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عرضه میوه شب عید از امروز
میوه شــب عید تنظیم بازاری از روز جاری )سه شنبه( در میادین میوه و تره 
بار عرضه خواهد شد.به گزارش ایسنا، ایوب فصاحت که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبــت می کرد در این بــاره اظهار کرد: با توجه به وعده  جهادکشــاورزی در 
خصوص تامین میوه تنظیم بازاری، از ۲۳ اسفند عرضه میوه تنظیم بازاری شب 
عید را در ســازمان میادین آغاز می کنیم.وی ادامه داد: متناسب با قیمت ها این 
عرضه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
افزود: تالش می کنیم که قیمت میوه های شــب عید از نرخ نامه فعلی ســازمان 
کمتر باشــد.معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در 
این  راستا اعالم کرد که سازمان تعاون روستایی امسال به خرید میوه شب عید 
ورود نخواهد کرد و امســال تنظیم بازار از طریق بخش خصوصی انجام می شود 
و دولــت تنها ناظر بر امور خواهد بود.وی همچنین تصریح کرد: میوه با کیفیت 
مطابق با استانداردهای تنظیم بازار و با قیمت مصوب به بازار عرضه خواهد شد.

آغاز طرح ایجاد نظام شفاف فروشگاهی
 برای کنترل قیمت ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه راه حل کنترل قیمت ها ایجاد یک 
نظام شفاف فروشگاهی است، گفت: این طرح شروع شده و تا اواسط سال آینده 
می توانیم بر بازارهایی مانند خواروبار، موبایل و بازارهای مشابه به طور سامانه ای 
نظارت کنیم و بر تراکنش ها مسلط شویم.به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین 
درباره عرضه بدون ضابطه خودرو به شرکت های تابعه گفت: عرضه خودرو خارج 
از ضابطه به کارکنان هر شرکتی تخلف است. عرضه خودرو از طریق قرعه کشی 
و ثبت نام در سامانه یکپارچه انجام می شود و موارد قبلی که مربوط به واگذاری 
خودروی هایما بود، نیز بازگردانده شده است.وی درباره افزایش قیمت های اقالم 
شب عید نیز گفت: در حال حاضر بازار ملتهب ارز روند کاهشی به خود گرفته و 
در برخی اقالم این کاهش دیده می شود. البته همه کاهش ها ناشی از کاهش نرخ 
ارز نیست و در هفته جاری و هفته آینده  احتماال فضا بهتر می شود.فاطمی امین با 
بیان اینکه راه حل کنترل قیمت ها ایجاد یک نظام شفاف فروشگاهی است، گفت: 
این طرح شروع شده و تا اواسط سال آینده می توانیم بر بازارهایی مانند خواروبار، 
موبایل و بازارهای مشــابه به طور سامانه ای نظارت کنیم و بر تراکنش ها مسلط 
شویم. در حال حاضر روش های نظارتی قدیمی است و بازرسان نظارت می کنند 
که ممکن است بعد از خروج بازرس از واحد مجددا تخلف تکرار شود. باید بتوان 

شبکه عرضه را به طور کامل رصد کرد.

شرکت های غیردولتی
 به سامانه مودیان متصل می شوند

سومین همایش هم اندیشی پیاده ســازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت های غیر دولتی برای اتصال به این 
سامانه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.به گزارش ایرنا از سازمان 
امور مالیاتی، با توجه به اینکه کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲، 
مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب 
الکترونیکی اســت، همایش هم اندیشــی پیاده ســازی نظام یکپارچه و فراگیر 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت های غیر دولتی در مرکز 
همایش های صدا و ســیما برگزار می شود.طبق این گزارش همایش هم اندیشی 
پیاده ســازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به 
همت ســازمان امور مالیاتی کشور و با حضور اشخاص حقوقی، روز سه شنبه ۲۳ 
اسفندماه در مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار می شود.گفتنی است، این 
هم اندیشی در راستای اجرای مرحله سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان و الزام کلیه اشخاص حقوقی برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال 
آن به سامانه مودیان از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ و همچنین آشنایی این 
دســته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور 

مسئوالن امر برگزاری می شود.

سر به فلک کشیدن طال و دومینوی کاهش جهانی دالر
قیمت طال روزگذشــته با کاهش ارزش دالر به باالترین حد خود در بیش از 
پنج هفته گذشــته رسید و این در حالی است که نگرانی ها در مورد بزرگ ترین 
ورشکستگی بانک های ایاالت متحده از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، سرمایه گذاران 
را به ســمت دارایی های امن ســوق داد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال با 
۱۴.۴ درصد افزایش به ۱۸۸۲ دالر و ۵۰ ســنت رســید و قیمت طالی آمریکا 
نیز با ۰.۷۷ درصد افزایش به ۱۸۸۳ دالر و ۵۰ ســنت رســید. البته قیمت طال 
در ابتدای بازگشــایی بازار به باالترین حد خود از ســوم فوریه و ۱۸۹۳ دالر و 
۹۶ ســنت هم رسید.شــاخص دالر ۰.۴ درصد کاهش یافت و شــمش را برای 
خریداران ســایر ارزها ارزان تــر کرد.مقامات ایاالت متحده بــرای جلوگیری از 
پیامدهای مالی ناشــی از شکست بانک سیلیکون ولی گفتند که همه مشتریان 
از روز دوشنبه به سپرده های خود دسترسی خواهند داشت.داده ها نشان داد که 
اقتصاد ایاالت متحده در ماه فوریه  شغل هایی را سریع اضافه کرد اما رشد ماهانه 
دســتمزدها کاهش یافت و نرخ بیکاری افزایش یافت و با توجه به سست شدن 
بــازار کار و ترغیب بازارهای مالی به کاهش انتظارات، فدرال رزرو در این ماه نرخ 
بهره را نیم درصد افزایش خواهد داد.بر اســاس گــزارش رویترز، طال به عنوان 
پوششــی در برابر عدم قطعیت های اقتصادی در نظر گرفته می شــود و به دلیل 
انتظارات نرخ های بهره پایین تر که هزینه فرصت نگهداری شمش های بدون بازده 
را کاهش می دهد، افزایش خواهد داشت.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر 
اونس نقره نقطه ای با ۰.۶ درصد افزایش به ۲۰.۶۳ دالر رسید، پالتین ۰.۳ درصد 
افزایش یافت و به ۹۶۱ دالر و ۸۷ سنت رسید و پاالدیوم با ۰.۵ درصد افزایش به 
۱۳۸۵دالر و ۵۶ سنت رسید.بنابر این گزارش، روزگذشته قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با یک میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش نســبت به 
روز یکشنبه ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، هر قطعه 
ســکه بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اعالمی اتحادیه صنف فروشندگان و 
سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران معادل ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
داد و ستد شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت 
نسبت به روز گذشته ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد؛ همچنین 
امروز نیم سکه ۱۵ میلیون و ۶۰۰ تومان، ربع  سکه ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
و سکه یک گرمی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار 
طال نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان و قیمت هر مثقال 

طال ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شد.

شاخص بورس منفی ماند
شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشــته با یک هزار و ۵۷۱ 
واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۷۸۱ هزار واحدی ایســتاد.به گزارش ایرنا، 
شاخص هم وزن با ۵۴۶ واحد کاهش به ۵۳۹ هزار و ۱۰۴ واحد و شاخص قیمت 
با ۳۲۳ واحد افت به ۳۱۹ هزار و ۴۴ واحد رسید.روز دوشنبه در معامالت بورس 
تهران، بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۳۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۷۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین صنایع شیمیایی ایران )شیران( با ۳۰۳ واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با ۲۸۷ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۲۲۸ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با ۲۰۹ واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( با ۱۵۵ واحد، کاما 
)باما( با ۱۲۷ واحد و پارس فوالد سبزوار )فسبزوار( با ۱۲۳ واحد تاثیر مثبت بر 
شاخص بورس داشتند.در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۵۳۵ واحد، 
توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با ۵۳۲ واحد، گسترش نفت 
و گاز پارســیان )پارسان( با ۱۶۵ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۱۶۲ واحد تاثیر 

منفی بر شاخص بورس همراه شد.
بر پایه این گزارش، روز دوشنبه نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، سیمن اردستان )اردستان(، ایران خودرو 
)خودرو(، سرمایه گذاران توســعه آذربایجان )وآذر( و سیمان آبیک )سآبیک( و 
زامیاد )خزامیا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت 
دیروز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۵۱۹ 
میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۵۹۴ میلیارد ریال دادوستد شد.شاخص 
فرابورس نیز روزگذشــته بیش از ۱۱ واحد کاهش داشــت و به ۲۲ هزار و ۷۰۷ 
واحد رسید.در این بازار بیش از هفت میلیارد و ۹۳۴ میلیون برگه سهم و اوراق 
مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت دیروز فرابورس بیش از ۳۳۴ هزار و 

۳۹۹ نوبت بود.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: بعد 
از سفر اخیر دولت به چین گروه ها و شرکت های 
مختلفی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
به ایران می آیند؛ قبال هم یک شــرکت چینی 
آمده بود که با آنها به توافق نرسیدیم.به گزارش 
ایســنا، روح اهلل اکبری - دستیار ویژه وزیر راه 
و شهرسازی - در حاشــیه امضای تفاهم نامه 
ساخت ۸۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن اظهار 
کرد: در خصوص طرح نهضت ملی مسکن روی 
بحث استفاده از سایر ظرفیت ها از جمله یوزانس 
کوتاه مدت، فاینانس و تهاتر کار می کنیم. چرا 
کــه با توجه بــه پروژه هــای زیربنایی دولتی 
نمی شــود فقط از یک روش استفاده کرد.وی 
افزود: یکی از موضوعات مطرح شده بحث تهاتر 
نفت است. رویکرد آن است که باید از ابزارهای 
دیگر مثــل فاینانس و یوزانس کوتاه مدت هم 
بهره ببریم.اکبری تصریح کرد: بعد از سفر اخیر 
دولت به چین گروه ها و شــرکت های مختلفی 
به کشــور ما می آیند و ما با رعایت منافع ملی 
و مصالح مردم در حال تعامل با این شرکت ها 
هستیم تا بتوانیم روی تعدادی واحد به نتیجه 
برسیم.دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه در این مذاکرات شرایط اجرای طرح ها در 
کشــور خودمان را لحاظ کرده ایم، گفت: به هر 
حال تفاوت هایی بین کشور ما و سایر کشورها 
به لحــاظ زلزله و دیگر مــوارد وجود دارد که 
این موارد را لحاظ می کنیم. دوستانی در حال 
هدایت این مذاکرات هستند تا در حداقل زمان 
ممکن و کاهش بروکراســی زائد اداری مسائل 
را حل و فصل کنیم.اکبری در پاســخ به سوال 
ایســنا مبنی بر اینکه تاکنون برای ساخت چه 
تعداد واحد مســکونی با شرکت های خارجی 
بــه نتیجه قطعی رســیده اید؟ گفــت: تا االن 
نتوانســته ایم از ظرفیت خارجی استفاده کنیم 
و فعال در حال مذاکره هستیم.وی در پاسخ به 
ســوالی درباره اینکه برخی نمایندگان مجلس 

گفته اند قرار اســت چینی ها طرح نهضت ملی 
مســکن را با هزینه متری ۴.۵ میلیون تومان 
بسازند، خاطرنشــان کرد: آن مجموعه ای که 
قبــال از چین آمده بود دوســتان وزارتخانه به 
آنها گفته بودند شما هم مثل سایر پیمانکاران 
بیایید واحدهای ویالیی بسازید با همان قاعده 
و شــرایط تعدیل. در حالیکه این قاعده خیلی 
برای ما مطلوب نیست. چرا که اگر بخواهیم با 
همین روش سنتی بسازیم پیمانکاران داخلی 
هستند. آن شــرکت تامین مالی چندانی هم 
نمی توانســت بر عهده بگیرد.اکبری مهمترین 
چالش طرح نهضت ملی مسکن را قیمت تمام 
شده دانست و افزود: با توجه به نوسانات قیمت 
مصالح ساختمانی در بحث صنعتی سازی باید 
نقدینگی در زمانی کوتاه به پروژه ها تزریق شود. 

این احتیاج دارد تا از شــرکت های خارجی یا 
ســایر روش های تامین مالی برای اجرای طرح 
استفاده کنیم. زیرا متقاضیان طرح نهضت ملی 

مسکن عمدتا اقشار ضعیف هستند.
آغاز برنامه ساخت ۸۴ هزار واحد 

نهضت ملی مسکن
اراضــی بخش  راســتای مولدســازی  در 
خصوصی، تفاهم نامه ای بین سازمان ملی زمین 
و مسکن با شــرکت های پیشران برای ساخت 
۸۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد. 

بــه گزارش ایســنا، در محــل وزارت راه و 
شهرسازی تفاهم نامه تأمین ۲۶۰۰ هکتار زمین 
برای احداث ۸۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن 
بین سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت های 
پیشــران بخش خصوصــی به امضا رســید.

در ایــن برنامه که از آن بــه عنوان بزرگ ترین 
برنامه مشارکت ساخت واحدهای نهضت ملی 
مسکن با بخش خصوصی یاد می شود، ارسالن 
مالکی - سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن 
- گفــت: تاکنون ۲۸ هزار هکتــار زمین برای 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن تامین شده 
که منجر به اتصال ۶۰۰ هزار متقاضی می شود.
وی افــزود: همچنین ۲۲ هزار هکتار زمین در 
مراحل تصویب و الحاق است که مجموع اراضی 
تامین شــده را به ۵۰ هزار هکتار می رســاند.

مالکی درباره تفاهمنامه اخیر اظهار کرد: طبق 
تفاهم نامه ای که با دستگاه های مختلف منعقد 
می شود بخشی از تامین زمین توسط سازمان 
ملی و بخش دیگر توســط شرکت های بخش 
خصوصی تامین می شــود. در واقع دستگاه ها 

از زمین های خودشان که قابلیت تغییر کاربری 
دارند برای خانه دار کردن کارکنان خود استفاده 
می کننــد.در این برنامه هفت شــرکت بخش 
خصوصی در ۴ استان آذربایجان شرقی، قزوین، 
یزد و کرمان مجموعا تامین مســکن برای ۸۴ 
هزار واحد به منظور خانه دار کردن پرســنل و 
کارکنان کارخانجات صنعتی و صنایع پیشران 
صنعتی را بر عهده گرفتند.سازمان ملی زمین 
و مســکن در راستای مولدســازی و مشارکت 
بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن، 
اقدام به انعقاد تفاهم نامه با شرکت های پیشران 

صنعت شهرها  می کند.
سازمان ملی زمین و مسکن همچنین ۱۶۹۴ 
هکتار زمین را در اســتان یزد به شرکت های 
چادرملو، جهان آباد میبد، سنگ آهن مرکزی و 
سنگ آهن کویر واگذار خواهد کرد تا به ساخت 
۴۴ هزار و ۳۵۰ واحد مســکونی در شهرهای 
اردکان، میبد، بافق و مروست اقدام کنند.میزان 
اراضی در نظر گرفته شــده برای شهر اردکان 
۴۰۰ هکتار معادل ۱۲ هزار واحد مســکونی و 
برای شهر میبد و بافق نیز هر کدام ۶۰۰ هکتار 

معادل ۱۵ هزار واحد مسکونی است. 
سازمان ملی زمین و مسکن در شهر مروست 
نیز ۹۴ هکتار زمین معادل ســاخت ۲ هزار و 
۳۵۰ واحد مسکونی واگذار خواهد کرد.دو شهر 
بم و هرات در اســتان کرمان دیگر مناطق این 
تفاهم نامه هســتند که با واگذاری ۸۰۰ هکتار 
زمین از ســوی سازمان ملی زمین و مسکن به 
شرکت عمران ارگ جدید بم، ساخت ۳۷ هزار 

واحد مسکونی در آن ها آغاز خواهد شد.
واگذاری ۱۲۰ هکتار زمین برای ســاخت 
۲۲۵۰ مســکن در آذربایجان شرقی بر اساس 
ایــن تفاهمنامه ۱۲۰ هکتار زمین در اســتان 
آذربایجان شــرقی، به شــرکت مس مونگون 
واگذار خواهد شد که ۱۱۰ هکتار آن در تبریز و 

۱۰ هکتار آن در شهر ورزقان قرار دارد.

کاالبرگ الکترونیک بر اساس میزان یارانه استفاده نشده هر یک از مشمولین 
یارانه قابل استفاده خواهد بود.پس از اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک به  صورت 
آزمایشی در چهار اســتان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیالن، هم اکنون اجرای 

این طرح به صورت ملّی و در سراسر کشور آغاز شد.
در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانه بگیر شارژ شده و آنان می توانند یک 
ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کاالی اساسی 
مشــمول طرح ملّی کاالبرگ الکترونیک اســتفاده کنند.کاالبرگ الکترونیک بر 
اساس میزان یارانه استفاده نشده هر یک از مشمولین یارانه قابل استفاده خواهد 
بود. برای بهره مندی از مزایای کاالبرگ الکترونیکی به موارد زیر توجه بفرمایید:
۱. میزان و مانده اعتبار یارانه شــما برای اســتفاده از کاالبرگ الکترونیک با 

گرفتن کد دستوری زیر نمایش داده می شود:
از طریق شماره گیری کد دستوری ۲۸#*۷۸۸*

۲. بــرای اســتفاده از برنامه کاربردی »شــما« جهت اســتفاده از کاالبرگ 
الکترونیکی به مطالب زیر توجه کنید:

۱- ابتدا برنامه   »شــما« )شــبکه ملــی اعتبار( را از بــازار بارگیری و نصب 
کنید)ازطریق لینک زیر( :

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.sfara.fara&ref=share
۲- پس از نصب اطالعات پروفایل را تکمیل کنید.

۳- حاال شــما به میــزان اعتبار حســاب خود، به اقالم مشــمول کاالبرگ 
دسترسی دارید.

۴- روی همین برنامه، نزدیکترین فروشــگاه های اطراف شما که اجناس کاال 
برگ الکترونیکی را عرضه می کنند و مســیر دسترسی از روی نقشه ارائه شده 

است.
۵- بــا کاال برگ الکترونیکی می توانید، ده قلــم کاالی پرکاربرد در منزل را 

برمبنای قیمت های شهریور ۱۴۰۰ تهیه کنید.
۶- شــما هر زمان که خرید کنید، با توجــه به میزان خرید از یارانه ماه بعد 

شما کسر می شود.
۷- استفاده از کاالبرگ الکترونیکی و یارانه نقدی اختیاری است.

۸- برای خرید، صرفا اســتفاده از یکی از کارت های بانکی سرپرست خانواده 
کافی است و نیاز به چیز دیگری نیست.

معــاون اقتصادی بانــک مرکزی اعالم کرد که رشــد 
اقتصادی کشــور در پاییز امســال به ۵.۳ درصد افزایش 
یافته اســت.به گزارش ایســنا، پیمان قربانی اظهار کرد: 
رشــد اقتصادی کشــور به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به ۵.۳ 
درصد رسیده که در مقایسه با شاخص رشد اقتصادی ۴.۸ 
درصدی در همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد افزایش 
این شاخص مهم بوده ایم.   همچنین رشد اقتصادی بدون 
نفت نیز ۴.۵ درصد بوده اســت.وی با بیان این که باوجود 
کنترل نقدینگی، شــاهد افزایش رشد اقتصادی در کشور 
بودیم، افزود: در سال گذشته، در اسفند سال ۱۴۰۰ رشد 
نقدینگی کشور معادل ۳۹ درصد بوده است، این درحالی 
اســت که رشــد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان بهمن به ۳۲ 
درصد رســانده ایم؛ این درحالی است که نقدینگی اسفند 
ســال قبل تا پایان بهمن امسال ۲۶.۳ درصد رشد داشته 
است. این نشان دهنده این است که برنامه پولی که توسط 
معاونت بانک اقتصادی مرکزی طراحی شــده و هدف ۳۰ 
د رصدی برای رشد نقدینگی پیش بینی شده بود و توسط 
رییس جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته بود محقق شــده 
است.قربانی با اشاره به این که رشد اقتصادی در فصل اول 
۲.۲ درصد، فصل دوم ۳.۶ درصد و فصل ســوم ۵.۳ درصد 

بوده اســت، اضافه کرد: این ارقام به این معنی اســت که 
هم نســبت به سال گذشته و هم نســبت به امسال، رشد 
اقتصادی روندی فزاینده داشــته است.به گفته وی، گروه 
کشــاورزی ۱.۱ درصد رشد، گروه نفت ۱۵.۴ درصد، گروه 
صنایع و معادن ۸.۹ درصــد و بخش صنعت ۱۱.۶ درصد 
رشد داشته است؛ گروه خدمات نیز در این مدت رشد ۳.۳ 
درصدی را به ثبت رسانده است.معاون بانک مرکزی با اشاره 
بــه جزییات هزینه ناخالص داخلی در کشــور گفت: ارقام 
این بخش امید بخش اســت؛ به طوریکه در ۹ ماهه امسال 
رشــد مصرف خصوصی کشور ۷.۷ درصد بوده که تنها در 
پاییز این شاخص معادل ۱۱.۳ درصد به ثبت رسیده است. 
درحالیکه این رقم در ســال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. 
مصرف دولتی نیز ۱۶ درصد رشــد داشــته است.به گفته 
قربانی، نکته مهم رشد ســرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص است که در سه ماهه سوم ۱۶.۶ درصد رشد 
داشــته ایم و این عدد در حوزه ماشــین آالت ۲۸.۳ درصد 

بوده و این رقمی است که در سال های اخیر بی سابقه بوده 
است و درحوزه ســاختمان نیز رشد ۶.۹ درصدی به ثبت 
رســیده اســت.معاون اقتصادی بانک مرکزی که در یک 
گفت وگوی تلویزیونی صحبت می کرد، درباره دلیل رشــد 
اقتصادی ثبت شــده در بخش های مختلــف، گفت: روند 
رشــد اقتصادی کشــور روند مثبت و امیدبخشی است و 
سرمایه گذاری انجام شده نیز روند خوبی را طی کرده است.

جزئیات مهار رشد نقدینگی و تورم
قربانی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع 
مهار رشد نقدینگی و تورم در کشور اشاره کرد و افزود: در 
بهمن ماه تورم کشور ۴۳.۶ درصد بوده و این ارقام در سایت 
بانک مرکزی قرار گرفته و جزییات تورم از سال ۱۳۹۷ به 
بعد نیز که پیشــتر منتشر نشــده بود، اکنون در دسترس 
اســت. نرخ تورم تولیدکننده نیز ۳۶.۱ درصد بوده اســت. 
در ماه های گذشته، التهابات موجود در بازارها بر نرخ تورم 
نیز اثر گذاشــت و نرخ تورم کشور را افزایش داد و این هم 

ناشی از جنگ ترکیبی بود که علیه اقتصاد کشور در جریان 
بود؛ ولی خوشبختانه با تحوالتی که اخیرا شاهد آن بودیم، 
امید داریم که تورم را کنترل کنیم.به گفته وی، در ســال 
جاری حدود نیمی از تورم ناشی از شوک های ارزی بوده و 
این قاعدتا در ســال آینده کاهــش پیدا خواهد کرد. نکته 
مهم دیگر درخصوص مهار نرخ تورم در حوزه سیاست های 
پولی، کنترل رشد نقدینگی است که میزان رشد نقدینگی 
در پایان بهمن نســبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد 
کاهش داشته و این نشان دهنده این است که ان شاهلل بانک 
مرکزی به اهداف خود در کنترل رشــد نقدینگی دســت 
پیدا خواهد کرد.معاون اقتصــادی بانک مرکزی در پایان 
تصریح کرد: انعکاس این تحوالت باید در ســفره و زندگی 
مردم دیده شــود کــه مورد تاکید مقــام معظم رهبری و 
رییس جمهور هم بوده اســت. تحوالت ماه های اخیر نرخ 
تورم، مقــداری کام مردم را تلخ کرد،   اما تحوالت رشــد 
اقتصادی، سرمایه گذاری و اقداماتی که به عمل آمده است،   
همگی در روند مناســبی قرار دارد و ان شــاهلل با تحوالت 
مثبت روزها و هفته های اخیر که در آینده نیز تقویت پیدا 
خواهد کرد، انعکاس این مسایل به شکل بهتری در زندگی 

هموطنان دیده خواهد شد.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی:

چینیهابرایساختمسکنبهایرانمیآیند

جزئیات و نحوه دریافت کاالبرگ الکترونیکی

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

کاهش ۷ درصدی رشد نقدینگی

مدیر اجرایی سندیکای چای اظهار داشت: برحسب 
وظیفــه در دیدار با وزیر جهاد کشــاورزی در دی ماه 
موضــوع را به صورت کتبی به وزیر گــزارش دادیم و 
وی هم دستور رســیدگی را صادر کردند اما مشخص 
است که در تجارت چای کاسه ای زیر نیم کاسه وجود 
دارد، چگونه ممکن اســت که تولید کشــور حدود ۲۶ 
هزار تن باشــد و ۳۳ هزار تن صادر شود؟ در شرایطی 
که در بحبوحه کمبود ارز مواجه هســتیم ۹۸ هزار تن 
چای با ارز نیمایی وارد کشــور شود، از این رو ضرورت 
دارد که دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود کنند.
صادق حســنی در گفت وگو با ایلنا درباره موضوع ارائه 
دالر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانــی به یک واردکننده چای 
و اقــدام این واردکننده به  فروش دالرها در بازار آزاد و 
عدم واردات چای اظهار داشت:  در این باره مدرکی به 
صورت مستند وجود ندارد اما صحبت هایی در این باره 

به گوش رسیده است.
 امــا نکته تعجب برانگیز این اســت که در ۱۱  ماه 
گذشــته حدود ۹۸ هزار تن چای وارد کشور شده که 
در چند سال گذشته این میزان واردات چای به کشور 
بی ســابقه بوده  است و همچنین در همین مدت زمان 
میزان صــادرات چای ابهاماتــی دارد.وی گفت: طبق 
مستندات در اختیار و آمار استخراج شده از گزارش های 

رســمی گمرک جمهــوری اســالمی ایران؛ در ۱۱ ماه 
گذشــته ۹۸ هزار و ۷۰۱ تن چای بــا ارزش میانگین 
۵ دالر و ۸۴ ســنت وارد شده است. این میزان واردات 
چای در شرایطی انجام و در دی و بهمن ماه بسیار سر 
و صدا شــد که واردات چای را ممنوع اعالم کردند اما 
در همیــن دی ماه حدود ۱۱ هزار تن چای وارد شــد.  
مدیر اجرایی ســندیکای چای با بیان اینکه این میزان 
واردات چای نســبت به مدت مشابه در سال گذشته، 
افزایش ۴۸ درصدی داشت، ادامه داد: موضوع مهم این 
اســت که این میزان واردات با ارز نیمایی انجام شده و 
البته شنیده می  شــود عده ای هم برای واردات چای از 
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کردند اما از صحت 
این موضوع اطالع نداریم و گویا هر شرکتی با یک نرخ 
متفاوتی نســبت به واردات چای اقدام کرده است اما از 
آنچه مطمئن هستیم این است که تمام واردات حداقل 

با ارز نیمایی انجام می شود. 
 حسنی تاکید کرد: از ســوی دیگر در سال ۱۴۰۱ 
تمام تولیدات چای ایرانی ۲۶ هزار و ۱۷۱ تن بوده است 
اما در ۱۱ ماه گذشته ۳۳ هزار و ۶۴۳ تن چای از کشور 
صادر شده است. یعنی ۷ هزار و ۴۷۲ تن بیشتر از تولید، 
صادر و این میزان صادرات با ارزش میانگین یک دالر و 

۲۳ سنت انجام شده است.

محمد محمدی بخش رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشوری از ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران 
به ۷ شهر و همچنین آمادگی شرکت های هواپیمایی برای 
انجام عملیات پروازهای نوروزی خبرداد.به گزارش ایلنا 
از وزارت راه و شهرسازی، محمد محمدی بخش رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش بسته 
پروازی از مبداء تهران به ۷ شهر خبرداد.محمدی بخش 
درخصوص اقدامات نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری 
در عملیــات پروازهای نــوروز ۱۴۰۲ گفت: بازه زمانی 
سفرهای نوروزی امسال به ســه دوره از ۲۴ اسفندماه 
تا سوم فروردین، روزهای ۴، ۵، ۶ فروردین و همچنین 
روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه تقسیم شده است.وی از 
اعالم آمادگی فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی برای 
انجام عملیات پروازهای نوروزی خبر داد و گفت: افزود: 
همچنین برنامه ریزی برای صدور مجوز پروازهای برنامه 
ای و فوق العاده صورت گرفته اســت.محمدی بخش با 
اشاره به ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران به 
مقاصد مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، کرمان، اهواز 
و تبریز که حدود ۸۰ درصد پروازها را به خود اختصاص 
می دهند خبرداد و گفت: شرکت های هواپیمایی موظفند 
در این مسیرها پروازهایشان را بر روی سامانه قرار داده و 
بدون بسته به فروش برسانند.رئیس سازمان هواپیمایی 

کشــوری تصریح کرد: در خصوص بحث گرانفروشی و 
فروش اجباری بسته سفر و همچنین فعالیت بعضی از 
ســایت ها و دفاتر فروش غیر مجاز با هماهنگی ضابط 
قضایی، معاون دادســتان، سازمان تعزیرات، گشت های 
نظارتی آغاز و تا پایــان تعطیالت نوروزی ادامه خواهد 
داشــت.وی افزود: عالوه بر اقدامات قضایی، محدودیت 
در مسیرهای پردرخواســت و خارجی برای ایرالین ها 
و آژانس از جمله اقدامات ســلبی و امتیازاتی ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری عنوان کرد و گفــت: در صورت 
تکرار تخلف تــا مرز تعلیق و رفع امتیاز شــرکت های 
هواپیمایــی و دفاتر خدمات مســافرتی پیش خواهیم 
رفت.محمدی بخش با بیان اینکه حقوق مسافر موضوع 
جدی ســازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: در این 
خصوص بخشنامه های متعددی ابالغ شده است.رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشوری ضمن عذرخواهی از مردم 
به دلیل برابر نبودن عرضه و تقاضا در این بخش، گفت: 
از مردم تقاضا داریم که نســبت به خرید بلیت از مراکز 
رسمی و مجاز و همچنین شرکت های هواپیمایی اقدام 
کنند و چنانچه فردی از ســایت های مجاز، ایرالین ها و 
دفاتر فــروش، بلیتی خارج از این چارجوب خریداری و 
مبلغ اضافه پرداخت کند با حکم قضایی با مراکز مذکور 

برخورد خواهیم کرد.

ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران به ۷ شهرنرخ واردات چای ۵ برابر صادرات

ادامه از صفحه 1
متاســفانه اگر شــرایط به همین روال ادامه پیدا کند و 
واســطه ها در نبود نظارت کافی به فعالیت خود ادامه دهند، 

شرایط تولید دشوارتر از قبل خواهد شد.
تاثیر تحریم ها بر شــرایط تولید مفتول مسی طی 

سالیان اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
با توجه بــه افزایش تحریم های اقتصادی علیه کشــور، 
شــرایط تولید به شدت دشوار شده است. ماشین آالت مورد 
نیاز شــرکت گیل راد شــمال با هزینه ای هنگفت و صرفا با 
به کارگیری تجارب و روابط شــخصی تامین شده است. در 
صورتی که اگر شــناخت کافی از مجموعــه ما برای طرف 
خارجی وجود نداشــت، به هیچ وجه موفــق به واردات این 
تجهیزات و ماشــین آالت نمی شــدیم. خوشبختانه شرکت 
پراپرزی ایتالیا همکاری های الزم برای واردات دســتگاه های 
مورد نیاز را داشــته است اما با تشدید تحریم ها طی دو سال 

اخیر، در تامین قطعات یدکی مورد نیاز دچار مشکل شده ایم. 
در حال حاضر تامین قطعات یدکی از طریق یک شرکت ثالث 
در کشور ترکیه انجام می شود. ضمن اینکه نصب و راه اندازی 
تجهیزات و ماشین آالت خط اول تولید کارخانه توسط شرکت 
ایتالیایی انجام شد اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، امکان 
حضور کارشناســان خارجی در کشــور برای راه اندازی خط 
چهارم تولید وجود نداشت. در چنین شرایطی، خوشبختانه 
کارشناسان خود شرکت موفق به نصب تجهیزات و راه اندازی 
خط تولید شدند. البته با نصب ۱۵ دوربین در فضای کارخانه، 
کارشناســان ایتالیایــی نظارت های الزم جهــت راه اندازی 
ماشــین آالت را داشتند که این مسئله با کاهش هزینه برای 

طرف خارجی نیز همراه شد.

شــرکت گیل راد شمال چه طرح های توسعه ای در 
دست اجرا دارد؟

تولید مفتول مس اکســیژن فیری به روش آپ کســت، 
یکی از طرح های توســعه  شرکت بوده که ماشین آالت مورد 
نیاز از کشــور فنالند خریداری شده است. همچنین دو خط 
کانفورم برای تولید مقاطع و تســمه های مسی تامین شده 
اســت که مجموع ظرفیت تولید این دو طرح ۱۶ هزار تن با 
سرمایه گذاری ســه میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی خواهد بود. 
همچنین به دنبال تولید ورق آلیاژی مســی با ظرفیت ۲۰ 
هزار تن در فاز پنجم توسعه شرکت هستیم. رایزنی های اولیه 
با شرکت SMS گروپ آلمان به عنوان یکی از دو شرکتی که 
دانش تولید این محصول در ســطح جهان را در اختیار دارد، 

در نمایشــگاه دوسلدورف در سال ۱۳۹۸ انجام شد. جلسات 
متعددی را با مدیران این شرکت برگزار کردیم که در نهایت 
منجر به عقد تفاهم نامه چهل میلیون یورویی بین دو شرکت 

شد.
 در ادامه قرار بود تا از خط تولید این محصول در کشــور 
روسیه بازدید کنیم که با تشدید تحریم ها و در ادامه جنگ 
روســیه و اوکراین، موفق به اجرای این امر نشدیم. در حال 
حاضر رایزنی هایی با یک شــرکت چینی انجام شــده است 
تا تکنولوژی تولیــد ورق آلیاژی با هزینه  حدود ۱۵ میلیون 
یورویــی در اختیار ما قرار بگیــرد. در حالت کلی، مصمم به 
اجرای این طرح هستیم و زمینی به وسعت ۵۰ هزار مترمربع 
را بــه منظور تولید ۲۵ هزار تن ورق مســی آلیاژی در نظر 
گرفته ایم؛ چراکه تقاضای فراوانی برای این محصول در داخل 
کشــور وجود دارد و بخش عمده ای از نیاز داخل کشــور از 

طریق واردات تامین می شود.

بزرگ ترین تولیدکننده مفتول مسی در خاورمیانه هستیم


