس گوساله باالی ۸۰۰ کیلوگرم 
داریم که دســت تولیدکننده مانده است.منصور پوریان در 
گفت وگو با ایلنا با اشاره به اهمیت تهاتر در بخش کشاورزی 
اظهار داشت داشت: تهاتر فعالیت قدیمی در اقتصاد است و ما 
با استفاده از آن می توانیم در ازای نفت یا مشقات آن، کاالی 
اساســی وارد کشــور کنیم. تا جایی که اطالع دارم بعد از 
تحریم های بانکی بیشتر خریدهای ما به صورت تهاتر کاالیی 
پیش می رفت یعنی کاال در ازای کاال، به این صورت که برای 
هر کدام قیمتی تعریف می شده سپس ما به تفاوت آنها کاال 

مبادله می شد. 
وی ادامه داد: در ایران برای بعضی کاالها وضعیت نسبی 
داریم، شاید برای تهیه بعضی کاالها با مشکل رو به رو شویم 
امــا با کمک تهاتر می توانیم کاالی مورد نیاز را تهیه کنیم. 
از زمانی که مشــکالت بانکی و تحریم ها بیشتر شد شاهد 
رشــد تهاتر با کشــورهایی که امکان تعامل داشتند بودیم.
رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشور تصریح کرد: یکی 
از مشکالت کشــور ما فروش نفت است، با فروش نفت ارز 
وارد کشور می شــود تا بتوانیم در مقابل آن کاالهای مورد 

نیاز را تامین کنیم. البته این مبادله کاال با کاال همیشــه با 
نفت انجام نمی شــود برای مثال به چیــن ماده اولیه مانند 
سنگ می دهیم اما در مقابل کاالی نهایی تحویل می گیریم.
پوریان با اشــاره به اینکه وجود یک ســری کاالها در ایران 
امتیاز خوبی برای واردات و صادرات محسوب می شوند گفت: 
واردات و صــادرات به چند صورت مانند ارز و تهاتر صورت 
می گیرد. درحال حاضر استفاده ارز برای کشور ما امکان پذیر 
نیســت اما تهاتر انجام این کار را برای ما ممکن کرده است.
این مسئول با اشــاره به مشکالتی که صادرات به وسیله ارز 
برای اقتصاد به وجود آورده بود عنوان کرد: یکی از مشکالت 
ارزی بود که وارد کشــور می کردیم، زیرا باید وارد سیستم 
ارزی می شد اما بحث نبود ارز، کمبود ارز و عدم بازگشت ارز 
سبب شد مجموعه اقتصادی کشور با مشکل روبه رو شود. در 
این راســتا بسیاری از صادرکنندگان چنان با مشکل مواجه 
شدند که مجبور به تعطیلی کارشان شدند.وی ادامه داد: به  
وسیله تهاتر می توان کاالی مورد نیاز کشور را وارد و مشکل 
را حل کرد. امروز مشــکل اصلی ایران واردات است اما این 
کار یکی ابزارهایی اســت که تحریم ها را دور می زند.پوریان 
در مورد اســتفاده از تهاتر در بخش کشاورزی اظهار داشت: 

مثال ما در ســال های اخیر موضــوع تهاتر نفت و نهاده های 
دامی با روسیه را داشتیم، یا در سال ۹۷ می توانستیم در ازای 
واردات ۲ کیلوگرم الشــه گرم، یک کیلوگرم دام زنده صادر 
کنیم و اینگونه مشکل ما برطرف می شد که متاسفانه تداوم 
نیافت.وی افزود: در همین راستا ما پیشنهاد تهاتر دام زنده 
با نهاده های دامی را به وزارتخانه داده ایم که متاسفانه تاکنون 
بدون پاسخ مانده است.رییس شــورای تامین دام کشور با 
بیان اینکه با مشــکل انباشــت دام پرواری روبه رو هستیم، 
گفت: در ســال جاری با توجه به شرایط کرونایی و کاهش 
مصرف، بیشتر دام پرواری زمستان ۹۹ و نیمه نخست سال 
جاری دست دامدار مانده و باعث شده که دام چربی بگیرد. 
بطوریکه در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون راس گوسفند 
چربی گرفته و ۲۰۰ هزار راس گوساله باالی ۸۰۰ کیلوگرم 
داریم که دست تولیدکننده مانده است.پوریان افزود: با وجود 
مصوبه اردیبهشت امسال مبنی بر مجوز صادرات دام زنده، 
هنوز هیچ گامی تا امروز در راســتا برداشــته نشده است. با 
ایــن روند دام های پرواری پاییز هم به میزان موجود افزوده 
می شــود.وی ادامه داد: در حــال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
گوشــت قرمز بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان اســت که حداکثر 

تا ۱۵۰ هزار تومان دست مصرف کننده می رسد، اما قیمت 
گوشــت منجمد وارداتی تقریبا ۲۲۰ هزار تومان می شــود 
بنابراین ادامه این روند ظلم به تولیدکننده و دامدار اســت.
رییس شــورای تامین دام کشــور در مورد آخرین وضعیت 
واردات یونجه گفت: به دلیل خشکســالی مجبور به واردات 
یونجه از روســیه شــدیم که تا امروز بیش از ۱۵۰ هزار تن 

واردات صورت گرفته است.
آغاز توزیع مرغ گرم روزهای جمعه

 در ۱۰ میدان میوه و تره بار 
مدیرکل شــرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: 
به دستور معاون اول رییس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی 
به منظور تنظیم بازار، توزیع مرغ گرم از امروز )جمعه، دوم 
مهر( برای نخســتین بار در ۱۰ میدان میوه و تره بار تهران 
آغاز شــد.رضا سالمی درگفت وگو با ایرنا درخصوص کمبود 
گوشــت مرغ در بازار و قیمت های باال افزود: از امروز توزیع 
مرغ گــرم و منجمد در ۱۰ میادین میــوه و تره بار تهران 
از جمله جالل آل احمد، صادقیه، شــهید لواسانی، هروی، 
سردار جنگل؛ آزادگان، معلم، آزادی ، تهران سر و نواب آغاز 
شده است.مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران 
اظهارداشــت: در واقع  طی این برنامه گوشــت مرغ گرم و 
منجمد ۵۰ درصد میادین تهران از این پس تامین می شود 
و تالش داریم طی برنامه سهمیه مرغ گرم میادین تهران را 

به ۶۰ درصد افزایش دهیم.

با اعالم بازنگری مجدد در روند رجیستری گوشی تلفن 
همــراه در مبادی ورودی، طی بررســی و مصوبات صورت 
گرفته، فرآیند به نحوی برنامه ریزی شده است که ایستایی 
در مبادی ورودی به حداقل رسیده و محدود به احراز هویت 
مســافر و گوشی تلفن خواهد شــد و مابقی به بعد از ورود 
منتقل می شود.به گزارش ایسنا، اوایل شهریورماه خاندوزی-

وزیر اقتصاد- در بازدیدی از گمــرک امام خمینی )ره( در 
جریان روند رجیســتری قرار گرفت و طی آن مســئوالن 
گمرک اعالم کردند با توجه به شــرایط حاکم، ایستایی در 
رجیســتری در مبادی ورودی وجود دارد که نیاز به اصالح 
فرایند و حداقل حضور اســت.به دنبال آن وزیر اقتصاد طی 
نامــه ای به رئیــس کل گمرک تاکید کرد که  با تشــکیل 
کارگروه، شرایطی تشکیل شود که رجیستری حضوری به 
کمترین زمان کاهش یافته و یا حتی حذف شــود.آخرین 
وضعیت تغییر فرایند رجیستری در مبادی ورودی موضوعی 
اســت که در گفت وگو با معاون فنی گمرک مورد بررســی 
قــرار گرفت و وی توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.ارونقی 
گفت: با توجه به تکلیف تعیین شــده مبنی بر حذف کلیه 
ایستایی های موجود در فرآیند رجیستری گوشی تلفن همراه 
مســافرین ورودی و انجام فرآیند به صورت غیرحضوری، با 

تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه 
چالش های موجود مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در 

این رابطه تصویب شد.
فقط احراز هویت مسافر و گوشی

 در مبادی ورودی
به گفته وی بــا توافقات و مصوبــات اخیر در گمرکات 
صرفا احراز هویت شــخص مسافر و گوشی تلفن همراه وی 
در مبادی ورودی توســط گمــرک در حداقل زمان ممکن 
انجام خواهد شــد.معاون فنی گمرک ایران ادامه داد: کلیه 
کنترل های الزم بعدی در راستای رجیستر کردن گوشی از 
جمله کنترل گذرنامه از طریق ســرویس ناجا و وجود سیم 
کارت به نام مســافر ورودی، به طور کامال غیرحضوری و در 
فرصت یک ماه از تاریخ ورود مسافر در سامانه مربوطه انجام 
خواهد شد.این مقام مسئول در گمرک ایران با تاکید بر این 
که هیچ فرآیند اضافی از جمله تکمیل فرم، پرداخت حقوق 
ورودی و یا ســایر فرآیندها در مبادی ورودی گمرک انجام 

نخواهد شــد، یادآور شــد که به گمرکات تذکر داده ایم در 
صورت وجود هرگونه ایســتایی در این زمینه با آنها برخورد 

خواهد شد.
ارائه برخط سرویس مسافری روی اینترنت

وی همچنیــن با بیــان این که گمرک ایــران به زودی 
نسبت به ارائه برخط سرویس مسافری بر روی اینترنت اقدام 
می کند، گفت:  بر این اساس مســافرین ورودی می توانند 
پیش از ورود یا هنگام ورود به کشــور نسبت به وارد کردن 
اطالعات و IMEI گوشی تلفن همراه خود به شرط کنترل 
اولیه توسط گمرک اقدام کند که این موضوع اطالع رسانی 
خواهد شــد.ارونقی با اشاره به این که ارزش کلیه مدل های 
گوشی تلفن همراه در سامانه، جهت ادامه فرآیند رجیستری 
تعریف و اعمال شــده اســت، اضافه کرد: مسافرین ورودی 
می توانند در هنگام رجیســتر کردن گوشی تلفن همراه با 
مراجعه به ســامانه اطالعــات الزم در این خصوص را مورد 
اســتفاده قرار دهند.این تغییرات در حالی رخ می دهد که 

فرآیند رجیستری از سال گذشــته به صورت حضوری در 
گمرک بســیار محدودتر از قبل شــده بود؛ به طوری که از  
نیمه مهرماه ۱۳۹۹، با تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و سایر دستگاه های مربوطه، انجام رجیستری گوشی باید 
در مبادی ورودی و به صورت کامال حضوری انجام می شد اما 
تشکیل صف های طوالنی و معطلی فراوان موجب اعتراضات 
زیادی از ســوی مسافران شد.در عین حال که گمرک ایران 
نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکالتی در این رابطه مواجه 
شــده بود که در مجموع در شرایط کرونایی موجود امکان 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی فراهم نبوده و عاملی 
برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شــده بود.بر این اساس در 
آذرمــاه ، گمرک ایران در نامه ای به ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال با ارائه گزارشــی از شــرایط موجود درخواست کرد که 
با توجه به تبعات رویه حضوری، اجرای طرح رجیســتری 
گوشی موبایل، عمدتا به صورت غیرحضوری و پس از انجام 
اســتعالمات سیســتمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از 
مبادی ورودی گمرک انجام شود که به دنبال آن مقرر شد 
از اول دی  اجرایی شــود که در دستور کار نیز قرار گرفت، 
ولی با شرایط جدید این فرایند نیز کوتاه تر و ایستایی کمتر 

خواهد شد.

هزینه  خانوارها سنگین تر شد

رکوردشکنی نرخ تورم در شهریور

بررسی روند تحوالت بازار ارز در هفته منتهی به دوم مهر 1۴۰۰

آرامش بازار ارز در آستانه فصل پاییز

رئیس شورای تامین  کنندگان دام  خبر داد

انباشت ۷ میلیون راس گوسفند چربی گرفته در دامداری ها

معاون فنی گمرک تشریح کرد

شرایط جدید رجیستری اعالم شد

گزارش

قانــون جدید چک این امکان را فراهم کرده که 
کسری چک از دیگر حساب های صادرکننده وصول 
شــود و چنانچه چک سوء اثر نشود، نه تنها امکان 
صدور چک برای افراد نیســت، بلکه امکان افتتاح 
حســاب و دریافت کارت بانکی نیز وجود ندارد.به 
گــزارش ایرنا، قانون جدید چک در ســال ۱۳۹۷ 
در مجلس شــورای اســالمی با هدف کاهش آمار 
چک های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در 
بازار تصویب شــد و پس از تعطیالت فروردین ماه 
۱۴۰۰ چک های بنفش رنگ به متقاضیان تحویل 

داده شد.
از مشخصات چک های جدید می توان به شناسه 
یکتای ۱۶ رقمی در ســمت چپ بــاالی هر برگ 
چک و درج عبارت »کارســازی این چک منوط به 

ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در ســامانه صیاد 
است«، اشاره کرد.مهمترین ویژگی چک در قانون 
جدید این اســت که تمامی چک ها باید در سامانه 
صیاد ثبت شــوند. همچنین امــکان صدور چک 
در وجه ذینفع مشــخص و وجــه حامل نیز وجود 
ندارد.قانون جدید چک، نحوه برگشــت زدن چک 
با گذشــته متفاوت اســت. در چک های جدید اگر 
صادرکننده چک موجودی کافی در حساب جاری 
خود برای وصول چک نداشته باشد، بانک می تواند 
کسری مبلغ را از دیگر حساب های موجود فرد در 
همان بانک برداشــت کند.چنانچه در حساب های 
فــرد صادرکننده چک مبلغ کســری چک وجود 
نداشــت، طلبــکار می تواند از بانــک گواهی عدم 
پرداخت دریافت و بــا مراجعه به دفاتر الکترونیک 

قوه قضائیه و ثبت شــکایت، اجرائیه دریافت کند. 
البته افراد باید توجه داشــته باشند که در گواهی 
عدم پرداخت، کد رهگیری چک برگشتی که بانک 
مرکزی صادر می کند و مشخصات کامل صادرکننده 
و دارنده چک نیز درج شــود، همچنین باید مهر یا 
امضای صاحب حســاب در گواهی عدم پرداخت و 
چک تطابق داشته باشد.براساس قانون جدید چک، 
۲۴ ســاعت پس از عدم تامین کسری مبلغ چک، 
حساب های صادرکننده در تمام بانک ها و موسسات 
مالی به اندازه مبلغ کســری مسدود می شود. صادر 
کننده چک پس از صدور فرمــان اجرایی ۱۰ روز 
فرصــت دارد تا مبلغ چک را واریز کند در غیر این 
صورت مشمول قانون محکومیت های مالی می شود.
همانطور که اشاره شد قانون جدید صدور چک برای 
جلوگیری از صدور چک بالمحل در مجلس تصویب 

و امسال اجرایی شد.

نحوه وصول و برگشت زدن چک های جدید

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مولوی تهران

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1400/6/14-140060301042000229 شماره  رای  برابر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تهران  مولوی  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای 
آقای سعید هالنی نوبری فرزند فیض علی به شماره شناسنامه 57027 صادره از تهران در یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 135/18 متر مربع قسمتی از پالک 23 فرعی از5140 اصلی به شماره پالک 754 فرعی از 5140 اصلی واقع در 
بخش 5 تهران خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی و فاطمه عتیقه چی  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 اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/18
13018 رئیس ثبت اسناد وامالک مولوی تهران
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