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ارزش واقعی ســهام عدالت همســو با روند نزولی 
بازار رو به کاهش است، به طوریکه ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی نسبت به حدود 
دو هفته قبل بیش از ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشــته 
است.به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی سهام عدالت 
مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت 
ســهام خود انتخاب کرده بودند می توانند با مراجعه به 
ســامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و 
جزییات دارایی خود را مشــاهده کنند.البته این ارزش 
یکسان نیســت و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا 
کاهشی می شود. برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اســفند سال 
گذشــته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، 
در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری 
تــا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومــان کاهش یافته بود.

سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت 
یعنی اردیبهشت ماه و خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ 

میلیون تومان قیمت داشــت.در این راستا، در یازدهم 
مهرماه ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هــزار تومانی بیش از ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت داشت و طبق آخرین قیمت ها، این سهام اکنون 
کمی بیشتر از ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد 
که هفت میلیون تومان آن قابل فروش است.همچنین 
در ۲۵ مهر ســال جاری، ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی 
سهام عدالت به ۱۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید و 
در پنجم آبان ماه نیز ارزش این ســبد تا ۱۳ میلیون و 

۱۰۸ هزار تومان کاهش یافت.
بر این اساس طبق آخرین ارقام که در ۲۸ آبان ماه 
به روز رســانی شده است، ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان قیمت داشــت که نسبت به دو هفته قبل 
بیش از ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشته است. همچنین 
از این میزان، حــدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آن 

قابل فروش است.

معاون مســکن  و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
گفت: با هــدف ازدواج مجردها و حل مشــکل پیری 
جمعیت، اکنون پنج گروه از افراد، فارغ از اینکه متاهل 
یا سرپرســت خانوار باشــند می توانند در نهضت ملی 
مســکن ثبت نام کنند.محمود محمودزاده در گفت وگو 
با ایرنا، درباره جزئیات ثبت نام مجردها در طرح نهضت 
ملی مســکن افزود: در گذشــته فقط زنان ۳۵ سال و 
نخبگان علمی و معلوالن جسمی حرکتی امکان ثبت نام 
در طرح مســکن را داشتند، اما در مصوبه اخیر مردان 
مجرد ۴۵ ســال و بیماران خاص هــم می توانند برای 
داشتن مسکن در سامانه »ثمن« ثبت نام کنند.معاون 
وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد جمعیت کاهش زیادی 
یافته و ما اکنون در طرح های مســکن به دنبال ایجاد 
مکانیزمی برای تشــکیل خانواده و حل پیری جمعیت 
هستیم.وی بیان داشت: بر این اساس اکنون پنج گروه 
از افراد فارغ از اینکه متاهل یا سرپرســت خانوار باشند 
می توانند در طرح نهضت ملی مســکن شرکت کنند.

محمودزاده توضیــح داد: یکی از نکات مهم در رابطه با 
قانون جمعیت این است که بتوانیم فضایی ایجاد کنیم 
تا افرادی که در سن ازدواج هستند )که البته خود این 
ســن باید تعریف شود( انگیزه ای برایشان ایجاد شود تا 
اگر مشکل آنها برای تاهل، مسکن است حل شود.وی 
تصریح کرد: تصمیم برای ورود مردان مجرد ۴۵ ساله به 
طرح نهضت ملی مسکن نیز در راستای همین سیاست 
اســت. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مجردان 
۴۵ ســاله دو بخش هســتند،  افرادی که قصد ازدواج 
ندارند اما در این سن نیازمند داشتن مسکن هستند و 
بخشی دیگر هم افرادی هستند که فقدان مسکن دلیل 
عدم اصلی ازدواج آنان است.به گفته محمودزاده، افراد 
۴۵ ساله بعد از ۲۰ سال کار پس اندازی دارند اما شاید 
نتوانند در بازار مســکن که اکنون در شرایط تورمی به 
ســر می برد خانه ای پیدا کنند، بر این اساس دولت با 
مشــارکت این گروه در نهضت ملی مســکن به دنبال 
خانه دار شدن و در نهایت حل مشکل ازدواج آنان است.

تصویب نهایی ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از دیروز
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بانک ها چقدر به اقتصاد وام دادند؟نوید کاهش قیمت با صنعتی سازی مسکنهزینه عجیب دریافت وام مسکن
هر برگه تســهیالت مســکن با عبور از مرز ۸۰ هزار تومان، به گرانی 
هزینه دریافت وام خرید مســکن دامن زد.به گزارش خبرنگار مهر، قیمت 
هر برگه گواهی حق تقدم تســهیالت مسکن در معامالت امروز شنبه ۲۹ 
آبان بازار سرمایه با افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی، از کف دامنه ۷۰ هزار 
تومانی، وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد.در حال حاضر متوسط قیمت بیشتر 
نمادهای زیرمجموعه تسه در بازه ۸۱ تا ۸۳ هزار تومان قرار دارند و تقریباً 

در همه نمادها، افزایش قیمت در معامالت امروز به ثبت رسیده است.
گران ترین معامله اوراق تســهیالت مسکن به نماد تسه ۹۹۰۵ )اوراق 
مســکن مرداد سال گذشــته( با قیمت هر برگه ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و 
ارزان ترین معامله نیز به نماد تسه ۹۹۰۶ )اوراق مسکن شهریور سال قبل( 

با قیمت ۷۸ هزار و ۵۱۵ تومان اختصاص داشت.
بیشــترین تعداد اوراق فروخته شده در معامالت دیروز نیز به دو نماد 
تسه ۰۰۰۶ و تسه ۰۰۰۷ )اوراق مسکن شهریور و مهر امسال(تعلق داشت.

برخی کارشناســان اقتصادی علت افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
را افزایش تقاضای خرید این اوراق با توجه به افزایش ســقف تســهیالت 
خرید مســکن از ابتدای مهر ماه امسال و افزایش تحرکات در بازار مسکن 

عنوان می کنند.
هر چند که بر اساس اعالم گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن 
در مهرماه امسال، تعداد معامالت مسکن ۵۴۷۱ فقره بود که نسبت به ماه 
قبل از آن )شهریور امسال( با انجام ۷۷۸۹ فقره معامله، کاهش حدوداً ۳۰ 
درصدی را نشان می دهد؛ با این حال برخی گزارش های میدانی اگرچه از 
کاهش شــدید قدرت خرید مسکن حکایت دارد، اما با توجه به نابسامانی 
سایر بازارها، از احیای خریدهای سرمایه ای در بازار مسکن حکایت دارد.

وزیر راه و شهرســازی گفت: صنعتی سازی ســاختمان، کاهش هزینه 
ســاخت و به  دنبال آن کاهش هزینه خرید مســکن توسط مردم را در پی 
خواهد داشت.به گزارش وزارت راه  و شهرسازی، »رستم قاسمی« با حضور 
در کارخانه صنعتی ساختمان متعلق به وزارت دفاع از بخش های مختلف این 
کارخانه بازدید کرد.وی با تقدیر از اقدامات وزارت دفاع در حوزه صنعتی سازی 
ساختمان، وزارت دفاع را پیشران و پیشرو در عرصه های مختلف ملی عنوان 
کرد.وزیر راه و شهرسازی، پیشرفت و حرکت صنعتی سازی ساختمان توسط 
وزارت دفاع را ارزشــمند توصیف کرد و گفت: این مهم باید هر چه سریع تر 
در بخش های مختلف کشــور پیاده سازی و اجرا شــده و توسعه پیدا کند.
قاسمی بیان داشت: وزارت مسکن و شهرسازی برای پیشبرد و توسعه کارخانه 
صنعتی سازی ســاختمان، اهتمام و تعامل هر چه بیشتر خود را با وزارت 
دفاع افزایش خواهد داد.به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی پیشتر با اشاره 
به ضرورت اســتفاده از فناوری های نوین در صنعت ســاختمان گفته بود: 
ضرورت دارد صنعت ســاختمان از نظر کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت 
متحول شــود. باید از شیوه های نوین در ساخت بهره مند شویم زیرا بخشی 
از شیوه های سنتی زمان بر، فاقد کیفیت الزم و سرعت است که مالک عمل 
در اجرای تولید مسکن است.وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت نه چندان 
مناسبی که به دلیل سنتی ســازی وجود دارد، باید با دعوت از شرکت های 
دانش بنیــان از روش های نوین ســاخت بهره ببریم.قاســمی همچنین در 
ماموریتی ویژه از مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی خواسته بود تا 
نســبت به کیفی سازی، سرعت در ساخت و همچنین مناسب سازی قیمت 
ســاخت و ساز در کشور با همکاری شــرکت های دانش بنیان و استفاده از 

توانمندی ها و دانش آنها اقدام کند.

تسهیالت پرداختی بانک ها طی هفت ماهه ابتدای امسال به بخش های 
اقتصادی مبلغ ۱۴۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال اســت که در مقایســه با دوره 
مشــابه ســال قبل مبلغ ۵۴۷۴.۲ هزار میلیارد ریال )معادل ۵۸.۵ درصد( 
افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی هفت 
ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۹۹۱۷.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۹ درصد 
کل تسهیالت پرداختی است.سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه 
در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای ســال جاری معادل 
۳۴۷۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۱ درصد از 
منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ 
۹۹۱۷.۸ هزار میلیارد ریال( است.مالحظه می شود از ۴۳۹۷.۶ هزارمیلیارد 
ریال تســهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۱ درصد آن 
)مبلغ ۳۴۷۶.۶ هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده 
اســت که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط 
بانک ها در ســال جاری است.شایان ذکر اســت که همچنان باید در تداوم 
مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره 
مراقب قدرت گرفتن پتانســیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد 
نیز بود.بر این اســاس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق 
افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و 
بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها 
در تامین ســرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی 
بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار 

مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

سهم ۱۹ درصدی تجارت ایران 
با اتحادیه اروپا

تجــارت ترکیه و ایران با اتحادیه اروپا طی ۹ ماه گذشــته از ســال ۲۰۲۱ 
به ترتیب ۱۱۳ میلیارد یورو و ۳.۴ میلیارد یورو بوده اســت که نشــان می دهد 
ترکیه ۳۳ برابر بیشتر از ایران با اروپا تجارت داشته است.اتاق بازرگانی تهران در 
جدیدترین گزارش خود به بررسی میزان تجارت مشترک میان ایران و اتحادیه 
اروپا پرداخته و برای مشخص شــدن میزان فاصله ایران با اهداف کالن در نظر 
گرفته شده، این آمار را با تجارت ترکیه و اتحادیه اروپا مقایسه کرده است.بر این 
اســاس، ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا )۲۷ کشور( در ۹ ماه گذشته از سال 
۲۰۲۱، به رقمی در حدود ۳.۴ میلیارد یورو رســیده است.داده های مرکز تجارت 
اروپا نشان می دهد که طی این مدت، ارزش صادرات کاالیی کشورهای اروپایی به 
ایران معادل ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون یورو بوده و در مقابل، از ایران نیز کاالهایی 
به ارزش ۶۳۲ میلیون یورو به اروپا صادر شده است. به این ترتیب، وضعیت تجارت 
ایران و اروپا در مدت ۹ ماه سال ۲۰۲۱، تراز منفی ۲ میلیارد یورو را برای ایران 
نشــان می دهد.تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در حالی به آب باریکه ای در 
تجارت بین الملل تبدیل شده اســت که تجارت ترکیه با اتحادیه اروپا طی ۹ ماه 

گذشته از سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱۳ میلیارد یورو بوده است. 

الستیک کامیون داخلی ۲۵ درصد گران شد
شرکت های تولیدکننده الســتیک از افزایش ۲۵ درصدی الستیک سنگین 
بایــاس و ۱۵ درصدی رادیال خبر داده اند.به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که 
هفته گذشــته احمد کریمی دبیر کانون سراسری کامیون داران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر از »روی آوردن رانندگان به خرید الستیک های تاریخ مصرف گذشته 
که با کولبری از اقلیم کردستان عراق وارد کشور می شود« و همچنین »افزایش 
اقبال به خرید الستیک دست دوم و کارکرده ناوگان نفتکش که به دالیل ایمنی 
مجبور به نوســازی الستیک های خود با فواصل زمانی کوتاه هستند«، خبر داده 
بود، با این حال شرکت های تولیدکننده داخلی الستیک با مجوز سازمان حمایت 
از افزایش قیمت الســتیک های باری شامل ۲۵ درصد برای الستیک های بایاس 

)نخی( و ۱۵ درصد برای الستیک های رادیال )سیمی( خبر داده اند.

افزایش ۲۴ درصدی واردات برنج 
مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران، از افزایش 
۲۴ درصدی واردات برنج در مقایســه با پارسال خبر داد و گفت: کاهش عرضه 
برنج داخلی ســبب افزایش قیمت این محصول شد.به گزارش شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، حجت براتعلی اظهار داشت: طی ۸ ماهه امسال، ۶۶۵ هزار تن برنج 
خارجی وارد شــده که سهم شــرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۲۰ هزار تن است.

براتعلی اضافه کرد: بخشــی از برنج خارجی )حدود ۴۴۵ هزار تن( نیز توســط 
بخش خصوصی وارد کشــور شده اســت.وی گفت: میزان واردات این محصول 
به کشــور در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش 
یافته اســت.براتعلی افزود: امسال تولید و عرضه ی برنج داخلی به بازار )به دلیل 
موضوع خشکسالی( کمتر شده و می توان گفت که رشد قیمتی برنج به این دلیل 
اتفاق افتاده است.مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران، 

وضعیت موجودی و ذخایر راهبردی برنج کشور را مطلوب ارزیابی کرد.

قیمت سکه
 ۵۰ هزار تومان افزایش یافت

قیمت سکه روزگذشته در بازار تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز 
کاری پنجشــنبه به رقم ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رســید.به گزارش ایرنا، 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنین روز شنبه نیم ســکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع 
ســکه سه  میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار 
تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به 

یک میلیون و ۲۳۶ هزار تومان رسید. 
قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۳۵۷ هزار تومان شــد.همچنین اُنس 
جهانی طال با ۱۹ دالر و ۵۷ سنت کاهش نسبت به روز کاری گذشته، یک هزار و 
۸۴۶ دالر ارزش گذاری شد.به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت 
طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. دیروز نرخ دالر در صرافی های 

بانکی تغییر اندکی داشت و با بهای ۲۶ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد.
همچنین قیمت انس جهانــی طال نیز بیش از ۱۹ دالر کاهش یافت. اگرچه 
قیمت انس جهانی طال کاهش قابل توجهی داشت اما قیمت سکه بیشتر متاثر از 

افزایش دالر رشد جزئی داشت.  

افت شاخص بورس
 در نخستین روز معامالتی هفته

شــاخص کل بازار بورس روزگذشــته با ۲۷  هــزار و ۲۹۲ واحد کاهش در 
جایگاه یک  میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت 
روز شــنبه بیش از پنج میلیارد و ۳۰۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۴۰ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با سه هزار و ۲۳۶ واحد کاهش به ۳۸۳ هزار و ۵۲۸ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۳۸ واحد افت به ۲۴۱ هزار و ۶۱۸ واحد رســید.

شــاخص بازار اول ۲۲ هزار و ۸۰۲ واحد و شــاخص بازار دوم، ۴۶ هزار و ۱۵۰ 
واحد کاهش داشتند.

عالوه بر این در بین همه نمادها، پتروشــیمی فناوران )شفن( با ۴۹۵ واحد، 
گروه پتروشیمی ســرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با ۲۳۲ واحد، سایر اشخاص 
بورس انرژی )انرژی ۳( با ۱۵۰ واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۱۱۹ واحد، 
داده گســتر عصر نوین های وب )های وب( با ۷۷ واحد، آسان پرداخت پرشین 
)آپ( با ۷۳ واحد و موتوژن )بموتو( با ۶۳ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس 
داشتند.در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با سه هزار و ۴۴۶ واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با سه هزار و ۱۶۰ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۶۳۴ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارســان( با یک هزار و ۶۱۱ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک 
هزار و ۴۳۰ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۲۲۵ 
واحد و نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( بــا یک هزار و ۱۹ واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
برپایه این گزارش، روزگذشــته نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(، سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی ۳(،  فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، 
گروه پتروشیمی ســرمایه گذاری ایرانیان )پتــرول(، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر(، گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو  )خگســتر( و  گروه دارویی 
برکــت )برکت( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه شــیمیایی هم در 
معامالت روز شــنبه صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
۴۸۸  میلیون و ۲۴۸ هزار برگه ســهم به ارزش چهار  هزار و ۴۳۸ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
دیروز شــاخص فرابورس بیش از ۲۵۴ واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
۱۹ هــزار و ۹۸۸ واحد ثابت ماند.همچنین در این بــازار یک میلیارد و ۹۹۱ 

میلیون برگه سهم به ارزش ۳۱ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

ســخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت با همســایگان 
در هفت ماه گذشــته ۶۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تن به ارزش 
۲۸ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر بــوده که ۶۲ درصد وزن 
و ۵۲ درصــد ارزش مجموع مبادالت تجاری کشــور را به 
خود اختصاص داده اســت.به گزارش گمرک، »ســید روح 
اله لطیفی« اظهار داشــت: از مجموع تجارت ۹۸ میلیون و 
۶۸۷ هزار و ۵۸۱ تنی کشــور به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۱۲ 
میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹ دالر در هفت ماه نخست امسال، 
۶۱ میلیــون و ۴۶۵ هزار و ۹۶۴ تن به ارزش ۲۸ میلیارد و 
۳۱۹ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۰۵ دالر، مربوط به تبادل کاال 
با ۱۵ کشور همســایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد 
ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.وی افزود: 
در ایــن مدت ۴۷ میلیون و ۸۸۵ هــزار و ۳۰۶ تن کاال به 
ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴ دالر به 
۱۵ کشور همسایه صادر شد که ۶۴ درصد وزن و ۵۵درصد 
ارزش کل صادرات هفت ماهه کشــور بوده است.لطیفی در 
خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه تصریح کرد: 
عــراق با ۱۹ میلیون و ۷۴۰ هــزار و ۲۰۸ تن به ارزش پنج 
میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۹۳ دالر، ترکیه با ۱۰ 
میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۵۶ تن به ارزش سه میلیارد و ۳۹۷ 
میلیون و ۲۷۸ هزار و ۲۵۰ دالر، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۱ 
هــزار و ۵۸۹ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۵۶۰ 
هزار و ۴۸ دالر، افغانســتان با ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۹۸۱ 
تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ 
دالر و پاکســتان با یک میلیــون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۹ تن به 
ارزش ۶۵۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ دالر، پنج مقصد اول 
صادرات کاالهای ایرانی به همسایگان بود.وی افزود: عمان با 
۳۲۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۸۴ دالر، روسیه با ۳۱۷ میلیون 
و ۳۵۸ هــزار و ۵۳۹ دالر، آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و ۹۵۸ 
هزار و ۳۷۲ دالر، ارمنســتان با ۱۸۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و 
۷۶۵ دالر، ترکمنســتان با ۱۷۴ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۹ 
دالر، قزاقستان با ۹۵ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۶۵ دالر، قطر 
بــا ۸۵ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲ دالر، کویت با ۷۶ میلیون و 
۲۴۶ هــزار و ۶۶۹ دالر، بحرین با چهار میلیون و ۱۳۸ هزار 

و ۲۴۷ دالر و عربســتان ســعودی با ۴۱ هزار و ۱۸ دالر به 
ترتیب مقاصد ۱۵گانه صادرات کشور به همسایگان در هفت 
ماه سال ۱۴۰۰ بودند.سخنگوی گمرک گفت: در میان ۱۴۳ 
مقصد صادراتی کشور، عراق در جایگاه دوم، ترکیه در جایگاه 
ســوم، امارات در رتبه چهارم، افغانستان در جایگاه پنجم، 
پاکســتان در جایگاه هفتم، عمان در جایگاه دهم، روسیه 
در جایگاه یازدهم، جمهوری آذربایجان در جایگاه دوازدهم، 
ارمنســتان در جایــگاه پانزدهم، ترکمنســتان در جایگاه 
شانزدهم، قزاقستان در جایگاه بیست و دوم، قطر در جایگاه 
بیســت و سوم، کویت در جایگاه بیست و ششم، بحرین در 
جایگاه هفتادم و عربستان در جایگاه ۱۲۱ قرار گرفته اند.وی 
در خصوص واردات از کشــورهای همسایه گفت: از مجموع 
واردات ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تنی کاال به ارزش ۲۷ 

میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۴۲ دالری کشور در 
هفت ماهه نخست، ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تن کاال 
به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۸۵۱ دالر 
مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی و دریایی با 
ایران بوده اســت که ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل 
واردات را شامل می شــود.لطیفی افزود: امارات با فروش ۶ 
میلیون و ۸۶۹ هزار و ۸۸۱ تن کاال به ارزش هشت میلیارد 
و ۵۹۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۲۷ دالر در صدر کشورهای 
طرف معامله با ایران قرار دارد که بیش از ۵۰ درصد وزن و 
۶۳ درصد ارزش کاالهای وارداتی به کشور از همسایگان را 
به خود اختصاص داده اســت.وی تصریح کرد: بعد از امارات 
کشــور ترکیه با فروش ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۲۱ تن به 
ارزش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیــون و ۳۵۲ هزار و ۶۷۱ دالر، 

روسیه با یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ تن به ارزش ۸۵۲ 
میلیون و ۸۱۵ هزار و ۹۰۴ دالر، عراق با یک میلیون و ۳۵۲ 
هــزار و ۴۳۸ تن به ارزش ۶۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۲۱۷ 
دالر و عمان با ۶۴۱ هزار و ۲۲۵ تن به ارزش ۳۰۳ میلیون و 
۹۱۹ هزار و ۳۱۰ دالر در صدر فروش کاال به ایران در میان 
همســایگان قرار دارند.لطیفی در خصوص واردات از  سایر 
کشــورهای همسایه گفت: پاکستان با ۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ 
هزار و ۸۵۰ دالر، قزاقســتان بــا ۳۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و 
۹۴۶ دالر، جمهوری آذربایجان با هفت میلیون و ۴۲ هزار و 
۸۷۱ دالر، ترکمنستان با ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۴۷ دالر، 
ارمنستان با ۱۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۹۲ دالر، افغانستان 
با ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰ دالر، کویت با هفت میلیون 
و ۳۶۶ هزار و ۸۵۳ دالر، قطر با ۶ میلیون و ۸۷ هزار و ۱۴۱ 
دالر و بحرین با یــک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۴۲۲ دالر قرار 
دارند و عربســتان نیز فروش کاالیی در هفت ماه گذشــته 
به ایران نداشته اســت.لطیفی در خصوص رتبه کشورهای 
همســایه ایران در میان فروشندگان کاال به ایران، گفت: در 
میان ۱۴۳ کشور فروشنده کاال به ایران، امارات در رتبه یک، 
ترکیه در رتبه سوم، روسیه در جایگاه ششم، عراق در جایگاه 
نهم، عمان در جایگاه دوازدهم، پاکستان در جایگاه بیستم، 
قزاقســتان در جایگاه سی و هفتم، جمهوری آذربایجان در 
جایگاه و نهم، ترکمنستان در جایگاه چهل و سوم، ارمنستان 
در جایگاه چهل و هشــتم، افغانستان در جایگاه ۵۸، کویت 
در جایگاه ۶۰، قطر در جایگاه ۶۲ و بحرین در رتبه ۷۹ قرار 
دارند.سخنگوی گمرک گفت: تراز تجاری ایران با ۱۵ کشور 
همســایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون و 

۲۱۱ هزار و ۶۰۳ دالر بوده است.
به گــزارش ایرنا، ایران به عنوان کشــوری واقع در قاره 
آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، 
ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق 
مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه 
قزاقســتان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت 
مرز دریایی دارد که می تواند بــا افزایش تجارت، از مزایای 

همسایگی بهره مند شود.

رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال با 
بیان اینکه کشور ما کاماًل ظرفیت ایجاد ۱.۸ میلیون فرصت 
شــغلی را دارد، چگونگی ایجاد ۱.۸ میلیون فرصت شغلی 
تا پایان ســال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.مرتضی محرم خانی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان ســال ۱۴۰۱ 
یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی در قالب زیست بوم 
ملی اشــتغال ایجاد خواهد شــد، اظهار کرد: ما یک فضای 
رشــد را به عنوان زیست بوم تعریف می کنیم و اگر اشتغال 
را به یک موجود زنده تشــبیه کنیم، عوامل مختلفی برای 
زنده ماندن و یا تولد یک شــغل نیاز است که ما این عوامل 
را تحــت عنوان حلقه های ایجاد شــغل در نظر گرفتیم که 
اگر کنار هم قرار بگیرند ایجاد ۱.۸ میلیون فرصت شــغلی 

دور از ذهن نیســت.رئیس مرکز ملی پایش سیاســت ها و 
برنامه های اشتغال افزود: این حلقه ها شامل تجهیز و تکمیل 
زیرســاخت ها، تکنولوژی، منابع مالی، حــذف قواعد زائد، 
همکاری دستگاه های مختلف باهم و … است.محرم خانی 
گفت: تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و تثبیت مشاغل را 

در این زیست بوم دیده ایم. 
فرصت شــغلی صرفاً بــه معنای ایجاد اشــتغال جدید 
نیســت و حتی افرادی که درآمد مناسبی هم ندارند در این 
زیست بوم مورد اشاره قرار گرفته اند.وی با بیان اینکه کشور 

ما کاماًل ظرفیت ایجاد ۱.۸ میلیون فرصت شــغلی را دارد، 
گفت: اگرچه تحریم ها یک عامل محدود کننده اســت اما 
ما در فضای کســب و کار، تحریم ها را به عنوان یک فرصت 
می بینیم. پیش بینی این است که اگر با یک نگاه نو به کسب 
و کار بنگریم ظرفیت اشتغال زایی مناسب را خواهیم داشت.

محرم خانی تصریح کرد: ریــل گذاری هایی از جمله منابع 
اشــتغال روســتایی و کم برخوردار، تسهیل صدور مجوزها 
و حمایت از کســب و کارها از گذشــته صورت گرفته بود 
که دولت سیزدهم می خواهد این برنامه ها را با یک رویکرد 

جدیــد ادامه دهد و مســائل ابتر مانــده را احیا کند.وی با 
بیان اینکه ایجاد ظرفیت های شــغلی جدید شاید در سال 
اول دولت سخت باشد، اما شــدنی است، گفت: برنامه ها و 
زیرســاخت های نظارتی برای زیست بوم ملی اشتغال آماده 
شــده و مبتنی بر داده ها سیاست گذاری انجام خواهد شد 
و نظارت های مستمر کمک حال سیاست گذاری در کشور 
خواهد بود. هم اکنون نیز در حال تدوین برنامه های زیست 
بوم هستیم.رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های 
اشــتغال افزود: طی ۴۰ روز گذشــته با ۲۰ دستگاه تفاهم 
نامه منعقد کردیم که ۱۴ دستگاه، عضو اصلی شورای عالی 
اشــتغال و ۶ دستگاه  دیگر نهادهای انقالبی از جمله بسیج، 

کمیته امداد و هالل احمر است. 

رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ســوریه گفت: 
مذاکراتی بــرای رفع موانــع صادرات قطعــات خودرو به 
ســوریه در حال انجام اســت و به زودی مشکالت صادرات 
به این کشــور بر طرف می شــود.به گزارش ایرنا، طی یک 
هفته گذشــته اخباری مربوط به ممنوعیت واردات خودرو 
به سوریه منتشر شــد که واکنش های بسیاری را به دنبال 
داشت زیرا این کشور به عنوان یکی از مقاصد صادراتی برای 
ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.علیرضا پیمان پاک، 
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران در این زمینه با تاکید 
بر اینکه ســوریه به دلیل مشــکالت ارزی محدودیت هایی 
وضع کرده اســت، تصریح کرد: این کشور به دنبال کاهش 
خروج ارز از این کشــور، خواهان صادرات در مقابل واردات 
کاال است.پیمان پاک با بیان اینکه »رضا فاطمی امین« وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به ســوریه سفر خواهد کرد، گفت: 

این نشســت فقط برای حل موضوع خودرو نیست بلکه به 
دنبال رفع مشکالت ارزی و گمرکی صادرات نیز هستیم.در 
همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه ممنوعیت 
صادرات برای خودروی ایرانی به این کشــور صحت ندارد، 
خاطرنشــان کرد: ردر سال های اخیر واردات خودرو از تمام 
کشورهای جهان به سوریه ممنوع بوده است.کیوان کاشفی 
با بیان اینکه ســوریه ضوابطی مختص بــه ایران در زمینه 
واردات خودرو صادر نکرده اســت، اظهار داشت: این کشور 
در راستای مشــکالت ارزی و اقتصادی داخلی، ورود برخی 
از کاالها را ممنوع اعالم کرده اســت که خودرو یکی از این 
محصوالت محسوب می شود.رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و ســوریه در خصوص خودروهای ایرانی در ســوریه، 
تصریــح کرد: ســایپا و ایران خودرو به عنوان دو شــرکت 

خودروسازی ایرانی ســایت تولیدی در این کشور دارند که 
به تجهیزات الزم برای تولید خودرو مجهز است.وی با بیان 
اینکه این دو ســایت در ایام جنگ در سوریه آسیب ندیده 
اند، خاطرنشان کرد: محصوالت این دو شرکت در سال های 
اخیر در این کشــور تولید و به فروش می رســید و تاکنون 
نیز مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.کاشفی تاکید 
کرد: در ماه های اخیر سوریه قانون جدیدی در زمینه واردات 
قطعات خودرو وضع کرده که بر اساس آن ورود لوازم یدکی 
ممنوع شده اســت و چون سایپا قطعات تولیدی خود را از 
ایران وارد و در سوریه برای تولید مورد استفاده قرار می داد 
در ماه های اخیر با مشکالتی مواجه شده است.به گفته رئیس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه، در ماه های اخیر سایپا 
محصوالت خود را با قطعات ذخیره تولید کرده است اما این 
روند تولید را کاهش و مشکالتی را نیز به همراه داشته است.

وی در خصوص تولید محصوالت ایران خودرو نیز گفت: در 
یکسال اخیر به دلیل برخی مشکالت در سهام این شرکت 
تولید با وقفه مواجه شده است که به زودی در راستای حل 
این موضوع نیز اقدام خواهد شد.کاشــفی خاطرنشان کرد: 
موضوع رفع ممنوعیت واردات قطعات خودرو برای سایپا به 
سوریه و حل مشــکالت سهامداری ایران خودرو در دستور 
کار قرار دارد که با توجه به ســفر وزیر صنعت به این کشور 
در آینده نزدیک، این مشکالت برطرف خواهد شد.بر اساس 
آخرین اعالم گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماه 
سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون دالر بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر و ســهم 
واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۲۷ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.

سخنگوی گمرک اعالم کرد

سهم ۵۲ درصدی کشورهای همسایه از مبادالت تجاری ایران

جزئیاتی از ایجاد ۱/8 میلیون فرصت شغلی تا سال ۱۴۰۱

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه:

موانع صادرات قطعات خودرو به سوریه به زودی رفع می شود

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۵۵۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســید محسن حسینی فرخد فرزند سید حسن در ششدانگ 
اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت ۲۴۰ مترمربع قسمتی از پالک ۷۱ اصلی بخش ۹ مشهد 
واقع در خیابان رسالت ۵۲ حبیب بن مظاهر ۱۲ پالک ۷۴۳ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه 
موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
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