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معاون فنی گمرک گفت: تا آخر مهرماه ۱۴۰۰ همه 
کامیون های دپو شــده در گمرک ترخیص می شــوند.
به گزارش صدا و ســیما، مهرداد جمال ارونقی با بیان 
اینکه تا آخر مهرماه ۱۴۰۰ همه کامیون های دپو شده 
در گمرک ترخیص می شــوند، افزود: در جلســه ای که 
هفته پیش با محوریت دادستان عمومی و انقالب تهران 
به ریاســت معاونان دادستان، آقایان پسندیده و تورک 
و دســتگاه ها و ســازمان های دولتی مرتبط با واردات 
کامیون برگزار شد، به تصمیمات مهمی رسیدیم ضمن 
اینکه پس از جلسه  ای که امروز داشتیم همه مشکالت 
ترخیص کامیون های دپوشده در گمرک برطرف شد.وی 
ادامه داد: در جلســه هفته گذشــته، زمان تمدید ثبت 
سفارش کامیون ها به سه روز تقلیل یافت و مجوز محیط 

زیســت از چرخه تشــریفات گمرکی حذف و به بعد از 
ترخیص موکول شد همچنین سازمان استاندارد موظف 
به اســتقرار نماینده خود در گمرک شــد تا در حداقل 
زمان پاسخگویی داشته باشد.معاون فنی گمرک گفت: 
از جمله تصمیمات مهم جلسه هفته پیش، حذف وثیقه 
یا ضمانت نامه بانکی بــرای کامیون هایی بود که از ارز 
اشخاص اســتفاده کرده اند که مقرر شد از این افراد به 
جز چک و سفته، برای وثیقه چیزی گرفته نشود.جمال 
ارونقی افزود: به جز این موارد، موضوع مهم دیگری که 
بر سر راه ترخیص این کامیون ها وجود داشت هزینه ای 
بود که شــرکت های خدمات پس از فروش از رانندگان 
می گرفتند کــه مدیریت های این شــرکت ها امروز در 

جلسه دادستان عمومی  و انقالب تهران حاضر شدند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
روز شنبه در بازار تهران با ۲۷۲ هزار تومانی نسبت به 
آخرین روز کاری هفته گذشــته )پنجشنبه، یکم مهر 
ماه( به رقم ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رســید.به 
گزارش ایرنا، ســکه تمام بهــار آزادی طرح قدیم نیز 
۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شــد.همچنین 
دیروز نیم ســکه بهــار آزادی پنج میلیون و ۹۵۰ هزار 
تومان، ربع سکه سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه 
یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عــالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ 
عیار به یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان رســید. قیمت 
هر مثقال طال نیز چهار میلیــون و ۹۴۵ هزار تومان 
شد.همچنین اُنس جهانی طال نیز روزگذشته یک هزار 

و ۷۵۱ دالر و ۱۲ سنت قیمت خورد که در مقایسه با 
پنجشنبه گذشته ۱۹ دالر و ۸۰ سنت کاهش داشت.

به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت 
طال و ســکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. 
براین اساس با توجه به کاهش ۱۹ دالری انس جهانی 
طال و نوســانات دالر در کانــال ۲۶ هزار تومان بهای 
ســکه در نخستین روز هفته کاهشــی بود. البته باید 
توجه داشــت که کاهش داد و ستدها در بازار طالی 
داخل نیز در این کاهش قیمت ها بی تاثیر نبوده است.

بر اســاس این گزارش،نرخ دالر در صرافی های بانکی 
روز شنبه در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته 
)پنجشنبه، یکم مهر ماه( ۲۰۴ تومان افزایش یافت و 

۲۶ هزار و ۸۳۴ تومان معامله شد.
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عرضه۵۲هزارتنیگوشتقرمز
در مردادماه امســال بیش از ۵۲ هزار تن گوشــت قرمز در کشــتارگاه های 
رسمی عرضه شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۳ درصد افزایش دارد.مرکز 
آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کشــتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در ماه 
مرداد سال جاری را اعالم کرد.بر اساس این گزارش، وزن گوشت قرمز عرضه شده 
انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۰ در مجموع 
۵۲٬۸۰۰ تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام 
بوده است.گوشت گاو و گوساله با ۲۸٬۲۳۲ تن، ۵۳٫۵ درصد از وزن کل گوشت 
قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۰٬۱۸۹ 
تن، بز و بزغاله با ۳٬۴۴۰ تن، و سایر انواع دام با ۹۳۹ تن، به ترتیب ۳۸٫۲ درصد، 
۶٫۵ درصد و ۱٫۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص 
داده اند.مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۰ با ماه مشابه 
ســال ۱۳۹۹ نشان دهنده افزایش ۴۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز  است.

مقدار عرضه گوشــت در مرداد ۱۴۰۰ نســبت به ماه مشــابه سال ۱۳۹۹ برای 
گوســفند و بره ۶۵ درصد، برای بز و بزغاله ۲۷ درصد، برای گاو و گوســاله ۳۲ 
درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۶۲ درصد، و برای شتر و بچه شتر ۱۲ درصد 
افزایش داشته است.همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می دهد 
که مقدار عرضه گوشــت قرمز در کشــتارگاه های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۰ 

نسبت به ماه قبل )تیر( در حدود دو درصد کاهش داشته است.

برقراریپروازهایفوقالعادهاربعیندرصورتنیاز
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی از انجام ۵۴۴ پرواز اربعین تا ساعت ۹ 
صبح روز شنبه خبر داد.به گزارش ایسنا، شهرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل وزیر 
راه و شهرســازی از انجام ۵۵۴ پرواز اربعین تا ســاعت ۹ صبح دیروز خبر داد و 
گفت: تاکنون ۵۲ هزار نفر از زوار اربعین حسینی با استفاده از این پروازها جابه جا 
شــده اند.  وی ادامه داد: به غیر از پروازهــای برنامه ای، در صورت نیاز پروازهای 
فوق العاده نیز برای اعزام زوار برقرار می شود، کمااینکه تاکنون از چندین فرودگاه 
کشــور پروازهای فوق العاده اربعین برقرار شده است.معاون حمل ونقل وزیر راه و 
شهرســازی با اشــاره به آماده بودن مرز مهران برای بازگشت زمینی آن دسته 
از زائران که بلیت بازگشــت با هواپیما خریــداری نکرده اند، گفت: تعداد ۲۵۰۰ 
دستگاه اتوبوس برای سفر بازگشت زوار اربعین حسینی در نظر گرفته شده است.

سرعتتولیدصنعتیدرایرانکاهشیافت
معاون اتاق تهران گفت: ســرعت افت تولید صنعت ایران در مرداد ماه ۱۴۰۰ 
افزایش یافته و سطح کمتر از ۵۰ شاخص به علت رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز 
و استمرار قطعی برق همچنان ادامه یافته است.به گزارش کنفدراسیون صادرات 
ایران، مریم خزاعی اظهار داشت: نرخ تورم در ایران، با نرخ ۴۳.۶ درصد هم چنان 
باالترین نرخ پس از آرژانتین و حدود ۵.۹ برابر تورم عراق، ۵.۲ برابر تورم پاکستان 
و ۲.۳ برابر تورم ترکیه اســت.معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با 
اشــاره به افزایش ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی معادل ۱۲.۸ درصد طی ۵ 
ماه نخست سال ۱۴۰۰ از کاهش سرعت افزایش نقدینگی و پایه پولی در مرداد 
۱۴۰۰ خبر داد و گفت: عوامل محرک مســلط در رشــد بهار ۱۴۰۰ از ســمت 
فعالیت ها، شــامل بخش نفت، خدمات و صنعت ساخت بوده از سمت هزینه ها، 
مصرف بخش خصوصی و ســرمایه گذاری در بخش ساختمان رقم خورده است. 
همچنین بخش های جامانده از رشد، فعالیت های کشاورزی و معدن بوده است.

وی با اشــاره به وضعیت شاخص مدیران خرید گفت: سرعت افت تولید صنعت 
ایران در مرداد ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته و سطح کمتر از ۵۰ شاخص به علت رکود 
تقاضا، نوسانات نرخ ارز و استمرار قطعی برق همچنان ادامه یافته است.به گفته 
خزاعی، صادرات غیرنفتی ایران به کشــور ترکیه با رشد ۲.۴ برابری بهبود قابل 
توجهی را تجربه کرده و تراز تجاری ایران با ترکیه به میزان ۲۰۳ درصد به نفع 
ایران افزایش یافته است.وی اظهار داشت: همچنین تراز تجاری ایران و چین به 
دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افت واردات از چین به میزان ۵۹ درصد رشد کرده 
است.خزاعی همچنین به افت قابل توجه صادرات نفتی ایران به چین و تصاحب 

سهم ایران توسط سایر کشورهای نفتی منطقه نیز اشاره کرد.

رشد۳۵هزارواحدیبورس
درنخستینروزمعامالتیپاییز

شاخص کل بازار بورس روزگذشته با ۳۵ هزار و ۶۵۲ واحد افزایش در جایگاه 
یک میلیــون و ۴۲۲ هزار واحدی قرار گرفت.به گــزارش ایرنا، در معامالت روز 
شنبه بیش از ۶ میلیارد و ۹۰۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۶۱ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
بــا هفت هزار و ۴۴۲ واحد افزایش به ۴۲۲ هزار و ۹۴۱ واحد و شــاخص قیمت 
)هم وزن( با چهار هزار و ۶۹۵ واحد رشد به ۲۶۶ هزار و ۸۷۶ واحد رسید.شاخص 
بازار اول ۳۱ هزار و ۹۸۷ واحد و شاخص بازار دوم ۵۳ هزار و ۵۷۱ واحد افزایش 
داشتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با سه هزار 
و ۲۸۱ واحــد، ملــی صنایع مس ایران )فملی( با ۲ هــزار و ۶۸۷ واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲ هزار و ۲۸۵ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با یک هزار و ۵۴۲ واحد، گسترش نفت وگاز پارسیان )پارسان( با یک هزار 
و ۴۵۱ واحد، شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۴۴۸ 
واحد، نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۲۳۷ واحد، شــرکت 
ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هــزار و ۲۳۶ واحد و پاالیش نفت اصفهان 
)شــپنا( با یک هزار و ۱۵۳ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس همراه شدند.در 
مقابل بورس کاالی ایران )کاال( با ۲۴۵ واحد، پارس فوالد ســبزوار )فسبزوار( با 
۹۷ واحد، آسان پرداخت پرشــین )آپ( با ۸۲ واحد، تراکتورسازی ایران )تایرا( 
بــا ۷۲ واحد و گروه مپناس )رمپنا( با ۵۹ واحد و پارس الکتریک )لپارس( با ۵۱ 

واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
برپایه این گزارش، روزگذشــته نماد پارس فوالد سبزوار )فسبزوار(، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گروه دارویی برکت )برکت(، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، سپید ماکیان )سپید( و ملی صنایع 
مس ایران )فملی( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه فلزات اساسی هم در 
معامالت روز شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۴۳۴ 
 میلیون و ۵۲۵ هزار برگه ســهم به ارزش ۹  هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال داد و ستد 
شد.دیروز شاخص فرابورس بیش از ۲۹۳ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲۰ 

هزار و ۸۵۷ واحد ثابت ماند.

اخبار کوتاه

بورس

تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد که تولید 
ناخالص داخلی کشــور در فصل اول سال جاری ۶.۲ درصد 
رشد کرده است، این در حالی است که پیش بینی می شود با 
تداوم روند کنونِی واکسیناسیون عمومی و رفع اثرات بحران 
کرونا امید آن می رود که در دو فصل پایانی شــاهد رشــد 
اقتصادی بیشتری نیز باشیم.بانک مرکزی به تازگی »گزارش 
تحوالت بخش واقعی اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال 
۱۴۰۰« منتشــر کرده است. در این گزارش رشد اقتصادی 
بیش از سایر شاخص ها جلب توجه می کند. هرچند، زمانی 
که شــاخص های کالن اقتصادی مانند نــرخ تورم، میزان 
نقدینگی، پایــه پولی و از جمله رشــد اقتصادی همچون 
تکه هــای یک پــازل در کنار هم قــرار می گیرند تصویری 
روشن تر از وضعیت اقتصادی کشور به ما نشان می دهند، اما 
رشد اقتصادی به تنهایی می تواند گویای خیلی چیزها بوده 
و در مرکز پازل اقتصاد قرار دارد.برای همه ما روشــن است 
که اقتصاد ایران و از جمله شــاخص رشد اقتصادی آسیب 
زیادی، نخست از تحریم و سپس از شیوع کرونا دید. چالش 
دوگانه تحریم-کرونا رشد اقتصادی را با افت شدیدی مواجه 
کرد.قبل از شــروع به کار »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا و خروج این کشور از برجام  رشد اقتصادی 
ایران در سال ۱۳۹۵ به رقم خیره کننده ۱۲.۵ درصد رسیده 
بود. هرچند ســهم نفت و فرآورده های نفتی در این رشــد 
زیــاد بود، اما در صورت تداوم و مدیریت صحیح درآمدهای 
نفتی بدون شک وضع اقتصادی کشور، حتی با وجود کرونا 
قابل مقایسه با امروز نبود.  اما در پیش گیری سیاست فشار 
حداکثری توســط ترامپ رشــد بیش از ۱۲ درصدی سال 
۱۳۹۵ را با افتی شدید به ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش 
داد و در ســال های ۹۷ و ۹۸، به ترتیــب ارقام منفی ۴.۸ 
درصد و منفی ۷درصد تجربه شــد.  به گزارش ایرنا، شیوع 
کرونا تقریباً از اواخر ۱۳۹۸ شروع و در طول سال ۱۳۹۹به 
سمت نقطه اوج خودش حرکت کرد، به طوری که تاکنون 
چندین موج مختلف را به نمایش گذاشته است. با هر موج 
محدودیت های مختلفی در کشور اعمال و  اثرات زیانباری بر 
اقتصاد کشور به جا می گذاشت رشد منفی اقتصاد کشور را 
تشدید کرد. در همه جای دنیا تقریباً به همین صورت بود و 

ایران نیز مستثنی نبود.
روند مثبت رشد اقتصادی 

به رغم کرونا و تحریم
اما جالب است که شاخص رشد اقتصادی در طول سال 
۱۳۹۹ و در ســال جــاری نیز همــواره در جهت مثبت در 
حرکت بوده است.  رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به 

قیمت پایه )به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰( نسبت به سال 
قبل به ترتیب )با نفت( ۳.۶ درصد و )بدون نفت( ۲.۵ درصد 
بود.همچنین، بررســی روند فصلی ارقام رشد نیز از مسیر 
مثبت رشــد اقتصادی حکایت داشت.  در سال ۱۳۹۹ پس 
از افت فعالیت های اقتصادی در شــروع همه گیری بیماری 
کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ )رشد منفی ۲.۵ درصد(، 
رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس 
از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل ســوم این سال، در فصل 
چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شــد.اکنون گزارش جدید بانک 
مرکزی نشان می دهد که این رشد حدوداً ۷ درصدی در سه 
ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است. طبق گزارش این 
بانک تولید ناخالص داخلی کشــور در فصل اول ۱۴۰۰ )به 
قیمت های پایه سال ۱۳۹۵(، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ 
هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد 
ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است.در این دوره به 
استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی 
و کاهــش تولید محصوالت زراعی بــا کاهش عملکرد ۰.۹ 
درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه های اقتصادی 
شامل »نفت«، »صنایع و معادن« و »خدمات« از افزایشی به 

ترتیــب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصدی برخوردار بوده اند.
درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نقت 
در ســه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر است با ۵.۴ 
درصد و ۳.۴ درصد. این رشــد در فصل اول سال جاری به 
ترتیب به ۶.۲ درصد. ۴.۷ درصد رسیده است)دو ردیف آخر 
جدول زیر(. یعنی میزان تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳.۳ 

درصد. ۲.۳ درصد رشد داشته است.
رشدی فراتر از پیش بینی بانک جهانی

گزارش سالیانه بانک جهانی و برآوردهای این بانک برای 
سال های آتی نیز از روند مثبت رشد اقتصادی کشور حکایت 
دارد. در جــدول زیر داده های بانک جهانی نشــان می دهد 
که رشــد اقتصادی از منفی ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۹-۲۰ 
به ۱.۶ درصد در ســال ۲۱-۲۰۲۰ رسیده است.پیش بینی 
بانک جهانی روند رشــد اقتصادی تا ســال ۲۰۲۴ را مثبت 
نشان می دهد. میزان رشــد اقتصادی ایران برای سال های 
۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بــه ترتیــب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد 
اســت.درصورتی که رشد اقتصادی فصل اول سال طی سه 
فصل دیگر تداوم پیدا کند میزان رشد اقتصادی کشور بسیار 
بیشــتر از پیش بینی های بانک جهانی خواهد بود.  ناگفته 
نماند که این رشــد در حالی اتفاق افتاده که تحریم و کرونا 

همچنان پابرجا اســت.  در صورت رفــع این دو عامل رقم 
رشد اقتصادی باز هم باالتر خواهد رفت.شیوع کرونا، از میان 
بخش هــای مختلف اقتصادی بیشــترین ضربه را به بخش 

خدمات وارد کرده است. 
 این بیماری اقتصاد گردشــگری را به شدت مختل کرد. 
ســفرها لغو شد، هتل ها و مراکز گردشگری تعطیل و تولید 
خدمات و اشتغال در این قسمت از اقتصاد به شدت آسیب 
دید.رشــد اقتصادی خدمات در سال ۱۳۹۹ منهای ۲ صدم 
درصد بود. اکنون گزارش جدید بانک مرکزی بیانگر رشد ۷ 
درصدی این بخش در فصل اول سال جاری است. این رشد 
مثبت حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی 
شیوع ویروس کرونا است.بررسی سهم فعالیت های مختلف 
اقتصادی در بخش خدمات نشــان می دهد که افزایش نرخ 
رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش 
افزوده فعالیت های »حمل و نقل و انبارداری«، »بهداشــت 
و مددکاری اجتماعی«، »عمده فروشــی، خرده فروشــی و 
تعمیر وســایل نقلیــه موتوری«، »اطالعــات و ارتباطات« 
و »حرفه ای، علمــی و فنی« بوده اســت.نکته کلیدی این 
اســت که گردشگری نقشــی تعیین کننده در این رشد ۷ 
درصدی نداشته اســت، زیرا موج های پیاپی کرونا و اعمال 
محدودیت هــا، که هنوز هم ادامه دارد اجازه رشــد به این 
بخش نداده است.اکنون واکسیناسیون میلیونی نوید آن را 
می دهد که اقتصاد گردشــگری به مدار رشد باز گردد. این 
بخش از اقتصاد خیلی متأثر از تحریم نیست. برعکس، اگر 
موضوع کرونا حل شــود تحریم می توان اثر مثبتی بر رشد 

بخش خدمات گردشگری بگذارد. 
زیرا با وجود تحریم ها و گرانی قابل توجه دالر گردشگری 
داخلی در مقابل گردشگری خارجی رونق قابل مالحظه ای 
پیدا می کند.نه تنها گردشــگران داخلی نقاط گردشــگری 
مختلف کشور را مقصد مســافرت های خود قرار می دهند 
و از خیــر مســافرت های خارج از کشــور می گذرند، بلکه 
گردشــگران خارجی نیز به دلیل ارزانی مسافرت ایران را به 
عنوان مقصد گردشــگری خود انتخاب خواهند کرد.اقتصاد 
گردشگری نیازی به نفت و دالرهای نفتی ندارد. ایران یکی 
از پرجاذبه ترین نقاط گردشگری جهان است و این می تواند 
در آینده به یکی از نقاط قوت اقتصادکشور بدل شود.بدین 
ترتیب می توان انتظار داشــت که با انجام واکسیناســیون 
عمومی در دو فصل باقی مانده از ســال و بازگشت رونق به 
گردشگری رشــد اقتصادی بخش خدمات فراتر از ۷ درصد 
رفته و به افزایش بیشتر رشد اقتصادی کل و دست یابی به 
هدف ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه کمک شایانی کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: گســترش روابط تجاری 
و صادرات و واردات متقابل و نیز حل و فصل مســائل مالی 
بین ایران و ســریالنکا در دســتور کار است.به گزارش روز 
شــنبه ایرنا از بانک مرکزی، »اکبــر کمیجانی« در دیدار با 
وزیر انرژی کشور سریالنکا با استقبال از گسترش مبادالت 
تجاری بین دو کشور اظهارداشت: انتظار می رود سریالنکا از 
منافع  ایران در محافل بین المللی به عنوان کشوری مستقل 
حمایت کند.وی با تاکید بر پشتیبانی بانک مرکزی و نظام 
بانکی ایران از تامین مالی صادرات و واردات بین دو کشور و 
ارائه مکانیزم های پرداخت و دریافت به طور مستقیم و غیر 
مستقیم، افزود: گسترش روابط تجاری و بانکی بین ایران و 

ســریالنکا بر اســاس تامین مالی صادرات و واردات بین دو 
کشور و ارائه مکانیزم های پرداخت و دریافت به طور مستقیم 
و غیر مستقیم امکان پذیر اســت.وی اضافه کرد: این دیدار 
می تواند ســرآغازی برای بســط روابط تجاری و بانکی بین 
دو کشور باشد.رئیس کل بانک مرکزی برای انعطاف هرچه 
بیشــتر و یافتن راه هایی برای گسترش همکاری ها میان دو 
کشور، پیشــنهاد ایجاد کارگروهی متشکل از متخصصین 
کشور ســریالنکا، کارشناســان بانک مرکزی، تجار و سایر 

فعاالن اقتصادی را به منظور بررســی راهکارهای گسترش 
همکاری های تجاری و نیز راهکارهای تســویه بدهی ارائه 
کرد.وزیر انرژی کشور سریالنکا در دیدار با رئیس کل بانک 
مرکزی عنوان کرد: کشور سریالنکا از گسترش همکاری ها 
با ایران اســتقبال می کند و بــا وجود محدودیت های پیش 
رو، عالقمند به گســترش تجارت متقابل و استفاده از همه 
ظرفیت های موجود برای پیشــبرد منافع دو طرف است و 
از همه پیشــنهادات و راهکارهای عملیاتــی در این زمینه 

اســتقبال می کند.همچنین در این دیدار، مقام سریالنکایی 
از پیشنهادات بانک مرکزی درخصوص افزایش همکاری های 
تجاری استقبال کرد.به گفته وی سریالنکا در شرایط دشوار 
بین المللی در کنار ایران خواهد بود و از منافع این کشــور 
حمایت خواهد کرد.بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت 
ایران، روابط تجاری ایران و ســریالنکا روندی رو به رشد را 
تجربه کرده اســت و ارزش آن از ۱۷۴ میلیون دالر در سال 
۱۳۹۰ به ۲۱۹ میلیون دالر در ســال ۱۳۹۸ رسیده است.
مهمترین اقالم صادراتی ایران به سریالنکا شامل میله های 
آهنی و فوالدی، قیر، ســیمان ســفید، محصوالت آهنی، 

پروفیل های آهنی و فوالدی، اوره و کلینکر بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد که ایرانیان ۴۶۰۰ 
خانــه طی ۷ ماه اخیر در ترکیه خریداری کرده اند که این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش 
داشته است.به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری، 
رئیس اتاق بازرگانی تهران طی توییتی در صفحه شخصی 
خود اعالم کرد که ایرانیان ۴۶۰۰ خانه طی ۷ ماه اخیر در 
ترکیه خریداری کرده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشــته است.خوانساری 
نوشــت: در ســال ۲۰۲۰ ایرانیان در بین خارجی ها رتبه 
نخست خرید مســکن در ترکیه و در ۷ ماهه سال جاری 
رتبه دوم را با خرید ۴۶۰۰ خانه به دســت آورده اند که در 
مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافته. 
دلیل این وضعیت تورم افسارگســیخته، نبود چشــم انداز 
روشــن از آینده و وضعیت بد ســرمایه گذاری اســت.یک 
کارشناس بازار مســکن با بیان اینکه بی ثباتی اقتصادی و 

تغییر سالیق مدیران در ایران باعث فرار سرمایه ها از بخش 
مسکن به دیگر کشــورها شده است گفت: ترکیه از سالها 
قبل به اتباع دیگر کشــورها ازجمله ایران اعالم کرد که در 
پروژه های مسکونی این کشور شریک شوند و بدین ترتیب 
صنعت ســاختمان خود را رونق داد. عراق و سوریه هم در 
حال حاضر این سیاســت را در پیش گرفته اند و اگر فکری 
برای فرار سرمایه ها نشود با کمبود شدید مسکن در ایران 

مواجه می شویم.
ایرج رهبر در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: مجموعه 
عواملــی مثل عدم ثبات قوانین و مقــررات، نبود ثبات در 
سیاســت گذاری، بی اعتماد شدن فعاالن صنعت ساختمان 
و نوســانات اقتصاد کالن باعــث فرار ســرمایه ها از بازار 
مســکن ایران و ورود آن به کشورهای اطراف شده است.
وی افزود: طی ســال های گذشته همواره سیاستهایمان را 
در بخش مســکن تغییر داده ایم. یکــی از مثالهای بارز به 

پروژه مســکن مهر برمی گردد که یک دولت با تمام توان 
آن را شروع و ســازندگان را به پروژه دعوت کرد. بسیاری 
از فعاالن صنعت ســاختمان، ســرمایه و تجهیزات خود را 
وارد این طرح کردند و متحمل هزینه های فراوانی شــدند. 
اما دولت بعــدی به یکباره اعالم کرد که مســکن مهر را 
قبول ندارد. این سیاســت دوگانه بــه بی اعتمادی عمیقی 
بین بخش خصوصی و بخش دولتی منجر شد.نایب رئیس 
انجمن انبوه ســازان اســتان تهران با بیان اینکه هم اکنون 
بخــش عمده ســرمایه های ایرانیان که می توانســت وارد 
صنعت ساختمان کشور خودمان شود به کشورهای اطراف 
مثل ترکیه، امارات، گرجســتان، قبرس و غیره رفته است 
گفت: ترکیه ســالها قبل به ســرمایه گذاران ایرانی، عراقی 
و دیگر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس اعــالم کرد که 
ســرمایه هایتان را به اینجا بیاورید و با ما شریک شوید که 
همین اتفاق هم افتاد. عراق و ســوریه نیز در حال حاضر 

این سیاســت را در پیش گرفته اند و ادامه این روند باعث 
ایجاد خالء در بخش مســکن خواهد شد.رهبر تاکید کرد: 
خانه در ترکیه از ایران ارزانتر است؛ زیرا آنجا به اندازه کافی 
عرضه صورت می گیرد و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار 
مسکن برقرار می شود. آنها نفت و معادن ندارند. پس فقط 
دو حوزه گردشــگری و مســکن باقی می ماند که روی آن 
برنامه ریزی و کار جدی کرده اند. می دانند که مسکن حوزه 
پیشــران است و با ارایه مشــوقهایی در قوانین و مقررات، 
تســهیالت و نهاده های ساختمانی ســرمایه ها را به سمت 
خود جذب می کنند.وی، تحریمها را در صنعت ساختمان 
ایران بی تاثیر دانست و گفت: مصالح، نیروی انسانی و زمین 
به اندازه کافی داریم. پس مشکالت بخش مسکن به هیچ 
عنوان ربطی به تحریم نــدارد. ما با وضع قوانین رکودزا و 
نداشتن یک روند باثبات در قوانین و تصمیمات مدیریتی 

به خودتحریمی دچار شده ایم.

براساستازهترینگزارشبانکمرکزیمشخصشد

شتاب رشد اقتصادی مستلزم گسترش واکسیناسیون کرونا

رئیسکلبانکمرکزیدردیدارباوزیرانرژیسریالنکاتأکیدکرد

مبادالتتجاریومالیایرانوسریالنکاگسترشمییابد

رونقبازارمسکنترکیهازجیبهمسایهها

خرید۴۶۰۰خانهطی۷ماهاخیردرترکیهتوسطایرانیان

ایمیــدرو اعالم کــرد: صرفه جویی ارزی ناشــی از 
بومی سازی شــرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع 
معدنی وابسته به ایمیدرو، از ابتدای سال ۹۹ تا پایان 
۱۴۰۰، بــه مرز یک میلیارد دالر و ۳۰۰ میلیون دالر 
خواهد رســید.به گزارش ســازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معد نی ایران )ایمیدرو(، این سازمان 
از ابتدای پارسال سیاست بومی سازی و توسعه ساخت 
داخــل را ابالغ کرد و در این مــدت اهداف عملیاتی 
از شــرکت های زیرمجموعه و وابســته را پیگیری و 
پایــش می کند.طبق برنامه ریزی انجام شــده در این 
زمینه، امســال شــرکت های بزرگ بخــش معدن و 
صنایع معدنی شامل گل گهر و گهر زمین، ملی صنایع 
مس، فوالد مبارکه، فوالد خوزســتان، چادرملو، تهیه 
و تولید مواد معدنی، فوالد هرمزگان، فوالد خراســان، 
آلومینای ایران و غیره ۶۸۱ میلیون و ۲۹۰ هزار دالر 
صرفه جویی ارزی خواهند داشــت.در سال ۹۹ نیز با 
وجود برنامه ریزی حدود ۵۰۰ میلیون دالری ناشــی 
از بومی سازی قطعات و تجهیزات، شرکت های مذکور 
بیش از ۶۱۷ میلیــون دالر صرفه جویی ارزی کردند. 

این در حالی اســت که عالوه بر رقم فوق، در طرح ها 
نیز شــاهد بومی ســازی و صرفه جویی ارزی بوده ایم.
برپایــه این گزارش، بومی ســازی قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز صنایع بزرگ و پایین دســتی در ســال های 
اخیر و به ویژه ۱۶ ماه گذشــته موجب شد تا خطوط 
تولید در شرایط تحریم به دلیل تامین به موقع قطعات 
دچار وقفه نشوند.ایران دارای ۶۸ نوع از انواع مختلف 
مواد معدنی اســت. ذخایر اثبات شــده ســنگ آهن 
ایــران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن) هشــت دهم درصد 
کل ذخایر جهان(، ذخایر ســنگ معدن مس به مقدار 
۲.۶ میلیارد تــن )چهار دهم درصد از ذخایر جهانی( 
است.ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی )چهار 
درصد از ذخایر جهانی( اســت. کل ذخایر اثبات شده 
معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که 
با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره  ای 
به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می رود به 
بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن 
و صنایع معدنی یکــی از حوزه  های مهم و اثرگذار در 

تولید و تجارت کشور به شمار می آید.

بررسی ها بیانگر این است که برای دومین بار متوالی 
رشــد تولید صنعتی تحت تاثیر محدودیت های تامین 
برق صنایع فوالد و سیمان قرار گرفته است و موجودی 
انبار خودروســازان نیز حاکــی از کاهش ۹.۴ درصدی 
موجودی این صنعت دارد که به معنای تداوم پیشــی 
گرفتن فروش خودروســازان نسبت به تولید آن هاست.

به گزارش ایســنا، پژوهشــکده پولی و بانکی کشور در 
گزارش ماهانه خود اعالم کرد که رشــد مثبت شاخص 
تولید صنعتی در مردادماه بعد از ۱۴ ماه متوقف شــد و 
رشد شاخص در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به محدوده صفر درصد رسید.نگاهی به رشد این شاخص 
در سه ماه اخیر نشان از روند نزولی رشد شاخص تولید 
صنعتی در ماه های اخیر دارد و برای دومین ماه متوالی 
رشد بخش صنعت تحت تاثیر محدودیت های تامین برق 
صنایع فوالد و سیمان قرار گرفت و رشد شاخص تولید 
صنایع فلزات اساسی و کانی های غیر فلزی تحت تاثیر 
این محدودیت ها در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه به 
ترتیــب به ۸٫۶ - و ۴٫۲ - درصد رســید. عالوه براین، 
شــاخص موجودی انبار در بخش صنعت در مرداد ماه 

افزایش موجودی انبار در این ماه را نشــان می دهد که 
افزایش موجودی انبار بخش صنعت در ســه ماه اخیر 
به همراه روند کاهشــی رشد تولید می تواند نشانه هایی 
از کاهش بیشــتر رشد تولید در ماه های آتی باشد.سود 
اسمی شــرکت ها در صنایع صادراتی مانند محصوالت 
شیمیایی و فلزات اساسی در سه ماهه نخست سالجاری 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل بیش از ۲۰۰ درصد 
رشد کرده است.رشــد فروش در ماه های اخیر کمتر از 
رشــد تولید بوده است و حتی در مرداد ماه رشد فروش 
کل صنعت نســبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز 
بوده اســت.جزئیات تغییرات موجودی انبار محصوالت 
شرکت های صنعتی نشان می دهد، صنعت محصوالت 
شــیمیایی که در ماه هــای اخیر همــواره کاهش در 
موجــودی انبار را تجربه کرده بــود در تیر ومردادماه با 
افزایش در موجودی انبار مواجه شــده است.با توجه به 
رشد نزدیک صفر این صنعت در تیر و مردادماه می توان 
گفت که فروش شرکت های این صنعت در دو ماه اخیر 
نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است که می تواند به 
رشد منفی تولید این صنعت در ماه های آتی منجر شود. 

رشدمثبتتولیدصنعتیمتوقفشدپیشبینیصرفهجوییارزی۱.۳میلیارددالریبومیسازیدرایمیدرو

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۰۳۵- ۱۴۰۰/۵/۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی سلحشوری فرزند علی به شماره ملی 
۲۶۷۸۶۳۳۶۹۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بربنای احداثی به مساحت ۳۶۰/۲۰ متر مربع به شماره پالک ۲۹۱۳ فرعی مفروز 
و مجزی شده از پالک شماره ۱۸۴ فرعی از ۶۲ اصلی واقع در کالشم بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی موسی نصرتی 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. 602 م الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۲۱۰- ۱۴۰۰/۵/۱۲ هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن قیصرنژاد فرزند کاسعلی به 
شماره ملی ۲۶۶۹۴۵۸۹۰۴ در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۱۱۵/۱۵ متر مربع به شماره پالک ۲۱۲۸ فرعی مفروز و 
مجزی شده از پالک شماره ۱۵ فرعی از ۷۱ اصلی واقع در شپول کنار بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی حجت اله پورقنبر محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود 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 
رســید ظرف مدت یک ماه از تســلیم 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. 604 م الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۰۱۰- ۱۴۰۰/۵/۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجید معینی راد فرزند محمد به شماره ملی 
۲۶۶۹۲۲۴۰۲۴ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه و انباری به مساحت ۳۳۴/۵۰ متر مربع به شماره پالک ۱۰۵۱ 
فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۳۳ فرعی از ۲ اصلی واقع در شکالگوراب بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی نجمه آبیار محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود 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. 613 م الف

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن شیرزاد عزیزی
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