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محرومیت دارندگان ماشین آالت كشاورزي 
از كارت سوخت

سرپرس�تنظامصنف�يكش�اورزيومناب�عطبيعيكش�وراز
محروميتدارندگانماش�ينآالتكش�اورزيازكارتس�وخت
خب�ردادوگف�ت:مصرفس�وختماش�ينآالتكش�اورزيدر
مقاب�لكلس�وختخودروهايكش�وربس�يارناچي�زودرحد
5درصداستكهمتأس�فانهكش�اورزانبهس�ختياين5درصد
س�وختراتأمينميكنند،درهرصورتتقاض�اداريمباعنايت
دولتمحت�رم،دراينش�رايطبهب�وديواصالححاصلش�ود.
پيمان عالمي در گفت وگو با ميزان، در مورد مشكالت تأمين سوخت 
ماشين آالت كشاورزي گفت: امروزه حتي يك موتورسيكلت شخصي 
داراي كارت سوخت است و سهميه سوخت منظم به آن تعلق مي گيرد 
اما كش��اورزان ما تا اين لحظه از اي��ن حق بديهي محروم هس��تند و 

نمي توانند به  راحتي سوخت الزم خود را دريافت كنند. 
 وي اظه��ار كرد: برخي كش��اورزان كه در مناطق دوردس��ت در حال 
فعاليت هس��تند براي تأمين سوخت ماش��ين آالت كشاورزي مجبور 
هستند با تردد به شهرها و صرف هزينه و زمان بي امان، به دنبال تأمين 
سوخت ماشين هاي مربوطه باشند. همچنين سامانه هاي تأمين سوخت 
اغلب دچار مشكل و ايراد هستند و هماهنگي الزم با پليس راهور نيز 
براي پالك گذاري ماشين هاي خودكششي انجام نگرفته است كه اين 

مشكالت باعث مي شود كشاورزان از فعاليت توليدي خود بازبمانند. 
 سرپرست نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي كشور گفت: مصرف 
سوخت ماشين آالت كشاورزي در مقابل كل سوخت خودروهاي كشور 

بسيار ناچيز و در حد 5درصد است. 
....................................................................................................................

كولبران مجاز به ورود ۸۰۰ قلم كاال هستند
معاونهماهنگياموراقتصادياستانداريسيستانوبلوچستان
گفت:برابرضوابطابالغيكولبراناس�تانسيستانوبلوچستان
دركنارصادراتتمام�یكاالهايمج�ازصادراتي،اج�ازهدارند
بيشاز۸۰۰قلمكااليتعيينشدهوارداتيبرايآنهاراواردكند.
دكتر »ماندانا زنگنه« در نشست بررسي فعاليت تجاري كولبران استان 
كه در دفتر اين معاونت برگزار شد، افزود: بر اساس اين قوانين تعريف 
ش��ده هر كولبر مي تواند تا س��قف ۷۰۰هزار تومان در ماه كاال صادر و 
وارد كند و اين مبلغ براي هر خانوار كولبر به صورت ماهانه 2ميليون و 
۸۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده كه بايد از طريق بازارچه هاي مرزي 

مشخص با بهره بردن از معافيت كامل سود بازرگاني انجام شود. 
وي بيان كرد: در بخش صادرات كولبران مي توانند كاالهاي مجاز خود را 
با معافيت كامل از هرگونه عوارض و حقوق گمركي تا سقف تعيين شده 
توسط خود يا وكيل قانوني داراي شرايط در گمرك بازارچه مرزي موقت 
اظهار و پس از ارزيابي گمرك و اعمال ش��رايط قانوني كاال را به مقصد 
كش��ور مقابل خارج كنند. زنگنه افزود: در بخش واردات هم قوانيني 
براي كولبران تعريف شده كه بر اساس آن مي توانند پس از انجام ثبت 
آماري كاالهاي خود در سامانه جامع مرزنشينان آن را به بازارچه مرزي 
تعيين شده وارد و در نهايت پس از ارزيابي كاال توسط گمرك و اعمال 
شرايط قانوني با بهره بردن از تخفيف كامل سود بازرگاني كاالي خود را 

به صورت ماهانه يا به صورت تجميعي سه ماهه ترخيص كنند. 
....................................................................................................................

 يک داوطلب جديد
براي ساخت يک میلیون خانه!

كان�ونعال�يانجمنه�ايصنف�يكارفرماي�يدرنام�هاي
خط�ابب�هرئيسجمه�وريب�رايمش�اركتدرس�اختطرح
س�اختيكميلي�ونمس�كندرس�الاع�المآمادگ�يك�رد.
به گزارش ايس��نا، يكي از اصلي ترين برنامه هاي اقتصادي ارائه شده از 
سوي ابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري در دوره مبارزات انتخاباتي و پس 
از پيروزي در انتخابات، بهبود بازار مس��كن و كاهش التهاب ها در اين 
بخش بود. در اين بين اصلي ترين طرحي كه اجراي آن در دستور كار 

قرار گرفته طرح ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني است. 
حس��ين س��الح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس هيئت 
مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي اي��ران در نامه اي به 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري از او خواسته تا مقدمات مشاركت 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي در توليد واحدهاي مسكوني جديد فراهم 
شود. در بخشي از اين نامه كه از سوي اتاق بازرگاني ايران منتشر شده، 
آمده است: كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه بر اساس 
ماده ۱۳۱ قانون كار باالترين نهاد كارفرمايي كشور محسوب مي شود و با 
توجه به حضور تشكل هاي مرتبط با صنايع توليدي زنجيره ارزش صنعت 
ساختمان از جمله فوالد، سيمان، گچ، كاشي و سراميك، تأسيسات و 
تجهيزات در اين كانون ش��ايد بتوان به خوبي اپراتور و پلت فرم زنجيره 
ارزش صنعت س��اختمان را در كش��ور برنامه ريزي كرده و به گونه اي 
شكل داد كه سازوكار تهاتر بين اجزا زنجيره و امكان اجراي روش هاي 
تأمين مالي و اعتباري مبتني بر زنجيره، بستر الزم اجرايي توليد ساالنه 

يك ميليون واحد مسكوني در كشور را فراهم كند. 
در پايان اين نامه خطاب به رئيس جمهوري آمده اس��ت: ضمن اعالم 
آمادگي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران براي همكاري 
در زمينه توليد و احداث س��االنه يك ميليون واحد مسكوني و اجراي 
بهينه طرح جهش ملي مسكن، در صورت صالحديد دستور فرماييد تا 
ضمن دعوت نماينده اين كانون عالي در جلسات شوراي عالي مسكن 

امكان استفاده از اين ظرفيت فراهم شود. 
....................................................................................................................

 آهن قراضه ها به كمک راه سازي آمد
معاونراهداريسازمانراهداريوحملونقلجادهايگفت:دريك
سالگذشتهبانصب،مونتاژوتأمينقطعاتفلزيپلهاازقطعات
فوالديباقيماندهپلهايفلزي،۱۰۰ميلياردتومانصرفهجوييشد.
به گزارش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، رضا اكبري گفت: 
با برنامه ريزي انجام شده و در يك اقدام جهادي در حوزه راهداري 
كشور، تعداد قابل توجهي قطعات و اعضاي فوالدي مربوط به باقي 
مانده پل هاي فلزي كه در چند دهه گذش��ته در س��طح كشور در 
انبارهاي ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي سراس��ر كشور 
موجود بود، به چند پايگاه مركزي در س��طح كشور انتقال داده شد 
و با نصب و مونتاژ و تأمي��ن نواقص قطعات مورد نياز، عرش��ه هاي 
فلزي قريب به 2۸ دس��تگاه پل بزرگ در بازه زماني شهريور ۱۳۹۹ 
الي شهريور۱۴۰۰ تأمين و به محل اجراي پروژه ها در سطح كشور 
انتقال داده شد. اكبري خاطرنش��ان كرد: طول كل پل هاي ساخته 
شده از اين قطعات حدود ۸2۰متر و وزن قطعات در حدود 2 هزار تن 
برآورد شده است كه اين قطعات عمدتاً شامل شاه تيرهاي فوالدي 
در س��ايز و ابعاد و دهانه هاي مختلف و همچني��ن قطعات پل هاي 
خرپايي هستند و از استان هاي اصفهان، تهران، لرستان، كرمانشاه، 
آذربايجان غربي، هرمزگان، چهارمحال و بختياري، زنجان، ايالم و 

كرمان تأمين شده است. 
معاون راهداري س��ازمان راهداري و حمل و نق��ل جاده اي همچنين 
اظهار داش��ت: 2۸دس��تگاه پل در اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي، 
آذربايجان غرب��ي، اردبيل، ايالم، گلس��تان، قزوين، گي��الن، فارس، 
مازندران، جنوب كرمان، چهارمحال و بختياري و همچنين استان هاي 
كردستان، كرمانشاه، البرز، لرستان و هرمزگان تأمين شده و در حال 
اجراس��ت و تعدادي هم به طور كامل نصب شده است. اكبري ارزش 
ريالي اين قطعات و عرشه پل هاي ساخته شده از اين قطعات را حدود 
هزارميليارد ريال برآورد كرد كه براي تأمين آن هزينه اي به جز حمل 

قطعات انجام نشده است.

بازارارزپيچيدهترازآنياس�تكههركسياز
آنسردربياورد،ازاينروبهجهتآنكهتحليل
بسياريازكارشناساندررابطهبابازارارزغلط
ازآبدرآمدهاس�ت،س�عيميكنن�ددرباب
ارزدس�تبهعصاتحليلكنندتاسرشكسته
نش�وند،اماماج�رادرفضايمجازيبهش�كل
ديگرياس�ت،زيراگاهیدراينآشفتهبازاربا
اخباروتحليلهايفيك،نرخارزدس�تكاري
ميشود.درهمينراستارئيسجمهوربااشاره
بهنقشدالالندرفضايمجازيبرايبيثبات
كردنبازارارز،بهبانكمركزيودستگاههاي
مربوطدستوردادازفضاس�ازيهايكاذبدر
قيم�تارزوكاال،ب�اجديتجلوگي�ريكنند.
رئيسكلبانكمركزينيزباردبرخياظهارات
مبنيبرافزايشنامتع�ارفقيمتارزگفتكه
اكنونهيچگونهكمب�ودارزینداريموبازاردر
آيندههممث�لاكنوندرآرام�شخواهدبود.
اشخاصي كه پيگير اخبار مرتبط با بازار ارز هستند، 
مي دانند كه اين بازار به بخش حقيقي و مجازي 
تبديل شده است كه جو سازي هاي حوزه فضاي 
مجازي گاهی اين بازار را به ش��كل موقت و گذرا 

تحت تأثير قرار مي دهد. 
بازارپيچيدهارز

بخ��ش واقع��ي ب��ازار ارز پيچيده تر از آني اس��ت 
كه هر كارش��ناس يا تحليلگري بتوان��د روند آن 
را پيش بيني كن��د و بي پرده بايد عنوان داش��ت 
كه اين بازار سر بس��ياري از تحليلگران را به طاق 
زده است و اين اشخاص به دليل غلط از آب درآمدن 
تحليلشان سر شكسته ش��ده اند، به همين جهت 
اس��ت كه تحليلگران با تجربه در رابطه با تحليل 
بازار ارز دست به عصا حركت مي كنند، زيرا اقتصاد 
ايران تحريم اس��ت و همه مي دانن��د حتي وزارت 
خزانه داري امريكا نتوانست اقتصاد و بازار ارز ايران 
را زمينگير كند. از اين رو بي شك اقتصاد ايران اتاق 
فكري در حوزه مديريت بازار ارز دارد كه اين بازار را 
در شرايط تحريمي مديريت مي كند. اما در فضاي 
مجازي وضعيت بازار ارز تفاوت مي كند؛ اشخاصي 
كه به اين فضا تا حدودي آشنا هستند، مي دانند كه 

در اين فضا سايت ها و كانال ها و گروه هايي وجود 
دارد كه اخبار يك طرفه و گاهی فيك را بزرگنمايي 
مي كنند تا به اين طريق در ب��ازار ارز تكانه ايجاد 
كنند، ه��ر چند اي��ن تكانه ها زود گذر اس��ت، اما 
به نظر مي رس��د زمان آن رسيده اس��ت تا نسخه 
نشر دهندگان اخبار و تحليل هاي فيك در بازار ارز 
پيچيده شود، زيرا هيچ كشوري اجازه نمي دهد در 
ش��رايط تحريم عده اي فضاي مجازي را به ابزاري 

براي ايجاد تكانه ارزي تبديل كنند. 
فيكنيوزهایارزی

در كانال ها و گروه هاي خبري مذكور گاهی شب ها 
خبر و تحليل جنگ هاي تخيلي شكل مي گيرد و 
تحليل هاي توهمي در رابطه با بازار ارز نش��ر داده 
مي شود، اين دست از اخبار تكانه هاي گذرا در بازار 
ارز ايجاد مي كند و اشخاصي كه پشت مديريت اين 
رسانه ها هس��تند، تنور را براي سود جويي دالالن 
ارزي داغ مي كنن��د و عده اي از م��ردم از همه جا 
بي خبر هم تاكن��ون زياد فريب اين دس��ت فيك 

نيوزهاي ارزي را خورده اند. 
در اي��ن مي��ان هر چن��د دس��ت گردانن��دگان 
فيك نيوزهاي ارزي براي مردم رو شده است، اما به 
نظر مي رسد در سطح مديريت كالن كشور معضل 
فضا سازي كاذب فيك نيوزها به چشم آمده است. 
ثباتنسبیبازارارزدردولتسيزدهم

البته بايد عنوان داش��ت بازار ارز ، طال و س��كه از 
ابتداي دولت سيزدهم تا كنون ثبات نسبي را تجربه 
كرده است، اين در حالي اس��ت كه عده اي انتظار 
داشتند بالفاصله بعد از دولت دوازدهم نرخ دالر به 
محدوده ۳5 تا ۴۰ هزار تومان و نرخ سكه و طال نيز 
به محدوده ۱5تا 2۰ ميليون تومان برسد، اما اين 
انتظارها محقق نشد و اين بازارها با ثبات نسبي به 

كار خود ادامه مي دهند. 
دستوررئيسدولتسيزدهم 

در همين راس��تا رئيس جمهور روز يك ش��نبه در 
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به 
نقش دالالن در فضاي مجازي براي بي ثبات كردن 
ب��ازار ارز، به بانك مركزي و دس��تگاه هاي مربوط 
دستور داد از فضاسازي هاي كاذب در قيمت ارز و 

كاال، با جديت جلوگيري كنند. رئيسي همچنين 
بانك مركزي و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي را 
موظف كرد مديريت تراز بانك ها به ويژه بانك هاي 
خصوصي و تمركز بر مه��ار و هدايت نقدينگي به 

سمت توليد را در اولويت قرار دهند. 
كمبودارزنداريم

از س��وي ديگر علي صالح آبادي، رئيس كل بانك 
مركزي در حاشيه نشست روز گذشته كميسيون 
اقتصادي مجلس و در جمع خبرنگاران در خصوص 
گزارشي مبني بر افزايش نامتعارف قيمت ارز طي 
چهار سال آينده  تصريح كرد: اين گزارش در دولت 
قبل تهيه ش��ده و نظرات يك كارشناس بوده و به 

هيچ وجه نظر دولت سيزدهم نيست. 
وي افزود: دولت سيزدهم هيچ كدام از مفروضات و 
مباني اين گزارش را قبول ندارد، ما به رغم فشار هاي 
تحريمي توانستيم آرامش را در بازار ايجاد كنيم و 
ان شاءاهلل تداوم هم خواهد داشت. صالح آبادي ادامه 
داد: منابع ارزي حاصل از صادرات نفتي و غير نفتي 
در سامانه نيما عرضه مي شود و خوشبختانه اكنون 
هيچ گونه كمبود ارز در سامانه نداريم و حتي بعضاً 

مازاد عرضه ارزی را در سامانه ها شاهد هستيم. 
رئيس كل بانك مركزي گف��ت: آرامش را در بازار 
پيش بيني مي كنم، تمام تالش ما بر اين خواهد بود 
كه اين آرامش را در بازار ارز همچنان حفظ كنيم. 
وي همچنين در خصوص موضوع حذف ارز ترجيحي 
براي واردات كاال هاي اساسي تصريح كرد: اين موضوع 
در س��تاد اقتصادي دولت در حال رسيدگي است و 
نتايج آن اعالم خواهد شد منتها تا زماني كه تخصيص 
ارز ۴هزارو2۰۰ توماني به يكسري كاال هاي خاص و 

اساسي مطرح است، ما اختصاص خواهيم داد.
 صالح آبادي با اشاره به بررسي موضوع رمزارز ها در 
كميسيون اقتصادي گفت: در آينده رمز ارز ملي را 
به صورت آزمايش��ي راه اندازي خواهيم كرد و در 
حال حاضر بانك مركزي بررسي هاي خود را روي 
آن انجام مي دهد. وي افزود: اميدواريم ضوابط آن 
در شوراي پول و اعتبار نهايي شود تا اين موضوع 
كه به صورت محدود از سوي برخي كشور ها دنبال 

شده، در ايران نيز راه اندازي شود. 

س�قفمنابعبانك�يب�رايپرداختوام
اصالحخواهدشد

رئيس كل بانك مركزي گفت: بانك ها بايد از محل 
فروش اموالشان، سقف منابع خود را براي پرداخت 
وام ب��ه مردم افزاي��ش دهند. عل��ي صالح آبادي در 
حاشيه نشست امروز كميسيون اقتصادي مجلس 
در خصوص امتناع برخي بانك ها از اعطاي وام وديعه 
مسكن تصريح كرد: به گفته شبكه بانكي، سقف هاي 
قبلي منابع بانك ها نه تنها در حوزه وام مسكن بلكه 
در حوزه هاي مختلف، چون وام قرض الحس��نه نيز 
پاسخگو نيس��ت و اين موضوع حتماً اصالح خواهد 
شد. وي افزود: ما با نظارت بر ش��بكه بانكي تالش 
داريم تا بانك ها بدون استفاده از منابع بانك مركزي 
بتوانند از محل فروش اموال مازاد خود، منابع شان را 

براي پرداخت وام به مردم افزايش دهند.
حذفقيمتدالریازنرخگذاریها

همچنين برخي از كارشناس��ان و اساتيد اقتصادي 
با اشاره به اينكه دولت حس��ن روحاني تالش كرد 
با ايجاد جو خوش بيني نس��بت به رفع تحريم ها و 
احياي برجام و همچنين تزريق ارز به بازار نرخ دالر 
را در ماه هاي آخر خود از محدوده ۳۳هزار تومان به 
محدوده 2۳ هزار تومان برساند، بر اين باورند كه نرخ 
دالر شاخص مناسبي براي سنجش عملكرد دولت ها 
نيست، زيرا يك دولت مي تواند با ايجاد هزينه هاي 
سنگين نرخ يك كاال را سركوب كند، ولي در آينده 
آثار منفي اين سركوب گريبانگير دولت آتي مي شود، 
از اين رو با تقبيح دالريزه شدن اقتصاد ايران توصيه 
مي كنند حساب ارز بايد از حساب عملكرد دولت ها 
جدا شود و عملكرد دولت ها با شاخص هاي مختلف 

مرسوم بين المللي سنجيده شود. 
اعمال سياست هاي پولي مالي چون كاهش ارزش 
پول به فراخور وضعيت اقتصادي كش��ورها گاهی 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، به طور نمونه وقتي 
امريكا تعرفه واردات كاالهاي چيني را به كشورش 
باال برد، چين با كاهش ارزش پول ملي خود جنگ 
ارزي را با امريكا پيش برد تا بتواند كاالهايش را در 
بازار امريكا وارد كند، در همين راستا اقتصاد ايران 
نيز وقتي تحت تحريم هاي كمر ش��كن امريكا قرار 
مي گيرد براي عبور از اين وضعيت بايد سياست هاي 
پولي و مالي مناسبي را به كار گيرد كه به جاي نفت، 
كاالهاي ارز آور ديگري در بازار هاي جهاني صادر 
ش��ود تا ارز آوري براي پوش��ش نيازهاي وارداتي 

ضروري جريان داشته باشد. 
از اين رو به نظر مي رسد نوسان نرخ ارز اصالً شاخص 
مناسبي براي سنجش عملكرد دولت ها نيست به 
ويژه اينكه سيس��تم مالياتي ايران چندان به روز 
نيست و برخي از فرصت طلبان با نشر اخباري در 
جهت تقويت پول ملي نيز گاهی تالش مي كنند 
ارز، طال و سكه را به نازل ترين قيمت تهيه و گاهی 
از كشور خارج كنند، بدين ترتيب بايد نرخ تعادلي 
براي ارز در نظر گرفته شود كه هم كاالهاي مورد 
نياز كشور با نرخ مناسبي وارد كشور شود و هم اينكه 
عده اي فرصت طلب ارز را آنقدر ارزان نيابند كه در 
كشورهاي منطقه ملك و ويال خريداري كنند و به 
اصطالح از كشور سرمايه خارج كنند. از سوي ديگر 
بايد توجه داشت كه بايد ارتباط نرخ گذاري برخي از 
كاالها با دالر يا نرخ هاي جهاني نيز قطع شود، زيرا 
امكان دارد به جهت تحريم قرار باشد سياست ارزي 
خاصي اعمال شود، نمي شود تمامی صنايعي كه 
با يارانه فعاليت دارند بگويند ما بايد با نرخ جهاني 
و دالر نرخ گذاري كنيم. در همين راس��تا نيز روز 
گذشته فاطمی وزير صمت مدعي شده كه به دنبال 
خروج دالر از اقتصاد هستيم و به جد به دنبال آن 

هستيم كه قيمت دالري را حذف كنيم.

درادام�هنس�خههايمتع�دديكهاي�نروزها
ب�رايصنع�تخ�ودروازس�ويوزي�رصم�ت
ومجلسپيچيدهميش�ود،روزگذش�تهس�يد
رضافاطم�يامي�نازافزايشتولي�د4۰۰هزار
دستگاهخودرودرس�الآيندهخبردادواعالم
كرد:بايدكمككنيممش�كالتخودروس�ازان
رف�عش�ودوب�هاي�نترتي�بقرعهكش�ي
خ�ودروازس�الآين�دهمتوق�فخواهدش�د.
تعيين تكليف صنعت خودرو وثب��ات قيمت فوالد 
و سيمان و رفع مش��كالت توليد مهم ترين دغدغه 
وزير صمت است و به نظر مي رس��د عدم موفقيت 
س��يد رضا فاطمي امين در هر ك��دام از اين صنايع 
و عدم تحق��ق وعده هايش، مش��كالتي را به همراه 
خواهد داشت؛ چراكه صنعت خودرو به شدت با سبد 
هزينه خانواده ها عجين شده و تغيير قيمت خودرو با 
واكنش هاي اجتماعي همراه خواهد شد. همچنين 
بروز مشكل در توليد يا بهم ريختن قيمت ها در فوالد 
و سيمان وعده ساخت يك ميليون واحد مسكن را 
كه وعده اصلي دولت س��يزدهم است نيز با مشكل 
مواجه خواهد كرد. از اين رو به نظر مي رس��د وزير 
صمت بايد ب��ه وعده و وعيد هايش پاي��ان دهد و با 
برنامه هاي ضرب االجلي گره هاي بخش توليد و اين 
صنايع را باز كند؛  چراكه گفتار درماني و وعده ها در 
دو ماه گذشته به س��قف خود رسيده است و اكنون 

زمان عملياتي سازي برنامه هاست. 
روز گذشته وزير صمت به جمع فعاالن اتاق بازرگاني 
ايران رفت ت��ا به دغدغه ه��اي تجار پاس��خ دهد و 
برنامه هايش را براي چندمين بار در بخش صنعت، 
معدن و تجارت تشريح كند. سيد رضا فاطمي امين 

در نشس��ت هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
از پيگيري خ��روج قيم��ت دالري از اقتصاد، حذف 
قرعه كشي خودرو از سال آينده و لزوم اصالح افزايش 
قيمت لوازم خانگي خبر داد. وي در خصوص خروج 
قيمت دالري از كاال ها گفت: حدود دو ماه است كه 
در فوالد اين روند را آغاز كرديم يعني قيمت شمش 
كه اكنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان 
وابس��ته به دالر باش��د بايد ۱۸ هزار تومان مبادله 
مي شد. وي گفت: به اين ترتيب قيمت ورق، ميلگرد 
و ش��مش با واقعيات اقتصاد ايران تعيين مي ش��ود 
كه از يك تا دو هفته آين��ده نيز در مورد محصوالت 
مختلف اين روش را آغاز خواهي��م كرد؛ البته براي 

محصوالتي كه ممكن است كس��ري داشته باشيم 
به شكل عرضه هاي تلفيقي اين كس��ري را جبران 
خواهيم كرد. فاطمي امين اف��زود: به طور نمونه در 
حوزه خ��ودرو ۳۰ درصد قطع��ه وارد مي كنيم، اما 
قيمت ۴۰ درصد قطعات ديگر خودرو كه داخل توليد 
مي شود نيز به دالر متصل اس��ت. وي افزود: عرضه 
۱2 ماهه ف��والد و پتروش��يمي را در دو هفته آينده 
خواهيم داشت. اگر عرضه ۱2 ماهه را شروع كنيم، 
هر پيمانكار مي فهمد قيمت كاال تا دو ماه ديگر چقدر 
خواهد بود و اين يعني پيش بيني كردن؛ همچنين 
بحث حذف سهميه ها را كه رانت ايجاد مي كند با اين 
اقدام، اجرايي خواهيم ك��رد.  وزير صنعت، معدن و 

تجارت گفت: س��ال آينده نبايد تعهد ارزي داشته 
باشيم، اميدواريم سال آينده از اوايل تابستان ديگر 
تعهد ارزي نداشته باشيم، به حدي درآمد ارزي داريم 
كه نياز ارزي را تأمين كند و مشكالت را رفع كنيم. 

فاطمي امين اضافه كرد: دولت الكترونيك و بخشي 
كه مربوط به صنعت، معدن و تجارت است تا پايان 
سال س��ر و س��امان مي گيرد به اين ترتيب تا پايان 
امس��ال براي تمام شهرستان ها نقش��ه راه صنعت، 
معدن و تجارت خواهيم داش��ت كه در آن مشخص 
مي كنيم چه طرح هايي نياز به سرمايه گذاري دارد 

و چه ميزان اشتغال نياز داريم. 
بايدبهرش�د۱۲درص�ديصنعتومعدن

برسيم
وزير صنعت، معدن و تجارت گف��ت: وظيفه ما اين 
است به جايي برسيم كه فعاالن اقتصادي به جز بحث 
بازاريابي دغدغه نداشته باش��ند. بايد سال آينده به 
جايي برسيم كه سال ۹۷ بوده ايم، يعني بايد به قبل 
از تحريم ها برگشت كه رشد ۱2 درصدي در صنعت 
و معدن داشته باشيم.  وزير صنعت، معدن و تجارت 
همچنين در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه هاي 
پيش رو بازار خودرو  گفت: برنامه داريم در سال آينده 

بحث قرعه كشي خودرو را حذف كنيم. 
وي افزود: امسال با ۱۰۰ هزار دستگاه افزايش، توليد 
خودرو به ميزان يك ميليون دستگاه خودرو خواهد 
رسيد، ضمن اينكه سال آينده يك ميليون و ۶۰۰ 
هزار دستگاه خودرو در كشور توليد مي شود به اين 
ترتيب بحث قرعه كشي خودرو نيز حذف خواهد 
شد، ضمن اينكه خودروسازان مشكالت عديده اي 

دارند كه ما بايد براي حل آن كمك كنيم.

چراغ سبز وزير صمت براي رفع مشكالت خودروسازان 
فاطميامين:باتوليديكميليونو۶۰۰هزاردستگاهخودرودرسالآينده،بحثقرعهكشيخودرونيزحذفخواهدشد

 تسهیالت ويژه براي زوج هاي دهه۶۰ 
در روستا ها

متولدي�نده�ه۶۰ك�هت�اپاي�انس�الج�اريدرروس�تاها
ازدواجكنن�د،تس�هيالتوي�ژهايدرياف�تخواهن�دك�رد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، انس��يه خزعلي، معاون امور زنان و 
خانواده رياست جمهوري در مراسم امضاي تفاهمنامه بين معاونت امور 
زنان و خانواده و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم گفت: با توجه 
به كم شدن ازدواج در روستا ها كه يكي از آسيب هاي جدي در اين زمينه 
است و نياز به فرهنگ سازي و اصالح س��بك زندگي دارد، تسهيالت 
ويژه اي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وي افزود: قرار است زوجيني كه 
متولد دهه۶۰ هستند و تا پايان سال به ازدواج مبادرت كنند، تسهيالت 

ويژه اي در زمينه هاي مختلف از جمله مسكن دريافت كنند. 
خزعلي با بيان اينكه براي حمايت از زنان روس��تايي به دنبال امضاي 
تفاهمنامه ديگري با وزارت جهاد كش��اورزي هستيم، گفت: از جمله 
اقداماتي كه براي زنان در روستا ها و عشاير انجام شده تأمين بيمه هاي 
درماني است كه اميدواريم پوش��ش اين بيمه ها براي زنان روستايي و 
عشاير به طور كامل انجام شود. در زمينه حل مشكالت زنان براي ارائه 
ضامن و سند به بانك هاي عامل كه مهم ترين مشكالت زنان روستايي 

است نيز اقداماتي انجام شده و ما به دنبال حل اين مشكل هستيم. 
....................................................................................................................

ريزش شاخص بورس تهران 
ش�اخصكلبورساوراقبهادارتهراندي�روزدرپايانمعامالت
دريكروندنوس�انيباكاهشه�زارو395واحدیروبهروش�د.
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه رشد قابل توجه 
۴۰ هزارو۶۰ واحدی را تجربه كرد، ولی اگرچه در ساعات ابتدايي معامله 
رشد خوبي به دست آورد، اما دوباره تعديل شد و در نهايت هزارو۳۹5 

واحد به رقم يك ميليون و ۴۳۶ هزار و ۶۹ واحد رسيد. 
همچنين ش��اخص كل با معيار هم وزن با كاهش ۳ه��زارو۸۶۸ واحد 
به رقم ۳۹۸ هزار و ۳۰2 واحد رس��يد. ارزش ب��ازار در بورس تهران به 
بيش از 5 ميليون و ۷۷۰ هزار ميليارد تومان رس��يد و ارزش فرابورس 
هم ب��ه بي��ش از يك ميلي��ون و ۱۳۹ هزار ميليارد تومان افزون ش��د، 
بنابراين ارزش ش��ركت هاي حاضر در بورس و فرابورس ايران به بيش 
از ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. شاخص كل و 
شاخص قيمت با معيار وزني- ارزشي در بورس تهران ۰/۱درصد عقب 
نشست. همچنين اين دو شاخص با معيار هم وزن ۰/۹۶درصد كاهش 
يافتند. شاخص آزاد شناور ۰/۱۳درصد افت كرد، اما شاخص بازار اول 
بورس ۰/۰۴درصد تقويت شد و شاخص بازار دوم بورس ۰/2۶درصد 
كاهش يافت. فرابورس ايران هم ديروز ۱۴2واحد كاهش يافت و به رقم 
2۰ هزار و ۴۱۳ واحد رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران بيش 
از يك ميليون و ۱۳۹ هزارميليارد تومان شد. ارزش بازار پايه فرابورس 
به بيش از ۳۶۶ هزار ميليارد تومان رسيد. معامله گران در فرابورس ايران 
بيش از ۳ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۳۸۱ هزار فقره 

معامله و به ارزش 2هزارو۳۶۸ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
....................................................................................................................

كاهش 2۸ درصدي ورودي آب به سدها 
درحال�يكهس�الگذش�تهدرهمي�نزم�انبي�شاز5۰درصد
مخ�ازنس�دهايكش�ورپ�رب�ود،ام�روزتنه�ا3۷درص�د
مخ�ازنس�دهايكش�ورپ�رو۶3درص�دخال�ياس�ت.
به گزارش تس��نيم، طبق جديدترين گزارش رسمي شركت مديريت 
منابع آب ايران، از ابتداي سال آبي جاري )اول مهر۱۴۰۰( تا 2۳مهرماه 
در مجموع ۸۶۰ ميليون مترمكعب آب وارد مخازن سدهاي كشور شده 
است، اين در حالي است كه در مدت مش��ابه سال قبل، ميزان ورودي 
آب به مخازن سدهاي كشور يك ميليارد و ۱۹۰ ميليون مترمكعب بود و 
مقايسه آن با ميزان ورودي آب در سال جاري، نشان از افت 2۸درصدي 
ورودي آب به مخازن س��دهاي كش��ور در 2۳ روز ابتدايي س��ال آبي 
جاري دارد. همچنين ميزان خروجي آب از مخازن س��دهاي كش��ور 
در اين مدت يك ميليارد و ۶۹۰ ميليون مترمكعب بود كه در مقايس��ه 
با خروجي 2ميليارد و ۷۸۰ ميليون مترمكعبي آب از مخازن سدهاي 
كشور در مدت مشابه سال قبل، كاهشي ۳۹درصدي داشته است. حجم 
موجود آب در مخازن سدهاي كشور )پايان روز 2۳ مهرماه( ۱۸ميليارد 
و ۳۸۰ ميليون مترمكعب است كه اين ميزان ذخيره آب از خالي بودن 
۶۳ درصد ظرفيت مخازن سدهاي كشور حكايت دارد. در زمان مشابه 
سال قبل، ميزان ذخاير س��دهاي كش��ور 25 ميليارد و 5۸۰ ميليون 
مترمكعب بود، در واقع در ميزان ذخاير سدها نيز نسبت به زمان مشابه 

سال قبل، با 2۸ درصد كاهش مواجهيم. 
....................................................................................................................

ثبات قیمت گوشت
گوس�فندي گوش�ت فروش�ندگان اتحادي�ه رئي�س
م�اه ي�ك در قرم�ز گوش�ت قيم�ت ثب�ات از ته�ران
خب�رداد. زن�ده دام ص�ادرات كاه�ش درپ�ي گذش�ته
به گزارش اتاق اصناف ته��ران، علي اصغر ملكي افزود: ش��قه بره ماده 
گوش��ت گوس��فندي ۱۱۰هزار تومان به دست فروش��نده مي رسد و 
واحد صنفي با اعمال سود ۱۰درصدي گوشت بدون دنبه را در اختيار 
مشتري مي گذارد. وي در خصوص عرضه گوشت گوسفندي با قيمت 
۱۶۰هزار تومان در برخي واحد هاي صنفي افزود: اين نرخ ران گوسفند 
است و مشتري ديگر خواهان قلوه گاو نيست، به همين دليل قيمت آن 
باالست. وقتي مشتري فقط ران گوسفند را بخواهد، قلوه گاو روي دست 
مغازه دار مي ماند، از اين رو مغازه  دار مجبور است ران را با قيمت باال و 
قلوه گاو را با نرخ كمتر عرضه كند. رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت 
گوسفند با بيان اينكه دامدار در سال جاري به دليل خشكسالي صحرا 
نداشت و علوفه گران شد، افزود: با وجود اين شرايط دام مورد نياز كشور 
تا پايان سال تأمين است اما اگر بحث صادرات مطرح شود، بدون ترديد 

در تأمين دام با مشكالتي مواجه خواهيم شد. 
به گفته ملكي، در آبان س��ال جاري ش��اهد افزايش مصرف گوش��ت 
گوسفندي در خانوار هاي ايراني خواهيم بود؛ چراكه هوا رو به سردي 
مي رود و همچنين رستوران ها و هتل ها با بهبود وضعيت بيماري كرونا 
در حال بازگشايي هستند، بازگشايي اين مراكز به معني افزايش مصرف 
گوشت اس��ت. وي با بيان اينكه منافع دامدار در صادرات است، افزود: 
پاييز فصل صادرات دام نيست. صادرات دام بايد در ماه هاي ارديبهشت 
و خرداد صورت مي گرفت، يعني در ماه هايي كه ما انباشت دام داشتيم. 
فعاالن بخش خصوصي ضرورت بحث توقف صادرات دام را به مسئوالن 
انعكاس دادند كه خوشبختانه آنها با ما در اين زمينه همكاري كردند. 

ملكي با اشاره به سياس��ت دولت در شكس��تن قيمت ها گفت: دولت 
جديد در پي كنترل تورم و شكس��تن قيمت هاس��ت. ب��راي كنترل 
قيمت ها پيشنهاد مي كنيم در ماه هايي كه مازاد دام داريم، دولت آنها را 
خريداري و ذخيره سازي كند تا توانايي تأمين بازار در روز هاي بحراني 
را داشته باشد. وي با تأكيد بر اينكه كشور هاي حوزه خليج فارس دام 
مولد را رأسي خريداري مي كنند، افزود: كشور هاي حوزه خليج فارس 
)بيش��ترين خريدار دام ايراني( خريدار دام پرواري ايران نيستند، آنها 

خريدار بره ماده مولد هستند چراكه گوشت آن لذيذ است. 
ملكي با اشاره به كم بودن حجم واردات گفت: گوشت برزيلي در سال 
جاري وارد كشور شد، اما باال رفتن نرخ ارز قيمت اين محصول را باال برد، 

از اين رو بهتر است با مديريت داشته هاي خود از آنها استفاده كنيم. 
رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي با اشاره به كاهشي شدن 
قاچاق گوسفند خاطر نشان كرد: در دو س��ال گذشته مرزباني كشور 
با اقدامات به موقع روند قاچاق دام زنده را كاهش داد و ديگر نيازي به 

واردات نداشتيم.
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