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قطعهبندیمرغدرفروشگاههامجازمیشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان تهران گفت: تا ۱۵ روز آینده ضوابط 
قطعه بندی ها در فروشگاه های مرغ اعالم و در این فروشگاه ها قطعه بندی مجاز 
می شود.به گزارش صدا و سیما، ایوب فصاحت افزود: قطعه بندی در فروشگاه های 
مرغ ضابطه خاصی نــدارد، اما ظرف ۱۵ روز آینده با ابالغ ضوابطی خاص انجام 
قطعه بندی در فروشــگاه ها میســر می شود.براســاس این گزارش از فروردین 
امســال بر اســاس مصوبه قرارگاه تنظیم بازار مرغ انجام قطعه بندی مرغ تنها 
در شــرکت های قطعه بندی مجاز اعالم شد اما با گذر زمان این انحصار موجب 
شــد قیمت های مصوب در این شرکت ها رعایت نشود و قیمت مرغ قطعه بندی 
بسته بندی شــده در فروشگاه های مختلف باالتر از قیمت مصوب است.با توجه 
به اینکه برخی شــهروندان مرغ را به صورت قطعه بندی خریداری می کنند نیاز 
به یک شکل جدید برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم به مرغ قطعه بندی شده 
احساس می شود. حاال قرار است تا ۱۵ روز ساز و کار قطعه بندی و عرضه مرغ در 

فروشگاه ها فراهم شود.

۱۲هزارمیلیاردتومان
برایاجرایقانونحمایتازخانواده

معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعــالم کرد: دولت 
ســیزدهم در بودجه ســال ۱۴۰۱، ۱۲ هزار میلیارد تومان بــرای اجرای قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته است.به گزارش ایرنا، مسعود 
میرکاظمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: سال ها است 
زنگ خطر پیری جمعیت به صدا درآمده و دولت در بودجه سال آینده ۱۲ هزار 
میلیــارد تومان منابع برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 
نظر گرفته اســت.به گزارش ایرنا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که 
در جلسه بیست وچهارم مهرماه ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده مجلس شــورای اسالمی به تصویب رسید، طی نامه شماره 
۹۳۹۸۲ مورخ بیســت وچهارم آبان ماه ۱۴۰۰ توسط آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شد.بر اساس ماده واحده الیحه بودجه پیشنهادی 
دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش 
میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت 
میلیون )۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰( ریال است. کلیات این الیحه به تصویب 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسیده است.

پرداختوام،مشروطبهاعتبارسنجیمشتریمیشود
مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی گفت: باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک ها 
مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیالت برای متقاضی وام استعالم اعتبارسنجی 
اخذ کنند.به گزارش بانک مرکزی، محبوب صادقی با اشــاره به اینکه بررســی 
اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیالت بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد 
شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیالت گذشته مشتریان 
است.وی همچنین رقم و سابقه چک های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از 
دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: 
بررسی ســابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از 
دیگر مواردی است که می تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت 
بانکی مؤثر باشد.مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی 
مشتریان در دنیا سابقه ای صدساله دارد، افزود: اجرایی شدن دقیق این مدل در 
ایران، می تواند شــرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند.صادقی 
با اعالم اینکه اعتبار ســنجی پیش از این نیز در برخی بانک ها اجرایی شده بود، 
گفت: این مدل کمک می کند بانک ها برای پرداخت وام های کوچک به متقاضیان 
بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه هایی همچون گواهی های کسر از 
حقوق و سند ملکی درخواست کنند.وی در ادامه با اعالم اینکه پرداخت وام های 
کوچک با مدل اعتبار سنجی به صورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه 
حدود یک میلیون فقره تســهیالت در شــبکه بانکی کشور پرداخت می شود و 
هدف اعتبار سنجی این اســت که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی 
دارند به تسهیالت بانکی بیشتر شود.مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی همچنین 
گفت: بر اساس شیوه اعتبار سنجی، دسترسی مشتریان بدحساب بانکی که وثایق 
مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آن ها نشان می دهد که به تعهدات خود به موقع 
عمل نمی کنند، محدود می شــود.وی میزان مطالبات معوق بانک ها را حدود ۷ 
درصد تســهیالت پرداختی خواند و افزود: هرچقدر این عدد کاهش پیدا کند به 
نفع مردم و کشور است.صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای 
عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و 
پرداخت هزینه ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و 

در آینده این امکان در نرم افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.

نفسنفسبورس
درکانالیکمیلیونو۳۰۰هزار

گروه اقتصادی- شهرام صدوقی: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت هفته ای که گذشــت در مسیر نزولی حرکت کرد و با قرار گرفتن 
در ارتفاع یک  میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد.هرچند وعده و 
وعیدها از صعود بورس به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد حکایت داشــت 
اما حدود دو هفته اســت که شاخص کل بورس حتی توانایی گذر از کانال یک 
میلیــون و ۳۰۰ هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار در این کانال به شــمارش 

افتاده است!
به گزارش مردم ســاالری، کمتر از یک ماه قبل بود که یکی از مســئولین 
کشور سیگنال شاخص یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی را به بازار داد. رقمی که 
مشخص نبود بر چه اساسی اعالم شده و تحقق آن دور از انتظار بود. موضوعی 
کــه روند معامالت در بازار ســرمایه طی ماه قبل نیز به ان صحه گذاشــته و 
روزهای بورس یا کاهشــی بوده اند و یا در بهترین حالت نوسانی!هفته گذشته 
هم از این قاعده مستثنی نبود و شاخص کل بورس باز هم در کانال یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحد درجا زد. درواقع بازار بورس هفته خود را با نوسان اغاز کرد و 
شاخص کل بورس در روز شنبه هفته جاری تا ساعات میانی معامالت صعودی 
بــود و تا یک میلیون و ۳۶۷ هــزار واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این 
شــاخص در ساعات پایانی نزولی شــد و در نهایت با ۷۵۱ واحد نزول، تا یک 

میلیون و ۳۶۲ هزار واحد هم کاهش یافت. 
در آن ســوی بازار سرمایه شــاخص کل فرابورس ۲۸ واحد کاهش یافت و 
رقم ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد را ثبت کرد.دومین روز هفته درحالی ســپری شــد 
که شــاخص کل بورس با ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و 
۳۳۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم در روز یکشنبه روندی نزولی 
داشــت و شاخص کل این بازار با ۲۵۶ واحد کاهش رقم ۱۸ هزار و۱۱۷ واحد 
را ثبت کرد.در روز دوشــنبه شــاخص کل بورس برای صعود خیز برداشت اما 
این تالش بی نتیجه ماند و هرچند این شــاخص در ساعات ابتدایی معامالت 
در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاده بود اما در ساعات میانی روندی 
نزولی به خود گرفت و با ۴۱۸۰ واحد کاهش، تا یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد 
سقوط کرد. شاخص کل فرابورس هم در این روز با ۹۹ واحد کاهش تا رقم ۱۸ 
هزار و ۱۸ واحد نزول کرد.بازار ســرمایه در روز سه شنبه هم سرنوشتی مانند 
روز دوشنبه داشت و شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و 
در حالی که در ساعات میانی معامالت توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۸ هزار 
واحد افزایش یابد در ســاعات پایانــی روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت 
بــا ۱۹۲۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایســتاد. در آن 
ســوی بازار سرمایه شــاخص کل فرابورس هم با ۴۷ واحد افزایش در رقم ۱۸ 

هزار و ۶۵ واحد ایستاد.
بورس در نهایت هفته را پرنوسان به پایان برد. به طوریکه در روز چهارشنبه 
شاخص کل بورس که در ساعات میانی معامالت توانسته بود تا یک میلیون و 
۳۳۵ هزار واحد افزایش یابد در ســاعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و 
نتوانست حرکت صعودی خود را حفظ کند و با ۴۲۰ واحد کاهش در رقم یک 
میلیون و ۳۳۴ واحد ایســتاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
با ۳۶ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۱۰۱ واحد ایســتاد. این درحالی اســت 
که در هفته جاری،  پرنوســان و نزولی بازار ســرمایه موافقت رئیس جمهور با 
ابالغ برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در الیحه بودجه قطعی شــد اما 
این بازار همچنان با ابهاماتی از جمله نتیجه مذاکرات و نرخ دالر و... دســت و 

پنجه نرم می کند.

اخبار کوتاه

بانک و بیمه

بورس

گروه اقتصادی: شورای عالی کار حداقل 
دســتمزد کارگران در ســال ۱۴۰۰ را با ۳۹ 
درصد افزایش نســبت به ســال ۹۹، به غیر 
از سایر مزایای مســتمر ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال 
تعیین کرده بود که اگر مزایای دیگر از جمله 
حق مســکن، حق خوار و بار، حق ســنوات و 
همچنیــن حق اوالد بابت یــک فرزند به آن 
اضافه شــود به  ۳۹,۷۱۰,۴۱۵ می رســد. اما 
آیا هزینه های زندگی با این دستمزد مطابقت 
دارد؟ شــواهد نشان می دهد پاســخ به این 
پرسش منفی است! به همین دلیل هم هست 
که ایــن روزها بیلبوردهای تبلیغ اســتخدام 
راننده در تاکســی های اینترنتــی، در و دیوار 
شهر را پر کرده است و کارمندان و دانشجویان 
و ســایر اقشــار جامعه ترغیب می شوند تا در 
مسیر خانه تا محل کار یا دانشگاه، مسافر سوار 
کنند که دلیلش تنها یک چیز است: حقوق و 
دســتمزد حاصل از یک شغل، کفاف نیازهای 
خانوارها را نمی دهد.بخش مهمی از دســتمزد 

کارگران و کارمندان صرف مسکن می شود. 
خانوارهایی که مستاجرند مجبورند عالوه 
بــر آنکه ماهیانه بخش اعظــم درآمد خود را 
صرف اجاره مســکن کنند، همه ساله با پایان 
موعد اجاره، مبلغ بســیار باالیی را به هزینه 
ره یا اجاره منــزل اضافه کنند که با توجه به 
هزینه های جاری زندگی، برای اغلب خانوارها 
غیرممکن اســت. به همین دلیل مجبورند از 
آن خانــه به خانــه ای کوچکتر و در محالت 
ارزانتر نقل مکان کنند. این مشــکل مختص 
تهران نیست و در تمام کالنشهرها و همچنین 
مراکز اســتانها و ســایر شــهرهای بزرگ در 
سالهای اخیر گریبانگیر خانواده ها شده است. 

آمارهــای متفاوتی درباره ســهم اجاره بها از 
هزینه های خانوارها اعالم شــده است. وزارت 
راه و شهرســازی تیرماه امسال اعالم کرد که 
ســهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ 
برای تهران و کالنشهر ها ۶۴ درصد بوده است 
که رقم قابل توجهی اســت. قطعا با توجه به 
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال 
جاری، این درصد بیشــتر هم شــده اســت. 
همچنین آذرماه امسال، یکی از رسانه ها اعالم 
کرد، طبق آمارهایی که وزیر راه و شهرسازی 
و یک عضو کمیســیون عمران مجلس به آن 

اســتناد کرده اند، سهم هزینه مسکن در سبد 
خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده 
است. تاســف آور اینکه میانگین این شاخص 
در جهان ۱۸ درصد برآورد می شــود! بنابراین 
عمــال از حقوق کمتر از ۴ میلیون تومان یک 
خانوار سه نفره، دو و نیم میلیون تومان صرف 
هزینه اجاره مسکن می شود و باید با یک و نیم 
میلیون تومان زندگی کند. با توجه به قیمت 
اقالم خوراکــی، حتی با این مبلــغ نمیتوان 
وعده هــای غذایــی روزانه را تامیــن کرد. به 
عنوان مثال، قیمت رسمی هر کیلو مرغ بیش 

از ســی هزار تومان و هر شــانه تخم مرغ ۴۳ 
هزار تومان اســت اما این اقــالم در بازار آزاد 
بسیار گرانتر است. فردی که ماهیانه دو و نیم 
میلیون تومان هزینه مسکن دارد، با باقیمانده 
حقوقــش فقط می تواند ســاده ترین اقالم را 
خریداری کند. قیمت سیب زمینی در آذر ماه 
در مقایســه با ماه قبل رشدی معادل با ۲۴,۲ 
درصد داشته، که باالترین رشد ماهانه قیمت 
در آخرین ماه پاییز بوده اســت. بعد از سیب 
زمینی نیز هندوانه با ۱۸,۷ درصد در ماه آذر 
نسبت به ماه قبل بیشترین درصد رشد را ثبت 

کرده اســت. ام ااگر روند یک ساله را در نظر 
بگیریــم، اقالمی همچون هندوانه، خربزه، رب 
گوجه فرنگی، ســیب زمینی و ماهی، نسبت 
به ســال گذشــته بیــش از ۸۰ درصد گران 
شده اند. ماســت و شیر خشک و برنج ایرانی 
و حتی حبوبات هم رشــدی بیــش از پنجاه 
درصد نسبت به پارســال را تجربه کرده اند. 
این درحالیســت که دستمزدها تنها اول سال 
و آن هم بــرای کارگــران ۳۹ درصد و برای 
کارمندان کمتر از ۲۵ درصد رشــد داشته و 
نه تنها پاسخگوی افزایش سریع قیمت کاالها 
نیســت بلکه نمیتواند هزینه اجاره مسکن را 

نیز تامین کند. 
در این میان هزینه های بهداشت و درمان، 
اقالم مدرســه، هزینه هــای خودروی  خرید 
شــخصی یا حمل و نقل و موارد دیگر را هم 
باید اضافه کنیم. در چنین شرایطی چاره ای 
جز مشغول شدن به شغلهای دوم و سوم برای 
کارمنــدان و کارگران باقی نمانده تا بتوانند با 
چند شیفت کار، با سیلی صورت خود را سرخ 
نگه دارند. رانندگی در تاکســی های اینترنتی 
به عنوان شــغل دوم و ســوم هم این روزها 
بیش از گذشــته رواج یافته به گونه ای که به 
نظر می رســد با توجه به مشکالت اقتصادی، 
به زودی تعداد رانندگانی که در تاکســی های 
اینترنتی ثبت نام کرده اند، از تعداد مسافران 
بیشتر شود!  در چنین شرایطی باز هم به نظر 
نمی رسد در ســال آینده شاهد رشد مناسب 
حقــوق و دســتمزد کارگــران و کارمندان و 
همچنین توقف رشد تورم باشیم چراکه گویا 
این موضوعات در اولویتهای کاری مســئوالن 

نیست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک 
اتــاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: ایجاد یک 
کریدور بین ایران، ســوریه و عراق می تواند به 
ایجاد یک توازن منطقی در زمینه حمل و نقل 
بین المللی ما خواهد بود تا بتوانیم از یک سری 
از بنادر سوریه هم برای ارسال کاالهای خود به 
جنوب اروپا اســتفاده کنیم.سید علی حسینی 
در گفــت وگو با ایلنا در مورد ســفر وزیر راه و 
شهرسازی به سوریه اظهار کرد: سوریه از نظر 
اقتصادی برای ایران اهمیت زیادی قائل بوده و 
عالقه مند است که ایران به عنوان یک شریک 
تجاری در اقتصاد سوریه فعال باشد اما مشکلی 
که وجود دارد این است که مسیر زمینی ایران 
به سوریه از طریق عراق به طور کامل بازگشایی 

نشده است.
 این موضوع باید در این سفر به عنوان یکی 
از مسائل اساسی و راهبردی  مطرح شود. باید 
یک تفاهم بیــن ایران، ســوریه و عراق انجام 
شــود.وی افزود: با توجه با اینکه سوریه، ایران 
و به تازگی عراق عضو کنوانسیون تیر شده اند 
و می تواننــد از مزیت های آن اســتفاده کنند، 
احتماال بتوانند این موافقت نامه ســه جانبه را 
از طریق عــراق پیش ببرند چراکه عراق نقش 
بسیار مهمی در این موضوع دارد. در این صورت 
زمان و نرخ ارســال کاالهای ایرانی به سوریه و 
بالعکس از طریق زمینی کاهش یافته و صرفه 
اقتصادی بســیار خوبی خواهد داشت.حسینی 
ادامه داد: ایجاد یک کریدور بین ســه کشــور 
می تواند به ایجاد یک توازن منطقی در زمینه 
حمل و نقل بین المللی منجر شــود تا بتوانیم 

از یک ســری بنادر ســوریه هم برای ارســال 
کاالهای خود به جنوب اروپا اســتفاده کنیم. 
اگر وزیر راه و شهرسازی بتواند در این مالقات 
طرف سوری را برای ایجاد یک پیمان سه جانبه 
مجاب کند، بسیار تاثیر مثبتی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بیشترین صادرات غیرنفتی ما 
به عراق داریم و در عین حال ســوریه به نوعی 
عمق راهبردی ایران محســوب می شود. وقتی 
این میزان در ســوریه حضور داشتیم حاال باید 
بتوانیم از نظر اقتصادی هم از ســوریه استفاده 
کنیم، دولت سوریه هم در این مورد چراغ سبز 
نشان داده اســت اما راه ما به سوریه از طریق 
زمینی به شکلی مســدود است. باید از طریق 

عراق این مسیر به صورت ترانزیت باز شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک 
اتــاق بازرگانی ایران بیان کــرد: اگر این اتفاق 
بیافتد کاالهای ما هم ســریع تر به بازار سوریه 
می رســد و هم از نظر نرخ و قیمت حمل هم 
به شدت اقتصادی تر می شــود. در سوریه هم 
تاکیــد زیادی وجــود دارد که ایــن اتفاق رخ 
دهد. این اتفاق مهم ترین هدفی است که باید 
در این سفر دنبال شــود؛ کلیه جوانب آن هم 
باید بررســی شــود تا بعد از مدتی دوباره این 
مســیر بسته نشود تا ما بتوانیم از آن به عنوان 
یک مســیر جایگزین برای تجارت با سوریه و 
همچنین اســتفاده از بنادر این کشــور برای 
ارسال محصوالت به جنوب اروپا استفاده کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: ایجاد این کریدور یک 
برد دو ســویه هم برای ایران و هم برای سوریه 
است. می تواند سوریه را از بن بست خارج کند 

و هم ایران را در زمینه تجارت با سوریه مقدار 
زیادی ارتقا می دهد. اگر این مسیر ایجاد شود، 
ایران می تواند در اقتصاد سوریه دست باالتری 

داشته باشد.
آغاز فصل جدید روابط اقتصادی 

تهران-دمشق
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، رستم 
قاســمی از توافــق بــرای ایجاد منطقــه آزاد 
مشــترک بین ایران و سوریه خبر داد.وزیر راه 
و شهرســازی با تاکید بر اراده تهران و دمشق 
برای دستیابی به مشارکت های واقعی اقتصادی 
دو کشور، گفت: پایان جنگ در سوریه سرآغاز 
دوره جدیــد روابط اقتصادی تهران و دمشــق 
است.وی در تشــریح آخرین نتایج رایزنی ها و 
گفت وگوها در سوریه، گفت:در مالقات با رئیس 
جمهور سوریه به موضوعات اقتصادی این کشور 
و همچنین موانع و مشکالت کنونی در روابط 
اقتصادی ایران و سوریه پرداخته شد.قاسمی با 
اظهار اینکه در جلسات برگزار شده، تصمیمات 
خوبی گرفته شده است، افزود:  قرار شد کمیته 
مشــترکی بین ایران و ســوریه تشکیل شود؛ 
تفاهم نامه های زیادی با سوریه داریم اما بخشی 
از آنها عملیاتی نشــده اند؛ بنابراین قرار شد در 
کمیته ای مشــترک این موضوعات بررســی و 

سپس اجرایی شوند.
تاسیس بانک مشترک بین

 ایران و سوریه
وی با اشــاره به بزگراری جلسه با وزیر امور 
خارجه سوریه و بررسی موضوعات دیپلماتیک 
بین دو کشور نیز اظهار داشت: به توافقات خوبی 

رســیدیم؛ قرار شد بانک مشــترک در سوریه 
ایجاد شــود؛ در این راســتا بناست بانک های 
ایرانی و سوری در کشــورهای یکدیگر شعبه 
داشته باشــند.وزیر راه و شهرسازی همچنین 
با اشــاره به برگزاری جلسه با وزیر راه سوریه، 
گفت: حمل ونقل در بخش های مختلف یکی 
از زیرساخت های مهم توسعه اقتصادی کشور 
اســت؛ در این زمینه تصمیم گرفته شد رئیس 
سازمان هواپیمایی کشور موضوعات اجرایی را 

با همکاران خود بررسی کند.
قاسمی با اشاره به یکی از تصمیمات گرفته 
شده در جلسه با وزیر اقتصاد سوریه به عنوان 
طرف سوری کمیسیون مشــترک اقتصادی، 
اظهار داشــت: درباره موضوعــات مختلفی به 
ویژه ایجاد مناطق آزاد مشــترک دو کشــور 
تصمیماتی گرفته شــد؛ بناست رئیس منطقه 
آزاد کشــور در سفری به سوریه مساله منطقه 
آزاد مشــترک را بررسی و قرارداد را امضا کند.
به گفته وی افزایش تولیدات ایران در ســوریه 
از جمله تولید تراکتور و ابزار آالت کشــاورزی، 

حذف تعرفه ها و افزایش صادرات بین دو کشور 
و موضوعــات گمرکی  از دیگــر موارد مطرح 
شده در این سفر اســت که در جلسات آینده 
به جمع بندی می رســند.وزیر راه و شهرسازی 
همچنین درباره ســفر به ســوریه، اظهار کرد: 
پایان جنگ در ســوریه ســرآغازی برای دوره 
جدیــد روابط اقتصادی دو کشــور اســت، به 
ویژه اینکه ایران و سوریه طی سال های جنگ 
تروریسم بین الملل در کنار یکدیگر بوده اند.وی 
تاکید کرد: گفت وگوهــا در حوزه های متعدد 
از جمله صنعتی، ســاختمان و تاسیسات زیر 
ســاختی خواهد بود.سامر الخلیل وزیر اقتصاد 
سوریه نیز با اشاره به پیوندهای ناگسستنی دو 
ملت و جانفشانی جوانان غیور ایرانی در خاک 
کشورش گفت: ما در سوریه خواهان همکاری 
گسترده ای با ایران هستیم.وی ابراز امیدواری 
کرد که دیدارهای وزیر راه و شهرسازی ایران و 
هیات همراه با مقامات سوری منجر به توافقاتی 
برای رسیدن به شراکت های اقتصادی و تجاری 

میان دو طرف شود
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مدیرعامــل شــرکت خدمــات انفورماتیک گفت: 
حدود ۲ ســال بر روی پلتفرم و زیرســاخت رمزپول 
بانــک مرکزی کار مســتمر انجام دادیــم و در حال 
حاضر نمونه پایلوت آن آماده شــده است.به گزارش 
خدمات انفورماتیک، ســید ابوطالب نجفی با اشاره به 
اینکه کشــور چین در حدود ۸ سال بررسی و تحقیق 
در خصوص رمزپول را در دســتور کار قرار داد، افزود: 
مساله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال 
نیســت بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و 
ریســک ها را نیز درنظر بگیریم که این مساله نیازمند 
مطالعات سنگین است.نجفی با بیان اینکه ۵۵ کشور 
روی مدل مفهومی )Proof of concept( و پایلوت 
رمزپول بانک مرکزی کار می کنند و این موضوع هنوز 
آنچنان که باید توســعه نیافته است، خاطرنشان کرد: 
در بانک مرکزی هم ســندی در این خصوص تدوین 
شــده و ما پلتفــرم آن را به وجــود آورده ایم که به 
نظر می رسد این پروژه ســال آینده به بلوغ می رسد.

مدیرعامل شــرکت خدمــات انفورماتیک تاکید کرد: 
عالوه بر این شــرکت و بانک مرکزی، بانک ها نیز باید 
در این زمینه فعال شــوند؛ چرا که آنها الیه دوم این 

فرآیند محسوب می شوند.
وی ادامه داد: انتشــار رمزپول توسط بانک مرکزی 
انجام می شــود اما بانک مرکزی با جامعه و مشتریان 
بانکی طرف نیســت و بانک ها به عنــوان الیه میانی 

باید شــروع به مشــارکت کرده و با ایجاد کیف پول، 
به مشــتریان ســرویس دهند.نجفی با اشاره به اینکه 
در ماه های پایانی ســال با فشار تراکنش های صنعت 
بانکی مواجه هســتیم و بایــد آن را مدیریت کنیم، 
افزود: در دو ماه پایانی سال حدود ۳۵ درصد به تعداد 
تراکنش ها افزوده می شــود و باید سرویس ها را از نظر 
امنیت، پایــداری و عملیات، مدیریــت کنیم. بر این 
اســاس اجرای پایلوت رمزپول به سال آینده موکول 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین در 
خصوص لزوم نوآوری در صنعت بانکی کشور و نقش 
این شــرکت در حمایت از حرکت های نوآورانه اظهار 
داشت: بانک ها باید به نوآوری در صنعت بانکی توجه 
ویژه ای داشته باشند و آمار و ارقام نیز نشان می دهد 
که بازیگران بزرگی وارد حوزه مالی و بانکی شده اند و 
قطعاً این بازیگران سهم زیادی از این بازار را در اختیار 

خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه فضــای بانکی با مفاهیمی از 
جملــه بانکــداری بــاز روبه رو اســت، افــزود: این 
مساله ســبب شده تا بانک ها مجبور شــوند که ارائه 
ســرویس های خود را در اختیار شرکت های نوپا قرار 
دهند و شرکت های نوپا هم با ترکیب این سرویس ها، 
خدمات جدیدی به جامعــه ارائه می دهند؛ در نهایت 

شاهد یک بازی برد- برد خواهیم بود.

در ۹ ماهه اول امســال روابط تجــاری ایران با ۱۵ 
کشور همسایه ۴۲درصد افزایش داشته است.به گزارش 
ایسنا، اعالم گزارش مقدسی-رئیس کل گمرک ایران- 
در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور با ۱۵ کشور 
همســایه نشان می دهد که در این مدت میزان تجارت 
با همســایگان  از ۷۵میلیون تن به ارزش ۳۶میلیارد و 
۸۰۰میلیون دالر عبور کرده اســت.معاون وزیر اقتصاد 
گفت که از سیاست های کلیدی دولت افزایش و توسعه 
روابط سیاســی و اقتصادی با کشورهای همسایه است 
و گمرک ایران نیز در راســتای این سیاست برنامه های 
متنوعی در توســعه صادرات، تسهیل واردات کاالهای 
مــورد نیاز و تقویت و روان ســازی ترانزیت از مســیر 

کشورمان را در دستور کار دارد.
طبــق گزارش رئیس کل گمرک ایران،   از مجموع 
تجــارت  ۱۲۲میلیون و ۴۵۵هزار تنــی کاال به ارزش 
۷۲میلیارد و ۸۷میلیون دالری کشــور در ۹ماه ســال 
جاری ۷۵میلیون و ۱۷هزار تن کاال به ارزش ۳۶میلیارد 
و ۸۱۰میلیون دالر با کشورهای همسایه ایران بوده که 
۶۱درصــد وزن و ۵۱درصد ارزش کل تجارت کشــور 
با ۱۵کشور همســایه بوده اســت.همچنین صادرات 
کشورمان به همسایگان بیش از ۵۷میلیون و ۳۳۵هزار 
تن کاال به ارزش ۱۸میلیــارد و ۷۶۶میلیون دالر بوده 
که نســبت به مدت مشابه۹درصد در وزن و  ۲۴درصد 
در ارزش بیشــتر شده است.اعالم مقدسی در خصوص 

صادرات ۹ماهه به کشورهای همسایه نشان می دهد که 
عراق با خرید  ۶.۸میلیارد دالر، ترکیه با چهار میلیارد 
و ۱۳۱میلیون دالر، امارات با سه میلیارد و ۴۳۳میلیون 
دالر، افغانســتان با یک میلیــارد و ۴۱۲میلیون دالر و 
پاکســتان با ۹۱۱میلیون دالر پنج کشور اول صادرات 
ایران به کشــورهای همســایه هســتند و پس از آن 
به ترتیب روســیه، عمــان، آذربایجان، ترکمنســتان، 
ارمنستان، قزاقســتان، کویت، قطر بحرین و عربستان 
قرار دارند.در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیز 
از مجموع واردات ۳۰میلیون تنی به کشــور به ارزش 
۳۷میلیــارد دالر، ۱۷میلیون و ۶۸۲هــزار تن کاال به 
ارزش بیش از  ۱۸میلیارد دالر از کشــورهای همسایه 
ایران بوده که عمدتا کاالی اساسی، مواد اولیه تولید و یا 

ماشین آالت تولید بودند.
این در حالی است که واردات از کشورهای همسایه 
در ۹ماهه امسال ۶۲درصد در وزن و ۶۸درصد در ارزش 
افزایش یافته.براســاس این گــزارش، امارات با فروش  
۱۱میلیارد و ۴۹۷میلیون دالر، ترکیه با ســه میلیارد و 
۷۰۰میلیون دالر، روسیه با یک میلیارد و ۲۲۴میلیون 
دالر، عــراق با ۸۸۰میلیون دالر و عمان با ۴۰۹میلیون 
دالر پنج کشــور نخست تامین کاالهای کشور در بین 
همسایگان بودند و پاکستان، قزاقســتان، آذربایجان، 
ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان، کویت، قطر و بحرین 

به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. 
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قیمت طال در هفته سوم دی ماه متاثر از کاهش نرخ ارز 
کاهشی بود و حباب سکه با ۱۸۰ هزار تومان افت، به ۲۵۰ 
هزار تومان رســید.به گزارش ایرنا، بررسی بازار سکه و طال 
در هفته ســوم دی ماه حاکی است سکه طرح جدید روز 
ابتدایی هفته گذشــته )شنبه، ۱۸ دی ماه( را با روند نزولی 
شــروع کرد و با نرخ ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله 

شد و روز بعد ۱۳۳ هزار تومان افت قیمت داشت.
بهای ســکه روز دوشــنبه پس از نزدیک به پنج ماه به 
کانال ۱۱ میلیون تومان بازگشــت و با نرخ ۱۱ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان داد و ســتد شد. بهای سکه طرح جدید 
روز بعد با ۲۷۰ هزار تومان رشد دوباره به کانال ۱۲ میلیون 
تومان بازگشت.قیمت سکه روز چهارشنبه برابر ۱۲ میلیون 
و ۲۲۶ هزار تومان بود و در آخرین روز هفته به ۱۲ میلیون 

و ۱۵۰ هزار تومان رســید. قیمت ها در بازار طالی خام در 
هفته گذشته نیز نزولی بود. به این شکل که روز شنبه یک 
گــرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومان و روز 
یکشنبه برابر یک میلیون و ۱۹۲ هزار تومان بود، یعنی ۴۳ 
هزار تومان کاهش داشــت.تغییرات قیمت در روز دوشنبه 
نیز ادامه داشــت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 

۱۸۶ هزار تومان معامله شد. 
در روز سه شنبه این رقم برابر یک میلیون و ۲۱۴ هزار 
تومان بود.هر گرم طالی ۱۸ عیار در روز چهارشــنبه ۲۴ 
هزار تومان رشــد قیمت داشت و در روز پنجشنبه نیز یک 
میلیون و ۲۱۵ هزار تومان  معامله شد.قیمت هر مثقال طال 
در هفته گذشته همچون هفته های گذشته در کانال پنج 
میلیون تومان نوسان داشت و در ابتدای هفته بر مدار نزولی 

قیمت ها در حرکت بود. بر این اساس بهای هر مثقال طال 
روز شنبه برابر پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، یکشنبه پنج 
میلیون و ۱۶۶ هزار تومان و روز دوشنبه برابر پنج میلیون و 
۱۴۰ هزار تومان بود.بهای هر مثقال طال روز سه شنبه پنج 
میلیون و ۲۶۳ هزار تومان، در روز چهارشنبه پنج میلیون و 
۳۱۸ هزار تومان و در آخرین روز هفته پنج میلیون و ۱۴۰ 
هزار تومان شد. برپایه این گزارش، قیمت اُنس جهانی طال 
در هفته گذشته در محدوده یک هزار و ۷۹۰ تا یک هزار و 

۸۱۹ دالر نوسان داشت.
نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران در گفت وگو 
با ایرنا، درباره تحوالت بازار ســکه و طال گفت: قیمت انس 
جهانی طال در پایان هفته نسبت به ابتدای هفته ۲۵ دالر 
افزایش داشت. محمد کشــتی آرای اظهار داشت: نرخ ارز 
در هفته گذشــته کاهشــی بود و موجب شد بهای طال و 
ســکه کاهش یابد اما دوباره در اواسط هفته سیر صعودی 
را در پیش گرفت. وی افزود: در مجموع هفته گذشــته به 

دلیل کاهش قیمت ارز بهای ســکه و طال کاهش یافت و 
حباب سکه اول هفته ۳۸۰ هزار تومان حباب داشت و در 
پایان هفته ۲۵۰ هزار تومان شــد؛ یعنی ۱۸۰ هزار تومان 
کاهش داشــت نائب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران 
گفت: کاهش قیمت ها تا اواسط هفته قابل توجه بود و سکه 
طرح جدید به کانال ۱۱ میلیون تومان هم بازگشــت، اما 
از روز چهارشــنبه دوباره رشد داشت. وی درخصوص رشد 
بهای انس جهانی طال، خاطرنشــان کرد: سال نو میالدی و 
تغییرات سیاست های اقتصادی و شاخص های اقتصادی بر 
نرخ انس جهانی تاثیر می گذارد و از سوی دیگر نرخ بیکاری 
در آمریکا افزایش داشــت و برخی از ارزش ســهام در این 
کشــور تغییراتی داشت که موجب رشد بهای انس جهانی 

طال شده است.
کشتی آرای بیان داشــت: معامالت در بازار طال عادی 
است، البته داد و سندها به دلیل اینکه ممکن است قیمت ها 

کاهش با افزایش یابد با احتیاط انجام می شود.

بازار
تحوالتبازارطالدرهفتهمنتهیبه۲۴دیماه
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