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وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری به سرپرست 
ســازمان اموال تملیکی، خواستار اقدام فوری برای عرضه 
خودروهای ســازمان اموال تملیکی در بورس کاال شد.به 
گــزارش بورس کاال، در پی نامه رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار به وزیر اقتصــاد در خصوص آمادگی بورس 
کاالی ایران برای عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی، 
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری 
به سرپرســت سازمان اموال تملیکی اعالم کرد که در این 
زمینه »اقدام فــوری و مقدمات قانونی« انجام شــود.در 
نامه مهدی اســماعیلی مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به ابراهیم موالیی جم سرپرست سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تاریخ بیست و سوم 
آبان ماه آمده است.گفتنی است، شنبه شب جواد جهرمی 
معــاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران نیز با 
حضور در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با موضوع 
بررســی عرضه خودرو در بــورس کاال اعالم کرد که وزیر 
اقتصاد طی نامه ای به سازمان اموال تملیکی دستور عرضه 
خودروهای خارجی دپو شده این سازمان در بورس کاال را 

صادر کرده اســت.به گفته جهرمی، این خودروها که زیر 
۲۵۰۰ ســی سی است پس از اخذ مصوبه هیات وزیران با 
پیگیری وزیر اقتصاد و به محض تعیین تکلیف دادستانی 
در بورس کاالی ایران عرضه می شوند که همه زیرساخت ها 
در این زمینه مهیا بوده و در خصوص عرضه سایر خودروها 
نیز اگر سیاست گذاران اهداف خود را اعالم و شرکت های 
خودروســاز نیز اعالم آمادگی کنند، مکانیسم بورس کاال 
آماده عرضــه خودرو اســت.معاون اول رئیس جمهور به 
تازگی با حضور در انبار مرکزی ســازمان اموال تملیکی از 
بخش های مختلف این انبار مرکزی بازدید کرد و از نزدیک 
در جریان آخرین وضعیت کاالهای دپو شده در این انبارها 
قرار گرفت.در این بازدیــد که محمد مخبر را وزرای امور 
اقتصاد و دارایی و دادگســتری همراهی می کردند، معاون 
اول رئیس جمهور بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکالت 
انبارهای ســازمان اموال تملیکــی، چگونگی روند ثبت و 
نگهــداری این کاالها، نحوه تشــخیص کاالهای قاچاق و 
متروکــه و همچنین نحوه نگهــداری و ترخیص و انتقال 

کاالها پس از تعیین تکلیف شان تاکید کرد.

رئیس اداره برنج ســازمان جهاد کشاورزی مازندران 
گفت که امســال یک میلیون و ۵۴۰ هــزار و ۱۹۸ تن 
شــلتوک در استان تولید شد که نسبت به سال گذشته 
دســتکم ۱۱ هزار تــن کاهــش دارد دارد.علی محمد 
رمضانــی در گفــت و گو با خبرنگار ایرنــا میزان تولید 
شلتوک در سال گذشــته را حدود یک میلیون و ۵۵۱ 
هــزار و ۱۳۰ تن اعالم کرد و گفت که علت کاهش ۱۱ 
هزار تنی در سال جاری کم شدن سطح زیر کشت دوم 
بوده است.وی با اعالم این که پارسال شالیکاران مازندران 
۱۱۰ هزار هکتار از شالیزارهایشان را به روش دوباره نشاء 
و دونوچ زیر کشت برده بودند ، گفت امسال در مجموع 
۹۲ هزار و ۵۶۰ هکتار از شــالیزارهای استان زیر کشت 
دوم رفته بود.کشــت دوم برنج در شالیزارهای مازندران 
پس از برداشــت محصول کشت اول به دو روش نشای 
دوباره و پرورش ســاقه شــالی یا » دونوچ » انجام می 
شود. در روش اول کشاورزان اقدام به آماده سازی دوباره 
شالیزار می کنند ولی در روش دوم ساقه های باقی مانده 
از کشــت نخســت دوباره جوانه زده و پرورش داده می 

شــود .رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت 
که  امسال کشاورزان مازندران از سطح ۲۱۵ هزار هکتار 
شالیزاری که زیر کشــت اول قرار داشت یک  میلیون و 
۲۹۷ هزار و ۶۸۶ تن شــالی برداشت کردند ولی میزان 
محصول در کشت دوم ۲۴۲ هزار و ۵۱۲ تن بوده است.
وی کمبود آب و تنش خشکسالی را علت اصلی کاهش 
سطح زیر کشت دوم برنج در مازندرن اعالم کرد .رمضانی 
همچنین از افزایش اقبال شالیکاران مازندران به کشت 
ارقام پرمحصول در ســال های اخیر خبر داد و گفت که 
امســال سطح زیر کشت این ارقام در استان به ۶۲ هزار 
و ۷۰۲ هکتار رســیده بود. شیرودی ، فجر ، خزر و ندا از 
جمله ارقام کیفی برنج پرمحصول مازندران هستند.وی 
سطح زیر کشت ارقام پرمحصول در سال گذشته را ۴۶ 
هزار هکتار اعالم کرد. رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی 
مازندران سطح زیر کشت ارقام محلی برنج استان را هم 
در سال جاری ۱۵۲ هزار و ۲۹۸ هکتار اعالم کرد و گفت 
که سطح زیر کشــت این ارقام سال گذشته ۱۶۹ هزار 

هکتار بود. که در سال جاری کاهش یافت.
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هندوانه شب یلدا کیلویی ۷5۰۰ تومان
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از پیش بینی و ذخیره میوه های شب 
یلدا خبر داد و گفت: مشــکلی در این زمینه نداریم.اسداهلل کارگر درباره آخرین 
وضعیت عرضه و قیمت میوه های شب یلدا از جمله هندوانه، خرمالو و انار گفت: 
هیچ مشــکلی در تامین و عرضه این محصوالت وجود نــدارد.وی با بیان اینکه 
بخشــی از این مســأله به مدیریت مردم برمی گردد، افزود: در گذشته مردم در 
خرید این محصوالت افراط می کردند و همین منجر به نابسامانی بازار و مشکل 
در توزیع می شد ولی االن اقتصادی خرید می کنند به عنوان مثال به جای خرید 
۲۰ کیلوگرم انار یا چهارتا هندوانه به اندازه نیازشان خرید می کنند که این منجر 
به ایجاد آرامش در بازار می شــود.این فعال بخش خصوصی قیمت هر کیلوگرم 
هندوانــه خطی را در میدان مرکزی میــوه و تره بار بین ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان 

اعالم کرد و گفت: هر کیلوگرم هندوانه ساکاتا نیز قیمتی در همین حدود دارد.

افزایش 1۷ درصدی صادرات پوشاک 
در هفت ماهه امسال

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در هفت ماه نخست 
امسال ۴۵۰ میلیون دالر صادرات پوشاک انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد ۱۷ درصدی نشان می دهد.به گزارش ایرنا، »مهدی صادقی نیارکی« 
در آیین افتتاح نمایشگاه های »ایران تکس« افزود: در هفت ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در حوزه صادرات محصوالت نساجی شاهد ۲۰ درصد 
رشــد شامل ۳۰۰ میلیون دالر صادرات بودیم.به گفته این مقام مسوول، نزدیک 
به پنج هزار بنگاه در زنجیره ارزش صنعت نســاجی پوشــاک وجود دارد که این 
تعداد ۶.۷ درصد واحدهای صنعتی، هفت درصد اشــتغال صنعتی و سه درصد 
سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه نساجی و پوشاک 
نیاز جامعه است، تصریح کرد: این بخش به طور مستمر باید تولید و عرضه را برای 
بخش داخلی و صادراتی انجام دهد که در شرایط امروز ظرفیت خوبی در کشور 
شکل گرفته اســت.صادقی نیارکی با بیان اینکه زنجیره ارزش تولید پوشاک در 
کشور شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: تولید پوشاک از نخ و پارچه تا طراحی 
و تولید در داخل انجام می شــود و برگزاری این نمایشــگاه ها نشان می دهد که 

تغییرات بسیار خوبی در این عرصه انجام شده است.

واریز یارانه حمایت معیشتی آذرماه توسط بانک سپه
یارانه حمایت معیشــتی آذر ماه توســط بانک ســپه چهارشنبه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز شده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، یارانه 
حمایت معیشتی آذرماه توسط بانک سپه چهارشنبه دهم آذر ماه طبق ماههای 
گذشــته به حساب سرپرستان خانوار واریز شده اســت.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی بانک سپه: بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه تهران سیمای جمهوری اسالمی 
روز جمعه ۱۲  آذر ماه  خبری با عنوان عدم واریز یارانه حمایت معیشــتی آذر 
ماه از ســوی بانک سپه منتشــر کرد که صحت ندارد.بنا بر این  گزارش  بیست 
و پنجمین مرحله یارانه معیشتی چهارشــنبه  دهم آذر ماه طبق روال ماه های 

گذشته توسط بانک سپه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

حمایت بانک رفاه کارگران از فعاالن حوزه سالمت
بانک رفاه کارگــران با پرداخت حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال تســهیالت در 
۷ ماهه ابتدایی ســال جاری در قالب طرح های فعال حوزه اعتباری، به ســهم 
خود ســعی کرد تا به عنــوان یکی از بانک های تجاری کشــور نقش پر رنگ و 
موثری در راســتای حمایت از تولید ملی در شــرایط پاندمی کرونا و همچنین 
تحقق اهداف شعار ســال »تولید ملی؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« ایفا کند.به 
گــزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، از جمله طرح های تســهیالتی این 
بانک طرح »کرامت« است که جامعه هدف آن را مستمری بگیران و بازنشستگان 
تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، تشکیل می دهند. بانک در ۷ ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱.۵۸۲ میلیارد ریال تسهیالت در قالب این طرح پرداخت 
کرده اســت که به واسطه شرایط ویژه ناشــی از بیماری کرونا، عموما به صورت 
غیرحضوری پرداخت شــده است. بر اســاس این گزارش، بانک رفاه کارگران به 
عنوان یک بانک سالمت محور همچنین با هدف حمایت از فعاالن حوزه سالمت 
کشور در شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا، از ابتدای سال جاری تا پایان 
مهر ماه بالغ بر ۵.۵۰۰ میلیارد ریال تســهیالت در قالب طرح »مهر سالمت« به 
واجدین شرایط پرداخت کرده اســت.  این گزارش می افزاید، از دیگر طرح های 
فعال حوزه اعتباری بانک رفاه طرح »اساتید« است که با هدف حمایت تسهیالتی 
از جامعه اســاتید کشور اجرایی می شــود. بانک در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری 
حدود ۱۹ هزار میلیون ریال تسهیالت در قالب این طرح به جامعه اساتید کشور 

پرداخت کرده است.

رشد ۸ هزار واحدی شاخص بورس 
شــاخص کل بازار بورس روزگذشته با هشــت هزار و ۴۸۶ واحد افزایش، در 
جایگاه یک  میلیون و ۳۴۳ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت 
روز یکشــنبه بیش از سه میلیارد و ۸۳۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۲۶ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل 
)هم وزن( بــا ۴۳۰ واحد افزایش به ۳۶۳ هزار و ۳۴۷ واحد و شــاخص قیمت 
)هم وزن( با ۲۷۰ واحد رشد به ۲۲۸ هزار و ۷۰۹ واحد رسید.شاخص بازار اول، 
۶ هزار و ۹۶۵ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۴ هزار و ۷۴۰ واحد افزایش داشتند.

عالوه بر این در بین همه نمادها، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 
۵۹۹ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۹۳۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با ۸۲۱ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۷۴۸ واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با ۵۱۹ واحد و پتروشیمی نوری )نوری( با ۴۴۲ 
واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با ۳۹۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با ۹۸ واحد، 
بانک تجارت )وتجارت( با ۸۳ واحد، آســان پرداخت پرشین )آپ( با ۷۳ واحد، 
آلومینیوم ایران )فایرا( با ۶۶ واحد، بانک پارســیان )وپارس( با ۶۵ واحد و بانک 
صادرات ایران )وبصادر( با ۶۰ واحد، با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
روزگذشــته شــاخص فرابورس بیش از ۷۴ واحد افزایش داشــت و بر روی 
کانــال ۱۹ هــزار و ۲۰۹ واحد ثابت ماند.همچنین در ایــن بازار یک میلیارد و 
۲۲۳ میلیون برگه ســهم بــه ارزش ۱۵ هزار و ۴۲ میلیارد ریال داد و ســتد 
شد.دیروز نماد پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، صنعتی 
مینو )غصینو(، پاالیش نفت الوان )شــاوان(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فرابورس ایران 
)فرابورس(، شرکت ســرمایه گذاری صباتامین )صبا(، توسعه سامانه نرم افزاری 
نگین )توســن( و صنایع مادیران )مادیرا( با تاثیر مثبت بر شــاخص فرابورس 
همراه بودند.همچنین مدیریت انرژی امید تابان هور )وهور(، گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )سمگا(، پتروشیمی مارون )مارون(، مجتمع صنایع الستیک یزد 
)پیزد(، سرمایه گذاری مس سرچشــمه )سرچشمه(، ریل سیر کوثر )حسیر( و 
داروسازی سبحان انکولوژی )دسانکو(، تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

حرکت بازار سرمایه روی شیب نزول سرعت گرفته و مردم همچنان بازندگان 
اصلــی اعتماد به این بازار هســتند و با وجود آنکه مســئوالن اخیرا وعده های 
مختلفی برای به تعادل رسیدن دادند، وضعیت بازار روز به روز حادتر می شود.به 
گزارش ایسنا، سناریوی غم انگیز از دست رفتن سرمایه های سهام داران بورسی 
که از سال قبل آغاز شد، تمامی ندارد. شاخص کل بورس برای چندمین مرتبه 
طی ماه های گذشــته به زیر یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید.این درحالی 
است که مسئوالن برای بهبود اوضاع بورس وعده هاق زیادی داده اند.شاید بتوان 
گفت یکی از مهم ترین وعده ها، وعده ای بود که حدود یک ماه پیش از ســوی 
محســن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور داده شــد.وی یک بار در نهم 
آبان ماه و در کمیســیون اقتصادی مجلس بود کــه گفت: برنامه های جدیدی 
برای بهبود شــرایط داریم و به احتمال زیاد در آذرماه خبرهای خوبی به مردم 

خواهد رسید. 
دولت بــرای تقویت بازار ســرمایه اقدامات متعــددی را پیگیری می کند؛ 
زیرساخت بازار ســرمایه در حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود 
مربوط به ۵۰ ســال گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی تواند انعطاف داشته 
باشد.رضایی با بیان اینکه از آنجا که بازار سرمایه را برای آینده اقتصادی کشور 
بسیار مهم می دانیم، اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل هستیم و آن را تقویت 
می کنیم، تصریح کرد: سهامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده 

بورس بسیار خوب خواهد بود.

اخبار کوتاه

بانک و بیمه

بورس

در ۸ ماهه نخســت ســال جاری، ۲۰ میلیون تن انواع 
کاالی اساســی به ارزش ۱۲ میلیارد وارد کشــور شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد افزایش ارزش 
داشته است.سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران در 
خصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی کشــور در گفتگو 
با خبرنگار مهر اعالم کرد: در ۸ ماهه نخســت سال جاری، 
۲۰ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۸۳ تن انواع کاالهای اساسی به 
ارزش ۱۲ میلیــارد و ۴۳۶ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۶۸ دالر، 
مجموع کل کاالهای اساسی وارد و ترخیص شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد از لحاظ وزنی 
و ۶۲ درصد به لحاظ ارزش رشد پیدا کرده است. همچنین 
این میزان کاالی ترخیص شده، ۷۵ درصد وزن و ۳۸ درصد 
ارزش کل واردات در طی مدت مذکور اســت.وی ادامه داد: 
از این میــزان، هفت کاال ارز ترجیحی دریافت می کنند که 
مجموع آنها ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۹۲ تن است که ۶۶ 
درصد کل واردات ما را دربرگرفته اســت. ارزش این کاالها 
طــی مدت مذکور، ۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون و ۳۲۵ هزار و 

۵۵۱ دالر است.
واردات کاالهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی

طبق اعالم ســخنگوی گمرک واردات هفت قلم کاالیی 
که طی هشت ماهه سال جاری ارز ترجیحی دریافت کرده 
اند به شرح زیر اســت:گندم: ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۵۶۵ 
تــن به ارزش ۱ میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۱۰۹ 
دالر / افزایــش ۸۰ درصدی در وزن و ۱۱۸ درصد در ارزش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته.ذرت: ۶ میلیون و ۱۵۰ 
هــزار و ۲۱۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۷۸۰ 

هــزار و ۴۵۴ دالر / کاهش ۶ درصدی در وزن و افزایش ۳۲ 
درصدی در ارزش.جو: ۲ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۹۳ تن به 
ارزش ۶۸۵ میلیــون و ۲۲ هــزار و ۸۴۶ دالر / افزایش ۸۷ 
درصد در وزن و ۱۲۳ درصدی در ارزش.دانه های روغنی: ۱ 
میلیــون و ۸۸۵ هزار و ۶۹۶ تن به ارزش ۱ میلیارد و ۳۱۲ 

میلیون و ۴۶۳ هــزار و ۴۳۱ دالر / افزایش ۳۵ درصدی در 
وزن و ۸۳ درصدی در ارزش.روغن های خوراکی: ۱ میلیون 
و ۳۶۷ هــزار و ۵۲۵ تن به ارزش ۱ میلیارد و ۸۵۹ میلیون 
و ۴۴۲ هــزار و ۹۰۵ دالر / افزایش ۱۱۷ درصدی در وزن و 
۲۵۹ درصدی در ارزش.کنجاله سویا: ۱ میلیون و ۷۸۲ هزار 

و ۳۵۰ تــن به ارزش ۹۸۳ میلیون و ۹۴ هزار و ۶۴۷ دالر / 
افزایش ۸۸ درصدی در وزن و ۱۵۱ درصدی در ارزش.دارو 
و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی: ۱۳ هزار و ۸۴۴ تن 
به ارزش ۱ میلیارد و ۴۷۵ میلیون و ۹۰ هزار و ۱۶۰ دالر / 
افزایش ۳۴ درصدی در وزن و ارزش.لطیفی آخرین وضعیت 
واردات کاالهای اساســی را نیز به شرح زیر اعالم کرد:برنج: 
۸۳۸ هــزار و ۹۸۹ تن بــه ارزش ۷۱۳ میلیون و ۱۹ هزار و 
۴۳۲ دالر / افزایــش ۲۵ درصدی در وزن و ۱۶ درصدی در 
ارزش.شکرخام: ۸۸۷ هزار و ۵۱۰ تن به ارزش ۳۸۴ میلیون 
و ۴۷۲ هــزار و ۶۳۹ دالر / کاهش ۴ درصدی در وزن و ۱۵ 
درصدی در ارزش.الســتیک ســنگین: ۵۲ هزار و ۷۸۸ تن 
بــه ارزش ۱۹۰ میلیون و ۶۵۹ هــزار و ۴۰۶ دالر / افزایش 
۱۱ درصدی در وزن و ۱۲ درصدی در ارزش.ماشــین آالت 
تولیدکننده کاالهای اساســی: ۲۸ هزار و ۲۴۷ تن به ارزش 
۲۸۷ میلیــون و ۱۸۰ هزار و ۸۰۶ دالر / کاهش ۹ درصدی 
در وزن و یــک درصــدی در ارزش.داروهای دامی ضروری: 
۲۶۴ تــن به ارزش ۳۱ میلیــون و ۷۵۰ هزار و ۳۲۵ دالر / 
کاهش ۱۹ درصدی در وزن و ۲۶ درصدی در ارزش.سموم 
تکنیکال شیمیایی: ۷ هزار و ۱۰۶ تن به ارزش ۶۰ میلیون 
و ۲۵۰ هــزار و ۸۹۲ دالر / افزایــش ۷۶ درصدی در وزن و 
۲۶ درصدی در ارزش.کود شــیمیایی: ۱۴۶ هزار و ۵۰۴ تن 
بــه ارزش ۱۰۰ میلیون و ۳۶۷ هــزار و ۶۱۸ دالر / کاهش 
۲۶ درصدی در وزن و ۱۲ درصدی در ارزش.سایر کاالهای 
اساسی مانند گوشت، حبوبات و چای: ۵۱۸ هزار و ۱۸۲ تن 
بــه ارزش ۷۹۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۹۹ دالر / کاهش ۱ 

درصدی در وزن و بدون تغییر در ارزش.

نزدیک شــدن فاصله نرخ های پیشــنهادی با قیمتهای 
قطعی در بازار مســکن در کنار افزایش نســبی معامالت 
نسبت به سال گذشته می تواند نشان دهنده رسیدن قیمت 
مســکن به کف، پذیرش رکود از ســوی مالــکان و ورود 
تدریجی تقاضای مصرفی به این بازار باشد.به گزارش ایسنا، 
میانگین نرخهای قطعی مسکن در شهر تهران از متری ۲۷ 
میلیون تومان در آبان ماه سال گذشته به ۳۲ میلیون تومان 
رســیده و این در حالی اســت که قیمتهای پیشنهادی از 
متری ۵۶ میلیونی تومان به ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته 
است. رکود بازار مسکن به تدریج فاصله نرخهای پیشنهادی 

با قیمت معامالت را کاهش داد.
اگرچه هنوز قیمت هر متر مربع واحدهای موجود در بازار 
مسکن اختالف حدود ۱۸ میلیون تومانی با نرخهای قطعی 
دارد اما نزدیک شدن قیمتهایی که در ذهن مالکان است با 
آنچه کف بازار معامله می شود در کنار افزایش ۶۳ درصدی 
معامالت نســبت به آبان پارسال دو عالمت را به بازار ملک 
مخابره می کند؛ اول اینکه بازار از حالت سردرگمی به سمت 
پذیرش رکود پیش می رود و دیگر آنکه تقاضای مصرفی به 
تدریج در حال تقویت است. سال گذشته به دلیل ابهاماتی 
که از شرایط اقتصادی و سیاسی وجود داشت بازار مسکن با 

مشکل عدم قطعیت مواجه شده بود.نرخ رشد سالیانه قیمت 
در مناطق مصرفی تهــران، کمتر از مناطق دارای تقاضای 
ســرمایه ای بوده اســت. این در حالی است که دو منطقه 
شــمالی پایتخت با رکود معامالت مواجهند، در عین حال 
نرخها در منطقه یک با وجود نوســانات ماهیانه، رشد قابل 
توجهی را در مقایســه با آبان سال گذشته نشان می دهد.
حجم باالی عرضه مســکن در دو منطقه شمالی پایتخت 
از رکود بازار مسکن در این مناطق حکایت دارد. بررسی ها 
نشان می دهد بیشــترین فایلهای فروش آپارتمان در شهر 
تهران به منطقه ۲ مربوط می شود و پس از آن منطقه یک 
قرار دارد. این در حالی اســت که منطقه پنج رتبه اول را از 

نظر تعداد معامالت به خود اختصاص می دهد.
 اما تورم یک ساله مسکن در این منطقه کمتر از مناطق 
۱ و ۲ بوده است.منطقه ۲ حدود ۲۵ درصد فایلهای فروش 
آپارتمان در کل شــهر تهران را به خود اختصاص می دهد؛ 
در حالی که سهم این منطقه از معامالت قطعی در آبان ماه 
۱۴۰۰ به میزان ۸.۳ درصد اعالم شــد که از عرضه بیش از 

تقاضا در این منطقه حکایــت دارد.آبان ماه ۱۴۰۰ منطقه 
یک با افزایش ۳۲ درصد نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
باالترین میزان رشد سالیانه قیمت در بین مناطق ۲۲ گانه 
شــهر تهران به خود اختصــاص داد. ادامه این وضعیت در 
ماههای آینده می تواند نشانه ای از ورود تقاضای سرمایه ای 
به بازار مســکن تلقی شــود. این در حالی اســت که رشد 
ســالیانه قیمت در منطقه ۲ که رتبه ســوم معامالت را در 
اختیــار دارد ۱۳.۶ درصد بوده اســت. در منطقه ۵ نیز به 
عنوان پرمعامله ترین منطقه پایتخت، رشد قیمت نسبت به 
آبان پارســال فقط ۷.۳ درصد بود. متوسط افزایش سالیانه 

قیمت در کل شهر تهران نیز ۱۷.۷ درصد گزارش شد.
بررسی نرخ رشــد سالیانه قیمت مسکن در مناطق ۲۲ 
گانه شهر تهران نشان می دهد قیمت مسکن در منطقه یک 
)با فراز و نشیبهایی که طی یک سال گذشته داشته است( 
بــا افزایش ۳۲ درصدی از متری ۵۵ میلیون تومان در آبان 
ماه سال گذشته به متری ۷۲ میلیون تومان در هر آبان ماه 
امســال رسیده است. در منطقه ۲ افزایش قیمت نسبت به 

آبان سال گذشــته ۱۳.۶ درصد، منطقه سه ۱۶.۵ درصد، 
منطقــه چهار ۱۹.۲ درصد، منطقه پنج ۷.۳ درصد، منطقه 
شش ۲۵ درصد، منطقه هفت ۱۸.۵ درصد، منطقه هشت 
۱۵ درصــد، منطقه ۹ به میزان ۸.۵ درصد، منطقه ۱۰ بالغ 
بر ۱۱ درصــد، منطقه ۱۱ معادل ۱۴.۲ درصد، منطقه ۱۲ 
بالغ بر ۱۰ درصد، منطقه ۱۳ به میزان ۲۲ درصد،   منطقه 
۱۴ معادل ۱۷.۵ درصد، منطقه ۱۵ به میزان ۱۵.۶ درصد، 
منطقه ۱۶ بالغ بر ۱۸.۵ درصــد، منطقه ۱۷ معادل ۱۵.۸ 
درصد، منطقــه ۱۸ به میزان ۲۰.۸ درصد، منطقه ۱۹ بالغ 
بــر ۱۶.۹ درصد، منطقه ۲۰ به میزان ۲۹.۹ درصد، منطقه 
۲۱ معادل ۲۳ درصــد ومنطقه ۲۲ بالغ بر ۲۹ درصد بوده 
اســت. متوسط رشد قیمت در کل شــهر تهران نیز ۱۷.۷ 

درصد اعالم شد.
بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر 
مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده 
که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ 
و ۱۷.۷ درصــد افزایش یافته اســت. تعداد معامالت انجام 
شــده در این ماه نیز حدود ۷.۳ هزار فقره بود که نسبت به 
ماه قبل  و در مقایســه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب 

۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس اتاق مشــترک ایران و ترکیه با اشاره به افزایش 
ســرمایه گذاری ایرانیان در ترکیه گفت: متأســفانه اغلب 
ســرمایه گذاران ایرانی در ترکیه به دلیل کاهش ارزش لیر 
متضرر شده اند. چند وقتی است که تب وتاب سرمایه گذاری 
در ترکیه به باالترین سطح خود رسیده است و رسانه های 
داخلــی و خارجــی به طور مــداوم از اقبــال ایرانیان به 
ســرمایه گذاری و خرید ملک در این کشور خبر می دهند.
بررسی ها نشــان می دهد انگیزه های متفاوتی برای خرید 
ملک در ترکیه توســط ایرانی ها وجود دارد. مثاًل؛ برخی از 
بازنشستگان پس از دریافت سنوات خدمتی خود، به جای 
خرید ویال در شمال کشور، خرید ملک در ترکیه را انتخاب 
کرده تا در تعطیالت نوروزی و تابســتانی اوقات خود را در 

این کشور گذران کنند. 
یا عده ای از جوانان کــه قصد ادامه زندگی در خارج از 
کشور را دارند، به دلیل نزدیکی ترکیه با ایران، این کشور 
را بهترین گزینه برای مهاجــرت می دانند؛ چراکه به زعم 
خود در صورت پشــیمانی با هزینه کمتری نسبت به سایر 
کشــورها می توانند به کشور بازگردند.اما ماه گذشته، پس 
از قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام 
مالی به دلیل عدم تالش کافی برای مبارزه با پولشــویی و 
تأمین مالی تروریســم، وضعیت اقتصادی ترکیه با سرعت 

بیشــتری تغییر پیدا کرد. این در شــرایطی است که طی 
ماه های اخیــر به دلیل کاهش پیاپــی ارزش لیر، اقتصاد 
ترکیــه روزهای متفاوتی را تجربه کرده اســت.به گزارش 
خبرنگار مهر،پس از این رویداد، هر دالر آمریکا که معادل 
۹ لیر ترکیه بود، به ۹.۶ رســید و این شــکاف تا به امروز 
تداوم یافته اســت. در چند روز گذشته نرخ برابری دالر و 
لیر به سطح ۱۳/۰۸ رسیده است که این موضوع می تواند 
تبعات اقتصادی خطرناکی را برای سرمایه گذاران خارجی 

در پی داشته باشد.
 الزم به ذکر است که صندوق بین المللی پول با تحلیل 
شــرایط فعلی اقتصادترکیه، ورود سرمایه به این کشور را 
۷/۶- درصد از تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرده اســت.

بروز تنش ارزی خصوصاً در کشورهایی که بدهی خارجی 
باالیی دارنــد، برای حاکمیت آنها خطر جدی محســوب 
می شــود؛ از همیــن رو، بانک مرکزی ترکیــه اخیراً طی 
گزارشــی اعالم کرده است، میزان بدهی خارجی ناخالص 
در ترکیه تا پایان ماه دســامبر ســال گذشــته نزدیک به 

۴۳۷ میلیارد دالر برآورد شــده کــه از این میزان، ۲۴۷.۶ 
میلیارد دالر سهم بدهی های عمومی دولت بوده است.با در 
نظر گرفتن این وقایع، اغلب کارشناســان اقتصادی، آینده 
مطلوبی را برای سرمایه گذاری در ترکیه ارزیابی نمی کنند. 
این در حالی است که ایرانیان هنوز هم اشتیاق خود برای 
سرمایه گذاری در این کشــور را از دست نداده و در حال 

خرید ملک و سرمایه گذاری در ترکیه هستند.
ضرر سرمایه گذاران ایرانی
 به دلیل کاهش ارزش لیر

از همین رو، مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران 
و ترکیه در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به مخاطرات 
سرمایه گذاری در ترکیه، گفت: اتاق مشترک ایران و ترکیه 
از شرایط اقتصادی به وجود آمده درترکیه و کاهش ارزش 
لیر خوشحال نیست؛ چرا که این موضوع، هم تجارت بین 
دو کشــور را نیز تحت تأثیر قرار داده و هم مردم کشــور 
ما که اقدام به ســرمایه گذاری در این کشــور نموده اند را 
متضرر کرده اســت.رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در 

خصوص لزوم کسب اطالعات دقیق برای سرمایه گذاری در 
این کشور، اظهار داشت: افرادی که قصد سرمایه گذاری در 
این کشــور را دارند، می بایست با کسب اطالعات دقیق از 
شرایط اقتصادی ترکیه اقدام کنند؛ چرا که سرمایه گذاری 
ناآگاهانه ممکن اســت به راحتی منجر به از دســت رفتن 

سرمایه آن ها شود.
ظرفیت ۱۵ میلیارد دالری صادرات ایران

 به ترکیه
رئیس اتاق مشــترک ایران و ترکیه خاطرنشــان کرد: 
پیشــنهاد می کنم که مردم به جای خرید ملک در ترکیه، 
اقدام به ســرمایه گذاری در پروژه های تولیدی مشــترک 
بین دو کشــور کنند؛ چرا که امنیت سرمایه گذاری در این 
شیوه بیشتر از سایر روش ها است.وی در پایان ضمن ابراز 
امیدواری نســبت به بهبود تعامالت تجــاری بین ایران و 
ترکیه، گفت: با توجه به دیدار اخیر مقامات دو کشــور در 
حاشیه اجالس اکو، درصدد آن هستیم تا تعامالت تجاری 
بین دو کشور بیش از پیش افزایش یابد و به نظر می رسد 
که این اراده هم اکنون از جانب دو کشور وجود دارد. ایران 
دارای ۱۵ میلیارد دالر ظرفیت صادرات به کشــور ترکیه 
اســت و باید به نحو احسن از این موضوع استفاده کرده و 

روابط تجاری خود را با ترکیه احیا کند.

آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی

 افزایش ۸۰ درصدی واردات گندم

خروج تدریجی بازار مسکن از بالتکلیفی

ارزش لیر همچنان درحال سقوط

ضرر هنگفت خریداران ایرانی ملک در ترکیه

طبــق اعالم گمرک ایــران از نخل هــای صادراتی 
برگشــت خورده از قطر، ۲۹۸ اصله وارد کشــور شده 
اســت ولی حدود ۲۵۰ اصله که بــرای صادرات دوباره 
به قطر اظهار شــده بود به دلیل عدم توافق با خریدار 
کنســل و فعال بالتکلیف در اسکله باقیمانده است.  به 
گزارش ایسنا، ماجرا از جایی شروع شد که گفته می شد 
نخل های ایرانی در حال صادرات یا قاچاق به قطر برای 
ایجاد فضای ســبز جهت میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ ، 
است که در نهایت نیز مورد تائید گمرک قرار گرفت و 
اعالم شــد که حدود ۵۸۸ اصله نخل از ابتدای مهر ماه 
سال جاری به گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار 
شــده که حدود ۶۰۰ تن وزن و بیش از ۱۳۶ هزار دالر 
ارزش داشته اســت. اما این صادرات که با تائید وزارت 
جهاد کشــاورزی و صدور مجوز الزم از جمله قرنطینه 
نباتی انجام شده بود به طور کامل از سمت قطر برگشت 
خورد.آنچه وزارت جهاد کشــاورزی در واکنش به خبر 
برگشت نخل ها از قطر اعالم کرد، از این حکایت داشت 

که گواهی بهداشت صادر شده برای محموله صادراتی 
جعلی بوده و در واقع آنچه ارائه شده، گواهی صادر شده 
از سوی وزارت جهاد نبوده است، اعالمی که مبهم بود 
و جای سوال داشت. پیگیری آخرین وضعیت نخل ها از 
گمرک ایران از این حکایــت دارد که برای ۲۹۸ اصله 
اظهار نامه صادرات برگشتی به داخل کشور ثبت شده 
که بعد از بررسی های صورت گرفته و دریافت مجوزهای 
الزم اخیرا این تعداد به داخل کشــور وارد شده است.
طبق اعالم معاون فنی گمرک، یک شرکت دیگر در ۳۰ 
آبان ماه اقدام به اظهار ۲۵۰ اصله از نخل های برگشت 
خورده، برای صادرات قطعــی به مقصد قطر می کند 
امــا  در ۱۰ آذر ماه تقاضای اظهار نامه خود را به دلیل 
عدم توافق با خریدار باطل کرده است.به گفته ارونقی، 
از مجموع حــدود ۵۸۸ اصله نخلی که به قطر صادر و 
برگشت خورده بود ۲۹۸ اصله وارد ایران شده و مابقی 
با گذشت بیش از ۷۰ روز از اظهار اولیه، در اسکله مانده 

و هنوز تکلیفی ندارد.

رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری اعــالم کرد 
کــه پروتکل های ســختگیرانه تری بــرای جلوگیری و 
پیشــگیری از ورود امیکرون در نظر گرفته ایم که شامل 
ممنوعیت های پــروازی، چک کردن کارت واکســن و 
تست PCR مسافران اســت اما برای پروازهای داخلی 
هنوز پروتکلی ابالغ نشده است.محمد محمدی بخش در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در پی شیوع سویه جدید 
ویروس کرونا به نام امیکرون ورود از هفت کشــور را در 
مرحله نخســت ممنوع کردیم و از پروازهای مستقیم و 
غیر مستقیم برنامه ای و حتی موردی جلوگیری شد.وی 
با بیان اینکه برای نظارت بر این مســئله و پیشگیری از 
ورود این ســویه جدید بسیار ســختگیرانه عمل کرده 
و خواهیم کــرد، افزود: البته به گفته وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی ورود این ویروس به کشور مانند 
دیگر سویه های کرونا اجتناب ناپذیر است اما تابع ستاد 
ملی مقابله با کرونا و سیاست های ابالغی هستیم.رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد: بهترین راهکار 

برای مقابله با ســویه جدید و دیگر انواع کرونا پیشگیری 
از آن و واکسیناســیون است که حرف اول را می زند. اما 
پروتکل های بهداشــتی مانند ارائه کارت واکسن و تست 
PCR به دقت اجرایی شده و خواهد شد. به عنوان مثال 
پذیرش مسافران از کشورهای هفت گانه آفریقای جنوبی، 
موزامبیک، زیمباوه، بوتسوانا، لسوتو و آسواتینی ممنوع 
شده اســت و برای خروج مســافران به این مقاصد نیز 
محدودیت های سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است.
محمدی بخش با بیان اینکه فهرست کشورهای ممنوعه 
ممکن اســت افزایش پیدا کند که البته بسته به تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کروناست، اضافه کرد: با توجه به اینکه 
ویروس امیکرون کرونا در کشورهای دیگر و حتی برخی 
همســایگان ایران نیز شناسایی شده و شیوع پیدا کرده 
است، اگر کسی از کشورهای دیگری که این ویروس در 
آنجا مشاهده شده نیز بخواهد به کشور وارد شود، در وهله 
نخست باید تســت منفی PCR خود را ارائه دهد و در 

قرنطینه به مدت ۱۴ روز باقی خواهد ماند.

پروتکل های سختگیرانه پروازی برای جلوگیری از ورود امیکرونمعطلی ۷۰ روزه نخل های ایرانی برگشت خورده از قطر


