اخبار

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

افزایش عرضه سیمان ،بازار را متعادل میکند

منابع طرح ملی مسکن به  ۸.۳هزار
میلیارد تومان رسید

عضو هیئت مدی��ره بانک تخصصی بخش
مس��کن گف��ت :ح��دود  ۲۳۷ه��زار نفر از
متقاضی��ان طرح اقدام ملی مس��کن در این
بانک افتتاح حس��اب کردند.به گزارش عصر
ایرانیان از از وزارت راه و شهرسازی ،محمد
حسن علمداری از افتتاح حساب حدود ۲۳۷
هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در آن
بانک برای اجرای طرح خبر داد و مبلغ واریز
شده به حس��اب بانک را از آورده متقاضیان
معادل  ۸هزار و  ۳۸۹میلیارد تومان برشمرد.
عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن
افزود :تعداد افتتاح حساب  ۲۳۶هزار و ۹۲۸
نفر اس��ت .میزان واریز وجوه مبالغ  ۸هزار و
 ۳۸۹میلیارد تومان اس��ت ک��ه از این میزان
 ۲ه��زار و  ۳۸۸میلیارد توم��ان برای احداث
پروژههای طرح اقدام ملی مسکن به حساب
س��ازندگان واریز شده است.به گفته وی ،در
ح��ال حاضر بیش از  ۶ه��زار میلیارد تومان
نیز در حس��اب بانک اس��ت و ب��ه تدریج با
پیش��رفت فیزیکی و آغاز احداث به پروژهها
تخصیص خواهد یافت.علمداری با اشاره به
اینکه بانک تخصصی بخش مسکن از محل
تسهیالت  ۱۴۱میلیارد تومان به متقاضیان
پرداخت کرده اس��ت ،افزود :هماکنون ۲۷۸
پروژه طرح اقدام ملی مس��کن به تعداد ۱۳
هزار و  ۵۸۰واح��د در دفترخانه آماده انعقاد
قرارداد است.
غیر قانونی بودن افزایش قیمت بلیت
هواپیما

سرپرست س��ازمان هواپیمایی کش��وری در
نامهای به شرکت های هواپیمایی فروش بلیت
هواپیما خارج از جدول نرخی مصوب در آبان
ماه سال گذشته را غیرقانونی اعالم کرد و گفت:
با گرانفروش��ان برخورد خواهد شد.به گزارش
ایس��نا ،از ابتدای تیر ماه امس��ال شرکتهای
هواپیمایی اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما
در مسیرهای داخلی تا حدود  ۳۰درصد کردند
که بابت آن هیچ مصوبهای از ش��ورای عالی
هواپیمایی کشوری نگرفته بودند .ایرالینهای
داخلی بر این اساس باید قیمت بلیت پروازهای
داخلی خود را مطابق نرخنامه مصوب در آبان
ماه سال گذش��ته عرضه کنند .اما بسیاری از
ایرالینه��ا تا کن��ون و با وجود هش��دارهای
اعالم ش��ده از س��وی وزیر راه و شهرس��ازی
و دیگر مس��ئوالن این وزارتخانه و س��ازمان
هواپیمایی کش��وری تا کنون قیمتهایشان
را به ن��رخ مصوب گذش��ته بازنگرداندهاند.در
همین راستا سیاوش امیرمکری که به عنوان
سرپرس��ت س��ازمان هواپیمایی کش��وری از
سوی محمد اس�لامی وزیر راه و شهرسازی
انتخاب شده است ،در نامه ای به شرکتهای
هواپیمایی ضمن اشاره به مصوبه جلسه مورخ
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴شورایعالی هواپیمایی کشوری
در باره صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به میزان
 ۱۰درصد نسبت به جدول نرخی اعالم شده
توسط ش��رکتهای هواپیمایی در خرداد ماه
سال گذشته اعالم کرد« :نظر به گزارشهای
واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توسط
تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در بلیتهای
عرضه شده به مسافران ،با تاکید بر مفاد نامه
ش��ماره  ۱۴۰۴۹مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۱هر گونه
افزایش نرخ مسیرهای پروازی داخلی قبل از
بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی شورایعالی
هواپیمایی کش��وری ،از نظر این سازمان فاقد
وجاهت قانونی است.وی در ادامه این مکاتبه
تاکید کرد« :با شرکتهای هواپیمایی متخلف
برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد».
رشد تولید لوازم خانگی در بهار

طی بهار س��ال جاری یک میلیون و  ۴۸هزار
دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شد که حکایت
از رش��د  ۲۹.۴درصدی نسبت به بهار پارسال
دارد.به گزارش مهر ،بررسی آمار وزارت صمت
از تولیدات صنعتی نش��ان میدهد که طی سه
م��اه اول امس��ال تولید انواع ل��وازم خانگی با
 ۲۹.۴درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه
س��ال قبل به بیش از یک میلیون و  ۴۸هزار
دس��تگاه رسیده است.بر همین مبنا ،طی بهار
سال جاری  ۴۸۳هزار دستگاه یخچال و فریزر
توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است،
این در حالیست که در بهار سال گذشته ۳۷۴
هزار دس��تگاه از این محصول تولید شده بود.
بدی��ن ترتیب تولید یخچ��ال و فریزر در بهار
امس��ال نسبت به بهار س��ال قبل رشد ۲۹.۱
درصدی یافته اس��ت.همچنین در  ۳ماه اول
امس��ال  ۲۹۷هزار دستگاه ماشین لباسشویی
در کشور تولید شده است .این در حالیست که
در مدت مشابه س��ال قبل  ۲۱۲هزار دستگاه
تولید شده بود.بنابراین تولید ماشین لباسشویی
در  ۳ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل رش��د  ۴۰درصدی یافته است.در ۳
ماه امس��ال  ۲۶۹هزار دستگاه انواع تلویزیون
توس��ط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است
که در مدت مشابه پارسال  ۲۲۴هزار دستگاه
تولید شده بود.

س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس با
بیان اینکه عرضه س��یمان در بورس کاال
فرآین��د موفقیت آمیزی را س��پری کرده،
گف��ت :دالالن ب��ا توجه به مش��کل برق
و رش��د قیمتها در تالش��ند تا بار دیگر

بازار س��یمان غیرشفاف ش��ود.به گزارش
مه��ر ،عبدالج�لال ایری گف��ت :پس از
جریان قطع برق در کارخانههای س��یمان
و ف��والد ،این دو صنع��ت با چالش قیمت
و کمبود عرضه مواجه شدند ،در شرایطی
که ت��ا قبل قطعی برق مش��کلی در روند
معامالت وج��ود نداش��ت.ایری افزود :در
حالی که کش��ور با کمبود برق مواجه بود،
هیأت دولت تصمیم گرفت تا مصرف برق

کارخانههای س��یمان و ف��والد را کاهش
دهد ت��ا بتوانی��م ثب��ات را در تأمین برق
کش��ور برقرار کند که البت��ه این تصمیم
تبعات��ی را برای ای��ن دو صنعت به دنبال
داش��ت .وی درباره افزایش قیمت سیمان
بیان کرد :از زمانی که موضوع قطعی برق
در صنعت س��یمان مطرح شد قیمت این
محصول افزایش پیدا کرد این در حالیست
که بر اس��اس یک اقدام بزرگ و منطقی،

تصمیم گیری برای کشف قیمت سیمان
در ب��ورس کاال از چند م��اه پیش گرفته
شد که این اتفاق به تولیدکننده و مصرف
کننده س��یمان به دلیل شفافیت مبادله و
کشف واقعی قیمت کمک شایانی میکند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار
داش��ت :متأس��فانه طبق انتظارها با ایجاد
هر چالش��ی در بازار ،ع��دهای از گروهها و
دالالن از شرایط سو استفاده میکنند و به
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دنبال آن هس��تند تا روند شفاف معامالت
کاالها لطمه ببیند چراکه س��ود این افراد
در معامالت سنتی و غیرشفاف است.ایری
گفت :اما تصمیم درست و بر اساس منافع
تولید و مردم این اس��ت ک��ه اجازه دهیم
عرضه س��یمان در بورس کاال با س��رعت
و حجم بیشتر انجام شود تا با حل مشکل
امروز بازار یعنی کمبود عرضه ،قیمتها نیز
متعادل شود.

با افزایش دمای هوا و عدم تخصیص ارز؛

التهاب قیمتی به بازار مرغ بازگشت

در حالی که بازار مرغ کشور کماکان با التهاب هایی مواجه
است و این محصول با قیمت هایی باالتر از قیمت مصوب
در سطح شهر به فروش می رسد مرغداران می گویند ما
مثل س��ابق تولید داریم و به ن��رخ مصوب محصول را به
دولت تحویل می دهیم لذا این نوسانات قیمتی ارتباطی با
تولید کنندگان ندارد .به گزارش بازار ،حبیب اس��داهلل نژاد،
نائب رئیس کانون سراس��ری مرغداران گوشتی ایران در
ای��ن خصوص گفت :قائدتا بازار م��رغ نباید تا به این حد
ملتهب باشد چون االن شرایط خوب است و تولیدکنندگان
مثل سابق تولید دارند.اسداهلل نژاد افزود :با توجه به اینکه
تولیدکنن��دگان مرغ را کماکان به ن��رخ مصوب به دولت
تحویل می دهن��د بنابراین قیمت ه��ای غیرواقعی بازار
ارتباطی به مرغداران ندارد.

گفت :به این ترتیب میزان کلی تولید گوش��ت نسبت به
میزان جوجه ریزی کمتر ش��ده اس��ت .به عبارت دیگر از
تعداد جوجه ای که ریخته ش��ده نمی توانیم به اندازه ای
کافی گوش��ت بگیریم.گفتنی است نرخ مصوب سویا سه
هزار و  ۲۰۰تومان اس��ت و ن��رخ مصوب ذرت نیز هزار و
 ۸۰۰تومان است اما با توجه به اختالالتی که در بازار نهاده
ها به وجود می آید حتی تا چندین برابر قیمت مصوب در
بازار آزاد به فروش می رسد و همین امر موجب شده هزینه
های تولید باال برود.

کاهش  ۳۵درص�دی تولید غالت اوکراین نس�بت به

سال ۲۰۲۰

عدم تخصیص به موقع ارز منجر به بارگیری نهاده ها

با تاخیر شده است

وی در خصوص مس��ائل اخیر پیرام��ون نهاده های مورد
نیاز صنعت طیور نیز گفت :متاس��فانه نهاده ها بس��یار با
تاخیر بارگیری می ش��ود و علت آن نیز این است که ارز
تخصیص��ی با تاخیر انتقال می یابد و لذا این امر منجر به
تاخی��ر در بارگیری ها می شود.اس��داهلل نژاد با بیان اینکه
االن کمبود نهاده در بازار وجود ندارد ،افزود :در حال حاضر
مرغداران غالبا ثبت س��فارش ک��رده اند اما چون با تاخیر
بارگیری می ش��ود امیدواریم این مساله رفع شود تا بازار
دچار التهابی بیش از التهاب فعلی نشود.

کامی�ون داران برای بارگیری نهاده های دپو ش�ده در

بنادر در خواست پشت بارنامه دارند

«محمد علی کمالی سروستانی» مشاور اتحادیه سراسری
مرغداران کشور نیز در این خصوص به خبرگزاری «بازار»
گفت :همه ساله در فصل تابستان کامیون ها در گیر حمل

و نقل میوه و تره بار هستند که به عنوان یک عامل ُکندی
در انتقال نهاده ها از بنادر به انبارها شرکت پشتیبانی مطرح
است.کمالی سروستانی افزود :البته شرکت پشتیبانی هم
مشکل دارد و آن این است که بسیاری از رانندگان «پشت
بارنامه» (دریافت مبالغی بیش از آنچه دولت برای کامیون
داران تعیی��ن کرده اس��ت) می خواهند و چون ش��رکت
پشتیبانی یک شرکت دولتی است نمی تواند خالف رویه
پش��ت بارنامه بدهد و این نیز خود ی��ک عامل تاخیر در
بارگیری بار اس��ت.وی تصریح کرد :با این تفاسیر انتظار
داریم وزارت راه و شهرسازی یک تدبیری برای این مساله
بیندیشد چرا که چنین مسائلی موجب دپوی حجم عظیمی

نهاده در گمرک ها شده است.

به دلیل گرم شدن هوا میزان کلی تولید گوشت نسبت

به میزان جوجه ریزی کمتر شده است

این مقام مس��ئول اظهار داش��ت :عالوه بر موارد یاد شده
بحث انتقال ارز نیز همیشه مشکل ساز است و باعث می
شود بار در گمرک بیاید اما ترخیص نشود.وی خاطر نشان
کرد :از دیگر مسائلی که امسال گریبان مرغداران را گرفته
اس��ت بحث گرمای زودهنگام هوا است .چرا که گرمای
هوا تا حدودی باعث شده مرغ کمتر وزن بگیرد و از سوی
دیگر میزان تلفات نیز باالتر رفته است .از سوی دیگر هم
قطعی برق نیز مزید بر علت شده است.کمالی سروستانی

در حالی که بازار جهانی نهاده های صنعت طیور از جمله
ذرت ،سویا و جو در سال  ۲۰۲۱با حواشی همراه بوده است
و با نوس��انات قیمتی مواجه بوده اس��ت گزارشات ارسالی
حاکی از این اس��ت که میزان برداش��ت ان��واع غالت در
کشور اوکراین به عنوان یکی از تولید کنندگان عمده این
محصول از  ۱۵جوالی  ۲۴( ۲۰۲۱تیر  )۱۴۰۰تا به امروز
بالغ بر  ۵میلیون تن رسیده است که نسبت به سال گذشته
 ۳۵درصد افت داشته است.از سوی دیگر گزارشات بیانگر
این است که صادرات گندم کانادا از دومین هفته جوالی
جاری بالغ بر  ۱۶۶هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه
در سال گذشته کاهشی  ۶۰درصدی داشته است.
س�طح زیرکشت سویای هند نس�بت به سال قبل ۱۲

درصد کاهش یافته است

از س��وی دیگر گزارشات منتشر ش��ده طی  ۱۰روز اخیر
حاکی از این اس��ت که سطح کاشته شده محصول سویا
در هند در سال جاری میالدی  ۱۰.۴میلیون هکتار تخمین
زده شده است که اگر این رقم محقق شود ،نسبت به سال
گذشته حدود  ۱۲درصد کاهش خواهد داشت.

بر اساس آمار وزارت صمت؛

آمار منتش��ر شده از س��وی وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که از
بین انواع برنج،گوش��ت و شکر که وضعیت
قیمت آنها در خرداد ماه امسال منتشر شده،
قیم��ت تمام کاالها بی��ن  ۳۷تا  ۱۰۵درصد
نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته و
بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ بوده
که قیمت آن بیش از دو برابر ش��ده است.به
گزارش ایسنا ،بر اس��اس این آمار بیشترین
افزای��ش قیمت در خ��رداد امس��ال مربوط
به گوش��ت مرغ تازه بوده ک��ه قیمت آن با
 ۱۰۵.۶درص��د افزایش از ح��دود  ۱۲هزار و
 ۵۰۰تومان در خرداد سال  ۱۳۹۹به نزدیک
 ۲۶هزار تومان در ماه مش��ابه س��ال جاری
رسیده است .البته اخیرا قیمت این محصول
به بیش از  ۳۵هزار تومان هم رس��یده و این
در حالی است که نرخ مصوب مرغ  ۲۴هزار
و  ۹۰۰تومان اس��ت.اواخر س��ال گذشته نیز
وضعیت نابس��امانی در بازار مرغ حاد بود که
باعث ایجاد صفهای طوالنی برای دریافت
مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی
ش��د .این در حالی اس��ت که نهادههای دام

قیمت کاالهای اساسی همچنان صعودی

و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت میکنند و
مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم
مردم باش��د .اما در شرایطی که وزارت جهاد
کش��اورزی میگوید تولید مرغ به اندازه نیاز
کش��ور بوده و هیچ کمب��ودی در این زمینه
وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت
انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با
گرانفروشی را دارد ،مسئوالن وزارت صنعت
معدن تج��ارت (صمت) میگوین��د قرارگاه
س��اماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این
کاالست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی
در ای��ن رابطه ندارد ک��ه بخواهد اظهارنظر
کند .از طرف دیگ��ر گزارشهایی از کمبود
مرغ در بازار نیز منتشر شده است.

افزای�ش قیمت برنج ایران�ی نصف برنج

خارجی

بعد از مرغ ،قیمت برنج تایلندی بیش��ترین
افزای��ش را داش��ته ک��ه قیم��ت آن در این
م��دت با  ۹۰.۹درصد افزای��ش به حدود ۱۴
هزار و  ۸۰۰تومان رسیده است .قیمت برنج
پاکس��تانی نیز با  ۵۱.۴درصد افزایش به ۲۴
هزار و  ۶۰۰تومان رس��یده است.اما افزایش

قیمت در برنجهای داخلی کمتر بوده است؛
به طوری که قیمت برنج طارم اعال و داخلی
هاش��می درجه یک در این مدت به ترتیب
 ۴۰.۷و  ۳۹.۹درص��د افزای��ش داش��ته و در
خرداد امسال به حدود  ۳۶هزار تومان و ۳۵
هزار تومان رسیده است.البته آینده بازار برنج
در هال��های از ابهام ق��رار دارد چراکه اواخر
خ��رداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان برنج از
طرح موضوع کاهش حذف دوره ممنوعیت
واردات فصلی برنج خبر داده بود و گفته بود
که علت طرح آن ذخی��ره کم برنج خارجی
اس��ت و با توجه به اینک��ه واردکنندگان نیز
تمایلی به واردات برنج برای دوره ممنوعیت
ندارند ،ممکن اس��ت کش��ور با کمبود برنج
خارج��ی مواجه ش��ود .امس��ال ممنوعیت
فصل��ی از ابتدای مردادماه ت��ا پایان آبانماه
اعم��ال خواهد ش��د و طبق اع�لام وزارت
صمت ،تنها برنجهایی که قبل از  ۳۱تیرماه
دارای قبض انبار و اعالمیه ورود و همچنین
ثبت سفارش باشند امکان اظهار و ترخیص
دارن��د و خارج از آن به بعد از ممنوعیت می
رس��د .اما در تازهترین مکاتبه گمرک ایران

ب��ا وزارت صم��ت وضعی��ت واردات برنج و
ذخایر آن با توجه به اعمال ممنوعیت فصلی
واردات و بالتکلیفی کش��تیهای حامل برنج
برای ورود به ایران مورد تاکید قرار گرفته و
خواستار بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی
واردات ای��ن کاال جهت جلوگیری از کمبود
برن��ج یا افزایش قیم��ت آن در ماههای آتی
شده است.
شکر سومین کاال با بیشترین گرانی


اما در اصل رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت
به شکر میرسد که قیمت آن در خردادامسال
 ۸۴.۶درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹
افزای��ش یافته اس��ت؛ بهطوریکه قیمت هر
کیلوگ��رم ش��کر س��فید از  ۷۰۰۰تومان در
خرداد سال قبل به  ۱۲هزار و  ۸۰۰تومان در
ماه مشابه امسال رسیده است.البته مشاهدات
میدانی نشان میدهد قیمت شکر نیز در بسته
ه��ای  ۹۰۰گرمی در مغازهه��ا به  ۱۵تا ۱۸
هزار تومان رسیده است .در این رابطه معاون
بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان اخیرا علت افزایش قیمت شکر
را رو به اتمام بودن ذخایر ش��کر وارد شده با

ارز دولت��ی عنوان کرد و گف��ت که با توجه
به اینکه ش��کر در حال حاضر با ارز نیمایی
وارد میش��ود دیگر مش��مول ن��رخ گذاری
تثبیتی نیس��ت .در این میان قیمت هرکیلو
گوشت گوساله و گوسفندی با  ۵۱.۷و ۳۷.۴
درصدافزای��ش در خرداد امس��ال به حدود
 ۱۱۶هزار تومان و  ۱۲۸هزار تومان رس��یده
اس��ت .قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و
گوس��اله در ماه مشابه سال  ۱۳۹۹به ترتیب
حدود  ۷۷و  ۹۳هزار تومان بوده اس��ت .بر
این اساس کمترین کاهش قیمت در خرداد
امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط
به گوشت گوسفندی بوده است.
کدام کاالها طی یک ماه گران شدند؟


بررسی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه
نیز نش��ان میدهد قیمت همه اقالم یاد شده
در خرداد امس��ال نسبت به ماه قبلش به جز
برنج پاکستانی و گوشت گوسفندی با  ۰.۴و
 ۲.۱درصد کاهش ،افزای��ش یافته و میزان
افزای��ش قیمتها طی یک ماه هم بین ۱.۲
درصد (گوشت گوساله) تا  ۳.۵درصد (شکر)
بوده است.

رئیس اتاق ایران و سوریه:

واسطهها  ۸درصد صادرات به عراق را به سوریه میفرستند

رئیس اتاق ایران و س��وریه گف��ت :نهادهای مختلفی
از ایران در س��وریه فعال هس��تند ،به ه��ر میزان که
این نهادها با هم هماهنگ باش��ند وضعیت مطلوبتر
خواهد بود،گفت 8 :درصد از کل صادرات ما به عراق با
واسطههایی وارد سوریه میشود.به گزارش ایلنا ،کیوان
کاشفی در مورد روند تجاری ایران و سوریه اظهار کرد:
بسیاری از مسائلی که در مورد تجارت با سوریه عنوان
میشود مستند و مستدل نیستند و به نظر میرسد بیشتر
جنبه احساسی دارند .نگاه احساسی میگوید ما چندین
س��ال است که در سوریه حضور داریم و طبیعتا باید از
نظر تجاری نیز س��هم بیشتری داش��ته باشیم ،اما اگر
بخواهیم با منطق با این مس��ئله مواجه شویم موضوع
به این شکل نیست.وی افزود :تجارت ایران و سوریه
در طی دو سال گذشته سیر صعودی خود را طی کرده
است .سطح تجارت دو کشور در این دو سال از  ۱۷تا
 ۲۰میلیون دالر به  ۱۳۰تا  ۱۴۰میلیون دالر رس��یده
اس��ت .از این  ۱۴۰میلیون دالر هم  ۱۲۰میلیون دالر
صادرات ما به س��وریه بوده و صادرات این کش��ور به
ای��ران ح��دود  ۱۰تا  ۱۵میلیون دالر اس��ت .این روند
در حال پیشروی است و ما برنامهریزی داریم تا پایان
سال میالدی سطح مراودات تجاری دو کشور به ۵۰۰

میلیون دالر برسد .البته برای رسیدن به این نقطه باید
اقداماتی انجام شود.کاشفی در پاسخ به سوالی در مورد
قرار داش��تن بخش اعظم بازار سوریه در اختیار چین و
ترکیه گفت :برای مقایس��ه عملکرد کشورهایی مانند
ترکیه و چین در س��وریه با ایران باید کلیاتی را در نظر
گرف��ت .برای مثال حجم تجاری ترکیه یعنی مجموع
واردات و صادرات این کشور در سال گذشته حدود ۴۷۰
تا  ۴۸۰میلیارد دالر بوده اس��ت ،در حالی که در زمان
مشابه حجم تجارت ایران کمتر از  ۶۰میلیارد دالر بود.
وقتی حجم تجارت یک کشور تا این حد بزرگ است
در مورد تجارت با یک کشور خاص هم عملکرد خوبی
خواهد داشت .در مورد چین نیز آنقدر اعداد بزرگ است
که نیازی به بازگو کردن ندارد.وی خاطر نش��ان کرد:
به طور کلی به نظر میرسد روند تجاری ایران و سوریه
رو به صعود اس��ت .با توجه به اقداماتی که انجام شده
انشااهلل تا پایان س��ال زمینه مناسبی را فراهم کرده و
سال آینده جهشی را در حوزه تجارت با سوریه تجربه
خواهیم کرد .بس��یاری از شرکتهای دولتی و وابسته
به نهاد فعالیت خود را در س��وریه در حوزههایی مانند
سدسازی ،نیروگاهسازی و غیره آغاز کردهاند .اینها بعد
از مدتی خود را در روند تجاری دو کشور نشان میدهد.

کاشفی اضافه کرد :س��وریه هم قوانین بسیار سختی
در واردات کاال دارد ،یکی از کش��ورهایی اس��ت که از
قدی��م االیام هم تولیدات خوبی داش��ته و در عراق با
ما رقیب بود .برای بس��یاری از کاالها تعرفه بس��تهاند
و اج��ازه ورود هر کاالیی به کشورش��ان را نمیدهند.
ب��رای مثال اجازه واردات ش��مش فوالد را میدهند اما
اقالمی مانند میلگرد و ورق نمیتوانند وارد این کش��ور
ش��وند .در مجموع مقایس��ه کردن ایران با یک کشور
دیگر در تجارت با س��وریه کار اشتباهی است .چراکه
ن��ه اقتصاد ما ب��ه اندازه اقتصاد آنها ،ن��ه قوانین ما به
سهولت آنها و نه بخش خصوصی ما به قدرت بخش
خصوصی آنها اس��ت .اما اینکه رون��د تجارت ایران و
س��وریه صعودی اس��ت ،حرف کام ً
ال درستی است و
آثار آن هم در س��ال  ۱۴۰۰یا تا پایان س��ال میالدی
جاری قابل مشاهده خواهد بود.وی در پاسخ به سوالی
پیرامون صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور
گفت :فع ً
ال در س��وریه منابع مالی محدود است چراکه
این کشور هم تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی
آمریکا و اروپا قرار دارد .بنابراین هنوز اتفاق خاصی در
حوزه بازسازی در سوریه رخ نداده است .دولت سوریه
روی بازس��ازیهای اساس��ی و مهم و زیرساختی مانند

بازسازی سدها ،جاده ها آبرسانی و ....متمرکز است و
فعال نمیتواند خرابیهای جنگ را بازسازی کند .چرا که
بازسازی خرابیهای جنگ نیاز به کمک خارجی دارد لذا
هنوز کاری در این جهت در سوریه آغاز نشده است .اما
در حوزههای زیرساختی که به آن اشاره شد ایرانیها نیز
حضور دارند و در این پروژهها مش��غول به کار هستند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد :واقعیت این
اس��ت که اقتصاد سوریه ضعیف و کوچک شده است،
حجم تجارت این کشور که مجموع صادرات و واردات
اس��ت ،در س��ال  ۲۰۱۰حدود  ۳۰میلیارد دالر بود اما
امروز به  ۶میلیارد دالر رسیده ،یعنی حدود یک پنجم
ش��ده است .ما باید احتیاط کنیم تا اگر شرکتهای ما
وارد کاری میش��وند بتوانند منابع مالی را هم دریافت
کنند.کاش��فی اف��زود :نهادهای مختلف��ی از ایران در
سوریه فعال هستند ،به هر میزان که این نهادها با هم
هماهنگ باشند وضعیت مطلوبتر خواهد بود ۸ .درصد
از کل صادرات ما به عراق با واس��طههایی وارد سوریه
میش��ود .در اقلیم کردس��تان در این مورد بسیار فعال
هس��تند از ایران کاال میخرند و به س��وریه میفرستند.
هش��ت درصد برای تجارت ایران و عراق که حدود ۸
میلیارد دالر است رقم کمی نیست.
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اخبار
دپو  ۶میلیون تن نهاده دامی در بنادر

نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس،
گفت :بر اساس بازرسیها و گزارشهای دریافتی
 ۶میلیون تن نهاده دامی در بنادر کشور دپو شده
است که میتوان با استفاده از آنها نیاز  ۵ماه کشور
را تامین کرد.به گزارش خانه ملت،محمدجواد
عسکری نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی،
آب ،مناب��ع طبیعی و محیط زیس��ت مجلس
شورای اسالمی در نشست جمع بندی نظارت
میدانی میدانی از بندر امیرآباد استان مازندران،
گفت :از دو ماه گذشته در کشور به دلیل کمبود
نهادههای دامی ش��اهد کش��تار دامهای مولد
هستیم ،احیاء مجدد دامهای مولد به  ۱۰سال
زمان نیاز دارد .این موضوع امنیت غذایی کشور
را تحت تاثیر ق��رار میدهد.نماینده مردم داراب
و زرین دش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی با
بیان اینکه بر اس��اس بازررسیها و گزارشهای
دریافتی  ۶میلیون تن نهاده دامی در بنادر کشور
دپو شده است که میتوان با استفاده از آنها نیاز
 ۵ماه کشور را تامین کرد ،ادامه داد :اطمینان از
تامین نهاده مورد نیاز دامداران به آنها امیدواری
برای تولی��د میدهد.وی با اش��اره به اینکه در
بندر امام خمینی(ره) ش��اهد ناهماهنگی بین
دستگاههای ذیربط در زمینه واردات نهادههای
دامی بودیم و با یک پالک بیش از ده محموله
از این بندر خارج شده و پس از تداخل با خاک
اره در اختیار دامداران قرار گرفته اس��ت ،افزود:
با ارائه راهکار در کمیسیون کشاورزی مجلس
و ایجاد هماهنگی با اس��تانداران درحال حاضر
وضعیت توزیع نهاده دامی از بندر امام خمینی
(ره) بهتر شده است.
افزایش  ۶۰۰تا  ۷۰۰درصدی قیمت
مواد اولیه تولید قارچ

دبیر انجمن پرورشدهن��دگان قارچ خوراکی
ای��ران از افزایش  600تا  700درصدی قیمت
برخی از مواد اولیه بس��تر تولید قارچ از ابتدای
س��ال تا کنون خب��ر داد.به گ��زارش ایلنا،نیما
باغبانی با بیان اینکه انتظار میرفت تولید قارچ
در س��ال  1400به  200هزار تن برسد ،اظهار
کرد :با توجه به پروانههای صادره جهت تولید
ق��ارچ و همچنین توس��عه واحدهای قدیمی
انتظار میرفت تولید قارچ در کشور به  200هزار
تن برس��د ،همچنین پیشبینی ما برای تولید
بستر قارچ در سالجاری  850تا  950هزار تن
بود.وی ادامه داد :اما در عمل این میزان تولید
قارچ و بستر محقق نشد ،چراکه از ابتدای سال
با افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه روبهرو
شدیم.باغبانی یکی از این مواد اولیه که نقش
مهمی در تهیه بس��تر قارچ دارد را کلش گندم
عنوان کرد و افزود :با آغاز فصل برداشت گندم
قیمت هر کیلوگرم کلش گندم با رشد  600تا
 700درصدی از  400تا یک هزار تومان به 3
ه��زار و  500تا  4هزار توم��ان افزایش یافت.
وی اف��زود :با افزایش قابل توج��ه مواد اولیه،
تولیدکنندگان بستر قارچ با حجم زیادی از نیاز
به نقدینگی برای تولید مواجه شدند که امکان
تامین آن را نداش��تند ،نتیجه آن شد که تولید
بستر قارچ  50درصد تولید کاهش یافت.

آگهی

مفقودی م��درک فارغ التحصیل��ی اینجانب اعظم صف��ری فرزند علی
به ش��ماره شناس��نامه 1324صادره از قم در مقطع کاردانی رشته مامایی
صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی قم باشماره79154148060مورخ
20/11/1379مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باش��د .از یابنده تقاضا می
ش��وداصل مدرک را به دانشگاه آزاداسالمی واحد قم به نشانی پردیسان
بلوار دانش��گاه ،مجتمع دانش��گاهی وی��ا ص پ37185/364اداره فارغ
التحصیالن ارسال نمایند.
اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمان های
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس نظر به دستور مواد ۱و ۳قانون تکلیف
وضعیت اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20ملک
متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر درواحد ثبتی
چالوس مورد رس��یدگی وتصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز ورای
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد168 :
فرعی از  30اصلی واقع در قریه سیبده بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک
چالوس مربوط به محمد ناظمی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با
ساختمان به مس��احت  1846/08مترمربع خریداری مع الواسطه از علی
شیخی مالکیت رسمی لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت
وثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی وماده ۱۳آیین نامه مربوط
به آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق این روزنامه ومحلی کثیر
االنتشار در شهر ها منتشر ودر روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اش��خاص ذینفع به ارای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورسید اخذ نمایند معترض
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت
مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت بدییهی است برابر ماده ۱۳آیین
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبلن اظهار نامه وثبتی پذیرفته
نشده واحد وثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود
مراتب رادر اولین آگهی نوبتی تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع
عموم می رس��اند ونس��بت به امالک درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدید
حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می
نماید .م الف  1158232تاریخ انتشار نوبت اول 1400/4/17 :تاریخ انتشار
نوبت دوم1400/4/31 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک چالوس -نیکنام ازوجی

