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وام دهی بانک ها به اقتصاد بیش از ۵۰ درصد زیاد شد
طبق اعالم بانک مرکزی، تسهیالت پرداختی بانک ها طی شش ماهه ابتدای 
سالجاری به بخش های اقتصادی مبلغ ۱۲۴۱۰.۸ هزار میلیارد ریال است که در 
مقایســه با دوره مشابه سال قبل ۵۷.۹ درصد افزایش داشته است.بانک مرکزی 
اعالم کرد که ســهم تسهیالت پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در کلیه 
بخش های اقتصادی طی شــش ماهه ابتدای ســال جاری مبلغ ۸۳۷۶.۷ هزار 
میلیارد ریال معادل ۶۷.۵ درصد کل تســهیالت پرداختی است.سهم تسهیالت 
پرداختی بابت تأمین ســرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه 
ابتدای ســال جاری معــادل ۲۹۴۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده اســت که حاکی 
از تخصیــص ۳۵.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به ســرمایه در گردش کلیه 
بخش های اقتصادی )مبلغ ۸۳۷۶.۷ هزار میلیارد ریال( است.مالحظه می شود از 
۳۷۲۷.۰ هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 
۷۹.۱ درصد آن )مبلغ ۲۹۴۷.۲ هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش 
پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش 
توســط بانک ها در سال جاری است.شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم 
مســیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تــورم را نیز در نظر گرفت و همواره 
مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

 
افزایش ۸ هزار تنی صادرات پسته

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی، از افزایش ۸ هزار تنی صادرات پسته در نیمه نخست امسال در 
مقایســه با مدت مشابه ســال قبل خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
صدا و سیما، داراب حسنی در ارتباط با رسانه ملی گفت: طبق آمارها در ۶ ماهه 
نخست امسال حدود ۶۳ هزار تن پسته به ارزش ۴۲۶ میلیون و ۱۲۷ هزار دالر 
صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت هزار تن رشد را نشان 
می دهد.وی افزود: امســال میزان تولید پســته حدود ۲۷۸ هزار و۵۰۰تن است 
و پیش بینی می شــود که میزان صادرات این محصول نیز حدود ۲۰۰ هزار تن 
باشد.حسنی اضافه کرد: امسال با وجود پایین بودن میزان تولید نسبت به سال 
گذشته؛ پیش بینی می شود میزان صادرات این محصول همانند سال گذشته از 

روند خوبی برخوردار باشد.

ساخت ۲۴ هزار واحد مسکونی برای خبرنگاران
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی از ساخت ۲۴ هزار واحد مسکونی ویژه اصحاب 
رسانه سراسر کشور خبر داد.محمدمهدی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با اشــاره به اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت سیزدهم اظهار 
کرد:بــه منظور حمایت از هنرمندان برپایی نمایشــگاه های هنری بین المللی و 
تصویب مجدد قانون خرید آثار هنری و ادبی در دســتور کار دولت قرار دارد.این 
مســئول در خصوص شرایط شغلی خبرنگاران با بیان اینکه رسیدگی به مسائل 
شغلی خبرنگاران از دیگر اقدامات اولیه دولت بوده بیان کرد: طی تفاهم نامه ای 
که با وزارت راه و شهرسازی در هفته گذشته منعقد شد ۱۴ هزار واحد مسکونی 
جدید برای خبرنگاران در سراسر کشور ساخته خواهد شد.وی تصریح کرد: پیش 
از این نیز ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده بود که با تفاهم نامه 

جدید این رقم به ۲۴ هزار واحد رسید.

آسفالت ۸۱درصد از راه های روستایی کشور 
معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی و فرعی سازمان راهداری و حمل  و 
نقل جاده ای جاده ای با اشاره به اینکه در حال حاضر از ۲۶۲ روستای البرز، ۲۴۱ 
روستا آسفالت شده اســت، افزود:  ۲۱ روستای این استان با ۱۰۳ کیلومتر راه، 
هنوز آسفالت نشده اند که ۵۵ کیلومتر آن مربوط به شهرستان طالقان می شود.

خداداد مقبلی در حاشــیه سفر یک روزه به البرز و بازدید از پروژه های در دست 
اقدام راه های روستایی اســتان اظهار کرد: میانگین ضریب برخورداری کشور از 
راه های روستایی آسفالته حدود ۸۱ درصد است.به گزارش ایسنا، وی با اشاره به 
وضعیت راه های روستایی البرز گفت: میانگین ضریب برخورداری استان البرز از 
راه های روســتایی ۹۲ درصد است که خوشبختانه این آمار از میانگین کشوری 

باالتر است.

رشد ۱۲ درصدی گاو و گوساله پرواری
 در تابستان ۱۴۰۰

براســاس آخرین اطالعات مرکز آمار در تابستان امسال، ۵۶۶ هزار راس گاو 
و گوســاله پروار شده، که نسبت به فصل قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است. به 
گــزارش ایرنا، نتایج حاصل از آمارگیری اندازه گیری تعداد و تولیدات فصلی دام 
سنگین )گاو و گوساله( در تابستان ۱۴۰۰ نشان می دهد که تعداد گاو و گوساله 
موجود در دامداری های کشور در شــهریور ماه امسال برابر پنج میلیون و ۶۰۰ 
هزار راس بود. براساس این گزارش در بازه زمانی مذکور یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
رأس دام اصیــل، ۲ میلیون و ۴۰۰ هــزار رأس دام آمیخته و یکمیلیون و ۹۰۰ 
رأس دام بومی در دامداری های کشور بوده است.تعداد گاو و گوساله پروار شده در 
این فصل ۵۶۶ هزار رأس بود که نسبت به فصل قبل، بیش از ۱۲ درصد افزایش 
داشته است.در همین مدت، مقدار تولید شیر گاو، بیش از ۲ میلیون تن بود که 
نســبت به فصل بهار نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است.تعداد گوساله متولد 
شده در تابستان امسال، ۳۷۰ هزار رأس برآورد شده است.به گزارش ایرنا، منظور 
از پرواربندی، چاق کردن گوسفند و کسب حداکثر اضافه وزن یا تولید الشه برای 
تامین گوشــت است که در برگیرنده مزایای فراوان از جمله جلوگیری از کشتار 
دام قبل از وزن مطلوب و حفظ مراتع با جلوگیری و کاهش فشار چرای دام است.

نوسان سکه در محدوده نرخ ۱۱.۵ میلیون تومان 
قیمت ســکه در بازار تهران روز سه شــنبه با ۸۰ هزار تومان افزایش نسبت 
بــه روز کاری قبلی به ۱۱ میلیــون و ۵۵۰ هزار تومان رســید.به گزارش ایرنا، 
دیروز ســکه تمام بهــار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنین روزگذشته نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه 
ســه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان 
قیمــت خورد.عالوه بر این، در بــازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک 
میلیون و ۱۴۶ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۶۶ 
هزار تومان شــد.همچنین اُنس جهانی طال با افزایش ۱۶ دالری نســبت به روز 
قبلی برابر یک هزار و ۷۸۰ دالر و ۵۵ سنت شد.به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل 
موثر در رشــد قیمت طال و ســکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. نرخ 
انواع ســکه و طال به دلیل رشــد ۱۶ دالری انس جهانی طال و رشد اندک بهای 

دالر افزایش یافت.  

تداوم حرکت شاخص بورس بر مدار صعودی
شاخص کل بازار بورس دیروز )سه شنبه ، ۲۷ مهرماه( با ۱۲ هزار و ۵۵۴ واحد 
افزایــش در جایگاه یک  میلیون و ۴۴۹ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، 
در معامالت روز ســه شــنبه بیش از ۶ میلیارد و ۸۵۵ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۴۸ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین 
شــاخص کل )هم وزن( با چهار  هزار و ۳۸۰ واحــد افزایش به ۳۹۸ هزار و ۳۴۷ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با دو  هزار و ۷۶۲ واحد رشد به ۲۵۱ هزار و ۲۵۰ 
واحد رسید.شــاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۶۲۲ واحد و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار 
و ۵۷۴ واحد افزایش داشــتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، شرکت سرمایه 
گــذاری غدیر )وغدیر( با یک هــزار و ۹۶ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
یــک هزار و ۲۳ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۶۴۹ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با ۵۵۷ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۴۰۳ واحد، مخابرات ایران )اخابر( 
با ۳۸۹ واحد و پتروشیمی خارک )شخارک( با ۳۸۴ واحد تاثیر مثبت بر شاخص 
بورس داشتند.در مقابل پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۱۹۰ واحد، بورس کاالی 
ایــران )کاال( با ۱۲۴ واحد، پارس الکتریک )لپارس( بــا ۶۲ واحد، مبین انرژی 
خلیج فارس )مبین( با ۴۰ واحد، شــیر پاستوریزه پگاه اصفهان )غشصفا( با ۳۹ 
واحد، پتروشیمی شــازند )شاراک( با ۳۸ واحد و پتروشیمی شیراز )شیراز( با ۳۸ 
واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.برپایه این گزارش، روزگذشته 
نماد معدنی دماوند )کدما(، پارس فوالد ســبزوار )فســبزوار(، آریان کیمیاتک 
)کیمیاتــک(، بورس کاالی ایران )کاال(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، ســایپا 
)خساپا( و ایران خودرو )خودرو( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو 
هم در معامالت دیروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک  میلیارد و ۶۷۳ میلیون برگه ســهم به ارزش چهار  هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.

اخبار کوتاه

بورس

به نظر می رســد بی میلی بانکها در پرداخت تســهیالت 
ساخت مسکن در ســال جاری نیز دیده می شود؛ تا جایی 
که صدای نمایندگان مجلس درآمد. این در حالی است که 
مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ بانکها باید وامهای ۲۰ ســاله به 
حوزه ساخت و ســاز پرداخت کنند.با گذشت حدود هفت 
ماه از سال جاری ظاهرا هنوز بانکها به تکلیف خود در ارایه 
انواع تسهیالت ساخت و نوسازی مسکن مطابق قانون بودجه 
۱۴۰۰ عمل نمی کنند تــا جایی که نمایندگان مجلس در 
نامــه ای به صالح آبادیـ  رییس کل بانک مرکزیـ  ضمن 
اشــاره به عدم اجرای کامل و صحیح جــزء ۱۰ از بند الف 
تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ خواســتار پیگیری و 
نظارت جدی بر این موضوع شــدند.به گزارش ایسنا، طبق 
جــزء ۱۰ از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ 
کلیه بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی موظفند برای 
احداث و نوســازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و 
شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت 
و هشتصد هزار واحد مسکن شــهری )با اولویت محالت و 
مناطق محروم( نســبت به پرداخت سه میلیون و ششصد 
هزار میلیارد )۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تسهیالت 
ساخت مسکن )معادل بیست درصد )۲۰%( تسهیالت نظام 
بانکی( به افراد واجد شــرایط اقــدام نمایند.با توجه به این 
بخــش از قانون بودجه ۱۴۰۰ به هر واحد مســکونی ۳۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت اختصاص می یابد. این در حالی 
اســت که شــورای پول و اعتبار از اوایل خردادماه امســال 
بانکها را مکلف به پرداخت تسهیالت ساخت تا سقف ۲۵۰ 
میلیون تومان برای مسکن شــهری و ۱۰۰ میلیون تومان 
برای مسکن روستایی کرد. یعنی اگر به تمامی ۱.۲ میلیون 
واحد تکلیفی، وام پرداخت شــود مبلغ کل تسهیالت ۲۴۰ 
هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ در حالی که قانونگذار بانکها 
را مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کرده اســت.
البته اواخر فروردین امسال محمود شایانـ  مدیرعامل بانک 
مســکنـ  اعالم کرد که سقف وام ساخت مسکن در تهران 
و کالنشهرها برای آن دسته از انبوه سازانی که از فناوریهای 
نوین استفاده کنند ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. اما سوال 
این اســت که مگر چند واحد مسکونی توسط انبوه سازان 
مطابق فناوریهای نوین احداث می شــود؟در سالهای اخیر 
از ســوی فعاالن صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانکها به 
پرداخت ۲۰ درصد از تسهیالت خود به بخش مسکن تاکید 
شده اما گفته می شود به دلیل طوالنی بودن دوره بازپرداخت 
وامهای مســکن، بانکها تمایلی به این نوع تسهیالت نشان 
نمی دهنــد و حداکثر ۵ درصــد از وامهای خود را به بخش 
مســکن اختصاص می دهند.واضح است که در سال جاری 
نیز ظرفیت احداث ۱.۲ میلیون واحد مســکونی در کشور 

وجود ندارد. 
ثبت نام خانه اولی ها 

در طرح جهش مسکن از امروز
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت نام از متقاضیان 
واحدهای طــرح جهش تولید و تامین مســکن از روز روز 

جاری )چهارشــنبه( در ســامانه ملی نهضت مسکن آغاز 
می شــود.محمود محمودزاده در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کــرد: روز چهارشــنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ آمــاده ثبت نام 
برای واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن هستیم. 
 متقاضیان می توانند به سامانه ملی نهضت مسکن به نشانی
 www.saman.mrud.ir مراجعــه و نام نویســی کنند. 
البته در حال حاضر سایت از دسترس خارج است اما تا روز 
چهارشنبه فعال می شود. در ۳۱ استان و تعداد قابل توجهی 
از شهرها تامین زمین صورت گرفته و آمادگی ثبت نام وجود 
دارد.وی درباره شــرایط متقاضیان واحدهای طرح جهش 
تولید مسکن گفت: عدم استفاده از تسهیالت یارانه ای دولتی 
در بخش مســکن و ســبز بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت 
خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل 
پنج سال سکونت در شــهر مورد تقاضا، چهار شرط اصلی 
خواهد بود.محمودزاده با بیان اینکه امکانات و تســهیالت 
طرح جهش تولید مسکن به مراتب بیش از طرحهای قبلی 
است افزود: به واسطه امکانی که قانون گذار تعیین کرده طرح 
جهش تولید و تامین مسکن از نظر میزان تسهیالت، سود 
وامها و خدماتی که دولت می دهد به مراتب پیشــرفته تر از 
پروژه های قبلی است. البته به شورای عالی مسکن پیشنهاد 
داده ایم که پروژه های قبلی هم مشــمول همه امتیازات این 
طرح شــوند.معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه  روز 
سه شنبه ۲۷ مهرماه درخصوص سقف و نرخ سود تسهیالت 
طرح جهش مسکن با بانک مرکزی جلسه داریم گفت: هنوز 

درباره جزئیات وامها مصوبه ای اخذ نشده است. 
حدود ۶۴ هزار فقره وام اجاره پرداخت شد

محمودزاده همچنین دربــاره آخرین وضعیت پرداخت 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن گفت: بحمداهلل روند پرداخت 

وام اجاره در بانکها بهتر از قبل شــده است. در حال حاضر 
بیش از یک میلیون ۴۱۱ هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۴۸۸ 
هزار نفر به سیســتم بانکی معرفی شده و ۶۳ هزار و ۸۰۰ 
نفر تسهیالت را دریافت کرده اند.وی تصریح کرد: به منظور 
ســهولت در معرفی ضامن وام ودیعه مسکن، مکاتباتی را با 
بانک مرکزی و دبیرخانه ســتاد ملی کرونا انجام داده ایم و 
پیگیریها ادامه دارد تا شرایط بهتر شود. البته سرعت وام دهی 
بانکها در یک هفته گذشــته افزایش یافته  اســت.بنابراین 
گزارش، قانون جهش تولید و تامین مســکن ۱۷ مردادماه 
۱۴۰۰ به تصویب مجلس و سوم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید 
شورای نگهبان رسید. بر اساس تبصره ۳ از ماده ۴ این قانون 
مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی واحدها ۲۰ ساله 
است. تسهیالت مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس 
از دوره مشارکت به فروش اقســاطی تبدیل و تعهدات آن 
به خریدار منتقل می شود.هنوز جزئیات اقساط و نرخ سود 
تسهیالت خانه های طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای 
مختلف توســط بانک مرکزی اعالم نشده، اما اقبال شاکری 
ـ نماینده مجلس ـ گفته که تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومان 
است که به سازندگان پرداخت می شود. اقساط نیز ۳ میلیون 
و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خواهد بود. همچنین وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرده که تالش می کند حداکثر کمک 
را به دهکهای یک تا ســه داشته باشد. این کمکها می تواند 
شــامل تقبل تمام یا بخشــی از نرخ سود تسهیالت، زمین 

رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.
۴ میلیون واحد مسکونی ساخته می شود

وزارت راه وشهرسازی در پی انتشار سخنان تقطیع شده 
از سخنان رستم قاســمی در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه 
» قرار نیست ســالی یک میلیون مسکن بســازیم« اعالم 

کرد: برای اینکه به اهداف و برنامه های تعیین شــده برسیم 
امسال به جای شــروع ساخت یک میلیون واحد مسکونی، 
ســاخت دو میلیون واحد را آغاز می کنیم.به گزارش وزارت 
راه و شهرســازی، مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت راه 
و شهرســازی برای اطالع و آگهی مخاطبان، متن کامل و 
صوت این بخش از ســخنان وزیر راه و شهرسازی در جمع 
خبرنگاران را منتشــر کرد.وزیر راه و شهرســازی در جمع 
خبرنگاران در حاشیه مراسم معارفه معاون وزیر و مدیر عامل 
شرکت راه آهن، گفت: »مطابق قانون جهش تولید مسکن و 
هم خواست دولت، بنا است که در چهار سال، چهار میلیون 

مسکن ساخته شود. 
خوشبختانه  قانون بسیار خوبی در مجلس به نام قانون 
جهش تولید مســکن در مجلس تصویب و حدود یک ماه 
گذشته ابالغ شده است که این قانون می تواند کمکی بسیار 
بزرگی برای صاحبخانه دار شــدن مــردم انجام بدهد.«وی 
افزود: »این یک میلیون مسکن به این معنی نیست که سال 
اول یک میلیون ساخته شود و سال دوم یک میلیون ساخته 
شود. شــما می دانید که ساخت مســکن در کشور معموال 
یکســال و نیم طول می کشــد. برای اینکه به ساخت چهار 
میلیون مســکن در چهار سال برسیم باید شروع کارمان با 
بیش از یک میلیون مسکن باشد که در شورای عالی مسکن 
در ۱۰ روز پیــش با حضور رئیس جمهوری اعالم کردیم که 
ما در فاز اول ســاخت حدود دو میلیون مســکن را شروع 
خواهیم کرد که مقدماتش فراهم شــده و  تفاهم نامه های 
آن با دستگاه ها امضا شده و االن عملیات اجرایی آن را آغاز 

خواهیم کرد.«
کاهش ۲۴ درصدی تخلف اصناف 

در »عدم صدور فاکتور«
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: در نیمه 
نخســت ســال جاری، عدم درج قیمت پنج درصد و عدم 
صدور فاکتور رســمی ۲۴ درصد نســبت مدت مشابه سال 
گذشــته کاهش داشته اســت.به گزارش اتاق اصناف ایران، 
»بهنام نیک منــش« با اعالم آمار بازرســی ها تصریح کرد: 
در ۶ ماهه نخســت امسال، حدود یک میلیون و ۷۴۶ هزار 
و ۱۶۵ بازرســی از صنوف سراســر کشور انجام شد که ۱۷ 
درصد نسبت به شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ افزایش داشته 
است.وی با بیان اینکه میزان جرائم تعیین شده برای صنوف 
متخلف نیز با توجه به دفعات و تکرار تخلفات امکان افزایش 
۲ تا ۵ برابری دارد، اظهار داشــت: از ابتدای ســال تا پایان 
شهریور، ۸۶ هزار و ۱۴۷ فقره شکایت مردمی دریافت شده 
که از این تعداد ۸۲ هزار و ۷۲۳ فقره قابل پیگیری بوده است 
و ۱۹ درصد از آن منجر به رضایت شــاکی شد، ۳۱ درصد 
تخلف و ۳۴ درصد غیر تخلف تشــخیص داده شده اند و ۱۶ 
درصد باقی مانده از این شکایات در دست بررسی است.نیک 
منش خاطرنشــان کرد: آمارها نشان دهنده منضبط شدن 
صنوف در تعامل با مردم و رعایت اصل مشتری مداری بوده 
و البته تشدید بازرســی های به عمل آمده توسط اتاق های 

اصناف نیز موثر بوده است.

مدیرکل بنادرو دریانوردی هرمــزگان گفت: هم اکنون 
چهارفروند کشــتی حامل گندم، روغــن خوراکی و ذرت با 
ظرفیت ۲۴۰هزار و ۷۹۸ تن در بندر شهید رجایی درحال 
تخلیه کاالهای خود هستند. علی رضا محمدی کرجی ران با 
اشــاره به آغاز عملیات تخلیه ۲۴۰ هزار و ۷۹۸ تن کاالی 
اساســی در بندرشــهید رجایی، اظهارداشــت: هم اکنون 
چهارفروند کشــتی حامل گندم، روغــن خوراکی و ذرت 
درمجمــوع ۲۴۰ هــزار و ۷۹۸ تن در بندر شــهید رجایی 
درحال تخلیه کاالهای خود هستند.وی ابراز داشت: ۲ فروند 
از این کشتی ها حامل ۱۳۸ هزار و ۷۹۸ تن گندم و ۲ کشتی 
دیگــر نیز حامل ۳۰ هزارتن روغــن خوراکی و ۷۲ هزارتن 
ذرت هستند که هم اکنون در اسکله ۱۳ این بندر تخلیه و 

به صورت حمل یکسره وارد کشور می شود.
مدیرکل بنادرو دریانوردی هرمزگان با اشــاره به تدوام 
تخلیه و حمل یکســره کاالهای اساســی در بندرشــهید 
رجایی ادامه داد: همزمان با پهلودهی این چهارکشتی، ۱۲ 
فروند کشتی دیگر حامل کاالی اساسی در لنگرگاه مستقر 

هستند که با برنامه ریزی صورت گرفته طی روزهای آینده 
در اسکله های ویژه تخلیه کاالهای اساسی بندرشهیدرجایی 
پهلو می گیرند.وی کاهش هزینه های بندری و تســریع در 
انتقــال کاال را از مزیت های مهم حمل یکســره کاال عنوان 
کرد و بیان داشــت: از این ۱۲ فروند کشــتی حامل کاالی 
اساسی، هفت فروند کشــتی حامل ۴۵۵ هزارتن گندم، ۴ 
فروند کشــتی حامل ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن روغن خوراکی و 
۱۳۵ هزار تن جو و یک فروند کشــتی دیگر نیز حامل ۶۲ 
هزار تن ســویا است.محمدی کرجی ران با بیان اینکه هشت 
فروند کشــتی دیگر به سمت بندر شــهید رجایی درحال 
حرکت هستند، اضافه کرد: این هشت فروند کشتی حامل 
۴۷۱ هزار و ۵۰۰ تن کاالی اساسی هستند که با برنامه ریزی 
انجام شده طی ماه آینده وارد لنگرگاه بندرعباس می شوند. 

۲۰ هزار تن برنج در حال ترخیص 
مدیــرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان گفت: حدود 
۲۰ هزار تن برنج در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس 
در حال ترخیص و ارســال به مناطق مختلف کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مســعود دشوارگر با بیان اینکه 
۱۰ کشــتی حامل کاالی اساســی تا دو هفتــه آینده وارد 
بندرشــهیدرجایی می شــود، اظهار کرد: از ابتدای ســال 
تاکنون ۱۲۶ هزار تن برنج به مجتمع بندری شهید رجایی 

بندرعباس وارد شده است.
وی بــا ذکر این نکته که از این میزان تا کنون ۱۰۷ هزار 
تن برنج از این بندر ترخیص و به سراســر کشــور فرستاده 
شده است، افزود: اکنون حدود ۲۰ هزار تن برنج در انبارهای 
بندر شهید رجایی بندرعباس در حال ترخیص و ارسال به 
مناطق مختلف کشور است.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
هرمزگان با اشــاره به اینکه این برنج ها در کوتاه ترین زمان 
به انبارهای اســتراتژیک کاالهای کشور فرستاده می شود، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر نیز یک کشتی حامل ۳۰ 
هزار تن روغن خام خوراکی در بندر شهیدرجایی بندرعباس 
پهلو گرفته و محموله آن در حال تخلیه است.دشــوارگر با 
بیان اینکه تخلیه این کشــتی تا چهــار روز آینده به پایان 
می رســد، تصریح کرد: روزانه روغن خام خوراکی با تانکر به 

۳۵ کارخانه فرآوری روغن در سراسر کشور ارسال می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان اضافه کرد: 
از ابتدای ســال تاکنون ۴۶۰ هــزار تن روغن خام خوراکی 
با ۱۵ فروند کشــتی به این بندر وارد شــده که ۳۱۰ هزار 
تن آن ترخیص شــده است.وی با اشاره به اینکه ۱۰ کشتی 
حامل کاالی اساسی نیز تا دو هفته آینده به مجتمع بندری 
شــهیدرجایی بندرعباس وارد می شــود، عنوان کرد: همه 
امکانات و تجهیزات این بندر برای ترخیص سریع کاالهای 
اساســی فراهم شده است.دشــوارگر با بیان اینکه کاالهای 
اساســی به صورت ۲۴ ســاعته از طریق ریلی و کامیون به 
سراسر کشور فرستاده می شود، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست 
امســال بیش از یک میلیون و ۵۵۶ هزار تن کاالی اساسی 
به بندر شــهیدرجایی بندرعباس وارد شده است.این مقام 
مسئول با اشــاره به اینکه روغن نباتی، برنج، شکر، گندم و 
نهاده های دامی از جمله کاالهای اساسی است که این بندر 
وارد شده است، بیان کرد: بندر شهیدرجایی بندرعباس رتبه 

دوم واردات کاالی اساسی در کشور را دارد.

سخنگوی گمرک از رشد ۸۱ درصدی صادرات کشورمان 
به کشــورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در 
نیمه نخست امســال خبر داد و گفت: تجارت ایران با اکو 
از مرز ۱۵ میلیون تن گذشت.به گزارش صدا و سیما، سید 
روح اله لطیفی ســخنگوی گمرک با اعالم این خبر افزود: 
تجارت ایران با اعضای اکو در شــش ماهه ابتدایی ســال 
۱۴۰۰، ۱۵ میلیــون و ۳۰۷ هزار تــن کاال به ارزش هفت 
میلیارد و ۲۵۵ میلیون دالر بود که رشــد ۶۷ درصدی در 
وزن و ۶۰ درصدی در ارزش کاالی تبادل شده را نسبت به 

مدت مشابه شاهد بودیم.
وی گفــت: از مجموع ۱۵ میلیــون و ۳۰۶ هزار و ۹۱۶ 
تن کاالی تبادل شــده، ۱۲ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۸۳۹ تن 
کاال به ارزش چهــار میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۱۲۳ هزار و 
۴۷۲ دالر، سهم صادرات کشورمان به اکو بود و دو میلیون 
و ۴۲۸ هــزار و ۷۸ تن به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

و ۱۰۶ هزار و ۹۲۹ دالر نیز ســهم واردات از ۹ کشور عضو 
اکو به ایران بوده است.لطیفی افزود: صادرات کشورمان به 
اعضای اکو بیش از پنج برابر واردات از لحاظ وزنی و نزدیک 
به ۱.۷ برابر از لحاظ ارزش اســت و تراز تجاری کشورمان 
با اعضای اکو در نیمه نخست امسال، مثبت یک میلیارد و 
۸۵۵ میلیون دالر بوده است و صادرات به اکو در این مدت 
نسبت به مدت مشابه ۹۸ درصد از لحاظ وزن و ۸۱ درصد 

از لحاظ ارزش رشد داشته است.
وی در خصوص میزان صــادرات به اعضای اکو توضیح 
داد: ترکیــه با هفت میلیــون و ۲۱۴ هزار تن خرید کاال از 
ایران به ارزش دو میلیارد و ۳۰۸ میلیون دالر و رشد ۳۹۶ 
درصدی در وزن و ۲۴۷ درصدی در ارزش در رتبه نخست، 
افغانستان با خرید دو میلیون و ۵۱۶ هزار تن به ارزش ۹۹۹ 
میلیــون دالر و کاهش ۲۵ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی 
در ارزش در جایــگاه دوم، پاکســتان با خرید یک میلیون 

و ۳۶۱ هــزار تن کاال به ارزش ۵۴۴ میلیون دالر و رشــد 
۴۱ درصــدی در وزن و ۳۹ درصــدی در ارزش در جایگاه 
سوم، ازبکســتان باخرید ۴۱۱ هزار تن کاال به ارزش ۲۱۷ 
میلیون دالر و رشد ۴۳۸ درصدی در وزن و ۳۲۸ درصدی 
در ارزش در جایگاه چهارم و آذربایجان با خرید ۳۸۹ هزار 
تن کاال به ارزش ۲۱۲ میلیون دالر و رشد ۲۲ درصدی در 
وزن و ۱۸ درصــدی در ارزش در جایگاه پنجم قرار دارند.
سخنگوی گمرک افزود: ترکمنستان با خرید ۷۰۷ هزار تن 
کاال به ارزش ۱۴۵ میلیون دالر و رشــد ۲۱۷ درصدی در 
وزن و ۱۹۳ درصدی در ارزش، قزاقســتان با ۲۳۷ هزار تن 
به ارزش ۸۰ میلیون دالر و رشــد ۱۰۲ درصدی در وزن و 
۳۰ درصدی در ارزش، قرقیزستان با خرید ۲۰ هزارتن کاال 
به ارزش ۳۳ میلیون دالر و رشــد ۳۴۹ درصدی در وزن و 
۲۶۱ درصدی در ارزش و تاجیکستان باخرید ۲۲ هزار تن 
کاال به ارزش ۱۷ میلیون دالر و رشد ۱۵۷ درصدی در وزن 

و ۱۴۳ درصدی در ارزش نســبت به مدت مشابه سال قبل 
در رتبه های بعدی مقاصد خریــد کاالی ایرانی در اعضای 

کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو قرار دارند. 
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک در خصوص میزان 
واردات از اکــو گفت: دو میلیــون و ۴۲۸ هزار تن کاال به 
ارزش دو میلیــارد و ۷۰۰ میلیون دالر در نیمه نخســت 
امسال از اعضای سازمان اکو خریداری شد که از لحاظ وزنی 
با کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه 
بــوده، ولی از لحاظ ارزش رشــد ۳۴ درصدی در معامالت 
داشته است.وی افزود: ترکیه با دو میلیون و ۱۱۸ هزار تن 
کاال به ارزش دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون دالر ۸۷ درصد وزن 
و ۹۰ درصد ارزش واردات کشــورمان از ۹ کشور اکو را به 
خود اختصاص داده که نســبت به مدت مشابه کاهش ۱۳ 
درصدی در وزن کاالهای معامله شــده با ایران و رشد ۳۳ 

درصدی در ارزش داشته است.

انتقاد به خأل تسهیالت در بخش ساخت وساز

بانکهاتسهیالتمسکننمیدهند!

مدیرکل بنادرو دریانوردی هرمزگان خبر داد

آغاز عملیات تخلیه بیش از۲۴۰ هزار تن کاالی اساسی در بندر شهیدرجایی

در نیمه نخست امسال رقم خورد

افزایش ۸۰ درصدی صادرات به کشورهای عضو اکو

سرانه مصرف شیر افراد ۱۵ ساله و بیش تر در هفته 
در ســال ۱۳۹۹، به طور متوســط ۹۸ ۲. لیوان برآورد 
شده که استان اردبیل با ۶۳.۳ لیوان در هفته بیشترین 
سرانه مصرف شیر را در بین استان های کشور داراست.

بــه گزارش مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از فرهنگ 
رفتاری خانوار، از طرح های آماری جدید مرکز آمار ایران 
است که در سال ۱۳۹۹، برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر با 
۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار نمونه شهری و ۱۸۸ هزار و ۶۰ 
خانوار نمونه روســتایی اطالعات مرتبط با حوزه کتاب 
و نشریات، موسیقی، شبکه های اجتماعی، فعالیت های 
ورزشــی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و … را جمع آوری 
کرده اســت. بنابر این گزارش، سرانه مصرف شیر افراد 
۱۵ ســاله و بیش تر در هفته در ســال ۱۳۹۹، به طور 

متوسط ۹۸ ۲. لیوان برآورد شده است.
اســتان اردبیل با ۶۳.۳ لیوان در هفته بیشــترین 
ســرانه مصرف شــیر افراد ۱۵ ســاله و بیش تر را در 
بین استان های کشــور دارا بوده است.همچنین سرانه 
مصرف نوشابه افراد ۱۵ساله و بیش تر در هفته به طور 
متوسط ۰ ۲. لیوان برآورد شــده است.استان کرمان با 

سرانه مصرف نوشــابه افراد ۱۵ ساله و بیش تر به طور 
متوسط ۷۷.۲ لیوان در هفته، بیشترین سرانه را در بین 
استان های کشور دارا بوده است.نتایج طرح حاکی از آن 
اســت که در سال مذکور سرانه مصرف ماهی افراد ۱۵ 
ســاله و بیش تر در ماه به طور متوسط ۷ ۱. وعده بوده 
است.اســتان هرمزگان با ۶۷.۵ وعده در ماه بیشترین 
ســرانه مصرف ماهی افراد ۱۵ ساله و بیش تر را در بین 

استان های کشور دارا بوده است.
در ســال ۱۳۹۹، ســرانه مصرف فســت فود افراد 
۱۵ســاله و بیش تر به طور متوســط ۳۴ / ۱ دفعه در 
ماه برآورد شده است. ۱۱درصد از خانوارهای کشور در 
ســال۹۹ غذای بیش از نیاز مصرفــی خود را طی ماه 
منتهی به زمان آمارگیری در ســطل زباله ریخته اند.
در ســال ۱۳۹۹، ۵.۸ درصد افراد ۱۵ ســاله و بیش تر 
اظهار کرده اند ســیگار می کشند و ۶ ۸۹. درصد از این 
افراد ِسیگاری، هر روز ســیگار می کشیدند. به عبارت 
دیگر، ۵.۲ درصد افراد ۱۵ ساله و بیش تر، روزانه سیگار 
می کشیدند. همچنین در سال ۱۳۹۹، ۴.۰ درصد افراد 

۱۵ ساله و بیش تر اظهارکرده اند، قلیان می کشند.

آمار بانــک مرکزی درباره چک های برگشــتی در 
ششمین ماه امسال نشان می دهد که در این ماه معادل 
۷۰۹ هزار فقره چک برگشــت خورده که از نظر تعداد 
معادل ۴.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز به میزان ۵ 

درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از 
جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان می دهد 
که در شــهریور ســال جاری حدود ۷.۳ میلیون فقره 
چــک به ارزش حدود ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
مبادله شــده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و 
۲۳.۵ درصد افزایش یافته اســت.از سوی دیگر، حدود 
۶.۶ میلیون فقره بــه ارزش ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان از چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ و ۲۶.۷ درصد افزایش دارد.
در کنار چک های وصولی معادل ۷۰۹ هزار فقره چک 
برگشت خورده که از نظر تعداد، چک های برگشتی در 
مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۴.۴ درصد کاهش و از نظر 
مبلغ نیز پنج درصد افزایش داشــته است.همچنین در 
این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک 

به ارزش بالغ بر ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله 
شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک 
در سطح کشور اســت.چک های وصول شده در تهران 
حــدود دو میلیون فقره به ارزش حــدود ۱۱۲ هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان و چک های برگشــتی معادل ۱۹۷ 
هــزار فقره به ارزش بیش از ۱۴ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان گزارش شــده اســت.عالوه بر این در شــهریور 
ماه، در کل کشور معادل ۶۸۶ هـــزار فقـره چـک بـه 
ارزش حدود ۳۰ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومان به دالیل 
کسری یـا فقـدان موجـــودی برگشـت خورده است 
کــه از نظر تعــداد و ارزش ۹۶.۷ و ۹۶.۱ درصد از کل 
چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی 

بوده است.
از ســوی دیگر، در اســتان تهران معادل ۱۸۹ هزار 
فقره چک به ارزش حــدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به 
دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که 
در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر مبلغ 
۹۵.۵ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری 

یا فقدان موجودی بوده است.   

تعداد چک های برگشتی کم شد، مبلغ ها زیادسرانه مصرف شیر در کشور ٣ لیوان در هفته


