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وزیر اقتصاد گفت:ی��ک بازه زمانی 
۳۵ روزه از ۱۵ بهمن تا ۱۹ اس��فند ماه 
برای بخش��ودگی ۱۰۰ درصدی جرایم 
بیمه ش��خص ثالث برای صاحبان تمام 

وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.
ب��ه گ��زارش مهر، س��ید احس��ان 
گ��وی  و  گف��ت  ی��ک  در  خان��دوزی 
تلویزیونی اظهار کرد: صاحبان وس��یله 
نقلیه که نتوانسته اند بیمه شخص ثالث 
خ��ودرو خود را تمدید کنند، طبق ماده 
۲۴ قانون بیمه ش��خص ثالث باید برای 
تمام ط��ول دوره ای که خ��ودروی آنها 
فاقد بیمه نامه بوده جریمه پردازند؛ برای 
کمک به حال مردم در شرایط اقتصادی 
که قرار داریم و ترویج فرهنگ در حوزه 
بیمه گ��ری، ب��ا معافیت و بخش��ودگی 
جرایم بر اس��اس پیشنهاد بیمه مرکزی 
موافقت کردیم که تا ۱۹ اس��فندماه به 
مدت حدود ۳۵ روز تمام مالکان وسایل 
نقلی��ه ای که در طول ماه های گذش��ته 
فاقد بیمه نامه بودند، بدون اینکه نیازی 
به پرداخت جریمه باشد بتوانند از تمام 

امکانات شبکه بیمه استفاده کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور 
ش��د: بخش��ودگی ۱۰۰ درص��د جرایم 
وس��ایل نقلی��ه در آبان س��ال جاری به 

مناس��بت روز بیمه یک بار دیگر اعمال 
ش��ده بود و در نوبت قب��ل بیش از یک 
میلی��ون صاحب وس��یله نقلی��ه از آن 
بخش��ودگی اس��تفاده کردن��د و کمک 

خوبی به صاحبان وسایل نقلیه شد.
وی اظهار کرد: امس��ال مدت زمان 
اس��تفاده از این بخش��ودگی برای مردم 
تقریب��اً بیش��تر از س��ال های گذش��ته 
اعمال ش��د و به ۹۰ روز خواهد رس��ید 
و ب��رای صاحبان وس��ایل نقلی��ه حوزه 
کش��اورزی که از بخش��ودگی استفاده 
ک��رده بودند با اضافه ش��دن این مدت، 
 به نزدیک ۱۲۰ روز افزایش پیدا خواهد 

کرد.
گفتنی است، وزیر اقتصاد همزمان 
با دهه فجر انقاب اس��امی با پیشنهاد 
بیمه مرکزی درباره اعمال بخش��ودگی 
جرای��م موضوع بند ب م��اده ۲۴ قانون 
بیمه ش��خص ثالث برای تمام وس��ایل 
نقلیه زمینی موافقت کرد. مبلغ جریمه 
این وس��ایل که معادل حق بیمه مدتی 
اس��ت که آنها فاقد پوشش بیمه بودند، 

مشمول این طرح ویژه خواهد بود.
این بخش��ودگی تا ۱۹ اسفند برای 
تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی اعمال 

خواهد شد.

خبــر

معاون وزیر جهاد کشاورزی :

واردات گوشت تا اردیبهشت ۱۴۰۲
معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: واردات روزانه گوشت گرم و فرآیند 
توزیع و عرضه در بازار برای کاهش قیمت آن تا پایان اردیبهشت سال آینده 

ادامه دارد.
به گزارش مهر، شاهپور عایی مقدم در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به 
التهابات بازار گوش��ت قرمز اظهار کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، جو 
کیلویی ۲,۲۰۰ تومان بود. با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها جلوی فساد 
گرفته شد. در حال حاضر نرخ دالر، در میانگین جهانی باال رفته و در کشور 

ما هم ارز دولتی برای تأمین و تدارک کاالها ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی اف��زود: برای نیاز دام و طیور ۱۶ میلیون تن نهاده وارد می کنیم که 
نی��از به ارز دارد، وقتی ن��رخ ارز جهش پیدا می کند، به تبع میانگین آن هم 
در داخل و خارج افزای��ش می یابد.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد 
 کش��اورزی با اش��اره به کنترل قیمت گوش��ت در یک هفته گذش��ته گفت: 
در می��دان بهمن تهران الش��ه گوش��ت ب��ا قیمت ۲۴۰ ه��زار تومان عرضه 
می ش��ود.عایی مقدم با اش��اره به واردات گوش��ت گرم بیان کرد: گوش��ت 
 مخلوط گوس��فندی با قیمت ۲۲۰ هزار تومان، گوش��ت چرخ کرده گوساله 
۱۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله ۱۹۲ هزار تومان و ران و سردست 
۲۱۵ هزار تومان عرضه می ش��ود و این واردات تا پایان اردیبهش��ت ۱۴۰۲ 

ادامه خواهد داشت.
 ذخیره سازی بیش از ۱۴ هزار تن میوه شب عید

وی همچنین در مورد بازار شب عید گفت: برای تأمین کاالهای اساسی 
شب عید از جمله روغن، شکر، مرغ، تخم مرغ و گوشت، پرتقال و سیب هیچ 
مش��کل و کمبودی وجود ندارد.عایی مقدم با بیان اینکه هم اکنون در حال 
خرید و ذخیره س��ازی میوه شب عید هس��تیم، افزود: برای تأمین میوه شب 
عید کش��ور به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن س��یب و پرتقال نیاز است.وی بیان کرد: 
ت��ا ۱۵ بهمن خرید میوه ش��ب عید به طور کامل انجام می ش��ود و با قیمت 

منصفانه به مصرف کننده عرضه خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه هیچ 
کمبودی در زمینه تأمین میوه ش��ب عید وجود ندارد، گفت: ۷۵۰ هزار تن 

سیب در استان آذربایجان غربی و شرقی ذخیره سازی شده است.

تمدید عوارض ۷۰ درصدی صادرات گوجه فرنگی 
تا پایان سال

تمدی��د عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان ۷۰ درصد ارزش 
پای��ه صادراتی تا پایان س��ال جاری پس از تایید سیس��تمی نماینده وزارت 

جهادکشاورزی، از سوی گمرک ایران اباغ شد.
به گزارش مهر، علی اکبر ش��امانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران 
تمدی��د عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراع��ی را به میزان ۷۰ درصد ارزش 

پایه صادراتی به گمرکات اجرایی کشور اباغ کرد.
در این بخشنامه که ۱۲ بهمن ماه صادر شده، آمده است:بنا به صراحت 
مت��ن نام��ه دفتر مقررات ص��ادرات و واردات، از تاری��خ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ تا 
 پایان س��ال جاری، میزان عوارض صادرات��ی گوجه فرنگی زراعتی تحت کد 
طبق��ه بندی ش��ماره ۷۰۲۰۰۱۰ به میزان ۷۰ درص��د ارزش پایه صادراتی 
و تأیید سیس��تمی نماینده معرفی ش��ده وزارت جهاد کشاورزی مندرج در 
بخشنامه پیروی، تعیین گردیده است. لذا دستور فرمائید وفق مفاد نامه های 
مزب��ور و با رعایت کلیه قوانی��ن و مقررات و ضوابط جاری اقدام الزم معمول 
دارند.بدهی اس��ت اخذ نیم درصد عوارض آب مجازی موضوع قانون بودجه 

سال ۱۴۰۱ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.

همزمان با دهه فجر؛

بهره برداری از ۸ طرح تولیدی در شهرک های 
صنعتی تهران

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تهران از افتتاح ۸ طرح صنعتی و 
تولیدی همزمان با دهه فجر در شهرک های صنعتی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوس��یما از شرکت شهرک های صنعتی تهران؛ 
 س��عید صادقی با اع��ام این خبر، افزود:این تعداد ط��رح صنعتی از مجموع

 ۳۷۲ طرحی اس��ت که همزمان با دهه مبارک فجر در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی سراسر کشور مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.

 وی گفت:ب��ا بهره ب��رداری از ۸ طرح صنعتی یاد ش��ده ب��رای ۷۴۵ نفر 
به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود.

مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی ته��ران همچنی��ن میزان 
سرمایه گذاری این طرح های صنعتی را ۷۹۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی اف��زود: همزم��ان با بهره ب��رداری از طرح های صنعت��ی و تولیدی، 
موضوعات مرتبط با تامین زیرس��اخت ها و طرح های عمرانی و زیربنایی نیز 
برای تسهیل حضور سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی با جدیت 

دنبال می شود.

میزان ذخایر سدهای پنج گانه تهران به ۲۳۹ میلیون مترمکعب رسید؛

کاهش ۲۵ درصدی حجم آب سدها
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای 
تهران گفت: میزان ذخایر س��دهای پنج گانه تامین کننده آب اس��تان تهران 
۲۳۹ میلیون مترمکعب است که این رقم در روز مشابه سال گذشته بیش از 

۳۲۰ میلیون مترمکعب بوده است و حاکی از افت ۲۵ درصدی است.
به گزارش ش��رکت آب منطقه ای تهران، »علیرضا ارس��طویی« افزود: از 
مجم��وع ظرفیت یک هزار و ۸۸۸ میلیون مترمکعبی پنج س��د تأمین کننده 
آب شرب استان تهران، فقط ۲۳۹ میلیون مترمکعب آب پشت سدها ذخیره 

شده است.
وی گفت: این آمار بیانگر آن است که فقط ۱۲.۶۶ درصد از ظرفیت کلی 

سدهای پنج گانه تأمین کننده آب استان تهران پُر است.
ارسطویی، حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر را حدود ۲۴ میلیون 
 مترمکعب اعام و خاطرنش��ان کرد: این رقم در روز مش��ابه س��ال گذش��ته 
۴۰ میلیون مترمکعب بوده اس��ت؛ همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان از 
۱۷۸ میلیون مترمکعب در س��ال گذشته به ۱۴۶ میلیون مترمکعب کاهش 

پیدا کرده است.
مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای 
تهران ادامه داد: حجم ذخیره آب سد الر سال گذشته ۱۳ میلیون مترمکعب 
بوده که در مقایس��ه با موج��ودی ۱۲ میلیون مترمکعبی فعلی، یک میلیون 
مترمکعب کاهش نش��ان می دهد و حجم آب س��د ماملو نیز از ۷۰ میلیون 
مترمکعب سال گذشته به ۴۴ میلیون مترمکعب رسیده است.وی اضافه کرد: 
این در حالی اس��ت که حجم ذخیره آب س��د لتیان در مقایسه با روز مشابه 
س��ال گذش��ته با پنج میلیون مترمکعب کاهش ب��ه ۱۳ میلیون مترمکعب 
رس��یده است.این مس��ئول دراره میزان بارش ها نیز گفت: بارش ها از ابتدای 
س��ال آبی )ابتدای مهرماه ۱۴۰۱( تاکنون ۶۲.۳ میلی متر ثبت شده که این 
میزان در سال گذشته ۹۲.۹ میلی متر بوده است؛ براین اساس میزان بارش ها 
نس��بت به س��ال آبی قبل آن ۳۳ درصد و نس��بت به بلندمدت ۴۷.۵ درصد 

کاهش  یافته است.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

متاهل ها برای دریافت وام مسکن چقدر باید بخشودگی جرایم بیمه خودروها  تا ۱۹ اسفند
پرداخت کنند؟

اعداد و ارقام حاکی از آن است که متاهل های ساکن تهران برای دریافت 
وام مسکن باید بیش از ۱۲۰ میلیون تومان و متاهل های ساکن در شهرهای 
ب��ا جمعی��ت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز بی��ش از ۸۰ میلیون تومان پرداخت 

کنند.
به گزارش ایس��نا، بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن حاکی 
از این اس��ت که هر برگ اوراق وام مس��کن )تسه( در فروردین و اردیبهشت 
س��ال گذشته  ۱۲۶ هزار تومان و در خرداد ماه نیز ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان 

قیمت دارد.
 هر برگ اوراق تس��هیات مس��کن بانک مس��کن در تیر س��ال گذشته

 ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان،  در مرداد سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان و 
در شهریور سال گذشته نیز ۱۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود.

 ای��ن اوراق در ماه مهر س��ال گذش��ته ۱۲۵ هزار توم��ان،  در آبان  ماه 
۱۲۶  ه��زار توم��ان و آذر ماه ۱۲۵ ه��زار و ۸۰۰ تومان قیم��ت دارد. اوراق 
تس��هیات مسکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های  ۱۲۵ هزار 
و ۵۰۰ و ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می ش��ود. این اوراق در سال جاری 
۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اس��اس همین قیمت 

نوشته شده است.
 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی

بر این اس��اس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان 
تس��هیات دریافت کنند که ش��امل ۲۰۰ میلیون تومان تس��هیات خرید 
مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون 
تومان وام باید ۴۰۰ برگه تس��هیات مس��کن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تسه ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومانی، ۵۰ میلیون و ۲۸۰  هزار تومان 
می ش��ود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلی��ون تومان وام جعاله که برای 
آن بای��د ۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۰ میلی��ون و ۱۱۲هزار تومان خریداری کنند، 

مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۰ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف ۴۸۰ میلیون 
تومان ش��امل ۲۰۰ میلیون تومان تس��هیات خرید مس��کن برای هر نفر و 
۸۰ میلی��ون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه 
تس��هیات مس��کن خریداری کنند که هزینه آن ۱۰۰ میلیون و ۵۶۰ هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه ۲۰ میلیون و ۱۱۲  هزار تومانی وام جعاله 
که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

۱۲۰ میلیون و ۶۷۲هزار تومان پرداخت کنند.
 قیمت اوراق در سایر استان ها

س��قف این تسهیات برای مراکز اس��تان و شهرهای با جمعیت بیش از 
۲۰۰ هزار نف��ر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان 
رس��یده اس��ت. با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این 
ش��هرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیات مس��کن خریداری کنند، مجردها باید 
۴۰ میلی��ون و ۲۲۴  و متاهل ه��ا نی��ز باید ۸۰ میلی��ون و۴۴۸  هزار تومان 

پرداخت کنند.

آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طال از امروز
براساس موافقت ش��ورای پول و اعتبار، از امروز)یکشنبه ۱۶ بهمن ماه( 
مرکز مبادله ارز و طا به جای بازار متش��کل ارزی فعالیت خود را به صورت 

رسمی از سر خواهد گرفت.
 به گ��زارش ایس��نا، همانطور ک��ه رئی��س کل بانک مرکزی یکش��نبه 
دو هفته گذش��ته، دوم بهمن م��اه از راه اندازی بازار مبادل��ه ارز و طا تا دو 
هفته دیگر خبر داده بود، مصوبه اخیر ش��ورای پول و اعتبار درباره موافقت 
با فعالیت مرکز مبادله ارز و طای ایران به جای بازار مش��تکل ارزی گواه از 
 اجرایی ش��دن همین وعده دارد. این بدان معنی اس��ت که از امروز یکشنبه 
۱۶ بهم��ن م��اه مرکز مبادله ارز و طا به صورت رس��می فعالیت خود را در 
راس��تای ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طا آغاز خواهد کرد که در 

زمینه ارز شامل اسکناس و حواله خواهد شد.
محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - در گفت وگوی تلویزیونی 
اخیر خود در این زمینه گفته بود که بازار مبادله ارز و طا تا دو هفته دیگر 
راه اندازی خواهد ش��د و در س��امانه ای که تحت عنوان ناخدا طراحی شده، 
اگر کس��ی بیماری در خارج از کش��ور دارد یا ش��رکت هواپیمایی و آژانس 
گردشگری به ارز نیاز دارد، در بازار مبادله ارز و طا و البته تحت نظارت در 

قالب سامانه ناخدا نیازش تامین خواهد شد.
وی البته در این گفت وگو اطمینان داد که هیچ مشکلی برای تامین نیاز 
ارزی کش��ور در حوزه تجاری و غیرتجاری وجود ندارد چرا که بخش زیادی 
از منابع ارزی بلوکه ش��ده ایران به گفته فرزین آزاد ش��ده و در اختیار بانک 

مرکزی قرار گرفته است.
البته س��امانه ناخدا در کنار مرکز مبادله ارز و طا با عنوان سامانه نظام 
مدیریت خدمات ارز به ایران راه اندازی می ش��ود و قرار اس��ت ارز خدماتی و 
غیربازرگانی را که مص��ارف ۳۸ گانه از جمله ارز درمانی، ارز ماموریت، امور 
دانش��جویی، اعزام برای شرکت در مسابقات، زیارتی و سیاحتی و غیره دارد، 
تامین کند که البته هریک از این مصارف نیازمند شرایط و ضوابطی است که 

متقاضیان آن باید داشته باشند که مشمول این نوع از ارز خدماتی شوند.

آغاز پروازهای دوشنبه -تهران در روزهای جمعه 
از فرودگاه امام )ره(

 پ��رواز مس��تقیم بی��ن تهران-دوش��نبه توس��ط ش��رکت هواپیمای��ی 
»سومون ایر« از فرودگاه امام خمینی)ره(در روزهای جمعه برقرار شد.

به گزارش مهر، در راستای همکاری های حمل و نقلی ایران و تاجیکستان، 
پرواز مستقیم بین تهران-دوشنبه توسط شرکت هواپیمایی »سومون ایر« از 

فرودگاه امام خمینی)ره(در روزهای جمعه برقرار شد.
بر اس��اس برنامه اعام شده از سوی ش��رکت هواپیمایی »سومون ایر«، 
ای��ن پ��رواز از تاریخ ۲۱ بهمن ماه )۱۰ فوریه( ب��ه صورت هفته ای یک بار و 
در روزهای جمعه هر هفته در س��اعت ۱۴:۳۰ از فرودگاه بین المللی ش��هر 
دوش��نبه به ش��هر فرودگاهی امام خمینی )ره( و برگشت آن به تاجیکستان 
 در س��اعت ۱۷:۲۰ همان روز خواهد بود.طبق اعام شرکت شهر فرودگاهی 
ام��ام خمینی )ره(، همچنین س��ومون ای��ر در نظ��ر دارد در هفته های آتی 

درخواست دو پرواز در هفته در روزهای سه شنبه و جمعه را ارائه کند.

پیش فروش محصوالت سایپا ویژه مادران از امروز
به مناس��بت دهه فجر،پیش فروش محصوالت سایپا برای مادران دارای 
دو فرزند و بیشتر )طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت( از امروز 

۱۶ بهمن به مدت سه روز اجرا می شود.
 S به گزارش خبرگزاری صداوس��یما؛ در این طرح، چهار محصول ساینا
 GX مدل R اتوماتیک و کوییک R کوییک ،GX دوگانه سوز، کوییک مدل
در قالب طرح پیش فروش یک س��اله برای مادران دارای دو فرزند و بیش��تر 
عرضه می ش��ود.متقاضیان طرح قانون حمای��ت از خانواده و جوانی جمعیت 
)م��ادران( می توانند از س��اعت ۹ صبح امروز به مدت س��ه روز با مراجعه به 
 saipa.iranecar.com سایت فروش گروه خودروسازی س��ایپا به نشانی

در این طرح ثبت نام کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تشکیل سرمایه 
ثابت در بخش ماشین آالت در ۶ ماهه امسال ۱۵ درصد 

رشد داشته که بسیار نویدبخش است.
به گزارش مهر، سید رضا فاطمی امین در نشستی با 
فعاالن اقتصادی استان اصفهان، با بیان اینکه رویکردها 
در سرمایه گذاری باید تغییر کند، اظهار داشت: با وجود 
اینکه نظام مالی کش��ور بانک پایه است اما درست این 

است که به سمت سرمایه در گردش بروند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی باید به سمت سرمایه 
در گ��ردش بروند، افزود: طبق تبص��ره ۱۸، ۷۰ درصد 
برای س��رمایه در گردش و ۳۰ درص��د برای بنگاه های 

کوچک اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان اینکه خیلی 
نباید روی منابع بانکی برای سرمایه ثابت حساب کرد، 
ادام��ه داد: دو کار بس��یار مهم را آغ��از کردیم که یکی 
پرداخت تس��هیات به حساب فروش��نده است که این 
ب��ه نفع تولید کننده واقعی اس��ت و دیگری راه اندازی 
سامانه آذر توس��ط بانک مرکزی است که از ماه جاری 
قرار ب��ود عملیاتی ش��ود و با این دو اق��دام از انحراف 
منابع��ی که پ��ول را از چرخ��ه تولید خ��ارج می کند، 

جلوگیری می شود.
فاطمی امین با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت در 
بخش ماشین آالت رشد ۱۵ درصدی در ۶ ماهه امسال 
داشته، خاطرنشان کرد: این افزایش در تشکیل سرمایه 

رکورد هشت ساله را زد.
 وی با اش��اره به اینکه در س��طح کان کش��ور در 
 ۶ ماه��ه امس��ال تولی��د در بخ��ش صنع��ت و معدن

 ۴.۹ درص��د و در بخش ش��رکت های بزرگ در آذرماه 
۱۲.۹ درصد رش��د داشته است، تصریح کرد: باید توجه 
داش��ت که آمار رشد سرمایه گذاری از آمار تولید بسیار 

نویدبخش تر است.

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رش��د 
سرمایه گذاری نشان دهنده امید به تولید و اقتصاد کشور 
است، در خصوص الحاق ایران به حوزه تجاری اوراسیا و 
تجارت با روسیه، اظهار داشت: حوزه کشورهای اوراسیا 
۱۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و نکته مهم این است که 

ترکیه و آذربایجان عضو اوراسیا نیستند.
فاطمی امی��ن ادامه داد: ح��دود ۹۰ میلیارد دالر 
واردات کشور روسیه از کشورهایی بوده که اکنون آن را 
تحریم کردن��د و ما در این بخ��ش ۹۰ میلیارد دالری 
 مزی��ت داریم از جمل��ه صادرات کفش ک��ه ارزش آن 

پنج میلیارد دالر است.
وی خاطرنش��ان کرد: طی یک س��ال اخیر به طور 
وی��ژه در خص��وص روابط تجاری حوزه اوراس��یا تاش 
کردیم و تقریباً نهایی شده که تعرفه های صادراتی صفر 

شود و میزان صادرات مشخص شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصفهان 
ظرفیت های صادراتی باالیی دارد، افزود: این استان قرار 
اس��ت از ظرفی��ت خواهرخواندگی در ح��وزه تجاری با 

سن پترزبورگ ارتباط قوی تری داشته باشد.
 قیمت فوالد متأثر از قطع گاز است

فاطمی امین با بیان اینکه پروژه قطار سریع السیر 
تهران- قم- اصفهان در ش��ورای اقتصاد منتفی نش��ده 
است، در خصوص نوس��انات قیمت فوالد گفت: قیمت 

فوالد در ۲ ماه اخیر متأثر از قطع گاز است.
وی با بیان اینک��ه ۱۱۰ میلیون متر مکعب روزانه 
مص��رف صنای��ع بوده ک��ه ۴۰ میلی��ون مترمکعب در 
بخش فوالد اس��ت، افزود: هم اینک از این ۴۰ میلیون 
مترمکعب کمتر از هش��ت میلیون مترمکعب به صنایع 
فوالد اختصاص می یابد و مصرف گاز فوالد کمتر از یک 

چهارم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دلیل 
کمبود گاز ۱۳ تن گندله انبار ش��ده است، خاطرنشان 
کرد: امید اس��ت از بهمن ماه گاز صنایع فوالدی وصل 

شود و شرایط فوالد اینگونه نخواهد ماند.
 ایجاد تعاونی های خرید برای تأمین مواد 

اولیه کارگاه های طالسازی کوچک
فاطم��ی امین در خص��وص صنعت طاس��ازی و 
مش��کات فعاالن این حوزه ابراز داش��ت: ساخت طا 
اش��تغال باالیی ایجاد می کند و برای تأمین مواد اولیه 
برای واحدهای کوچک طاسازی باید تعاونی های خرید 
در اس��تان اصفهان ش��کل بگیرد زیرا واحدهای بزرگ 

طاسازی مواد اولیه را از بورس تهیه می کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه لوازم خانگی رشد خیلی 
خوب��ی داریم، خاطرنش��ان کرد: در خص��وص کاهش 
تقاض��ا، موضوع ص��ادرات و ارائه تس��هیات ُخرد را در 
دس��تور کار داریم و تاکنون حدود ۵۰ هزار تس��هیات 
خرید پرداخت ش��ده و تاش می شود س��از و کار ارائه 
تس��هیات اعتباری و تأمین مال��ی برای مصرف کننده 

ایجاد شود. 
فاطمی امین با بیان اینکه بر موضوع الیحه مالیات 
مس��تقیم به طور جدی متمرکز هس��تیم زیرا مالیات 
 کارکرده��ای تنظی��م گ��ری دارد، گفت: بای��د مالیات 
بر مجموع درآم��د را ایجاد کنیم که نبود توازن از بین 

برود.

مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��ادی 
 وزارت جهاد کش��اورزی از اعمال تعرفه 
۱۸۰ درص��دی ب��رای پیاز ب��ه منظور 
از  حمای��ت  و  قاچ��اق  از  جلوگی��ری 

مصرف کننده خبر داد.
به گزارش مهر، شاهپور عایی مقدم 
در ی��ک گف��ت و گ��وی تلویزیون��ی با 
 اش��اره ب��ه افزای��ش تعرفه پی��از گفت: 
به دلیل تقاضای بسیار باال در کشورهای 
 ن��رخ ارز، پی��از به این کش��ورها قاچاق و همچنی��ن تف��اوت قیم��ت و تف��اوت عراق، افغانس��تان و ح��وزه خلیج فارس 

می شود.
مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��ادی 
وزیر جه��اد کش��اورزی با بی��ان اینکه 
در زمین��ه تولید پیاز با مش��کلی مواجه 
نیستیم، افزود: برای جلوگیری از قاچاق 
و حمای��ت از مصرف کننده تعرفه پیاز را 

۱۸۰ درصد افزایش دادیم.
وی گفت:امیدواری��م با وضع تعرفه 
۱۸۰ درصدی، بازار پیاز تنظیم ش��ود و 

به ثبات برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آالت

تعرفه پیاز ۱۸۰ درصد شد

وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: اتم��ام پروژه های 
باقی مانده مسکن مهر در کنار اجرای طرح نهضت ملی 

مسکن از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است.
به گزارش ایسنا، همزمان با ایام اهلل دهه فجر و روز 
والدت ام��ام علی )ع( با حض��ور رییس جمهور، مهرداد 
بذرپاش وزیر راه و شهرس��ازی و دیگر مسئوالن ملی و 
استان در ش��هر پرند، ۶ هزار و ۸۳۸ واحد مسکونی در 
پرند و ۳ هزا رو ۱۶۲ واحد مسکونی روستایی در سراسر 

کشور افتتاح شد.
مه��رداد بذرپاش وزی��ر راه و شهرس��ازی در بیان 
توضی��ح این افتتاح ها در پرند و سراس��ر کش��ور اعام 
ک��رد: امروز طب��ق قولی که به رییس جمه��ور دادیم ۶ 
 هزار و ۸۳۸ واحد مسکونی تکمیل شده مسکن مهر در 
ش��هر پرند تکمیل و ب��ه مردم تحویل ش��د. همچنین 

عاوه بر این واحدها سه هزار واحد مسکونی در سراسر 
کشور افتتاح شد که در مجموع واحدهای افتتاح شده و 

تحویلی به مردم به بیش از ۱۰ هزار واحد رسید.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود: بخش��ی از واحدهای 
تحویل��ی واحده��ای باقیمانده  مس��کن مه��ر بود که 
متقاضیان آن سال های سال منتظر تکمیل آنها بودند 
ک��ه بعد از دس��تور رییس جمه��ور و تمهیدات در نظر 
گرفته شده، تجهیز منابع انجام و این واحدها تکمیل و 

تحویل مردم شد.
 تکمیل واحدهای باقیمانده مس�کن مهر 
در کنار اجرای طرح نهضت ملی مس�کن اولویت 

وزارتخانه است
وی گف��ت: اتمام پروژه های باقیمانده مس��کن مهر 
در کنار اجرای طرح نهضت ملی مس��کن از اولویت های 

وزارت راه و شهرسازی است.
بذرپاش ضم��ن بازدید از واحدهای تکمیل ش��ده، 
توضیح داد: سیاس��ت وزارت راه و شهرس��ازی عاوه بر 
احداث و تکمی��ل واحدهای مس��کونی، تامین خدمات 
 روبنای��ی اس��ت که در جری��ان این افتتاح ه��ا، همزمان 
دو مدرسه، دو مسجد، مجموعه ورزشی، حسینیه با حدود 

۱۵۰ میلیاردتومان سرمایه گذاری افتتاح شده است.
وی تصریح کرد: یکی از سیاس��ت های مهم وزارت 
راه و شهرس��ازی، توسعه سرانه ها در شهرهای جدید و 
شهرک هاو سایرمناطق است تا با این شیوه ها به زیست 

و زندگی بهتر مردم کمک کنیم.
بذرپ��اش از افتتاح های دیگری نیز در س��ایر نقاط 
کش��ور هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی 

در آینده خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی:

اولویت دولت تکمیل مسکن مهر و اجرای نهضت 
مسکن است


